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تغییرات ذخایر حوضچههای کربن آلی کف جنگلهای آمیختۀ راش شرقی
در ارتباط با تنوع زیستی گیاهی و عوامل فیزیوگرافی

2

علیاصغر واحدی *1و اسداله متاجی

 5دکتری جنگلداری ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
 2استاد جنگلداری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران
(تاریخ دریافت5934/5/55 :؛ تاریخ پذیرش)5931/6/5 :

چکیده
با برآورد مخازن کربن آلی کف جنگل میتوان قطعیت ارزیابی منابع جنگلی در زمینۀ میزان جذب و انتشار دیاکسید
کربن اتمسفری را افزایش داد .هدف تحقیق حاضر این است که مشخص کند تنوو زیسوتی گیواهی در اشوووبهوای
مختلف با توجه به ویژگیهای فیزیوی جنگل تا چه اندازه میتواند معرف تغییرات ذخایر حوضچههای کربن آلی کوف
جنگل محسوب شود .تحقیق حاضر در قطعۀ شاهد سری سه جنگل آمیختۀ راش گلندرود نور صورت گرفوت .قطعوات
نمونه با سطح  444متر مربع بهصورت سیستماتیك با فاصلۀ  544متر از یودیگر در سطح منطقه اجرا شد و در داخل
هر قطعه نمونه ،چهار ریزقطعه نمونه  5متر مربعوی و  14 × 14سوانتیمتور مربعوی بوهترتیو بورای انودازهگیوری و
جمعآوری پوشش علفی و الیۀ الشبرگی جانمایی شدند .پس از تفویك  04گرم از الیۀ علفی و الشبرگی تووزینشوده
در عرصه ،کلیۀ نمونهها بهمدت  40ساعت در دمای  61درجۀ سانتیگراد در آون خشك شدند و ضری کوربن نیوز بوا
استقرار نمونهها در کورۀ حرارتی اندازهگیری و محاسبه شد .نتایج نشان داد تغییرات تنو زیستی پوشوش درختوی در
عوامل مختلف توپوگرافی معنیدار نبودند .از طرفی شاخصهای وفور و غلبۀ گونهای پوشش علفوی نیوز بوهترتیو در
دامنههای ارتفاعی از سطح دریا و جهات دامنه دارای تغییرات معنیدار بودند .با این تفاسیر ،فقط ذخایر مخازن کوربن
تجمعات الشبرگی در شی های مختلف دارای تغییرات معنیدار بود .در ادامه ،نتایج نشان داد که ارتبوا معنویداری
بین تنو زیستی کلیۀ پوششهای گیاهی و ذخایر کربن پوشش علفی وجوود نداشوت ،ولوی ذخوایر کوربن آلوی الیوۀ
الشبرگی با میانگین  50/9 ± 5/1تن در هوتار با شاخص تنوو شوانون ،غنوای گونوهای و شواخص اهمیوت گونوهای
پوشش درختی ارتبا معنیداری داشت.
واژههای کلیدی :پوششهای علفی و الشبرگی ،تنو زیستی ،توپوگرافی ،ذخایر کربن.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس42544505209 :

ایمیلali.vahedi60@gmail.com :
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مقدمه و هدف
در عصر حاضر پیامدهای اکولوژیوی تغییورات اقلویم
و گرمایش زمین از بزرگترین معضالت جواموع بشوری
محسوب میشود؛ براساس مدل های سیستمی اقلیموی،
افووزایش کووربن اتمسووفری در بووین کلیووۀ عواموول ،از
مهمترین عوامل ایجاد این رویداد چالشزاست (کوچوی
و نصیری .)5905 ،ترسوی کوربن اتمسوفری در بافوت
جنگل میتواند یوی از عوامل اصولی کواهش گرموایش
زمووین محسوووب شووود .جنگوولهووای شوومال کشووور از
برجستهترین قط های پوشش گیاهی در کشور پهنواور
ایووران محسوووب موویشووود .در جنگوولهووای مووذکور،
جنگولهوای آمیختوۀ راش از نظور اقتصوادی و شوورایط
اکولوژیوی با ترکی گیاهی پویا و تنو زیستی گیواهی
چشمگیر ،از مهمترین جوامع گیاهی بهحساب مویآیود.
در این خصوص با توجوه بوه اهمیوت فزاینودۀ خودمات
اکولوژیك ،جنگلهوای موذکور توثییر زیوادی در زمینوۀ
ذخایر حوضچههای کربن آلی و میزان ترسی کربن بوه
خود اختصاص میدهند .زیتودۀ گیاهی بهعنوان عناصر
اصلی جنگلهای طبیعوی از مهومتورین حوضوچههوای
کربن آلی محسوب میشووند .درختوان و دیگور نباتوات
چوووبی بووهدلیوول سووهم زیوواد زیتووودۀ آنهووا در جنگوول،
بهعنوان حوضچه های کالن کربن آلی شوناخته شوده و
در این میان ،زیتودۀ کف جنگل بهطور معمول نادیوده
گرفته میشوند .بنابراین ،رابطۀ چرخۀ کوربن آلوی کوف
جنگوول بووین ترسووی کووربن روی زمینووی و زیرزمینووی
مجهوول بواقی مویمانود Federici et al. (2015) .در
مطالعات خود گزارش دادند که در واقع عودم در نظور
گرفتن حوضچههای کربن آلوی کوف جنگول از جملوه
الیۀ الشبرگی (و پوشش علفی) بوه بورآورد غیرواقعوی
میزان جذب و انتشار کربن اتمسفری منجور مویشوود
که این امر سب عدم قطعیت در ارزیابی منابع جنگل
در ارتبا با مدیریت پایدار و کنترل انتشار دیاکسوید
کربن میشود.
کربن آلی موجود در الیه های آلی حاصل از ریزش
درختووان و رسووتنیهووای کووف جنگوول بووهعنوووان

حوضچههای کربن آلی کف جنگل محسوب میشووند.
) Harmon et al. (2004, 2007و Woodall et al.
) (2013حوضچه های کربن آلی کف جنگل را در قال
کوووربن موجوووود در زیتوووودۀ علفوووی ،الشوووبرگی و
خرده چوب هایی 5که بیش از  5سانتیمتر قطور دارنود
دسته بندی کردند .در مطالعات ایشان ،خرده چوب های
کمتر از  5سانتیمتور جوز الیوۀ الشوبرگی محسووب
شدند و اجزای افتادۀ دارای قطر بین  5سانتیمتور توا
قطر  5/1سانتیمتر بهعنوان مخازن کربن آلی بوهطوور
جداگانه بررسوی شودند .در تحقیوق حاضور نیوز فقوط
مقادیر کوربن موجوود در پوشوش هوای علفوی و الیوۀ
الشبرگی بوهعنووان مخوازن کوربن آلوی کوف جنگول
بررسی شدند Wilson and Pyatt (2001) .و اسوحاقی
راد و همواران ( )5900در مطالعات خود گوزارش دادنود
که رستنیهای کف جنگول (پوشوش علفوی) حساسویت
زیادی به تغییرات شورایط محیطوی دارنود و مویتواننود
بهعنوان معرف زیسوتی عمول کننود .براسواس مطالعوات
مذکور با توجوه بوه اینووه بسویاری از انودازهگیوریهوای
شرایط محیطی و ادافیوی بسیار سخت و پرهزینه اسوت،
با اندازهگیری و بررسی برخی از ویژگیهوای بوارز عناصور
رویشی کف جنگل میتوان به چشمانوداز واقوعبینانوه در
زمینۀ شرایط رویشگاهی و ادافیوی منطقه مدنظر دسوت
پیدا کرد .از طرفی ،الیۀ الشبرگی کف جنگول و کیفیوت
آن از مهومتورین عواموول در ارزیوابی کیفیوت رویشووگاه و
میزان بازگشت عناصر غذایی حاصل از تجزیوۀ مواده آلوی
است (روحیمقدم و همواران.)5934 ،
تنو زیستی گیاهی بوهعنووان یووی از مهومتورین
شاخص هوای اصول اسوتمرار تولیود و توسوعۀ پایودار،
تثییرات مختلفوی بور کلیوۀ ویژگویهوا و رویوردهوای
اکولوژیوی یك اکوسیستم دارد؛ از اینرو بهتر است بوا
دیگر پدیده هوای اکولووژیوی بوارز هموان اکوسیسوتم
بررسوی شوود ( .)Scherer-Lorenze et al., 2007در
این خصوص ،میتوان ارتبوا تنوو زیسوتی گیواهی و
ترسی کربن جنگل را عنوان کرد .حوضچه های کوربن
Debris or Woody detritus
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آلی کف جنگل بهعنووان پوایینتورین حود اشوووب در
جنگل ها تحت تثییر الیوه هوای پوششوی اشوووب هوای
فوقانی جنگل قرار میگیرد .از اینرو انتظار مویرود کوه
تغییرات در ترکی و تنو زیستی پوششهوای گیواهی
در اشووبهای مختلف بر مقادیر ذخایر کربن آلی کوف
جنگل تثییرگذار باشود .فرجوی و هموواران ( )5934در
پژوهش خوود در جنگول هوای شومال بوه ایون نتیجوه
رسیدند کوه بوین تغییورات زیتوودۀ هووایی (از جملوه
ارتبا بین زیتودۀ علفی و زیتودۀ الشوبرگی) و کلیوۀ
شاخصهای تنوو زیسوتی گیواهی ارتبوا معنویداری
وجود ندارد .مطالعات مختلفی در زمینۀ تغییورات تنوو
زیستی گیاهی مورتبط بوا عوامول مختلوف فیزیووگرافی
صووورت گرفتووه اسووت کووه از جملووه آن م ویتوووان بووه
پووژوهشهووای میرزایووی و همووواران ( )5906در زمینووۀ
تغییوورات تنووو زیسووتی پوشووش علفووی در عواموول
فیزیوگرافی جنگلهای زاگرس میوانی ،اسوماعیل زاده و
حسووینی ( ،)5906اسووماعیلزاده و همووواران (،)5935
آتشگاهی و همواران ( )5934در خصوص ارتبوا بوین
واحدهای فیزیوگرافی و تنوو گیاهوان در جنگولهوای
شوومال اشوواره کوورد کووه در پووژوهشهووای مووذکور،
شوواخصهووای تنووو زیسووتی تغییوورات متفوواوتی در
واحدهای فیزیوگرافی داشتند .تنو گونه ای از مهمترین
شوواخصهووای تنووو زیسووتی اسووت کووه در ارزیووابی
زیستگاهها از آن اسوتفاده مویشوود (پوربابوایی و دادو،
5904؛  .)Rodriguez-Loinaz et al, 2008در تحقیق
حاضر ،برای بررسی تنو زیستی گیاهی ،تنو گونه ای
آلفا مدنظر قرار گرفت و از شاخصهوای متعوددی کوه
در مباحث پیشرو عنوان شده ،استفاده شد .بوا توجوه
به اینوه در جنگل های طبیعی ،فیزیوگرافی جنگل نیز
میتوانود توثییر بوارزی بور تنوو گیاهوان و پوراکنش
آنهووا داشووته باشوود (میرزایووی و همووواران5906 ،؛
 ،)Barnes et al., 1998در این تحقیق ،تنوو زیسوتی
پوشش گیواهی جنگول موورد پوژوهش در ارتبوا بوا
مقادیر ترسی کربن در عوامول توپوگرافیوك بررسوی
شوود Nguyen et al. (2012) .عنوووان کردنوود کووه
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توپوگرافی یوی از عوامل به شودت تثییرگوذار در ارتبوا
بین زیتودۀ گیاهی و غنوای گونوهای اسوت .البتوه بایود
متذکر شد که با توجه به همبستگی زیواد بوین ترسوی
کربن و زیتودۀ گیاهی ،نتایج مربو به تغییرات و الگوی
موانی زیتوده تحوت توثییر عوامول مختلوف ،مویتوانود
منطبق بر نتایج مربو به تغییرات ذخایر کربن باشد.
بوورآورد ذخووایر کووربن آلووی در الی وههووای علفووی و
الشبرگی در کف جنگل عالوه بر اینوه سوهم آنهوا را در
زمینۀ میزان انتشار کوربن اتمسوفری و ترسوی کوربن
روی زمینی مشخص میکند ،در زمینۀ مقادیر مادۀ آلی
خاک و میزان ذخیرۀ عناصر غذایی نیوز موؤیر اسوت .از
اینرو ،تحقیق حاضر با برآورد سهم ذخایر وزنوی کوربن
آلی حوضچههای کربن پوششهوای علفوی و الشوبرگی
در جنگل مورد پژوهش ،در پی این است کوه آیوا رونود
صعودی یا نزولی مقوادیر ذخوایر کوربن حوضوچه هوای
کربن آلی تابع تغییرات تنو گیاهی و شورایط فیزیووی
زمین است یا خیر؛ تا بر این اسواس در مودیریت پایودار
جنگلهای آمیختۀ راش برای رسیدن بوه مقودار بهینوۀ
ترسی کوربن و ارزیوابی کیفیوت رویشوگاه در شورایط
طبیعی اطالعات مناسبی در اختیار قرار داد .از اطالعات
به دستآمده مویتووان بورای پوایش تحووالت طبیعوی
جنگل در زمینۀ تنو زیستی گیاهی ،عوامل توپووگرافی
و روند تغییرات ذخایر کربن کف جنگل در زمینوههوای
مختلف مدیریت پایدار در جنگل استفاده کرد.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

این تحقیق در قطعۀ شواهد سوری  9جنگولهوای
گلندرود نور واقوع در حوضوۀ آبخیوز  40جنگولهوای
شمال ایران صورت گرفته است .محدودۀ این رویشگاه
معروف به سری سه سرگلند در بین عرض جغرافیوایی
'' 96º 25' 94و '' 96º 92' 51طووووول جغرافیووووایی
'' 19º 21' 15و '' 15º 15' 21قووورار دارد .مسووواحت
قطعۀ بررسیشده  90هوتار است که پارسول  9سوری
 9گلندرود نور محسوب مویشوود .محودودۀ ارتفواعی
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قطعووه  364تووا  5944متوور از سووطح دریاسووت .در
رویشگاه بررسی شده ،درختان راش بهصوورت آمیختوه
با گونه های ممرز  ،پلوت ،بلنودمازو ،انجیلوی ،نمودار و
غیره پراکنش دارد .سنگ مادر رویشگاه آهك -مارن و
تیپ خاک قهوه ای جنگلی تا راندزین اسوت (بوینوام،
 .)5905یوی از مهمتورین ویژگویهوای قطعوۀ شواهد
بهعنوان پارسل هدف بورای پوژوهش حاضور ،شورایط
حفاظتی و طبیعی به دور از هر گونوه دخالوت انسوانی
است .از اینرو نتوایج حاصول از توزیوع مووانی ذخوایر
کربن آلی در منطقوۀ موورد نظور در ارتبوا بوا تنوو
زیستی گیاهی و عوامول فیزیووگرافی مویتوانود دارای
قطعیت بیشوتری باشود .آموار دریوافتی از جدیودترین
اطالعات نزدیكترین ایستگاه هواشناسی (نوشهر) طی
 94سال گذشته نشوان داد کوه میوانگین بیشوترین و
کمترین دما بهترتی در اواسط مرداد تا اواخر شهریور
 20/0درجووه سووانتیگووراد و در بهموون  9/3درجووۀ
سانتی گراد است .متوسوط بارنودگی سوالیانه 5239/1
میلیمتر است که میانگین کمترین بارندگی در مورداد
و میانگین بیشترین بارندگی در اواخر آبان تا اوایل آذر
گزارش شده است.
روش تحقیق

به منظور نمونه برداری ،قطعوات نمونوه بوهصوورت
سیستماتیك به فاصلۀ  544متر از یوودیگر در سوطح
منطقه اجرا شدند .سطح قطعوات نمونوه بوا توجوه بوه
مطالعات صورتگرفتوه در جنگولهوای معتدلوه444 ،
متر مربع در نظر گرفته شد (اسماعیلزاده و حسوینی،
5906؛ اسحاقی راد و همواران5900 ،؛ اسوماعیل زاده
و هموارانNeuman and Starlinger, 2001 ;5935 ،
; .)Ito et al., 2004 ; Zerbe et al., 2007در کول
سطح هر قطعه نمونه ،کلیۀ ویژگویهوای کموی (قطور
برابرسووینه ،ارتفووا و قطوور تووا ) درختووانی بووا قطوور
برابرسینۀ بیش از  5/1سوانتیمتور انودازه گیوری شود
(نمیرانیان .)5901 ،سطح قطعه نمونۀ تخصویصیافتوه
برای جمعآوری دادههای مرتبط به پوشش های علفی،

 5متوووور مربووووع (فرجووووی و همووووواران5934 ،؛
 )Fonseca et al. 2011و برای جمعآوری الشبرگهای
کووف جنگوول  14 × 14سووانتیمتوور مربووع (فرجووی و
همواران5934 ،؛  )Kirby and Potvin, 2007در نظور
گرفته شد .برای افوزایش دقوت ،ابتودا یوك ریزقطعوه
نمونه در مرکز هر قطعه نمونه و چهار ریزقطعه نمونوۀ
دیگر در هر گوشۀ قطعوه نمونوه اجورا شود (فرجوی و
همواران .)5934 ،محاسبۀ وفور )A( 5پایههای گیواهی
موجود در سطح هر قطعه نمونه به دو روش عینوی 2و
ذهنی 9انجام گرفت ،بهطووری کوه بورای تعیوین توا
پوشش عناصر درختی از روش عینوی و بورای تعیوین
تووا پوشووش علفووی از روش ذهنووی اسووتفاده شوود
(اسوووماعیلزاده و حسوووینی5906 ،؛ اسوووماعیلزاده و
حسینی .)5935 ،کلیۀ پوششهای علفوی و الشوبرگی
پس از جمع آوری بالفاصله در عرصه توزین شد و پس
از تفویك  04گورم از الیوۀ علفوی و الشوبرگی ،کلیوۀ
نمونوووههوووا بوووه آزمایشوووگاه منتقووول شوووده و در
دمای  61درجۀ سانتیگراد بهمدت تقریبی  40سواعت
در آون خشوووك شووودند (;Henry et al., 2010

 .)Rebeiro et al., 2011; Zhu et al., 2010بورای
اندازه گیری مقادیر کربن ترسی شوده پوس از تعیوین
زیتوده (وزن خشك) ،کلیۀ نمونه ها با جورم یابوت در
کورۀ حرارتی با دمای  444درجۀ سانتیگراد قرار داده
شوودند و درصوود کووربن براسوواس وزن اولیووه و وزن
خاکستر ایجادشده و در نهایت نسوبت کوربن آلوی بوه
مادۀ آلوی محاسوبه شود (بردبوار و مرتضووی5901 ،؛
.)Allen et al., 1986
تجزیهوتحلیل دادهها

در تحقیق حاضر تنو زیسوتی گیواهی بور مبنوای
رایج ترین شاخصهای تنو گیاهی تجزیهوتحلیل شد.
شاخصهای کاربردی در این پژوهش عبارتاند از وفور

1

Abundance
Objective
3
Subjective
2
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( Aاسماعیل زاده و حسینی5906 ،؛ مصداقی)5904 ،؛
تنو شانون وینر΄( Hاسماعیلزاده و حسوینی5906 ،؛
پوربابایی و دادو5904 ،؛ Neumann and Starlinger,
)2001 Rodriguez-Loinaz et al., 2008؛ شواخص
غنای گونوه ای ( SRاسوماعیل زاده و حسوینی5906 ،؛
فرجوووی و هموووواران)5934 ،؛ یونوووواختی پوووایلو
΄( Jاسماعیل زاده و حسینی5906 ،؛ پوربابوایی و دادو،
5904؛ ;Neumann and Starlinger, 2001
)Rodriguez-Loinaz et al., 2008؛ غلبوه گونوهای D
(اسووماعیلزاده و حسووینی5906 ،؛ Neumann and
 )Starlinger, 2001و مقوودار اهمیووت گونووهای SIV
(پوربابایی و دادو.)5909 ،
عوامل فیزیووگرافی بررسوی شوده در ایون تحقیوق
شامل شی  ،جهت و ا رتفوا از سوطح دریوا هسوتند.
شووی در سووه طبقووه ( 94-64 ،4-94و بوویش از 64
درصد) ،ارتفا از سوطح دریوا در سوه دامنوه (-5544
 5544-5244 ،5444و  5244-5944متووووووووور) و
جهت های دامنه بهصورت جنوب غربی ،غربی و شمال
غربی تفویك شودند .نرمالیتوۀ داده هوا بوا اسوتفاده از
آزمون کولمووگروف -اسومیرنوف ،همگنوی دادههوا بوا
استفاده از آزمون لون و اختالفهای کلی در هر یك از

عوامل توپوگرافی با استفاده از آنالیز واریانس یوطرفوه
بررسی شد .در صورت معنیداری نتایج آزمون تجزیوۀ
واریووانس از آزمووون توووکی بوورای مقایسووۀ چندگانووۀ
میوانگین اسوتفاده شود و مقایسوۀ ذخوایر کوربن آلووی
پوشش علفی و تجمعات الشبرگی بوهکموك آزموون t
جفتی صورت گرفت .برای تعیین ارتبا معنیدار بین
کلیووۀ شوواخصهووای تنووو زیسووتی گیوواهی و ذخووایر
حوضچه های کربن آلی کف جنگول موورد پوژوهش از
ضری همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج
جوودولهووای  5و  2میووزان پوشووش و ترکیوو
گونههای گیواهی (گونوههوای درختوی و علفوی) را در
جنگل آمیختۀ راش نشان میدهد .با توجوه بوه اینووه
فقط در یك قطعه نمونه پوشش درختچوهای (در حود
غیرقابل توجه) مشاهده شد ،از ارائۀ آن خودداری شد.
طبووق نتووایج ،درختووان راش بووههمووراه مموورز ،پلووت و
بلندمازو بهترتی دارای حداکثر پوشش بودند (جودول
 )5و در بین گونوههوای علفوی نیوز جگون (کوارکس)
حداکثر پوشش را به خود اختصاص داد (جدول .)2

جدول  -5ترکی گونههای درختی و میانگین درصد پوشش آنها در جنگل مورد پژوهش
گونههای درختی
Acer cappadocicum Gled.
Acer velutinum Boiss.
Alnus subcordata C.A. May
Carpinus betulus L.
Carpinus schuschaensis
Diospyros lotus L.
Fagus orientalis L.
Fraxinus excelsior L.
Parrotia persica (DC.) C. A. May.
Prunus avium
Quercus castaneifolia C.A. May
Sorbus torminalis
Tilia platyphyllus L.
Zelkova carprinifolia
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درصد پوشش
(میانگین  ±اشتباه معیار)
1/41 ± 9/15
93/95±53/49
56/94 ± 3/55
66/63 ± 52/44
3/16 ± 1/45
2/10 ± 5/46
56/25 ± 53/52
54/40 ± 1/92
55/34 ± 9/36
9/93 ±5/35
90/44 ± 55/5
5/43 ± 4/54
24/40 ± 55/35
54/02 ± 6/42
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 ترکی گونههای علفی و میانگین درصد پوشش آنها در جنگل مورد پژوهش-2 جدول
درصد پوشش
) اشتباه معیار± (میانگین

گونههای علفی

1/40 ± 5/2

Asperula odorata (L.) Scop

2/44 ± 5/29
4/54 ± 5/55

Cardamine bolbifera L.
Carex divulsa L

95/46 ± 4/50
50/13 ± 2/4

Carex sylvatica Huds
Cyclamen coum Miller.

4/39 ± 4/43

Danae racemosa (L.)Moench

2/39±56/96
5/56 ± 4/33

Epimedium pinnatum L.
Erythronium denis-canis L.

52/64 ± 4/4
5/63 ± 2/32

Euphorbia amygdaloides L.
Fragoria vesca L.

2/45 ± 4/34
9/05±54/46

Galium setaceum L.
Hedera pastuchovii Worn Ex.Grossh.

2/24 ± 5/41

Laser trilobium

2/1 ± 5/9
2/52 ± 5/25

Mentha longifolia (L.) Huds
Mercurialis perennis L.

4/56 ± 5/13
9/52 ± 5/42

Oplismenus undulatifolius P. Beauv.
Petroselinum sativum Hill.

5/64 ± 9/95
2/31 ± 5/26

Pimpinella affinis Ledeb
plantago lonceolata L.

5/59 ± 5/12

Primula heterochroma Stapf.

1/1 ± 2/46
5/4±5/3

Pteris cretica L.
Polygala anatolya L.

59/44 ± 9/05
54/24 ± 4/56

Rubus persicus Boiss.
Ruscus hyrcanus Woron.

0/40 ± 2/1
52/50 ± 9/94

Sambucus ebulus L.
Sanicula europaea L.

4/12 ± 4/40

Scilla greilhuberi Speta.

1/4 ± 2/9
0/92 ± 9/40

Ungernia trisfaera L.
Ungernia flava L.

0/40 ± 2/3
1/44 ± 5/6

Urtica dioica L
Vicia sativa

54/64 ± 2/5

Viola odorata

 نتایج آزمون تجزیۀ واریوانس یوطرفوه در4 جدول
زمینووۀ تغییوورات تنووو زیسووتی پوشووش درختووی در
.واحوودهای مختلووف فیزیوووگرافی را نشووان م ویدهوود
 تنوو زیسوتی در هویک یوك از عوامول،براساس نتایج
.)4 فیزیوی زموین تغییورات معنویدار نودارد (جودول

 نتایج میانگین شاخص های تنو زیسوتی9 جدول
اشووب درختوی و الیوۀ پوششوی علفوی را در جنگول
، طبوق نتوایج.آمیختۀ راش گلندرود نشوان مویدهود
 غلبوۀ گونوهای و شواخص اهمیوت،درصد تا پوشوش
گونه ای اشووب درختی نسبت به شاخص های موذکور
.مربو به پوشش علفی بیشتر است
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جدول  -9میانگین ( ±اشتباه معیار) شاخصهای تنو زیستی گیاهی در منطقۀ پژوهش

پوشش درختی
پوشش علفی

A
50 /29 ± 5/5
91 /59 ± 2/5

'H
5 /51 ± 4/40
5 /35 ± 4/44

SR
4 /3 ± 4/99
54 /56 ± 4/95

'J
4 /59 ± 4/49
4 /05 ± 4/45

D
4 /45 ± 4/49
4 /25 ± 4/45

SIV
4 /41 ± 4/59
9 /55 ± 4/56

جدول  -4نتایج آنالیز واریانس یوطرفۀ تغییرات شاخصهای تنو گونههای درختی در واحدهای مختلف توپوگرافی
F

سطح معنیداری

منبع تغییرات
A
شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
'H

4/913
5/64
5/95

4/542 ns
4/256 ns
4/232 ns

شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
SR

4/563
4/542
5/56

4/041 ns
4/060 ns
4/992 ns

شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
'J

4/254
4/536
4/299

4/043 ns
4/024 ns
4/534 ns

شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
D

5/24
4/550
5/55

4/943 ns
4/414 ns
4/925 ns

شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
SIV

4/414
4/236
4/305

4/345 ns
4/545 ns
4/903 ns

شی
جهت
ارتفا از سطح دریا

5/239
2/04
9/22

4/239 ns
4/405 ns
4/462 ns

* ،nsو ** به ترتی

نشاندهندۀ نبود اختالف معنیدار ،وجود اختالف معنی دار در سطح  1و  5درصد است.

جدول  1نتایج آزمون آنوالیز واریوانس یوطرفوه در
زمینووۀ تغییوورات تنووو زیسووتی اشووووب علفووی را در
واحدهای مختلف فیزیوگرافی منطقه نشوان مویدهود.

براساس نتایج ،فقط شاخص وفور در طبقوات ارتفواعی
مختلووف از سووطح دریووا ( )P < 4/45و شوواخص غلبووۀ
گونووهای در دامنووههووای مختلووف ( )P < 4/41دارای
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تغییرات معنیدارند (جدول  .)1همچنین نتایج آزمون
توکی نشان داد که مقادیر پوشوش علفوی در طبقوات
تحتووانی (طبقووۀ 5444 -5544متوور از سووطح دریووا)
بهصورت معنیدار مقدار بیشوتری را نسوبت بوه دیگور
طبقات نشان میدهد ،در صورتی که در طبقات میانی
و فوقانی قطعۀ شواهد موورد بررسوی تغییورات میوزان
پوشش علفی معنیدار نیست (شول  .)5نتایج آزموون
یادشده نشان داد که شواخص غلبوۀ گونوهای پوشوش
علفی در دامنوه هوای رو بوه شومال غربوی بوهصوورت
معن ویداری مقووادیر بیشووتری را ش وامل م ویشووود ،در

صورتی کوه تفواوت مقوادیر شواخص موذکور در بوین
دامنههای دیگر معنیدار نیست (شول .)2
جدول  6نتایج آزمون تجزیۀ واریوانس یوطرفوه در
زمینۀ تغییرات ذخایر حوضچه های کربن آلی اشوووب
علفووی و الیووۀ الشووبرگی را در واحوودهای مختلووف
فیزیوگرافی منطقه نشان میدهد .نتایج جدول موذکور
نشان داد که فقط مخازن کربن آلی الیۀ الشوبرگی در
شی هوای مختلوف منطقوه دارای تغییورات معنویدار
است (.)P < 4/41

جدول  -1نتایج آنالیز واریانس یوطرفۀ تغییرات شاخصهای تنو گونههای علفی در واحدهای مختلف توپوگرافی
F

سطح معنیداری

منبع تغییرات
A
شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
'H

6/404
1/42
5 /60

4/45 ns
4/55 ns
** 4/449

شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
SR

5/56
5/00
5/41

4/531 ns
4/505 ns
4/225 ns

شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
'J

5/40
5/35
5/14

4/240 ns
4/554 ns
4/245 ns

شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
D

4/613
4/525
4/654

4/426 ns
4/454 ns
4/456 ns

شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
SIV

5/99
9/04
5/42

4/209 ns
*4/495
4/456 ns

شی
جهت
ارتفا از سطح دریا

4/655
4/525
4/549

4/440 ns
4/941 ns
4/934 ns

* ،nsو ** به ترتی

نشاندهندۀ نبود اختالف معنیدار ،وجود اختالف معنی دار در سطح  1و  5درصد است.
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1.6

a

1.4
1.2
b
b

0.8
0.6

پوشش علفی

1

0.4
0.2
0
1200- 1300

1100 - 1200

طبقات ارتفا از سطح دریا

1000 - 1100

شول  -5میانگین پوشش علفی در دامنههای مختلف ارتفا از سطح دریا در جنگل مورد پژوهش.
حروف متفاوت التین نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین تیمارهاست.

0.4
a

0.35

b

b

0.25
0.2
0.15

شاخص غلبه گونه ای

0.3

0.1
0.05
0
جنوب غربی

شمال غربی

غربی

جهات جغرافیایی

شول  -2میانگین شاخص غلبۀ گونهای در جهات مختلف جغرافیایی در جنگل مورد پژوهش.
حروف متفاوت التین نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین تیمارهاست.

جدول  – 6نتایج آنالیز واریانس یوطرفۀ مخازن کربن آلی پوشش علفی و الیۀ الشبرگی در واحدهای مختلف توپوگرافی
منبع تغییرات
مخازن کربن پوشش علفی
شی
جهت
ارتفا از سطح دریا
مخازن کربن الیۀ الشبرگی
شی
جهت
ارتفا از سطح دریا

F

سطح معنیداری

2 /105
4/439
5/690

ns

4/430
4/355 ns
4/255 ns

4/429
9/250
4/554

* 4/492
4/46 ns
4/459 ns

 nsو * به ترتی نشاندهندۀ نبود اختالف معنیدار ،وجود اختالف معنی دار در سطح  1درصد است.
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میدهد ،در صورتی که در اراضی تقریباً مسطح ذخوایر
کووربن الشووبرگی کمتوور اسووت .میووزان ذخووایر کووربن
تجمعات الشبرگی در طبقات میوانی شوی (94 -64
درصوود) نسووبت بووه طبقووات پووایینی و فوقووانی شووی
اختالف معنیداری را نشان نمیدهد (شول .)9

شول  9نتایج آزموون تووکی مربوو بوه تغییورات
میانگین ذخیرۀ کربن تجمعات الشبرگی را در طبقوات
مختلف شی نشان میدهد .همان طوور کوه مشواهده
میشود در شی های زیاد موجوودی کوربن آلوی الیوۀ
الشبرگی بهصورت معنیدار مقادیر بیشوتری را نشوان

35

a

30
ab
b

20
15
10

ترسی کربن الشبرگی

25

5
0
> 60

0-30

30-60
طبقات شی

شول  -9میانگین مخازن کربن آلی الیۀ الشبرگی در شی های مختلف جنگل مورد پژوهش.
حروف متفاوت التین نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین تیمارهاست.

ذخایر کربن آلی پوشش علفی و تجمعات الشبرگی در
منطقه اختالف معنیدار وجود دارد (.)P < 4/45

جدول  5نتایج کلیۀ مشخصههای حاصل از آزموون
 tجفتی را نشان میدهد .طبوق نتوایج بوین موجوودی

جدول  – 5نتایج آزمون  tجفتی بین مخازن کربن آلی الیۀ الشبرگی و پوشش علفی
منبع تغییرات

اختالف میانگین
( ±اشتباه معیار)

ذخایر کربن آلی الیۀ الشبرگ و پوشش علفی

(51/99 )± 5/11

حدود اطمینان
(سطح )%31

t

52/54 -19/50

** 3/00

** نشاندهندۀ وجود اختالف معنی دار در سطح  5درصد است.

کربن آلی تجمعات الشبرگی در حدود  51تون بیشوتر
از ذخایر مخزن کربن پوشش علفی است.

همانطور که در جدول  0مشاهده میشوود ،الیوۀ
الشبرگی دارای ذخایر کربن بیشتری نسبت به پوشش
علفی است .در واقع با توجه به جدول  5ذخوایر وزنوی

جدول  -0مقادیر مختلف مخازن کربن آلی پوشش علفی و الیۀ الشبرگی

پوشش علفی
الیۀ الشبرگی

کمینه

بیشینه

میانگین ( ±اشتباه معیار)

4/59
4/42

0/44
91 /90

2/35 )± 4/94( b
50/95 )± 5/19( a

حروف متفاوت التین نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین تیمارهاست.
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نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بوین کلیوه
شوواخصهووای تنووو زیسووتی اشووووب درختووی ،تنووو
زیستی پوشش علفی و ذخایر کربن آلی پوشش علفوی
همبسووتگی معنوویدار وجووود نوودارد (جوودول  .)3در
صورتی که نتایج آزمون مذکور حاکی از آن اسوت کوه
بین ذخایر حوضچه های کربن آلی تجمعات الشوبرگی
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و تنو شانون -وینور ،غنوای گونوهای ،مقودار اهمیوت
گونهای پوشش درختوی در منطقوه ،ارتبوا معنویدار
وجود دارد (جدول  .)3البته هموانطوور کوه مشواهده
میشود بین ذخیره کوربن الیوۀ الشوبرگی و شواخص
اهمیت گونه ای اشووب درختی ارتبوا نزولوی وجوود
دارد (.)R = -4/41

جدول  -3مقادیر همبستگی مخازن کربن آلی پوشش علفی و الشبرگی با شاخصهای تنو گونههای درختی و علفی
A

'H

'J

R

D

SIV

ذخیره کربن پوشش علفی– شاخصهای تنو زیستی درختی

4/941 ns

4/255ns

4/525 ns

-4/215 ns

4/241 ns

4/549 ns

ذخیره کربن پوشش علفی– شاخصهای تنو زیستی علفی

4/245 ns

- 4/456 ns

- 4/514 ns

4/543 ns

4/403 ns

-4/596 ns

ذخیره کربن الیۀ الشبرگ -شاخصهای تنو زیستی درختی

4/952 ns

* 4/950

4/250 ns

** 4/494

-4/235 ns

** -4/445

ذخیره کربن الیۀ الشبرگ -شاخصهای تنو زیستی علفی

4/43 ns

4/542 ns

-4/414 ns

4/249 ns

4/452 ns

4/531 ns

* ،nsو ** به ترتی نشاندهندۀ نبود اختالف معنیدار ،وجود اختالف معنی دار در سطح  1و  5درصد است.

بحث
عواموول مختلووف توپوووگرافی رویشووگاه جنگلووی از
مهمترین عوامل تثییرگذار بور تغییورات تنوو زیسوتی
گیاهی محسوب میشوند .نتایج تحقیوق حاضور نشوان
داد کووه تغییوورات کلیووۀ شوواخصهووای تنووو پوشووش
درختی در عوامل توپوگرافی موورد پوژوهش معنویدار
نبودند .از اینرو میتوان اسوتنبا کورد کوه تغییورات
تنووو زیسووتی پوشووش درختووی مسووتقل از عواموول
توپوگرافی در منطقه است .در این خصووص مطالعوات
متعددی صورت گرفته که میتوان به تحقیق پوربابایی
و دادو ( )5904در زمینۀ بررسی تنو گونه ای گیاهان
در جنگلهای شمال (کالردشت) اشاره کرد که ارتفوا
از سطح دریا را مهمتورین عامول تثییرگوذار بور تنوو
پوشش درختان معرفی کردند؛ اگرچه اسوماعیل زاده و
همواران ( )5935در ذخیرهگاه سورخدار افراتختوه در
جنگل های شمال اذعوان کردنود کوه عامول ارتفوا از
سطح دریا توثییر معنویداری بور شواخص هوای تنوو
زیستی کلیۀ پوشش هوای گیواهی نودارد .آتشوگاهی و
هموووواران ( )5934در خصووووص توووثییرات عوامووول
توپوگرافی و تنو گیواهی جنگولهوای شومال عنووان

کردند که بیشترین تنو گونهای گیواهی در ارتفاعوات
متوسط ،شی هوای تنود و دامنوههوای رو بوه جنووب
مشواهده مویشووود .در خیلوی از مطالعووات دیگور نیووز
برخالف تحقیق حاضر مشخص شد که تنوو زیسوتی
پوشش درختوی توابع تغییورات فیزیووی عرصوه هوای
تحقیقاتی است (متاجی و همواران5900 ،؛ مهودوی و
همواران5900 ،؛ اسماعیلزاده و حسینی.)5906 ،
برای تعیین همبسوتگی بوین شواخص هوای تنوو
زیستی گیاهی و عوامل فیزیوگرافی با مقادیر زیتووده
و ذخیووووورۀ کوووووربن دو فرضووووویه وجوووووود دارد
( .5 :)Nguyen et al., 2012رابطۀ خطوی سواده بوین
زیتوده (و ذخیرۀ کربن) و تنو زیستی گیاهی وجوود
دارد؛  .2ارتبا بوین مقودار زیتووده و تنوو زیسوتی
گیاهی ،تحت تثییر عوامل فیزیوگرافی دارای تغییورات
معنیداری است .یعنی فرض میشود که تنو زیسوتی
تثییرات معنیداری بور زیتووده دارد؛ اموا ایون موورد
هنگووامی دارای قطعیووت اسووت کووه دیگوور عواموول
رویشگاهی (مثل شی  ،جهت و ارتفا از سوطح دریوا)
نیز در نظر گرفته شود .البته در این مورد نیز نمیتوان
بووه نتیجوۀ جووامع و واحوودی رسووید .تحقیقووات دیگوور
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تغییرات ذخایر حوضچههای کربن آلی کف جنگلهای آمیختۀ راش شرقی...

بهخصوص در جنگلهای معتدله نشان داد که زیتودۀ
جنگل در ارتبا با تنو زیسوتی گیواهی بوه انضومام
عوامل فیزیووگرافی دارای تغییورات معنویداری اسوت
( ;Healy et al., 2008; Paquette and Messier, 2011
 .)Vila et al., 2007; Waide et al., 1999اگرچوه
بسوووویاری دیگوووور از تحقیقووووات نشووووان دادنوووود
که بین مقادیر مختلوف زیتوودۀ گیواهی و واحودهای
مختلوووووف فیزیووووووگرافی ارتبوووووا معنووووویداری
وجووود نوودارد ( ;Balvanera and Aguirre, 2006
 .)Nguyen et al., 2012در نتووایج تحقیووق حاضوور
مشاهده شد که ذخوایر کوربن آلوی پوشوش علفوی ،از
تغییرات توپوگرافی توثییر نموی پوذیرد؛ یعنوی اگرچوه
برخی از شاخصهوای پارامتریوك تنوو زیسوتی الیوۀ
علفوووی در واحووودهای فیزیووووگرافی دارای تغییووورات
معنیدار است ،واحدهای فیزیووگرافی پارسول شواهد،
تووثییر بووارز و معنویداری بوور تغییوورات تنووو زیسووتی
پوشووش علفووی نداشووت .بووا توجووه بووه اینوووه ارتبووا
معنیداری نیز بین کلیۀ شواخص هوای تنوو زیسوتی
گیاهی در اشووبهای مختلف و مقادیر ذخیورۀ کوربن
پوشش علفی وجود نداشت ،میتوان دریافت که تنوو
زیستی گیاهی و عوامل توپوگرافیك ،معورف توصویفی
درخور توجهی در زمینۀ توزیع و میزان ذخوایر کوربن
پوشش علفی جنگل آمیخته راش در منطقوۀ پوژوهش
محسوووب نموویشوووند .همووانطووور کووه بیووان شوود،
( Nguyen et al. (2012بیوان کوردهانود کوه توزیوع
ذخیوورۀ کووربن زیتووودۀ گیوواهی بووه احتمووال زیوواد در
شرایط ایودهآل رویشوگاهی بایود تحوت توثییر عوامول
توپوگرافیووك قوورار گیوورد؛ در غیوور ایوون صووورت کلیووۀ
پدیده های رویشگاهی از جمله مراحل تووالی ،فازهوای
تحولی و رژیمهای آشفتگی جنگل از عوامل تثییرگوذار
بر توزیع زیتوودههوای گیواهی و ذخیورۀ کوربن آنهوا
محسوب میشوند .همچنین )Marshall et al. (2012
اذعان داشتند که اگرچه عوامل فیزیوگرافیك از جملوه
متغیرهای یابوت در میوزان تغییورات زیتوودۀ هووایی
هستند ،عواملی از جمله آب و هوا ،فازهوای تحوولی و

رژیم های آشفتگی درون خاک مویتواننود بور مقوادیر
زیتودۀ هووایی تثییرگوذار باشوند .فرجوی و هموواران
( )5934نیووز بووه ایوون نتیجووه رسوویدند کووه بووین
شاخص های تنوو زیسوتی گیواهی (پوشوش علفوی و
درختچهای) و مقادیر زیتودۀ پوشش علفی و نیز بوین
شاخص های تنوو زیسوتی درختوی و مقوادیر ذخوایر
کربن تجمعوات الشوبرگی ارتبوا معنویداری وجوود
ندارد .بر خالف آن ،در تحقیوق حاضور مشخصوههوای
تنو گونه ای درختی از جملوه شواخص تنوو  ،غنوای
گونهای و شاخص اهمیوت گونوهای بوا مقوادیر ذخوایر
کووربن آلووی تجمعووات الشووبرگی ارتبووا معن ویداری
داشتند .در واقع ،به این دلیل که تجمعوات الشوبرگی
کف جنگول حاصول از پوسویدگی و ریوزش بورگهوا،
شاخه ها و ریزشاخه های درختوان گونوههوای مختلوف
اسووت ،طبیعووی اسووت کووه بووین ترسووی کووربن الیووۀ
الشبرگی و شاخصهای تنو زیستی درختان بوهویوژه
غنای گونهای همبستگی زیوادی وجوود داشوته باشود.
البتووه نتووایج تحقیووق نشووان داد کووه عووالوه بوور تنووو
گونههای درختی ،عامل شی نیز از عوامول تثییرگوذار
در میووزان ذخیوورۀ کووربن الیووۀ الشووبرگی محسوووب
میشود .برمبنای بسیاری از مطالعات صورتگرفتوه در
جنگلهای زیسوتبوومهوای مختلوف در زمینوۀ تنوو
زیسوووتی گیووواهی (مهووودوی و هموووواران،5900 ،
اسووماعیلزاده و حسووینی5906 ،؛ پوربابووایی و دادو،
 )5904و میزان ذخیرۀ کربن روی زمینی پوششهوای
گیاهی در اشووبهوای مختلوف ( ;Zhu et al., 2010
،)Marshal et al., 2012; Nguyen et al., 2012
شی و ارتفا از سطح دریا ،مهمترین عوامل تثییرگذار
بر تغییرات تنو زیستی پوشش گیاهی و توزیع کموی
حوضچه های پویای کربن آلی معرفی شدند .بوا توجوه
به نتوایج پوژوهش حاضور ازآنجوا کوه تغییورات تنوو
گونه های درختی در شی های دامنه معنیدار نبوود و
الیۀ الشبرگی دارای تغییورات معنویداری در طبقوات
مختلف شی منطقه بوود ،مویتووان عنووان کورد کوه
مخازن کربن آلی الیۀ الشبرگی مستقل از تثییر تنوو
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زیسووتی گیوواهی ،تحووت تووثییر شووی رویشووگاه مووورد
پژوهش است .یوی از دالیول ایون موضوو مویتوانود
افزایش تجمعات الشبرگ در شی های تنود بوهدلیول
دسترسی نداشتن با توجه به شرایط حفواظتی منطقوه
یا ترکی و آمیختگی درختان غال در اراضی پرشی
باشد .این موضو مویتوانود وابسوته بوه فرضویه هوای
متعددی باشد که از جمله میتوان به ترکی پوشوش
درختی در شی های تند بهدلیل عدم دسترسی قطوع
درختانی چون راش و بلو در سالهای قبل از شرایط
حفاظتی رویشگاه اشاره کرد .طبق نتایج تحقیق حاضر
با توجه به اینوه درختان راش و بلو  ،پوشوش غالو
منطقه را تشویل میدهند و برگ هایشان نیوز پوس از
ریزش و خزان سالیانه بهدلیل چرمی بوودن یوا بوزرگ
بووودن نسووبت  C/Nرونوودی بسوویار کنوود در تجزیووه و
پوسوویدگی دارنوود (مووروی مهوواجر ،)5904 ،تووراکم
درختان راش یا بلو در شی های زیواد مویتوانود در
ارتبا مستقیم با افزایش ذخایر کربن الیوۀ الشوبرگی
در شی های فوقانی باشود .بوه هموین دلیول کیفیوت
الشبرگ ها در شی های مختلوف احتموال دارد دارای
تغییرات اساسی باشد .دلیل دیگر میتوانود مبنوی بور
حداقل نیروی یقل زمین در شی های تنود باشود کوه
در ایوون خصوووص ذخووایر کووربن تجمعووات زیتووودۀ
الشبرگی پس از روند تجزیه مقداری از آن به فضا رها
شده یا در الیۀ مذکور حبس میشود و بهدلیل حداقل
نیروی یقل زمین به کندی وارد خاک شده و از ایونرو
ذخایر کربن در الیۀ الشبرگی حفو مویشوود .البتوه
گفتنی است که فرایند آمیختگی مواد با خاک در روند
خاکسووازی ،فراینوودهای بیولوژیووك و شوودت فعالیووت
تنفس میوروبی را نیز میتوان از عوامول تثییرگوذار در
مقادیر ذخوایر کوربن الیوۀ الشوبرگی محسووب کورد.
همانطور که در مطال قبل نیز عنوان شد ،بوا توجوه
به نتایج تحقیوق حاضور ،فقوط ذخوایر حوضوچۀ کوربن
تجمعات الشبرگی با غنای درختوی همبسوتگی زیوادی
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نشان داد .در ایون خصووص مویتووان بوه فرضویۀ ایور
نمونهبرداری 5اشاره کرد؛ براساس ایون فرضویه ،جواموع
گیاهی که از غنای بیشتری برخوردارند پرمحصول ترنود
و تولیدات بیشتری دارند (،)Kirby and Potvin, 2007
زیرا در جوامع غنیتر ،دسوتکوم یوك یوا چنود گونوۀ
خاص وجود دارد کوه افوزایش تولیود منوابع غوذایی و
تبدیل این منابع به زیتودۀ بیشتر و بهتبع آن تبودیل
به ترسی کربن زیادتر را عهدهدارند (;Aarssen,1997
 .)Tilman et al.,1997; Huston, 1980از ایوونرو
ارتبا معنیدار ذخایر کربن الیۀ الشبرگی و تغییورات
غنای گونوهای درختوان در تحقیوق حاضور مویتوانود
مبتنی بر فرضیۀ ایر نمونهبرداری باشد؛ زیرا هر چقودر
غنای گونهای در واحد سطوح موورد پوژوهش افوزایش
یافت ،ذخایر کربن الیۀ الشبرگی نیز افزایش پیدا کرد.
در تحقیق حاضور بوین تنوو گونوه هوای علفوی و
مقادیر ذخیورۀ کوربن آن ارتبواطی وجوود نداشوت .در
مطالعات مرتبط به  40گونوۀ غالو علفوی بوا جواموع
مشوابه در پونج اقلویم قوارهای هویک ارتبوا یابوت یوا
مشخصی بین تولید زیتوده و غنای گونهای نهتنها در
سطح محلی بلوه حتی در سطوح منطقوهای و جهوانی
مشاهده نشد ( .)Alder et al., 2011در نتایج پژوهش
) Kirby and Potvin (2007نیز عنوان شود کوه بوین
مقادیر زیتودۀ گیاهان جنگل در اشووبهای مختلوف
و غنوووای گونوووهای همبسوووتگی وجوووود نداشوووت.
) Kirby and Potvin (2007در مطالعووات خووود در
خصوص تغییرات تنو زیستی گیاهی و مخازن کوربن
آلی در قال زی تودۀ گیاهی از بین کلیۀ شاخصهوای
تنو گونهای تثکید بیشتری بر همبستگی بوین غنوای
گونهای و مقادیر زیتوده (و ترسی کربن) داشتند .بوا
توجه به گزارش آنها ،غنای گونهای با احتساب آشویان
اکولوژیوی و فیزیولوژیوی هر گونه ،میزان رقابت بورای
دستیابی به آب ،تثییر بر سازوکار جذب عناصر غوذایی
خوواک و تووثییر بوور افووزایش یووا کوواهش عملوردهووای

The sampling effect hypothesis

1

452

تغییرات ذخایر حوضچههای کربن آلی کف جنگلهای آمیختۀ راش شرقی...

میوروارگانیسمها ،ایر بارزی بر مقادیر زیتودۀ گیاهوان
و مخازن کربن آلی پوشش گیاهی دارد .البته به گفتوۀ
) ،Forester et al. (2006تجربیووات زیووادی نشووان
داده اند که در حقیقت بین زیتودۀ گیواهی و افوزایش
غنووای گونووهای رابطووۀ مسووتقیمی وجووود دارد .ولووی
) Nguyen et al. (2012گوزارش دادنود کوه در ایون
زمینه هنوز رابطۀ مشخصی وجود ندارد کوه بتووان آن
را به تمام ارتباطات بهدستآموده تعمویم داد؛ زیورا در
برخووی از ،رویشووگاههووا براسوواس مطالعووات مختلووف،
ارتباطی بین تنو زیستی ،ترکیو پوشوش گیواهی و
مقادیر زیتودۀ گیاهی یا ترسی کربن وجود ندارد.
در نتیجه گیوری کلوی مویتووان اذعوان کورد کوه
ذخووایر کووربن پوشووش علفووی در منطقووۀ تحقیووق،
تحووت تووثییر عواموول توپوووگرافی و تنووو گونووهای
گیاهی نبوود .در ایون صوورت مویتووان عنووان کورد
کووه معموواری جنگوول ،5سوواختار و الگوووی موووانی
پوششهای گیواهی یوا ویژگویهوای ادافیووی و کلیوۀ
تحوووالت طبیعووی جنگوول م ویتوانوود در ایوون زمینووه
مدنظر قرار گیورد کوه در ایون خصووص بوه مطالعوات
گسووتردهتووری نیوواز اسووت .بووا اسووتناد بووه اینوووه
شوواخصهووای تنووو گونووهای درختووی از عواموول
تثییرگووذار در زمینووۀ تغییوورات ذخووایر کووربن الیووۀ
الشووبرگی معرفووی شوودند و عووالوه بوور آن ازآنجووا کووه
مقادیر ذخوایر کوربن الیوۀ مزبوور تحوت توثییر شوی
رویشووگاه در منطقووۀ پووژوهش بوووده اسووت ،بووا توجووه
بووه در نظوور گوورفتن شوورایط طبیعووی منطقووه و عوودم
دخالت در آن ،مویتووان از عوامول موذکور بوهعنووان
متغیرهووای عاموول بوورای پووایش تغییوورات ذخووایر
حوضوووچههوووای کوووربن الیوووۀ الشوووبرگی در قالو و
مدلهای شبیهساز استفاده کرد.

پوربابووایی ،حسوون و خوودایار دادو .5904 ،تنووو گونووهای
گیاهووان چوووبی در جنگوولهووای سووری یووك کالردشووت،
مازندران .مجلۀ زیستشناسی ایران.922 -945 :4 ،

1

روحوویمقوودم ،ع وینالووه ،سیدمحسوون حسووینی ،عووزتالووه
ابراهیمی ،احمد رحمانی ،مسوعود طبوری و رضوا مهودوی،
 .5934بررسوووی برخوووی از ویژگووویهوووای خووواک در
جنگوولکوواریهووای خووالص و آمیختووۀ بلنوودمازو ،مجلووۀ
پژوهشهای خاک.40-93 :)5( 21 ،
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منابع
آتشگاهی ،زهوره ،حمیود اجتهوادی و حبیو زار .5934 ،
ارتبا عوامل توپووگرافی و تنوو گیاهوان در جنگولهوای
شرق دودانگه ساری ،استان مازندران ،مجلۀ پوژوهش هوای
گیاهی.55 -5 ،5 ،
اسحاقیراد ،جواد ،قووامالودین زاهودی امیوری ،محمدرضوا
مووروی مهوواجر و اسووداله متوواجی .5900 ،ارتبووا بووین
پوششهای رسوتنی بوا خصوصویات فیزیووی و شویمیایی
خاک در جواموع راش (مطالعوۀ مووردی :جنگول آموزشوی
پژوهشی خیرود نوشهر) ،تحقیقات جنگل و صونوبر ایوران،
.505-554 :2
اسماعیلزاده ،امید و سیدمحسون حسوینی .5906 ،رابطوۀ
بین گروههوای اکولوژیوك گیواهی بوا شواخصهوای تنوو
زیسوووتی گیووواهی در ذخیووورهگووواه سوورخدار افراتختوووه،
محیطشناسی.94 -25 :49 ،
اسماعیلزاده ،امید ،سید محسن حسوینی ،حامود اسودی،
پدرام غدیریپوور و عبواس احمودی .5935 ،رابطوۀ تنوو
زیستی گیاهی با عوامل فیزیوگرافی در ذخیرهگاه سورخدار
افراتخته ،مجلۀ زیستشناسی گیاهی.52-5 :52 ،
بردبار ،سید کاظم و سید مرتضی مرتضوی جهرمی.5901 ،
بررسووی پتانسوویل ذخیوورۀ کووربن در جنگوولکوواریهووای
اکووالیوتوس ( )Eucalyptus camadulensisو آکاسوویا
( )Acacia salicinaدر منوواطق غربووی اسووتان فووارس،
پژوهش و سازندگی.549-31 :54،
بینام .5905 ،طرح جنگلداری سری سه گلندرود (تجدیود
نظر دوم) ،ادارۀ کول منوابع طبیعوی و آبخیوزداری اسوتان
مازندران  -نوشهر.
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Abstract
The certainty of forest resources evaluation regarding to emission of atmospheric carbon
dioxide could be increased by estimating the organic carbon pool of forest floor. This research
aims at exploring the relationship between plant diversity in the different stories pertaining to
forest physical characteristics, and variation of carbon sinks of forest floor. The current
research was done in control compartment located in the third district of Glandroud forests.
The sample plots with 400 m2 area were sytemetically established in the study area which
were separated by a distance of 100 m from each other. Four 1 m2 and 50 × 50 cm2 plots were
marked at the center and corners of the sampling plot to measure and collect the herbal plants
and litter, respectively. 80 g of each herbal and litter sample was separated after weighing in
the field and the all samples were oven-dried at 65ºC for 48 hours. Carbon content of each
sample was measured and calculated by placing each sample in the heat oven. The results
showed that the tree diversity indices are independent of physiographic changes in the studied
forest. However, abundance and dominance of herbal coverage were significantly different at
altitude and aspect classification, respectively. Among all the studied carbon sinks, carbon
sequestration of litter was significantly different at slope classification. The final result
indicated that there was no significant correlation between plant biodiversity and amount of
carbon sink in grass coverage. In other hand, the significant correlation was found between
carbon stock of litter and indices of Shannon, richness, and importance value of tree storey.
Keywords: Carbon stock, Plant diversity, Topography, Herbal and litter layers.
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