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چکیده
شود. این روابط بسیار پیچیده و متغیر هستند یکدیگر موجب ایجاد روابط زیستی در بین آنها میهاي گیاهی در کنار حضور گونه

ثیر دارد عوامل محیطی که بر روابط زیستی تأدارند. ازجمله بومزیستثیر را بر کارکرد ترین تأکه در بین آنها تسهیل و رقابت بیش
سوزي بر روابط زیستی تسهیلی و رقابتی در بین گیاهان دنبال بررسی اثر آتشباشد. این مطالعه بهآتش میمانندهاي محیطی آشفتگی

لکه 25ه و پایه اسپرس زند25سوزي بر روابط زیستی تعداد باشد. بنابراین، براي بررسی اثر آتشبالشتکی و زیرآشکوب آنها می
هاي آن صورت تصادفی انتخاب گردید و گونهون بهها پالتی در فضاي بیراز پایهیکصورت جفتی براي هرسوخته اسپرس و نیز به

دار نبود ولی موجب ها معنیسوزي بر درصد پوشش کل گونهدست آمده اثر آتشط زیستی محاسبه شد. طبق نتایج برواببعدثبت و 
درصد)، 3/2به 1/0برگان یکساله (ازدرصد)، پهن5/0به 1/0ها (از درصد)، ژئوفیت3/11به 7/4برگان چندساله (از افزایش پهن

درصد) و 8/0به 8/3ها (از ايدرصد)، بوته9/4به 2/7درصد) و موجب کاهش گندمیان چندساله (از 1/0به 0گندمیان یکساله (از 
ربسوزيآتشاثرغیرجفتی،تیآزمونبهتوجهداري نداشت. باثیر معنیها تأدرصد) شد و بر لگوم4/0به 7/1ز گیاهان بالشتکی (ا

داري بر ثیر معنیسوزي تأشتآهمچنین است،شدهشاهدمنطقهبهنسبتهاگونهتسهیلافزایشموجبکلدرزیستیروابط
هاي کارکردي نداشت.گروه

.هاي کارکرديزیستی، گروهآتش، آشفتگی، اسپرس، تسهیل، رقابت، روابطهاي کلیدي:واژه

مقدمه
هاي مختلفـی روي همسـایگان خـود    گیاهان با روش

گذارند که این روابط ممکن است مفید و یا مضر ثیر میتأ
سـفرگی،  باشد. روابط مثبت شـامل روابـط تسـهیلی، هـم    

ــابتی،    ــط رق ــامل رواب ــی ش ــط منف ــاري و ... و رواب همی
گیـاهی  وپاتی، علفخواري و ... است که در یک جامعهآلل

بـوم زیسـت ثیر را بر کـارکرد  ترین تأتسهیل و رقابت بیش

Lohengrin(دارد et al., چگونگیبنابراین درك). 2005
کرد یــک کــاراهمیــت زیــادي در شــناختایــن روابــط

.داردخشک در مناطق خشک و نیمهویژه بهم، بوزیست
ثیر شرایط رویشگاه تغییـر  تحت تأنوع روابط زیستی 

هاي مختلفی در زمینه نحوه تغییر مثبـت و  دیدگاهکند.می
است. اما در کـل رقابـت   یا منفی روابط گیاهی ارائه شده

,.Grime(هایی با تنش محیطی کم غالب است در محیط
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رود در شرایط تنش باال مانند مناطق که انتظار می)1973
,.Kadmon(خشک کاهش یابـد  2000&Tielborger .(

SGH)Stress Gradientدر فرضــیه شــیب تــنش یــا 

Hypothesis (    رقابت با افزایش تنش و یـا آشـفتگی بـه
,.Bertness & Callaway(کنـد تسهیل تغییـر پیـدا مـی   

محققان نظرات مختلفی در مورد چگونگی تسهیل .)1994
کـه اهمیـت   طـوري بـه ،اندهاي محیطی ارائه دادهدر تنش

Michalet(یابدصورت خطی افزایش مینسبی تسهیل به

et al., 2014; He & Bertness, که ممکن اسـت  )2014
بیشـترین تسـهیل   در برخی شرایط با تـنش متوسـط نیـز    

Michalet(شـود مشاهده  et al., و در تـنش یـا   )2006
& Holmgren(تســهیل کــاهش یابــدآشــفتگی زیــاد،

Scheffer., ثیرات کـاهش زیـاد انـدازه و یـا تـأ     .)2010
ــط دارد    ــن رواب ــادي روي ای ــر زی ــتار اث ــان پرس گیاه

)Michalet et al., 2006.(
کنـد  تـوده گیـاه را حـذف   هر وضعیت محیطی که زي
Grime(آشفتگی نـام دارد (علفخواري، آتش، باد و ... )

et al., هـــایی مهـــم در از آشـــفتگیآتـــش ).1977
منفی مثبت یاتواند اثر ه میهاي خشک است کبومزیست

داشــته باشــد. در مراتــع غنــی کــه بــومزیســتبــر یــک 
هاي طبیعی مثل آتش وجود دارد، تکرار آتش از آشفتگی

هاي غالب، افزایش منابع قابل طریق کاهش فراوانی گونه
اي را دسترس مانند نور، مواد مغذي و فضا، غنـاي گونـه  

Kirkman(دهــدافــزایش مــی et al., در اثــر ). 2004
وجـود دارد  در مناطقی که بانک بذر مقـاوم ،سوزيآتش

سوزي گیاهان هاي جدید باالست و چون آتشظهور نهال
سوزاند در نتیجه گیاهی سروپا و مرده را میمستقر و مواد

,Brewer(یابدمیزان رقابت کاهش می 1999; Kitajima

& Tilman, 1966; Keeley, چنــین در هم).1987
هـاي ایجـاد شـده    هایی مثل آتش، خردزیسـتگاه آشفتگی

شــوندهــاي گیــاهی مــیگونــهدوبــاره موجــب اســتقرار 
)Raffaele et al., 1998; Heydari et al., 2017.(

که هاي کوهستانی و آلپی بدلیل ایندر این بین زیستگاه
تغییرات ناشی از عوامل تنش و آشـفتگی متفـاوت را بـه    

ارزیابی اهمیت نسبی تسهیل و کنند براي آسانی تعیین می
رقابت در طول شیب تنش محیطی بسیار مناسـب هسـتند  

)Choler et al., 2001; Butterfield et al., 2013;

Caviers et al., 2014; Schöb et al., 2014;

Kikvidze et al., هـاي  در ایران نیـز روي بوتـه  ).2015
,Jankju(پرســتار 2013; Sadeghi et al., 2014;

Bahalkeh et al., 2018a; Bahalkeh et al., 2018b و (
,Jankju & Ejtehadi(شرایط خردزیستگاهینیز  2016;

Bahalkeh et al., 2017a; Bahalkeh et al., 2017b;

Henry et al., وجود با .استانجام شدهمطالعاتی )2017
این تحقیقی در مورد اثر روابط زیستی گیاهـان بالشـتکی   

هاي کوهستانی تاکنون گزارش نشـده اسـت.   رویشگاهدر 
دلیـل حفاظـت بـاال    	لسـتان بـه  در تحقیق ما پارك ملی گ

هـاي  سـوزي دلیـل آتـش  باشد و بهداراي پوشش غنی می
هـاي  مکرر از اهمیت خاصی برخوردار است، زیـرا گونـه  

انتظـار  بنـابراین  . بالشتکی چوبی و مستعد سوختن هستند
گیاهان بالشتکی و حـذف تـاج   رود که با آتش گرفتنمی

گیاهی آنها پوشش گیاهی زیر آنهـا و نیـز پیرامـون ایـن     
ود که در این مورد تاکنون گیاهان بالشتکی دچار تغییر ش

بـراي  ایـن مطالعـه  رو، از ایناست.انجام نشدهاي مطالعه
سـوزي  واالت اصلی این پژوهش که آیا آتشئپاسخ به س

تسهیل در زیرآشـکوب  هاي اسپرس موجب افزایش گونه
انجام شده است.،رقابتشود یامی

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه 

تیکان در پـارك ملـی   منطقه مورد مطالعه در آلمه قره
منظور مطالعه اثر آتش در یک به.گلستان واقع شده است

منطقه با شرایط توپـوگرافی یکسـان دو منطقـه شـاهد و     
گرفته انتخاب گردید. موقعیت جغرافیایی این منطقـه  آتش
50/511156تـا   عـرض شـمالی   52/502137بین 

در 1392سـوزي در تابسـتان   باشد. آتشطول شرقی می
سوزي که بر اثر خطاي این آتشاین منطقه رخ داده است.

ده اصــلی پــارك در منطقــه شــارلق انســانی از کنــار جــا
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- با توجه به وزش بـاد جنـوبی  سوزي شروع شد و آتش
شمالی در طی زمانی کوتاه از منطقـه اکوتـون بـه سـمت     
ارتفاعات پیشروي کرد و مراتع کوهسـتانی منطقـه آلمـه،    

سوزي هکتار دچار آتش500ه مساحت حدود تیکان بهقر
سوزي ایـن منطقـه داراي   شد. از نظر زمان و شدت آتش

است (گزارش تیکان نبودههسوزي در منطقه قرسابقه آتش
سال گذشـته).  40سوزي پارك ملی گلستان در طی آتش

هاي ارس در برخـی نقـاط ایـن    همچنین حضور درختچه
ي سوزنده این امر است. از نظر شدت آتشیید کنأمنطقه ت

ـ درجه آن متوسط در نظر گرفته می دلیـل  هشود. این امر ب
ـ حضور بوته أثیر هاي اسپرس در منطقه و افزایش میزان ت

همچنـین  ،اسـت سوزي بر پوشش گیـاهی و خـاك   شآت
ارتفاع متوسط ایـن  سوزي است. آتشهنگام وزش باد در 

باشـد و نـوع پوشـش    متر از سطح دریا می1800سایت 
شـود گیاهی آن جزو علفزارهاي کوهستانی محسوب مـی 

)Akhani., پوشش گیاهی غالب این مناطق شامل ).1998
برگـان  و نیـز پهـن  هاي اسپرس، گنـدمیان چندسـاله  بوته

باشــد. خــاك ایــن منطقــه داراي ســنگ و چندســاله مــی
سنگریزه بیشتري است. این بخش از مطالعه در دو منطقـه  

25شاهد و آتش گرفته انجام شد. براي این منظور تعداد 
پایه اسپرس سوخته در 25پایه اسپرس در منطقه شاهد و 

د صورت تصادفی انتخاب شـد. واحـ  منطقه آتش گرفته به
گرفته عنوان یک لکه در نظربرداري بوته است که بهنمونه
,.Arzani& Abedi(شـود مـی  از ایـن واحـد در   .)2015

مطالعات کارکرد مرتع در مطالعات مختلفی اسـتفاده شـده   
Abediاست ( et al., ز این ). همچنین براي هریک ا2007

یک صورت جفتی در نزدیکی هرها در هر دو منطقه بهپایه
صورت جفتی در فضاي بیرون فاصله کمتر از دو متر بهدر 

Michalet(با استفاده از یک سیم مفتـولی  et al., 2014(
ها پالتی انتخاب شد که در مجموعاز پایهیک به اندازه هر

از یـک  انتخـاب شـد و در هر  (پایـه گیـاهی)  پالت100
هـاي همـراه اسـپرس    ها درصد پوشش گیاهی گونهپالت

تخمین زده شد. 

وتحلیل آماريتجزیه
گرفته موجود در هر دو سایت شاهد و آتشهايگونه

گروه 8صورت هرباریومی تهیه شد و به براي شناسایی به
برگـان یکسـاله، گنـدمیان    کارکردي گندمیان یکساله، پهن

هــاي بالشــتکی، برگــان چندســاله، گونــهچندســاله، پهــن
ي شدند و سهم هر بندها طبقهايها و بوتهگومها، لژئوفیت

هـاي  گـروه صورت درصـد بیـان شـد.    گروه کارکردي به
شده رانکـایر  بندي اصالحساس سیستم طبقهکارکردي بر ا
،ك ملی گلستان تعیـین شـده اسـت   هاي پارکه براي گونه

,.Dierschkeبنــدي گردیــد (طبقــه 1994; Akhani.,

هـا  سوزي ژئوفیـت اثر آتشتر براي بررسی دقیق).1998
در هاي تکثیر آن در گروهی مستقل تفکیک شدند که اندام

صورت غیرمستقیم بر روي زیر زمین قرار داشته و آتش به
ساله رگان چندساله و گندمیان چندبپهنگذارد.آن اثر می

باشند کـه در  زنی و نیز تولید بذر میداراي توانایی جست
زنی است و نها بر اساس جستمنطقه مورد مطالعه تکثیر آ

تکثیر با بذر در آنها کمرنگ است (بانک بذر و نیز بررسی 
ها در بررسی پوشش گیاهی این سایت مورد تعداد نونهال

گیاهانی که تکثیـر آنهـا توسـط    مطالعه قرار گرفته است).
نیز مانند گیاهان یکساله پاسخ مشخصی شودانجام میبذر 

توجه به پاسخ متفاوت گیاهان دهند. با سوزي میبه آتش
برگ به علت ضخامت پوسته، نوع یکساله و گندمی و پهن

خواب بذر این دو گـروه نیـز از یکـدیگر تفکیـک شـد.      
ــه  پهــن ــري ب ــی یکســاله معمــوالً پاســخ بهت برگــان علف
دهنـد.  سوزي به علت شکست خواب بذر نشان مـی آتش

ـ ها در مطالعه آتشدلیل تفکیک لگوم ین سوزي نیز به هم
هـا  دلیل است. مطالعات مختلفی نشان داده است که لگوم

سـوزي پاسـخ مثبتـی    تـر بـه آتـش   به علت پوسته ضخیم
اي آتـش بخشـی از   دهند و حتی در منطقـه مدیترانـه  می

Lunaباشد (ها نیز میتکامل لگوم et al., ) و برخی 2007
دارنـد. بنـابراین   استقرار نیـاز  براي سوزي از آنها به آتش

اي گیاهان بوتهصورت مستقل تحلیل شد.گروه نیز بهاین 
بنـدي رانکـایر   جوانه انتهایی آنها هماننـد طبقـه  مانند نیز 

صورت جداگانه مورد بهوها هستندمتفاوت از سایر گروه
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بـراي دقـت بیشـتر حتـی گیاهـان      بررسی قرار گرفتنـد. 
سوزي با بالشتکی نیز جداگانه تحلیل شدند تا نتایج آتش

ت بیشتري مورد بررسی قرار گیرد.جزئیا
براي بررسی رابطه زیستی بوته اسپرس در دو منطقـه  

گرفته از آزمون تی غیرجفتی اسـتفاده شـد.  شاهد و آتش
.انجام شدSPSSافزار ها در نرموتحلیلهمه تجزیه

RII) (Armas(روابط زیستینسبیاز شاخص et al.,

براي کمی کردن روابط زیستی استفاده شد.)2004
زیر - Xبوتهبیرون(/ )Xبوته زیر +Xبوتهبیرون (
=RIIبوته (X

روابط زیستی در اطراف صـفر متقـارن   نسبیشاخص
دهنـده تســهیل و  + نشــان1تـا  0اسـت و تغییـرات بــین   

باشد.دهنده رقابت مینشان- 1تا 0بین تغییرات 

نتایج
هـاي موجـود را در تیمارهـاي    گونـه لیست 1جدول 

هـاي  دهـد. طبـق جـدول لیسـت گونـه     مختلف نشان می
خانواده گیـاهی شناسـایی   19گونه از 67تعداد ،موجود
شدند. 

هاي کارکرديسوزي بر درصد پوشش گروهاثر آتش
1/18هـا در منطقـه شـاهد (   درصد پوشش کل گونـه 

در ،درصـد) اسـت  1/21گرفته (درصد) و در منطقه آتش
)، ولـی بـر   1دار نبود (شـکل  سوزي معنینتیجه اثر آتش

و دار داشـته اسـت  معنـی تأثیر هاي کارکردي گروهبیشتر 
درصــد)، 3/11برگــان چندســاله (موجــب افــزایش پهــن

درصد)،5/0برگان یکساله (درصد)، پهن5/0ها (ژئوفیت
درصد) و موجب کاهش گنـدمیان  1/0گندمیان یکساله (

درصد) و گیاهان 8/0ها (ايرصد)، بوتهد1/4چندساله (
6/0هـا ( درصد) شـده اسـت و بـر لگـوم    4/0بالشتکی (

ــأ  ــد) ت ــیدرص ــکل  ثیر معن ــت (ش ــته اس ). 2داري نداش
Verbascumهاي سوزي موجب افزایش بیشتر گونهآتش

speciosum Schord)9/3  ،(درصـــدSerratula

latifolia Boiss)7/2(ودرصدPhlomis cancellata

Bunge)3/2 (هـا  ترتیب درصـد آن شده است که بهدرصد
) بوده است و موجـب  4/1و 7/0، 5/0در منطقه شاهد (

Cerasus pseudoprostrataهاي کاهش بیشتر در گونه

Pojark)8/0 ،(Stipa lessingiana Trin. & Rupr

Festuca valesiaca) و 2/1( Gaudin)03/1  شـده و (
) درصـد شـده   0/1، 3، 3/3ترتیـب ( طقه شاهد بـه در من

ها و ها، بالشتکیايگرفته بوتهاست. در کل در منطقه آتش
ها از درصد کمتـري برخـوردار بـوده و یـا حضـور      لگوم

نداشتند و در منطقه شاهد گندمیان چندساله و یکسـاله و  
برگان یکساله از درصـد پوشـش کمتـري برخـوردار     پهن
برگـان چندسـاله و در   گرفته پهـن آتشاند. در منطقهبوده

قدار ها بیشترین مايمنطقه شاهد گندمیان چندساله و بوته
اند. پوشش را به خود اختصاص داده
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Gگیاهان بالشتکی، Cuپهن برگان یکساله، AH، گندمیان یکسالهAG(سایت شاهد و آتش گرفته2هاي همراه در درصد پوشش گونه-1جدول 

پهن برگان چندسالهPHگندمیان چندساله، PGها، لگومLها، ژئوفیت

شماره 
نام خانوادهنام گونهگونه

گروه 
کارکردي

موقعیت
آتش گرفتهشاهد

بیرون بوتهزیربوتهبیرون بوتهزیر بوته
1Acantholimon spp.PlumbaginaceaeCu0/02/00/00/0
2Achillea biebersteinii Afan.AsteraceaePH0/00/00/02/0
3Acinos rotundifolius Pers.LamiaceaeAH0/00/01/00/0
4Aegilops tauschii Coss.PoaceaeAG0/01/00/00/0
5Agropyron cristatum (L.)PoaceaePG0/00/07/02/0
6Allium rubellum M. Bieb.LiliaceaeG0/00/03/03/0
7Alyssum szovitsianum Fisch.BrassicaceaeAH0/00/02/01/0
8Astragalus sp.FabaceaeL1/01/00/00/0
9Astragalus sp.FabaceaeL5/02/01/03/0
10Astragalus sp.FabaceaeL0/01/00/02/0
11Astragalus sp.FabaceaeL1/00/012/01/0
12Astrodacus orientalis (L.) Drude.ApiaceaeG1/01/00/00/0
13Bongardia chrysogonum (L.) Spach..PodophyllaceaeG1/00/01/00/0
14Bromus briziformis Fisch.PoaceaeAG0/00/01/00/0
15Bromus tomentellus Boiss.PoaceaePG9/07/03/05/0
16Centaurea virgata Lam.AsteraceaePH0/01/09/01/2
17Cerastium inflatum Link ex Desf.CaryophyllaceaeAH0/01/01/02/0
18Cerasus pseudoprostrata Pojark.RosaceaeS3/32/28/09/0
19Chorispora iberica (M. Bieb.) DC.BrassicaceaeAH0/00/07/02/0
20Cirsium arvense (L.) Scop..AsteraceaePH1/06/00/00/0
21Cirsium bornmuelleri Sint.AsteraceaePH0/01/00/00/0
22Convolvulus commutatus Boiss.PlumbaginaceaePH2/07/01/05/0
23Cousinia decipiens Boiss.AsteraceaePH1/03/00/01/0
24Crucianella sintenisii Born.RubiaceaePH6/00/16/04/1
25Dactylis glomerata L.PoaceaePG4/01/00/00/0
26Dianthus orientalis Adams.CaryophyllaceaeCu1/08/00/01/0
27Echinops ritrodes Bunge.AsteraceaePH0/04/02/01/0
28Elymus hispidus (Opiz) Melderis.PoaceaePG1/01/01/01/0
29Eremostachys labiosiformis.LamiaceaePH1/00/00/00/0
30Eremurus spectabilis M. BiebLiliaceaeG0/00/00/01/0
31Euphorbia humilis C. A. Mey.EuphorbiaceaePH1/00/00/01/0
32Ferula spp.ApiaceaePH0/08/00/01/0
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شماره 
نام خانوادهنام گونهگونه

گروه 
کارکردي

موقعیت
آتش گرفتهشاهد

بیرون بوتهزیربوتهبیرون بوتهزیر بوته
33Festuca valesiaca Gaudin.PoaceaePG5/23/20/18/1
34Fumana procumbens (Dun.)CistaceaePH1/00/00/00/0
35Galium humifusum M. Bieb.RubiaceaePH0/00/01/00/0
36Haplophyllum acutifolium.RutaceaePH3/05/00/02/0
37Hypericum elongatum Ledeb.HypericaceaePH3/04/02/03/0
38Inula oculus-christi L.AsteraceaeG0/00/00/01/0
39Isatis tinctoria.BrassicaceaePH0/00/01/01/0
40Jurinea monocephala Aitch.AsteraceaePH0/00/00/02/0
41Lappula barbata (M. Bieb.)BoraginaceaeAH0/00/03/02/0
42Medicago sativa L.FabaceaeL1/00/04/02/0
43Minuartia hamata (Hausskn.) Mattf.CaryophyllaceaeAH0/00/03/00/1
44Nonea caspica (Willd.) G. Don.BoraginaceaeAH0/00/02/00/0
45Onosma dichroantha Boiss.BoraginaceaePH1/00/01/00/0
46Phleum paniculatum Huds.PoaceaeAG0/00/01/01/0
47Phlomis cancellata Bunge.LamiaceaePH4/12/13/23/1
48Phlomis herba-venti L.LamiaceaePH1/00/00/01/0
49Poa bulbosa L.PoaceaePG2/04/06/01/1
50Potentilla recta L.RosaceaePH0/00/00/08/0
51Rosa beggeriana Schrenk.RosaceaeS4/01/00/00/0
52Scabiosa rotata M. Bieb.DipsacaceaeAH0/01/04/02/0
53Scandix stellata Banks & Sol.ApiaceaeAH0/00/01/00/0
54Scutellaria pinnatifida A. Hamilt.LabiataeCu0/01/00/00/0
55Serratula latifolia Boiss.AsteraceaePH7/00/17/27/2
56Silene cyri Schischk.CaryophyllaceaePH0/01/01/00/0
57Silene latifolia Poir.CaryophyllaceaePH1/00/01/00/0
58Stachys turcomanica Trautv.LabiataeCu5/05/02/02/0
59Stipa lessingiana Trin.PoaceaePG0/36/62/14/2
60Taeniatherum caput-medusae (L.)PoaceaeAG0/00/01/01/0
61Teucrium chamaedrys L.LamiaceaeCu7/08/01/01/0
62Teucrium polium L.LamiaceaeCu5/00/10/00/0
63Thymus kotschyanus Boiss.LamiaceaeCu0/01/00/00/0
64Tragopogon graminifolius DC.AsteraceaePH1/00/00/00/0
65Tulipa micheliana Hoog.LiliaceaeG0/00/01/00/0
66Verbascum speciosum Schord.ScrophulariaceaePH5/00/19/36/1
67Vicia subvillosa (Ledeb.)FabaceaeG0/00/01/01/0



سوزي بر روابط زیستی ...اثر آتش146

ها در هر دو منطقه شاهد و آتش گرفتهدرصد پوشش کل گونه-1کل ش

گرفتههر دو منطقه شاهد و آتشهاي کارکردي در درصد پوشش گروه-2شکل 

دار در دهنده اختالف معنیحروف مختلف نشان(گرفته اي موجود در دو منطقه شاهد و آتشهسوزي بر روابط زیستی کل گونهثیر آتشتأ-3شکل 
بود)آزمون تی غیرجفتیها بر اساس درصد در هریک از سایت95اطمینان سطح
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جفتیهاي کارکردي با آزمون تی غیرروهسوزي بر روابط زیستی گشآتثیر تأ-4ل شک

هاي کارکرديها و گروهسوزي بر روابط زیستی کل گونهثیر آتشأت
سوزي در کل با توجه به آزمون تی غیرجفتی، آتش

نسبت به منطقه شاهد شده ها موجب کاهش رقابت گونه
از یکهاي کارکردي، هیچ) و در مورد گروه3است (شکل 

).4دار نبود (شکل ها معنیگروه

بحث
زیستیروابطبرسوزيآتشاثر

درصد و 1/21در منطقه آتش گرفته درصد پوشش 
دهنده گونه افزایش یافت. این امر نشان46ها بهگونهتعداد

باشد. همچنین روابط زیستی میاثر مثبت آتش بر روي 
بیرون آن مقایسه پوشش بین زیر لکه اسپرس سوخته و

با در بنابراین داري وجود ندارد. نشان داد که تفاوت معنی
شود که میزان نظر گرفتن شاخص روابط زیستی مشاهده می

سوزي کاهش پیدا کرده است. رقابت در اثر آتش
با رخ که است تحلیل کلی این تغییرات به این دلیل

سوزي در مراتع که یک آشفتگی محیطی است دادن آتش
نوع روابط زیستی از رقابت به سمت تسهیل سوق پیدا 

Michalet(کندمی et al., 2006; Maalouf et al.,

سوخته یک خردزیستگاه مناسب همچنین اسپرس). 2012
هاي جدید است. این تغییرات با فرضیه براي استقرار گونه

که در آن رقابت با افزایش تنش و یا SGHتنش یا شیب
,.Bertness(کندآشفتگی به تسهیل تغییر پیدا می 1994&

Callaway( مطابقت دارد. در این دیدگاه با تنش و یا
شودترین تسهیل مشاهده میآشفتگی متوسط بیش

)Michalet et al., 2006; Bahalkeh et al., 2018a;

Bahalkeh et al., 2018b.( کاهش زیاد اندازه و یا
ثیرات گیاهان پرستار اثر زیادي بر روي این روابط دارد أت
)Michalet et al., که با سوختن تاج پوشش )2006

اثر البته یابد. و حذف تاج میزان تسهیل افزایش میاسپرس 
حذف تاج بر کاهش رقابت و افزایش تسهیل در سایر 

Michaletاست (نیز بیان شده محققان تحقیقات  et al.,

دلیل باشد که در شرایط تواند به ایناین امر می. )2015
دلیل تاج پوشش بسته آن از میزان نور سوزي بهبدون آتش

دلیل کاهش در نتیجه به،شوددر زیر تاج خود کاسته می
هاي دیگر در نور که یک عامل رقابت است از حضور گونه

گامی که گونه اسپرس شود، ولی هنزیر خود کاسته می
سوزد حضور گیاهان دیگر در زیر لکه سوخته بیشتر می
رود و مواد چون عامل رقابت نور از بین می،شودمی

هاي همراه قرار غذایی و نور بیشتري در دسترس گونه
Kirkman(گیردمی et al., ها و اثر رقابت بوته)2004

,Keeley(یابدکاهش می 1987; Brewer, 1999.(
) که به بررسی 1998و همکاران (Raffaeleدر مطالعات 

هاي پرستار پس از خردزیستگاه ایجاد شده توسط گونه
برگانی که با استولن و ریزوم تکثیر سوزي براي پهنآتش

نشان داد که آنان یابند پرداخته شده است، مشاهدات می
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سوزي و خردزیستگاه ایجاد شده موجب بازسازي آن آتش
ها باال رفته است. ر گونهیشده است و سرعت رشد و تکثمنطقه 

سوزيکارکردي به آتشمختلفهايگروهپاسخ
آتش نه تنها بر پوشش گیاهی و روابط زیستی کل 

هاي ها اثر دارد بلکه اثرات متفاوتی بر روي گروهگونه
هاي ها به گروهمختلف کارکردي دارد. با تقسیم گونه

ها نسبت به آتش اثر افزایشی و گروهکارکردي برخی از این 
دلیل کاهشی نشان دادند که  این امر بهبرخی نیز اثر 

هاي هاي کارکردي در برابر آشفتگیمختلف گروهراهبردهاي
,.Abedi(تواند باشدمحیطی می 2015.(

ها، برگان چندساله، ژئوفیتسوزي پهندر اثر آتش
بت به سایت آتش برگان یکساله و گندمیان یکساله نسپهن

برگان چندساله که استثنا پهننگرفته افزایش کمی داشتند به
تواند در اثر مقدار افزایش آن قابل توجه است. دلیل این امر می

زنی بذر عامل اکوفیزیولوژیک آتش و اثر آن بر جوانه
)Rawson et al., )، تحریک گیاهان چندساله و 2013

Luna(زنیجست et al., سوزي باشد. همچنین آتش) 2007
ها و گیاهان بالشتکی ايموجب کاهش گندمیان چندساله، بوته

,.Zare.M & Memariani(شده است ها و بر لگوم) 2002
دلیل سوختن تواند بهداري نداشته است. این امر میثیر معنیتأ

مدت آنها و نیز عدم تاج گیاهان و عدم امکان بازیابی کوتاه
آنها دوباره استقرار براي درازمدت این گیاهان داشتن بانک بذر 

Egawa(باشد et al., ها و ها، ژئوفیتاياستثنا بوتهبه). 2009
سوزي کاهش هاي کارکردي در اثر آتشسایر گروهيهالگوم

همچنین گیاهان یکساله تسهیل نشان دادند. ،رقابت نشان دادند
است دلیل ها به این ها و لگومها، ژئوفیتايافزایش رقابت بوته

علت حرارت باال تاج گیاهان ههاي سوخته اسپرس بکه در بوته
مدت مستقر ها در کوتاهسوزد و این گونهاي و نیز پیاز میبوته
هاي یابد. این امر براي بوتهشوند و مقدار آن کاهش مینمی

دهد نیز صادق ها را تشکیل میگون که درصد باالیی از لگوم
در زیر Medicago sativaر حالی است که گونهاست. این د

سوزي افزایش یافته هاي سوخته اسپرس و در اثر آتشبوته
هاي است. همچنین گیاهان پیازدار نیز مقدار آن در زیر بوته

هاي فوق اثر حرارت زیاد سوخته کمتر است که همانند گروه
آتش و بازیابی ناچیز آن پس از حرارت است.

هاي گروهبیشتر هاي سوخته در در اسپرسافزایش گیاهان
کارکردي مشاهده شد. تحلیل کلی این تغییرات به این دلیل است 

سوزي در مراتع که یک آشفتگی محیطی با رخ دادن آتشکه 
است نوع روابط زیستی از رقابت به سمت تسهیل سوق پیدا 

Michalet(کندمی et al., 2006; Maalouf et al., 2012.(
سوخته یک خردزیستگاه مناسب براي استقرار همچنین اسپرس

هاي یکساله و برخی گیاهان هاي جدید است. بذر گونهگونه
علفی چندساله که در بانک بذر خاك وجود دارند در اثر دود و 
حرارت تحریک شده، خواب بذر آن شکسته شده و در 

یاهان گردند که این امر در گهاي ایجاد شده مستقر میآشیان
Bargmann(تر استساله مشهودیک et al., 2016; Zaki et al.,

2016; Abedi et al., Verbascumهايافزایش گونه).2018

speciosum Schord ،Serratula latifolia Boiss،Phlomis

cancellata Bungeاي نمونه در هاي سوخته بردر این اسپرس
بوته اسپرس در اثر در مطالعه ما این سایت مشاهده شد. 

در ،ها افزوده شده استبر میزان یکسالهسوزي حذف شد وآتش
حتی مواد غذایی به راواز آب سطحی و نورهانتیجه این یکساله

کم شدن . در نتیجه بایافتها تسهیل استفاده کرده و بقا و رشد آن
سوزي مکرر ها زمینه براي آتشسالهگیاهان چوبی و افزایش یک

Shokri(شودمیفراهم  et al., همچنین برخی گیاهان ).2002
چندساله علفی و گندمی نیز که داراي استولون و یا ریزوم بوده و 

اندها هستند در این فضا مستقر شدهدر فضاي کنار بوته
)Raffaele & Veblen, 1998.(

بندي نتایج این تحقیق نشان داد که یک در جمع
اي کوهستانی باعث افزایش تنوع گونهسوزي در مراتع آتش

شود. همچنین آتش باعث کاهش اثر رقابتی بوته اسپرس بر می
بانان قدیمی وجو از محیطبا پرسشود. گیاهان زیرآشکوب می

گیر چراي دام کاهش چشم،هاي پرستارعلت افزایش بوته
هاي گذشته و غلبه آن وحش در این منطقه در طی سالحیات

. با توجه به اینکه یکی از ش شده استگزاردر سایت
زیست حفاظت از پارك ملی مانند هاي سازمان محیطدغدغه

ها را در این نتایج این تحقیق نگرانی،پارك ملی گلستان است
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سوزي مراتع دهد که در اثر آتشکند و نشان میمورد کمتر می
تواند اثر مثبت نیز بر رویشگاه کوهستانی و با شدت کم می

سوزي باعث ایجاد تعادل در نسبت بین ته باشد. آتشداش
شود. البته در تحلیل ها میگیاهان گندمی و علفی در برابر بوته

سوزي در نظر سوزي باید شدت و تکرار آتشاثرات آتش
سوزي و افرایش شدت گرفته شد و مطمئناً در اثر تکرار آتش

رد.گذاناپذیر بر پوشش گیاهی میآن اثر منفی و برگشت

سپاسگزاري
مین أتدانشگاه تربیت مدرس بابت مدیران محترم از 

زیست محترم اداره محیطن مسئوالهزینه این تحقیق و نیز 
استان گلستان و نیز رئیس کل پارك ملی گلستان و 

Richardهاي پرفسور نیز مشاورهبانان گرامی ومحیط

Michaletهمچنین از مرکز مطالعات و گردد.تشکر می
بابت حمایت ICRPالمللی در قالب طرح هاي بینهمکاري

گردد. از این تحقیق تشکر می
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Abstract
The presence of plant species together causes biotic interactions. These interactions are very

complex and variable among species which facilitation and competition have the highest impact
on ecosystem function. Disturbances including fire are among the environmental factors
affecting the biotic interactions. This study aimed on understanding the effect of fire on biotic
interactions of cushions and grassland species. Therefore, to survey the effects of fire on the
biotic interaction, 30 individuals of non burned Onobrychis cornuta and also 30 individuals of
burnt patches were selected. In addition, 30 paired plots for each individual was randomly
established close to each patches. According to our results, the effect of fire was not significant
on total cover, but fire increased the perennial forbs (from 4.7 to 11.3 %), geophytes (from 0.1
to 0.5 %), annual forbs (from 0.1 to 2.3 %), annual grasses (from 0 to 0.1 %) and also decreased
the perennial grasses (from 7.2 to 4.9 %), shrubs (from 3.8 to 0.8 %) and cushions (from 1.7 to
0.4 %) and no significant effects on legumes. Only the annual grasses increased under the
burned patches. According to the T-test results of total biotic interactions, fire facilitated species
but it was not significant for functional groups.

Keywords: Fire, disturbance, Onobrychis Cornuta, facilitation, competition, biotic
interaction, functional groups.


