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 چکیده
 طالعهم نیا. دباشيم یسوزآتش ،خشکمهين و خشک مراتع در ژهیوبه ياهيگ جوامع بيترک و ساختار نييتع از عوامل مهم در یکي    

 به ياهيگپوشش یبردارنمونه .شد انجام یمرکز زاگرس ياستپمهين مراتع در ياهيگپوشش یيایپو بر یسوزآتش اثر يبررس هدف با
 پالت 66 تعداد ،يمرتع سایت هر در. شد انجام ساله 8سوزی یکساله و شامل آتش قیحر سایت 2 در و شده یبندطبقه يتصادف روش

 و پالت هر داخل در موجود یهاگونه. شد اجرا شاهد منطقه در پالت 86 و سوزیآتش منطقه در پالت 86 که شد مستقر يمربعمتر 4
 هیجزت از ياهيگپوشش به مربوط یرهايمتغ از یکهر سهیمقا برای .دیگرد ثبت قيدق طوربه هاگونه نیا از کیهر پوششتاج درصد

 دارعنيم شیافزا و الشبرگ، ياهيگپوشش کاهش باعث یسوزآتش که داد نشان جینتا .شد استفاده توکي آزمون و طرفهکی انسیوار
( نسوخته) شاهد منطقه به یسوزآتش از ساله 8 دوره کی گذشت با ياهيگپوشش یاگونه بيترک. در منطقه گردید لخت خاک سطح

اله ، گراس یکسچندساله اشکال رویشي گراس و افزایش سهم یابوته يشیرو شکل سهمدرصد  کاهش باعث یسوزآتش. شد کینزد
ها ها، تروفيتکریپتوفيتهميهای زیستي سوزی، سهم شکل زیستي کامفيت افزایش و شکلدر اثر آتش .منطقه شددر برگ یکساله پهن و

و کاهش  (IIو  I کالس) ي زیاد و متوسطخوشخوراکبا  یهاگونه سهم شیافزا باعث سوزیکاهش یافت. همچنين آتش هاو ژئوفيت
سوزی باعث کاهش الشبرگ و افزایش خاک گيری نمود که آتشتوان نتيجهبر اساس نتایج این مطالعه مي. گردید IIIسهم گياهان کالس 

 قرار گيرد. مورد توجهو این نکته در مدیریت مرتع باید  شدهلخت شده و در پي آن فرسایش خاک تشدید 
 

 سوزی مراتع.، آتشالشبرگخوراکي، رویشي، خوش شکلهایزیستي،  هایشکل، زاگرس مرکزی :های کلیدیواژه

 

 مقدمه
، بيش از نيمي ميليون هکتار 58با مساحت حدود  مراتع

ف تعلي از نظر اراضي، این .شوندشامل ميکشور را  مساحتاز 
 توليد محصوالت صنعتي و دارویي و، و آب دام، حفظ خاک

حفظ ذخایر ژنيتکي گياهي و جانوری اهميت بسزایي همچنين 
طبيعي تحت های مراتع و اکوسيستم .(Ansari, 2009) دارند

م، چرای دا مانند مختلف محيطيهای زیستتأثير آشفتگي
 Huenneke,  &Hobbs) گيرندقرار ميسوزی و سيل آتش

 ها،ترین آشفتگيان یکي از شایععنوسوزی بهآتش .(1992
 Bond) داردگياهي  جوامع ترکيب و ساختار نقش کليدی در

 et al.,; Bahalkeh ., 2009et al2003; Bowman  et al.,

جوامع گياهي، از ای پویایي و تنوع گونهدر  تغيير .(2018

https://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2019.119998
mailto:aa.naghipour@sku.ac.ir


 ...سوزی بر پویاییاثرهای آتش 855

های طبيعي سوزی بر اکوسيستمآتشاثرهای بارزترین 
 Casal,  &Hawkes, 1998; Reyes  &Menges) باشدمي

2016 et al.,; Naghipour 2000). 
ل زشده( و کنتریشده )تجونوع کنترل دو یدارا یسوزآتش

 ( است.يو اتفاق ی، عمديعيطب هایسوزیآتشنشده )شامل 
در ساختار و  يار مهمينشده نقش بسکنترل هایسوزیآتش

 Bond) ندینمايفا میجهان ا یهاستمياز اکوس یاريعملکرد بس

Keeley, 2005 and). به فصل، تکرار،  با توجه سوزیآتش
 .دارد عيهای طبيتأثير متفاوتي بر اکوسيستم ،آننوع و شدت 

از  يخو بر ياهيب گيترک یبر رو یرات بارزيتأث یسوزآتش
 س ازپ .(Snyman, 2015) خاک دارد یهايژگیو

ش داری کاهمعنيطور به و خشبي یااهان بوتهيگ سوزی،آتش
وب اهان اشکيرشد و گسترش گ یفضای مناسب برا یافته و

که یطورشود؛ بهيان هستند، فراهم ميکه اغلب گندم يتحتان
ان چندساله گسترش ي، گندمیسوزبعد از آتش هایسالدر 

 و Fattahi. ( et al.,Guevara 1999) کنندپيدا مي
Tahmasebi (6686)،  در مراتع  سوزیاثر آتش مطالعهبا

 يو خشب يچوب یهاکاهش پوشش گونه ،کوهستاني زاگرس
نسبت به آن گزارش را ان چندساله ين مقاومت گندميو همچن
و  يخوراکش خوشیسبب افزا یسوزآتش .نمودند

 را معموالًیشود، زيشتر دام از علوفه مرتع ميب یبرداربهره
شده زیسوافته در مناطق آتشیاهان هم سن و تازه استقرار يگ

ق یاز طر یسوزآتش .ر مناطق هستندیاهان سايآبدارتر از گ
اهان يهضم گقابل ین خام، فسفر و انرژيش مقدار پروتئیافزا

ت و يفيش کیشود. با افزايت علوفه ميفيش کیسبب افزا
ش یز افزايها نسهولت هضم علوفه، جذب آن در بدن دام

سوزی با از بين دیگر آتش از سوی .(Jankju, 2009) ابدیيم
گياهي خشک شده باعث افزایش بردن الشبرگ و پوشش

 شودمي سوزیآتشدرصد خاک لخت در منطقه مورد 
(Loftin, 2000; Naghipour, 2015 &Carleton ). 

Safayian و Shokri (8995) آتش برتأثير  بررسي با 
اهش ک ،ایرانشمال ای مراتع جلگهگياهي در تغييرات پوشش
پوشش گياهان  افزایش های خشبي وپوشش گونه

 نشان داده استتحقيقات  البته .نمودندبيان را  خوراکخوش

ای پس از گذشت سه تا چهار طور معمول گياهان بوتهکه به
 یابندافزایش مي دوبارهسوزی، سال از زمان آتش

(Tahmasebi, 2013). 
 رانیمراتع ادر  يک روش اصالحیعنوان آتش به کاربرد

 یاز اجزا يکیعنوان همواره به یسوزآتش يست. وليمتداول ن
که طوریوجود داشته و دارد، به يعيطب یهاستمياکوس ياصل

موجب صدمات  یه زاگرس مرکزيبه صورت مکرر در ناح
 شده و مراتع هاجنگل ياهيگپوششست و یزطيبه مح یاريبس

های یکي از استان . استان اصفهان(Naghipour, 2015) است
ر شدت دو به است گرفتهکشور است که در این منطقه قرار 

 اساس بر کهیطوربه سوزی قرار دارد؛معرض تهدید آتش
 656، حدود 8394تا  8396 یهان ساليب موجود، یآمارها

در استان اصفهان اتفاق افتاد که در اثر آن  یسوزفقره آتش
 شدهدچار حریق  يعيبمنابع ط يهکتار از اراض 953حدود 

در  یسوز(. آتش8396-8394کشاورزی،  آمارنامه) است
ر در ييتوسط دامداران و با هدف تغ اغلبمراتع کشور 

وفه به ت عليفيو ک يش دسترسین افزايو همچن ياهيگپوشش
 ,Tahmasebi) گرددي)کنترل نشده( انجام م یصورت عمد

ک عامل یعنوان سوزی بهآتشدر کشور ما ن یبنابرا (.2013
و در مناطق مختلف  شدهها شناخته مخرب در مراتع و جنگل

از وقوع  یريمرتبط، برای جلوگ یهاکشور سازمان
 این با توجه به اهميت موضوع، کنند.تالش مي یسوزآتش

سوزی بر روی پوشش تأثير آتش يبررسمطالعه با هدف 
 خوراکيرویشي و خوش هایشکلزیستي،  هایشکلگياهي، 

 شهرستان بویين و مياندشت واقعاستپي گياهان در مراتع نيمه
 .است شدهاستان اصفهان انجام در 

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 ردبویين و مياندشت واقع  ياستپمهين مراتع در این مطالعه
 یرکزم زاگرس استان اصفهان که بخشي از شهرستان فریدن و

کيلومتری  846شهرستان فریدن واقع در  .شد انجام باشد،مي
 عرض o33 66/تا  o63 42/ محدوده درغرب شهر اصفهان و 

)شکل  قرار دارد يشرقطول  o68 35/ تا o49 83/و يشمال
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بندی دومارتن اقليم منطقه بر اساس روش طبقه .(8
 436ميانگين بارش ساالنه این منطقه مرطوب بوده و نيمه
 باشد. ميانگيناست که عمدتاً به صورت برف ميمتر ميلي

 3/2و  5/68ترتيب در منطقه بهحداکثر و حداقل ساليانه دما 
 86حرارت ساليانه نيز  گراد و ميانگين درجهدرجه سانتي
 ،منطقه مورد مطالعه غالب ياهيگ پيت گراد است.درجه سانتي

و   verusAstragalus گون دو گونه بودن غالببا  زاربوته
susianus Astragalus به صورت  یسوزآتش .باشدمي

 تهگذش یهاسال يط تکرار بهو  )عمدی یا سهوی( نشدهکنترل
 اینبنابر ،است افتاده اتفاق مراتع نیا مختلف یهاقسمت در
 در ار یسوزآتش اثر در ياهيگپوشش راتييتغ روند توانيم
ق یسایت حر 2ن منظور، يبه هم. نمود يبررس مناطق نیا

 دند.یساله انتخاب گردپنجو  یک یهامربوط به دوره

 بلق سال در که شودای اطالق ميبه منطقه یکساله سوزیآتش
 سوزیآتش و است افتاده اتفاق سوزیآتش بردارینمونه از

 قبل الس پنج سوزیآتش سابقه با ایمنطقه به مربوط سالهپنج
 تايخصوص تمام در مناطق نیا. باشدمي بردارینمونه زمان از
 و جهت ب،يش) يتوپوگراف گياهي،تيپ پوشش مثل صفات و

 و ودهب هم به هيشب تقریباً يبارندگ مقدار و کخا نوع ،(ارتفاع
 یراب .داشتند اختالف هم با سوزیآتش سال تورکفا در تنها
 داده، رخ آن در یسوزآتش که شده نييتع مناطق از کیهر

 آن در که سوزی،در مجاور منطقه آتش شاهد منطقه کی
 با هاتسای نييتع .دیگرد مشخص فتاده،ين اتفاق یسوزآتش

 منابع کل اداره حفاظت بخش آمار و اطالعات از استفاده
 .دش انجام بردارانبهره و يمحل افراد استان اصفهان، يعيطب

 

 
 برداری در استان اصفهان و ایراننمونه هایسایتبه همراه  فریدنموقعیت شهرستان  -1شکل 

 
 روش تحقیق

 يهای مرتعن حدود سایتييو تع يمقدمات یيپس از شناسا
شامل  ياهيگپوشش یبرای مطالعه پارامترها ،يمورد بررس

 يفتصاد یبردارو درصد پوشش، از روش نمونه یاب گونهيترک
 66 ، تعداديد. در هر سایت مرتعیشده استفاده گرد یبندطبقه

ق و یپالت در منطقه حر 86مستقر شد که  يمتر مربع 4پالت 

 داخل در موجود یهاگونهپالت در منطقه شاهد اجرا شد.  86
 قيدق طوربه هاگونه نیا از کیهر پوششتاج درصد و پالت هر

 درصد پوشش، درصد یريگاندازه با همزمان. دیگرد ثبت
 یهافرم سپس .شد ادداشتی زين لخت خاک درصد و الشبرگ

 .تگرف قرار محاسبه مورد مختلف يستیز یهاشکل و يشیرو
له يوسبه ها، ابتدا نرمال بودن دادهیوتحليل آمارتجزیهبرای 
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ها توسط انسیو همگن بودن وار رنوفيولموگروف اسمکآزمون 
ش اثر آت یريگاندازه یقرار گرفت. برا يآزمون لون مورد بررس

 طرفه وکیانس یه واریاز تجز گياهيخصوصيات پوششبر 
 افزاردر نرم یه محاسبات آماريلکاستفاده شد.  توکيآزمون 

SPSS 23 طيرسم نمودارها در مح و Excel 2010 انجام شد. 
 

 نتایج
 تاجی کل، الشبرگ و خاک لختسوزی بر پوششآتش اثر

 رب اثر آتش که طرفه نشان دادنتایج آناليز واریانس یک

 بر .استدار تاجي کل، الشبرگ و خاک لخت معنيپوشش
 تاجي کلدرصد پوشش ن توکي،نتایج حاصل از آزمواساس 

سال اول پس از سوزی و شاهد در بين دو منطقه آتش
سوزی باعث تشآ دار بود.سوزی دارای اختالف معنيآتش

 تاجي کل پس از گذشت یکسالکاهش شدید درصد پوشش
سوزی آتش ساله ازبا گذشت یک دوره پنجالبته شد.  از آتش

 سوزیتاجي کل در منطقه آتشبا توجه به بهبود پوشش
 ردیدداری نسبت به منطقه شاهد مشاهده نگاختالف معني

 .(6)شکل 

 
 سوزیپس از آتش یکسال و پنج سالمورد مطالعه مربوط به  های مرتعیندر مکادرصد پوشش تاجی کل  -2شکل 

 .باشدمي درصد 8سوزی و شاهد در سطح اشتباه معيار( هر سال بين دو منطقه آتش ±دهنده اختالف آماری ميانگين )حروف غير مشترک نشان
 

 
 سوزیسال پس از آتشیکسال و پنجهای مرتعی مورد مطالعه مربوط به درصد الشبرگ در مکان -3 شکل

 .باشدمي درصد 8سوزی و شاهد در سطح اشتباه معيار( هر سال بين دو منطقه آتش ±دهنده اختالف آماری ميانگين )حروف غير مشترک نشان
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همچنين نتایج حاصل از آزمون توکي نشان داد که درصد 
پس از یکسال از  سوزی و شاهدالشبرگ بين دو منطقه آتش

دار بود و حتي با گذشت یک سوزی دارای اختالف معنيآتش
ساله نيز شرایط نتوانسته است به حالت قبل از آن دوره پنج

هد سوزی و شادار بين دو منطقه آتشف معنيباز گردد و اختال

(. همچنين، بر درصد خاک لخت منطقه 3مشهود بود )شکل 
داری افزوده سوزی به صورت معنيپس از یکسال از آتش

سوزی بين دو ساله پس از آتششد؛ ولي در یک دوره پنج
داری وجود نداشت سوزی و شاهد تفاوت معنيمنطقه آتش

 (.4)شکل 
 

 
 سوزیسال پس از آتشپنجیکسال و های مرتعی مورد مطالعه مربوط به درصد خاک لخت در مکان -۴شکل 

 .باشدمي درصد 8سوزی و شاهد در سطح اشتباه معيار( هر سال بين دو منطقه آتش ±دهنده اختالف آماری ميانگين )حروف غير مشترک نشان

 
 زیستی هایشکلسوزی بر اثر آتش

ث باع سوزیکه آتش دادنتایج حاصل از آزمون توکي نشان 
در سال اول پس از ها دار درصد پوشش کامفيتکاهش معني

ساله، تفاوت پنجشده است و با گذشت یک دوره حریق 
 نداشت سوزی و شاهد وجودداری بين مناطق تحت آتشمعني

زیستي، بين دو منطقه های شکلهمچنين در دیگر . (8 جدول)
 داری وجود نداشت.سوزی و شاهد تفاوت معنيآتش

های زیستي نيز از نظر درصد فراواني هریک از شکل
 سهم ها و افزایشسوزی باعث کاهش سهم کامفيتآتش
ي گياهپوششدر ترکيب ها و تروفيتها کریپتوفيتهمي

ها بعد از یکسال از وقوع همچنين سهم ژئوفيتگردید. 

 .(8)شکل  افزایش یافت سوزیآتش
 

 رویشی هایشکلسوزی بر اثر آتش
سوزی نتایج حاصل از آزمون توکي نشان داد که آتش

ها در سال اول ایدار درصد پوشش بوتهباعث کاهش معني
اله، سبعد از وقوع حریق شده است و با گذشت یک دوره پنج

سوزی و شاهد وجود داری بين مناطق تحت آتشتفاوت معني
های رویشي (. همچنين، از نظر شکل6نداشت )جدول 

برگ یکساله، گراس چندساله و گراس برگ چندساله، پهنپهن
داری وجود یکساله بين مناطق مورد بررسي اختالف معني

 نداشت.

 
  

ab bc
a

c

۰
2۰
۴۰
۶۰
۸۰

1۰۰

آتش 

سوزی

شاهد آتش 

سوزی

ت شاهد
 لخ

ک
خا

(
صد

در
)

…یک سال بعد از آتش سوزی                        



 ...سوزی بر پویاییاثرهای آتش 896

 شاهد سوزی ودر مناطق آتش زیستی مختلف هایشکلپوشش طرفه حاصل از تأثیر آتش بر درصد آنالیز واریانس یک نتایج -1جدول 

 شکل زیستي
 سوزی آتشاز  بعدپنج سال  سوزی آتش بعد از یکسال

 داریمعنيسطح 
 شاهد آتش سوزیعرصه  شاهد آتش سوزیعرصه 

 c 63/8 ± 69/6 a 36/8 ± 63/89 bc 22/6 ± 44/9 ab 24/8±86/82 668/6 کاموفيت

 664/6 45/8 ± 99/6 58/5 ± 65/6 86/5 ± 55/6 48/4 ± 85/6 ژئوفيت

 529/6 22/3 ± 38/8 85/4 ± 39/8 85/8 ± 24/8 25/4 ± 6/6 همي کریپتوفيت

 365/6 59/6 ± 26/6 65/6 ± 82/6 89/6 ± 89/8 48/6 ± 6/8 تروفيت
 باشد.درصد مي 8سوزی و شاهد در سطح اشتباه معيار( هر سال بين دو منطقه آتش ±اختالف آماری ميانگين )دهنده حروف غير مشترک نشان

 

 
 سوزییکسال و پنج سال پس از آتشهای مرتعی مورد مطالعه مربوط به زیستی در مکان هایشکلدرصد فراوانی هریک از  -5شکل 

 
های رویشي نيز درصد از نظر درصد فراواني هریک از شکل

 سال پس ازپنجیکسال و  با يمرتعهای مکانها در ایسهم بوته
نسبت به شاهد به شدت کاهش یافت و در مقابل، سوزی آتش
م همچنين درصد سه پيدا کرد.یکساله افزایش  هایبرگپهنسهم 

یکسال از  مرتع بعد از ساله درساله و یکچندهای گراس
 .(2ل )شک یافتندافزایش  در مقایسه با منطقه شاهدسوزی آتش

 سوزی بر خوشخوراکیاثر آتش
سااوزی یکساااله باعث کاهش  نتایج نشااان داد آتش

شخوراکي    معني شش گياهان با کالس خو صد پو  IIIدار در
سااااله، تفاوت شاااده اسااات و با گذشااات یک دوره پنج

سااوزی و شاااهد وجود  داری بين مناطق تحت آتشمعني

 (.3)جدول  داشت

کالس         هریااک از  ني،  فراوا ظر درصااااد  ن هااای از 
با کالس       خوش هان  يا خوراکي نيز درصااااد ساااهم گ
سال پس از    در مراتع با یک IIخوارکي خوش سال و پنج 
شاهد افزای     آتش سبت به  ست، در  سوزی ن ش پيدا کرده ا

به شاادت  IIIخوراکي مقابل سااهم گياهان با کالس خوش
با کالس          هان  يا فت. همچنين درصاااد ساااهم گ یا کاهش 

سااوزی افزایش بعد از یکسااال از آتش I خوراکيخوش
 (.5داشت )شکل 
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 اهدسوزی و شمختلف در مناطق آتش رویشی هایشکل پوشش ش بر درصدطرفه حاصل از تأثیر آتنتایج آنالیز واریانس یک -2جدول 

 شکل رویشي
 سوزی آتشپنج سال بعد از  سوزی یکسال بعد از آتش

 داریمعنيسطح 
 شاهد سوزیعرصه آتش شاهد سوزیعرصه آتش

 c 63/8 ± 69/6 a 36/8± 63/89 bc 22/6 ± 44/9 ab 24/8±86/82 668/6 ایبوته

 889/6 35/3 ± 53/6 23/2 ± 96/8 68/5 ± 99/6 65/3 ± 59/6 ساله چندبرگ پهن

 258/6 36/8 ± 83/6 56/6 ± 65/8 66/6 ± 46/6 55/8 ± 62/8 سالهبرگ یکپهن

 266/6 59/6± 58/8 32/8 ± 45/6 68/3 ± 64/8 25/3 ± 66/8 گراس چند ساله

 536/6 38/6 ± 48/8 32/8 ± 25/6 88/3 ± 23/8 5/6 ± 86/6 سالهگراس یک
 .باشددرصد مي 8زی و شاهد در سطح سواشتباه معيار( هر سال بين دو منطقه آتش ±دهنده اختالف آماری ميانگين )حروف غير مشترک نشان

 

 
 سوزیسال پس از آتشپنجهای مرتعی مورد مطالعه مربوط به یکسال و رویشی در مکان هایشکلدرصد فراوانی هریک از  -۶شکل 

 

 سوزی و شاهددر مناطق آتش خوراکی گیاهانکالس خوشطرفه حاصل از تأثیر آتش، بر درصد نتایج آنالیز واریانس یک -3جدول 

 کالس خوشخوراکي
 پنج سال بعد از آتشسوزی یکسال بعد از آتشسوزی

 سطح معنيداری
 شاهد عرصه آتشسوزی شاهد عرصه آتشسوزی

 I 3/59 ± 8/36 3/34 ± 8/63 6/29 ± 6/66 6/88 ± 6/88 6/422کالس 

 II bc8/68 ± 6/23  ab5/69 ± 6/28  a9/28 ± 8/28  c4/43 ± 8/65  6/635کالس 

 III a4/58 ± 6/46  b63/23 ± 8/24  a88.62 ± 8/64  b89/86 ± 8/68  6/666کالس 
 باشد.درصد مي 8زی و شاهد در سطح سواشتباه معيار( هر سال بين دو منطقه آتش ±دهنده اختالف آماری ميانگين )حروف غير مشترک نشان
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 سال یکهای مرتعی مورد مطالعه مربوط به خوراکی در مکانهای خوشدرصد فراوانی هریک از کالس -7شکل  

 سوزیسال پس از آتشپنجو 

 
 بحث
 ياهيگپوشش یيایبر پو یسوزر آتشي، تأثاین مطالعه در
مورد ارزیابي قرار  یزاگرس مرکز ياستپمهيمنطقه نمراتع 

 يگن عامل آشفتیمتفاوت ا یامدهاياز پ حکایتگرفت. نتایج 
ن یل ایکه دال داشت ياهيگمختلف پوشش یهاتير کمب

ج مطالعه فوق نشان ینتا ان شده است.يب ادامهرات در ييتغ
 یسوزو الشبرگ در آتش ياهيگپوششدهد که درصد يم

د( نشده )شاهسوختهسه با مناطق یدر مقا يطور قابل توجهبه
 یسوزسال پس از وقوع آتش 8و حتي تا  است یافتهکاهش 

اند است. مطالعات مختلف نشان دادهداشتهادامه ز همچنان ين
، پوشش يجنگل يمناطق مرطوب و اراض یکه در گراسلندها

ه خود يت اوليسال به وضع 8-6ن بعد از يالشبرگ سطح زم
 خشکمهياست که مراتع خشک و ن يگردد، این در حاليباز م

خود  يپوشش الشبرگ دوبارهم يادی برای ترمیبه مدت زمان ز
 ،Meir-Noy (8998)مطالعه  .(Jankju, 2009) احتياج دارند
ر کل د يتاجپوشش که نشان داد یاترانهیمد یدر گراسلندها
سه با مناطق یدر مقا یسوزش پس از آتشیفصل اول رو

کند و در سال دوم پس از داری پيدا مينسوخته کاهش معني
افته؛ در حالي که در سال سوم ین تفاوت کاهش یا یسوزآتش

 ایشان نیاست. بنابرا نشدهمشاهده  یداريتفاوت معن

ه سال ا سن مناطق تنها تیاثر آتش در ا گيری نمودند کهنتيجه
 درصد خاکمطالعه این در  .داردادامه  یسوزپس از آتش

در مناطق  یسوزسال از زمان آتش 8لخت با گذشت 
ن یشده نسبت به مناطق نسوخته )شاهد( بيشتر بود. اسوخته

اهان خشک و يش خاک لخت ناشي از حذف الشبرگ گیافزا
باشد. ه توسط آتش مييسبز اول ياهيگن پوششيهمچن

 یهاو جوانه بذرهای مختلف به به روش یسوزآتش همچنين،
ا یسطح خاک و  یکه بر رو یااهان چندسالهيگ يشیرو
Meir, -Noy) رساندب مييک سطح خاک قرار دارند آسینزد

جه موجب يدر نت ،اهان شدهياین عوامل باعث حذف گ .(1995
 از يکی گردد.يم یش بعدیش خاک لخت در فصل رویافزا
زمان  در این رابطه ذکر نمود، توانميی که دیگرل مهم یدال

ا یآخر زمستان  یهایسوزمعموالً آتش است. یسوزآتش
زده است، خین ينکه هنوز سطح زمیل ايل بهار به دلیاوا

ن اگر ی. بنابراکندينمبه خاک و بانک بذر خاک وارد  يخسارت
 ينیيپا یهارخ دهد که خاک و بخش يزمان در یسوزآتش
د، در مقایسه با شرایطي که خاک و نمرطوب باش ،مالچ

 ش خاکیباشد؛ سبب کاهش فرساگياهي خشک ميپوشش
 مانديم يدر عرصه باق یشتريشده و مقدار مالچ ب

(., 2014al etBargmann )ياستپمهيکه مراتع ن ي. در صورت 
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در فصل تابستان و توسط انسان دچار  اغلبکشور 
ار يسوزی حرارت بسآتش فصل،این شود. در يسوزی مآتش
اهان يبه گ یدیشد تهایخسارکند و موجب يد ميرا تول یيباال

ن بودن یيخاک، پا یباال یگردد. دماو بانک بذر خاک مي
رایط اهان در تابستان شير بودن گیپذهوا و آتش يرطوبت نسب

 دکنميبا شدت باال فراهم  یهایسوزبرای آتشرا الزم 
(Jankju, 2009)رطوبت ،یسوزآتش زمان در ن اگريچن. هم 

 یهایسوزآتش در معموالً که يحالت نباشد، باال خاک
 یهاساستر شیافزا با یسوزآتش افتد،يم اتفاق نشدهکنترل
. دشويم مرتع علوفه ديتول کاهش باعث اهانيگ بر يخشک
 بدون و لخت يطوالن مدت یبرا خاک سطح ن،یبراعالوه

 يآب و یباد شیفرسا مستعد بنابراین ،مانده باقي محافظ
آمده، دستج بهیبر اساس نتا .(Jankju, 2009)گردد مي

 دش یااهان بوتهيدار پوشش گيباعث کاهش معن یسوزآتش
ز همچنان ين یسوزن کاهش تا سال پنجم پس از آتشیو ا

که در پوشش يدر صورت دار نبود.ولي معني ،داشتادامه 
شاهد  و یسوزن دو منطقه آتشيکساله بیان چندساله و يگندم

 یسوزاثر آتش یاريجاد نشد. مطالعات بسیا یدارير معنييتغ
ن يو همچن يو خشب يچوب یهادر کاهش پوشش گونه

 انددر مقابل آن گزارش نمودهرا ان چندساله يمقاومت گندم
(., 2009; Alfaro al etMeir, 1995; Bates -Noy

., 2015al etSánchez )ر باالت آنها يشیکه جوانه رو ياهاني. گ
وانه که ج ياهانيها(، نسبت به گتين است )کامفياز سطح زم

ا در داخل خاک ین و يسطح زمهم یسوزدر زمان آتش آنها
ن نشا یسوزبه آتش یشتريت بياند، حساسقرار گرفته

 ا امتدادیها در انتها بوته بيشتر يشیرو یهادهند. جوانهيم
 يیهوا یهااندام یسوزن آتشیبنابرا اند.گرفتهها قرار ساقه

 .(Jankju, 2009)ها شود یاف بوتهيتواند سبب تضعيم
ر سطح د يشیل قرار گرفتن جوانه رويان چندساله، به دليگندم
 يبچو یهاسه با گونهیدر مقا یشتريب یر خاک، سازگاریو ز

 یهارهانگيدارند. کوتاه بودن م یسوزنسبت به آتش یاو بوته
زوم یق ریاز طر يشیساقه، قادر بودن به انجام رشد رو ينیيپا
، در قاعده ساقه يستمیمر یهاا استولون و قرار داشتن جوانهی

 شوديم یسوزاهان در برابر آتشين گیسبب محافظت ا

(., 2009et al., 1999; Haubensak al etGuevara ) البته .
 یز دارايمختلف ن يشیرو یهادر پاسخ فرم یسوززمان آتش

در طول  یسوزکه اگر آتشیطوراست، به یاريت بسياهم
دت به م یسوزا اگر بعد از آتشی، دشو انجام يدوره خشکسال

اله ان مطلوب چندسيفتد، گندمياتفاق ب يچند سال خشکسال
 .(Jankju, 2009)نند يبيشدت صدمه مخشک بهمهيدر مراتع ن
ت از يژئوف يستیشکل زش سهم یباعث افزا یسوزآتش

 ينيرزمیز یهااندام یها داراتيد. ژئوفیکل گرد يتاجپوشش
بودن  يل مخفيدلا کورم( و بهیزوم یاز، رير بوده )پيتکث یبرا

 یهایسوزتوانند آتشمي ير خاک، به راحتیها در زن بافتیا
 دنیا نمايخود را اح یسوزد را تحمل کرده و پس از آتشیشد

(5201 .,et alRafiee ) .Tahmasebi (6688) و همکاران 
 از که ياناهيکه گ نيز در مطالعه خود به این نتيجه دست یافتند

 یسوزآتش از پس شوند،يم ريتکث ازيپ و زومیر قیطر
 گيری دارند.ش چشمیافزا

ان اهيگ يرات خوشخوراکييتغ يج حاصل از بررسینتا
اهان ي، سهم گیسوزنشان داد که در سال اول پس از آتش

 Iاهان کالس يکل، کاهش و گ ياهيگاز پوشش III کالس
 وزیسساله از آتش. اما با گذشت یک دوره پنجیافتافزایش 

کند و در عوض های خوشخوراک کاهش پيدا ميپوشش گونه
یابد افزایش مي IIIو  II سهم گياهان با کالس خوشخوراکي

اهان رویه دام از گيتوان برداشت بيکه دليل آن را مي
نتيجه  گونه اینتوان يم اینخوشخوراک دانست. باوجود

 ياهان با خوشخوراکيباعث افزایش گ یسوزگرفت که آتش
غيرخوشخوراک را  یهاباال شده و در مقابل پوشش گونه

و  Shokri (8995) ،Shokri و Safayian .دهدميکاهش 
ن يز به همينIemani (6662 ) و Sharifi و (6668) همکاران

ان نمود يتوان اینگونه بيم رال يافتند. بنابراین دلیج دست ینتا
و  یاگون بوته یهاکه عمدتاً شامل گونه IIIاهان کالس يکه گ

چار د یشتريبا شدت ب یسوزباشند در اثر آتشيخشبي م
ورود  یروند و فضای مناسب براين ميحریق شده و از ب

 Iemani &Sharifi ,) گرددياهان خوشخوراک فراهم ميگ

مود گيری نتوان نتيجهمطالعه ميبر اساس نتایج این  .(2006
اعث ب استپي،نشده در مناطق نيمههای کنترلسوزیآتش که
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 افزایش همچنين و گياهيو پوشش الشبرگدرصد کاهش 
با توجه به  البته شود.مي در این مناطق خاک لخت درصد

 برایسوزی از اهميت باالیي اینکه مدیریت پس از آتش
شود این مناطق برخوردار است، پيشنهاد مي دوبارهاحيای 

سوزی نيز در پس از وقوع آتشعامل شدت چرای دام 
 مورد بررسي قرار گيرد. آیندهمطالعات 
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           Abstract 

     Fire is one of the most important influencing factors on the structure and composition of plant 

communities, especially in arid and semiarid rangelands. This study was designed to investigate 

the role of fire on vegetation dynamics in semi-steppe rangelands of Central Zagros. A stratified 

random sampling was used to collect the data from six sites with one and five years after the last 

fire. At each rangeland site, 20 plots with four square area meters, 10 plots in the burned sites and 

10 plots in the control sites, were used. The cover percentage of each species was accurately 

recorded. A one-way analysis of variance and Tukey's test were used to compare each of the 

variables. The results showed that the fire significantly reduced the vegetation cover and litter, 

and increased the bare soil surface in the region. The composition of the fire region was close to 

the control area after a period of five years. The fire caused a decrease in the percentage of shrubs 

and an increase in the proportion of perennial grasses, annual grasses, and annual forbs in the 

region. The fire also changed the vegetation composition of rangelands, so that the proportion of 

hemicryptophytes, therophytes, and geophytes were decreased while chamaephytes increased. 

Fire also increased the proportion of high and moderate palatable species (class I and II) and 

reduced the proportion of class III species. Based on the results of this study, it can be concluded 

that the fire reduces litter and increases the bare soil; consequently, the soil erosion is exacerbated, 

hence this should be considered in rangeland management. Overall, uncontrolled fires in the semi-

arid regions of the country will not lead to the restoration of vegetation cover. 
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