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 چکیده

اخیر، این ارتباط با های در سالاصلی اکولوژی است. بررسی ارتباط بین تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم یکی از موضوعات 

 های عملکردیویژگی های مبتنی برهای مبتنی بر فراوانی و تعداد به شاخصگیری تنوع زیستی از شاخصتغییر رویکردهای اندازه

تی با عنوان تنوع های جدید تنوع زیساین رویکرد جدید منجر به معرفی گروهی از شاخصقرار گرفته است.  ایویژه مورد توجه

های تنوع عملکرد و عملکرد شاخص بهترنتایج تحقیقات نیز بیانگر وجود ارتباط شده است.  (Functional Diversity) عملکرد

از  یرد بخش مهمتنوع عملکاست.  ای()از قبیل غنا، یکنواختی و تنوع گونه های مرسوم تاکسونومیکنسبت به شاخص اکوسیستم

و  یستمحاضر در جامعه و اکوس هاییسمارگان یعملکرد هاییژگیاز و ایمحدودهو ، ارزش یعبه عنوان توز که است یستیتنوع ز

روه مبتنی بر یک نوع محاسبه به دو گهای تنوع عملکرد براساس شود. شاخصجوامع تعریف میدرون  یعملکرد یگوناگون همچنین

دارای  نیز ملکردعتنوع  ؛ستاگوناگونی  یهامؤلفهای که دارای د تنوع گونهنشوند. همانبندی میویژگی و مبتنی بر چند ویژگی تقسیم

هیم مختلفی ر مفایانگکوسیستم ببا عملکرد ا هاآنهای مختلفی از قبیل غنا، یکنواختی، واگرایی و پراکنش است که نوع ارتباطات جنبه

ط یین کننده نوع ارتباهای تعو نوع روابط آن و مکانیسمهای مختلف آن معرفی است. در تحقیق حاضر، ابتدا تنوع عملکرد و شاخص

ری، ل و بختیاهارمحاچه از مراتع مرجن در استان آوری شدهای عرصه جمعست. همچنین در پایان با استفاده از دادهبررسی شده ا

 است. گرفته اکوسیستم در تولید زیتوده بررسی و مورد تحلیل قرار های تنوع عملکرد و عملکردشاخصارتباط بین 
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 زیتوده، غنای عملکرد، یکنواختی عملکرد، مرجن.تنوع زیستی،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

فشار و استرس  یجادموجب ا یمیاقل یجهان ییراتو تغ یعیاز حد از منابع طب یشب یبرداربهره یطی،مح هاییآلودگ یشافزا

اند که نشان داده یاز مطالعات تجرب یاریبس یگر،د یاز طرف. (Collins, 2009 ; Deng, 2012) تاس یدهگرد یستیبر تنوع ز یادیز

و روند  (Loreau et al, 2001) است یضرور هایستمدر اکوس یکاکولوژ یندهایفرآ یحفظ و نگهدار یبرا یستیوجود تنوع ز

 ,Deng) است یدهگرد یستمیکاهش خدمات اکوس ینهدر زم هاینگران یشموجب افزا یراخ یهادر دهه یستیشتابان کاهش تنوع ز

 ,Hooper et al) است یستمیاکوس یکاهش خدمات و عملکردهانگر نشا یستیکاهش تنوع ز یندفرآ یرتأث سازییهشب. (2012

های مختلف در حفظ نقش گونه به صورتاکوسیستمی  عملکرد .به وجود آورده است ینهزم ینرا در ا یجد هاییو نگران (2005

دهنده تأثیرپذیری مستقیم ای نشانکه، تغییرات در ترکیب و فراوانی نسبی گونه طوری گردد. بهفرآیندهای اکوسیستمی بیان می

در خدمات  یداریپا بهمنجر  یستمهر اکوس یداریاپ. (Díaz et al, 2007) استساختار اکوسیستم در شرایط پویایی جامعه 

 ,Deng) گرددیفراهم و ارائه م یستمخدمات توسط آن اکوس ینکه ا شودیم (Ecosystem functional stability) یستمیاکوس

 ییتوانا ینآن و همچن یاییدر به حداقل رساندن نوسانات در پو یستماکوس یک ییرا به عنوان توانا یداریپا توانیم ینبنابرا .(2012

قبل  ما یطسرعت در بازگشت به شرا یاو  (McCann, 2000) یشده پس از آشفتگ یجادا ییراتدر مقاومت در برابر تغ یستمآن اکوس

 .نمود یفتعر ییراتتغ

 ;Loreau et al, 2001) استاست، تنوع  یرگذارتأثمختلف  هاییستمدر اکوس یداریپا یزانکه بر م یعوامل ینترمهماز  یکی

Hooper et al, 2005 ; Naeem, 2009) .ینترمهماز  یکی یداریارتباط تنوع و پا یگر،د یانیبه ب یا یداریدر پا یستینقش تنوع ز 

در  یقاتتحق یناول .(Loreau et al, 2001)را متوجه خود ساخته است  یادیز ینمحققدهه قبل  ینبوده که از چند یکمباحت اکولوژ

 ینسبت به اراض (Monocultures) یکشتتک یکشاورز یبود که گزارش نمود اراض (Elton, 1958)مربوط به مطالعه التون  ینهزم ینا

نمودند که  گیرییجهنت یقتحق ینهستند و از ا یماریتوسط آفات و ب جمتها یبرا یشتریاستعداد ب یبا کشت چندگانه دارا

هستند.  یدجد یهاگونه یلهبه وسمستعد تهاجم  یادز یاگونه یبا غنا هاییستماز اکوس یشتربا تعداد گونه کمتر ب هاییستماکوس

و عملکرد  یداریبر پا یندفرآ ینا یرتأث یابی، ارز(Zhang et al, 2017) در جهان یستیتنوع ز یبشدت تخر یشهمزمان با افزا
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 ,Hooper et al, 2005 ; Majeková et al, 2014 ; Paquette et al)کرده است  یداپ ییباال یتاهم یهاول یدتول یلاز قب هایستماکوس

2015 ; Venail et al, 2015). درصد سطح  40از  یشجهان هستند و ب هاییستماکوس ینتربزرگاز  یکیراستا، مراتع  یندر ا

و خدمات  یادز یگستردگ ینهم یلو به دل (Suttie et al, 2005 ; Wick et al, 2016) پوشانندیرا م ینکره زم هاییخشک

 ;Tilman & Downing, 1994 ; Collins, 1995)از مطالعات قرار گرفته است  یاریکانون توجهات بس ، درهاآن یستمیاکوس

McNaughton, 1977 ; Tilman et al, 2006 ; Grace et al, 2007 ; Schellberg & Pontes, 2012 ; Zuo et al, 2012 ; 

Ebeling et al, 2014 ; ven Rooijen et al, 2015 ; Yuan et al, 2016 ;) .در مورد وجود ارتباط و  یادیهرچند که مطالعات ز

های ولی بیشتر تحقیقات با استفاده از شاخص ؛شده است انجامگوناگون  هاییستمدر اکوس یداریو پا یستیمتقابل تنوع ز یراتتأث

های عملکردی موجودات نداشته است. به همین دلیل تنوع )تنوع تاکسونومیک( انجام شده است که توجهی به ویژگی ککالسی

 توضیح داده خواهد شد.های بعدی تمهای تنوع زیستی با عنوان تنوع عملکرد ایجاد شد که در قسگروهی جدید از شاخص

 (Functional Diversity) تنوع عملکرد

 یعملکردها یبررس ینهدر زم به خصوصو پژوهشگران  ینمورد توجه محقق به شدت یراخ یهاسالتنوع عملکرد در 

( مورد استفاده قرار گرفته است یدتول یتقابل یا) یداریو پا یستیارتباط تنوع ز یبررس یبرا ینمختلف و همچن هاییستماکوس

(Cornelissen et al, 2003 ; Flynn et al, 2011 ; Fry et al, 2014 ; Jain et al, 2014 ; Liu et al, 2015 ; Zhang et al, 

در  ییراتتغ یک،تاکسونوم یهابهتر از شاخص یاهانگ یعملکرد هاییژگینشان دادند که و یقاتتحق یناز ا یاریبس یجنتا .(2017

 یگر،به عبارت د. (Finegan et al, 2015 ; Fu et al, 2014 ; Siebenkäs & Roscher, 2016) دهندیم یحرا توض یداریپا

خواهد بود  یرگذارتأثجوامع  یدتول یتقابل یموجود در جوامع مختلف بر رو یاهیگ یهاگونه یعملکرد هاییژگیدر و یگوناگون

(Cavanaugh et al, 2014 ; Fu et al, 2014) .یاجوامع گونه یفراوان یدربارهکه تنها  یادر تنوع عملکرد برخالف تنوع گونه 

 یممستق به طور. تنوع عملکرد گرددیدر جامعه توجه م هایتو نقش جمع یستیز یباتمختلف تنوع عملکرد در ترک یهابه جنبه ؛است

 هعدم ب یا یریکارگ بهو  هایژگیتنوع عملکرد بر اساس تعداد و یهاشاخص. (Díaz et al, 2007) است یستمخدمات اکوس یدرباره

 یمبه دو گروه تقس هایژگیبر اساس تعداد و که، یطور . بهگردندیم بندییمدر محاسبه تنوع عملکرد تقس ایونهگ یفراوان یریکارگ

در  ؛است( یازجهت انجام محاسبات ن یژگیو یک)تنها به  یژگیو یکبر  یمبتن یهاگروه اول شاخص. (Díaz et al, 2007) گردندیم

 .است یژگیبر چند و نیاست که مبت یهاشاخص :که گروه دوم شامل یحال
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 های تنوع عملکردشاخص

غنای  :مختلفی شامل یهامؤلفهغنا و یکنواختی تشکیل شده است، تنوع عملکرد نیز از  مؤلفهای که از دو همانند تنوع گونه

به بخشی از آشیان اکولوژیک که  :ست ازتتشکیل شده است. غنای عملکرد عبار 3و واگرایی عملکرد 2، یکنواختی عملکرد1عملکرد

ای دارد. بنابراین در این حالت غنای های موجود اشغال شده است. تنوع عملکرد اغلب ارتباط مثبت و قوی با غنای گونهگونه یلهوس

فرض بر این است که با  روینااز  (.Tilman et al., 1997 ; Tilman, 2001) استای را دارا عملکرد قابلیت جابجایی با غنای گونه

ای ظاهر شده و باعث افزایش ای، به طور تصادفی ارزش و طیف وسیعی از خصوصیات گونهها در سطح منطقهافزایش تعداد گونه

 هادهد گونهیم نشان کهاست ( های)گروه یاهیگ هاییژگیدر و یکنواختشود. یکنواختی عملکرد، یتنوع عملکرد در اکوسیستم می

 کسانی چقدریی غذا منابع بردار طول در هاگونه عملکردی فراوان عی)توز هستند کنواختی چقدر ستمیس عملکرد بر یرشاندر تأث

دهنده عدم یکنواختی عملکرد پایین نشان ؛اشداگر فرض کنیم دسترسی به منابع غذایی در فضای آشیان اکولوژیک یکنواخت ب (.است

موجود است. به عبارتی دیگر مقداری از فضای آشیان وجود دارد که به صورت کامل مورد های اکولوژیک استفاده از همه آشیان

واگرایی عملکرد،  .(Mason et al, 2005)ای در اکوسیستم شود تواند منجر به افزایش تهاجم گونهاستفاده قرار نگرفته و این امر می

ها دارای اختالفات دهد که گونهی است. واگرایی زیاد در عملکرد نشان میها بر روی بردار منابع غذایای گونهبیانگر اختالفات آشیانه

عملکرد اکوسیستمی  ،جوامع با این خصوصیت. گیردای زیادی بر روی منابع غذایی هستند و در نتیجه رقابت کمتری شکل میآشیانه

 (Mason et al, 2005 ; Villeger et al, 2008). دهندغذایی افزایش می از منابعاستفاده مناسب  یجهدر نترا 
 

 های اندازه گیری تنوع و تنوع عملکردیشاخص -1جدول 

 فرمول مرجع هاشاخصعالئم اختصاری  هاشاخصنام فارسی 

میانگین وزنی 

 جامعه
CWM 

Garnier et al. 

2004 
CWM = ∑ Wi Xi

s

i=1

 

 FAD2 ویژگی عملکردی
Walker et al. 

1999 
FAD2 = ∑ ∑ EDij

S

j>1

S

i=1

 

                                                 
1- Functional richness  
2 - Functional eveness 

3- Functional divergence 
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آنتروپی یا مربع 

 رائو
Q یا Rao یا FDQ Rao. 1982. Rao = ∑ ∑ dijWi Wj

S

j>1

S−1

i=1
 

 FRic غنای عملکردی
Villéger et al. 

2008 
هاحجمی در فضای ویژگی به صورت  

یکنواختی 

 عملکردی
FEve 

Mouillot et al. 

2005 
FEve =

∑ min (PEWb,
1

s − 1) −
1

s − 1
S−1
b=1

1 −
1

s − 1
 

 FDiv واگرایی عملکردی
Mason et al. 

2003 
بعدیخطی و به حالت چند به صورت  

 

 های ارتباط تنوع و عملکرد اکوسیستممکانیسم

 ینف در اومعر یه. دو فرضاستکننده نوع ارتباط  یینتع هاییسممکان یداری،ارتباط تنوع و پا یبر بررس یرگذارتأثمورد دوم 

 Walter, 1991 ; Aarssen, 1997 ; Tilman et al, 2001)ک یاکولوژ هاییانآش یلیتکم یهو فرض یتودهنسبت ز یهفرض :شامل ینهزم

Loreau et al, 2001 ; Kahmen et al, 2006 ; Fornara & Tilman 2008 ; Cavanaugh et al, 2014 ;) نسبت  یه. فرضاست

 ؛دارندرا  یاهیکل گ یتودهاز ز یادیکه سهم ز (Abundant)تر فراوان یهاتوسط گونه یستمکه عملکرد اکوس کندیم بینییشپ یتودهز

 یراز سهم سا یشترب یستماکوس یتودهغالب در مقدار ز یهاسهم گونه :مثال یبرا. (Tahmasebi et al, 2017)است  بینییشقابل پ

 ,Tahmasebi et al) یستقابل اثبات ن یستمیو در هر اکوس یشههم یهفرض ینهرچند ا. (Finegan et al, 2015)ها خواهد بود گونه

داشتن  یلتر به دلمتنوع یاهیکه جوامع گ داردیم یانب یهیاگ یهاگونه یکِاکولوژ هاییانآش یلیتکم یهفرض یگر،د یاز طرف (.2017

؛ است یداریاز پا یکه خود شاخص یتودهز یدتول یزانم یجهکرده و در نت ییاز منابع غذا یشتریمختلف، استفاده ب یکاکولوژ هاییانآش

را داشته  یمختلف هاییژگیو و راتژیاست یاهانکه گ یدر صورت یه،فرض ینبر اساس ا. (Finke & Snyder, 2008)خواهد بود  یشترب

 یتاز منابع خواهد شد که در نها یاهانگ یشترمنجر به کاهش رقابت و استفاده ب یو عملکرد یکتفرق در صفات اکولوژ ینا ؛باشند

 ;Loreau & Hector, 2001 ; Conti & Díaz, 2013 ; Grigulis et al, 2013)خواهد داد  یشرا افزا یستمو عملکرد اکوس یدتول

Chanteloup & Bonis, 2013 ;) .ییو نها یقطع یکه هنوز پاسخ است یروز اکولوژو به یداز مباحث جد یهدو فرض ینا یسهمقا 

غالب  یهااند که عملکرد گونهگزارش نموده (Li et al, 2015 ; Tobner et al, 2016)محققان  یمثال برخ ینکرده است. برا یافتدر

در  یقدر تحق یزن ،(2017) و همکاران یدارد. طهماسب یستممختلف آن اکوس یو عملکردها یداریبر پا یشتریب یرتأث یستماکوس یک

 هایستمکربن اکوس یبترس یزانبر م یشتریب یرتأثغالب،  یهاگونه هاییژگیگزارش نمودند که و یرانا یمختلف مرکز یمیمناطق اقل
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 یتبر اهم یمبن یهاگزارش ،(Finegan et al, 2015 ; Siebenkäs et al, 2016)محققان  زا یگرد یکه گروه یدر حال ؛دارد

ارتباط  یدر بررس هایسمدو مکان ینا یسهو مقا یبررس یناند. بنابراو وجود تنوع در جوامع را مهم بر شمرده یاهاندر گ یگوناگون

 .است یاز موارد ضرور یداریتنوع عملکرد و پا

 قابلیت تولید

 یفتعر یبه روشن یقاتاز تحق یاریبوده، هرچند در بس یقاتاز تحق یاریدر بس یدیکل یاریمع (Productivity) یدتول یتقابل

 یگر،د ی. از طرفکندیم یفدر واحد زمان تعر یتودهز یدرا به عنوان نرخ تول یدتول یتقابل ،(Bonham, 2013)است. بونهام  یدهنگرد

 (.Zhang et al, 2017) شودیدر نظر گرفته م یستمهر اکوس یدتول یتقابل یزانم یندهبه عنوان نما یقاتاز تحق یاریدر بس یتودهمقدار ز

های اکوسیستمی بوده و به ویژگی یمرتع هاییستمدر اکوس یژهبه و ها،یستماکوس یاز خدمات اصل یکی (Biomass) یاهیگ یتودهز

 یقات،از تحق یاریبس. (Díaz et al, 2007)گردد اکوسیستمی تعیین می دهایعملکردها و فرآین یلهبه وسوابسته بوده که به نوبه خود 

 Lehman & Tilman, 2000)اند در نظر گرفته هایستماکوس یداریپا یزانم یبرا یرا به عنوان شاخص یاهیگ یتودهز یزانم ییراتتغ

Loreau et al, 2001 ; Lehman & Tilman, 2000 ; Chanteloup & Bonis, 2013;.) و  ییراتتغ یزانراستا، هرچه م یندر ا

 یاهیگ یتودهو ز یستیتنوع ز ینخواهد بود. وجود ارتباط ب یدارترپا یجامعه مورد بررس ؛کمتر باشد یاهیگ یتودهز یدنوسانات در تول

به  توانیاز آن جمله م کهشده  یاتیمنجر به ارائه نظر یتمطالعات در نها ینقرار گرفته است. ا یدمورد تاک یقاتاز تحق یاریدر بس یزن

در  یشتریب یداریپا ؛هستند یشترتنوع ب یکه دارا هاییستماکوس یاجوامع  داردیم یانتنوع اشاره نمود که ب -یداریپا بینییشپ یهنظر

 McNaughton, 1977 ; Tilman et al, 2006 ; Schlapfer et al, 1999 ; Ives & Carpenter, 2007)دارند  یتودهز یدتول

Campbell et al, 2011 ; Gross et al, 2014.) باعث  یستیکه تنوع ز شودیم بینییشپ یه،فرض ینر اساس اب(Zhang et al, 

 یستیتنوع ز ینارتباط ب یبررس. (Tilman & Downing, 1994) شودیم یبو تخر یبه آشفتگ هایستممقاومت اکوس یشافزا (2015

 یقاتتحق. (Grace et al. 2016) رودیبه شمار م اکولوژی روز)عملکرد( از مباحث مهم و داغ و به هایستماکوس یاهیگ یتودهو ز

و  یستیتنوع ز ینب ...(و یینماتک ی،منف یامثبت و  یرابطه خط یلاز جهان، وجود روابط گوناگون )از قب یمختلف در مناطق مختلف

مورد مطالعه، نوع  یاساز مق یناش تواندیدر نوع رابطه م تغییر. (Zhang et al, 2017)را به اثبات رسانده است  یدتول یتقابل

 (.Grace et al, 2007 ; Wang et al, 2011 ; Fraser et al, 2015)مورد استفاده باشد  یآمار یهانوع روش یو حت یستماکوس

 مطالعه موردی
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 منطقه مورد مطالعه

 وقعیتم راین مراتع د منطقه مورد مطالعه در این تحقیق مراتع مرجن در شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری است.

قرار  دقیقه 0درجه و  32دقیقه تا  6درجه و  32دقیقه و عرض جغرافیایی  23درجه و  51دقیقه تا  17درجه و  51طول جغرافیایی 

بر اساس روش گوسن جزء  اقلیم منطقه مورد مطالعه. استمتر  2220دارد. ارتفاع متوسط این منطقه از سطح دریای آزاد برابر با 

اسی سینوپتیک شهرستان های مربوط به ایستگاه هواشنشود و میزان بارندگی سالیانه آن بر اساس دادهمناطق استپی سرد محسوب می

 .متر استمیلی 253ا بروجن، برابر ب

تا اواخر خرداد(  بهشتیاردهای گیاهی )اواسط برداری از پوشش گیاهی در هر منطقه مطابق با زمان اوج رشد حداکثر گونهنمونه

 هد گرفت. جهت تعیینشدت چرای حیوانات انجام خوا یانگرادبرداری در هر منطقه در طول در هر منطقه انجام خواهد شد. نمونه

یفی عیارهای کمه، از شدت چرای حیوانات در هر منطقه، با توجه به عدم دسترسی دقیق به تعداد دام موجود و مدت زمان استفاد

ناطق نزدیک نقاط آبی مبدین صورت که . (Motamedi et al, 2016)استفاده گردید  (فاصله از منابع )از قبیل نقاط آبی، روستا، آغل

ه عنوان شدت چرای بمتری از نقاط آبی  800تا  200متر( به عنوان منطقه چرای شدید، مناطق با فاصله  200)فاصله کمتر از 

در هر  (.Zhao et al, 2007)متری از نقطه آبی به عنوان منطقه با شدت کم انتخاب گردید  800متوسط و منطقه با فاصله بیش از 

چرای دام  هاآنیر و متغ یرگذارتأثخواهد شد. سپس مناطق همگن که تنها عامل انتخاب منطقه چندین مکان )حدود بیست مکان( 

مکان )بسته به شرایط موجود(  8ا ت 6چرای دام،  یانگراددر نهایت در هر منطقه در طول خواهند شد.  یبردارنمونهانتخاب و  ؛باشد

در نهایت   خواهد بود(. 100انتخاب )حداقل فاصله دو ماکرو پالت  یمتر مربع 30*30انتخاب و در هر مکان ابتدا سه ماکرو پالت 

های ویژگی ینترمهم عالوه بر درصد پوشش گیاهی، برخی از برداری گردید.پالت در عرصه مستقر و نمونه 63ماکروپالت و 21-18

و  ویژه برگ اخص سطحبودند شامل: ارتفاع، طول برگ، سطح برگ، وزن خشک برگ، ش یرگذارتأثگیاهی که بر میزان تولید زیتوده 

 گیری شدند.ای اندازههمچنین فرم رویشی و زیستی با استفاده از مطالعات کتابخانه
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 برداریهای نمونههای مختلف چرای دام )سبک، متوسط و شدید( و استقرار محلتصویری شماتیک از نحوه انتخاب شدت -1شکل 

 

 گیری زیتوده گیاهیاندازه

و پس از  متری سطح خاک قطعیک سانتیگیری زیتوده گیاهی هوایی در هر پالت، کل پوشش گیاهان یکساله از برای اندازه

به آوری شده به همراه الشبرگ موجود در سطح هر پالت . مقادیر گیاهی جمع(Bonham, 2013)خشک شدن توزین خواهد شد 

 Tahmasebi et)ساعت خشک و توزین خواهند شد  72به مدت  گرادیدرجه سانت 75آوری و سپس در دمای مجزا جمع صورت

al, 2017.) خواهد شد گیری زیتوده با استفاده از تعیین شاخص انجام ها( اندازهها )از قبیل گوندر مورد گیاهان بوته موجود در پالت

(Andrew et al, 1976)درصد اندازه کل گیاه باشند قطع و این  20تا  10از گیاه که نماینده  یهای. بر اساس این روش، ابتدا شاخه

برداری در گردد. در نهایت پس از پایان نمونهالت مقایسه و بر اساس مقایسه چشمی اندازه آن تعیین میشاخص با گیاه موجود در پ

ساعت خشک و توزین گردیده و مقدار زیتوده  72به مدت  گرادیدرجه سانت 75ها( در دمای هر روز، واحدهای مرجع )شاخص

. الزم به ذکر است که برای گیاه بوته، شاخص مجزای از (Andrew et al, 1976)گردد ای موجود در پالت تعیین میگیاهان بوته

 همان گونه تهیه خواهد شد.

 گیری تنوع عملکرداندازه

گیرد. صورت می Rدر نرم افزار  (FD package)های تنوع عملکرد بر اساس بسته آماری ویژه تنوع عملکرد محاسبه شاخص

برای هر کدام از  (CWM)میانگین وزنی جامعه های تحقیق عبارتند از شاخصهای تنوع عملکرد در این شاخص ینترمهم

، شاخص یکنواختی (FRic)، شاخص غنای عملکردی (FDQیا  Raoیا  Q)های گیاهی، شاخص مربع آنتروپی یا رائو ویژگی
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اکوسیستم با زیتوده با . در نهایت بررسی ارتباط تنوع و تنوع عملکرد (FDiv)و شاخص واگرایی عملکردی  (FEve)عملکردی 

 انجام خواهد گرفت. SPSSاستفاده از تحلیل رگرسیونی در نرم افزار 

 

 نتایج

کرد های تنوع عملهای تنوع عملکرد و مقدار زیتوده روابط مختلفی را نشان داد. از میان شاخصبررسی ارتباط بین شاخص

با  (value-F = 56/29 ؛2R =542/0؛ value-P =000/0) داریدارای رابطه معنی عملکردمبتنی بر چند ویژگی، تنها شاخص غنای 

ر ویژگی نشان داد برای ه (CWM)همچنین نتایج شاخص تنوع عملکرد میانگین وزنی جامعه  (.2، شکل 2مقدار زیتوده بود )جدول 

؛ value-P =040/0) و گراس بودن (value-F = 04/10 ؛2R =345/0؛ value-P =005/0) های از قبیل یکساله بودنویژگی

193/0= 2R55/4 ؛ = value-F) های چندساله بودنه ویژگیدر حالی ک ؛اکوسیستم دارند عملکردداری با مقدار ارتباط منفی و معنی 

(000/0= value-P 2 =542/0؛R56/29 ؛ = value-F)فورب بودن ، (030/0= value-P 2 =193/0؛R55/4 ؛ = value-F) سطح برگ ،

(040/0= value-P 2 =271/0؛R75/3 ؛ = value-F) و ارتفاع (028/0= value-P 2 =229/0؛R63/5 ؛ = value-F)  ارتباط مثبت و

داری یافت نشد اط معنیهای عملکرد و مقدار زیتوده اکوسیستم ارتبداری با میزان عملکرد اکوسیستم دارند. بین سایر شاخصمعنی

نی فرم گین وز)میان ها )غنای عملکرد( و تک ویژگیهای تنوع عملکرد مبتنی بر کل ویژگیبهترین ارتباط شاخص (.2)جدول 

 نشان داده شده است. 2زیستی( در شکل 
 

 زیتوده گیاهیتنوع عملکرد و  یهاشاخصط بین ارتبا گرسیوننتایج ر -2جدول 

 2R F-value رابطه های تنوع عملکردشاخص

 مبتنی بر همه

 هاویژگی

 ***y = 2294.6x - 132.37 0.542 21.55 غنای عملکرد

 y = -0.0001x + 0.4599 0.007 0.132 یکنواختی عملکرد

 y = 0.0001x + 0.8607 0.078 1.608 ی عملکردیواگرا

 y = 7E-06x + 0.0239 0.006 0.122 شاخص رائو

مبتنی بر یک 

ویژگی )میانگین 

 وزنی جامعه(

فرم 

 زیستی

 **y = -0.0011x + 0.7522 0.345 10.04 یکساله

 **y = 0.0011x + 0.2478 0.345 10.04 چندساله

فرم 

 رویشی

 *y = 0.0009x + 0.2389 0.193 4.55 فورب

 *0.0009x + 0.7611  0.193 4.55- = گراس
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 y = -0.0005x + 0.25 0.116 2.51 (grوزن خشک برگ )

 *y = -0.5566x + 376.23 0.165 3.75 (mmسطح برگ )

 **y = -0.0128x + 11.19 0.271 7.07 (cmطول برگ )

 *y = 0.0316x + 24.81 0.229 5.63 (cm) ارتفاع

 y = 0.823x + 7415 0.007 0.141 (mm/gr) سطح ویژه برگ

 

  
ملکرد عتک ویژگی )راست( با  های تنوع عملکرد مبتنی بر چند ویژگی )چپ( وبهترین ارتباط بین شاخص -2شکل 

 اکوسیستم.

 

 بحث

داری وجود دارد. عملکرد اکوسیستم )مقدار زیتوده( ارتباط معنیهای تنوع عملکرد و بین شاخصنتایج این تحقیق نشان داد که 

بخشی از آشیان  :ست ازتغنای عملکرد عبار(. 2و شکل  2اکوسیستم بود )جدول  د دارای باالترین رابطه با عملکردغنای عملکر

های موجود در یک جامعه گیاهی، های موجود اشغال شده است. به عبارت دیگر، با افزایش تعداد گونهگونه یلهبه وساکولوژیک که 

برداری در طول گرادیان چرایی، با توجه به نمونهیابد. اکوسیستم افزایش می عملکردهای عملکردی، به دلیل افزایش در تنوع ویژگی

های عملکردی متفاوت گردیده است که در نهایت ها با ویژگییانی از گونهدای ایجاد که منجر به ایجاد گراگرادیان از غنای گونه

 ،(2006)و همکاران  Petchyاکوسیستم مورد مطالعه شده است.  ت و قوی بین غنای عملکرد و عملکردمنجر به ایجاد ارتباط مثب

چند آزمایش مربوط به بررسی ارتباط بین تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم، نشان دادند که تنوع براساس نتایج بدست آمده از 
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 ,Petchey et al) استویژگی بهتر قادر به توضیح تغییرات در عملکرد اکوسیستم  بر چندهای مبتنی عملکرد محاسبه شده از شاخص

ای ظاهر شده به طور تصادفی ارزش و طیف وسیعی از خصوصیات گونهای، ها در سطح منطقهبا افزایش تعداد گونه . همچنین(2006

 .شودو باعث افزایش تنوع عملکرد در اکوسیستم می

های عملکردی )شاخص میانگین وزنی جامعه( و عملکرد اکوسیستم نشان داد که بین بررسی ارتباط بین تنوع عملکرد تک ویژگی

فورب بودن ارتباط مثبت و های از قبیل چندساله بودن و ط منفی و بین ویژگیباارت های از قبیل یکساله بودن و گراس بودنویژگی

های یکساله به دلیل تولید زیتوده کمتر، نقش کمتری در عملکرد گونه داری با عملکرد اکوسیستم در تولید زیتوده وجود دارد.معنی

بین چند  یمثبت موجب ایجاد ارتباط Astragalus verusقبیل های چند ساله از غالب بودن گونهاکوسیستم دارند. از طرفی دیگر، 

تولید زیتوده بیشتر و فراوانی بیشتر این گیاهان است که دارای  ،این ارتباط به دو دلیل اکوسیستم شده است. ساله بودن و عملکرد

 Taeniatherumو Bromus danthoniaeهای یکساله از قبیل گونه وزنی جامعه هستند. یانگینمارتباط مستقیمی با مقدار شاخص 

crinitum ایجاد این  موجبها( ای غالب )از قبیل گونهای بوتهوانی کمتر و همچنین تولید زیتوده کمتر در مقایسه با گونهابه دلیل فر

دار اکوسیستم ارتباط مثبت و معنی عملکردبین میانگین وزنی ارتفاع گیاهان و  .اندشدهارتباط بین تنوع عملکرد و عملکرد اکوسیستم 

 ردکملنیز در تحقیق خود بر وجود ارتباط مثبت بین میانگین وزنی ارتفاع گیاهان با ع (2017)و همکاران  طهماسبیمشاهده شد. 

گفت افزایش توان با توجه به وجود رابطه مثبت بین ارتفاع و تولید زیتوده گیاهی، میاکوسیستم در ذخیره کربن کل تاکید نمودند. 

 ؛ارتفاع گیاهان منجر به افزایش تولید زیتوده گیاهی خواهد شد. به عبارت دیگر، هرچه میانگین وزنی ارتفاعی گیاهان بیشتر شود

های چند ساله است. حضور تر گونهاکوسیستم نیز افزایش خواهد یافت. وجود ارتباط مثبت در این بین تاکیدی بر نقش مهم عملکرد

توان به مواردی از قبیل می اندر منطقه یکی از دالیل این نتیجه است. از این گیاه انبا ارتفاع بلند از سایر گیاه هسال چندهای گونه

Astragalus verus ،Bromus tomentellus ،Stipa hohenackeriana های غالب در منطقه هستند.اشاره نمود که از گونه 

ه و استفاد زیتوده های موجود )فرضیه نیستاکوسیستم، مکانیسم عملکردیکی از موارد مهم در بررسی ارتباط تنوع زیستی و 

 گونه غالب از ویژگی متأثر ؛شودمجزا محاسبه می به صورتشاخص میانگین وزنی جامعه که برای هر ویژگی گیاهی تکمیلی( است. 

 استها های گونهوجود تنوع و اختالف در ویژگی متأثراست. در صورتی که شاخص تنوع عملکرد مبتنی بر چند ویژگی، 

(Tahmasebi et al, 2017) ود. تعیین کننده مکانیسم ارتباط خواهد ب ،یینتب. بنابراین، نوع رابطه و سطح ضریب 
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کولوژیک ها از آشیان اهنتایج این تحقیق به وضوح تاکیدی بر اهمیت وجود تنوع و داللت بر تایید فرضیه استفاده تکمیلی گون

گیاهان  اهد. زیرایشتر خوبا افزایش تنوع در یک جامعه، میزان استفاده گیاهان از طول بردارهای غذایی بدارد. به عبارت دیگر، 

 یک :مثال ه عنوانبنهایی اکوسیستم افزایش خواهد یافت.  عملکردتفاوتی دارند. به همین دلیل، های عملکردی ممختلف ویژگی

در استفاده از منابع موجود  (Tilman, 1997)پوشانی کمتری باال نسبت به یک جامعه با تنوع پایین، میزان هم یاگونهجامعه با تنوع 

وع افزایش معه با تنلکرد جادر نتیجه عم ؛گیرددر محیط دارد و بنابراین نسبت کل منابع موجود در محیط که مورد استفاده قرار می

اولیه در ولید دارند که افزایش تبیان می ،(2009)و همکاران  Griffin (.Diaz & Cabido, 2001; Tilman et al, 1997)یابد می

توان به الت را مید در سطح پکه افزایش تولی در حالی ؛ها در سطح جامعه بیان نمودایش تولید گونهزاف یلهوس بهتوان جامعه را می

یرش بوده و پذکدیگر نالزم به ذکر است که دو مکانیسم مذکور به هیچ وجه متضاد و مخالف ی وسیله تنوع عملکرد نمایان ساخت.

هم زمان  رتبه صو. به عبارت دیگر، ممکن است هر دو مکانیسم (Tahmasebi et al, 2017) رد شدن دیگری نیستیکی به معنی 

بر یک ویژگی )تایید  مبتنی عملکردهای تنوع بین شاخصدار در اکوسیستم مشاهده شوند. نتایج این تحقیق نیز وجود ارتباط معنی

 اثبات رساند.را به فرضیه نسبت زیتوده( و مبتنی بر چند ویژگی )تایید فرضیه استفاده تکمیلی( 
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Abstract 

Study the ecosystem-biodiversity functioning is fundamental topic in ecology. In the recent years, there is 

more attention regarding to this relationship by changing biodiversity measurement approaches from abundance-

based to functional traits-based. This approaches resulted in introducing of new diversity indices known as 

Functional Diversity”. The study results indicated that there is more and better relationship between functional 

diversity and ecosystem functioning than those found in taxonomic indices (i.e. richness, evenness and species 

diversity). Functional diversity is a main parts of biodiversity that defined as: distribution, value and range of 

functional traits in organisms of community and ecosystems as well as functional variation among communities. 

Functional diversity indices divide into two main category including single traits-based and multiple traits-based 

indices. like species diversity that had several components, functional diversity also includes different 

components such as richness, evenness, dispersion and divergent. In present study, fist, we introduce functional 
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diversity and its indices as well as their relationship and mechanisms. In addition, we study the relationship 

between functional diversity and ecosystems function of biomass production by using data collected form filed 

sampling in marjan rangeland in Charmahal va Bakhtiari. 

Keywords: Biodiversity, Biomass, Functional richness, functional evenness, Marjan. 


