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 دهچكي
اين تحقيق با هدف شناسايي  شود.بر ساختار و پويايي پوشش گياهي مراتع محسوب ميثيرگذار أتچرای دام يکي از عوامل مهم      

منطقه نيمه در  ،مديريت چرای دام در مرتع استفاده شوند هایاثرعنوان شاخصي برای بررسي توانند بهصفات عملکردی گياهان که مي

سايت قرق و چرا شده در طول گراديان انتخاب و ضمن  5برداری برای نمونه .انجام شدچهارمحال و بختياری استپي کرسنک استان 

متر در طول اين  51ي به شکل سيستماتيک به فواصل مترمربعپالت چهار  2تصادفي و  طوربهمتری  511استقرار يک ترانسکت 

گيری ها تخمين زده شد و صفات گياهي اندازهصد پوشش هريک از گونههای موجود درپس از شناسايي گونه پالت هرترانسکت، در 

کالس  يخوراکو خوش Iکالس  يخوراکخوش ه،وزن کلي گيا، برگ طولارتفاع گياه،  همانندصفات گياهي . نتايج نشان داد که گرديد

II، داری در دو منطقه مديريتي ف معنياختال تيژئوفتروفيت و  يستيز شکل و ، عمر زيستي يکساله و چندسالهفورب يشيرو شکل

رويشي فورب و  شکل، IIطول برگ، خوشخوراکي همچنين مقادير ميانگين ارزش صفات  (.Sig ≥12/1) داشتندقرق و غير قرق 

 ترتيباصلي، تأثيرپذيرترين صفات بههای لفهؤمنتايج تحليل  طبق .بودشکل زيستي تروفيت در منطقه قرق بيشتر از منطقه غير قرق 

، فانروفيت و تروفيت، ابعادبرگ و تفيکامزيستي  شکلی، ابوته يشيرو شکليکساله و چندساله بودن،  اه،يگ کلي وزن :عبارتند از

صفات  PCAو  T. در نهايت با تلفيق نتايج آزمون کردنددرصد تغييرات را توجيه  61اين صفات حدود  .IIIو  IIکالس  يخوراکخوش

عنوان مهمترين صفات به زيستي گياهان شکلرويشي و  شکل وگياه، ابعاد برگ، کالس خوشخوراکي  خوراکي، وزن کليکالس خوش

 .شدنددر ارزيابي مديريت چرای دام در منطقه معرفي 
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 مقدمه
مديريت اراضي مرتعي مستلزم شناخت اجزاء مختلف 

ترين آنها پوشش که يکي از مهم استآن  دهندهليتشک
آب مديريتي، عوامل (.  1989et alHolechek ,.) گياهيست

و موجودات زنده بر چگونگي  یبلند وي و هوا، خاك، پست
نقش  یايفاهای مرتعي گسترش جوامع گياهي در رويشگاه

 يا حذف گياهان در يک مرتع وجود. بنابراين کنندمي
که طوریبه(. Moghaddam, 2007)افتد نميتصادفي اتفاق 

محيطي و بيني پاسخ پوشش گياهي به تغييرات زيست پيش
تبديل به يک نگراني عمده  دامتغيير کاربری اراضي و چرای 

محيطي نظری و کاربردی شده در تحقيقات اخير زيست 
با (.  1999et al, 1997; McIntyre et al.Smith ,.) است

 یهاو استفاده ستميدر تعادل اکوس اهانيم گتوجه به نقش مه
 ،کنديمها از آن ميرمستقيو غ ميطور مستقکه بشر به یمتعدد

 يتيريبا عوامل مد اهانيگ نيضرورت شناخت روابط ب
 یآن امر یداريثبات و پا را برای( واناتيح ی)چرا
 & Tahmasebi kohyani) استکرده  ريناپذباجتنا

Ebrahimi, 2011.) و ياهيگ صفات يبررسن راستا در همي 
( Plant functional traits: PFTs) اهيگ عملکرد صفات اي

 یندهايافر به پاسخ که ياهيگ پوشش یهامشخصهعنوان به
 ,Gitay & Noble) است شده فيتعر است غالب اکوسيستم

 قابل ومشاهده  قابل یهايژگيو ،یعملکرد صفات(. 1997
 کنندهمنعکس شوديم تصور که ندهست اهانيگ از یريگاندازه
 et McIntyre) باشند يرونيب طيشرا به يتکامل یهاپاسخ

, 2007.et al, 1999; Lavorel .al.)  
گيرد با هايي که مورد بررسي قرار ميصفات و ويژگي

جمعيت( مرتبط است که اين )های عملکردی افراد ويژگي
ويژه  باشند مانند وزن بذر، سطحصفات ممکن است کمي 

برگ، بيوماس سرپا و غيره و يا ممکن است به صورت کيفي 
 باشند مانند شکل زيستي، خوشخوراکي، فصل رشد و غيره

(, 2004, 2009; .et al2004; Diaz , .et alWardle 

Lavorel & Garnier, 2002 .) با توجه به کنش متقابل گياه
 زا يکيعنوان به وحشي و اهلي حيوانات توسط و دام، چرا

 استشده شناخته گياهي پوشش تغييرات درمؤثر  عوامل
(Yeo, 2005.) مفرط چرای دليلبه گياهي پوشش تغييرات 

. شودمي نمايان گياهي ترکيب در تغييراتيصورت به ها،دام
 گياهان افزايشصورت به تغييرات اين از برخي اين بر عالوه

 هاتروفيت افزايش و چندساله گياهان به نسبت يکساله
 et Mesdaghi, 2000; Shokri) هاکريپتوفيتهمي به نسبت

, 2007.al)، گياهان افزايش وخوشخوراك  گياهان کاهش 
 Badripour, 1998; Kohandel) بالشتکي و سمي خاردار،

, 2007; Fakhimi .et al, 2007; Hosseinzadeh .et al

, .et al, 2009; Heidarian aghakhani .et alabarghoui 

 اند. شده گزارش (1020
، (5155و  5151و همکاران ) Zheng بنا به عقيده

PFTs بيني پاسخ پوشش گياهي به چرای ابزاری برای پيش
های گونه ويژه برای برخي خصوصيات سادهبه ،دام است
( با بررسي تغيير 5116و همکاران ) Navarroaگياهي. 

پاسخ به در  هاPFTs صورتبهرفتار اکولوژيکي گياهان 
خشک اسپانيا بيان زارهای نيمهچرای حيوانات اهلي در بوته

رشد برگ  کردند که ارتباط خوبي بين صفات مورفولوژيکي،
 و فنولوژی نسبت به خصوصيات زايشي با چرا وجود دارد.

 و Gholami ( و5155و همکاران ) Khaniکه  تحقيقي طي
 هایگروه و غنا تنوع، تغييرات با بررسي (5155) همکاران
 در دام چرای مختلف هایشدت در گياهي پوشش کارکردی

 که رسيدند نتيجه اين به انجام دادند، فارس استان مراتع
 دارمعني کاهش موجب دام چرای شدت افزايش
در مطالعات انجام  .گرديد ایگونه غنای و تنوع هایشاخص

 صفات تغييرات (،5151) همکاران و Nikanشده توسط 
مرتعي، اعالم  گياهان يدمثليتول و فنولوژی يکي،مورفولوژ

 وزن نسبت و برگ متوسط سطح چرا شدت افزايش با شد
 يابد و صفاتمي کاهش گياهان ساقه به برگ خشک

 تحت بيشتر يدمثليتول رفتارهای به نسبت مورفولوژيکي
 .دهدمي بروز را آن اثر از ناشي تغييرات وقرارگرفته  تأثير

و همکاران  Klimešováيقات همچنين نتايج تحق
بيني اثر مديريت برای پيش اهPFTs(، در استفاده از 5118)
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ها برای برخي نواحي خاص برخي ويژگي که چرا نشان داد
در علفزارهای معتدله اروپا ارتفاع گياه و  ؛ مثالًترندمناسب

ها بيني پاسخ گونهها برای پيشويژگي کلونال بهترين ويژگي
و  Hoshino. شده استمطرحيت علفزارها در برابر مدير

و  Eteraf(، 5155و همکاران ) Zheng(، 5113همکاران )
( و 5152و همکاران ) Zheng(، 5155همکاران )

Mirdeilami  وHosseini (5152 ،شکل زيستي گياهان )
ارتفاع گياه، بيومس گياه، مقدار نيتروژن برگ و تراکم برگ 

های گياهي به چرا اسخ گونهرا از صفاتي معرفي کردند که پ
( به اين 5118و همکاران ) Klimešováکنند. را تعيين مي

بيني کننده عنوان بهترين پيشنتيجه رسيدند که ارتفاع گونه به
پاسخ گونه به مديريت چمنزار است اما يک صفت به تنهايي 

 بيني باشد.  تواند معيار پيشنمي
ي پوشش گياهي بررسي مکرر تغييرات کمي و کيفالبته 

 در، چون ستهای مختلف چرای دام ضروريدر شدت
در وضعيت پوشش  روندهپسمشاهده هر تغيير  صورت
و خصوصياتي از گياه که حساس به آشفتگي چرای گياهي 

بايد نسبت به اصالح شيوه مديريت مرتع مبادرت دام هستند، 
 با توجه به نتايج متفاوتي(.  et alYayneshet.2009 ,) نمود

صفات  ی ازتعداد زياد آمده،دستبهکه از تحقيقات 
يي در زمان جوصرفهعملکردی گياهان وجود دارد که برای 

شناسايي صفات عملکردی از گياهان که تغييرات  هانهيهزو 
کنند؛ ضروری به نظر در اثر چرای دام را مشخص مي

اين تحقيق با هدف شناسايي صفات  رو،ازاين. رسديم
عنوان شاخصي برای توانند بهگياهان که مي عملکردی از

مديريت چرای دام در مرتع مورد استفاده  هایاثربررسي 
 و چهارمحال استان کرسنک ياستپمهين منطقهقرار گيرند در 

 .است انجام شده یاريبخت
 

 هامواد و روش
ای نيمه منطقه کرسنک ناحيهمنطقه مورد مطالعه 

طوب فراسرد در استان کوهستاني و مرتفع با اقليم مر
چهارمحال و بختياری و در شهرستان شهرکرد قرار دارد. 

عرض  35°35´33˝تا  35°31´53˝موقعيت جغرافيايي آن بين
طول شرقي در فاصله  23°53´13˝تا  21°55´44˝شمالي و 

غربي شهرکرد واقع شده است. دارای کيلومتری شمال 65
ايي و عشايری هکتار وسعت و جزء مراتع ييالقي روست 256

شود. اين منطقه بخشي از حوزه آبخيز بارده و محسوب مي
استپي استان چهارمحال و ورعبداهلل و جزء مراتع نيمه

متر  3511بختياری است که حداکثر ارتفاع آن از سطح دريا 
متر بوده و متوسط شيب منطقه  5521ارتفاع آن  حداقل و

 باشد.درصد و جهت آن شمالي مي 51-31حدود
منطقه قرق ) سايت 5پوشش گياهي برداری از نمونه برای

انتخاب  در طول گراديان سه سايت( قرق ريغچهار سايت و 
فصل رويش گياهان )اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد(  در و

با  ،يبرداری پوشش گياه. برای نمونهبرداری انجام شدنمونه
 توجه به همگني منطقه به لحاظ جهت جغرافيايي در هر

عمود بر جهت جغرافيايي متری  511يک ترانسکت  سايت
 & Arzani)به صورت تصادفي مستقر گرديد شمالي 

Abedi, 2015 ) چهار  برداری/واحد نمونهپالت 2و
متر در طول  51به شکل سيستماتيک به فواصل  يمترمربع

برداری در واحد نمونه 32طور کلي . بهترانسکت پياده شد
مساحت که  است توضيح داده شودزم ال منطقه مستقر شد.

گونه محاسبه شد. در -برداری به روش سطحواحدهای نمونه
 ،های موجودگونه پس از شناسايي برداریواحد نمونههر 

پس از  ها تخمين زده شد.درصد پوشش هريک از گونه
گياهي بر اساس  گياهي غالب در جامعه گونه 54شناسايي 
 پايه 2صفات بر روی تمامي  گيریاندازهپوشش، جدرصد تا

 .انجام شد گياهي گياهي به صورت تصادفي در سطح جامعه
 شرح زير است:گيری بههای مورد اندازهنام گونه

Bromus tomentellus, Taeniatherum crinitum, 

Stipa hohenackeriana, Chardinia orientalis, 

Alyssum linifolium, Euphorbia peplus L, 

Tragopagon grandifloras, Taraxacum monatum, 

Agropyron intermedium, Heteranthelium piliferum 

Hochst., Stachys lavandulifolia, Achillea 



 ... مختلف ییچرا یهاتیریمد ریثأت                                                                                                                                                           221

wilhelmsii, Phlomis olivieri, Plomis persica, 

Scariola orientalis, Poa bulbosa, Cousinia 

bachtiarica, Astragalus verus, Astragalus 

adscendens, Astragalus effesus, Bromus tectorum, 

Bromus danthoniae, Boissiera squarrosa, 

Chaerophyllum macropodum 

 شکلصفات مورد بررسي به دو دسته صفات کيفي )
های رويشي، عمر رويشي، شکل زيستي، کالس

خوشخوراکي( و صفات کمي )ارتفاع گياه، طول برگ، عرض 
برگ، سطح برگ، وزن برگ، توليد، زيتوده گياهي، وزن کل 

  ی برگ( هستند.گياه و سطح ويژه
های گياهي و صفات کيفي با بررسي فهرست گونه

ارتفاع گياه هر پايه که رانکاير مشخص گرديد.  یبندهطبق
باشد، و سطح زمين مي کننده فتوسنتزفاصله بين بافت 

برای . ( 2003et alCornelissen ,.) گيری شداندازه
 گرديداستفاده روش قطع و توزين  گيری توليد ازاندازه

(Arzani & Abedi, 2015بدين صورت که .)  با جداسازی
سال  ماندههای باقيقسمت جاری از توليد سالهای قسمت

های ها، توليد پايهایعمدتاً بوته چندسالههای گونهقبل در 
زيتوده )وزن کلي گياه( گيری گياهي وزن گرديد. برای اندازه

گيری مضاعف گياهي باالی سطح زمين، از روش نمونه
Specific  :SLA .استفاده شد. برای تعيين سطح ويژه برگ )

 Leaf Areaهای برداشت های موجود در پايه( تمامي برگ
ها اسکن شدند و با استفاده از شده از گياه جدا و برگ

ها تعيين طول، عرض و سطح برگ آن ImagJ 1032افزارنرم
گيری شده در دمای مناسب خشک های اندازهشد. برگ

با دقت وزن هر برگ با استفاده از ترازوی  بعدگرديدند و 
گيری شد )وزن خشک(. سپس اندازه گرمي(ميلير )سه صف

 .آمد دستبه( سطح ويژه برگ 5با استفاده از رابطه )
 

 

 (5رابطه )

 

در صفات عملکردی جوامعع گيعاهي    مقايسه منظوربه
های مختلعف چعرای دام )قعرق و غيعر قعرق( از      مديريت
 23SPSS یافزارنرم مستقل در محيط آموزدانش Tآزمون 
دام بعر   چعرای  اثعر  بررسيمنظور به نيهمچن .دش استفاده
در طول گراديعان، آنعاليز    گياهي جوامع یعملکرد صفات

Principal Componant PCA :) ياصل یهامؤلفه هيتجز

Analysis5افزار ( با استفاده از نرمORD-PC، .انجام شد 
 

 نتایج
نتايج مربوط به تجزيه واريانس منطقه کرسنک با دو 

آمده است. با  5ي قرق و غير قرق در جدول منطقه مديريت
شود که صفات گياهي توجه به نتايج حاصل مشاهده مي

طول برگ، توليد، وزن کلي گياه، يکساله  ارتفاع گياه، همانند
 يشيرو شکل ،IIو  Iکالس  يخوراکخوشو چندساله بودن، 

اختالف  تيژئوف ي تروفيت وستيز شکلهای و فورب
ه مديريتي قرق و غير قرق دارند داری در دو منطقمعني

(12/1Sig ≤ساير صفات اندازه .) گيری شده اختالف
داری بين دو منطقه مديريتي در منطقه مذکور ندارند معني

(12/1Sig>.) 
نمودارهای ميانگين ارزش صفات کمي و کيفي مورد      

نشان داده شده است  بررسي در دو منطقه قرق و غير قرق
( در قسمت فوقاني bيا  aوف مشابه )(. وجود حر5)شکل 
دار دهنده عدم وجود اختالف معنيهای نمودار نشانستون

بين ميانگين ارزش صفت گياهي مورد بررسي در هر 
منطقه مديريتي با منطقه ديگر و وجود حروف غيرمشابه 

باشد. به غير از دار ميدهنده وجود اختالف معنينشان
خوراك خوش یهاونهگ يبيترک درصدبرگ،  طولصفات 
 فورببا شکل رويشي  یهاگونه بيترک درصد ،IIکالس 

طور و شکل زيستي تروفيت بقيه صفات عملکردی گياه به
خارج از قرق بيشتر از منطقه داخل  داری در منطقهمعني

 قرق است.
 



 

 قرق در منطقه كرسنکآموز مستقل صفات گیاهی )متغیر وابسته( در دو منطقه قرق و غیر دانش Tجدول  -1جدول 

 همگني و ناهمگني واريانسها درجه آزادی Fآماره  sigمعنيداری  tآماره   انحراف معيار ± ميانگين مديريت متغير

 ارتفاع
 54/34 ± 36/88 قرق

 همگن 33 3/15 *1/13 5/5-
 5/88 ± 46/54 غير قرق

 طول برگ
 3/25 ± 8/24 قرق

 ناهمگن 31/32 5/22 *1/14 5/15
 5/83 ± 6/65 غير قرق

 عرض برگ
 1/53 ± 1/65 قرق

5/85 1/15ns 8/58 54/53 ناهمگن 
 1/13 ± 1/48 غير قرق

 مساحت برگ
 554/35 ± 445/56 قرق

5/58 1/38ns 51/34 56/13 ناهمگن 
 515/51 ± 311/11 غير قرق

 وزن برگ
 58/53 ± 44/61 قرق

5/52 1/16 ns 55/35 56/25 
 ناهمگن

 5/23 ± 35/86 غير قرق 

 SLAسطح مخصوص برگ 
 2/23 ± 55/12 قرق

5/63 1/51ns 5/51 33/11 همگن 
 3/43 ± 3/58 غير قرق

 توليد
 4/53 ± 8/56 قرق

 ناهمگن 55/85 2/45 *1/12 5/12-
 5/55 ± 51/55 غير قرق

 وزن کلي گياه
 8/15 ± 53/66 قرق

 همگن 33/11 1/15 **1/11 5/34-
 5/55 ± 55/64 غير قرق

 ناهمگن 55/51 6/56 *1/12 5/16 1/58 ± 1/58 قرق يکساله

      1/55 ± 1/53 غير قرق 

 ناهمگن 55/51 6/56 *1/12 5.165- 1/58 ± 1/55 قرق چندساله

      1/55 ± 1/86 غير قرق 



 

  -1 ادامه جدول
 هاو ناهمگني واريانس يهمگن درجه آزادی Fآماره  sigداری معني tآماره  ميانگين ±انحراف معيار  مديريت  

 همگن 33/11 1/12 *1/14 5/54- 1/53 ± 1/51 قرق Iخوشخوراکي کالس 

      1/55 ± 1/53 غير قرق 

 ناهمگن 51/64 54/35 *1/11 3/16 1/35 ± 1/56 قرق IIخوشخوراکي کالس 

      1/12 ± 1/12 غير قرق 

 ناهمگن 1/13ns 5/83 56/24 5/54- 1/53 ± 1/63 قرق IIIس خوشخوراکي کال

 1/55 ± 1/52 غير قرق

 ناهمگن 1/18ns 2/13 35/54 1/55 1/55 ± 1/35 قرق گندميان

 1/58 ± 1/35 غير قرق

 همگن 33/11 3/55 *1/13 5/58 1/54 ± 1/36 قرق فورب

      1/53 ± 1/55 غير قرق 

 همگن 1/54ns 3/13 33/11 5/48- 1/36 ± 1/35 قرق ایبوته

 1/56 ± 1/45 غير قرق

 ناهمگن 55/51 6/56 *1/14 5/16 1/58 ± 1/58 قرق تروفيت

      1/55 ± 1/54 غير قرق 

 ناهمگن 54/11 53/82 *1/15 5/55- 1/11 ± 1/11 قرق ژئوفيت

      1/18 ± 1/12 غير قرق 

 ناهمگن 1/45ns 5/88 35/53 1/85 1/35 ± 1/41 قرق کريپتوفيتهمي

 1/51 ± 1/33 غير قرق

 همگن 1/54ns 3/14 33/11 5/43- 1/36 ± 1/35 قرق کامفيت

 1/56 ±1/45 غير قرق

 همگن 1/15ns 1/52 33/11 5/84- 1/55 ± 1/55 قرق فانروفيت

 1/55 ± 1/52 غير قرق
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 ی در دو منطقه مدیریتی كرسنکبررس موردارزش صفات  نمودارهای میانگین -1شکل 
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  -1شکل ادامه 

 
دهد با توجه به مقدار های اصلي نشان مينتايج آناليز مؤلفه    

های اول تا چهارم در توجيه تغييرات لفهؤمبروکن استيک، 
درصد  55/23با توجه به اينکه  هستند.ثر ؤمصفات عملکردی 
لکردی توسط صفات معرف محورهای اول تغييرات صفات عم

ها به ترتيب که سهم هريک از مؤلفه)شود و دوم توجيه مي
محورهای اول و دوم مالك تفسير  روازاين (؛51/56و  15/33

(. محور سوم و چهارم به علت کم 5گيرند )جدول قرار مي
 نظر گرفته نشده است. بودن ميزان واريانس در
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 های اصلیگیری شده با استفاده از آنالیز مؤلفهشده توسط صفات اندازهو درصد واریانس تعدیلمقادیر ویژه  -2جدول 

 آماره بروکن استيک درصد تغييرات توجيهي ارزش ويژه محور

5 6/334 33/158 3/642 

5 2/618 56/512 5/642 

3 3/545 55/852 5/542 

4 5/863 8/855 5/855 

2 1/332 4/536 5/265 

6 1/525 3/253 5/365 

5 1/433 5/164 5/532 

8 1/333 5/653 5/123 

3 1/535 5/514 1/358 

51 1/125 1/554 1/856 

 

 

های اصلي همبستگي متغيرهای محيطي با مؤلفه 3 جدول     
 کلي وزنهای مؤلفه اصلي اول شامل ويژگي ؛دهدرا نشان مي

شکل  و یابوته يشيرو شکليکساله و چندساله بودن،  اه،يگ
باشد. مؤلفه اصلي دوم فانروفيت و تروفيت مي ،تفيکامزيستي 

های طول برگ، عرض برگ، مساحت برگ، شامل ويژگي
 است.  IIIو خوشخوراکي کالس  IIکالس  يخوراکخوش

 راتييتغ از یشتريب درصد کهو دوم  اول محور یدوبعد اگراميد
همانطورکه  .نشان داده شده است 5شکل ، در کننديم هيتوج را

برداری واقع در شود واحدهای نمونهدر شکل زير مشاهده مي
قرق عمدتاً در سمت چپ نمودار و واحدهای  منطقه

غير قرق عمدتاً در سمت راست  برداری واقع در منطقهنمونه
های گياهي با درجه گونه روازايننمودار قرار دارند. 

، ، طول برگ، عرض برگ، مساحت برگIIخوشخوراکي 
ها بخش زيستي تروفيت و يکساله شکلهای گياهي با گونه

برداری بيشتری از واريانس صفات گياهي در واحدهای نمونه
که صفات اند. درحاليداده قرق را به خود اختصاص منطقه

های با ، وزن کلي گياه، گونهIIIگياهان با کالس خوشخوراکي 
کامفيت و  زيستي شکلها، ای، چندسالهرويشي بوته شکل

فانروفيت بيشترين ميزان واريانس را برای مجموعه واحدهای 
 خارج از قرق دارند. برداری در منطقهنمونه
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 های اصلیهمبستگی بین صفات عملکردی با محورها با استفاده از آنالیز مؤلفه -3جدول 

 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

SLA 1/5335 -1/5326 1/1134 1/2155 

 1/1552 1/3868 1/1555- 1/5511- توليد

 وزن کلي گياه
 يکساله

-1/3311 

1/3538 

1/1851 1/5425 1/1635 

1/5853 -1/1533 1/1213 

 1/1213- 1/1533 1/5853- 1/3538- چندساله

 I -1/1354 -1/1635 1/4334 -1/1353 کالس

 II -1/1155 -1/3415 -1/5681 1/5553 کالس

 III 1/1558 1/4115 1/1261 -1/1512 کالس

 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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 های منطقه قرق توپر معرف پالت )عالمت دایره در منطقه كرسنک 2و  1با دو محور  PCA لیتحل اگرامید -2 شکل

 است( قرق ریغ و عالمت مثبت )+( معرف منطقه

 

 بحث

گياهان مانند  ميانگين صفاتکه نتايج اين تحقيق نشان داد 
 و فورب يشيروشکل  ،IIکالس  يخوراکخوشطول برگ، 

در منطقه را داری ي تروفيت مقدار بيشتر و معنيستيز شکل
( که 5و شکل  5مديريتي قرق نسبت به غير قرق دارند )جدول 

و همکاران  Akbarzadeh قيتحق جيکامل با نتا يدر همخوان
در  يبرگان علفپوشش پهن کردندبيان  آناناست.  (5115)

رق در خارج ق هایاپوشش بوته يه، ولبود شتريداخل قرق ب
 است. داری بيشتر است و دارای تفاوت معني

سهم بيشتر گياهان  مطالعهاين يکي از نتايج جالب توجه در 
نتايج داخل قرق است و  رويشي تروفيت در منطقه شکلبا 

 شکلهای با دار ميانگين درصد گونهاز تفاوت معني حکايت
اين . داردقرق با منطقه غير قرق  زيستي تروفيت در منطقه

کمتر از  کسالهي اهانيچرا بر گ ريتأثبدين معني است که 

 دررا مشکل دوام  کسالهي اهانيگ رايز ؛تچندساله اس اهانيگ
 هایاثر بذر فراوان و عيسر ديتول بااکثراً  و ندارند درازمدت

که در اين  ( 1993et alKoochaki ,.) دنکنيم يخنث را چرا
دار بين دو منطقه مديريتي قرق و بيانگر اختالف معني تحقيق

نتايج تحقيقات انجام ض قمتنااين نتيجه اما  .باشدغير قرق مي
( در حوزه آبخيز 5115و همکاران ) Jalilvandشده توسط 

 البرزدر مراتع کوهستاني  (5115و همکاران ) Shokriکجور و 
ط و سبک متوس یدر چرا ،بيان کردندن امحققاست. اين 

ها مربوط بوده، تيپتوفيکريبه هم ياهيسهم پوشش گ نيشتريب
ها تيپتوفيکريهم نيگزيها جاتيشدت چرا تروف شياما با افزا

. اين نکته نيز قابل ذکر است که ارتباط اين خصوصيات شدند
ممکن است بر اثر ترکيبي از عوامل مختلف محيطي و مديريتي 

ها فيتوخشک، ترسرد و نيمه مثال در اقليم عنوانباشد. به
ها کريپتوفيتزيستي همي شکل بودنغالبو يا  غالب بوده



 ... مختلف ییچرا یهاتیریمد ریثأت                                                                                                                                                                   228

علت تپه ماهوری و کم ارتفاع بودن منطقه باشد تواند بمي
(., 2012et alMirdeilami  .)توان بر نتايج مي روازاين

( صحه گذاشت که نشان 2004و همکاران ) Barboniمطالعات 
 و اقليم تغييرات به کيمورفومتر یفرد صفات واکنشدادند 

 مختلف عملکرد هایگروه انيم در توانديمفيزيوگرافيکي 
 باشد. متفاوت

اصلي، در منطقه قرق های لفهؤممنطبق بر نتايج تحليل 
عمدتاً صفاتي از قبيل عمر زيستي يکساله، شکل زيستي 

سهم بيشتری را  IIتروفيت و ابعاد برگ و کالس خوشخوراکي 
اند. اين نتايج مطابق با ب گياهي به خود اختصاص دادهدر ترکي

 ( است که بيان نمودند2001و همکاران ) Diaz نتايج تحقيقات
بيني توانند بهترين متغير پيشابعاد برگ مي عمر زيستي و

 شکلدر منطقه غير قرق صفات عمر رويشي چندساله، . دنباش
کامفيت زيستي  شکل، IIIای، کالس خوشخوراك رويشي بوته

عنوان خصوصياتي هستند که و فانروفيت و وزن کلي گياه به
خارج قرق داشتند. به نوعي  بيشترين واريانس را در منطقه

زيستي  شکلای، با بوته های غيرخوشخوراك چندسالهگونه
غير قرق حضور  کامفيت و فانروفيت و وزن کلي باال در منطقه

های خوشخوراك که گونهبيشتری دارند. اين به اين دليل است 
مرور زمان جای خود را به با چرای دام کاهش پيدا کرده و به

ای های بوتههای با خوشخوراکي کمتر داده و گونهگونه
با مطابق نتايج بدست آمده شوند. چندساله در مرتع غالب مي

 دايپای افزايش بوتهچندساله  های گياهيگونهچرا  شيافزا
 نمود. دايپ کاهش کسالهيبرگان پهن نسبت کهيدرحال ،کرد

 Lavorelو  McIntyreنتايج تحقيق متناقض نتايج تحقيقات 
آمده از اين تحقيق  دستبهاست. با توجه به نتايج  (5115)

چراهای مختلف  ريتأثصفات گياهي و پوشش گياهي تحت 
گيرند و هر ويژگي گياهي خود پاسخ متفاوتي نسبت به قرار مي

 دهد.قرق و غير قرق از خود نشان مي دو نوع مديريت
های گياهي درجه گونهنکته ديگر از نتايج تحقيق اينکه 

داری بين منطقه قرق و غير قرق تفاوت معني Iخوشخوراکي 

مطابق با نتايج تحقيقات  رسدبه نظر ميبنابراين نداشتند. 
Aghajanlou  وMousavi (5115) ريتأث يدر بررس 

 ياهيپوشش گ يفيو ک يکم راتييدر تغدام  یاز چرا یريجلوگ
 راتييروند تغ صيسال تشخ 51 يمراتع جنوب زنجان ط

 دارد. ازين یتريبه زمان طوالن ياهيپوشش گ
و همکاران  Klimešováهای تحقيقات مطابق با يافته

چرای دام بر  هایاثر( با بررسي 5154) Liو  AN( و 2008)
PFTsبه چرای دام الزم های گياهي ، برای تفسير پاسخ گونه

است آناليز عملکردی بين صفات يک گياه نيز انجام شود و 
اين صفات مرتبط با يکديگر هستند و يک خصوصيت از يک 

توان ين مياگونه گياهي به تنهايي پاسخگو نخواهد بود. بنابر
مجموعه صفاتي که بيشترين تغييرات را توجيه  ،نتيجه گرفت

دار رق و چرا شده تفاوت معنيکنند و همچنين بين مناطق قمي
عنوان مهمترين صفات در ارزيابي مديريت توانند بهدارند مي

چرای دام در منطقه مورد استفاده قرار گيرند که از آن جمله 
وزن کلي گياه، ابعاد  توان به صفات کالس خوشخوراکي،مي

زيستي شکل  رويشي و شکل برگ، کالس خوشخوراکي،
ار و تغييرات اين صفات عملکرد بهتری گياهان اشاره کرد. رفت

برای نشان دادن تغييرات مرتبط با فشار چرای دام در مراتع 
تحت های راهنما نشانگر عنوان چراغتوانند بهمي هستند و

برای  در نهايتو های مرتعي فشار بودن يا نبودن اکوسيستم
 های مرتعي استفاده شوند. مديريت اکوسيستم
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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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