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اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانههای تعادلی اکوسیستم
خشک
4

ندا محسنی ، 1عادل سپهر ،*21سیدرضا حسین زاده ،3محمود رضا گلزاریان

 -9دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي ،گروه جغرافيا ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -2استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بيابانی ،دانشکده منابع طبيعی و محيط زیست ،دانشگاه
فردوسی مشهد
 -3دانشيار گروه جغرافيا ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -4استادیار گروه مهندسی بيوسيستم ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسی مشهد
پذیرش مقاله9314/8/1 :
تأیيد نهایی مقاله9314/99/94 :
چكیده
اکوسيستمهاي خشک و نيمهخشک به دليل عدم تنوع در ساختارها و متغيرهاي خود ،در معرض وقوع تحوالت سریع در
ترکيب جوامع گياهی در پاسخ به تغييرات محيطی هستند .فرایندها و آشوبها با تغيير الگوهاي متداول خاک در مقياسهاي
کوچک میتوانند زمينه ظهور دیناميکهاي بزرگ مقياسی را در ساختار چشمانداز فراهم آورند .شکلگيري هتروژنيتیهاي
پراکنده در ویژگیهاي خاک و به تبع آن تغييرات در توزیع پوشش گياهی میتواند نشانهاي از ظهور وضعيتهاي پایدار
متناوب (وضعيت همگن پوشش گياهی و فاقد پوشش) در سطح چشمانداز باشد .چنين تضادي از لحاظ توزیع الگوهاي خاک
و پوشش گ ياهی ،منجر به ظهور فيدبکی مثبت بين خاک ،آب و گياه میشود .فيدبکی که میتواند نقش مهمی در روند
دیناميک اکوسيستمهاي خشک داشته باشد .افزایش فيدبکهاي مثبت با کاهش انعطافپذیري سيستم ،چشمانداز را مستعد
وقوع گذري برگشتناپذیر به سمت وضعيتی تخریبی خواهند کرد .از آنجا که بررسی فيدبکهاي بين این سه متغير محيطی
میتواند در درک دیناميک چشماندازهاي خشک و نحوه پاسخ این سيستمها به تغييرات و تنشهاي محيطی موثر باشد ،در
مقاله حاضر به تشریح اثرات فيدبکهاي مثبت بين آب ،خاک و گياه بر روي روند تحول اکوسيستمهاي خشک پرداخته شده
است .نتایج این پژوهش نشان داده است که چگونه ظهور هتروژنيتیهاي پراکنده در ویژگیهاي خاک غالب چشمانداز با ایجاد
فيدبک مثبت بين آب ،خاک و گياه میتواند منجر به کاهش انعطافپذیري سيستم ،ظهور وضعيتهاي ناتعادلی و تسریع روند
بيابانزایی گردد.

واژههای کلیدی :تاب آوري ،دیناميک چشمانداز ،فيدبک مثبت ،آستانههاي تعادل.
* -نویسنده مسئول01955085132 :

Email: adelsepehr@um.ac.ir
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سيستم از سطح تعادل اوليه و به نوعی پاسخ آن با
هدف خودتنظيمی متغيرهایش در برابر تنشهاي
محيطی است .وضعيتی که میتواند نشانهاي از نزدیک
شدن سيستم به یک آستانه بحرانی (نقطه تغيير) و
تمایل آن به قرارگيري در یک سطح تعادل ثانویه
باشد .در چنين شرایطی ،بازخورد بين متغيرهاي
سيستم بدليل توزیع ناهمگن آنها نسبت به وضعيت
تعادل اوليه کامال متفاوت میگردد (وان نس و شفر،
2001؛ بستلمير و همکاران .)2099 ،این شرایط منجر
به ظهور الگوهاي متفاوتی در ساختارهاي سيستم
خواهد شد .تا زمانی که سيستم در شرایط تعادل قرار
دارد ،افزایش فيدبکهاي منفی منجر به حفظ
پایداري و تعادل چشمانداز در مواجه با تغييرات
محيطی شده ،اما در شرایطی که سيستم وارد یک
وضعيت نامتعادل میشود ،توزیع ناهمگن متغيرهاي
آن منجر به افزایش فيدبکهاي مثبت در سيستم
خواهد شد .پيامد ظهور و گسترش چنين فيدبک-
هایی ،کاهش انعطافپذیري سيستم در برابر تغيير
شرایط محيطی و آشوبهاي تحميلی میباشد .این
شرایط ،سيستم را در آستانه فروپاشی به سمت دومين
وضعيت تعادلی قرار خواهد داد .شرایطی که مجددا
بدليل همگن شدن ساختارهاي سيستم ،افزایش
فيدبکهاي منفی را در پی خواهد داشت (شکل .)9

مقدمه
تغيير شرایط اکوسيستمها ناشی از تغييرات اقليمی،
کاهش منابع ،کاهش سطح آبهاي زیرزمينی ،تخریب
زیستگاه و کاهش تنوع زیستی زمينه بروز تغييرات
تدریجی و مخربی را در طول زمان فراهم میآورد.
پاسخ برخی از سيستمهاي دیناميک به آشوبهاي
تحميلی ،بصورت تغييراتی آرام و پيوسته و برخی
دیگر بصورت تغييرات ناگهانی و غير پيوسته میباشد
که اصطالحا گذرهاي کاتاسترفيک ناميده میشوند.
در این شرایط ،نمودار پاسخ سيستم به تنشهاي
محيطی ،بصورت منحنیهاي قوسی همراه با چندین
نقطه انشعاب میباشد .این انشعابات ،بيانگر آستانهها
یا نقاط ناتعادل در سيستم هستند ،جائيکه تغييري
کوچک در پارامترهاي کنترلکننده سيستم میتواند
منجر به بروز تحوالتی وسيع در رفتار و ساختار آن
گردد (داکوس و همکاران2008 ،؛ شفر و همکاران،
2001؛ داکوس و همکاران 2099 ،و  .)2092تغييرات
کاتاسترفيک در شرایط محيطی ،باعث شکلگيري دو
وضعيت پایدار متناوب در سيستم شده که توسط یک
وضعيت ناپایدار که اصطالحا محدوده پایداري دو-
جانبه (وضعيت نامتعادل) ناميده میشوند ،از یکدیگر
جدا میگردند .ظهور شرایط نامتعادل ،نشانه خروج
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شکل :9تاثير تغيير فيدبکهاي سيستم به تناسب افزایش آشوب بر روي کاهش انعطافپذیري و دیناميک اکوسيستمهاي
خشک .از چپ به راست :تا زمانی که سيستم در شرایط متعادل قرار دارد ،افزایش فيدبکهاي منفی ،زمينه پایداري سيستم
را در برابر آشوب فراهم میآورند (محل قرارگيري گوي آبی) .افزایش تدریجی آشوبها بواسطه ظهور مکانيزمهایی خاص ،با
تغيير نوع فيدبکها (افزایش فيدبکهاي مثبت) ،زمينه کاهش انعطافپذیري و نامتعادل شدن وضعيت سيستم را فراهم آورده
(محدودههاي خط چين) ،بطوریکه ادامه این روند ،سيستم را مستعد وقوع گذري برگشتناپذیر به سمت یک وضعيت تعادلی
جدید خواهد کرد (محل قرارگيري گوي خاکستري) .در این شرایط مجددا افزایش فيدبکهاي منفی موجب ثبات سيستم
شده ،اما بدليل از بين رفتن انعطافپذیري سيستم ناشی از نابودي تنوع اجزاي آن ،نوع پایداري ،متفاوت با شرایط اوليه خواهد
بود.

(بوتهزارها) و فاقد پوشش میباشند .یکی از ویژگی-
هاي شاخص اکوسيستمهاي خشک و نيمهخشک،
توزیع ناهمگن پوشش گياهی بصورت لکههاي گياهی
(تناوبی از موزائيکهاي فاقد پوشش گياهی در
حدفاصل لکههاي پوششی) میباشد .این ویژگی
عمدتا در ارتباط با الگوهاي ناهمگن رطوبت خاک
مرتبط با توزیع پوشش گياهی میباشد .چنين تضادي

مناطق خشک و نيمهخشک با اشغال بيش از یک سوم
سطح خشکیها و وابستگی حيات بيش از  2ميليارد
نفر از کل جمعيت دنيا ،از حساسترین سيستمهاي
دیناميک نسبت به آشوبها و تغييرات محيطی
هستند .این اکوسيستمها در معرض وقوع گذرهاي
کاتاسترفيک از وضعيتهایی با پوشش متراکم
(علفزارها) به سمت پهنههایی با خاکهاي تخریبی
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در طول زمان میگردد .بطوریکه میتوان گفت تغيير
فيدبکهاي سيستم میتواند عاملی تعيين کننده در
سنجش ميزان پایداري و انعطافپذیري چشم-
اندازهاي خشک و نيمه خشک باشد .ظهور فيدبک-
هاي مثبت ،نشانه شکلگيري دو وضعيت پایدار
متناوب (وضعيتهایی با توزیع همگن پوشش گياهی
و وضعيتهاي با توزیع همگن خاکهاي فاقد پوشش)
در چشمانداز است .تشدید فيدبکهاي مثبت بين
خاک و گياه (ناشی از ناهمگنتر شدن توزیع پوشش
گياهی) ،منجر به ظهور محدوده ناتعادلی (یعنی
شرایط مرزي بين دو وضعيت پایدار متناوب پوششی
و فاقد پوشش) در سيستم خواهد شد .در چنين
شرایطی نابودي تدریجی ساختارهاي پوشش گياهی
در پاسخ به افزایش آشوبها منجر به افزایش سطح
خاکهاي فاقد پوشش شده و سيستم را در معرض
گذر به سمت یک وضعيت تعادلی جدید (وضعيت
بيابانی) قرار میدهد (شکل ( )9ریتکرک و وان دي
کاپل9111 ،؛ شفر و همکاران2009 ،؛ زنگ و
همکاران .)2004 ،ویژگیهاي خاک مانند بافت خاک،
عمق خاک ،ميزان تجمع کربنات کلسيم و سایر امالح
محلول ،که در مقياسهاي مکانی متفاوت تغيير می-
کنند ،عاملی تعيين کننده در تغيير روند انعطاف-
پذیري چشمانداز بوده و اثرات چشمگيري بر روي
ميزان دسترسی گياهان به منابع دارند (همرلک و
همکاران2000 ،؛ مایستر و همکاران.)2003 ،
هتروژنيتیهاي مکانی در ویژگیهاي خاک ناشی از
وقوع آشوبهاي محيطی (مانند فرایندهاي بادي یا
هيدرولوژیک) میتوانند یک فاکتور کليدي در ظهور
فيدبکهاي مثبت و متعاقبا شکلگيري وضعيتهاي
متفاوت همراه با الگوهاي ناهمگن پوشش گياهی در
اکوتونها باشند (مک آلف9114 ،؛ لوید و همکاران،
2000؛ دي هربس و همکاران .)2009 ،در چنين

در الگوي پراکنش رطوبت خاک ،عاملی تعيينکننده
در ظهور فيدبک مثبت بين خاک و گياه است (ددریکا
و همکاران 2006 ،و  .)2001خاکهایی با پوشش
گياهی متراکم در مقایسه با خاکهایی با تراکم گياهی
کمتر و یا خالی از پوشش ،از پتانسيل بيشتري براي
جذب آب و حفظ رطوبت برخوردارند .بنابراین افزایش
تراکم پوشش گياهی تاثير مثبتی بر روي الگوي
رطوبت خاک خواهد داشت ،بطوریکه میتواند
نفوذناپذیري خاکهاي مانند خاکهایی رسی – شنی
که ذاتا عملکرد ضعيفی در جذب و نگهداشت آب
دارند را جبران نموده و به ثبات و پایداري وضعيت-
هاي پوششی کمک کنند (گرین .)2009 ،زمانی که
چشمانداز در شرایط متعادل پایدار با وضعيت پوششی
همگن قرار دارد ،نفوذپذیري باالي خاک ناشی از
تراکم گياهان ،منجر به پایداري پوشش گياهی و
متعاقبا افزایش انعطافپذیري چشمانداز میشود.
همچنانکه با افزایش آشوبها ،پوشش گياهی ،کاهش
مییابد ،توزیع خاکهاي فاقد پوشش افزایش یافته و
اتصال آنها در طول زمان ،منجر به ظهور پهنههاي
وسيعی از خاکهاي تخریبی خواهد شد .در این
شرایط ،کاهش نفوذپذیري خاک ،کاهش پایداري
گياهان را در پی خواهد داشت .از طرفی دیگر،
جابجایی آب و رسوبات از پچهاي فاقد پوشش (ناشی
از تجمع آب و تشکيل رواناب بدليل عدم نفوذپذیري
خاک) به سمت قسمتهایی با تراکم بيشتر پوشش
گياهی منجر به تشدید دیناميک ساختارهاي ناهمگن
پوشش گياهی در سطح چشمانداز میگردد (شکل )2
(آگی یر و ساال9111 ،؛ ریتکرک و همکاران2004 ،؛
لدوگ و همکاران .)2005 ،ظهور فيدبکهاي مثبت
بين خاک و گياه ناشی از گسترش هتروژنيتی
(ناهمگنی) در توزیع متغيرهاي زیستی و غير زیستی،
منجر به دیناميک موقعيتهاي مختلف یک اکوتون

904

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،26تابستان  ،9315صفحات 905 .............................................996 – 909

ناشی از افزایش آشوبها و متعاقبا قرارگيري سيستم
در وضعيتهاي نامتعادل باشند.

شرایطی این الگوها میتوانند انعکاسی از ظهور
هتروژنيتیهاي بسيار جزئی در خاک غالب چشمانداز

شکل  :2شماتيکی از فيدبک مثبت گياه -خاک در چشماندازهاي خشک :تاثير ساختارهاي ناهمگن اکولوژیک در تغيير
فرایندهاي هيدرولوژیک.

نوعی پاسخ سيستم به تغيير شرایط محيطی خود
هستند .اما سوالی که در اینجا مطرح میشود این
است که آیا شکلگيري چنين ساختارهایی ،همانطور
که بسياري از مدلهاي خودتنظيمی اذعان داشتهاند
(هيل رایز لمبرز و همکاران2009 ،؛ ریتکرک و
همکاران2004 ،؛ گاتال و جایاپراکاش ،)2001 ،ناشی
از ظهور فرایند خودتنظيمی مکانی پوشش گياهی با
هدف پایداري در برابر آشوبها است و یا میتوانند
معلول هتروژنيتی در متغيرها و اجزاي درونی سيستم
باشند؟ در این راستا با ذکر یک مثال موردي براساس
نتایج مطالعات ميدانی بر روي یک اکوتون خشک در
خراسان رضوي سعی شده است به این سواالت پاسخ
داده شود که آیا توزیع نامتقارن ساختارهاي پوشش
گياهی در موقعيتهاي مختلف یک اکوتون میتواند
ناشی از ظهور و گسترش هتروژنيتی در ویژگیهاي
خاک غالب چشمانداز باشد؟ و آیا اساسا هتروژنيتی
خاک میتواند دليلی براي ظهور وضعيتهاي پایدار
متفاوت در اکوسيستمهاي خشک باشد؟

مطالعات اندکی درباره تعامالت بين هتروژنيتی خاک
و پوشش گياهی در ظهور فيدبکهاي مثبت و
دیناميک چشماندازهاي خشک انجام شده است .راوي
و همکاران ( 2001و  )2008براساس مطالعات ميدانی
و تجربی به بررسی دالیل و شرایط ظهور الگوهاي
پوشش گياهی حلقهاي در اکوسيستمهاي خشک
پرداختند .نتایج مطالعات آنها نشان میدهد که
چگونه فرایندهاي بادي با ایجاد تغييرات جزئی در
ویژگیهاي خاک میتوانند دليلی براي ظهور چنين
الگوهایی باشند .منگار و بستلمير ( )2006اذعان
داشتند که هتروژنيتی در ویژگیهاي خاک و عوامل
ژئومورفيک مانند ميکروتوپوگرافیها میتوانند دليلی
براي ظهور تغييرات در ساختارهاي پوشش گياهی در
مناطق خشک باشند .ددریکا و همکاران ( 2006و
 )2001به بررسی نقش فيدبکهاي بين خاک و گياه
در ظهور الگوهاي مکانی پوشش گياهی و تاثيرات آن
در وقوع احتمالی گذرهاي کاتاسترفيک پرداختند .این
موضوع غير قابل انکار است که ساختارهاي منظم و
نامنظم پوشش گياهی در اکوسيستمهاي خشک به
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گياهی دیده شده است .اقليم منطقه ،نيمهخشک تا
خشک با متوسط بارندگی ساالنه  241ميلیمتر و
گونههاي گياهی غالب منطقه شامل Aeliema

منطقه مورد مطالعه

به منظور بررسی این موضوع که آیا هتروژنيتی خاک
میتواند مرزي بين موقعيتهاي مختلف اکوتون از
لحاظ توزیع ناهمگن ساختارهاي پوشش گياهی ایجاد
کند ،مطالعات ميدانی بر روي یک اکوتون خشک واقع
در دشت نيشابور در خراسان رضوي انجام شد.
موقعيت قرارگيري منطقه و بخشهاي مختلف آن در
شکل  3نشان داده شده است .در اکوتون مطالعه شده
توالی از بخشهایی با پوشش همگن تا پهنههاي
تخریبی و خالی از پوشش در حد فاصل بخشهایی با
پوشش تنک به سمت پهنههاي همگن فاقد پوشش

Salsola spp، Lycium depressum، subaphylla

میباشند .این گياهان نسبت به شوري و خشکی مقاوم
بوده و در خاکهاي عميق تا نيمهعميق شور و حتی
فاقد شوري با بافت سبک تا سنگين دشتهاي بيابانی
و استپهاي نيمهخشک دیده میشوند .از لحاظ
طبقهبندي بافت سطحی خاک ،خاک غالب اکوتون در
گروه خاکهاي لومی -رسی قرار دارد.

شکل  :3موقعيت اکوتون مطالعه شده بر روي تصویر  ETMسال  2005با ترکيب رنگی  4-3-2و بخشهاي مختلف آن از
لحاظ توزیع ساختارهاي پوشش گياهی.

بخشهاي پراکنده فاقد پوشش در حدفاصل بخش-
هاي تنک (محدودههاي حدواسط) و همچنين پهنه-
هاي همگن فاقد پوشش در امتداد آنها تقسيم شد
(شکل  .)3موقعيتهاي انتخابی از لحاظ شيب
(هموار) ،بافت خاک و ميزان دسترسی گياهان به آب
و همچنين نوع گونههاي گياهی کامال در شرایط

مواد و روشها
براي تعيين ميزان تفاوتها در ویژگیهاي خاک و
پوشش گياهی در امتداد اکوتون ،منطقه مطالعه شده
براساس تغييرات مشهود از لحاظ ميزان تراکم پوشش
گياهی به سه بخش ،پهنههایی با پوشش همگن،
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یکسان قرار داشتند .نمونهبرداريها در هر موقعيت
بطور تصادفی در امتداد  8ترانسکت  20متري صورت
گرفت .امتداد هر ترانسکت با فاصله  90متر ،به دو
پالت  5*5متر تقسيم شد .در چهار گوشه هر پالت،
نمونههاي خاک از عمق  0-20سانتیمتر براي برآورد
بافت خاک (درصد شن ،رس و سيلت) به دليل
اثراتشان بر روي ميزان نفوذپذیري و نگهداشت آب
خاک و حساسيت این ذرات نسبت به فرسایش ،درصد
تجمع کربنات کلسيم ( )CaCO3بدليل تاثير
بازدارندگی آن بر روي نفوذپذیري خاک و همچنين
ممانعت از رشد گياه (هنسی و همکاران9183 ،؛ الجدا
و اشلزینگر )9188 ،و همچنين ميزان هدایت
الکتریکی ( )ECجمعآوري شدند .از آنجا که در
مناطق خشک ،ویژگیهاي بافت سطحی خاک،
فاکتوري کليدي در ميزان نفوذپذیري ،تجمع رواناب،
پایداري و مقاوت گياهان میباشد ،عمق  0-20براي
نمونهبرداري انتخاب شد (همرلک و همکاران2003 ،؛
مایستر و همکاران .)2003 ،همچنين در هر پالت،
توزیع تراکم پوشش گياهی به منظور بررسی ارتباط
خاک-گياه محاسبه شد .بعد از اتمام نمونهبرداري و
انجام آزمایشات مربوطه ،براي مقایسه ارزش
فاکتورهاي خاک اندازهگيري شده بين موقعيتهاي
مختلف ،آناليز مقایسه ميانگين صورت گرفت.
مقایسات در سطح اطمينان  %15انجام شد و در
صورت وجود تفاوت معنادار ) (P < 0.05در هر کدام
از فاکتورها ،آزمون تکميلی توکی نيز در ادامه صورت
گرفت .همچنين آزمون  Tمستقل براي محاسبه
تفاوت در توزیع تراکم پوشش گياهی بين بخشهایی
متراکم و تنک انجام شد .براي انجام محاسبات آماري
از نرم افزار  SASنسخه  9.3استفاده شده است.

نتایج
نتایج حاصل از مطالعات ميدانی و آناليزهاي آماري از
ویژگیهاي خاک و پوشش گياهی در اکوتون مطالعه
شده نشان داده است که تغيير ساختار پچهاي پوشش
گياهی بوضوح مرتبط با تغييرات جزئی در ویژگیهاي
خاک در موقعيتهاي مختلف اکوتون بوده است .به
عبارتی دیگر ،ظهور تفاوتهاي جزئی در ویژگیهاي
فيزیکی و شيميایی خاک ،بصورت یک مرز نامرئی،
بخشهاي مختلف اکوتون را از یکدیگر جدا کرده
است .نتایج آناليزهاي آماري مربوط به ویژگیهاي
خاک در شکل  4نشان داده شده است .برخی از
ویژگیهاي فيزیکی و شيميایی خاک (درصد رس،
کربنات کلسيم و ميزان هدایت الکتریکی) بطور
معناداري ) (P < 0.00در موقعيتهاي مختلف اکوتون
با یکدیگر متفاوت بودهاند .بيشترین درصد تجمع
سطحی  CaCO3در بخشهاي فاقد پوشش در مقایسه
با بخشهاي تنک و متراکم دیده شده است .همچنين
بيشترین ميزان  ،ECمتعلق به خاکهاي تخریبی فاقد
پوشش در مقایسه با سایر موقعيتها بوده است .از
لحاظ توزیع اندازه ذرات (درصد شن ،رس و سيلت)
فقط درصد رس ،تفاوت معناداري را در بخشهاي
مختلف (بيشترین ميزان آن در بخشهاي فاقد
پوشش و بعد در محدودههاي تنک) نشان داده است.
ميزان رس ،پارامتري تعيين کننده در الگوي توسعه
ریشه گياهان و همچنين در ظرفيت نگهداشت آب
خاک میباشد .در شکل  5نيز ،روند تغييرات معنادار
پوشش گياهی ) (P < 0.00از لحاظ توزیع تراکم در
موقعيتهاي مختلف اکوتون نشان داده شده است.
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شکل  :4مقایسه ميانگين  +خطاي استاندارد روند تغييرات برخی از ویژگیهاي فيزیکی و شيميایی خاک در موقعيتهاي
مختلف اکوتون به تناسب تغيير در توزیع پچهاي پوشش گياهی براساس نتایج آزمون توکی.

شکل  :5توزیع فراوانی تراکم پوشش گياهی در پهنههاي همگن پوششی و بخشهایی با توزیع ناهمگن پوشش گياهی بصورت
موزائيکهایی از پچهاي تنک و پچهاي فاقد پوشش.

شد .در حالیکه در پهنههاي فاقد پوشش گياهی،
نفوذپذیري کمتر آب و از دست رفتن رطویت سطحی
ناشی از تبخير ،مانع از رشد گياه شده و در نتيجه
زمينهاي براي اعمال بيشتر فرسایش و تخریب خاک
فراهم میآورد.
تغييرات متقابل خاک و پوشش گياهی هم در
مقياسهاي زمانی بسيار طوالنی همزمان با تحول
چشماندازهاي کواترنري و همچنين در مقياس زمانی
کوتاه همگام با توسعه بيابانزایی در اکوسيستمهاي
خشک خراسان رضوي در چندین دهه اخير اتفاق

بحث
توزیع نامتقارن الگوی خاک و فیدبکهای مثبت بین

خاک -گیاه ناشی از آن :ارتباط متقابل بين خاک و
پوشش گياهی ،موضوعی غير قابل انکار است .از یک
طرف تاثيرات خاک بر روي پایداري پوشش گياهی از
لحاظ تامين آب و سایر منابع موردنياز گياه ،از طرفی
دیگر تاثير گياهان بر روي پایداري و حفظ تعادل
خاک .اساسا تجمع پوشش گياهی بدليل سایه اندازي
گياهان منجر به افزایش رطوبت سطحی خاک می-
شود .این شرایط به نوبه خود پایداري و مقاومت بيشتر
گياهان را در شرایط محيطی نامناسب سبب خواهد
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افتاده است .تشدید گرما و کاهش بارندگی در دهه-
هاي اخير ،افزایش سطح چرا در منطقه ،تغييرات
مربوط به کاربري اراضی و استحصال بیرویه از آب-
هاي زیرزمينی که خود منجر به وقوع سوبسيدنس-
هاي شدید و گسترده در منطقه شده است ،زمينهاي
براي تخریب خاک و ظهور هتروژنيتیهاي پراکنده و
متعاقبا شکلگيري ساختارهاي ناهمگن پوشش
گياهی فراهم آورده است .همچنانکه که تخریب خاک
و پوشش گياهی ،بيشتر و بيشتر میشود ،افزایش
فرایندهاي فرسایشی به مرور زمان منجر به تغييرات
اکوژئومورفيک از علفزارهاي متراکم به سمت بوتهز-
ارهاي پراکنده همراه با توسعه خاکهاي تخریبی با
سطوح تجمعی از امالح میگردد .با افزایش تدریجی
هتروژنيتیهاي خاک ،تضاد بين بخشهاي پوششی و
فاقد پوشش بيشتر شده و فرصتی براي تشدید
فيدبکهاي مثبت خاک -گياه در سطح چشمانداز
فراهم میآورند .فيدبکهایی که به نوبه خود روند
فرایندهاي هيدرولوژیک را در سطح چشمانداز تغيير
میدهند .قسمتهاي متراکم از پوشش گياهی در
اکوتون مطالعه شده میتواند گواهی بر این ادعا باشد
که عليرغم اینکه کل چشمانداز تحتتاثير آشوبهاي
بيرونی (بطور مثال از لحاظ ميزان چرا) قرار دارد با
این وجود ،آثار کمتري از تخریب پوشش گياهی در
این بخش در مقایسه با سایر بخشها دیده شده است.
چنين پایداري نسبت به بيابانزایی در قسمتی از
چشمانداز میتواند ناشی از ظهور فيدبکهاي مثبت
بين خاک ،گياهان و ميزان دسترسی به آب در
مقياس کل چشمانداز باشد .تجمع رواناب بر روي
خاکهاي تخریبی فاقد پوشش و حرکت آب به سمت
مناطق متراکم از گياه و نفوذ در این قسمت ،تفاوت
در ميزان سازگاري گونههاي مختلف گياهی (که البته
در منطقه مطالعه شده دیده نشده است) و همچنين

تفاوت در حساسيت خاکها نسبت به سخت شدگی
و یا انواع فرایندهاي فرسایشی ،میتواند دليلی براي
ظهور چنين دیناميکهایی باشد .در سالهاي اخير
مطالعات نظري مختلف اثبات کردهاند که ظهور
الگوهاي منظم و نامنظم پوشش گياهی ناشی از
فرایند خودتنظيمی با هدف مقابله و مقاومت سيستم-
هاي باز در برابر آشوبهاي محيطی و رسيدن به نقطه
حداکثر انتروپی که هدف غایی تمامی سيستمهاي
دیناميک (مانند اکوسيستمها) است ،میباشد (هيل
رایز لمبرز و همکاران2009 ،؛ وان هاردنبرگ و
همکاران2009 ،؛ ریتکرک و همکاران2002 ،؛ وان
دي کاپل و ریتکرک2004 ،؛ کفی و همکاران2001 ،؛
ریتکرک و وان دي کاپل .)2008 ،اما سوال اینجاست
که فرایند خودتنظيمی چگونه و از چه طریقی نمود
خارجی پيدا میکند؟ نتایج برخی از مطالعات تجربی
نشان داده است بسياري از فرایندها و آشوبها (مانند
فرایندهاي هيدروائولين) با ظهور هتروژنيتیهاي
جزئی در الگوي متداول خاک غالب چشمانداز منجر
به فعال شدن فيدبکهاي مثبت بين خاک و گياه و
متعاقب آن ظهور ساختارهاي نامنظم پوشش گياهی
(پهنههاي فاقد پوشش در بين بخشهاي متراکم)
میشوند (ددریکا و همکاران2001 ،؛ راوي و همکاران،
 .)2001آناليز آزمایشات مربوط به فاکتورهاي فيزیکی
خاک (درصد شن ،رس و سيلت) و برخی از
خصوصيات شيميایی خاک (مانند ،درصد کربنات
کلسيم ،ميزان هدایت الکتریکی) در اکوتون مطالعه
شده ،نشان داده است ،عليرغم اینکه هيچ تفاوتی از
لحاظ بافت خاک در منطقه دیده نمیشود و خاک
غالب آن عموما لومی -رسی است ،ظهور تفاوتهاي
جزئی در مقياسهاي کوچک در برخی از ویژگیهاي
خاک غالب چشمانداز منجر به ظهور دیناميکی بزرگ
مقياس از ساختارهاي ناهمگن پوشش گياهی بصورت
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خاک و در نتيجه پایداري گياهان فراهم آورده است.
از طرف دیگر ،چنين توزیع ناهمگنی از الگوي خاک
و متعاقبا پوشش گياهی در سطح اکوتون منجر به
تغيير فرایندهاي هيدرولوژیک (دیناميک رواناب) در
سطح چشمانداز شده است .در این شرایط تجمع
جریانات سطحی در قسمتهاي فاقد پوشش گياهی
بدليل عدم نفوذپذیري خاک و حرکت رواناب به سمت
بخشهایی متراکمتر (نفوذپذیري بيشتر بدليل پوشش
بيشتر) ،زمينهاي براي توزیع نامتقارن آب و سایر
منابع موردنياز گياه فراهم آورده است .مکانيزمی
اکولوژیک که از یک طرف شرایطی براي پایداري و
مقاومت گياهان در برابر آشوب فراهم میآورد و از
طرف دیگر منجر به افزایش عدم تقارن در توزیع
پوشش گياهی و در نتيجه تشدید فيدبکهاي مثبت
در سطح چشمانداز میشود .در نتيجه بخشهاي با
پوشش گياهی کمتر ،بدليل دسترسی محدودتر به
منابع ،بتدریج نابود شده ولی بخشهایی با پوشش
متراکمتر بدليل جذب بيشتر آب و سایر منابع،
پایداري خود را تا حدي حفظ خواهند کرد .بر این
اساس ،الگوها و ساختارهاي متفاوت پوشش گياهی
میتوانند شاخصی زیستی از ميزان تغيير و توسعه
فرایندهاي غير زیستی نظير فرایندهاي هيدرولوژیک
(دیناميک رواناب) در چشماندازهاي خشک باشند.
ظهور فيدبکهاي مثبت ناشی از افزایش هتروژنيتی
خاک نشان میدهد که ویژگیهاي خاک میتوانند هم
علت و هم معلول فرایندهاي اکولوژیک (ساختار
پوشش گياهی) باشند .به عبارتی دیگر ،هتروژنيتی
خاک از یک طرف علت ظهور پچهاي نامنظم در
چشمانداز است و از طرف دیگر ظهور چنين ناهمگنی
در ویژگیهاي خاک میتواند معلول حضور و یا عدم
حضور پوشش گياهی باشد.

توالی از بخشهاي پوششی همگن تا بخشهاي
تخریب شده (محدودههاي تنک و خالی از پوشش) و
در نهایت قسمتهاي همگن فاقد پوشش شده است.
پهنههاي فاقد پوشش که بطور پراکنده در بين بخش-
هایی با پوشش تنک قرار گرفته بودند ،عمدتا بيشترین
تجمع سطحی کربنات کلسيم ،همچنين بيشترین
ميزان درصد رس را نسبت به قسمتهایی با پوشش
همگن ،به خود اختصاص داده بودند .شاید بتوان گفت
که تجمع سطحی کربنات کلسيم و همچنين ميزان
رس ،موثرترین فاکتورها در پایداري و عدم پایداري
پچها بوده است .این نتایج نشان میدهد که
فرایندهاي ژئومورفيک (مانند فرایندهاي
هيدروائولين) با ظهور تغييرپذیريهاي پراکنده و البته
معنادار در ویژگیهاي خاک در موقعيتهاي مختلف
اکوتون میتوانند منجر به ظهور وضعيتهاي متفاوتی
در سطح چشمانداز گردند .تجمع پراکنده کربنات
کلسيم و همچنين سایر امالح در الیههاي سطحی
خاک ،زمينهاي براي ظهور فيدبکهاي مثبت بين
خاک و گياه در سطح اکوتون فراهم آورده است .با
افزایش  ECو باال رفتن ميزان شوري خاک ،از یک
طرف مرگ و مير گياهان افزایش یافته و از طرفی
دیگر با غيرقابل نفوذ شدن ذرات خاک ناشی از تجمع
سطحی کربنات کلسيم ،زمينهاي براي تجمع جریانات
سطحی و شکلگيري رواناب فراهم آمده است.
همچنين ،زمانیکه تراکم پوشش گياهی کاهش می-
یابد ،ظرفيت نگهداشت آب نيز کمتر شده و رطوبت
خاک بواسطه تبخير ،بيشتر و بيشتر از دست میرود.
این شرایط منجر به گسترش سطح خاکهاي فاقد
پوشش در طول زمان خواهد شد .در صورتی که در
پهنههایی با پوشش متراکم ،عدم وجود الیه تجمعی
کربنات کلسيم و در نتيجه افزایش پوشش گياهی،
شرایط مساعدي براي نفوذپذیري آب ،افزایش رطوبت
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که همه قسمتهاي خاک چشمانداز به یک اندازه
مستعد بروز تغييرات نخواهند بود (بستلمير و
همکاران .)2006 ،همين ویژگی ،شرایط را براي ظهور
وضعيتهاي پایدار متناوب در سيستم مساعد میکند.
بر این اساس ،احتماال فقط تکههاي پراکنده و
ناهمگنی از خاک چشمانداز (بخشهاي فاقد پوشش
که بطور پراکنده در حدفاصل بخشهاي تنک دیده
شدهاند) ،مستعد وقوع گذري بحرانی به سمت
وضعيت تخریبی در طول زمان خواهند بود .از آنجا
که دو طرف اکوتون (بخشهاي با پوشش متراکم و
بخشهاي همگن فاقد پوشش در امتداد آن) از لحاظ
ساختاري (مانند تفاوتهاي جزئی در ویژگیهاي
خاک و تراکم پوشش گياهی) با یکدیگر متفاوت بوده-
اند ،میتوانند بعنوان وضعيتهاي پایدار متناوب در
نظر گرفته شوند که توسط بخشهایی با پوشش تنک
و خاکهاي تخریبی پراکنده در حدواسط آنها
(بعنوان وضعيتهاي نامتعادل یا محدودههاي پایداري
دوجانبه) از یکدیگر جدا میشوند (شکل .)6

تاثیر هتروژنیتیهای خاک در ظهور وضعیتهای پایدار

متناوب در چشمانداز :ظهور هتروژنيتیهاي پراکنده
در الگوي رایج خاک و فعال شدن فيدبکهاي مثبت
بين خاک و گياه ناشی از آن ،با ظهور ساختارهاي
ناهمگن پوشش گياهی میتواند دليلی براي نامتعادل
شدن شرایط سيستم و نشانهاي از ظهور وضعيتهاي
پایدار متناوب در اکوسيستمهاي خشک باشد
(بستلمير و همکاران2006 ،؛ منگار و بستلمير،
2006؛ راوي و همکاران .)2090 ،تغييرات بسيار
جزئی در ویژگیهاي خاک غالب چشمانداز ،بشدت
انعطافپذیري اکوسيستمها را تحتتاثير قرار میدهد
(مایستر و همکاران .)2003 ،در منطقه مطالعه شده
روند تحول الگوهاي پوشش گياهی و توزیع نامتقارن
آنها بوضوح تحتتاثير هتروژنيتی خاک عليرغم
همگن بودن بافت غالب خاک منطقه بوده است (شکل
 .)6بر این اساس میتوان گفت که هتروژنيتی خاک
میتواند شاخصی غيرمستقيم براي اندازهگيري کيفی
ميزان انعطافپذیري اکوسيستمهاي خشک باشد.
ظهور هتروژنيتی در ویژگیهاي خاک بدان معناست
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شکل  : 6روند تغيير تراکم پوشش گياهی به تناسب افزایش هتروژنيتی خاک و ظهور وضعيتهاي تعادلی متفاوت بصورت
موزائيکی از لکههاي متراکم پوشش گياهی در کنار لکههاي فاقد پوشش.

اتصال خاکهاي فاقد پوشش در طول زمان با از بين
بردن اولين وضعيت پایدار (وضعيت همگن پوششی)،
اکوسيستم را در یک وضعيت تعادلی جدید (وضعيت
بيابانی) متفاوت با شرایط قبلیاش قرار خواهد داد
(شکل .)1

قطعا گسترش تدریجی هتروژنيتیهاي خاک با
تشدید فيدبکهاي مثبت بين گياه و ميزان دسترسی
به آب ،الگوهاي ناهمگن خاک و پوشش گياهی را
تبدیل به الگوهایی همگن از خاکهاي تخریبی و فاقد
پوشش در سطح چشمانداز خواهد کرد .بطوریکه
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شکل  :1دیاگرامی مفهومی از روند تغيير پایداري چشمانداز به تناسب افزایش هتروژنيتی خاک .دایرهها بيانگر شروع شکل-
گيري هتروژنيتی خاک در شرایط تعادلی سيستم (تصویر الف) ،کاهش انعطافپذیري سيستم همزمان با گسترش خاکهاي
هتروژن (تصویر ب) و از بين رفتن انعطافپذیري سيستم و اتصال خاکهاي تخریبی در مواجهه با افزایش آشوبها (تصویر
ج) در طول زمان هستند.

چشمانداز میشوند (پرینگل و تنلی .)2003 ،بنابراین
فرایند خودتنظيمی و ظهور هتروژنيتی خاک
هيچکدام به تنهایی نمیتوانند توجيهی براي ظهور
الگوهاي پوشش گياهی بعنوان نشانهاي از قرارگيري
سيستم در وضعيتهاي نامتعادل و رخداد نزدیک
گذرهاي بحرانی باشند .چنين دیدگاه اکوژئومورفيک
از شکلگيري الگوها میتواند بيانگر تاثير تعامالت
قوي بين فرایندهاي اکولوژیک (مانند تاثير گياهان بر
روي روند تخریب و فرسایش خاک) و ژئومورفيک
(مانند تغييرات ویژگیهاي خاک) در دیناميک و گذر
بين وضعيتهاي پایدار متناوب در چشماندازهاي
خشک باشد .نتایج این پژوهش نيز مانند برخی از
مطالعات در این زمينه میتواند (بستلمير و همکاران،
2006؛ راوي و همکاران 2001 ،و  )2008موید این
موضوع باشد که دیناميک ساختارهاي خودتنظيم

ظهور چنين وضعيتهاي نامتعادل (که نشانه آن
پراکنش خاکهاي تخریبی با تجمع سطحی کربنات-
ها و سایر امالح در منطقه مورد مطالعه است) میتواند
زنگ خطري اکولوژیک براي پيشبينی احتمال وقوع
گذري بيابانی در صورت گسترش هتروژنيتیهاي
خاک باشند .قطعا شکلگيري ساختارهاي ناهمگن
پوشش گياهی ناشی از فرایند خودتنظيمی گياهان به
منظور مقابله با تنشهاي تحميلی است .اما ظهور این
فرایند در مقياسهاي متعدد مانند ظهور یک اکوتون
با الگوهاي پوشش گياهی نامنظم (منطقه مطالعه
شده) ناشی از تحميل آشوبهایی مانند تغييرات
اقليمی ،فرایندهاي بادي ،فرایندهاي هيدرولوژیک و
یا فعاليتهاي آنتروپوژنيک است که با تخریب و تغيير
تدریجی ویژگیهاي خاک منجر به توزیع ناهمگن
پوشش گياهی و ظهور فرایند خودتنظيمی در سطح
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رس) فاکتورهاي تعيين کننده در ميزان نفوذپذیري
خاک ،نگهداشت آب خاک و متعاقبا پایداري گياهان
هستند (مک آلف9114 ،؛ جایل و گراسمن،)9111 ،
قطعا هرگونه تغييري در ویژگیهاي آن منجر به بروز
تغييراتی وسيع در ساختارهاي پوششی گياهی خواهد
شد .زمانی که هتروژنيتیهاي خاک در سطح چشم-
انداز گسترش یابند ،ناهمگنی در توزیع پوشش گياهی
نيز بتدریج افزایش خواهد یافت .ادامه این روند منجر
به نزدیکتر شدن واحدهاي پوششی مجاور و تجمع
گياهان در یک بخش از چشمانداز و تخریب گياهان و
ظهور خاکهاي فاقد پوشش در بخش دیگري از
چشمانداز (شکلگيري وضعيتهاي پایدار متفاوت)
میشود .در نهایت افزایش سطح خاکهاي فاقد
پوشش و اتصال خاکهاي هتروژن همزمان با تشدید
آشوبها ،منجر به گذر سيستم به سمت شرایط
بيابانی خواهد شد .نتایج ما نيز میتواند گواهی بر این
ادعا باشد که هر چند توزیع نامتقارن پوشش گياهی
و ظهور ساختارهاي متفاوتی از آن ،قطعا ناشی از وقوع
فرایند خودتنطيمی مکانی گياهان به منظور پایداري
در برابر اختالالت محيطی است ،اما نمود بيرونی این
فرایند میتواند ناشی از تاثير هتروژنيتیهاي
ژئومورفيک از جمله هتروژنيتی در ویژگیهاي خاک
غالب چشمانداز باشد .بطویکه ظهور آن با افزایش
فيدبکهاي مثبت بين آب و گياه ،میتواند زمينه
نامتعادل شدن وضعيت چشمانداز را در طول زمان
فراهم آورد.

پوشش گياهی در چشماندازهاي خشک میتواند
ناشی از ظهور فيدبکهاي مثبت بين خاک و گياه
بدليل ظهور هتروژنيتی در ویژگیهاي خاک باشد.
نتیجه گیری
بارزترین شکل تخریب در اکثر مناطق خشک و نيمه
خشک دنيا بروز تغييرات و دگرگونی در ترکيب جوامع
گياهی آنها میباشد (بطور مثال تغيير علفزارها به
سمت بوتهزارها) .ظهور چنين تغييراتی میتواند ناشی
از تعامالت پيچيده بين فاکتورهاي متعددي نظير
عوامل اقليمی ،آشوبهاي انسانی و یا فرایندهاي
ژئومورفيک با متغيرهاي سيستم باشد (راوي و
همکاران .)2090 ،بسياري از فرایندهاي مسلط در
مناطق خشک با ایجاد تغييرات جزئی در ویژگیها و
الگوي غالب خاک چشمانداز منجر به ظهور فيدبک-
هاي مثبت بين آب و پوشش گياهی شده و زمينه
بروز تغييراتی بزرگ مقياس را در ساختار چشمانداز
فراهم میآورند .ظهور هتروژنيتیهاي خاک و افزایش
فيدبکهاي مثبت در اکوتون مطالعه شده میتواند
بيانگر شکلگيري دو ویژگی مهم در اکوسيستمهاي
خشک باشد :ظهور وضعيتهاي پایدار متفاوت و
نزدیک شدن سيستم به نقطه فروپاشی .از آنجا که
خاک ،مهمترین منبع تامين آب و سایر منابع براي
رشد گياه است (منگار و بستلمير ،)2006 ،همچنين
برخی از مولفههاي خاک (مانند کربنات کلسيم و
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