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و بهبود  زیستیتغییرات روابط های مختلف چرایی بر شدت و کنیسالمت بوته، بوتهاثر آتش، 

 )مطالعه موردی، پارک ملی گلستان( خردزیستگاهی
 3،قاسمعلی دیانتی تیلکی2، مهدی عابدی*1خدیجه بهلکه

 چکیده

و کارکرد جوامع  تغییر در ساختار دچارهای محیطی روابط زیستی بین گیاهان بسیار متغیر و پیچیده است که در حضور آشفتگی

های چرایی و نیز بهبود خردزیستگاه در دو رویشگاه علفزار و و شدت کنیبوته، سالمت بوته، شوند. این مطالعه اثر آتشگیاهی می

 بوته یتعداد های چراییکنی و شدتسالمت بوته، بوته بررسی اثر آتش، منظوربه. کندا بررسی میردر پارک ملی گلستان  استپی

Onobrychis cornuta و Artemisia. Sieberi نین همچ ها تخمین زده شد.های زیراشکوب آندرصد گونه وصورت تصادفی انتخاب به

وبت خاک در زیر و ، نوسان دمایی و رطبرای بررسی بهبود خردزیستگاهیشد.  مستقربه همان تعداد پالتی در فضای بیرون هر بوته 

برای مقایسه  از مدل خطی ترکیبی عمومی و پوششترین عامل تأثیرگذار بر برای بررسی مهم بیرون بوته بالشتکی محاسبه شد.

دار بر پوشش گیاهی نداشت. همچنین ر معناده شد که آتش اثهدست آمده مشابر اساس نتایج به از آزمون توکی استفاده شد. هامیانگین

 ;05/0) در سایت تخریب باالکنی باعث افزایش رقابت خصوصا در دامنه جنوبی شده است؛ نیز بوته ( =25/21F؛ >P ;0001/0)بوته  سالمت

P<04/4F=  ).چرایی گرادیان موجب افزایش تسهیل شده است (006/0; P<93/6F=  )که طوریها دارد بهاثر معنادار بر شاخص نسبی گونه

و میزان رطوبت هش بر اساس نتایج بهبود خردزیستگاه، نوسان دمایی در زیر بوته بالشتکی کادر شدت متوسط تسهیل افزایش یافت. 

  یافت. در زیر بوته افزایش 

 نوسان دما. مدل خطی ترکیبی عمومی، کلمات کلیدی: تسهیل، رقابت، 
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 مقدمه

، Brookerشود )یک گونه همسان و یا گونه متفاوت ایجاد میهای گیاهی روی پایه ثیر یکی از پایهأگیاهی از ت روابط زیستی

. از جمله روابط زیستی که در بین گیاهان وجود دارد عبارتند از: تسهیل، رقابت، آللوپاتی، همیاری، شکار، انگلی و غیره که (2006

تسهیل  (.2006و همکاران،  Michaletبوم دارد )ثیر را بر تغییرات یک زیستأترین تدر میان روابط زیستی بیش 5و رقابت 4تسهیل

 در فرآیند تسهیل گیاه پرستار(. 2008و همکاران،  Brookerیک فرآیند کلیدی برای جوامع گیاهی در شرایط سخت محیطی است )

و موجب بهبود  کندبستر را برای رشد و استقرار گیاهان همسایه فراهم می خودزیر تاج پوشش زنده با بهبود شرایط زنده و غیر

دهد که از (. رقابت در گیاهان زمانی رخ می2014و همکاران،  Caviere، 1998و همکاران،  Brooker) شودخردزیستگاه خود می

گذارند. گونه تأثیر منفی بر بقا و رشد یکدیگر می شود. در نتیجه دویک منبع محدود مشترک مانند آب، نور، مواد غذایی استفاده می

 ثیر دارد. بر روابط زیستی تأ کنیمیری و بوتهو بوته هایی مثل آتش و چرای دامعالوه بر روابط زیستی آشفتگی

توجه  ( و باBrewer ،1999؛ Tilman ،1966و  Kitajimaسوزاند )گیاهی سروپا و مرده را میگیاهان مستقر و مواد سوزیآتش

های ز دیگر آشفتگی(. ا1998و همکاران،  Raffaelباشد )ها میهای مرتعی باعث استقرار مجدد گونهبومبه زادآوری مجدد در زیست

یاهان سمی و خاردار از گگذارد و در این گونه مناطق دام را نام برد که در روابط بین گیاهان تأثیر زیادی میتوان چرایطبیعی می

 (. 2009و همکاران،  Vandenbergheتوانند حفاظت کنند )وراک موجود در اطراف خود میگیاهان خوشخ

وپوگرافی با تأثیر بر رطوبت تعوامل این گذارد، که در بین بوم تأثیر میزنده نیز بر کارکرد زیستعالوه بر روابط زیستی عوامل غیر

وامل توپوگرافی ع(. در بین 2002و همکاران،  Cavieresگیاهان دارد )خیزی و عمق خاک تأثیر زیادی بر روی ترکیب و تنوع و حاصل

ر جهت شمالی دامنه دای طوری که حداکثر تنوع و حداقل غنای گونهها دارند بهجهت و ارتفاع تأثیر زیادی روی تنوع و غنای گونه

کنی نیز بسیار حائز عوامل، بوته میری و بوته عالوه بر این(. ب1395بهلکه و همکاران،  ؛ 1999و همکاران،   Looijenوجود دارد )

و همکاران،  ldsReyno) یسالخشک ،(2003 و همکاران، Riginos) دام یچراکاهش  مانند یعوامل یریمبوته لیدال مورد دراهمیت است. 

 اطالعات مراتع بر آن اثر یچگونگ مورد در اما .است شده ارائه (Molau ،1997ی )ریپ ای و( 1392میرابوالفتحی، ها )بیماری (1999

 .ستین دست در یچندان

 کم یطیمح تنش با هاییطیمح در رقابت .کندیم رییتغ شگاهیرو طیشرا ریثأت تحت یستیز روابط نوع ،فرضیه تنشبا توجه به 

 Bertness) کندیم دایپ رییتغ لیتسه به آشفتگی ای و تنش شیافزا با رقابت، SGH 6یا  تنش بیش هیفرضدر ( Grime، 1973) است غالب

                                                           
4Facilitation 
2Competition 
6 Stress gradient hypothesis 
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 یشفتگآ ای تنش در و( 2006 همکاران، و Michalet) شودیم دهید لیتسه نیترشیب متوسط تنش با یطیشرا درو  (Callaway، 1994 و

 پرستار اهانیگ راتیثأت و اندازه در ادیز کاهش علت به است ممکن که( Scheffer، 2010 و Holmgren) ابدییم کاهش لیتسه اد،یز

سوزی و چرای دام و نیز هایی همچون آتشپارک ملی گلستان به دلیل اینکه دارای اختالل (.2006 همکاران، و Michalet) باشد

 ها در تغییرات روابط زیستی بین گیاهان مورد بررسی قرار گرفت.میری است برای بررسی اثر این عوامل و تاثیرات آنبوته

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 43های شمال کشور در موقعیت جغرافیاییالیه شرق البرز و جنگلمطالعه در پارک ملی گلستان انجام شد. این منطقه در منتهیاین 

هزار هکتار ذکر  91طول شرقی واقع شده است و مساحت آن حدود  56 17 47تا  55 43 25عرض شمالی و  37 31 35تا  37 16

(. 1383گراد است )آخانی، درجه سانتی 10متر و دمای متوسط سالیانه حدود میلی 866تا  142انه بارش بین است. . میانگین سالی شده

 دام وحشی غالب منطقه آهو، قوچ، میش و کل و بز و دام اهلی تحت چرا گوسفند است. 

 مواد و روش

 بررسی روابط زیستی در دو رویشگاه علفزار و استپ انجام شد.

گرفته و شاهد انتخاب شد. مطالعه اثر آتش در یک منطقه با شیب و ارتفاع از سطح دریا یکسان دو منطقه آتشرویشگاه علفزار: 

سوزی سایت در این مطالعه انتخاب شد. آتش 4شد، که در مجموع سپس در هر یک از این مناطق، دامنه شمالی و جنوبی نیز تفکیک 

باشد و نوع پوشش گیاهی آن متر از سطح دریا می 1700ها رتفاع متوسط این سایت. ادر این منطقه رخ داده است 1392ن در تابستا

های اسپرس، گندمیان . پوشش گیاهی غالب این مناطق شامل بوته(1383آخانی، شود )های کوهستانی محسوب میجزو علفزار

پایه  25بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تعداد  پالت مورد 200. در این بخش از مطالعه تعداد باشدچندساله و نیز علفی چندساله می

پالت نیز در بیرون از پالت با  25پالت تعداد  25صورت تصادفی انتخاب شد. همچنین برای هر یک از این سایت به 4اسپرس در هر 

 ها ثبت شد. سطحی برابر با آن بوته انتخاب، سپس پوشش گیاهی در این پالت

متغیر در نظر گرفته شد که شامل جهت شمالی و جنوبی و بوته زنده و مرده  4در این مطالعه در مجموع ، میریاثر بوتهجهت تعیین 

 20پایه اسپرس زنده و  20پالت جهت تعیین روابط زیستی انتخاب شد. در هر دو جهت به طور جداگانه  160طور کلی اسپرس. به

عابدی و  1394ارزانی و عابدی، باشد )اتی در این تحقیق معادل لکه میپایه اسپرس مرده به صورت تصادفی انتخاب شد. واحد مطالع

 Al Hayek)متر( با استفاده از یک سیم مفتولی  2تر از ها در نزدیکی هر پایه )کم(. برای بررسی نوع رابطه زیستی آن1385و همکاران، 
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ها در زیر پالت( انتخاب شد. درصد پوشش گونه 80) فضای بوتهها، پالتی در خارج از ه اندازه هر کدام از بوته( ب2015و همکاران، 

 ها تخمین زده شد.و بیرون بوته

 بهبود خردزیستگاهی

 ,Maxim ( ایتکمه از دماسنجگیری شد. نوسان دمایی در زیر و بیرون بوته و رطوبت خاک اندازهبرای بررسی اثر خردزیستگاهی 

US  (Thermochrons, بوته اسپرس  در زیر 1394شد. در اواخر اسفند سال  استفادهدمای زیر بوته اسپرس و بیرون آن برای بررسی

صورت جفتی قرار داده متر در فضای بیرون بوته دماسنج دیگری به 2عنوان بوته شاهد دماسنج قرار داده شد و در فاصله کمتر از به

چنین برای بررسی هم .شبانه روز دما ثبت شد 31به مدت  هر نیم ساعت ها از خاک خارج شدند. درشد. در اوایل بهار این دماسنج

ن )اوایل فروردین( و ( در دو تکرار یکی اوایل فصل رشد گیاهاTDRرطوبت خاک در زیر و بیرون بوته اسپرس با استفاده از دستگاه )

بوته اسپرس  5انی ن صورت که در هر بازه زمگیری شد؛ به ایدیگری در اواسط فصل رشد گیاهان )اواخر خرداد( رطوبت خاک اندازه

 تعیین رطوبت گیری شد.صورت جفتی در فضای بیرون بوته نیز رطوبت خاک لخت اندازهصورت تصادفی در منطقه انتخاب، و بهبه

 ها در هر تکرار نبود.خاک در زیر و بیرون بوته است لذا نیاز به بررسی همان پایه

زنده  درمنهپایه  20پالت ثبت شد. بدین منظور تعداد  160کنی در این بخش از مطالعه ر بوتهبرای بررسی اث: رویشگاه استپ

رای شاهد این بتوده باالی سطح زمین حذف و در بهار پوشش آن ثبت شد. صورت تصادفی در منطقه انتخاب و در ماه اسفند زیبه

ورت جفتی در بیرون صپالت با سطح یکسان به  20پایه تعداد  20ن پایه سالم نیز انتخاب شد. برای هر یک از ای 20مقایسات تعداد 

 ها انتخاب شد. بوته

تخاب شد. به طوری سایت بر اساس فاصله از آبشخوار ان 3های مختلف چرایی، برای بررسی اثر روابط نسبی بین گیاهان در شدت

صورت به Artemisia. Sieberiپایه  10ها تعداد یک از سایتدر هر  که سایت اول نزدیک آبشخوار و سایت سوم در خارج از پارک بود.

پالت(.  60مجموع  متری به صورت جفتی انتخاب شد )در 2تصادفی انتخاب شد. به اندازه هر بوته درمنه پالتی در فاصله کمتر از 

 .برداری تخمین زده شدپوشش گیاهی موجود در داخل هر واحد نمونه

 تجزیه و تحلیل آماری

. در عمومی استفاده گردید از مدل خطی ترکیبی های چراییکنی و شدتسوزی، سالمت بوته، بوتهاثر آتشحلیل آماری برای ت

در مدل استفاده  7عنوان عامل تصادفی و بسته به مطالعه تیمارهای اصلی انتخاب شد. از توزیع گوسی و پیوند همانی ها بهمدل پالت

                                                           
7 Identity 
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ها ها از آزمون توکی استفاده شد. کلیه آزمون( تحلیل شد. برای مقایسه میانگینFخروجی فیشر ) شد. در نهایت ارزیابی مدل بر اساس

 (.Https://cran.r-project.org)انجام شد  2. 2. 3نسخه   Rدر نرم افزار 

 نتایج پوشش گیاهی

ندارد؛ اما موجب کاهش رقابت سوزی اثر معنادار بر شاخص نسبی روابط زیستی دهد که آتشمدل نشان می نتایج حاصل از

(، بیشترین اثر معنادار بر شاخص نسبی  =P<25/21F ;0001/0سالمت بوته ) همچنین .شده است جنوبیخصوص در دامنه ها بهگونه

زنده تر از بوته درصد( میزان رقابت بسیار بیش -58/0که در دامنه جنوبی در زیر بوته مرده )طوریها دارد. بهروابط زیستی گونه

 =P ;04/4F < 05/0دار )شود که اثر سایت معنینتایج حاصل از مدل مشاهده می کنی بر اساس جدولهباشد. بوتدرصد( می -14/0)

های چرایی (. با توجه به مدل، شدت1 کنی موجب افزایش تسهیل در باالدست شده است ) شکلطوریکه بوته(؛ به1 ( است )جدول

(006/0 > P ;93/6F= اثر ) اختالف  3و  1با سایت  2طوریکه در سایت (؛ به1ها دارد )جدول داری بر میزان پوشش گونهمعنی

ترین میزان دهد که در شدت چرای زیاد و کم بیش(، نشان می2قرار دارد )شکل  2ترین میزان تسهیل در سایت دار دارد و بیشمعنی

 رقایت وجود دارد.

بر شاخص نسبی روابط زیستی با  کنی و شدت چرای دام؛ جهت و سالمت بوته؛ بوتهابل جهت و آتشجانبه و متقنتایج اثر یک -1جدول 

 استفاده از مدل خطی ترکیبی عمومی

 آتش

 Fمقدار  داریمعنی درجه آزادی موقعیت

 60/1 21/0 1 جهت

 51/2 12/0 1 آتش

 38/1 24/0 1 آتش ×جهت

 سالمت بوته

 82/8 004/0 1 جهت

 25/21 >/0001 1 بوتهسالمت 

 74/8 005/0 1 سالمت بوته ×جهت

 کنیبوته

 04/4 05/0 1 سایت

 07/1 30/0 1 کنیبوته

 80/3 06/0 1 کنیبوته ×سایت

 93/6 006/0 2 شدت چرا شدت چرای دام

 درصد ارائه شده است. 95داری در سطح اطمینان دهنده میزان تأثیر و نیز سطح معنینشان Fمقادیر 
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کنی بر شاخص نسبی روابط زیستی در دو رویشگاه علفزار و تهچراي دام و بوشدت میري، پ: اشتباه معیار( الف: اثر آتش، ب: بوته ±)مقایسه میانگین  -۱شکل 

 استپی

 بهبود خردزیستگاهی

درجه  5/3الی  2زیر بوته نوسان دمایی در دامنه جنوبی در  2بر اساس نتایج به دست آمده از نمودار نوسان دمایی، در شکل 

باشد. در گراد( میسانتی 1/7  =گراد )میانگیندرجه سانتی 5/11الی  2گراد(، و در بیرون بوته سانتی 2/2  =گراد )میانگینسانتی

 5/10الی  5/0ون بوته گراد( و در بیرسانتی 1/2 =گراد )میانگیندرجه سانتی 5/3الی  5/0دامنه شمالی، در زیر بوته نوسان دمایی 

شود که فصل تأثیر زیادی بر روی رطوبت با توجه به نتایج )جدول(، مشاهده می باشد.گراد( میسانتی 5/6 =گراد )میانگیندرجه سانتی

 05/0( و نیز جهت ) =P ;3/16F < 01/0که عامل فصل در بیرون بوته )طوریخاک در زیر و بیرون بوته بالشتکی اسپرس دارد. به
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اک ای که در هر دو دامنه شمالی و جنوبی میزان رطوبت خگونه(. به =P ;1/31F < 01/0باشد )ر رطوبت خاک فصل میتأثیرگذار ب

 دار دارد.در بازه زمانی اول افزایش معنا
 

  

 وسان دمای روزانه بوته اسپرس در دو جهت شمالی و جنوبین -2شکل 

 لی و جنوبیشما اثرجهت و فصل در بیرون و زیر بوته در دو جهت(  معیار اشتباه ±)نتایج مقایسه میانگین   -2 جدول

 اواخر فصل بهار اوایل فصل بهار جهت موقعیت

 Aa9/0±1/14 Ab9/1±1/9 شمالی زیر بوته

 Aa2/1±3/13 Ab4/0±3/6 جنوبی

 Aa1/0±1/8 Aa8/0±0/6 شمالی بیرون بوته

 Aa0/1±1/7 Bb4/0±5/3 جنوبی

 بحث

سوزی در مراتع نوع روابط زیستی از رقابت به سمت تسهیل سوق پیدا تغییرات به این دلیل است با رخ دادن آتشتحلیل کلی این 

های جدید سوخته یک خردزیستگاه مناسب برای استقرار گونههمچنین اسپرس. (Michalet et al., 2006؛  Maalouf et al., 2012)کند می

SGH. این تغییرات با فرضیه شیب تنش یا (الف1395بهلکه و همکاران، ) است
که در آن رقابت با افزایش تنش و یا آشفتگی به  8

( که به بررسی 1998و همکاران ) Raffaeleمطابقت دارد. در مطالعات  (Callaway & Bertness 1994 ,.) کندتسهیل تغییر پیدا می

یابند پرداخته شده برگانی که با استولن و ریزوم تکثیر میبرای پهنسوزی های پرستار پس از آتشخردزیستگاه ایجاد شده توسط گونه

                                                           
8 Stress gradient hypothesis 
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سوزی و خردزیستگاه ایجاد شده موجب بازسازی آن منطقه شده است و سرعت رشد و تکثیر ها نشان داد که آتشاست، مشاهدات آن

 ها باال رفته است. گونه

های همراه باال است. علت این امر های مرده میزان رقابت گونهبوتهبا توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده شد که در زیر 

تواند روی این نتایج مؤثر باشد. اگر چه برخی تحقیقات باشد. فشردگی تاج پس از مرگ بوته میبخاطر از بین رفتن بوته بالشتکی می

های زیراشکوب و امر باعث استقرار و تسهیل گونهاین  هشوند کتری میها پس از مرگ دارای فضای باز بیشنشان داده است که بوته

گیاهان چوبی به لحاظ اینکه شرایط خاک حاصلخیزتری  .(الف 1997و همکاران،  Moro) شودنیز افزایش تبخیر و تعرق آن گیاهان می

دارند زیرا که در برابر های اطراف خود شوند و تأثیر مثبت زیادی روی گونهدارند موجب بهبود خردزیستگاهی در زیراشکوب خود می

(. ولی این موضوع در مناطقی با تراکم زیاد 2007و همکاران،  Warnockکنند )ها محافظت میهای خشکی و یا فشار چرا از آنتنش

 ها افزایش یابد. این گیاهان ممکن است از طریق محدودیت نور، رقابت بر سر آبها متفاوت است و ممکن است اثرات منفی بوتهبوته

(. بر 2016و همکاران،  -Keblawy ELها ممانعت به عمل آورند )و مواد مغذی و یا خروج ترکیبات ثانویه از استقرار دیگر گونه

چرای متوسط  ر باالدست موجب افزایش تسهیل شد زیرا در باالدست میزان تخریب باالست.کنی داساس نتایج مشاهده شد که بوته

کنند و به این صورت مانع از ها آزاد میها را از طریق برگ، ریشه، ساقه و ریزومیاهان آللوکمیکالگ. باعث افزایش تسهیل شده است

اما در شدت چرایی شدید و نزدیک آبشخوار نیز رقابت گونه درمنه با گیاهان همسایه  ،شوندها در اطراف خود میاستقرار و رشد گونه

اما در شرایط چرایی متوسط  ،خطر چریده شدن خود گونه درمنه توسط علفخواران باشدتواند به دلیل خود شدید است. علت این امر می

ها افزایش هایی با شدت چرایی باال و شدت چرای خیلی کم میزان رقابت گونهگونه درمنه موجب ایجاد تسهیل شده است و در سایت

زیرا که شرایط تنش و آشفتگی باال برای گیاهان پرستار  .مطابقت دارد( 2014و همکاران ) Verwijmerenهای یافته است که با یافته

کنند. در شدت چرای متوسط بر طبق فرضیه شیب تنش تسهیل های اطراف خود رقابت مینیز خطرناک است و در شرایط سخت با گونه

 (.Callaway  ،1994و   Bertness؛ 2007و همکاران،  Warnockدهد )رخ می

 تشکر و قدردانی

تربیت مدرس بابت تامین هزینه این تحقیق و نیز مسئولین محترم اداره محیط زیست استان گلستان و نیز رئیس کل  از دانشگاه

گردد. همچنین از مرکز مطالعات تشکر می Richard Michaletهای پروفسور نیز مشاوره  و پارک ملی گلستان و محیط بانان گرامی

 گردد. یبابت حمایت از این تحقیق تشکر م ICRPو همکاری های بین المللی در قالب طرح 
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The Effect of Fire, Shrub Health, Shrub Remove and Difference Gradient Grazing on Variation of 

Biotic Interactions and Improve Microhabitat (Case Study, Golestan Natural Park) 
3, Dianati Tilaki.Ghasemali2Abedi.Mehdi, 1*Bahalkeh.Khadijeh 

Abstract 

The biotic interaction between plants is very variable and complex that in Presence the environmental 

disturbance cause changes in the structure and function of plant community. This study investigated the 

effect of fire, shrub health, shrub removal and different gradient grazing intensities on the variation of 

biotic interactions and microhabitat improvements in two grassland and sttepe habitats in Golestan 

Natural Park. In order to investigate the effect of fire, shrub health, shrub removal and different grazing 

gradient then some Onobrychis cornuta and Artemisia Sieberi patches was selected randomly and the 

percentage of understory species were estimated. Also some plots was established in open area. In order 

to investigate microhabitat improvement fluctuated temperature and moisture under cushion and open 

area were measured. In order to determine the strongest factors on plant species distributions GLMM 

were selected followed by T test for mean comparison. Considering our results fire had no significant 

effect on vegetation. However, shrub health (P> 0.0001, F= 21.25) causes the increase of competition 

especially at south exposure. Also the shrub removal (P> 0.05, F= 4.04) causes the increase of facilitation 

at high disturbed site. The grazing intensities (P> 0.006, F= 6.93) hade significant effect on RII of species 

and facilitation was increased at intermediate grazing intensity. According the result of improving 

microhabitat, the fluctuated temperature decreased and the moisture increased under the cushions. 

Key words: Facilitation, Competition, General linear model, Fluctuated Temperature. 


