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 چکیده

 تغییرات در زیادی نقش دام چرای و سوزیآتش میان این در هاستبومستیز از یاریبس غالب و کننده نییتع فاکتور یآشفتگ

 در و مختلف هایبومزیست بر چرا و  سوزیآتش اثرات بینیپیش برای ابزاری گیاهی عملکردی صفات. دارند گیاهی پوشش

 بر متوسط و آزاد چرای قرق، یکساله، سوزیآتش اثرات بررسی برای تحقیق این. هستند هابومزیست کارکرد تغییرات نتیجه

 هر برای منظور بدین.  است گرفته صورت بختیاری و چهارمحال استان کرسنک استپی نیمه منطقه در گیاهان عملکردی صفات

 شکل به مربعی چهارمتر پالت 5 شیب، بر عمود جهت در متری 100 ترانسکت یک تصادفی استقرار ضمن تیمار چهار

 درصد  و گردید شناسایی موجود هایگونه هرپالت در سپس و شد انداخته ترانسکت این طول در متر 20 فواصل به سیستماتیک

 کاهش سبب سوزیآتش که است این بیانگر نتایج. شد گیریاندازه گیاهی صفات 13 و شد زده تخمین هاگونه از هریک پوشش

. شد قرق و متوسط چرای آزاد، چرای به نسبت  یکساله گیاهان و هاعلفی دارمعنی وافزایش چندساله گیاهان و ایبوته دارمعنی

 باهم یکساله و چندساله گیاهان در هم متوسط و آزاد چرای و نداشتند هم با داریمعنی اختالف تیمارها از هچکدام در گندمیان

 خوشخوراکی کالس با گیاهان ها،یکساله صفات با گیاهی هایگونه اصلی هایمولفه تحلیل نتایج طبق. داشتند داریمعنی اختالف

III ، ،کامفیت، چندساله، صفات. اندداده آزاد چرای و یکساله سوزیآتش با را همبستگی بیشترین گندمیان و تروفیت ژئوفیت 

 چرای برداری نمونه هایسایت مجموعه برای را واریانس میزان بیشترین هاعلفی و I و IIخوشخوراکی کالس با گیاهان ای،بوته

 .دارند را و قرق متوسط

 ، کرسنگویژگی های پوشش گیاهیسوزی، آتشچرا، های کلیدی: واژه
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 مقدمه

ها پوشش گیاهی است ترین آنباشد که یکی از مهمآن می دهندهلیمستلزم شناخت اجزاء مختلف تشک ستمیمدیریت اکوس

(Holechek et al., 1989). و موجودات زنده بر چگونگی گسترش جوامع  یو بلند یآب و هوایی، خاك، پست ،یتیریعوامل مد

 -اهیگ یعملکرد صفات -یاهیپوشش گ مشخصات .(Moghaddam, 2007) نمایندهای مرتعی ایفاء نقش میگیاهی در رویشگاه

 (. Eddy & Maarel, 2012) باشندیم ینیمع یکیاکولوژ یهامیمکانس کننده منعکس

 طیمح به آنها یسازگار و هاصفات کارکردی گیاهی لینکی بین فاکتورهای محیطی، ساختار و کارکرد اکوسیستم و پاسخ گونه

 به مربوط اطالعات نیکاملتر و نیشتریب که هستند ییآنها هایژگیو و صفات مجموعه نیبهتر (.An & Guoqi, 2014) هستند

 تعادل در گیاهان مهم نقش به توجه با(. Garnier et al., 2004) شوندیم یریگاندازه یآسان به و کنندیم هیته را ستمیاکوس خدمات

 با گیاهان بین روابط شناخت ضرورت نماید،¬می آنها از مستقیم غیر و مستقیم طور به بشر که متعددی های¬استفاده و اکوسیستم

 عوامل از یسوزچرا و آتش(.1389 همکاران، و پور فهیمی) است ناپذیر اجتناب امری آن پایداری و ثبات جهت آشفتگی، عوامل

 اثر مطالعه رو نیا از(. Collins & Calabrese, 2012) اندیمرتع یهاستمیاکوس در یاهیگ جوامع بیترک و ساختار نییتع یاصل

 کارکرد و ساختار نیز و گیاهان فیزیولوژی و مورفولوژی بر چرا .است برخوردار یا ژهیو تیاهم از یاهیگ پوشش در دام یچرا

 خواران¬گیاه منفی اثر رساندن حداقل به برای را مختلفی های¬استراتژی گیاهان بطوریکه دارد، تاثیر مرتعی های¬بوم¬زیست

 نیروی یک و دام چرای و اقلیم همراه به اکولوژیکی فرایندهای از یکی عنوان به آتش نیز(. Gordon et al., 2008) کنند¬می لحاظ

 برای اولیه های مکانیسم از و دارد مراتع بویژه ها اکوسیستم بقای و شکل پایداری، در مهمی نقش تکرار قابل و طبیعی( پدیده)

 تحت را گیاهی های گونه از بسیاری تکامل و است مراتع رویشی قدرت و پویایی جمعیت، عملکرد تولید، تنوع، ساختار، حفظ

 (. Ortman et al., 2008) دهد می قرار تاثیر

 گیاهان دار معنی کاهش با سوزی آتش. است ناپذیر اجتناب امری سوزی آتش اثر در گیاهی پوشش ترکیب و ساختار در تغییر

 کاهش خاك غذایی مواد و رطوبت نور، جذب برای علفی گیاهان با رقابت در را آنها قابلیت و توانایی ای، بوته و خشبی چوبی،

 در طوریکه به کند می فراهم هستند، گندمیان اغلب که تحتانی اشکوب گیاهان گسترش و رشد برای را مساعدی زمینه و دهد می

 برابر در خاك زیر یا سطح در رشد جوانه موقعیت دلیل به زیرا شد، خواهند بیشتر چندساله گندمیان سوزی، آتش از بعد سالهای

 زنی،¬جوانه گلدهی، مانند گیاه رشد از مختلفی های¬جنبه بر آتش(. Guevara et al., 1999) کنند می مقاومت سوزی آتش
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 مقاوم، گیاهی ( صفات1394و همکاران ) یعیرف (.Keeley et al., 2011) است موثر گیاه توده¬زی و میر و مرگ نهال، استقرار

 را مشخص کردند و نشان دادند که صفات یخراسان شمال خشکمهین مرتع یک در یادوره یهایسوزآتش به حساس و سازگار

 مرتع ثانویه توالی مسیر بر توانندیم رونیازا و دارند محیطی مخرب عوامل به گیاهی هایگونه پاسخ تعیین در مهمی نقش گیاهی

 مراتع در یتیریمد ابزار عنوان به را آتش از استفاده لیپتانس و یبیتخر آثار( 1392) ی. طهماسبباشند تأثیرگذار یسوزآتش از پس

 Agropyron رینظ یگندم های¬گونه سوزی¬آتش از پس اول سال در که داد نشان جینتا و داد قرار شیآزما مورد یاستپ مهین

repens،tomentellus  Bromus رینظ یابوته یهاگونه که یحال در کرده ایاح را خود درصد 90 تا Astragalus adscendens، 

Astragalus susianus  یو وحش یاهل واناتیو دام، چرا توسط ح اهیمتقابل گ کنش. کردند ایاح را خود یسوخت هیپا درصد 40 تا 

بر  یادیدام فشار ز یو چرا یسوز. آتش(Yeo, 2005)شده است شناخته یاهیپوشش گ راتییاز عوامل مؤثر در تغ یکیبه عنوان 

 در خاك، هایویژگی (.,Matson & Bar (2013 شوندیم مدت دراز در یاهیگ پوشششدن  یکییسبب موزا ومراتع وارد کرده 

 انواع در دام چرای به برگ صفات پاسخ در موثر هایمکانیسم از دام انتخاب و (Zheng et al., 2010) غذایی مواد بودن دسترس

های (، در پارك ملی دونانا در اسپانیا به این نتیجه رسید که در سال1997) Garcia .(Díaz et al., 2001) هستند گیاهی پوشش

گیاهی مورد مطالعه را یابند. وی همچنین مشابهت ساختاری پوششای افزایش میسوزی، گیاهان بوتهسوم و چهارم بعد از آتش

 در سوزی آتش مرتبط با گیاهی صفات مقایسه (، در2011) Shariatmadariد. ای بیان نموبا مرحله کلیماکس اکوسیستم مدیترانه

 ها،کریپتوفیتهمی و هاتروفیت ها،ژئوفیت افزایش سبب دراین مراتع سوزیآتش که گرفت نتیجه بزنگان خشک نیمه و خشک مراتع

سبب تولید علوفه تازه و خوشخوراك می  سوزیاز طرف دیگر، آتش .شد سالهیک گندمیان و ایبوته رویشی هایفرم کاهش ولی

 به قیتحق نیا مختلف یشگاهایرو و یاهیگ یهاگونه بر دام یچرا و آتش متفاوت ریتاث به توجه با(. Kristofer, 2005شود )

 .پردازدیم یاریبخت و چهارمحال استان کرسنک منطقه در کیفی  صفات یبررس

 مواد و روش

ای نیمه کوهستانی و مرتفع با اقلیم مرطوب فراسرد در استان چهارمحال و بختیاری و ناحیهمنطقه کرسنک منطقه مورد مطالعه 

 09˝تا  50° 27´ 44˝عرض شمالی و  32° 32´ 33˝تا  32° 30´ 29˝در شهرستان شهرکرد قرار دارد. موقعیت جغرافیایی آن بین

هکتار وسعت و جزء مراتع ییالقی  576است. دارای  کیلومتری شمال غربی شهرکرد واقع شده 67طول شرقی در فاصله  °59 29´

شود. این منطقه بخشی از حوزه آبخیز بارده و ورعبداهلل و جزء مناطق نیمه استپی و یکی از مراتع روستایی و عشایری محسوب می
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متر بوده و  2250آن متر وحداقل ارتفاع  3100باشد که حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا مساعد استان چهارمحال و بختیاری می

 باشد.درصد و جهت آن شمالی می 20-30متوسط شیب منطقه حدود

سه منطقه چرای آزاد، چرای متوسط و قرق در منطقه سوزی و چرای دام بر صفات پوشش گیاهی برای مطالعه اثرات آتش

در فصل رویش گیاهان )اواخر اردیبهشت و  و چرای متوسط قرق ، غیرنطقه قرقپوشش گیاهی در هر مکرسنگ انتخاب گردید. 

برای  انجام شد. )سه سایت( سوزی در آن منطقهبرداری سایت آتش یکسال پس از آتشنمونه اوایل خرداد( اندازه گیری گردید.

پالت چهار  5متری به صورت تصادفی در جهت عمود بر شیب مستقر گردید و  100نمونه برداری پوشش گیاه، یک ترانسکت 

متر در طول ترانسکت پیاده شد و در هر پالت پس از شناسایی گونه های موجود  20ر مربعی به شکل سیستماتیک به فواصل مت

بررسی صفات کیفی درصد پوشش هر یک از گونه ها تخمین زده شدپس از شناسایی گونه های گیاهی و یادداشت اسامی آن ها 

 انجام شد. د ساله بودن و خوشخوراکی گیاهان از جمله اشکال زیستی، فرم رویشی، یکساله و چن

سوزی یکساله، چرای آزاد، چرای متوسط و قرق با منطقه شاهد در آتشصفات عملکردی جوامع گیاهی ی مقایسه منظور به

 به نیهمچن .شد ستفادها SPSS 23 یافزارنرم در محیط  طرفه یک واریانس تجزیه سوزی پنج ساله با شاهد آن از آزمونو آتش

1) یاصل یهامؤلفه هیتجزدر طول گرادیان، آنالیز  گیاهی جوامع یعملکرد صفاتدام بر  چرای اثر بررسیمنظور 
PCA با استفاده )

 .انجام شد ،Pc-ordافزار از نرم

 نتایج

 کاهشسوزی سبب آتشنتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه در رابطه با پارامترهای مورد بررسی حاکی از آن است که 

شد. نسبت به چرای آزاد، چرای متوسط و قرق  ها و گیاهان یکسالهعلفیدارمعنیای و گیاهان چندساله وافزایش بوته دارمعنی

داری با هم نداشتند و چرای آزاد و متوسط هم در گیاهان چندساله و یکساله باهم گندمیان در هچکدام از تیمارها اختالف معنی

 (.1داری داشتند )شکل اختالف معنی
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 ای، علفی و گندمی بین تیمارهای مورد بررسی. مقایسه گیاهان یکساله، چندساله، بوته1شکل 

سوزی یکساله با بقیه ها آتشداری مشاهده نشد اما در کامفیتها اختالف معنیکریپتوفیتها و همیهر چهار تیمار در تروفیت بین

با چرای  متوسط  و چرای یکسالهها آتش ها آتش یکساله با قرق و در فانروفیتکه در ژئوفیت دار کاهشی داشتاختالف معنی

 (.2شکل)داری دارند معنیآزاد و قرق اختالف 

 

 بین تیمارهای مورد بررسیزیستی  گیاهان  شکل. مقایسه 2شکل 
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نسبت به چرای آزاد و  IIIخوشخوراك کالس دار گیاهانسوزی یکساله سبب کاهش معنیدر رابطه با خوشخوراکی گیاهان آتش

 داری بین آتش یکساله و چرایاختالف معنی IIداری نداشت. برای گیاهان خوشخوراك کالسمتوسط شد اما با قرق اختالف معنی

چرای آزاد با چرای متوسط و قرق  I . در گیاهان خوشخوراك کالسدار نشداختالف معنیمتوسط و قرق  آزاد وجود دارد اما چرا

 (.  3شکل )دار نشد سوزی یکساله معنیآتشبه داری افزایشی دارد اما نسبت اختالف معنی

 بین تیمارهای مورد بررسی های خوشخوراکی گیاهانکالس مقایسه. 3شکل 

در توجیه تغییرات صفات  سوم های اول تادهد که با توجه به مقدار بروکن استیک، مولفه های اصلی نشان مینتایج آنالیز مؤلفه

 .  عملکردی موثر هستند.

دهد، مؤلفه اصلی اول شامل های اصلی را نشان میکه همبستگی متغیرهای محیطی با مؤلفه 1چنانچه در جدول بر اساس جدول 

صفات باشد. مؤلفه اصلی دوم شامل میکریپتوفوت فورب، تروفیت، ژئوفیت و همی ، گندمی،Iخوراکی کالس ، خوشیکسالهصفات 

 است.  ای، کامفیت و فانروفیتبوته ،IIIو  II کالس چندساله بودن، خوشخوراکی

 

 

 

 

ab

a b

a

b

a

b

a

a

b

a

ab

۰/۰

۰/۱

۰/۲

۰/۳

۰/۴

۰/۵

۰/۶

۰/۷

۰/۸

۰/۹

Iخوشخوراکی کالس  IIخوشخوراکی کالس  IIIخوشخوراکی کالس 

نی
اوا

فر

آتش سوزی یکساله
چرای آزاد
چرای متوسط
قرق



      

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

 های اصلیهمبستگی بین صفات عملکردی با محورها با استفاده از آنالیز مؤلفه .1جدول 

 محور چهارم محور سوم محور دوم محور اول صفت گیاهی
1079/0 یکساله  0102/0  4714/0-  1186/=0  

-1079/0 چندساله  0102/0-  4714/0  1186/0  

I 2360/0کالس   3002/0-  0/0927 1221/0  

-II 0623/0کالس  -0/3729 0353/0-  3510/0  

-III 1778/0کالس   0-/1080 1379/0-  5279/0-  

1826/0 گندمی  3784/0-  -0/0154 0904/0  

2026/0 فورب  2786/0  1293/0-  -0/0805 

ایبوته  -0/3031 2043/0  0936/0  0403/0-  

0672/0 0/0618 تروفیت  4770/0-  0243/0-  

1087/0 ژئوفیت  1809/-0  1340/-0  0/0452 

کریپتوفیتهمی  2782/0  1813/0-  0/1633 0353/0  

1999/0 0/3048- کامفیت  0943/0  0384/0-  

-2278/0 0/2792- فانروفیت  0806/0-  0653/0-  

 واحدهای. است شده داده نشان 4 شکل در کنند،می توجیه را تغییرات از بیشتری درصد که دوم و اول محور دوبعدی دیاگرام

. باشندمی قرق 60-46 و متوسط چرای 45-31 آزاد، چرای 30-16 یکساله، سوزیآتش به مربوط 15 تا 1 پالت از بردارینمونه

 با را همبستگی بیشترین گندمیان و تروفیت ژئوفیت، ، III خوشخوراکی کالس با گیاهان ها،یکساله صفات با گیاهی هایگونه لذا

 بیشترین هاعلفی و I و IIخوشخوراکی کالس با گیاهان ای،بوته کامفیت، چندساله، صفات. اندداده آزاد چرای و یکساله سوزیآتش

 .دارند را و قرق متوسط چرای برداری نمونه هایسایت مجموعه برای را واریانس میزان
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 در منطقه کرسنک 2و  1با دو محور  PCA. دیاگرام تحلیل 4 شکل

 گیریبحث و نتیجه

 گیاهان و هادارعلفیمعنی وافزایش چندساله گیاهان و ایبوته دارمعنی کاهش سبب سوزیآتش بر اساس نتایج این تحقیق

( مطابقت Wilson, 2002 & Tilman؛  1389و همکاران،  یفتاح  ؛Scheintaub et al., 2009) یجما با نتا نتایجشد که  یکساله

 یبرا یعلف اهانیگ با رقابت در را آنها تیو قابل ییآتش سوزی با کاهش معنی دار گیاهان چوبی، خشبی و بوته ای، توانادارد. 

 فراهم یتحتان اشکوب اهانیگ گسترش و رشد یبرا را یمساعد نهیدهد و زمیم کاهش خاك ییغذا مواد و رطوبت نور، جذب

 سطح در رشد جوانه تیموقع لیدل به رایز شد، خواهند شتریب چندساله انیگندم ،یسوزبعد از آتش یهاسال در کهیکند به طوریم

، در بررسی پیامد آتش  (2001) و همکاران Shokri (.1999et al.,  Gilliamکنند )یم مقاومت یسوز آتش برابر در خاك ریز ای

سوزی بر پوشش گیاهی پارك ملی گلستان نتیجه گرفتند که آتش سوزی باعث افزایش معنی داری در میزان پوشش تاجی گیاهان 

شده است. همچنین آن ها نتیجه گرفتند که بر اثر آتش سوزی پوشش تاجی گونه های علفی افزایش معنی داری داشته است که 
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 زادآوری بر اثر با و (Xu, 2008) نور بودن دسترس در بهبود با آتشج حاصله از این تحقیق مطابقت دارد. همچنیناز این نظر با نتای

 .(Ruprecht et al., 2013) دارد اهمیت هارویشگاه اکولوژیک احیای در هاگونه

 ,Damhoureyeh) بوده گیاهان روی بر( هاگونه بین رقابت) مستقیمی غیر و( هوایی اندام کاهش) مستقیمی اثرات دارای دام چرای

1997 & Hartnett )چرای  .کندمی توجیه نیز را دام چرای به هاگونه متفاوت پاسخ درگیاه، نابرابر ایذخیره منابع به توجه با که

انتخابی بودن گیاهان ( Cingolani et al., 2005) شودمی گیاهی هایگونه صفات در تغییر سبب که است زندهیرغ یآشفتگ دام یک

های کارکردی ها نشان دهنده آن است که بررسی پاسخ گونهتوسط دام، پاسخ متفاوت گیاهان به چرا و تفاوت خوشخوراکی گونه

( نشان دادند که صفات کارکردی دو گونه Zheng et al., 2011و همکاران ) ژنگباشد. تر میهای سایت منطقیبجای همه گونه

C3  وC4 سوزی و چرای دام اثرات مختلفی بر انواع صفات کارکردی دارد که این اثر به میزان آتشدهند. متفاوتی به چرا می پاسخ

 ها،یکساله نتایج این تحقیق نشان داد که صفات شدت آتش و چرا، نوع پوشش گیاهی و صفت کارکردی مورد مطالعه بستگی دارد.

. اندداده آزاد چرای و یکساله سوزیآتش با را همبستگی بیشترین گندمیان و تروفیت ژئوفیت، ، III خوشخوراکی کالس با گیاهان

 مجموعه برای را واریانس میزان بیشترین هاعلفی و I و IIخوشخوراکی کالس با گیاهان ای،بوته کامفیت، چندساله، صفات

های بیشتر با در نظر گرفتن نوع گونه گیاهی در هر بررسیبنابراین نیاز به  .دارند را و قرق متوسط چرای برداری نمونه هایسایت

 منطقه ضروری است.
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Abstract 

Natural and anthropogenic disturbance is the deciding and dominating factor in many ecosystems. In particular, 

fire incidents and livestock grazing largely determine land vegetation changes. The Plant Functional traits are 

used as efficient tools for predicting the impact of fire and grazing on various ecosystems and their functions. 

The present study considers the effects of fire one year after occurrence, as well as effects of closed sites, free 

grazing sites, and medium grazing sites on semi-steppe area of KarSanak in Chaharmahal Va Bakhtiari 

Province. Accordingly, 100m transect was randomly installed in a vertical position to local gradients for each 

treatment site and five 4m2 plots were specified along the transect at every 20 meters. Consequently, plant 

species in each plot were identified along with their respective coverage percentage. A total of 13 plant traits 

were measured. The results indicate that fire incident accounted for a significant reduction of shrubs and 

perennial plants and also caused the significant rise in number of herbaceous plants and annual plants when 

compared to free-grazing, medium-grazing and closed sites. It was also found that Poaceae species displayed 

no significant difference across the treatments while free razing and medium grazing vary significantly in 

annuals and perennials.  Results from main component analysis of plant traits including revealed that annuls, 
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Class-III palpability plants, Geophytes, Therophytes, and Grasses species have the highest correlation with 

one-year-after-fire conditions and free grazing. Other traits like Chamaephytes, shrubs, Class-I and II 

palpability plants, and Grasses species indicated the largest variance for samples taken from medium grazing 

and closed sites. 
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