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 اثر آتش سوزي ها در فوربتغییرات پوشش 

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورمحقق ، *محمود گودرزی

 استاديار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان مژگان السادات عظیمی،

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوراستاديار احسان زندی اصفهان، 
 

 چكیده  

پیوندد که ممکن است سبب نابودي علوفهه عي زيادي در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک به وقوع ميآتش سوزيهاي طبی

گهردد   و خاک با ارزش مرتعي را در معرض فرسايش قرار داده و موجب خسارات مالي و زيست محیطي زيهادي شده مرغوب

 دراهي مرتعهي پوشش گیگرفته  بر روي  آتشتع براي بررسي پیامد اثر آتش سوزي در مراتع نیمه استپي، طرح پژوهشي در مرا

 الههاي کهامبلوک در قالهب طهرح آمهاري تحقیق )البرز جنوبي( انجام گرفت  ساوجبالغمراتع نیمه استپي منطقه کردان شهرستان 

 شهد  تهها( انجهامتکهرار )پال 20 و تیمار )مراتع شاهد و مراتع آتش گرفته( 2(، با 1389-1387) سال 3 زمان تصادفي به مدت

سهال  3 مهدت صورت سالیانه بهبه  با استفاده از ترانسکت و کوادراتسوزي شده آتش  و شاهد مرتع گیاهي درصد تاج پوشش

قايسهه کتوريهل و مبررسي شد  پس از اتمام عملیات صحرايي، تجزيه و تحلیل آماري نتايج تیمارها با طرح آزمايشهي فا متوالي

ي زمان باعه  افهزايش در ط سوزي آتشها نشان داد ل دادهتجزيه و تحلی  رارها انجام گرديدبین تک ها با آزمون دانکنمیانگین

دار گرديهده  ( شده و تفاوت بین سال ومنطقه معنهي%5( و همجنین افزايش فوربهاي يک ساله )سطح %5فورب چند ساله )سطح 

 است 
 

 :كلید واژه

 کردان، ، فوربتاج پوشش آتش سوزي، 
 

 مقدمه  

 مراتهع ممکن است سبب نهابودي علوفهه بها ارزشاتفاق مي افتد  استپي و استپيدر مراتع مناطق نیمه که ي يهاسوزيآتش

زيست محیطهي گهردد  در صهورتیکه  به تبع آن باع  قرار داده وآبي و بادي  را در معرض فرسايش حاصلخیز مرتعشده، خاک 

عوامهل مهديريت مراتهع و اصهالح پوشهش گیهاهي در  آتش سوزي مهار شده و طبهق اصهول مرتعهداري اجهرا شهود يکهي از

يکهي از راهههاي مهديريت مراتهع و اصهالح (  1388، موصلو و همکهاران اي است )عباسياکوسیستمهاي مختلف بويژه مديترانه

مهار شده مي باشد  آتش سوزي کنتهرل شهده  سوزي آتشپوشش گیاهي در اکوسیستمهاي مرتعي مناطق خشک و نیمه خشک، 
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تواند به شدت بهه شود  آتش پديده تخريبي طبیعي است که مياي خشبي و بهبود تولید علوفه مراتع ميگیاهان بوته موجب حذف

پوشش گیاهي و خاک آسیب بزند و بدين ترتیب مانع برخي عملکردهاي اکوسیستمي ماننهد نگههداري منهابع آب، محافاهت از 

در  سهوزي آتهشدر امريکها از مهیالدي  1920در آغهاز دههه  ( Saá et al., 1993فرسايش خاک و تجمع مواد غذايي بشهود )

هاي گوناگون رشد و توسعه جوامهع سوزي ممکن است بر جنبه (  آتش1384براي بهبود مراتع استفاده شد )مقدم، مرتع  مديريت

ه کهه در سهالهاي بعهدي هاي مهاجم و نامرغوب مرتعي آتش زدن مراتع بودگیاهي موثر باشد  يکي از راههاي از بین بردن گونه

شود  آتش سوزي يکي از ابزارهاي مديريت در علفزارها و حفظ حیات وحش هاي خوش خوراک و علفي جايگزين آن ميگونه

شهود  همننهین يکهي از اي خشبي و بهبود تولید علوفهه مرتعهي مياست  آتش سوزيهاي کنترل شده موجب حذف گیاهان بوته

ان مهاجم و خاردار سوزاندن آنها است که اين روش در کشورهايي ماننهد امريکها و اسهترالیا راههاي جلوگیري از گسترش گیاه

(  يکي از هدفهاي اصلي آتهش سهوزي مرتهع افهزايش تولیهد 1385شود )شريفي و ايماني، يک روش اصالح مرتع محسوب مي

چوبي، اقدام پیشگیرانه باشد يا بهراي  علوفه است  آتش سوزي ممکن است در مقابل کاهش ظرفیت چرا به واسطه هجوم گیاهان

افزايش تولید علوفه از طريق تبديل بوته زار به مرتع علفي طرح ريزي شود  کاهش يا بهه تهاخیر افتهادن رشهد گیاههان چهوبي 

 ( 1388)مصداقي،  .فرصت توزيع بهتر دام و استفاده يکنواخت تر از علوفه را خواهد داد

هاي علفي مانند پیامد آتش بر پوشش گیاهي دريافتند که در اثر آتش سوزي گونه( در بررسي 1381شکري و همکاران )

Stipa pennata  وvalessiana  Festuca   هاي خشبي ه، ولي گون( داشته%1دار )در سطح نسبت به منطقه شاهد افزايش معني

ي که در ( در پژوهش1385و ايماني )شريفي  کاهش معني داري يافته اند  punges  Acanthophylumو Rosa persicaمانند 

  Bromus tomentellusر  قرق تحقیقاتي خلخال انجام دادند دريافتند که سال دوم بعد از آتش سوزي میزان گندمیان دائمي نای

دمیان دائمي درصد رسیده است  صد در صد گن 63/80درصد )پوشش کل( به  97/51افزايش يافته و از   Festuca ovinaو  

ده به تفاوت بوم سوزيآتشها در مقابل چهارم تجديد حیات نموده اند، همننین مشخص شد که واکنش انواع گراس در سال

ش سوزي پوشش   همننین در دو سال بعد از آتاثر منفي دارد Stipaاثر مثبت و بر تولید  Agropyronطوري که بر تولید 

د کاهش درص 67/18درصد به  28/34از    Onobrychis cornata  و  Astragalus persicusاي خاردار مانند گیاهان بوته

، تولید گیاهان سوزيآتش( در مراتع سمیرم بیانگر اينست که در اثر 1380هاي خداقلي و همکاران )نتايج بررسي يافته است 

مننین ندمي فراهم شده است  ههاي گويژه علفيه ها ببع آن شرايط براي توسعه و گسترش ديگر گونهاي کاهش يافته و به تبوته

ء شدند )زارع به خوبي احیا Festuca drymeiaسوزي در پارک ملي گلستان گندمیان دائمي مانند در سال دوم بعد از آتش

شده است  Stipa Barbata  در مراتع استپي يزد تقريبا موجب نابودي گراس سوزي آتش(  1381ن و معمارياني، امايو

-آتشبیانگر اينست که  ( در مراتع نیمه استپي آرژانتین2001و همکاران ) Danial(  نتايج تحقیقات 1386)باغستاني و زارع، 

 شود  مي  Stipa tenuis  و Stipa gynerioidesهاي موجب مرگ و میر گونه سوزي
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Trabaud  وGaltic (1996در مطالعه )یهاهي بررسهي اي در جنوب فرانسه اثرات آتش سوزي را بر روي تنوع و جامعهه گ

 سهیمزار تقوتههزار و بنمودند بدين مناور منطقه را از نار جامعه گیاهي به سه گروه اصلي پوشش گیهاهي شهامل جنگهل، بیشهه

 Ciska سهت اسهوزي زار در اثهر آتهشو بوتهه زاردار در سطح جنگل و افزايش سطح بیشههنمودند نتايج حاکي از کاهش معني

توزيهع  وسوزي بر روي ناهمگني شمانهاتان در ايالت کانزاس، ضمن بررسي توام اثرات چرا و آت اي در ايالت( در مطالعه2004)

شود  همننین اي در مراتع ميسبب کاهش غنا و تنوع گونه سوزيآتشپوشش گیاهي مراتع اظهار نمود، که چرا باع  افزايش و 

سهوزي ر آتشبا بررسي اث Romoو  Pylypecیاهي ندارند  داري در ناهمگني پوشش گسوزي اثر معنياثرات متقابل چرا و آتش

 سهوزيآتهشز میزان محصول سهرپا در سهال اول بعهد ا Festucaبهاره بر وزن سرپاي گیاهان بیان نمودند که در جامعه گیاهي 

 ( دارد %1داري )در سطح کاهش معني
 
 

 :مواد و روشها

ايسهتگاه تحقیقهات کهردان و دائمي پژوهشي در مراتع آتش گرفتهه ساله سوزي بر فوربهاي يکبه مناور بررسي تاثیر آتش

شهرستان سهاوجبالغ در اسهتان البهرز  شرقکیلومتري شمال  20در  واقع سرم سازي رازي(تحقیقات واکسن )وابسته به موسسه 

دقیقه  55درجه و  35دقیقه تا  50درجه و  35مختصات عرض جغرافیايي  دارايمنطقه مورد مطالعه  )البرز جنوبي( انجام گرفت 

متر و شهیب عمهومي  1700  ارتفاع محل از سطح درياباشدمي دقیقه 51درجه و  50دقیقه تا  55درجه و  50و طول جغرافیايي 

 ،دومارتن داراي اقلیم نیمه خشک بوده اقلیمي منطقه مورد مطالعه بنابر طبقه بندي است  شمال غربيدرصد با جهت   50بیش از 

 9/35باشهد کهه مي متر در سالمیلي 222حدود کرج  ايستگاه سینوپتیک بر طبق آمار هواشناسيمنطقه  سالیانه متوسط بارندگي

صورت برف است  بیشهترين مقدار متوسط بارنهدگي ماهیانهه در طهول سهال بهه ترتیهب در ه درصد بارش در فصل زمستان و ب

تیه  اراضهي  اسهت  درجهه سهانتیگراد 4/10ارت سالیانه حدود افتد  متوسط درجه حرهاي ارديبهشت و فروردين اتفاق ميماه

(، همهراه بها Clay loamنسهبتا سهنگین ) خاک خاک کم عمق تا نیمه عمیق با بافتمنطقه مورد مطالعه کوهستاني بوده و داراي 

ر اساس مطالعات تی  غالب گیاهي سايت مطالعه، ب باشد و زهکشي مناسب ميبدون محدوديت شوري و قلیائیت سنگريزه زياد، 

 باشد  مي  Stipa hohenackerianaو    Bromus tomentellus(  1392، انجام شده )کريمي و گودرزي

 

بهه  1386از تابستان سهال  تع نیمه استپي کردان شهرستان ساوجبالغ، ااين طرح در قالب طرح آماري کامال تصادفي در مر

  گرديهدزمهان )سهالهاي طهرح( انجهام  3 ،اتع شاهد و مراتع آتش سوزي شهده(تیمار )مر 2شد  اين طرح با انجام سال  3مدت 

و منطقهه آتش سوزي شده منطقه مشخص گرديد  سپس در آتش گرفته نخست با بازديدهاي میداني و با استفاده از نقشه محدوة 

و کوادرات  اده از ترانسکتها به مدت سه سال بررسي شد  وضعیت پوشش گیاهي هر دو منطقه با استفدرصد پوشش گونهشاهد 
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متر مربعهي  1*1پالت  10در فصل بهار بررسي گرديد  بدين شرح که در هر منطقه تعداد دو ترانسکت و در هر ترانسکت تعداد 

ها اندازه گیري شد  عملیات فوق در سهالهاي دوم و سهوم نیهز گذاشته شد و در هر پالت میزان تراکم و درصد تاج پوشش گونه

بر پاية طرح کهامال تصهادفي بها  تجزيه مرکب  نتايج بدست آمده از عملیات صحرايي با استفاده از طرح آزمايشات انجام گرديد

  ها با آزمون دانکن مقايسه گرديد ( انجام گرديد و سپس میانگین14) نسخه  MiniTabو   SASاستفاده از نرم افزارهاي آماري 
 نتايج

ه تجزيهه خالصه 1با طرح آزمايشي فاکتوريل مورد آزمون قرار گرفتند  جهدول ساله درصد پوشش فورب چند ساله و يک

سهوزي شهده و ساله را در سه سال آماري و در دو منطقهه آتشساله و يکصد پوشش براي فرم رويشي فورب چندواريانس در

 نشان مي دهد  شاهد
 

 : تجزيه واريانس درصد پوشش فورب چند ساله و يکساله 1جدول 

 منبع تغییر
 میانگین مربعات

 سال

 میانگین مربعات

 منطقه

 میانگین مربعات

 اثر متقابل سال و منطقه 
 میانگین مربعات اشتباه

MSE 

 ضريب تغییرات

C.V 

درصد پوشش 

 فورب چند ساله
33/0** 067/0n.s 035/0* 028/0 30% 

درصد پوشش 

 فورب يک ساله
04/1** 038 /0 * 005/0n.s   009/0 6/21% 

n.s 1دار         **  اختالف معني دار در سطح عدم اختالف معني% 
 

 يهن مفههوم کههدار نگرديهده بهه ابر اين اساس تفاوت بین منطقه براي درصد پوشش فورب چند ساله از لحاظ آماري معني

فتهه و و منطقه آتهش گرییر اين فاکتور در هر دساله نداشته است و تغاي بر تغییر پوشش فورب چندالحاهسوزي اثر قابل مآتش

ا کهه در به اين معنه ها از لحاظ آماري معني دار گرديده استشاهد از لحاظ آماري مشابه بوده است با اين حال تفاوت بین سال

  گرديهده اسهت دارهاي مختلف در هر دو منطقه میزان پوشش فورب متفاوت بوده و تغییرات آن از لحاظ آماري معنيطول سال

ر داري را بهعنهيمهاي متمادي اثهر مثبهت و سوزي در طي سالدار است در واقع آتشقه هم از لحاظ آماري معنياثر سال و منط

 ز لحاظ آماريساله تفاوت بین سال و منطقه هر دو اهاي چند ساله دارد  اما در خصوص فورب يکروي تغییرات پوشش فورب

اري ساله در دو منطقه، متفاوت بوده و در طي سهه سهال آمهش فورب يکاست به اين معنا که میزان درصد پوشدار گرديده معني

 دار گرديده است  هم از لحاظ آماري معني

باشهد همننهین در سال اول و دوم درصد پوشش فرم رويشي فورب چندساله در منطقه شاهد بیش از مراتع آتش گرفته مي

سهاله ن درصد پوشش و پراکندگي فورب چنداشد  در سال سوم میانگیبپراکندگي آنها در اين منطقه بیش از مراتع آتش گرفته مي
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است  به طور متوسط در سه سال آماربرداري میانگین واقعي درصد پوشهش  سوزي شده بیش از شاهدگرديدهدر هر منطقه آتش

سهاله در فورب يهکاول درصد پوشش فرم رويشي در سال  نمايد تغییر مي 61/0و  39/0فورب چندساله در هر دو منطقه بین 

سهاله باشد اما در سال دوم و سوم میانگین درصد پوشش فهورب يهکمنطقه شاهد با اختالف کمي بیش از منطقه آتش گرفته مي

سهاله میهانگین درصهد پوشهش در سهه سهال همننین پراکندگي آنها در مراتع آتش نگرفته بیشتر است  در خصوص فورب يک

در سطح ههر منطقهه در  سالهو يک فورب چند سالهدرصد پوشش تاجي  میانگین بوده است  متغییر 58/0و  26/0مطالعاتي بین 

 آورده شده است  2 جدول

 
 سالهيکو  فرم رويشی فورب چندساله میانگین درصد پوشش تاجی:  2جدول 

 سالهفورب يک فورب چند ساله مناطق سال

 اول
 26/0 39/0 تیمار آتش

 27/0 45/0 شاهد

 دوم
 51/0 43/0 تشتیمار آ

 56/0 53/0 شاهد

 سوم
 53/0 61/0 تیمار آتش

 58/0 59/0 شاهد

 
 
 
 

 1ر در شهکل ساله در دو منطقه مورد برسي و روند تغییرات آنها به صهورت نمهوداتغییرات پوشش فورب چند ساله و يک

 نشان داده شده است  
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 فورب يکساله فورب چندساله

 

 گرفته و شاهد در طی سه سال آماریساله را در دو منطقه آتشيک فوربورب چندساله و فتغییرات پوشش  : 1شکل   

 

  اسهت داري داشهتهنهيساله اثهر مثبهت و معسوزي بر افزايش پوشش فورب يکشود آتشمشخص مي 1با توجه به شکل 

دهد و تغییهرات پوشهش نشان مي داري راافزايش پوشش فورب چندساله با گذشت زمان اثر معني بر رويسوزي آتشهمننین 

 سوزي مي باشد فرم رويشي فورب چند ساله براساس تغییر زمان و تحت تاثیر فاکتورهاي اقلیمي و آتش

شهاهد در  وساله در طي سه سال آماري و در دو منطقه آتش گرفتهه ساله و يکايسه میانگین درصد پوشش فورب چندمق

هاي چندساله در سهال اول و دوم فورب شود که میانگین پوششاين شکل مشخص مي نشان داده شده است  با توجه به 2شکل 

وزي بهر سدهد  به عبارت ديگر آتش و سال ديگر نشان ميداري را با ددار نبوده اما سال سوم تفاوت معنياز لحاظ آماري معني

ي ال اول و بهراساله ها در همان س راي يکدهد بروي پوشش پهن برگان علفي براي افزايش پوشش اثر معني داري را نشان مي

 چندساله ها پس از گذشت زمان اين اثر قابل نمايان است 
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 شاهدساله در سه سال آماری و در دو منطقه آتش سوزی شده و مقايسه میانگین درصد پوشش فورب چند ساله و يک -2شکل 
 

  بحث
 

ش پوشهش، هها دارد  افهزايري را بر روي تغییرات پوشش فهوربآتش سوزي در طي سالهاي متمادي اثر مثبت و معني دا

رصهد دل اول و دوم در سهاها پس از گذشت زمان اين اثر قابل نمايان است  ها در همان سال اول و براي چندسالهسالهبراي يک

ر منطقهه ساله دکاهش، در سال سوم میانگین درصد پوشش و پراکندگي فورب چند  سوزيآتشپوشش فورب چند ساله در اثر 

سهاله هاي يکش تاجي و فراواني فوربدرصد پوش سوزيآتشاست  در سال اول بعد از  سوزي شده بیش از شاهدگرديدهآتش

نهدمیان و پههن ممکن اسهت تولیهد علوفهه )گ ( 1385ساله در قرق تحقیقاتي خلخال کاهش يافته است )شريفي و ايماني، و چند

ي، احي و طهماسهبهاي بعد افزايش خواهد يافت )فتهکاهش يابد ولي در سال سوزيآتشبعد از  برگان علفي( در سال اول و دوم

1389 ) 

 سههوزيسههاله براسههاس تغییههر زمههان و تحههت تههاثیر فاکتورهههاي اقلیمههي و آتشتغییهرات پوشههش فههرم رويشههي فههورب چنههد

چرا يها چهراي  سال )در شرايط توقف 5تا  3خشک، تولید علوفه معموال طي خشک ونیمههاي مرتعي مناطق در تی  مي باشد  

-در علهف (2002و همکهاران ) Brockwayنتهايج  (  1388گهردد )مصهداقي، باز مي سوزيآتشکنترل شده( به شرايط قبل از 

بهه  سهوزيشآتهزارهاي شمال شرق نیومکزيکو نشان داد تولید علوفه توسط گندمیان و پهن برگان علفي در سهال اول پهس از 

   داشت روند افزايشي  سوزي آتشافت ولي از سال سوم بعد از شدت کاهش ي
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Changes in the cover of forbes due to fire 

 
Abstract 

 

Many natural fires occur in arid and semi-arid rangelands that may result in destruction of 

desirable forage and also erosion of soil which eventually will lead to great environmental and 

financial losses. To study the effects of fire on vegetation cover and the physical, chemical and 

biological properties of soil, a research project was defined and carried out in semi steppe 

rangelands of Kordan, located in southern Alborz Mountain north east of Karaj city. A randomized 

completely block design was used with two treatments (control and burned rangelands) and 20 
replications (quadrates) for three years (2008-2111). 111 111111 11111 1111111111 11 111 11111 1111 (1111111 111 11rned 

rangelands) was examined using transects and quadrates in the first spring season after fire with 

one-year intervals during the research. The study was conducted in a factorial experiment design 

and means were compared by Duncan's test. The results showed that fire treatment significantly 

increased perennial and annual forbs (P<0.05), showing a significant difference between year and 

the study areas. 

 

Key words: Fire, vegetation cover (canopy cover), forb, Kordan Rangeland. 
 

 
 


