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 دهکیچ
 بر فاکتورهای یسوزآتش هایاثرق ين تحقیقابل توجهي بر فاکتورهای گياهي و خاک دارد. در اثيرات أتدر مراتع  یسوزآتش     

دو مرتع انتخابي از لحاظ تيپ گياهي مشابه بوده )قبل از  .شد ي( بررس8632-30راچال به مدت سه سال )يس ياستپمهيمراتع ن ياهيگ

به  پالت( 69کوادرات )ت و کبا استفاده از ترانس گرفتهآتشمار مراتع شاهد و مراتع ي. دو تداشتند( و در کنار یکدیگر قرار یسوزآتش

ای و فرم رویشي بود. د، تراکم، غنای گونهيشدند. فاکتورهای گياهي شامل درصد تاج پوشش، تول یآماربردار يمدت سه سال متوال

ا شاهد با استفاده از یشده  یسوزآتشک از مراتع یمختلف در هر یهاسه سالیمقامستقل و  tمارها با آزمون يت یل آماريوتحلهیتجز

 یاجرا یهاسال يدر ط یسوزآتشنشان داد ج ینتارارها انجام شد. کن تيب دانکنها با آزمون نيانگيسه میو مقا انسیه واریآزمون تجز

اثر  يمرتع یهاگونهتراکم کل  یبر رو ينداشته است، ول يمرتع یهاگونهد کل يدرصد تاج پوشش و تول یبر رو داریيمعنطرح اثر 

ده يتازه روئ یهانهالد يل کم بودن پوشش و توليد، به دليسه با پوشش و تولیتراکم در مقا یداشته است. اختالف باال داريمعنمثبت و 

غنای  . از لحاظبودندد کم، اما دارای تراکم باالیي يسطح تاج پوشش اندک و تول یاهان دارايده گيتازه روئ یهانهالگر یدعبارتبه .بود

اما با اینحال بر اساس شاخص سورنسون دو  بود گرفتهآتشدر مرتع  یابوته یهاگونهوجود بيشترین اختالف مربوط به عدم  یاگونه

رم تراکم و توليد ف ،درصد تاج پوشش یبر رو یسوزآتش. همچنين از لحاظ فرم رویشي، بودندگياهي مشابه  یهاگونهتيمار از لحاظ 

اما اثر  ستداشته ا داريمعنبر روی درصد تاج پوشش و تراکم فرم رویشي گندمي نيز اثر مثبت و  یداريمعنعلفي اثر مثبت و  يشیرو

 شته است.دا هایيابوته يشیفرم رو یبر رو داریيمعنو  يمنف مالحظهقابل 
 

 .راچالي، سیابوته یهاگونه، فرم رویشي، شاخص سورنسون، یسوزآتش کلیدی: یهاواژه

 

 مقدمه
از  یامالحظهطبيعي هر ساله در سطح قابل  یسوزآتش     

ياهي، بر پوشش گ یاژهیوتأثيرات و  افتديممراتع کشور اتفاق 
اما و ... دارد.  هاسميکروارگانيمدات، حشرات، خاک، موجو

 کيی شده آن یک ابزار مدیریتي بوده و حالت مصنوعي یا کنترل
مهاجم و نامرغوب  یهاگونه و جایگزیني ن بردنياز ب یهااز راه
همچنين از  .باشديم يو علف خوراکخوش یهاگونهبا  يمرتع

و موارد مشابه ات وحش يح ت علفزارها،یریدر مد یسوزآتش
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کنترل شده موجب حذف  یهایسوزآتش. شوديماستفاده 
 شود.يم يد علوفه مرتعيو بهبود تول يخشب و یااهان بوتهيگ

م اهان مهاجياز گسترش گ یريجلوگ یهااز راه يکی یسوزآتش
ک ی ايکا و استرالیمانند امر یيدر کشورها کهاست نيز و خاردار 

 manieeI &Sharifi, شود )يروش اصالح مرتع محسوب م

ت چرا به يممکن است در مقابل کاهش ظرف یسوزآتش. (2006
ش یفزاا یا برایرانه باشد يشگي، اقدام پياهان چوبيهجوم گدليل 

شود احي رطبه مرتع علفزار  زاربوتهل یق تبدیطرد علوفه از يتول
(2009 ,Mesdaghi).  شده، در  کنترل یهایسوزآتشجدا از

ررسي ، بافتديماتفاق  یسوزآتشي به صورت طبيعمراتعي که 
ارد مهم از مو بر تغييرات فاکتورهای گياهي یسوزآتشتأثيرات 

ر عالوه ب یسوزآتشمطالعات پس از  .باشديمدر مدیریت مرتع 
رات تأثيتع، موجب نمایان شدن توليد اطالعات برای مدیریت مر

. یکي از اهداف گردديمبر گياه، خاک و موجودات  یسوزآتش
ي مثبت و منفتأثيرات بررسي  یسوزآتش پس از مهم مطالعات

زارهایي اببا  منفي ريتأثصورت تا در  باشديمتأثيرات و شدت 
جلوگيری  یسوزآتشبر و ... از وقوع ایجاد آتش مانند چرا و

 برای یسوزآتشمثبت از  ريتأثو یا در صورت  عمل آوردبه
رو ازاین. ( al etHolecheck., 2004شود )اصالح مرتع استفاده 

آن بر مراتع  مثبت و منفيتأثيرات و  یسوزآتشدر زمينه 
که به برخي  انجام شده است در داخل و خارج تحقيقات زیادی

مربوط به  یهادادهز يحاصل از آنال . نتایجگردديماشاره  آنهااز 
در ه د علوفيو تول ياهي، درصد پوشش گياهيگ یهاگونهتراکم 

د ين تراکم، پوشش و توليانگيم نشان داد که منطقه خنداب اراک
 .ش داشته استیعلوفه در منطقه سوخته نسبت به شاهد افزا

د يپوشش و تولتاج تراکم، درصد  باعث افزایش یسوزآتش
در منطقه سوخته نسبت به شاهد  علفي و گندمي یهاگونهعلوفه 

وخته در منطقه س یابوتهفرم  اما فاکتورهای گياهي مربوط به شده
 .( et alMirdavoudi., 2017است )افته ینسبت به شاهد کاهش 

ن است یانگر ايبنيز ( 6996)و همکاران   Shokriقات يج تحقینتا
و  pennata Stipaمانند  يعلف یهاگونه یسوزآتشدر اثر  که

valessiana Festuca داريمعنش ینسبت به منطقه شاهد افزا 
و  persica Rosaمانند  يخشب یهاگونه يول، ( داشته%8)سطح 

punges lumlAcanthophy  اندافتهی یداريمعنکاهش. 

Sharifi   وIemanie (6992)، يقاتيکه در قرق تحق يدر پژوهش 
زان يم یسوزآتشسال دوم بعد از در افتند یخلخال انجام دادند در

  ovina Festuca و tomentellus Bromus  مانند يان دائميگندم

درصد به  39/58از درصد پوشش کل مرتع نيز افته و ی شیافزا
در سال  يان دائميده است. صددرصد گندميدرصد رس 26/19

ه واکنش کن مشخص شد ي، همچناندنمودهات يد حیچهارم تجد
بر  کهیطوربه ،متفاوت بوده یسوزآتشانواع گراسها در مقابل 

Stipa د ياثر مثبت و بر تول intermedium Agropyronد يتول

barbata یسوزآتشن در دو سال بعد از يهمچن .داشت ياثر منف 
 و Astragalus persicusمانند  خاردار یابوتهاهان يپوشش گ

tacornu Onobrychis  درصد  29/81درصد به  6/60از
 یسوزآتش ريتأثبررسي دیگری نيز در مورد  افته است.یکاهش 

د موجب کاهش شدی یسوزآتشزد نشان داد که ی يدر مراتع استپ
 Zare &Baghestani, است )شده  rbataba Stipaگونه گندمي 

انگر ييز بن نيآرژانت ياستپمهيقات در مراتع نيج تحقینتا .(2008
Stipa  یهار گونهيموجب مرگ و م یسوزآتشن است که یا

gynerioides و tenuis Stipa شده است ( .,al etDanial 

 انيکردان درصد تاج پوشش گندم ياستپمهيدر مراتع ن (.2001
 یابطور قابل مالحظه یسوزآتشچند ساله در سال اول بعد از 

با  يز ادامه داشت، ولين روند در سال دوم نیافت، ایکاهش 
ان چند ساله دوباره ي، گندميگذشت زمان و در سال سوم بررس

ه ب آنها يدا کرده و درصد پوشش تاجيات پيد حیفرصت تجد
(. نتایج مطالعه در  et alGoudarzi,. 2015برگشت )ه يحالت اول

در سال  بطور کليت که کشور نشان داده اس ياستپمهينچند منطقه 
فرم  تراکمو پوشش  تاج درصد یسوزآتشپس از  اول و دوم

 گرفتهآتشش از مراتع يقه شاهد بچند ساله در منط علفي يشیرو
ن درصد پوشش و يانگيم به بعد در سال سوماما باشد. يم

ده ش یسوزآتشمنطقه چند ساله در  گياهان علفي يپراکندگ
 یسالها يدر ط یسوزآتشهمچنين  .گردديم ش از شاهديب

ش پوش تاجرات ييتغ یرا بر رو یداريو معن يمنف اثر یمتماد
ج ینتا (. et alGoudarzi,. 2012دارد ) هایابوته
رم يدر مراتع سم ،(6998)و همکاران   Khodagholiیهايبررس

 یاهبوت گياهان دي، تولیسوزآتشست که در اثر ا نیانگر ايب
توسعه و گسترش  یط برایآن شرا دنبالافته و بهیکاهش 
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ال در س نتيجه مشابهيالبته فراهم شده است.  يگندم یهاگونه
Festuca مانند  يان دائميگندم با احياء یسوزآتشدوم بعد از 

drymeia دست آمده استگلستان به يدر پارک مل (-Zare

2002,Mamariani &Maiyon  .)در مراتع  یسوزآتشن يهمچن
ان يدمش درصد تاج پوشش گنیزاگرس باعث افزا يکوهستان

از  شده است. هایابوتهو  هاکسالهیزان يچند ساله و کاهش م
 یاوتهب یهاگونهنتيجه گرفت که  توانيممجموع این تحقيقات 

دچار آسيب جدی  یسوزآتشدر اثر  گندمي یهاگونهو برخي 
 ي پس از سهگندم یهاگونهعلفي و اغلب  یهاگونهاما  گردنديم

دیگری نيز اثبات  یهايبررس .شونديمتا چهار سال احياء 
د ياول و دوم باعث کاهش تول یدر سالها یسوزآتش که اندکرده

 Fattahi) شوديمد مراتع يش تولیبعد باعث افزا یدر سالها يول

Tahmasebi,2010 &.) نتایج تحقيق دیگری نيز نشان داد که 

زان يبه م هايگندمد علف يزان توليش میبب افزاس یسوزآتش
مطالعات  (.et al Heisler,. 2004)درصد شده است  69

Tahmasebi (6986) ر ييباعث تغ یسوزآتشکه  نمود تنيز اثبا
ونه گچيه اما .استمراتع شده  در یابوتهميزان حضور گياهان در 

 قیگونه( مناطق حر)تعداد  یاگونه یدر غنا یرداياختالف معن
مختلف آتش  یهاساله در ک ين مناطقين در بيشاهد و همچنو 

در  ياهيگ پوشش درصد جینتا يبررس .مشاهده نشد اندگرفته
 یسوزآتش منطقه در هداد کنشان بهبهان  سرخ رگليپ مراتع

در  هکيدرحال است. شاهد منطقه از شتريب هاگراسپوشش  درصد
 است شاهد منطقهاز  شيب برگانپهن پوشش درصد شاهد منطقه

(2011 Mamoon, &Javadi ). که در تحقيق دیگری در حالي
جه اهان نتييگ یبهاره بر وزن سرپا یسوزآتشاثر  يدر بررس

زان محصول سرپا در يم Festuca ياهيگرفته شد که در جامعه گ
 Pylypecدارد ) یداريمعنکاهش  یسوزآتشسال اول بعد از 

2003 Romo, &.) به جوامع با توجه  توانديمآتش رو ازاین
 متفاوتي داشته باشد.تأثيرات گياهي مختلف 

ي مثبت و منفثيرات أتهدف از اجرای این تحقيق بررسي 
 پوشش گياهيفاکتورهای بر  یسوزآتشثيرات أتو شدت 

ورد مفرضياتي نيز در این تحقيق  .باشديممراتع سيراچال 
در  یسوزآتش -8 :از اندعبارتترتيب د که بهبو توجه

منفي زیادی مانند کاهش درصد ثيرات أتسالهای اول و دوم 

در سال سوم پس  -6 ،تاج پوشش و توليد بر اکوسيستم دارد
 یسوزآتشقبل از  جامعه گياهي به حالت یسوزآتشاز 
بازگشت مرتع به حالت اوليه در دو فرم  -6 ،گردديمبر

 .دهديمرویشي گندمي و علفي زودتر رخ 

 
 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه

قات يتحقمؤسسه راچال )وابسته به يس يقاتيستگاه تحقیا
 8599به مساحت استپي مرتعي نيمه و مراتع کشور( هاجنگل
ر يسشمال کرج در م یمترلويک 65فاصله  در و باشديمهکتار 

 یيايعرض جغرافبا در شهرستان آسارا  چالوس –جاده کرج 
درجه و  58 یيايقه و طول جغرافيدق 691/8درجه و  62

ان آغاز دور يشناسسنگاز نظر  واقع شده است. قهيدق 933/89
شفشاني آت یهافورانشناسي با فعاليت تکتونيکي و سوم زمين

و  هاستتوفهمراه بوده که نمونه آن تشکيالت سبز البرز یا 
 خاک توانيم. خاک منطقه را پوشانديممنطقه را قسمت اعظم 

 کوهستاني ناميد که روی اراضي با شيب زیاد و مرتفع قرار دارد.
نقطه آن  نیترپستمتر ) 6889 ایاز سطح در تیساارتفاع 
ب يو ش متر ارتفاع دارد( 6389متر و بلندترین قله آن  8919
 و جنوبي يشمال يعموم درصد با جهت 99تا  09ن يب يعموم
 یدارا دومارتن يمياقل یبندمنطقه مورد مطالعه بنابر طبقه است.

را يس يسنجبارانستگاه یطبق آمار ا و خشک بودهمهيم نياقل
 متريليم 289 انهيسال يمتوسط بارندگستگاه( یا نیترکینزد)
 آبان تا ، ازماه 9 يط در ين مقدار بارندگیشـتريباشد. بيم

انه حدود يمتوسط درجه حرارت سال. شوديمنازل بهشت یارد
 يمنطقه کوهستان يپ اراضيت است. گراديسانتدرجه  5/86

 ،loam خاک ق با بافتيعممهيعمق تا نخاک کم یداراو بوده 
 16 .باشديمت يائيو قل یت شوریبدون محدوداد، یزه زیسنگر

ه منطق ياهيگ غالب پيتتيپ گياهي در منطقه وجود دارد اما 
tomentellus Bromus وhohenackeriana Stipa 

(Akbarzadeh,1994 )تيپ سایت مورد مطالعه  وThymus 

kotschyanus  وbrachycalyx Astragalus باشديم .
در  09با امتياز  يت سایت مورد مطالعه در حالت خوبوضع
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، درصد تاج 82خاک:شده )روش چهار فاکتوری تعدیل 
و گرایش پوشش گياهي  (1و بنيه: 9، ترکيب گياهي:3پوشش:

ه دليل قرق بودن کل محدوده مطالعاتي( و خاک آن مثبت )ب
هکتار بوده و فاصله  0د حدو یسوزآتشوسعت منطقه  .است

متر و فاصله شاهد  69 یسوزآتشاز کانون  گرفتهآتشسایت 
این بررسي در  .باشديممتر  19حدود  گرفتهآتشاز سایت 

 .شدبه مدت سه سال انجام  8630راچال از سال يمراتع س

 

  
 چپ(ارث )و شاهد در تصویر گوگل  گرفتهآتش یهاتیسا راست( و موقعیت) یسوزتصویر منطقه آتش -1شکل 

 

 قیروش تحق
 یسوزآتشمار )مراتع شاهد و مراتع يت 6ن طرح با یا     

رای این بد. یطرح( انجام گرد یهاشده( و در سه زمان )سال
عنوان منطقه معرف انتخاب به یامنطقهکار در هر دو عرصه 

شامل درصد تاج  شد که از لحاظ همه موارد مورد بررسي
 هارزیابي ب در حد متوسط باشد. .پوشش، توليد، تراکم و ..

اواخر خرداد مصادف با زمان در  و کيستماتيس يتصادف شيوه
 ن شرح که در هر منطقهی. بدانجام شد آمادگي مرتع

با  یمتر 996ترانسکت  سهتعداد  شده و شاهد( یسوزآتش)
 یکپالت  98و در هر ترانسکت تعداد متر از هم  59فواصل 
ته گذاش اهان موجوديبا توجه به پراکنش و نوع گ يمترمربع

درصد تاج در هر پالت  .(Abedi, & Arzani 2015شد )
 یريگاندازه هاگونهو تعداد  هاگونه ديتول ،زان تراکميمپوشش، 

برای ارزیابي تراکم از روش شمارش در پالت و برای  .شد

 استفاده شد مضاعف یريگنمونهارزیابي توليد از روش 
(1994 ,King & Arzani) .ماريت يابیسه و ارزیمقا یبرا 

 یسه سالهایمستقل و مقا tآزمون  از و شاهد گرفتهآتشمراتع 
ا شاهد از آزمون یشده  یسوزآتشمراتع  ک ازیمختلف در هر

با استفاده از  یآمار تحليل استفاده شد.انس یه واریتجز
انجام ها با آزمون دانکن نيانگيمسه یو مقا 18SPSSافزار نرم
ياهي گ یهاگونهلحاظ  از برای ارزیابي تشابه دو مرتع د.یگرد

استفاده  (8سورنسون )رابطه ( نيز از شاخص یاگونهغنای )
 .( al etEjtehadi,. 2012شد )

 
𝑐 :8رابطه  =

2𝑤

𝑎+𝑏
∗ 100 

 aمشترک و  یهاگونه wشاخص سورنسون،  cکه در آن 
 مرتع اول و دوم هستند. یهاگونهترتيب به bو 
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 قیتحق یاجرا یهاسال طی شده یسوزآتششاهد و منطقه  در هاگونه یاسام -1 جدول

 مشترک یهاگونه

 (یسوزآتشمقاوم به  یهاگونه) 

 یسوزآتشمنطقه  یهاگونه

 (جدید یهاگونه)

 منطقه شاهد یهاگونه

 (یسوزآتشحساس به  یهاگونه)
 ردیف

Agropyron aucheri Centurea virgate Acanthophyllum microcephalum 8 

Agropyron tauri Scariola orientalis Acantholimon sp 6 

Agropyron trichophorum Galium verum Onobrychis cornuta 6 

Amygdalus lycioides Achillea millefolium Noaea mucronata 0 

polycenemifoliaArenaria  Lactuca orientalis Helichrysum oligocephalum 5 

brachycalyxAstragalus  Poa sinaica Tanacetum pinnatum 2 

Bromus tomentellus  Achillea talagonica 9 

Bromus tectorum  Stipa hohenackeriana 1 

Buffonia macrocarpa   3 

Cephalaria kotchyi   89 

Convolvulus arvensis   88 

Stachys lavandulifoila   86 

Cirsium lappaceum   86 

Cousinia multiloba   80 

Dianthus orientalis   85 

Doctylis glomerata   82 

Echinops elbursensis   89 

Euphorbia aellenii   81 

Eryngium billardieri   83 

Festuca ovina   69 

Hypericum scabrum   68 

christi-luscuInula o   66 

Pimpinella tragium   66 

Poa boulbosa   60 

Rosa canina   65 

Poa masenderana   62 

Sliene bupleuroides   69 

Thymus kotschyanus   61 

Verbascum cheiranthifolium   63 

Teucrium chamaedrys   69 
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 جینتا
 لیست فلورستیک

برداشت شده در دو منطقه شاهد  ياهيگ یهاگونه ياسام     
 آورده شده است. 8 جدولشده در  یسوزآتشو 

 مشترک و اختصاصي هر سایت یهاگونهبا توجه به تعداد 
و بر اساس فرمول سورنسون ميزان تشابه دو سایت بر اساس 

که در شاخص  باشديمدرصد  18گياهي برابر  یهاگونه
باشد به  99هر گاه این عدد باالتر از  (8سورنسون )رابطه 

 روازاین .باشديم آنهامعني تشابه مراتع و ليست فلورستيکي 
دو مرتع از تشابه باالیي  یهاگونهاز گذشت سه سال  پس

 برخوردار هستند.

 
 تیپ گیاهی

Thymus کنترل تيپ سایت  گونه که اشاره شدهمان

kotschyanus  وbrachycalyx Astragalus اما  باشديم
تغيير کرده و تا پایان  8630سال  از یسوزآتشمنطقه تيپ 
گرچه در طول سالهای اجرای  ثابت مانده است. 8632سال 

طرح به تدریج تيپ گياهي و گياهان همراه شباهت بيشتری 
در  درصد تشابه 18اند )کردهبه سایت کنترل یا شاهد پيدا 

 ( امادرصد تشابه در ترکيب گياهي 5/60گياهي و  یهاگونه
شامل دو گونه اصلي همچنان  یسوزآتشمنطقه  تيپ گياهي

Christi-Oculus Inula  وCephalaria kotschyi شدبايم. 
د اما درص باشنديمکنترل نيز موجود این دو گونه در سایت 

 به ميزان قابل توجهي کمتر است. آنهاپوشش و تراکم 

 
 یاهیگ فاکتورهای راتییتغ
راکم ، تپوشش درصد تاجانس یه واریتجز یز آماريج آنالینتا

 یزسوآتشهر دو منطقه شاهد و  در ياهان مرتعيکل گ ديو تول
آورده شده  6در جدول  (8632) قيتحقشده در سال سوم 

در سال سوم  یآمار یهادادهز يج حاصل از آنالینتا است.
درصد تاج  یبر رو یداريمعناثر  یسوزآتش نشان داد که
 یر روب ينداشته است. ول يمرتع یهاگونهد کل يپوشش و تول

ر د یداريمعناثر مثبت و  يمرتع یهاگونهزان تراکم کل يم
 .داشته است %33سطح 

 

 (1931سال ) یاهان مرتعیکل گ دیو تولتراکم ، درصد تاج پوششانس یه واریتجز -2جدول 

 فاکتور ماريت پالت تعداد نيانگيم اريمع یخطا یدرجه آزاد T معناداری

ns 539/9 56/9 51 
 شاهد 69 6/56 1/5

 درصد تاج پوشش
 آتش 69 03 2/8

 **999/9 0/3- 51 
)تعداد پایه در  تراکم شاهد 69 8/06 8/6

 آتش 69 6/20 9/6 یک مترمربع(

ns  65/9 32/9 81 
 شاهد 96 9/862 83

 (گرم بر مترمربع) ديتول
 آتش 96 1/885 5/2

 داريعدم اختالف معن :ns (%8)در سطح  دارياختالف معن :**

 

ن یا انگريب قيتحقاجرای  یهاسال يط هانيانگيمسه یمقا
س پ يمرتع یهاگونهد کل يو تول پوشش تاج درصداست که 

 ،(8630) یسوزآتشد در سال اول بعد از یاز کاهش شد

زان و مي داشته است و سوم در سال دوم یداريمعنش یافزا
بيشتر از سال سوم  یسوزآتشافزایش در سال دوم پس از 

 (.6شکل ) بوده است



 تغییرات پوشش گیاهی مراتع ...    651

 
 قیتحق یهاسال یمرتع یهاگونهد یتولدرصد تاج پوشش، تراکم و ن یانگیم -2شکل 

 

 رویشی یهافرمتغییرات 

 انیگندم یشیرو فرم

 انيگندم يشیفرم رو یآمار یهادادهز يج حاصل از آنالینتا
 یسوزآتشن است که یانگر ايب (8632) قيتحقدر سال سوم 

اثر  يان مرتعيگندمزان درصد تاج پوشش و تراکم يم یبر رو
 یسوزآتشمار يد در تيزان توليمداشته است.  داريمعنمثبت و 

نظر  زان ازين میاما ا نسبت به تيمار شاهد افزایش داشته است

شش سه با پویتراکم در مقا ی. اختالف باالنبود داريمعن یآمار
ده يوئتازه ر یهانهالد يم بودن پوشش و تولکل يد، به دليو تول
ح سط یاهان دارايده گيتازه روئ یهانهالگر یدعبارتبه است.

د کم، اما دارای تراکم باالیي يزان توليتاج پوشش اندک و م
 اجدرصد ت یز آماريج آنالینتاانس یه واریجدول تجز هستند.
دو منطقه شاهد و  دران يگندم دي، تراکم و تولپوشش

 آورده شده است. 6در جدول شده  یسوزآتش

 

 (1931) انیگندمد یانس درصد تاج پوشش، تراکم و تولیه واریتجز -9جدول 

 نيانگيم اريمع یخطا یدرجه آزاد T داریيمعن
 تعداد

 پالت
 فاکتور ماريت

 *903/9 35/8- 51 
 شاهد 69 5/86 0/6

 درصد تاج پوشش
 آتش 69 8/89 3/9

**999/9 6/88- 51 
)تعداد پایه در  تراکم شاهد 69 89 5/8

 آتش 69 6/56 9/8 یک مترمربع(

 ns 68/9 6/8- 81 
)گرم بر  ديتول شاهد 69 1/63 1

 آتش 96 1/00 0/9 مترمربع(

 داريعدم اختالف معن :ns    (%5 )در سطح دارياختالف معن :*   (%8)در سطح  دارياختالف معن :**
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 در طول سه سال اجرای تحقيق انيگندم نيانگيمسه یمقا
ان در اثر يد گندميتول و پوشش تاج درصدکه نشان داد 

 شیبعد افزا افته و در سالیدر سال اول کاهش  یسوزآتش
ه سیج مقای. نتاشتر شده استيافته و از منطقه شاهد بی
 .آورده شده است 6شکل در  هانيانگيم
 

 برگان علفیپهن یشیرو فرم
 هايعلفآماری فرم رویشي  یهانتایج حاصل از آناليز داده

( بيانگر این است که 8632) قيتحقدر سال سوم 
ی بر روی درصد تاج داريمعنی اثر مثبت سوزآتش

برگان علفي دارد. جدول تجزیه پوشش، تراکم و توليد پهن
 ، تراکم وپوشش درصد تاجواریانس نتایج آناليز آماری 

 دری شده سوزآتشهر دو منطقه شاهد و  در هايعلف توليد
 آورده شده است. 0جدول 

علفي در دو منطقه شاهد و  برگانپهنمقایسه ميانگين 
 قيق بيانگر این است کهی شده طي سالهای اجرای تحسوزآتش

در سال اول پس از  برگانپهن و توليد درصد پوشش تاجي
ی کم شده ولي در سالهای دوم و سوم از منطقه شاهد سوزآتش

در تيمار  اهسالعلفي در تمام  برگانپهنتراکم بيشتر شده است. 
 (.0)شکل  ی بيشتر از تيمار شاهد بوده استسوزآتش

 

 
 انیندمگ دی، تراکم و تولپوشش تاج ن درصدیانگیم -9شکل  

 

 (1931) یعلفبرگان پهن یشیفرم رو دیانس درصد تاج پوشش، تراکم و تولیه واریتجز -4جدول 
 فاکتور ماریت پالت تعداد نيانگيم اريمع یخطا یدرجه آزاد T داریيمعن

**999/9 3/5- 51 
درصد تاج  شاهد 69 1/3 9/8

 آتش 69 1/62 6/6 پوشش

**999/9 6/2- 51 
 )تعداد پایه تراکم شاهد 69 1 3/9

 آتش 69 69 1/8 مترمربع(ک در ی

*
 902/9 3/8- 81 

گرم بر ) ديتول شاهد 96 60 88
 آتش 96 9/26 3/1 مترمربع(

 (%5 )در سطح دارياختالف معن :*  (%8)در سطح  دارياختالف معن :**
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 علفی یشیفرم رو ین درصد پوشش تاجیانگیم -4شکل  

 

 هایابوته یشیرو فرم

مربوط به تراکم، درصد پوشش  یهادادهز يج حاصل از آنالینتا
 (8632) قيتحقدر سال سوم  یابوته یهاگونهد يو تول ياهيگ

 يشیفرم رو یريگاندازهمورد  یتمام فاکتورهاکه  نشان داد
گر یدعبارتافته است. بهیکاهش  یسوزآتشدر اثر  هایابوته

 يشیفرم رو یروبر  یداريمعنو  ياثر منف یسوزآتش
ز يج آنالیانس نتایه واریجدول تجز داشته است. هایابوته
دو  در هایابوته ديتراکم و تول ،پوشش درصد تاج یآمار

 آورده شده است. 5در جدول شده  یسوزآتشمنطقه شاهد و 

در دو منطقه شاهد و  یابوتهيانگين گياهان سه میمقا
ت ن اسیانگر ايشده طي سالهای اجرای تحقيق ب یسوزآتش

در اثر  هایابوتهد يتراکم و تول ن درصد تاج پوشش،يانگيمکه 
تا سال سوم بعد از افته است و یکاهش  یسوزآتش
 برای یشتريزمان بالبته . اندنشدهياء اح هایابوته یسوزآتش

 (.5از است )شکل ين يشین فرم رویاء اياح
 

 

 (1931ها )یابوتهد یو تول تراکمدرصد تاج پوشش، انس یه واریتجز -5جدول 
 فاکتور ماريت پالت تعداد نيانگيم اريمع یخطا یدرجه آزاد T داریيمعن

**999/9 6/2 51 
 شاهد 69 1/63 1/6

 درصد تاج پوشش
 آتش 69 5 8/8

**999/9 6/3 51 
تعداد پایه در تراکم ) شاهد 69 8/3 9/9

 آتش 69 8 6/9 یک مترمربع(

**999/9 6/0 81 
گرم بر ) ديتول شاهد 69 1/96 0/86

 آتش 69 6/1 6 مترمربع(

(%8)در سطح  دارياختالف معن :**
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 هایابوته یشید و تراکم فرم روی، تولین درصد پوشش تاجیانگیم -5شکل 

 

 بحث
طرح  یاجرا یهاسال يدر ط یسوزآتشنشان داد ج ینتا

 یهانهگود کل يدرصد تاج پوشش و تول یبر رو یداريمعناثر 
 یهاگونهزان تراکم کل يم یبر رو ينداشته است، ول يمرتع
راکم ت یداشته است. اختالف باال داريمعناثر مثبت و  يمرتع

د يولل کم بودن پوشش و تيد، به دليسه با پوشش و تولیدر مقا
تازه  یهانهالگر یدعبارتبه ده است.يتازه روئ یهانهال
د يزان توليسطح تاج پوشش اندک و م یاهان دارايده گيروئ

کم، اما دارای تراکم باالیي هستند. همچنين از لحاظ فرم 
درصد تاج پوشش و تراکم فرم  یبر رو یسوزآتشرویشي، 

و بر روی درصد تاج پوشش، تراکم و توليد  يگندم يشیرو
 ينفم مالحظه، اما اثر قابل داريمعنعلفي اثر مثبت و  یهاگونه

د تراکم و توليدرصد تاج پوشش،  یبر رو یداريمعنو 
 .داشته است یابوته یهاگونه

 ان در سال اوليد گندميتراکم و تول ،يدرصد پوشش تاج
با  يافت، ولیکاهش  یامالحظهبطور قابل  یسوزآتشبعد از 

ان چند ساله يدوم و سوم، گندم یگذشت زمان و در سالها
 يدا کرده و درصد پوشش تاجيات پيد حیدوباره فرصت تجد

در سال  کهیطوربه ؛شتر شدياز منطقه شاهد ب آنهاتراکم و 

 .بود ريان چشمگيتراکم گندم یبرا ویژهبهش ین افزایسوم ا
این  بازگوکنندهدار در توليد گندميان عدم اختالف معنيالبته 

است که این فرم رویشي به مدت زمان بيشتری برای رسيدن 
گرچه پوشش و تراکم از عرصه شاهد  ،به اوج توليد نياز دارد

داری بيشتر شده است اما توليد به زمان بيشتری طور معنيبه
 ينيرزمیز یهااندامن است که یانگر ايج بین نتایا نياز دارد.

که سطح  ياول و در زمان خشکسالدر سال  يان دائميگندم
خاک  یبدون پوشش بوده و دما ين به مدت طوالنيزم

ز ا یاخش قابل مالحظهده و بیافته است، صدمه دیش یافزا
از يدر سال بعد مورد ن دوبارهرشد  یکه برا آنها یارهيذخمواد 

در  یسوزآتشگر یدعبارتن رفته است. بهيببوده از 
 ي، ولنداشته است يان دائميگندم یرو ير مثبتيمدت تأثکوتاه

ط یقرق( و شرا) يتیریمدر عوامل يبا گذشت زمان و تحت تأث
اله ان چندسي، گندمیابوتهاهان ياز گ یتعداد و با حذف يمياقل

ار گرفته و يرطوبت موجود در خاک را در اخت اندتوانسته
ن ید. انیات نمايد حیه برگردند و تجديج به حالت اولیتدربه
و   Khodagholiازجمله گریج محققان دیها با نتاافتهی

 Iemanie  (6992 ،)-Zare و  Sharifi(، 6998)همکاران 
Maiyon   وamarianiM (6996 ،)Abbasi  و همکاران
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 (6989،) Fattahi  و Tahmasebi (6989 ،)Goudarzi   و
 (،6985)و همکاران   Siahmansour ،(6985)همکاران 

Talaitabar   (6982)و همکاران ،Guevara   و همکاران
در سال  Beran و Ortmanن يهمچنرد. مطابقت دا (8333)

ان يمش گندیو افزا یگارماند يل اصليدل بيان کردند که 6991
 ایدر سطح  آنهااز قرار گرفتن جوانه رشد  يناش چندساله

 .است یسوزآتشدر برابر  آنهاجه مقاومت ين و در نتيرزمیز
درصد  35( نشان داد که 6986) Tahmasebiج پژوهش ینتا
درصد  repens Agropyron ،19گونه  هسوخت یهاهیپا
و  tomentellus Bromus یهاگونهسوخته  یهاهیپا

billardieri Eryngium  اياح یسوزآتشاول بعد از در سال 
 دارزومیر يگندم گونه ،یسوزآتش از پس نيشدند. همچن

repens Agropyron، بوجود آورد. اما را يهمگن پوشش 
پس از گذشت سه سال در  hohenackeriana Stipaگونه 

ج یبا نتامنطقه آتش گرفته احياء نشده است و این نتيجه 
 etDanial ) ،( Zare,2008 &Baghestani) مانند ينامحقق

 Ajwa ;1992, Adams; 2015., let aGoudarzi ;2001., al

1999., et al)  دریافتند که محققان همه این  .داردمطابقت
احياء  یسوزآتشبعد از  باغل Stipa جنس یهاگونه

مدت زمان بيشتری برای درصدی از بازگشت و یا به ندشوينم
ای بر یسوزآتشچنانچه رو ازاین به شرایط قبل نياز دارند.

گزینه مناسبي برای در نظر باشد،  Stipaجنس  یهاگونه حذف
 .باشديماصالح مرتع 

اثر مثبت  یسوزآتشبعد از  یسالها يدر ط یسوزآتش
 ديدرصد تاج پوشش، تراکم و تول یرا بر رو یداريو معن
راکم ، ت. در سال اول درصد پوششداشته است برگان علفيپهن

در  اما کاهش یسوزآتشبرگان علفي در اثر پهن و توليد
وم سال سش در ین افزایافته که ایش یدوم و سوم افزا یسالها

 شیسبب افزا یسوزآتش. در مجموع بوده استر يچشمگ
 ستا شدهعلفي  برگانپهن یريگاندازهمورد  یفاکتورها هيکل

در بين دهنده این است که فرم رویشي علفي و این نشان
ن یا رویشي کمترین زمان را برای احياء نياز دارد. یهافرم

ه طور نمونبه ر محققان مطابقت دارد.یج سایبا نتا هاافتهی
سال اول بعد  که در افتندیدر 8615 در سال يمانیو ا يفیشر

في عل برگانپهن يدرصد تاج پوشش و فراوان یسوزآتشاز 
ا در ام افته استیخلخال کاهش  يقاتيچند ساله در قرق تحق

و   Goudarzi .سالهای بعدی به خوبي احياء شده است
درصد پوشش و نتيجه گرفتند که  6986در سال همکاران 

برگان علفي چند ساله در سال اول و دوم بعد از پهن يپراکندگ
ست. افته ایش یدر سال سوم افزا يافته ولیکاهش  یسوزآتش

ر سال ( ديبرگان علفان و پهنيد علوفه )گندميممکن است تول
د بع یدر سالها يابد ولیکاهش  یسوزآتشاول و دوم بعد از 

البته  (.Tahmasebi &i Fattah, 2010افت )یش خواهد یافزا
ه سالبرگان علفي چندپهن يشیپوشش فرم رو راتييتغ

و  يمياقل یفاکتورها ريتأثر زمان و تحت ييبراساس تغ
 مناطق خشک و يمرتع یهاپيت. در باشديم یسوزآتش

ط یسال )در شرا 5تا  6 يط معموالًد علوفه يخشک، تولمهين
 یوزسآتشط قبل از یکنترل شده( به شرا یا چرایتوقف چرا 

و  Brockway جینتا (.,Mesdaghi 2009) گردديمبر
کو یومکزيشرق نشمال یزارهادر علف ،(6996)همکاران 
در  يفبرگان علان و پهنيد علوفه توسط گندميتولکه نشان داد 

از  يافت ولیبه شدت کاهش  یسوزآتشسال اول پس از 
 داشت. يشیفزابعد روند ابه سال سوم 
و  ياثر منف اجرای طرح یسالها يدر ط یسوزآتش

 هایاهبوتد يدرصد تاج پوشش، تراکم و تول یبر رو یداريمعن
شده درصد  یسوزآتشدر منطقه که نحویبه ،داشته است

 یداريمعنو د یبا کاهش شد هایابوتهد يپوشش، تراکم و تول
دهنده این است که گياهان نشان مسئلهاین  .همراه بوده است

 شوندينمدر مدت زمان کم احياء  یسوزآتشپس از  یابوته
قان شتر محقيج بیکه با نتا مدت زمان طوالني نياز دارندو به
در  هایابوتهات يد حیتجد ين مورد مطابقت دارد. بررسیدر ا

 يقاتيدر قرق تحق (یسوزآتش)سال چهارم بعد از  18تابستان 
د یتجد هایابوتهدرصد از  69خلخال نشان داد که فقط حدود 

 یسوزآتش (. Iemanie andSharifi,2006) اندافتهیات يح
 یاوتهباهان يگ ینابود موجب باًیتقرزد یاستان  يمراتع استپ

شده است  mucranata Noaeaو siberi Artemisia مانند
(Zare,2008 andBaghestani .)  در مراتع درود فرامان

ال کسیداشتند وجود ه که در منطق يچوب یهاگونهکرمانشاه، 
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و تا چند سال بعد از  از مرتع حذف شدند یسوزآتشبعد از 
. (6982و همکاران،  تباریيطال)ند نشداحياء هم  یسوزآتش

سبب کاهش درصد  یسوزآتشکردان  ياستپمهيدر مراتع ن
(.  al etGoudarzi,. 2015شده است ) هایابوتهتاج پوشش 

  Astragalus هگون یسوزآتشدر  شده يبررس یهاگونه از

verusکند  اياح را خود یهاهیپا یداريمعن به شکل نبود قادر
(2013 Tahmasebi,.) ه ک اندداده ز نشانتحقيقات دیگری ني

 کاهش یسوزآتشدر اثر  هایابوتهکم و توليد پوشش، ترا
 از (. et alKhodagholi,. 2001) شته استدا یامالحظهقابل 

ل باشد: ین دالیممکن است به ا هایابوتهن رفتن يب
را  هاآن یي، توانایابوتهو  ياهان چوبيبا کاهش گ یسوزآتش

جذب نور، رطوبت و مواد  یبرا ياهان علفيدر رقابت با گ
(. در Loftin & Carleton, 2000) دهديمکاهش  یيغذا
 يابل توجهخشک بخش قمهيمناطق خشک و ن یزارهابوته

 نهاآ يزنجوانهو  رونديمن ياز ب یسوزآتشله ياز بذرها به وس
ن ي(. همچن et alAbbasi,. 2010وابسته به بانک بذر است )

ن است يباالتر از سطح زم آنهاجوانه رشد چون  هایابوتهدر 
ز ياقه نبودن س يو چوب ننديبيمب يشتر آسيدر مقابل آتش ب

 یریپذبيآسو  دیافزايم آنهاسوخته شدن بر شدت و حرارت 
 andFattahi ) دهديمش یزافرا ا هایابوته

Tahmasebi,2010 )( 2008,وOrtman and Beran.) 
بر اساس شاخص سورنسون دو و  یاگونه یاز لحاظ غنا
 18 دارای ليست فلورستيک() ياهيگ یهاگونهتيمار از لحاظ 
پس از گذشت سه سال رو ازاین. باشنديمدرصد تشابه 

دو مرتع از تشابه باالیي برخوردار هستند و این به  یهاگونه
 یهاونهگویژه هب ،گرفتهآتشمنطقه  یهاگونه بمعني احياء اغل

. بيشترین اختالف مربوط به عدم باشديمعلفي و گندمي 
 و این باشديم گرفتهآتشع در مرت یابوته یهاگونه وجود
 به زمان بسيار بيشتری برای احيا نياز دارند. عموماً هاگونه
جنس  یابوته یهاگونهمانند انواع  یيهاگونهرو ازاین

Astragalus ،جنس  یهاگونهAcantholimon ،یهاگونه 
 cornuta Onobrychis و گونه Acanthophyllum جنس

ت مدبرای کاربری طوالنيعنوان شاخص خوبي به تواننديم
 هاگونه. به این معني که این ندشومرتع در یک منطقه لحاظ 

 یهاهیپاویژه مدت زمان طوالني برای احيا نياز دارند و به
عنوان شاخص مناسبي به تواننديمقطور و مسن این گياهان 

اهش کالبته  د.نبرای کاربری ملي اراضي در نظر گرفته شو
 رویشي هم یهافرمهمه اکم و توليد در درصد تاج پوشش، تر

و هم در عرصه شاهد به دليل  یسوزآتشدر عرصه 
 بوده است. 8635-32خشکسالي و کاهش بارندگي در سال 

ز سمت کرده و اتغيير  یسوزآتشگياهي پس از تيپ البته 
به سوی گياهان علفي رفته است. این شاهد  یابوتهگياهان 

باعث کاهش گياهان  یسوزآتشیگری بر این مدعاست که د
 یاهگونهاگرچه در  .گردديمو افزایش گياهان علفي  یابوته

درصد تشابه پس از سه سال حاصل شده است اما  18گياهي 
درصد تشابه  5/60در ترکيب گياهي تنها  آنهادر ميزان حضور 

تنها یک چهارم از ترکيب دو  ترسادهعبارت و به وجود دارد
امعه سيدن به ترکيب جو این یعني برای ر باشديممرتع مشابه 

 به زمان بسيار بيشتری نياز است. یسوزآتشقبل از 
در عرصه تشکيل تيپ  یسوزآتشکه پس از  یيهاگونه

قدرت تهاجمي باالیي به هستند که  یيهاگونه عموماً، دهنديم
 یهاگونه (8)بر اساس جدول فاقد پوشش دارند.  یهاعرصه

. ندشويمطالعاتي به سه دسته تقسيم موجود در دو سایت م
و  یسوزآتشتيمار  مشترک یا مقاوم که در هر دو یهاگونه

و  ودهبمقاوم  یسوزآتشبه  هاگونه. این شونديمکنترل یافت 
نجام ا قرار استاصالح و احياء مراتع  عمليات برای مناطقي که

مناطق زیاد است، در آن  یسوزآتششود و احتمال و سابقه 
اجرایي مانند ادارات منابع طبيعي پيشنهاد  یهادستگاهبرای 

احتمالي به  یسوزآتشپس از  هاگونهزیرا این  .شوديم
جدید یا  یهاگونهدوم  دسته. کننديمسرعت خود را احياء 

 یزسوآتشکه فقط در تيمار منطقه  یسوزآتشخاص منطقه 
بلکه  ،مناطق دیگری نيامدهاز  هاگونه. این شونديمیافت 

باشند يمهکتاری منطقه  8599لق به فلور متع
(1994 Akbarzadeh,)  منطقه  تردوردست نسبتاًو از مناطق

جا راه پيدا کرده و در آن یسوزآتشبه سایت  مورد مطالعه
به دالیل مختلف ازجمله  هاگونهاین  عموماً. اندکردهرشد 

 دتواننيمشتن بال یا پر و ... اندازه و وزن بذر، شکل بذر، دا
اصطالح برد دورتری منتقل شوند و به یهامسافتبه 
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 ندهست حساس یهاگونهدسته سوم  اکولوژیک باالیي دارند.
اغلب  هاگونه. این شونديمیافت  یسوزآتشتيمار که فقط در 
و جمعيت کمي از گياهان گندمي مانند  یابوتهاز گياهان 

به دليل  یابوته یهاگونه. باشنديم Stipaجنس  یهاگونه
ین بيشتر در باالی سطح خاک قرار دارد آنهااینکه جوانه رشد 

 گندمي و علفي یهاگونهاما  ننديبيم یسوزآتشا از آسيب ر
رار قدر سطح یا زیر سطح خاک  آنهابه دليل اینکه جوانه رشد 

 روازاین(. ,Mesdaghi 2009) ننديبيمکمترین آسيب را  دارد،
ضمن  .دباشيمبر همين موضوع یيدی أتنتایج این تحقيق نيز 

 Stipaگندمي تنها گونه یهاگونهداد از  نشان نتایج اینکه

hohenackeriana  حساس است و این به دليل  یسوزآتشبه
ه که نسبت ب باشديمرار گرفتن جوانه رشد این گياه محل ق

بقيه گياهان گندمي در سطح باالتری قرار گرفته است. این 
 Zare, &Baghestani ; 2001., al etDanial )نتيجه با نتایج 

تيب در تر. نتایج تحقيقات هر دو نفر بهباشديممشابه  (2008 
 یهاگونهاستان یزد و کشور آرژانتين نشان داده است که 

 .باشنديمحساس  یسوزآتشبه  Stipaمختلف جنس 
 یهاهيفرضهمه  قين تحقیآمده از اج بدستیبر اساس نتا 

تحقيق مورد قبول واقع شد. ضمن اینکه بر اساس نتایج این 
طور کلي به توانيمو همچنين مطالعات انجام شده  تحقيق

د باعث کاهش پوشش، تراکم، تولي یسوزآتش نتيجه گرفت که
اما در سالهای دوم و  .گردديمدر سال اول  یاگونه یو غنا

ش گياهان یو افزا یابوتهاهان يگ عث کاهشبا سوم به بعد
و ترکيب مرتع از گياهان  گردديمعلفي و گندمي چند ساله 

ی ضمن اینکه غنا .روديمچوبي به سمت گياهان علفي 
ه ( نيز پس از دو تا سیابوتهاستثنا گياهان بهمرتع ) یاگونه

بدین . شوديم یسوزآتشب مشابه حالت قبل از اغلسال 
جز در مورد گياهان معني که تيپ گياهي گذشته مرتع به

 استپي احيابه سرعت )طي سه سال( در مراتع نيمه یابوته
 .گردديم

 

 مورد استفاده منابع
-Abbasi, Moselow, H., Ghorbani, J., Safasian, N. and 

Tamartash. R., 2010. Effects of fire on vegetation 

upon the soil seed bank in Bamo National Prak of 

Shiraz. Iranian Journal of Rangland, 3(4): 623-640. 
-Adams, M. A., 1992. Phosphatase activity and 

phosphorus fractions in Karri (Eucalyptus 

diversicolor F. Muell.) forst soils. Journal of Biology 

and Fertility of Soils, 14:200–204. 
-Akbarzadeh, M., 1994, Provide vegetation map in the 

Sirachal region, Florestic and physionomic method, 

RIFR press, 71p. 

-Arzani, H. and Abedi, M., 2015. Rangeland Assessment, 

Vegation Measurement, University of Tehran press, 

322p. 

-Arzani, H. and King, G., 1994. A double sampling 

method for estimating forage production from cover 

measurement, in proceeding of 8th Biennial 

Australian Rangeland conference, pp.201-202. 
-Ajwa, H. A., Dell, C. J. and Rice, C. W., 1999. Changes 

in enzyme activities and microbial biomass of 

tallgrass prairie soil as related to burning and nitrogen 

fertilization. Journal of Soil Biology and 

Biochemistry. 31, 769–777. 
-Baghestani, N. and Zare, M. T., 2008. Fire behavior on 

range plants yield and its application for improvement 

of steppic rangelands of Yazd province. Iranian 

Journal of Rangland, 1(4): 327-341. 
-Brockway, D. G., Gatewood, R. G. and Paris, R. B., 

2002. Restoring fire as an ecological process in short 

grass prairie ecosystems: initial effects of prescribed 

burning during the dormant and growing seasons. 

Journal of Environmental Management, 65:135-152. 
-Carleton, S.W. and Loftin, S.R., 2000. Response of 2 

semiarid grasslands to cool-season prescribed fire. 

Journal of Range Management. 53:52-61. 
-Daniel V. P., Roberto, M. B., Mirta, D. M. and Omar, R. 

E., 2001. Effect of Fire on Perennial Grasses in 

Central Semiarid Argentina. Journal of Range 

Management, 54(5): 617-621. 

-Ejtehadi, H. Sepehri, A. and Akkafi, H. R., 2012, 

Methods of Measuring Biodiversity, Ferdowsi 

university press, 228p. 
-Fattahi, B. and Tahmasebi, A., 2010. Fire influence on 

vegetation changes of Zagros mountainous 

rangelands (Case study: Hamadan province). Iranian 

Journal of Rangland, 4(2): 228-239. 
-Goudarzi, M., Shamoradi, A. A., Karimi, G., Azimi, M., 

Khaksarian, F., Matinizadeh, M. and Zandi Esfahan, 

E., 2012. Fire Effects on Soil Physical, Chemical, 

Biological Properties and Vegetation Cover in 

Rangeland. Final report of research project Research 

Institute of forests and Rangelands, 47p. 
-Goudarzi, M., Azimi, M. and Ashouri, P., 2014. The 

effects of fire on the shrubs in a semiarid region of 

Iran. Journal of biodiversitiy and environomental 



 625  6شماره  62تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

sciences. 5(6):56-61. 
-Goudarzi, M., Azimi, M., Karimi, G., Zandi Esfahan, E. 

and Shamoradi, A., 2015. Study the effects of fire on 

canopy cover in grass species, Case study: Semi 

Steppe Rangelands of Kordan. Iranian Journal of 

Range and desert Research, 22(3): 537-545. 

-Guevara, J. C., Stasi, C. R., Wuilloud, C. F. and Estevez, 

O. R., 1999. Effects of fire on rangeland vegetation in 

south-western Mendoza plains (Argentina): 

composition, frequency, biomass, productivity and 

carrying capacity. Journal of Arid Environments. 

41(1): 27–35. 

-Heisler, J. L., Briggs, J. M., Knapp, A. K., Blair, J. M. 

and Seery, A., 2004. Direct and indirect effects of fire 

on shrub density and aboveground productivity in a 

mesic grassland. Journal of Ecology, 85:2245–2257. 
-Holecheck, J. L., Pipper, R. D. and Herbel, C. H., 2004. 

Range Management (Principles and Practices), Fifth 

Edition, 374p. 

-Javadi, S. A. and Mamoon, Z., 2011. Natural Burning 

Effects on Some Vegetation and Soil Characteristics 

of Rangeland (Case Study: Pir Gol Sorkh Behbahan 

Rangeland). Journal of renewable natural resources 

research, 2(1):45-54. 

-Khodagholi, M., Eftekhari, M., Bagherzadeh, K. and 

Saeidfar, M., 2001. Revival and improvement of 

range lands by way of shrubs control, final report of 

research project Research Institute of forests and 

Rangelands, 41p. 
-Mesdaghi, M., 2009. Range management (principles and 

practices). 736p.  

-Mirdavoudi, H. R., Yousefi, Y., Goudarzi, G., 

Famaheini, A. and Siahmansour, R., 2017. 

Investigation on the short term effect of fire on 

vegetation changes in rangelands of Markazi 

province (Case study: Khondab area) first phase. 

Final Report of Research Project¸ Research Institute 

of Forest and Rangelands. P 56. 
-Ortman, J. and Beran, D.D., 2008. Grassland 

management with prescribed Fire. Journal of 

Nebraska cooperative extension. 148: 122-132. 
-Pylypec, B. and Romo, J.T., 2003. Long-Term Effects 

of Burning Festuca and Stipa-Agropyron Grasslands. 

Journal of Range Management, 56(6): 640-645. 
-Sharifi, J. and Iemanie, A. A., 2006. An Evaluation of 

the Effect of Controlled Firing on Plant Cover change 

and Variety Composition in Semi-Steppe Rangelands 

of Ardebil Province (Case Study: Khalkhal Preserved 

Research Rangeland). Iranian Journal of Natural 

resources, 59(2): 517-526. 
-Siahmansour, R., Arzani, H., Jafari, M., Jvadi, S. A. and 

Tavili, A., 2015. Assessment the effect of fire on plant 

form and palatability in Zaghe rangeland. Journal of 

rangeland and watershed, 68(3):517-531. 
-Shokri, M., Safaian, N. and Atrakchali, A., 2002. 

Investigation of the effects of fire on vegetation 

variations in Takhti Yeylagh-Golestan National Prak. 

Iranian Journal of Natural resources, 55(2): 273-218. 
-Tahmasebi, P., 2013. Assessment the effects of fire 

degredation and potential the fire as a management 

tools for plant in semi stepe. Journal of rangeland and 

watershed, 2- summer, 287-298. 
-Talaitabar, S. M., Tatian, M. R. and Tamartash, R., 

2016. The Short-Term Effect of Fire on Vegetation 

Structure and Soil Physico-chemical Properties in 

Non-wooded Rangelands of Dorood Faraman. 

Iranian Journal of Rangland, 3(1): 1-18. 
-Zare Mayon, H. and Memariani, F., 2002. Study  

process of natural reclamation of vegetation in 

damaged area in national park of Golestan after fire 

1995. Journal of Pajouhesh and Sazandegi, 15(54): 

34-39. 

 

 

 

  



  Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 26 No. (2)    366 

Changes in vegetation cover of Sirachal mountain rangelands due to fire 
 

A. Eftekhari1*, M. Goudarzi2, P. Ashouri1 and R. Khalifehzadeh2 

 
1*-Corresponding author, Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, 

Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran, Email: alireza_ephtekhari@yahoo.com 
2- Researcher, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and 

Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran 
 
Received:06/30/2018 Accepted:08/15/2018 

 

Abstract 

    Fire in rangelands has significant effects on plant and soil factors. In this research, the effects 

of fire on plant factors were investigated in semi-steppe rangelands of Sirachal for three years 

(2015-2017). The two selected rangelands were similar in terms of vegetation type (before the 

fire) were next to each other. The treatments included control rangelands and burned rangelands, 

and sampling was performed using transects and quadrates (30 plots) for three consecutive years. 

Vegetation factors included canopy cover, production, density, species richness, and life form. 

The statistical analysis of the treatments was carried out using the independent t-test. Comparison 

of different years, in each of the burned or control rangelands, was done using analysis of variance 

and the means were compared with Duncan's test. The results showed that fire during the years 

of the project did not have a significant effect on the canopy percentage and the production of all 

rangeland species, but it had a positive and significant effect on the density of all rangeland 

species. High difference in density compared to the cover and production could be due to the low 

canopy cover and production of new seedlings. In other words, new seedlings of plants had a low 

canopy cover, low production, and a high density. In terms of species richness, the highest 

difference is related to the absence of shrub species in the burned rangeland; however, according 

to the Sorenson index, the two treatments were similar in terms of plant species. Also, in terms of 

life form, fire had a positive and significant effect on the cover percentage, density and production 

of forbs, a positive and significant effect on the cover percentage and density of grasses, and a 

significant negative effect on the shrubs. 
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