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چكيده
چرای دام يکي از عوامل مهم تأثيرگذار بر ساختار و پويايي پوشش گياهي مراتع محسوب ميشود .اين تحقيق با هدف شناسايي
صفات عملکردی گياهان که ميتوانند بهعنوان شاخصي برای بررسي اثرهای مديريت چرای دام در مرتع استفاده شوند ،در منطقه نيمه
استپي کرسنک استان چهارمحال و بختياری انجام شد .برای نمونهبرداری  5سايت قرق و چرا شده در طول گراديان انتخاب و ضمن
استقرار يک ترانسکت  511متری بهطور تصادفي و  2پالت چهار مترمربعي به شکل سيستماتيک به فواصل  51متر در طول اين
ترانسکت ،در هر پالت پس از شناسايي گونههای موجود درصد پوشش هريک از گونهها تخمين زده شد و صفات گياهي اندازهگيری
گرديد .نتايج نشان داد که صفات گياهي همانند ارتفاع گياه ،طول برگ ،وزن کلي گياه ،خوشخوراکي کالس  Iو خوشخوراکي کالس
 ،IIشکل رويشي فورب ،عمر زيستي يکساله و چندساله و شکل زيستي تروفيت و ژئوفيت اختالف معنيداری در دو منطقه مديريتي
قرق و غير قرق داشتند ( .)Sig ≤1/12همچنين مقادير ميانگين ارزش صفات طول برگ ،خوشخوراکي  ،IIشکل رويشي فورب و
شکل زيستي تروفيت در منطقه قرق بيشتر از منطقه غير قرق بود .طبق نتايج تحليل مؤلفههای اصلي ،تأثيرپذيرترين صفات بهترتيب
عبارتند از :وزن کلي گياه ،يکساله و چندساله بودن ،شکل رويشي بوتهای ،شکل زيستي کامفيت ،فانروفيت و تروفيت ،ابعادبرگ و
خوشخوراکي کالس  IIو  .IIIاين صفات حدود  61درصد تغييرات را توجيه کردند .در نهايت با تلفيق نتايج آزمون  Tو  PCAصفات
کالس خوشخوراکي ،وزن کلي گياه ،ابعاد برگ ،کالس خوشخوراکي و شکل رويشي و شکل زيستي گياهان بهعنوان مهمترين صفات
در ارزيابي مديريت چرای دام در منطقه معرفي شدند.
واژههای كلیدی :قرق ،صفات عملکردی ،کرسنک ،گراديان چرايي ،گياهي.
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مقدمه
مديريت اراضي مرتعي مستلزم شناخت اجزاء مختلف
تشکيلدهنده آن است که يکي از مهمترين آنها پوشش
گياهيست ( .)Holechek et al., 1989عوامل مديريتي ،آب
و هوا ،خاك ،پستي و بلندی و موجودات زنده بر چگونگي
گسترش جوامع گياهي در رويشگاههای مرتعي ايفای نقش
ميکنند .بنابراين وجود يا حذف گياهان در يک مرتع
تصادفي اتفاق نميافتد ( .)Moghaddam, 2007بهطوریکه
پيشبيني پاسخ پوشش گياهي به تغييرات زيست محيطي و
تغيير کاربری اراضي و چرای دام تبديل به يک نگراني عمده
در تحقيقات اخير زيست محيطي نظری و کاربردی شده
است ( .)Smith et al., 1997; McIntyre et al., 1999با
توجه به نقش مهم گياهان در تعادل اکوسيستم و استفادههای
متعددی که بشر بهطور مستقيم و غيرمستقيم از آنها ميکند،
ضرورت شناخت روابط بين گياهان با عوامل مديريتي
(چرای حيوانات) را برای ثبات و پايداری آن امری
اجتنابناپذير کرده است ( & Tahmasebi kohyani
 .)Ebrahimi, 2011در همين راستا بررسي صفات گياهي و
يا صفات عملکرد گياه ()PFTs: Plant functional traits
بهعنوان مشخصههای پوشش گياهي که پاسخ به فرايندهای
غالب اکوسيستم است تعريف شده است ( Gitay & Noble,
 .)1997صفات عملکردی ،ويژگيهای قابل مشاهده و قابل
اندازهگيری از گياهان هستند که تصور ميشود منعکسکننده
پاسخهای تکاملي به شرايط بيروني باشند ( McIntyre et
.)al., 1999; Lavorel et al., 2007
صفات و ويژگيهايي که مورد بررسي قرار ميگيرد با
ويژگيهای عملکردی افراد (جمعيت) مرتبط است که اين
صفات ممکن است کمي باشند مانند وزن بذر ،سطح ويژه
برگ ،بيوماس سرپا و غيره و يا ممکن است به صورت کيفي
باشند مانند شکل زيستي ،خوشخوراکي ،فصل رشد و غيره
( ;Wardle et al., 2004; Diaz et al., 2004, 2009
 .)Lavorel & Garnier, 2002با توجه به کنش متقابل گياه
و دام ،چرا توسط حيوانات اهلي و وحشي بهعنوان يکي از
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عوامل مؤثر در تغييرات پوشش گياهي شناختهشده است
( .)Yeo, 2005تغييرات پوشش گياهي بهدليل چرای مفرط
دامها ،بهصورت تغييراتي در ترکيب گياهي نمايان ميشود.
عالوه بر اين برخي از اين تغييرات بهصورت افزايش گياهان
يکساله نسبت به گياهان چندساله و افزايش تروفيتها
نسبت به هميکريپتوفيتها ( Mesdaghi, 2000; Shokri et
 ،)al., 2007کاهش گياهان خوشخوراك و افزايش گياهان
خاردار ،سمي و بالشتکي ( Badripour, 1998; Kohandel
et al., 2007; Hosseinzadeh et al., 2007; Fakhimi
abarghoui et al., 2009; Heidarian aghakhani et al.,

 )2010گزارش شدهاند.
بنا به عقيده  Zhengو همکاران ( 5151و ،)5155
 PFTsابزاری برای پيشبيني پاسخ پوشش گياهي به چرای
دام است ،بهويژه برای برخي خصوصيات ساده گونههای
گياهي Navarroa .و همکاران ( )5116با بررسي تغيير
رفتار اکولوژيکي گياهان بهصورت PFTsها در پاسخ به
چرای حيوانات اهلي در بوتهزارهای نيمهخشک اسپانيا بيان
کردند که ارتباط خوبي بين صفات مورفولوژيکي ،رشد برگ
و فنولوژی نسبت به خصوصيات زايشي با چرا وجود دارد.
طي تحقيقي که  Khaniو همکاران ( )5155و  Gholamiو
همکاران ( )5155با بررسي تغييرات تنوع ،غنا و گروههای
کارکردی پوشش گياهي در شدتهای مختلف چرای دام در
مراتع استان فارس انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند که
افزايش شدت چرای دام موجب کاهش معنيدار
شاخصهای تنوع و غنای گونهای گرديد .در مطالعات انجام
شده توسط  Nikanو همکاران ( ،)5151تغييرات صفات
مورفولوژيکي ،فنولوژی و توليدمثلي گياهان مرتعي ،اعالم
شد با افزايش شدت چرا سطح متوسط برگ و نسبت وزن
خشک برگ به ساقه گياهان کاهش مييابد و صفات
مورفولوژيکي نسبت به رفتارهای توليدمثلي بيشتر تحت
تأثير قرارگرفته و تغييرات ناشي از اثر آن را بروز ميدهد.
همچنين نتايج تحقيقات  Klimešováو همکاران
( ،)5118در استفاده از PFTsها برای پيشبيني اثر مديريت
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چرا نشان داد که برخي ويژگيها برای برخي نواحي خاص
مناسبترند؛ مثالً در علفزارهای معتدله اروپا ارتفاع گياه و
ويژگي کلونال بهترين ويژگيها برای پيشبيني پاسخ گونهها
در برابر مديريت علفزارها مطرحشده است Hoshino .و
همکاران ( Zheng ،)5113و همکاران ( Eteraf ،)5155و
همکاران ( Zheng ،)5155و همکاران ( )5152و
 Mirdeilamiو  )5152( Hosseiniشکل زيستي گياهان،
ارتفاع گياه ،بيومس گياه ،مقدار نيتروژن برگ و تراکم برگ
را از صفاتي معرفي کردند که پاسخ گونههای گياهي به چرا
را تعيين ميکنند Klimešová .و همکاران ( )5118به اين
نتيجه رسيدند که ارتفاع گونه بهعنوان بهترين پيشبيني کننده
پاسخ گونه به مديريت چمنزار است اما يک صفت به تنهايي
نميتواند معيار پيشبيني باشد.
البته بررسي مکرر تغييرات کمي و کيفي پوشش گياهي
در شدتهای مختلف چرای دام ضروريست ،چون در
صورت مشاهده هر تغيير پسرونده در وضعيت پوشش
گياهي و خصوصياتي از گياه که حساس به آشفتگي چرای
دام هستند ،بايد نسبت به اصالح شيوه مديريت مرتع مبادرت
نمود ( .)Yayneshet et al., 2009با توجه به نتايج متفاوتي
که از تحقيقات بهدستآمده ،تعداد زيادی از صفات
عملکردی گياهان وجود دارد که برای صرفهجويي در زمان
و هزينهها شناسايي صفات عملکردی از گياهان که تغييرات
در اثر چرای دام را مشخص ميکنند؛ ضروری به نظر
ميرسد .ازاينرو ،اين تحقيق با هدف شناسايي صفات
عملکردی از گياهان که ميتوانند بهعنوان شاخصي برای
بررسي اثرهای مديريت چرای دام در مرتع مورد استفاده
قرار گيرند در منطقه نيمهاستپي کرسنک استان چهارمحال و
بختياری انجام شده است.
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موقعيت جغرافيايي آن بين˝ 35°31´53تا ˝ 35°35´33عرض
شمالي و ˝ 21°55´44تا ˝ 23°53´13طول شرقي در فاصله
 65کيلومتری شمالغربي شهرکرد واقع شده است .دارای
 256هکتار وسعت و جزء مراتع ييالقي روستايي و عشايری
محسوب ميشود .اين منطقه بخشي از حوزه آبخيز بارده و
ورعبداهلل و جزء مراتع نيمهاستپي استان چهارمحال و
بختياری است که حداکثر ارتفاع آن از سطح دريا  3511متر
و حداقل ارتفاع آن  5521متر بوده و متوسط شيب منطقه
حدود 51-31درصد و جهت آن شمالي ميباشد.
برای نمونهبرداری از پوشش گياهي  5سايت (منطقه قرق
چهار سايت و غير قرق سه سايت) در طول گراديان انتخاب
و در فصل رويش گياهان (اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد)
نمونهبرداری انجام شد .برای نمونهبرداری پوشش گياهي ،با
توجه به همگني منطقه به لحاظ جهت جغرافيايي در هر
سايت يک ترانسکت  511متری عمود بر جهت جغرافيايي
شمالي به صورت تصادفي مستقر گرديد ( & Arzani
 )Abedi, 2015و  2پالت/واحد نمونهبرداری چهار
مترمربعي به شکل سيستماتيک به فواصل  51متر در طول
ترانسکت پياده شد .بهطور کلي  32واحد نمونهبرداری در
منطقه مستقر شد .الزم است توضيح داده شود که مساحت
واحدهای نمونهبرداری به روش سطح-گونه محاسبه شد .در
هر واحد نمونهبرداری پس از شناسايي گونههای موجود،
درصد پوشش هريک از گونهها تخمين زده شد .پس از
شناسايي  54گونه گياهي غالب در جامعه گياهي بر اساس
درصد تاجپوشش ،اندازهگيری تمامي صفات بر روی  2پايه
گياهي به صورت تصادفي در سطح جامعه گياهي انجام شد.
نام گونههای مورد اندازهگيری بهشرح زير است:
Bromus tomentellus, Taeniatherum crinitum,
orientalis,

Chardinia

hohenackeriana,

Stipa

مواد و روشها

L,

منطقه مورد مطالعه منطقه کرسنک ناحيهای نيمه
کوهستاني و مرتفع با اقليم مرطوب فراسرد در استان
چهارمحال و بختياری و در شهرستان شهرکرد قرار دارد.

Tragopagon grandifloras, Taraxacum monatum,

peplus

Euphorbia

linifolium,

Alyssum

Agropyron intermedium, Heteranthelium piliferum
Achillea

lavandulifolia,

Stachys

Hochst.,
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wilhelmsii, Phlomis olivieri, Plomis persica,
Cousinia
Astragalus

bulbosa,

Poa

verus,

orientalis,

Astragalus

Scariola

bachtiarica,

adscendens, Astragalus effesus, Bromus tectorum,
squarrosa,

Boissiera

danthoniae,

Bromus

Chaerophyllum macropodum

صفات مورد بررسي به دو دسته صفات کيفي (شکل
رويشي ،عمر رويشي ،شکل زيستي ،کالسهای
خوشخوراکي) و صفات کمي (ارتفاع گياه ،طول برگ ،عرض
برگ ،سطح برگ ،وزن برگ ،توليد ،زيتوده گياهي ،وزن کل
گياه و سطح ويژهی برگ) هستند.
صفات کيفي با بررسي فهرست گونههای گياهي و
طبقهبندی رانکاير مشخص گرديد .ارتفاع گياه هر پايه که
فاصله بين بافت فتوسنتز کننده و سطح زمين ميباشد،
اندازهگيری شد ( .)Cornelissen et al., 2003برای
اندازهگيری توليد از روش قطع و توزين استفاده گرديد
( .)Arzani & Abedi, 2015بدين صورت که با جداسازی
قسمتهای توليد سال جاری از قسمتهای باقيمانده سال
قبل در گونههای چندساله عمدتاً بوتهایها ،توليد پايههای
گياهي وزن گرديد .برای اندازهگيری (وزن کلي گياه) زيتوده
گياهي باالی سطح زمين ،از روش نمونهگيری مضاعف
استفاده شد .برای تعيين سطح ويژه برگ ( SLA: . Specific
 )Leaf Areaتمامي برگهای موجود در پايههای برداشت
شده از گياه جدا و برگها اسکن شدند و با استفاده از
نرمافزار ImagJ 1032طول ،عرض و سطح برگ آنها تعيين
شد .برگهای اندازهگيری شده در دمای مناسب خشک
گرديدند و بعد وزن هر برگ با استفاده از ترازوی با دقت
سه صفر (ميليگرمي) اندازهگيری شد (وزن خشک) .سپس
با استفاده از رابطه ( )5سطح ويژه برگ بهدست آمد.

رابطه ()5

به منظور مقايسه صفات عملکردی جوامعع گيعاهي در
مديريت های مختلعف چعرای دام (قعرق و غيعر قعرق) از
آزمون  Tدانشآموز مستقل در محيط نرمافزاری SPSS23
استفاده شد .همچنين به منظور بررسي اثعر چعرای دام بعر
صفات عملکردی جوامع گياهي در طول گراديعان ،آنعاليز
تجزيه مؤلفه های اصلي ( PCA: Principal Componant
 ) Analysisبا استفاده از نرم افزار  ،PC-ORD5انجام شد.

نتایج
نتايج مربوط به تجزيه واريانس منطقه کرسنک با دو
منطقه مديريتي قرق و غير قرق در جدول  5آمده است .با
توجه به نتايج حاصل مشاهده ميشود که صفات گياهي
همانند ارتفاع گياه ،طول برگ ،توليد ،وزن کلي گياه ،يکساله
و چندساله بودن ،خوشخوراکي کالس  Iو  ،IIشکل رويشي
فورب و شکلهای زيستي تروفيت و ژئوفيت اختالف
معنيداری در دو منطقه مديريتي قرق و غير قرق دارند
( .)Sig ≤1/12ساير صفات اندازهگيری شده اختالف
معنيداری بين دو منطقه مديريتي در منطقه مذکور ندارند
(.)Sig>1/12
نمودارهای ميانگين ارزش صفات کمي و کيفي مورد
بررسي در دو منطقه قرق و غير قرق نشان داده شده است
(شکل  .)5وجود حروف مشابه ( aيا  ) bدر قسمت فوقاني
ستون های نمودار نشان دهنده عدم وجود اختالف معنيدار
بين ميانگين ارزش صفت گياهي مورد بررسي در هر
منطقه مديريتي با منطقه ديگر و وجود حروف غيرمشابه
نشان دهنده وجود اختالف معنيدار مي باشد .به غير از
صفات طول برگ ،درصد ترکيبي گونه های خوش خوراك
کالس  ،IIدرصد ترکيب گونههای با شکل رويشي فورب
و شکل زيستي تروفيت بقيه صفات عملکردی گياه به طور
معني داری در منطقه خارج از قرق بيشتر از منطقه داخل
قرق است.

جدول  -1جدول  Tدانشآموز مستقل صفات گیاهی (متغیر وابسته) در دو منطقه قرق و غیر قرق در منطقه كرسنک
همگني و ناهمگني واريانسها

درجه آزادی

Fآماره

sigمعنيداری

tآماره

همگن

33

3/15

*1/13

-5/5

ناهمگن

31/32

5/22

*1/14

5/15

ناهمگن

54/53

8/58

1/15ns

5/85

ناهمگن

56/13

51/34

1/38ns

5/58

ناهمگن

56/25

55/35

1/16 ns

5/52

همگن

33/11

5/51

1/51ns

5/63

ناهمگن

55/85

2/45

*1/12

-5/12

همگن

33/11

1/15

**1/11

-5/34

ناهمگن

55/51

6/56

*1/12

5/16

ناهمگن

55/51

6/56

*1/12

-5.165

انحراف معيار  ±ميانگين

مديريت

36/88 ± 54/34

قرق

46/54 ± 5/88

غير قرق

8/24 ± 3/25

قرق

6/65 ± 5/83

غير قرق

1/65 ± 1/53

قرق

1/48 ± 1/13

غير قرق

445/56 ± 554/35

قرق

311/11 ± 515/51

غير قرق

44/61 ± 58/53

قرق

35/86 ± 5/23

غير قرق

55/12 ± 2/23

قرق

3/58 ± 3/43

غير قرق

8/56 ± 4/53

قرق

51/55 ± 5/55

غير قرق

53/66 ± 8/15

قرق

55/64 ± 5/55

غير قرق

1/58 ± 1/58

قرق

1/53 ± 1/55

غير قرق

1/55 ± 1/58

قرق

1/86 ± 1/55

غير قرق

متغير
ارتفاع
طول برگ
عرض برگ
مساحت برگ
وزن برگ
سطح مخصوص برگ SLA

توليد
وزن کلي گياه
يکساله
چندساله

ادامه جدول -1
درجه آزادی

آماره F

معنيداری sig

آماره t

انحراف معيار  ±ميانگين

مديريت

همگن

33/11

1/12

*1/14

-5/54

ناهمگن

51/64

54/35

*1/11

3/16

ناهمگن

56/24

5/83

1/13ns

-5/54

ناهمگن

35/54

2/13

1/18ns

1/55

همگن

33/11

3/55

*1/13

همگن

33/11

3/13

1/54ns

1/51 ± 1/53
1/53 ± 1/55
1/56 ± 1/35
1/12 ± 1/12
1/63 ± 1/53
1/52 ± 1/55
1/35 ± 1/55
1/35 ± 1/58
1/36 ± 1/54
1/55 ± 1/53
1/35 ± 1/36

قرق
غير قرق
قرق
غير قرق
قرق
غير قرق
قرق
غير قرق
قرق
غير قرق
قرق

1/45 ± 1/56

غير قرق

ناهمگن

55/51

6/56

*1/14

5/16

ناهمگن

54/11

53/82

*1/15

-5/55

ناهمگن

35/53

5/88

1/45ns

1/85

همگن

33/11

3/14

1/54ns

-5/43

همگن

33/11

1/52

1/15ns

-5/84

1/58 ± 1/58
1/54 ± 1/55
1/11 ± 1/11
1/12 ± 1/18
1/41 ± 1/35
1/33 ± 1/51
1/35 ± 1/36
1/45± 1/56
1/55 ± 1/55
1/52 ± 1/55

قرق
غير قرق
قرق
غير قرق
قرق
غير قرق
قرق
غير قرق
قرق
غير قرق

همگني و ناهمگني واريانسها

5/58
-5/48

خوشخوراکي کالس I
خوشخوراکي کالس II
خوشخوراکي کالس III

گندميان
فورب
بوتهای
تروفيت
ژئوفيت
هميکريپتوفيت
کامفيت
فانروفيت
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شکل  -1نمودارهای میانگین ارزش صفات مورد بررسی در دو منطقه مدیریتی كرسنک
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ادامه شکل -1

نتايج آناليز مؤلفههای اصلي نشان ميدهد با توجه به مقدار
بروکن استيک ،مؤلفههای اول تا چهارم در توجيه تغييرات
صفات عملکردی مؤثر هستند .با توجه به اينکه  23/55درصد
تغييرات صفات عملکردی توسط صفات معرف محورهای اول

و دوم توجيه ميشود (که سهم هريک از مؤلفهها به ترتيب
 33/15و )56/51؛ ازاينرو محورهای اول و دوم مالك تفسير
قرار ميگيرند (جدول  .)5محور سوم و چهارم به علت کم
بودن ميزان واريانس در نظر گرفته نشده است.
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جدول  -2مقادیر ویژه و درصد واریانس تعدیلشده توسط صفات اندازهگیری شده با استفاده از آنالیز مؤلفههای اصلی
آماره بروکن استيک

درصد تغييرات توجيهي

ارزش ويژه

محور

3/642

33/158

6/334

5

5/642

56/512

2/618

5

5/542

55/852

3/545

3

5/855

8/855

5/863

4

5/265

4/536

1/332

2

5/365

3/253

1/525

6

5/532

5/164

1/433

5

5/123

5/653

1/333

8

1/358

5/514

1/535

3

1/856

1/554

1/125

51

جدول  3همبستگي متغيرهای محيطي با مؤلفههای اصلي
را نشان ميدهد؛ مؤلفه اصلي اول شامل ويژگيهای وزن کلي
گياه ،يکساله و چندساله بودن ،شکل رويشي بوتهای و شکل
زيستي کامفيت ،فانروفيت و تروفيت ميباشد .مؤلفه اصلي دوم
شامل ويژگيهای طول برگ ،عرض برگ ،مساحت برگ،
خوشخوراکي کالس  IIو خوشخوراکي کالس  IIIاست.
دياگرام دوبعدی محور اول و دوم که درصد بيشتری از تغييرات
را توجيه ميکنند ،در شکل  5نشان داده شده است .همانطورکه
در شکل زير مشاهده ميشود واحدهای نمونهبرداری واقع در
منطقه قرق عمدتاً در سمت چپ نمودار و واحدهای

نمونهبرداری واقع در منطقه غير قرق عمدتاً در سمت راست
نمودار قرار دارند .ازاينرو گونههای گياهي با درجه
خوشخوراکي  ،IIطول برگ ،عرض برگ ،مساحت برگ،
گونههای گياهي با شکل زيستي تروفيت و يکسالهها بخش
بيشتری از واريانس صفات گياهي در واحدهای نمونهبرداری
منطقه قرق را به خود اختصاص دادهاند .درحاليکه صفات
گياهان با کالس خوشخوراکي  ،IIIوزن کلي گياه ،گونههای با
شکل رويشي بوتهای ،چندسالهها ،شکل زيستي کامفيت و
فانروفيت بيشترين ميزان واريانس را برای مجموعه واحدهای
نمونهبرداری در منطقه خارج از قرق دارند.

تأثیر مدیریتهای چرایی مختلف ...

226

جدول  -3همبستگی بین صفات عملکردی با محورها با استفاده از آنالیز مؤلفههای اصلی
محور چهارم

محور سوم

محور دوم

محور اول

صفت گياهي

1/1865

1/3314

1/1151

-1/5442

ارتفاع گياه

1/5533

1/5155

-1/3633

1/5568

طول برگ

-1/5546

-1/5255

-1/3685

-1/1553

عرض برگ

-1/1133

-1/1232

-1/3326

1/1563

مساحت برگ

-1/3654

-1/1552

-1/3135

1/1836

وزن برگ

1/2155

1/1134

-1/5326

1/5335

SLA

1/1552

1/3868

-1/1555

-1/5511

توليد

1/1635

1/5425

1/1851

-1/3311

وزن کلي گياه

1/1213

-1/1533

1/5853

1/3538

يکساله

-1/1213

1/1533

-1/5853

-1/3538

چندساله

-1/1353

1/4334

-1/1635

-1/1354

کالس I

1/5553

-1/5681

-1/3415

-1/1155

کالس II

-1/1512

1/1261

1/4115

1/1558

کالس III

1/3386

1/3456

-1/1455

1/5523

گندمي

-/2342

1/1553

1/1558

1/5466

فورب

1/1342

-1/5654

1/1518

-1/3584

بوتهای

1/1213

-1/1533

1/5853

1/3538

تروفيت

1/5155

1/1635

1/1344

-1/1583

ژئوفيت

-1/5338

1/3638

-1/5143

1/5155

هميکريپتوفيت

1/1342

-1/5654

1/1518

-1/3584

کامفيت

-1/1581

1/1333

1/5481

-1/5662

فانروفيت
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شکل  -2دیاگرام تحلیل  PCAبا دو محور  1و  2در منطقه كرسنک (عالمت دایره توپر معرف پالتهای منطقه قرق
و عالمت مثبت ( )+معرف منطقه غیر قرق است)

بحث
نتايج اين تحقيق نشان داد که ميانگين صفات گياهان مانند
طول برگ ،خوشخوراکي کالس  ،IIشکل رويشي فورب و
شکل زيستي تروفيت مقدار بيشتر و معنيداری را در منطقه
مديريتي قرق نسبت به غير قرق دارند (جدول  5و شکل  )5که
در همخواني کامل با نتايج تحقيق  Akbarzadehو همکاران
( )5115است .آنان بيان کردند پوشش پهنبرگان علفي در
داخل قرق بيشتر بوده ،ولي پوشش بوتهایها در خارج قرق
بيشتر است و دارای تفاوت معنيداری است.
يکي از نتايج جالب توجه در اين مطالعه سهم بيشتر گياهان
با شکل رويشي تروفيت در منطقه داخل قرق است و نتايج
حکايت از تفاوت معنيدار ميانگين درصد گونههای با شکل
زيستي تروفيت در منطقه قرق با منطقه غير قرق دارد .اين
بدين معني است که تأثير چرا بر گياهان يکساله کمتر از

گياهان چندساله است؛ زيرا گياهان يکساله مشکل دوام را در
درازمدت ندارند و اکثراً با توليد سريع و فراوان بذر اثرهای
چرا را خنثي ميکنند ( )Koochaki et al., 1993که در اين
تحقيق بيانگر اختالف معنيدار بين دو منطقه مديريتي قرق و
غير قرق ميباشد .اما اين نتيجه متناقض نتايج تحقيقات انجام
شده توسط  Jalilvandو همکاران ( )5115در حوزه آبخيز
کجور و  Shokriو همکاران ( )5115در مراتع کوهستاني البرز
است .اين محققان بيان کردند ،در چرای متوسط و سبک
بيشترين سهم پوشش گياهي به هميکريپتوفيتها مربوط بوده،
اما با افزايش شدت چرا تروفيتها جايگزين هميکريپتوفيتها
شدند .اين نکته نيز قابل ذکر است که ارتباط اين خصوصيات
ممکن است بر اثر ترکيبي از عوامل مختلف محيطي و مديريتي
باشد .بهعنوان مثال در اقليم سرد و نيمهخشک ،تروفيتها
غالب بوده و يا غالببودن شکل زيستي هميکريپتوفيتها

228

ميتواند بعلت تپه ماهوری و کم ارتفاع بودن منطقه باشد
( .)Mirdeilami et al., 2012ازاينرو ميتوان بر نتايج
مطالعات  Barboniو همکاران ( )2004صحه گذاشت که نشان
دادند واکنش صفات فردی مورفومتريک به تغييرات اقليم و
فيزيوگرافيکي ميتواند در ميان گروههای عملکرد مختلف
متفاوت باشد.
منطبق بر نتايج تحليل مؤلفههای اصلي ،در منطقه قرق
عمدتاً صفاتي از قبيل عمر زيستي يکساله ،شکل زيستي
تروفيت و ابعاد برگ و کالس خوشخوراکي  IIسهم بيشتری را
در ترکيب گياهي به خود اختصاص دادهاند .اين نتايج مطابق با
نتايج تحقيقات  Diazو همکاران ( )2001است که بيان نمودند
عمر زيستي و ابعاد برگ ميتوانند بهترين متغير پيشبيني
باشند .در منطقه غير قرق صفات عمر رويشي چندساله ،شکل
رويشي بوتهای ،کالس خوشخوراك  ،IIIشکل زيستي کامفيت
و فانروفيت و وزن کلي گياه بهعنوان خصوصياتي هستند که
بيشترين واريانس را در منطقه خارج قرق داشتند .به نوعي
گونههای غيرخوشخوراك چندساله بوتهای ،با شکل زيستي
کامفيت و فانروفيت و وزن کلي باال در منطقه غير قرق حضور
بيشتری دارند .اين به اين دليل است که گونههای خوشخوراك
با چرای دام کاهش پيدا کرده و بهمرور زمان جای خود را به
گونههای با خوشخوراکي کمتر داده و گونههای بوتهای
چندساله در مرتع غالب ميشوند .مطابق نتايج بدست آمده با
افزايش چرا گونههای گياهي چندساله بوتهای افزايش پيدا
کرد ،درحاليکه نسبت پهنبرگان يکساله کاهش پيدا نمود.
نتايج تحقيق متناقض نتايج تحقيقات  McIntyreو Lavorel
( )5115است .با توجه به نتايج بهدست آمده از اين تحقيق
صفات گياهي و پوشش گياهي تحت تأثير چراهای مختلف
قرار ميگيرند و هر ويژگي گياهي خود پاسخ متفاوتي نسبت به
دو نوع مديريت قرق و غير قرق از خود نشان ميدهد.
نکته ديگر از نتايج تحقيق اينکه گونههای گياهي درجه
خوشخوراکي  Iتفاوت معنيداری بين منطقه قرق و غير قرق
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نداشتند .بنابراين به نظر ميرسد مطابق با نتايج تحقيقات
 Aghajanlouو  )5115( Mousaviدر بررسي تأثير
جلوگيری از چرای دام در تغييرات کمي و کيفي پوشش گياهي
مراتع جنوب زنجان طي  51سال تشخيص روند تغييرات
پوشش گياهي به زمان طوالنيتری نياز دارد.
مطابق با يافتههای تحقيقات  Klimešováو همکاران
( )2008و  ANو  )5154( Liبا بررسي اثرهای چرای دام بر
 ،PFTsبرای تفسير پاسخ گونههای گياهي به چرای دام الزم
است آناليز عملکردی بين صفات يک گياه نيز انجام شود و
اين صفات مرتبط با يکديگر هستند و يک خصوصيت از يک
گونه گياهي به تنهايي پاسخگو نخواهد بود .بنابراين ميتوان
نتيجه گرفت ،مجموعه صفاتي که بيشترين تغييرات را توجيه
ميکنند و همچنين بين مناطق قرق و چرا شده تفاوت معنيدار
دارند ميتوانند بهعنوان مهمترين صفات در ارزيابي مديريت
چرای دام در منطقه مورد استفاده قرار گيرند که از آن جمله
ميتوان به صفات کالس خوشخوراکي ،وزن کلي گياه ،ابعاد
برگ ،کالس خوشخوراکي ،شکل رويشي و شکل زيستي
گياهان اشاره کرد .رفتار و تغييرات اين صفات عملکرد بهتری
برای نشان دادن تغييرات مرتبط با فشار چرای دام در مراتع
هستند و ميتوانند بهعنوان چراغهای راهنما نشانگر تحت
فشار بودن يا نبودن اکوسيستمهای مرتعي و در نهايت برای
مديريت اکوسيستمهای مرتعي استفاده شوند.

منابع مورد استفاده
-Aghajanloo, F. and Moosavi, A., 2001. Investigating the
effects of enclosure on qualitative and quantitative
variation of vegetation in rangelands (1995-2002
years). Forest and Rangeland Journal, 67: 86-89.
-Akbarzadeh, M., Moghadam, M. R., Jalili, A., Jafari, M.
and Arzani, H., 2007. Vegetation dynamic study of
Kuhrang exclosure. Iranian Journal of Range and
Desert Research, 13(4): 324-336.
-AN, H. and Li, G., 2014. Differential Effects of Grazing
on Plant Functional Traits in the Desert Grassland.
Polish Journal of Ecology, 62(2): 239-251.

223

Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 20(4),
745-755.
-Gitay, H. and Noble, I. R., 1997. What are functional
types and how should we seek them? Plant Functional
Types: Their Relevance to Ecosystem Properties and
Global Change (eds T.M.Smith, H. H. Shugart and
F.I.Woodward), pp. 3–19. Cambridge University
Press, Cambridge, UK.
-Heidarian Aghakhani, M., Naghipour Borj, A. A. and
Tavakoli, H., 2010. The Effects of grazing intensity on
vegetation and soil in Sisab rangelands,Bojnord, Iran.
Iranian journal of Range and Desert Reseach, 17
(2):243-255.
-Holechek, J. L., Pieper, R. D. and Herbal, C. H., 1989.
Range Management: principles and practices.
Prentice-Hall, New Jersey.
-Hoshino, A., Yoshihara, Y., Sasaki, T., Okayasu, T.,
Jamsran, U., Okuro, T. and Takeuchi, K., 2009.
Comparison of vegetation changes along grazing
gradients with different numbers of livestock. Journal
of Arid Environment, 73: 687-690.
-Hosseinzadeh, G., Jalilvand, H. and Gamartash, R., 2007.
Vegetation Cover Changes and Some Chemical Soil
Properties in Pastures with Different Grazing
Intensities. Iranian Journal of Range and Desert
Reseach,14(4): 500-512.
-Jalilvand, H., Tamartash, R. and Heydarpour, H., 2007.
Grazing Impact on Vegetation and Some Soil
Chemical Properties in Kojour Rangelands, Noushahr,
Iran, Journal of Rangeland, 1(1):53-66. -Khani, M.,
Ghanbarian, G. and Kamali Maskooni, E., 2011.
Comparison between plant species richness and
diversity indices along different grazing gradients in
southern warm-arid rangelands of Fars. Journal of
Rangeland, 5 (2): 129-136.
-Klimesova, J., Latzel, V., de Bello, F. and van
Groenendael, J. M., 2008. Plant functional traits in
studies of vegetation changes response to grazing and
mowing: towards a use of more specific traits. Perslia,
80: 245-253.
-Kohandel, A., Chaichi, M. R., Arzani, H., Mohseni
Saravi, M. and Zahedi Amiri, G., 2007. Effect of
Different Grazing Intensities on Plant Cover
Composition, and on Moisture Content, Mechanical
Resistance and Infiltration Rate of the Soils,
Savojbolagh Rangelands, Journal of the Iranian
Natural Resource, 59(4): 1001-1011.
-Koochaki, A., Nasiri Mahallati, M., Banayan Aval, M.
and Kolahi Ahari, A., 1993. Grazing management in
rangeland. Mashhad press, 499p.

3  شماره22 فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد

-Arzani, H. and Abedi, M., 2015. Rangeland assessment:
Vegetation measurement. University of Tehran press,
304pp.
-Badripour, H., 1998. Effects of distance from trough on
the range condition and vegetation characteristics.
M.Sc. thesis in Range Management, Tehran
University: 90pp.
-Barboni, D., Harrison, S. P. and Bartlein, P. J., 2004.
Relationships between plant traits and climate in the
Mediterranean region: a pollen data analysis. Journal
of Vegetation Science.15:635–646.
-Cornelissen, J. H. C., Lavorel, S., Garnier, E., Díaz, S.,
Buchmann, N., Gurvich, D. E., Reich, P. B., ter
Steege, H., Morgan, H. D., van der Heijden, M. G. A.,
Pausas, J. G. and Poorter, H., 2003. A handbook of
protocols for standardized and easy measurement of
plant functional traits worldwide. Australian Journal of
Botany, 51: 335-380.
-Díaz, S., Hector, A. and Wardle, D. A., 2009.
Biodiversity in forest carbon sequestration initiatives:
not just a side benefit. Current Opinion in
Environmental Sustainability, 1:55–60.
-Díaz, S., Hodgson, J.G., Thompson, K., Cabido, M.,
Cornelissen, J.H.C., Jalili, A., Montserrat-Martí, G.,
Grime, J. P., Zarrinkamar, F., Asri, Y., Band, S. R.,
Basconcelo, S., Castro-Díez, P., Funes, G., Hamzehee,
B., Khoshnevi, M., Pérez-Harguindeguy, N., PérezRontomé, MC., Shirvany, F. A., de Torres-Espuny, L.,
Falczuk, V., Guerrero-Campo, J., Hynd, A., Jones, G.,
Kowsary, E., Kazemi-Saeed, F., Maestro-Martínez,
M., Romo-Díez, A., Shaw, S., Siavash, B., VillarSalvador, P. and Zak, M. R., 2004. The plant traits that
drive ecosystems: evidence from three continents.
Journal of Vegetation Science, 15: 295–304.
-Díaz, S., Noy-Meir, I. and Cabido, M., 2001. Can grazing
response of herbaceous plants be predicted from
simple vegetative traits? Journal of Applied Ecology,
38: 497–508.
-Eteraf, H., Javadi, M. R. and Hosseini. S. A., 2012.
Effects of livestock grazing on rangeland vegetation in
saline and alkali. Journal of Conservation and
Utilization of Natural Resources, 1(3): 97-110.
-Fakhimi, E., Dianati Tilaki, Gh., Mesdaghi, M. and
Naderi Nasr Abad, H., 2009. The effect of water point
distances on species diversity and species composition
in dry Rangelands of Nodushan, Yazd Province, Iran,
Rangelands Journal, 3(1), 41-52.
-Gholami, P., Ghorbani, J. and Shokri, M., 2011. Species
diversity changes of standing vegetation and soil seed
bank in exclosure and grazing area (Case study:
Mahoor Mamasani Rangelands, Fars Province).

... تأثیر مدیریتهای چرایی مختلف

-Nikan, M., Ejtehadi, H., Jangjou, M., Memariani, F.,
Noduoust, F. and Hassanpour, H., 2010. Variation in
morphological and functional traits of rangelands
plants along the grazing gradient in a semi-steppe
rangeland, 16th National and 4th International
Conference of Biology, Ferdowsi University of
Mashhad, Mashhad, Iran, 14-16 September,886-892.
-Shokri, M., Tavili, M. and Malaie Kandolosi, J., 2007.
The impacts of grazing intensity on species richness of
upland grassland in Alborz. The Iranian Journal
Rangeland, 1(3): 269-277.
-Smith, T.M., Shugart, H.H. and Woodward, F.I., 1997.
Plant Functional Types: Their Relevance to Ecosystem
Properties and Global Change. Cambridge University
Press, Cambridge, UK.
-Tahmasebi Kohyani, P. and Ebrahimi, A., 2011. Plant
Animal
Interaction.
Shahrekord
University
Publications: 197pp.
-Wardle, D. A., Walker, L. R. and Bardgett, R. D., 2004.
Ecosystem properties and forest decline in contrasting
long-term chronosequences. Science, 305(5683):509–
513.
-Yayneshet, T., Eik, L. O. and Moe, S. R., 2009. The
effects of exclosures in restoring degraded semi- arid
vegetation in communal grazing lands in northern
Ethiopia. Journal of Arid Environments, 73: 542–549.
-Yeo, J.J., 2005. Effects of grazing exclusion on rangeland
vegetation and soils, East Central Idaho. Western
North American Naturalist, 65(1): 91-102.
-Zheng, S.X., L an, Z.C., Li, W.H., Shao R.X., Shan,
Y.M., Wan, H.W., Taube, F. and Bai Y.F., 2011 –
Differential responses of plant functional trait to
grazing between two contrasting dominant C3 and C4
species in a typical steppe of Inner Mongolia, China.
Journal of Plant Soil. 340: 141–155.
-Zheng, S. X., Ren, H. Y., L an, Z. C., Li, W. H., Wang,
K. B. and Bai Y. F., 2010 – Effects of grazing on leaf
traits and ecosystem functioning in Inner Mongolia
grasslands: scaling from species to community –
Biogeosciences, 7: 1117–1132.
-Zheng, S., Li, W., Lan, Z., Ren, H. and Wang, K., 2015.
Functional trait responses to grazing are mediated by
soil moisture and plant functional group identity.
Scientific Reports 5, Article number: 18163.

261

-Lavorel, S. and Garnier, E., 2002. predicting changes in
community composition and ecosystem functioning
from plant traits: revisiting the Holy Grail. Functional
Ecology, 16(5): 545-556.
-Lavorel, S., Díaz, S. and Cornelissen, J.H.C., 2007. Plant
functional types: are we getting any closer to the Holy
Grail? In: Canadell, J., Pitelka, L. F., Pataki, D., (Eds).
Terrestrial Ecosystems in a Changing World. Springer
press, Berlin, 171-186.
-Lavorel, S. and Garnier, E., 2002. Predicting changes in
community composition and ecosystem functioning
from plant traits: revisiting the Holy Grail. Functional
Ecology,16: 545-556.
-McIntyre, S. and Lavorel, S., 2001. Livestock grazing in
subtropical pastures: steps in the analysis of attribute
response and plant functional types. Journal of
Ecology, 89(2), 209–226.
-McIntyre, S., Lavorel, S., Landsberg, J. and Forbes, T. D.
A., 1999. Disturbance response in vegetation towards
a global perspective on functional traits. Journal of
Vegetation Science,10:621–630.
-Mesdaghi, M., 2000. Investigation on richness of species
and life forms at three utilization in the semi-steppic
north-east grasslands of Iran. Agriculture& Natural
Resource Journal of Iran, 7(3), 55-62. (In Persian)
-Mesdaghi, M., 2000. Vegitation Analyze and
Description, Jahad Daneshgahi publication, 287p.
-Mirdeilami, S. Z. and Hosseini, A., 2015. Investigation of
grazing intensities on strauctural attributes of plant
patches in Inchebroun Rangelands, Golestan Province.
Journal of Rangeland, 9(2): 195-205.
-Mirdeilami, S.Z., Heshmati, G.h. and Mazandarani, M.,
2012. Investigation of flora, life form and chorology of
medicinal plants in arid and semi-arid region of
northeast of Golestan province. Journal of Plant
Science Researches, 26(7(2)): 27-36.
-Moghaddam, M.R., 2007. Range and Range
Management. 4rd edition. Tehran University press,
470p.
-Navarroa, T., Aladosb, C. L. and Cabezudoa, B., 2006.
Change in plant functional types in response to goat
and sheep grazing in two semi-arid shrublands of SE
Spain. Journal of Arid Environments, 64: 298_322.

561

Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 25 No. (3)

Effects of different grazing management on plant functional traits in a semi-stepp rangeland,
Karsanak, Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province
E. Banihashemi1*, P. Tahmasebi2 and E. Asadi2
1*- Corresponding author, Former M.Sc.in Range Management, Department of Natural Resources and Geology, University of
Shahrekord, Iran, Email: banihashemi.elham.m71@gmail.com
2-Associate Professor,Department of Natural Resources and Geology, University of Shahrekord, Iran
Received:4/28/2017

Accepted:11/9/2017

Abstract
Livestock grazing is one of the most important factors influencing on the structure and dynamics
of the rangeland vegetation. The aim of this study was to identify the plant functional traits as the
indicators for the effects of grazing management on Karsanak semi-steppe rangelands of Chahar
Mahal Va Bakhtiari province. A randomized-systematic sampling method was used to survey
vegetation in seven grazed and enclosure sites by estimating plant cover in five plots of 4 m2 along
a 100-m transect in each site. Then, the plant traits were measured and compared among grazed and
enclosure sites. The results showed that there were significant differences between grazed and
enclosure sites in several functional groups including plant height, leaf area, total plant weight ,
palatability class I and II, annuals and perennials, therophytes , and geophytes (P<0.05). The results
also showed that the mean value of leaf length, the plant cover of species with palatability class II,
forbs, and therophytes were significantly increased in non-grazed area compared to grazing area.
The results of PCA showed that the most affecting factors responsible for overall changes in
vegetation were plant weight, perennial and annual plant species, shrub growth form,
chaemophytes, phanerophytes and phanerophytes forms, leaf length, leaf width, leaf area, and
palatability class II and class III, justifying 60% of total variation in plant community composition.
Combining the results of t-test and PCA, the results indicate that plant traits including total plant
weight, leaf length and width, leaf area, palatability class, and life form are among the most
important indicators to evaluate the effect of grazing managements on the structure and dynamics of
vegetation in semi- steppe rangelands.
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