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 چکیده

 اًای و مخصوصاز طرفی گیاهان بوته کربن ساالنه است. ۀذخیرپتانسیل  ۀمحاسبگیری رویش سال جاری، از ملزومات اساسی برای اندازه
برآورد با هدف ، 1395ماه خرداددر ژوهش حاضاار پ رو،از این رود.شاا ار میاساات ی به های شاااخو و لا م مراتن نی هاز گونه ،گون

 (،دامشبانۀ فاصله از کانون بحران )محل اطراق با و ارتباط آن  Astragalus microcephalus ایبوته گون جاری سال رشد کربن ۀذخیر

 هکتار که از نظر پوشش 1332با مساحت در ش ال نوشین شهر  چیرمراتن  ،انجام شد. برای این منظور ،از وچاین کوهستانی در مراتن

سطح سیعی از  گیاهی، خاک و توپوگرافی، معرف  ستگونو شش، انتخاب و زارهای منطقه ا شش گیاهی، از سایت اکو وژیکی در   پو
سال جاری با توجه اینکه تقریباًماربرداری شد. آ در داخل هر یک ؛ شود، به اندام خشبی تبدیل میA.microcephalus ۀگون ت ام رشد 

سال، هاسایتاز  شد  ضریم تبدیل کربن آ ی و برآورد مقدار کربن منظور هب ،A.microcephalusگیاهی  ۀپای 30 جاری تعداد ر تعیین 

در وزن  با ضاارب آن، هر سااایتهای گیاهی در پایهبیوماس  ی برای آضااریم تبدیل کربن محاساابۀ بعد از . قطن گردیدذخیره شااده، 

و تراکم ها میانگین کربن موجود در پایه محاسبۀمشخو شد. با  ،اندام هوایی در کربن آ ی ذخیره شدهمقدار خشک رشد سال جاری، 

کربن گرم  78/68با  حاظ کردن  ،طورکلیبه، محاساابه شااد. رویشااگاه ای در واحد سااطح، میزان کربن ذخیرهA.microcephalus ۀگون

سطح  ۀذخیرمیانگین ، هر پایهموجود در  شگاهکربن در  سالکیلوگرم  55/221، مورد پژوهش روی شددر هکتار در  . بر مبنای ، برآورد 

هایی های مختلف مرتن و مکانآن در وضعیتتبن بر حسم فاصله از کانون بحران و به ،های اکو وژیکیسایت کربن ۀذخیر ابلیتنتایج، ق

، جغرافیایی جهات مختلفو  ارتفاعی بر حساام طبقاترویشااگاه، کربن ذخیرۀ ه چنین باشااد. ای متفاوت، یکسااان ن یبا تنوع گونه

ست. متفاوت شبی لا م های کربن گونه ۀذخیرقابلیت  شناخت با بنابراین ا شگاه و خ و ه چنین  A.microcephalus ۀگوننظیر هر روی

 توانمیای و خصااوصاایات توپوگرافی، فاصااله از کانون بحران، وضااعیت مرتن، تنوع گونه حاظ بهجذب کربن مسااتعد با قوه و  مناطق

 دنبال ن ود. ،کربن شاخو ترسیم منظر از مرتعی را اراضی اصالح

 .Astragalus microcephalus، هاتنظی ی اکوسیستم کربن، کارکرد ۀذخیرمرتعی،  هایاکوسیستم :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
طبیعی،  هااایهااای مهم اکوسااایساااتمیکی از نقش

سیمصورت به سازی انرژی ذخیره کربن  کربن از طریق تر
گیاهی،  معادل افزایش بیوماس ،کربن است. افزایش ترسیم

ید، بهبود  خاک، افزایش ظرفیت  حاصااالخیزیافزایش تو 

نگهداری آب در خاک و جلوگیری از فرسااایش آبی و بادی 
کربن عالوه بر دارا  ه ین ساابم، ترساایم به .[50] اساات

یه هایبودن ارزش پا بهحفاظتی و  ید ای،  یل افزایش تو  د 
تواند بیوماس، از نظر اقتصاااادی دارای ارزش اسااات و می

ها و ع لیات ت و سود اضافی حاصل از فعا یتعنوان منفعبه

 .[18، 16 ،2]مطرح گردد  ،شاااده احیاء اراضااای تخریم
سیم صکربن و  بنابراین با توجه به اه یت تر سیژن  ۀعر اک

ضرورت دارد مقدار تنظیم گازهای کربن  سطح جهانی،  در 
ناطق مختلف آب و هوایی مورد  ،و اکسااایژن در مراتن م

ها، از ارزیابی قرار گیرد و ارزش اقتصاااادی هر یک از مکان

ای مشااخو گردد تا بتوان جهت نقطه نظر گازهای گلخانه
 مدیریت اصو ی مراتن در راستای پی ان کیوتو، گام برداشت.

 های ساابز، پوشااشدر جریان فتوساانتز توسااد اندام
 گیاهی انرژی خورشااایدی را جذب کرده و ترکیبات لیر

 کربن را تبدیل به ترکیبات اکسااید آ ی از قبیل آب و دی

گیاهی برای  هایگونهدر این ارتباط، . [23] کنندآ ی می
 264گرم اکساایژن؛  193خشااک و  ۀمادگرم  162تو ید 

ید گرم دی  کنندگرم، آب جذب می 108کربن و  اکسااا
ساده و با اندازه .[52] سم  گیری میزان بنابراین با یک تنا

)هوایی و زمینی( و تعیین  گیاهی بیوماس ۀسااااالن رویش

سیژن آزاد سید شده و مقدار دی وزن خشک، اک کربن  اک
 شده، قابل محاسبه است. جذب

گیری رویش ساااال جاری اندازه بهدر منابن مختلفی 
گذاری آن ارزش تبنساالنه و بهکربن  ۀذخیر ۀمحاسببرای 

، 48، 43، 40] در یک اکوساایسااتمکربن  ۀذخیر ۀساااالن

 ،فتوساانتز ۀرابطدر این منابن، از اشاااره شااده اساات.  [52
عبارت کربن استفاده شده است. به ۀذخیرمنظور تخ ین به

ید شاااده و دیگر، برای ارزش گذاری مقدار اکسااایژن تو 
کربن در یک اکوسااسااتم، باید رشااد سااال جاری  ۀذخیر

نه نه  ها را درگو فت و  که نظر گر قدار این کل م کربن 

گیری مقدار کربن اندازه نظر قرار داد. مد گیاهی را بیوماس
گیاهی، خاک و الشبرگ که در مطا عات رایج  کل بیوماس

حاصااال کارکرد  ؛کربن، مطرح اسااات ارزیابی ترسااایم

عنوان کارکرد سا یان مت ادی بوده و بهاکوسیستم در طی 
بنابراین اگر هدف از . [44، 14] شااودساااالنه، قل داد ن ی

یابی توان  عه، ارز یه ۀذخیر ۀسااااالنمطا  پا  هایکربن در 
 ۀسااااالنمدت از ارزیابی  گیاهی باشاااد، نیاز به آمار دراز

عبارت دیگر، باشاااد. بهگیاهی می هایکربن گونه ۀذخیر

کربن،  ۀذخیرگیری ساااال، از اندازه 10باید حداقل برای 
های مذکور، در هیچ ، دادهداده در دسترس باشد که قاعدتاً

شور، در  ۀسسؤم سطح ک شی، پژوهشی و اجرایی در  آموز
گیری های اندازهد یل نبود آمار و دادهبه دسااترس نیساات.

ع ر  ۀگذشااتکربن در طول سااا یان  ۀذخیرشااده مقدار 

نه یاهی، مع والً هایگو قدار  گ دو رویکرد برای اطالع از م
رویکرد اول، اینکه  شااود.کربن ساااالنه، توصاایه می ۀذخیر

سی( را به سال برر سال جاری ) عنوان میانگین ت ام تو ید 
ها محساوب کرد و با ضارب آن در سان گیاه، مقدار ساال

ید در طول ب تو  یاه را  ته گ ان هع ر گ دسااات آورد. ا ب

یاد می تا حدودی ز باه این روش  رود میزان خد و اشااات
باشااد. زیرا با توجه به رشااد ساایگ وییدی گیاهان، تو ید 

ها، برابر هم نیساات و گیاه در آن در ت امی ساان ۀساااالن
تدریج با رشاااد، تو ید ک تری دارد و به ۀاو یهای ساااال

یاه، تو ید سااااالنه آن نیز افزایش گذشااات زمان و بلو  گ

بد و در یک می باً ۀمحدودیا ید تقری  سااانی، تغییرات تو 
اسااتنادی در  دقیق و قابل ۀمطا عاز طرفی،  .ماندثابت می

ویژه هچوبی و ب هایدقیق ساان گونه ۀمحاساابخصااوص 
ای، در کشااور وجود ندارد.  ذا ای و درختچهبوتههای گون

تر و با خطای شااادن به یک برآورد صاااحیحنزدیک برای 

ید  ک تر، رویکرد دوم مطرح اساااات. در این رویکرد، تو 
شد سال سال با توجه به ر ضرایبی از تو ید ام های قبلی با 

گیری از شااود. با میانگیننظر گرفته می ساایگ وییدی، در
مج وع کل ع کلرد گیاه در طول ع ر آن، تو ید متوسااد 

ه، محاسبه خواهد شد. این رویکرد نیز عاری از اشتباه ساالن

تری نیسااات و ی نسااابت به رویکرد اول، برآورد مناسااام
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. در نهایت با اع ال ضااریم تبدیل [43] دهددساات میهب
ماس برآوردی، کربن متوساااد  نکربن برای بیو  ۀساااااال

 ۀذخیرتوان  ۀمقایساابرای  بیوماس، محاساابه خواهد شااد.

ول طها مربوط به د کربنی را که در اندامکربن ساااالنه، بای
ع ر گیاه اساات، تقساایم به ساان گیاه ن ود تا متوسااد 

 .[52، 43] دست آیدهآن، ب ۀساالنترسیم 
با  کربنذخیرۀ ارتباط  بررسااای به ،تحقیقات مختلفی

در اند. ، پرداختهای و وضااعیت مرتنشاادت چرا، تنوع گونه

شااادت بر ای بهگونهتنوع که شاااود این ارتباط، بیان می
کربن خاک، ذخیرۀ ع لکرد و خدمات اکوسیستم از ج له 

نه31گذارد ]میتأثیر  عث افزایش [. تنوع گو با باال،  ای 
به  عۀ ورودی کربن ریزوسااافر  جه جام میکروبی و در نتی

یت میکروبی و افزایش  عا  خاک ذخیرۀ افزایش ف کربن 

با تغییرات در می که  یم مراتن  با تخر شاااود. ه چنین 
کربن نیز ذخیرۀ وضاااعیت مرتن ه راه خواهد بود، میزان 

کربن ذخیرۀ قدار نیز م افزایش شاادت چرایابد. کاهش می
 [.51] یابدری کاهش مییطور چش گبهرا 

 ۀذخیربرآورد حاضاار با هدف  بر ه ین اساااس، پژوهش

نجاری  رشاااد ساااالکربن  در  A.microcephalus ۀگو
ارومیه، ناز وچای  کوهسااتانی مراتنهای اکو وژیکی سااایت

صل، به انجام گردید. شاخو تا مقدار عددی حا عنوان یک 
مبنایی در سااال مورد پژوهش، برای تحقیقات آینده درنظر 

های کربن سااایتذخیرۀ ارتباط  ضاا ن اینکه،گرفته شااود. 
کانون بحران )محل اطراق ها آنفاصااالۀ با اکو وژیکی،  از 

های مختلف مرتن و تبن آن در وضاااعیتو به دام(شااابانۀ 

 قرار گرفت.آزمون، مورد ای متفاوت، هایی با تنوع گونهمکان

 

 هامواد و روش. 2
 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی  .1.2

، واقن چیرحاضر، مراتن کوهستانی  برای انجام پژوهش

عنوان به، )مسیر ارومیه به سل اس( در ش ال نوشین شهر

در موقعیت  مذکورنظر گرفته شااد. مراتن  در ،مراتن معرف
و شااارقی  طول 44˚ 57́ 13˝تا  44˚ 55́ 15˝جغرافیایی 

 در ارتفاع، شااا ا ی عرض 37˚ 49́ 28˝تا  37˚ 46́ 13˝
یا یمتر 2379 تا 1400 ند  ،از ساااطح در پراکنش دار

ۀ ساااالنمتوسااد بارندگی و دمای  .(3ا ی  1های )شااکل

گراد سااانتی ۀدرج 9/9متر و میلی 9/393ترتیم منطقه به
نی ه ، اساات. اقلیم منطقه نیز بر مبنای اقلیم ن ای آمبرژه

سرد می شک  شدخ شش . با مراتن گیاهی ن ود ظاهری پو
ست که در مقیاس منطقه، بوته سه ، دارای 1:25000زار ا

، Pteropyrum aucheriهای تیپ گیاهی با لا بیت گونه

A.microcephalus  وRosa conia [.35] باشدمی

 

 گوگل ارث ۀسامانموقعیت مراتع مورد بررسی بر روی  .1 شکل
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 (1395ماه نمای دور از منطقه )خرداد .2 شکل
ر یپوشش گیاهی مراتع کوهستانی چ نمای نزدیک از. 3 شکل

 (1395)خردادماه 

 

 روش بررسی. 2.2

 مطالعات میدانی .1.2.2

سعت  ،در گام اول سته به و شش گیاهی و ب پراکنش پو

شش  ضعیت توپوگرافی منطقه،   مکانسایت اکو وژیکی )و

فصل رویش در گیاهی  برداری از پوششبرای ن ونه (،معرف

کان (1395ماه خرداد) ته شاااد. م مذکور درنظر گرف های 

صیات فیزیکی متفاوت  صو ض ن (. 1)جدول بودنددارای خ

)محل بحران نسااابت به کانون با فواصااال مختلف، اینکه 

وضعیت طبقۀ نتیجه دارای  قرار دارند و درشبانه دام(  اطراق

 .[35]( 2باشاااند )جدولای، متفاوت میمرتن و تنوع گونه

شبانه دام ستای چیر میمحل اطراق  شد که در ها، در رو با

های انجام باالدساات حوزه، قرار دارد. با اسااتناد به بررساای

ویژه مراتن مورد پژوهش، از [، مراتن منطقه و به36شاااده ]

نابن آب(،  له از م فاصااا یت و  یت، کیف نابن آب )ک  نظر م

ندارند. آبشااخور تعبیه شااده در محدودیتی برای چرای دام 

کل حل ج ن1خروجی حوزۀ آبخیز )شااا آوری آب (، نیز م

هایی اساات که در سااطح حوزه پراکنش دارند که چشاا ه

  د. اشونه این محل هدایت میااتیلنی، بلیاهای پتوسد  و ه

 [35]های اکولوژیکی سایتو ساختاری  خصوصیات فیزیکی .1 جدول

درصد 
سنگ و 

 سنگریزه

درصد 
خاک 

  خت

درصد 

 الشبرگ

درصد 
پوشش 

تاجی 

 کل

طبقه ارتفاعی 

 )متر(

شیم 
لا م 

 )درصد(

جهت 

 لا م

تعداد 
گونۀ 

 گیاهی

 گیاهیتیپ 
مکان/ 
سایت 

 اکو وژیکی

8/29  26 4/11  8/32  -Astragalus microcephaalus 34 لربی 30-10 <1600 

Pteropyrum aucheri- Rosa conia 
 اول

3/18  97/28  16 72/36  -Astragalus microcephaalus 26 لربی 40-20 1800-1600 

Pteropyrum aucheri 
 دوم

8/29  26 4/11  8/32  Pteropyrum aucheri- Astragalus 29 لربی 40-20 >1800 

microcephaalus 
 سوم

31 8/27  11 2/30  Pteropyrum aucheri- Astragalus 25 شرقی 50-30 >1800 

microcephaalus چهار 

3/18  97/28  16 72/36  -Astragalus microcephaalus 34 شرقی 40-20 1800-1600 

Pteropyrum aucheri 
 پنجم

6/18  85/26  8/11  85/43  - Astragalus microcephaals 28 شرقی 30-10 <1600 

Pteropyrum aucheri- Rosa conia 
 ششم
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 [35]های اکولوژیکی خصوصیات عملکردی سایت .2 جدول

 ایتنوع گونه

 *های پارامتری()بر مبنای شاخو
 گرایش مرتن

ج ن ن رات 

 گرایش

طبقه وضعیت 

 مرتن

 ج ن امتیاز

 وضعیت

فاصله از محل 

 اطراق شبانه دام

مکان/ سایت 

 اکو وژیکی

 اول زیاد 23 ضعیف -4 منفی تنوع بیشتر

 دوم متوسد 20 ضعیف -10 منفی تنوع بیشتر

 سوم کم 16 ضعیفخیلی -12 منفی تنوع کم

 چهار کم 19 ضعیفخیلی -6 منفی تنوع کم

 پنجم متوسد 23 ضعیف -10 منفی تنوع کم

 ششم زیاد 29 ضعیف -4 منفی تنوع بیشتر
شاننرمال که مدل  وگ * ست، برای  ۀدهندن شفتگی )محل اطراق سایتجوامن با ثبات ا صل زیاد از کانون آ شم با فوا ش قابل برازش  دام(،شبانۀ های اول، دوم و 

 .های توزین فراونی، قابل برازش نبودبرای مکان های سوم، چهارم و پنجم، مدل است.

 

شخور موجود که در واقن یک منبن آب می شد، بیشتر آب با

صارف  شرب گاوهای بومی چرا کننده برای م شاورزی و  ک

ستفاده قرار می گیرد.  ذا در در پایین دست منطقه، مورد ا

عنوان کانون این پژوهش، فاصاااله از محل آبشاااخور، به

 بحران، در نظر گرفته نشد.

با ، های اکو وژیکساااایتدر هر یک از ، یدر گام بعد

تاجی تراکم و درصاااد پوشاااش پراکنش، نحوۀ  توجه به

 سااه ترانسااکتهای گیاهی در مناطق نی ه اساات ی، گونه

متری به موازات هم و ع ود بر جهت شااایم  100خطی 

در  بساااته به طول دامنه. کار برده شااادهاصااالی دامنه، ب

 75ا ی  50ها از ه دیگر، ، فواصاال آنمناطق کوهسااتانی

 10ها، نظر گرفته شد. در روی هر یک از ترانسکت متر در

 متوساااد پوشاااشبا در نظر گرفتن دو متر مربعی )پالت 

 گونااۀ در منطقااه کااه  گیاااهی ۀگونااتاااجی بزرگترین 

P.aucheriشد(، می صلبا با ستقر متر از ه دیگر،  10 ۀفا م

ها، آماربرداری گیاهی در داخل پالت از پوشش. س س شد

سال [37، 5]شد  شد   ۀگونهای جاری هر یک از پایه و ر

A.microcephalus شده بودند، که در داخل پالت ها واقن 

های واقن در داخل که تعداد پایه صاااورتی درشاااد. قطن 

های بیشاااتر، عدد نرساااید، با کاربرد پالت 30به  ،هاپالت

گیری اندازه، A.microcephalus ۀپای 30جاری،  رشد سال

یه شاااد. یک از پالتپا عاد های واقن در هر  ها، دارای اب

داشتند مختلف بودند و از نظر سنی نیز با ه دیگر، تفاوت 

یه پا عاد  فاوت در اب بهکه ت بارت دیگر ویژگیها و  های ع

های اکو وژیکی در سایت ،A.microcephalusگونۀ گیاهی 

تراکم منظور اطالع از بهبعد،  ۀمرحلدر بیشتر مشهود بود. 

نۀ  کان در A.microcephalusگو یک از م سااااه ، هاهر 

در طول ، متر( 5×20مربعی ) متر 100نواری ترانساااکت 

آنها در  داخلگیاهی در های تعداد پایهو  شد مستقردامنه 

ا اسااتناد به نتایج شاا ارش شاا ارش و ب، 1395خردادماه 

 پایه در هکتار راکمهکتار، ت 3/0معادل  یها در سااطحپایه

رشااد سااال جاری در عرصااه و با توزین  محاساابه گردید.

شت ن ونه شت آن، اقدام به بردا گرمی تر، از  100های یادا

یم تا بر اسااااس ضااار شاااد A.microcephalus ۀپایهر 

سبه گردد ،رطوبتی شک محا در نهایت، . میزان بیوماس خ

نه یل کربن آنن و بد یم ت هت برآورد ضااار به  ،هاها ج

نظر به اینکه دام لا م چرا کننده  آزمایشااگاه منتقل شااد.

در مراتن منطقه، گوساافند نژاد ماکویی اساات و بررساای 

در اوایل فصل چرا  رفتار چرایی آن نیز بیانگر آن هست که

گراس و )های یکساااا ه که در ترکیم گیاهی مرتن، گونه

، سهم قابل توجهی از پوشش زیرآشکوب را تشکیل (فورب

 ۀگونااهااای خشااابی و خاااردار نظیر ونااهدهنااد؛ گمی

A.microcephalus[36] دنگیر، ک تر مورد چرا قرار می .

از  برداریحاصاال شااد که تا موعد ن ونه ینان  ذا این اط

 ۀگونااهااای ، پااایااهیعنی خردادماااه پوشاااش گیاااهی

A.microcephalus .مورد چرا قرار نگرفته بودند 
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 مطالعات آزمایشگاهی  .2.2.2

 70در آون گرمی  100های هکردن ن ونپس از خشک 

ساااعت، ضااریم رطوبت  24مدت گراد و بهسااانتی ۀدرج

ها محاساابه شااد. با اع ال این ضااریم در موجود در ن ونه

که در عرصه )رشد سال جاری( ها مقدار بیوماس تر ن ونه

ها محاسبه کل خشک آنن ، مقدار وزبودگیری شده اندازه

ی اهگرمی از ن ونه 10 ۀن ون تسااا س با برداشاااگردید. 

شده در آون، مقدار  شک  سد احتراق در کرین آنخ ها تو

ای به به این ترتیم که ن ونهدساات آمد. ها کتریکی ب ۀکور

گرم در داخل ظرف بوته چینی ریخته و در داخل دو  وزن

مای  ج 500کوره در د مدت پنج ساااانتی ۀدر به  گراد و 

خام )کل  تا کامالً سوخته و خاکسترساعت، قرار داده شد 

. در این روش، کاهش وزن [32]معدنی( باقی ب اند مواد 

صل از احتراق، مقدار  شان می ۀمادحا ۀ رابط) دهدآ ی را ن

( 2 ۀرابط)آ ی، برابر کربن آ ی  ۀماددرصااد این  56که  (1

در نهایت، ضااریم تبدیل کربن، از . [11]شااود  حاظ می

سیم وزن کربن آ ی )گرم( بر وزن  شک گیاهی  ۀن ونتق خ

ستفاده در کوره که ه ان شد دو  مورد ا صل  گرم بود، حا

دساات آمدن ضااریم تبدیل کربن، با هپس از ب (.3ۀ رابط)

سال جاری شد  شک کل ر هر  ضرب کردن آن در وزن خ

یه قدار کربن آ ی ذخیره شااادهپا ، در بیوماس هوایی ، م

نظر گرفتن میانگین کربن  با در(. 4ۀ رابط) محاسبه گردید

، میزان A.microcephalus ۀگونها و تراکم موجود در پایه

 (.5 ۀرابطای در واحد سطح، محاسبه شد )کربن ذخیره

 

 آ ی ۀ= ماد ن ونه قبل از سوختن(وزن  -)وزن ن ونه بعد از سوختن×  100 1ۀرابط

 آ ی= کربن 56/0 ×آ ی  ۀماد 2ۀرابط

 تبدیل کربنآ ی )بر حسم گرم( = ضریم  خشک )بر حسم گرم(/ وزن کربن ۀوزن ن ون 3ۀرابط

 کربن آ ی ذخیره شده در بیوماس هوایی هر پایه )گرم(جاری =  وزن خشک رشد سال ×تبدیل کربن ضریم  4ۀرابط

 )کیلوگرم در هکتار(= مقدار کربن ذخیره شده در واحد سطح  )کیلوگرم(ها میانگین کربن موجود در پایه ×تعداد پایه در هکتار 5ۀ رابط

 

 هاتجزیه و تحلیل داده .3.2
ها بودن داده ابتدا نرمالها، منظور تجزیه و تحلیل دادهبه

بودن  اسااا یرنوف و ه گن -آزمون کو  وگرافاز طریق 

 ۀمقایساا ون بررساای شااد. برای  ها از طریق آزمونواریانس

فواصل مختلف در  های اکو وژیکیسایتکربن  ۀذخیرمقدار 

یانس  ۀتجزیااز ، و طبقاات ارتفااعی از کاانون بحران وار

استفاده شد. برای بررسی اثر وضعیت مرتن و تنوع  طرفهیک

کربن ذخیرۀ بر مقدار  جهت جغرافیاییای و ه چنین گونه

مقایسااۀ برای کار برده شااد. هب t-testآزمون ها نیز سااایت

 دانکن اسااتفاده شااد. محاساابات از آزموننیز  هامیانگین

 انجام شد.  2013Excelو  18SPSSافزار آماری از طریق نرم

 

 نتایج. 3

 ۀگققونققمقققققدار تققراکققد و تققولققیققد  .1.3

A.microcephalus های اکولوژیکیدر سایت 

گققونققۀ تققراکققد اتققعققداد هققایققه در هققکققتققار  
A.microcephalus 

تایج  یۀ ن یکتجز یانس  یانگین تراکم وار فه م نۀ طر گو

A.microcephalus نشااان داد های اکو وژیکی، در سااایت
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تارکه  یه در هک پا عداد  نۀ  ت ، در A.microcephalusگو

کان فاوت معنی ،های مختلفم ند با ه دیگر ت داری دار

 .(3)جدول

 A.microcephalus ۀتعداد پایه در هکتار گونمیانگین 

ارایه  (4) ، در شاااکلهای اکو وژیکیساااایتدر هر یک از 

(، مربوط به مکان 6367. بیشاااترین تعداد )شاااده اسااات

( مرتبد با مکان شاااشااام 1933چهارم و ک ترین تعداد )

 باشد.می

 های اکولوژیکیدر سایت A.microcephalusگونۀ میانگین تراکم واریانس  ۀتجزی .3جدول 

 F Sigمقدار  میانگین مربعات مج وع مربعات درجه آزادی منبن تغییرات

182/3 222/7890222 111/39451111 5 مکان ** 047/0 

 - - 000/2480000 000/29760000 12 خطا

 - - - 111/69211111 17 کل
 دار در سطح یک درصد تفاوت معنی **

 

  

 هادر هر یک از مکان A.microcephalus ۀمیانگین تعداد پایه در هکتار گون .4 شکل

 درصد است. 95ها، در سطح احت ال داری بین میانگینو... بیانگر اختالف معنی a ،bحروف 

 

 A.microcephalusگونۀ تولید ارشد سال جاری  

میانگین تو ید )رشاااد طرفۀ یکواریانس تجزیۀ نتایج 

های در ساااایت A.microcephalusگونۀ ساااال جاری( 

کی، ی کو وژ تو یااد نشااااان داد کااه  ا گونااۀ مقاادار 

A.microcephalus  باا ه ادیگر هاای مختلف، مکااندر

 (.4 تفاوت معنی دارند )جدول

یانگین  نم ید گو قدار تو  در هر  A.microcephalus ۀم

ارایه شده است. بیشترین ( 5) در شکلنیز  هایک از مکان

گرم  5/268مقدار رشد سال جاری، مرتبد با مکان ششم )

به ازای هر پایه( و ک ترین مقدار مربوط به مکان چهارم 

مقادیر بیوماس باشاااد. میگرم به ازای هر پایه(  4/125)

(، تنها مرتبد با هر پایۀ گیاهی 5ارایه شاااده، در شاااکل )

یهمی پا عداد  مذکور در ت قادیر  نۀ باشااااد و م های گو

A.microcephalus  (، ضرب نشده است.4در هکتار )شکل 
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 های اکولوژیکیدر سایت A.microcephalusگونۀ میانگین مقدار تولید واریانس  ۀتجزی. 4 جدول

 F Sigمقدار  میانگین مربعات مج وع مربعات درجه آزادی منبن تغییرات

786/9 223/32544 113/162721 5 مکان ** 000/0 

 - - 538/3325 030/179579 54 خطا

 - - - 143/342300 59 کل
 دار در سطح یک درصدتفاوت معنی **

 

 
 هادر هر یک از مکان A.microcephalus ۀمقدار رشد سال جاری گونمیانگین . 5 شکل

 درصد است. 95ها، در سطح احت ال داری بین میانگینو... بیانگر اختالف معنی a ،bحروف 

 

های در مکان شااشاام، مشااخصااات ظاهری )ابعاد( پایه

سایت A.microcephalusگونۀ  سبت به دیگر  شتر ن ها، بی

های گیاهی، رو، میانگین مقدار بیوماس پایهاسااات. از این

سبت به دیگر مکان ست.نیز ن شتر ا در مکان چهارم،  ها بی

هری پااایااه بعاااد( مشااااخصااااات ظااا گونااۀ هااای )ا

A.microcephalus مقااادیر ک تری نساااباات بااه دیگر ،

آن در پایۀ داد ها، تعها دارد و ی برعکس دیگر مکانمکان

ست. به  های گیاهی دارای ابعاد عبارتی، پایههکتار بیشتر ا

 کوچکتر و ی با تراکم بیشتر، در مرتن پراکنش دارند.

تیمققارهققای کربن در ذخیرۀ مقققدار تغییرات  .2.3

 مختلف

 ارتفاعیطبقۀ 

تایج یانگین واریانس یکتجزیۀ  ن کربن ذخیرۀ طرفه م

در طبقات  A.microcephalusگونۀ رشاااد ساااال جاری 

دار دارنااد. مختلف ارتفاااعی، بااا ه اادیگر تفاااوت معنی

گونۀ کربن ذخیرۀ مقدار بر ارتفاعی، ات طبقاثر عبارتی، به

A.microcephalus ،(5 )جدول دار استمعنی. 

 ۀکربن گوناا ۀمیااانگین و اشاااتباااه از معیااار ذخیر

A.microcephalus  شکلدر طبقات ارایه  (6) ارتفاعی، در 

 شاااده اسااات. بیشاااترین مقدار، مربوط به ارتفاع باالتر از
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گرم در پایه( و ک ترین مقدار، متعلق  43/80متر ) 1800

گرم در پااایااه(  93/51متر ) 1600بااه ارتفاااع ک تر از 

 باشد.می

 ارتفاعیدر طبقات  A.microcephalus ۀگونجاری کربن رشد سال  ۀذخیرمیانگین واریانس  ۀتجزی. 5 جدول

 F Sigمقدار  میانگین مربعات مج وع مربعات درجه آزادی منبن تغییرات

842/3 732/4469 464/8939 2 طبقه ارتفاعی ** 027/0 

 - - 273/1163 537/66306 57 خطا

 - - - 000/75246 59 کل
 درصد دار در سطح یکتفاوت معنی **

 
 ارتفاعیدر طبقات  A.microcephalus ۀجاری گونکربن رشد سال  ۀمیانگین ذخیر ۀمقایس .6 شکل

 درصد است. 95ها، در سطح احت ال داری بین میانگینو... بیانگر اختالف معنی a ،bحروف 

 

 جهت جغرافیایی

تایج آزمون  قل ن با تی مسااات یۀ مرتبد  یانس تجز وار

در  A.microcephalusگونۀ کربن ذخیرۀ میانگین مقادیر 

بر مبنای ارایه شده است.  (6) جهات جغرافیایی، در جدول

معیار تصااا یم برابری واریانس   حاظ اینکه مقداربه، نتایج

(Sig )؛  ذا باشااادمی 05/0ک تر از  ،کربنذخیرۀ  میانگین

یانگین  یایی، هات جدر کربن ذخیرۀ بین م فاوت جغراف ت

عبارتی، بهرصد وجود دارد. د 99 دار در سطح احت المعنی

داشاااته کربن ذخیرۀ مقدار داری بر دامنه، اثر معنی جهت

 .است

 جغرافیایی در جهات A.microcephalus ۀگونکربن  ۀذخیرمقدار مستقل  tنتایج آزمون  .6 جدول

 متغیر

میانگین و اشتباه 

ذخیرۀ معیار  از 

جهت کربن در 

 لربی

میانگین و اشتباه 

ذخیرۀ از  معیار 

جهت کربن در

 شرقی

آزمون برابری 

هاواریانس فرضیات واریانس دو  

 گروه

هاآزمون برابری میانگین  

F Sig t 
درجه 

 آزادی
Sig (2-tailed) 

جهت 

 جغرافیایی
24/43±33/82 a 55/18±22/55 b 325/14  000/0 

هابافرض برابری واریانس  155/3- 58 003/0 

بافرض نابرابری 

هاواریانس  
155/3- 331/39 003/0 
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 یک درصدداری در سطح اختالف معنی **     بیشترین و ک ترین مقدار میانگین بیانگر a ،bحروف 

Sig  =معیار تص یم برابری واریانس و Sig (2-tailed)= هامعیار تص یم برابری میانگین 
 فاصله از کانون بحران

تایج یانگین واریانس یکتجزیۀ  ن کربن ذخیرۀ طرفه م

در فواصاال  A.microcephalusگونۀ رشااد سااال جاری 

نه دام با فاوت مختلف از محل اطراق شااا با ه دیگر ت ها، 

بر فاصاااله از کانون بحران، اثر عبارتی، دار دارند. بهمعنی

دار معنی، A.microcephalusگونااۀ کربن ذخیرۀ مقاادار 

 .(7)جدول است

 فواصل مختلف از کانون بحراندر  A.microcephalus ۀگونکربن  ۀذخیرمیانگین واریانس  ۀتجزی. 7 جدول

 F Sigمقدار  میانگین مربعات مج وع مربعات درجه آزادی منبن تغییرات

272/8 368/8463 737/16926 2 فاصله از کانون بحران ** 001/0 

 - - 145/1023 264/58319 57 خطا

 - - - 000/75246 59 کل
 دار در سطح یک درصدتفاوت معنی **

 

 ۀگونااکربن  ۀذخیرمیااانگین و اشاااتباااه از معیااار 

A.microcephalus  صل مختلفدر ، در از کانون بحران فوا

 ارایه شااده اساات. بیشااترین مقدار، مربوط به (7) شااکل

گرم در پایه( و ک ترین  28/68فواصااال دورتر از کانون )

 12/46)نزدیک به کانون بحران فاصااالۀ ، متعلق به مقدار

 باشد.در پایه( می گرم

 

 فواصل مختلف از کانون بحراندر  A.microcephalus ۀگونجاری کربن رشد سال ۀذخیرمیانگین  ۀمقایس. 7 شکل
 درصد است. 95ها در سطح احت ال داری بین میانگینو... بیانگر اختالف معنی a ،bحروف 

 

 وضعیت مرتعطبقۀ 

با  قل مرتبد  تایج آزمون تی مسااات یۀ ن یانس تجز وار

قادیر  یانگین م نۀ کربن ذخیرۀ م در  A.microcephalusگو

وضاااعیت مرتن متفاوت، در طبقۀ های اکو وژیک با ساااایت

 حاظ اینکه به، بر مبنای نتایج( ارایه شااده اساات. 8جدول )

ذخیرۀ  میانگین( Sigمعیار تصااا یم برابری واریانس ) مقدار

شدمی 05/0ک تر از  کربن، کربن ذخیرۀ بین میانگین ؛  ذا با
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دار در ساااطح تفاوت معنیهای مختلف مرتن، وضاااعیتدر 

وضعیت مرتن، طبقۀ عبارتی، بهرصد وجود دارد. د 99 احت ال

 .داشته استکربن ذخیرۀ مقدار داری بر اثر معنی

 طبقات مختلف وضعیت مرتعدر  A.microcephalus ۀگونکربن  ۀذخیرمقدار مستقل  tنتایج آزمون . 8 جدول

 متغیر

 میانگین و اشتباه از 
کربن ذخیرۀ معیار 

وضعیت طبقۀ در 

مرتن ضعیف  

میانگین و اشتباه از  
کربن ذخیرۀ معیار 

ضعیت وطبقۀ در 

مرتن خیلی ضعیف  

آزمون برابری 
هاواریانس  

واریانس دو گروهفرضیات   

هاآزمون برابری میانگین  

F Sig t 
درجه 

 آزادی
Sig (2-tailed) 

طبقه 

وضعیت 

 مرتن

60/37 ± 11/80 a 70/15± 12/46 b 923/7 ** 007/0 

هابافرض برابری واریانس  864/3 58 000/0 

بافرض نابرابری 

هاواریانس  
922/4 772/56 000/0 

  یک درصدداری در سطح اختالف معنی **     و ک ترین مقدار میانگین بیشترین بیانگر a ،bحروف 

Sig  =و  معیار تص یم برابری واریانسSig (2-tailed) =هامعیار تص یم برابری میانگین 

 

 ایتنوع گونه

با  قل مرتبد  تایج آزمون تی مسااات یۀ ن یانس تجز وار

در  A.microcephalusگونۀ کربن ذخیرۀ میانگین مقادیر 

در جدول ای متفاوت، تنوع گونههای اکو وژیک با ساااایت

ست. 9) شده ا   حاظ اینکه مقداربه، بر مبنای نتایج( ارایه 

 کربن،ذخیرۀ  میانگین( Sigمعیار تص یم برابری واریانس )

 درکربن ذخیرۀ بین میانگین ؛  ذا باشاادمی 05/0ک تر از 

کان نهم با تنوع گو فاوت، هایی  فاوت معنیای مت دار در ت

تنوع عبارتی، بهرصاااد وجود دارد. د 99 ساااطح احت ال

نه گاه،گو قدار داری بر اثر معنی ای رویشااا کربن ذخیرۀ م

، مربوط گرم در پایه( 61/78) بیشترین مقدار .داشته است

شم میمکانبه  ش شد که در آنهای اول، دوم و  مدل ها با

جوامن با ثبات اسااات، قابل  ۀدهندنشااااننرمال که  وگ

( مربوط بااه 94/58و ک ترین مقاادار ) برازش اساااات

های توزین فراوانی، قابل برازش هایی اسااات که مدلمکان

 .رجوع شود(  2 جدولبه باشند )ن ی

 ایطبقات مختلف تنوع گونهدر  A.microcephalus ۀگونکربن  ۀذخیرمقدار مستقل  tنتایج آزمون  .9 جدول

 متغیر

 میانگین و اشتباه از 

کربن ذخیرۀ معیار 

هایی با در مکان
ای باالترتنوع گونه  

 میانگین و اشتباه از 

کربن ذخیرۀ معیار 

هایی با در مکان
ای ک تر تنوع گونه  

آزمون برابری 

هاواریانس  
گروهفرضیات واریانس دو   

هاآزمون برابری میانگین  

F Sig t 
درجه 

 آزادی
Sig (2-tailed) 

تنوع 

ای گونه
 رویشگاه

38/7 ± 61/78 a 02/5 ± 94/58 b 013/3 088/0 

هابافرض برابری واریانس  202/2 58 032/0 

بافرض نابرابری 

هاواریانس  
202/2 070/51 032/0 

  یک درصدداری در سطح اختالف معنی **     مقدار میانگین بیشترین و ک ترین بیانگر a ،bحروف 

Sig  =و  معیار تص یم برابری واریانسSig (2-tailed) =هامعیار تص یم برابری میانگین 
 

یرۀ مقققدار . 3.3 خ بن در ذ هققای سققققایققتکر

 های گیاهیتیپو  اکولوژیکی

 های اکولوژیکیسایت

تایج یانگین طرفۀ یکواریانس تجزیۀ  ن کربن ذخیرۀ م

سال جاری  شد  سایت A.microcephalusگونۀ ر های در 
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فاوت معنی با ه دیگر ت بارتی، اکو وژیکی،  به ع ند.  دار دار

، A.microcephalusگونۀ کربن ذخیرۀ مقدار بر مکان، اثر 

 .(10)جدول دار استمعنی

 ۀکربن گوناا ۀمیااانگین و اشاااتباااه از معیااار ذخیر

A.microcephalus  (8) در شاااکلهای مختلف، مکاندر 

ست. شده ا شترین مقدار، مربوط به مکان  ارایه  شم بی ش

 گرم در پایه( و ک ترین مقدار، مربوط به مکان 55/115)

کربن  ۀباشد. میانگین ذخیرگرم در پایه( می 38/45سوم )

 77/68در کل منطقه،  A.microcephalus ۀهای گونپایه

میانگین ذخیرۀ در این ارتباط،  گرم به ازای هر پایه اساات.

، در تعداد پایۀ آن A.microcephalusکربن هر پایۀ گونۀ 

شود که رو، مالحظه میدر هکتار، ضرب نشده است. از این

های واساااطۀ بیشاااتر بودن ویژگیدر مکان شاااشااام، به

، مقدار کربن ذخیره A.microcephalusمورفو وژیکی گونۀ 

 ها بیشتر است.شده نیز نسبت به دیگر مکان

 های اکولوژیکیدر سایت A.microcephalusگونۀ کربن ذخیرۀ میانگین مقدار واریانس  ۀتجزی. 10 جدول

 F Sigمقدار  میانگین مربعات مج وع مربعات درجه آزادی منبن تغییرات

089/10 626/7268 130/36343 5 مکان ** 000/0 

 - - 424/720 871/38902 54 خطا

 - - - 000/75246 59 کل
 دار در سطح یک درصدتفاوت معنی **

 

 
 های مختلفدر مکان A.microcephalus ۀجاری گونکربن رشد سال ۀمیانگین ذخیر ۀمقایس .8 شکل

 درصد است. 95ها در سطح احت ال داری بین میانگینو... بیانگر اختالف معنی a ،bحروف 

 

 های گیاهیتیپ

تایج یانگین واریانس یکتجزیۀ  ن کربن ذخیرۀ طرفه م

نۀ  یپدر  A.microcephalusگو یاهی، ت با های مختلف گ

توان بیان و می( 11)جدول دار دارنده دیگر تفاوت معنی

که  یم گکرد  قدار داری بر اثر معنیاهی مرتن، یترک م

 کربن رویشگاه دارد.ذخیرۀ 
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 ۀکربن گوناا ۀمیااانگین و اشاااتباااه از معیااار ذخیر

A.microcephalus  ارایه ( 9) ، در شکلهای گیاهیتیپدر

شترین مقدار ست. بی ، مربوط گرم در پایه( 28/86) شده ا

 -Astragalus microcephaalusتاایااپ گاایاااهاای بااه 

Pteropyrum aucheri- Rosa conia  و ک ترین مقاادار

هی  78/46) گیااا تیااپ  بوط بااه  مر گرم در پااایااه(، 
Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephaalus 

 Astragalusاسااات. مقدار ذخیرۀ کربن در تیپ گیاهی 

microcephaalus- Pteropyrum aucheri حاااا ااات ،

 گرم در پایه( دارد. 94/73بینابینی )

 های گیاهیدر تیپ A.microcephalusگونۀ کربن ذخیرۀ میانگین مقدار ه واریانس ۀتجزی. 11 جدول

 F Sigمقدار  میانگین مربعات مج وع مربعات درجه آزادی منبن تغییرات

 001/0 272/8 368/8463 737/16926 2 مکان

 - - 145/1023 264/58319 57 خطا

 - - - 000/75246 59 کل
 دار در سطح یک درصدتفاوت معنی **

 
 های گیاهیتیپ در A.microcephalus ۀکربن گون ۀمقدار ذخیر. 9 شکل

 درصد است. 95ها، در سطح احت ال داری بین میانگینو... بیانگر اختالف معنی a ،bحروف 

 

شده،  سبات انجام  مقدار  43/0تا  37/0با توجه به محا

در  A.microcephalusگونااۀ بیوماااس سااااال جاااری 

در این دهد. تشکیل میآ ی های اکو وژیکی را کربن سایت

سالربیوماس  میانگینپژوهش،   ۀگونهای پایهجاری  شد 

A.microcephalus ، با که  گرم محاساابه شااد 180معادل

های مورد تراکم آن، هر هکتار از رویشاااگاهنظر گرفتن  در

یانگینبه بررسااای کیلوگرم  55/221، توان ذخیره طور م

 ۀگونبا توجه به اینکه  د.داررا در ساااال در هکتار کربن 

A.microcephalus  هکتاری مراتن  1332در ت امی سطح

توان پراکنش دارد؛ میلا م  ۀگونعنوان مورد پژوهش، به

 ۀذخیرر ارومیه، توان یبیان ن ود که مراتن کوهساااتانی چ

 تن کربن در سال را دارد. 10/295
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 گیریبحث و نتیجه. 4
صل نتایج سی از حا سال  ۀذخیرمقدار  برر شد  کربن ر

، هابین مکان که داد ، نشانA.microcephalus ۀگونجاری 

. کربن وجود دارد ۀذخیرداری از  حاااظ تفاااوت معنی

نکربن  ۀذخیرتوان ه چنین   ، درA.microcephalus ۀگو

شااابانۀ ، فواصااال مختلف از محل اطراق ارتفاعیطبقات 

و ترکیم و تنوع  جهات دامنه های بحران(،ها )کانوندام

داری داشاااته  حاظ آماری تفاوت معنیبه گیاهی مختلف؛

 ،یابدمی افزایش ارتفاع چه هر. با توجه به نتایج، اسااات

کربن  ۀذخیر یااابااد.مینیز افزایش  کربن ۀذخیرمقاادار 

، دست پایین مناطق از بیشتر ارتفاعات، درچوبی  هایهگون

یکی از  ،ارتفاع از سااطح دریا. [38، 21]ذکر شااده اساات 

ترین پارامترهای توپوگرافی اسااات که قادر به تغییر مهم

بوده اکوسیستم های رویشگاهی در یک بسیاری از ویژگی

طور تنگاتنگ با عامل هبها، اکوساایسااتمو قابلیت تو یدی 

در تأثیر د یل بهاین عامل، . [49]توپوگرافی وابسااته اساات

ثر بر افزایش ک ی ؤدارای نقش م ،پااارامترهااای اقلی ی

یم کربن در  جه افزایش ترسااا یاهی و در نتی پوشاااش گ

ستم ا سی ستگی مثبت و قابل قبو ی میان اکو ست و ه ب

 .[7]درصد پوشش گیاهی و ارتفاع وجود دارد 

 سااطح کاهش وتوسااد چرای دام  هابرگ رداشااتب

و مناطق با  دسااات پایین مناطق در گیاهان فتوسااانتزی

از علل این موضااوع ذکر شااده اساات.  ،دسااترساای زیاد

مقدار  فتوساانتزی، سااطح و هابرگ کاهش باطوری که هب

 مقدار کاهش. یابدمی کاهش نیز گیاهی خشاااک وزن

 حین دام  گدکوبی تر،پایین ارتفاعی طبقاتدر  بیوماس

 را هاخاک و پایداری خاکدانه ساخت ان که، ذکر شده چرا

 موجم رسانی،اکسیژن کاهش با ودهد می قرار تأثیر تحت

 موجودات و هامیکروارگانیساام فعا یت روی بر سااوء اثر

ضوع این .شودمی زیرزمینی  مواد کاهش به منجر خود مو

 مقدار نتیجه در و شاااده گیاهان دساااترس قابل لذایی

 تعدادی چرا،حین  در .[30]یابد می کاهش گیاهیبیوماس

ساقه هابرگ از  گیاه نتیجه درو  شوندمی قطن گیاه هایو 

ید ید، وارده خساااارت ترمیم جهت در با نابراین برآ  با ب

جدید  هایساااقه ای،ذخیره مواد از زیادی مقدار مصاارف

برگ،  ج له از گیاه هایقس ت سایر رشد و آورده وجودهب

این امر، تأیید در  .[35]یابد سااااقه و ریشاااه کاهش می

گردید که با افزایش شدت چرای دام، ذخایر کربن گزارش 

ست  شبرگ، بهتودۀ خاک، زی شمطور گیاهی و ال گیری چ

بد ]کاهش می نابراین چرا[. 28یا  ذخیرۀ تغییر به قادر ب

 چرا شدت به وابسته تغییرات این میزان اما باشد،می کربن

 [.7]بود  خواهد

کربن  با بررسااای اثرات فیزیوگرافی بر توان ترسااایم

 ،گیاهی مراتن کوهساااتانی کرمانشااااه هایخاک در تیپ

ب گزارش گردید؛ طبقات داری بر توان طور معنیهارتفاعی 

 اساات و بیشااترین مقدارثیرگذار أت ،هاکربن گونه ترساایم

سیم شگاه کربن در تر سبت به  مع والًکه )های گون روی ن

در (، دسااات، پراکنش دارند ها، در ارتفاعات باالدیگر گونه

 فزایش مقدارا. [33]افتد اتفاق می ،ارتفاعی باالتر طبقات

بیشتر  برداشت به، ارتفاعی باالتر کربن در طبقات ترسیم

 پوشش درصد کاهش نتیجه در و دام توسد گیاهی پوشش

یاهی بیوماس و تاجی قات گ پایین در طب فاعی  نیز تر ارت

سبت داد ست ن شده ا ضوع، که ه   کاهش موجم این مو

 .[38]شود می خاک به آ ی ۀماد بازگشت

نکربن  ۀذخیرتوان بودن  باال  A.microcephalus ۀگو

تواند می ،شاارقی هاینساابت دامنه لربی هایدر شاایم

نتیجه حفظ  بودن مقدار تبخیر و تعرق و در د یل پایینبه

 لربی گیاهی در شاایم رطوبت و رویش بیشااتر پوشااش

توپوگرافی نقش که  گزارش گردیددر این ارتباط، باشاااد. 

بر دما، ثیر أتکلی ا از طریق  در تغییر میکروتوجهی  قابل

 جغرافیایی جهت. [13]بارندگی و جذب نور خواهد داشت 

قوه طورهباا ه ی عاااماال بااا  یجاااد در م ختالف ا  در ا

 مثال، عنوانبه. [46]اسااات  توپوگرافی هایمشاااخصاااه

 مناطق در خورشاااید نرژیا و شاااناختی های آبرژیم

 و کنندمی فرق جغرافیایی جهت با مطابق ،کوهساااتانی

 خاک گیریشکل گیاهی، پوشش توزین و ترکیم به منجر

ی و ند آ ی می مواد ۀتجز هت .[25]شاااو یایی ج  جغراف

 درجااه و بااارناادگی در محلی تغییرات موجاام ه چنین
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ندهای تلفیق در خود امر این که شاااودمی حرارت  فرآی

 آ ی مواد ۀتجزی هاینرخ تنظیم برای فیزیکی و شاای یایی

 جهتتوان گفت بنابراین می. [22]باشاااد می مؤثر ،خاک

 رطوبت حرارت، ۀدرج برف، ذوب تأخیر بر مه ی اثر ،دامنه

. دارد فرسااایش نوع و گیاهی پوشااش نتیجه در و خاک

 هایشاایم اللم که ایران جغرافیایی موقعیت در بنابراین

 ،لربی و یش ا  هایشیم به نسبت شرقی جنوب و جنوب

شتری تابش از  دمای و ک تر ،خاک رطوبت ؛برخوردارند بی

دار در نهایت باعث تغییرات معنی اسااات که در باالتر آن

هااای مختلف جغرافیااایی کربن در جهاات ۀذخیر مقاادار

 .[29، 8]شود می

شان داد تنوع گونه شگاه، نتایج ن داری اثر معنیای روی

در این خصاااوص  .داشاااته اساااتکربن ذخیرۀ مقدار بر 

ها و صاافات مختلفی از گیاه در توان گفت مشااخصااهمی

کربن نقش دارند که در نهایت ذخیرۀ ع ل نحوۀ میزان و 

سبم ایجاد یک برآیند و قابلیت منحصر به فرد در گیاهان 

ها را کربن گونهذخیرۀ تفاوت در توانایی و شود مختلف می

بالبه فاوت[. 44، 26] دارد دن یت ت یت و کیف ها در ک 

هان در ذخیرۀ  یا نابرابر فراوانی گ یاه، ساااهم  کربن هر گ

ترکیاام گیاااهااان و نحوۀ گیاااهی، جااامعااۀ مقیاااس 

جامعۀ پتانسااایل و  های گیاهیا خصاااوص تنوع گونهعلی

سد نظر میبهکند. کربن تعیین میذخیرۀ گیاهی را برای  ر

پایۀ ها در توانایی ک ی و کیفی گیاهان در ساااطح تفاوت

 ،گیاهیجامعۀ تبن آن تنوع گیاهان در ساااطح گیاهی و به

ناگون در مهم نایی جوامن گو فاوت در توا مل ت عا ترین 

رود در کنار سایر طوری که انتظار میکربن باشد. بهذخیرۀ 

های عوامل اثرگذار پوشاااش گیاهی و محیطی، تنوع گروه

به نقش ع ده ،و ترکیم گیاهی گیاهی ای در ورود کربن 

ند  نه .[14]خاک دار عداد آننوع گو له ها و ت ها از ج 

 .[49] این میزان استکنندۀ کنترلعواملی است که 

تایج این  بهیپژوهش، ماز دیگر ن فاوت  توان  وجود ت

های اکو وژیکی سااایتکربن،  ۀذخیردار در میانگین معنی

عات  طا  تایج دیگر م با ن که   [53، 9، 4، 2]اشااااره کرد 

بقاات دارد. اختالف بین مقاادار کربن در  ۀذخیر مطااا

کان قدار را میهای مختلف م به اثر شااادت چرا، م توان 

محیطی  گیاهی و عوامل هایتو ید، ترکیم و ساختار گونه

مکان در این پژوهش،  .[48، 9]مختلف مرتبد دانسااات 

سترس، بهسوم ستا و در د بودن، تحت  علت نزدیکی به رو

سنگین ضعیتتر دام قرار دارد و بهچرای  مرتن در   حاظ و

هااای رو، پااایااه. از اینقرار داردضاااعیف  خیلی ۀطبقاا

A.microcephalus تر بودن مقااادیر ک  بر دارا  عالوه   ،

به ویژگی های موفو وژیکی، از تراکم ک تری نیز نسااابت 

کاندیگر  جه، ا برخوردار هساااات و در هام حاظ نتی ز  

 هامکانتری نساابت به بقیه ینیکربن در جایگاه پاترساایم

ارایۀ رابطۀ این موضاااوع، بیانگر  زوم قرار گرفته اسااات. 

گیاهی،  صااافاتبا ها کربن گونه ۀخیرذرگرسااایونی بین 

شگاهی و مدیریت مرتن،  صیات روی صو ست. خ ه چنین ا

ششبیانگر نتایج،  ستقیم چرا در کاهش پو گیاهی  نقش م

مساااتقیم آن در کاااهش کربن  و در ادامااه نقش لیر

سایش ستم از طریق فر شد زایی میخاک و بیابان اکوسی با

 کربن ذخایر دام، چرای شدت با افزایش طورکلیهب. [45]

 و زمینی زیر اندام ۀتود زیساات هوایی، اندامۀ تود زیساات

 اللم در دام یابد. ه چنین چرایمی کاهش ،الشااابرگ

شااود می اکوساایسااتم کربن ذخایر تغییر به منجر ،موارد

یادی دام، چرای ضااا ن در .[28] عداد ز  و هابرگ از ت

 سااایر رشااد نتیجه شااود، درمی قطن ،گیاههایساااقه

 یابد.می کاهش زیرزمینی اندام از ج له گیاه هایقساا ت

 خاک شااادن پودر و دام زیاد تردد ۀواساااطهب ه چنین

 کند و رواناب افزایش خاک، آب در نفوذ کاهش سااطحی،

 کاهش موجم زمان، طول خاک در در ریشه ۀتوسع شدن

ست تو ید شه ۀتود زی سیم مقدار کاهش نهایت در و ری  تر

 .[24، 6]شود می کربن

جاری  رشااد سااالکربن  ۀذخیرنتایج نشااان داد مقدار 

 22/0معادل  ،به ازای هر هکتار پژوهشهای مورد رویشگاه

مقادیر ذکر شاااده در باشاااد. میکیلوگرم(  55/221)تن 

، حاصاال کارکرد اکوساایسااتم، [27، 2] های قبلیپژوهش

عنوان کارکرد سااااالنه، طی ساااا یان مت ادی اسااات و به

های ذکر شااود. آنچه مساالم اساات در پژوهشقل داد ن ی
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های گون و خصوص سن پایهگونه اطالعاتی در شده، هیچ

شده مقدار تو ید بیوماس آن سا یان مت ادی ارایه ن ها طی 

کربن ساااالنه را  ۀذخیراساات تا بر مبنای آن، بتوان مقدار 

 گذاری اقتصادی، استخراج ن ود.ارزش ۀمحاسببرای 

کربن گزارش شاااده  ۀذخیر اختالفات موجود در مقدار

تفااوت در نوع  از نتاایج مطاا عاات مختلف، نااشااای از

یان دیگر  هایاختالف در نوع گونه ،اکوسااایساااتم و به ب

 ۀگونکربن بر حساام نوع  ۀذخیرگیاهی اساات. زیرا توان 

 هرچه. [34]مدیریت متفاوت است  ۀشیوگیاهی، مکان و 

 هایدر گونه زمینی و هوایی ۀتود زیسااات تو ید قابلیت

صه گیاهی، مختلف شگاه و هاعر شتر ،مختلف هایروی  بی

خاک  و الشاابرگ گیاهان، ۀپیکر در کربن ۀذخیر باشااد،

شتر  عوامل سرعت و کارایی که صورتی در و شودمی بی

 خاک و الشاابرگ گیاه، از کربن انتشااار و تجزیه منجر به

 بیشتر ،اکوسیستم در شده ذخیره کربن باشد، بقای ک تر

شتر کربن ۀذخیر مقدار و شده میزان  .[1]شد  خواهد بی

به نوع گونه ۀذخیر با توجه   هایکربن در مناطق مختلف 

یاء و شاااراید یاهی، روش اح قدار هب ،محیطی گ ویژه م

 .[42]بارندگی متفاوت است 

به خصوصیات رشد  ،کربن در واحد زمان ۀذخیرمقدار 

نه یاهی و شااایوه هایگو کاربریگ یت، تغییر  مدیر  های 

ضی، نوع ع لیات شراید ارا  فیزیکی و بیو وژیکی احیایی، 

، 19]قبلی کربن در خاک بساااتگی دارد  ۀذخیرخاک و 

جه چنین توانمی ،کلی طورهب. [39  که کرد یریگنتی

 پوشاااش با زارها،گون ساااطح واحد در کل کربن ۀذخیر

شبرگ مقدار آن، اجزای و بیوماس گیاهی،  آ ی کربن و ال

مقدار . ه چنین تخ ین [2]دارد  مساااتقیم ۀرابط ،خاک

سد رویکردهای مختلف منطقهکربن ذخیره ای، ملی ای تو

ست ستم منفرد، متغیر ا سی سطح یک تیپ اکو  و یا حتی 

[10 ،15]. 

یابی تغییرات  کربن و دیگر عناصااار ذخیره  ۀذخیرارز

نظر از  گزارش میزان آن، صااارف ۀارایشاااده در خاک و 

ندازهبرداری و اشاااتباهات ن ونه گیری آزمایشاااگاهی و ا

هاای ه چنین اثر مقیااس مطاا عاه، تحات تاأثیر روش

. مطا عات اخیر نشااان [42]گیرند محاسااباتی نیز قرار می

بمی مرتن بر  مدیریتی هایتأثیر روش ،طورکلیهدهد که 

شدههب ،آ ی خاک ۀماد ستند  سبتاً زیاد م ست، اما  طور ن ا

مقدار  ۀاسااتفاده شااده در محاساابهای موجود نقش روش

آ ی خاک به ه ان اندازه مهم هسااتند و ی به  ۀماد ۀذخیر

 .[20]اند کافی بررسی نشده ۀانداز

سیم سفری کربن تر کارکردهای  مه ترین از یکی ات 

ستم سی صاً طبیعی هایاکو صو ؛ آیدمی ش اربه  مراتن خ

 گیاهی هایگونه خصوص در مهم این سازیبنابراین ک ی

سبی روش منطقه، خاک هر و سعه حفاظت، برای منا و  تو

خصاوص هبو  طبیعی هایاکوسایساتم واقعی ذاریگارزشا

نار .باشااادمی مراتن نه ،توانمی مهم، این در ک  هایگو

 ن ود انتخاب مراتن اصالح و جهت احیاء را مناسبی گیاهی

 پتانساایل دارای ،که عالوه بر سااازگاری با شااراید منطقه

سیم جهت باالیی در  در کاربردها سایر کنار در کربن، تر

 منطقه باشند.

ضر، تحقیق نتایج به توجه با  بیان گونهتوان اینمی حا

ارتفاعی و  طبقاتبر حساام  ،کربن ۀذخیر قابلیت که کرد

های گونه شناخت با بنابراین است. متفاوت ،مختلف جهات

 کربن و ه چنین مناطق ترسااایم برای باال قابلیت دارای

 اصالح توانجغرافیایی، می  حاظ ارتفاع و جهت مستعد به

کربن دنبال ن ود.  شاخو ترسیم منظر از را مرتعی اراضی

مبنی  ،گیاهی در مراتن کشاور با توجه به وضاعیت ترکیم

مطا عات ای مثل انواع گون و نتایج های بوتهبر فزونی گونه

 ،ایهای بوتهقابلیت باالی گونه ۀدهند مختلف که نشاااان

 ؛کربن هساااتند زارها در بحث ترسااایمخصاااوص گونهب

ست در امر مدیریت مراتن ای به توان توجه ویژه، ضروری ا

سیم سیم سازی مقدارکربن، ک ی تر های کربن گونه تر

اقتصااادی این مهم صااورت گیرد.  گذاریمختلف و ارزش

طهبه چنین مراتن منطقه  تانی ۀواسااا بودن و  کوهسااا

 حاظ ارتفاعی، از تنوع بسااایاری به برخورداری از گرادیان

گیاهی، شیم، جهت، ارتفاع، هیدرو وژی و  هایتعداد گونه

قدار نابراین تعیین ارزش  پوشاااش م ند. ب تاجی برخوردار

مراتن، با توجه به ابعاد فضایی و مکانی اکوسیستم  خدمات
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ستمدر این ست ،هاگونه اکوسی سیار مهم ا چرا که تغییر  ؛ب

 ارزش خدمات زیادی بر مقدار مکانی به مقدار هایویژگی

 خواهد بود.ثیرگذار أتاکوسیستم 
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