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  چكیده
 وویدم مع ی پ شا ا  وشووم میملی اسووت  ب باعت تیریپ شی ووش ییاری در مناطک وشووم   نی بایکی ا  عی سووی  آتش
با این تفاسیر چرا  دام بعد م  ید تا شی ش وید را احیا  ندسی   برا  د  تا چند فصل چرایی بب مرتع استراحت داده میآتش

 ا  بعد دام چرا  تأثیر بررسی بب حاضر مطالعب ر ، اینا   تیاند اثرات منفی بر شی ش ییاری مراتع دا تب با دمسی   میا  آتش
شت درب بیش در  اقع وشم نی ب   وشم  اردرمنب مرتع یم ییاری شی ش بر سی  آتش  قیع ستان به  در جیرفت  هر
 مرتع د  در صووارایی، با دید طریک ا   ووده سووی  آتش مناطک  ردن مشووی  ا  بعد منظیر، این ببم شردا دمی  رمان اسووتان
شده سی  آتش مراتع    ده سی  آتش  برا  مربعی متر ده شالت تعداد  ا م  د ییاری شی ش ییر ن ینب بب اقدام اطراف ن
ستفاده ییاری شی ش ییر اندا ه ستفاده با راشالت ا  یم رر در ییاری شی ش ییر اندا هم  د ا سکت ا  ا  صیرت وطی تران
 ا   ب داد نشان نتایجم شی ش ییاری د  منطقب میرد تجزیب   تالیل قرار یرفت را،داده سا  والصب   آ ر ج ع ا  بعدم یرفت
  چرا  دام مانع شیشوور   تیالی ثانییب مناطک  دارد  جید  نترل    وودهسووی   آتش مراتع بین  اردمعنی تفا ت آمار  لااظ
سی   برا  احیا  مراتع بسیار ضر ر  مراتع بعد ا  آتش  یدم ا  این ر ، قرقتر میسی    ده بب جیامع ییاری شیشرفتبآتش

   با ار یت استم
       مرتعم، چرا  دامشی ش ییاری، سی  ، ا یسیستم، آتش: های كلیدیواژه

 
 مقدمه
 آب تیلید نظر ا    بیده بیمی ییاری شی ش آنها اصلی  مشیصب  ب رستند  شیر  رر  ینده تجدید طبیعی منابع ج لب ا  مراتع

باغستانی ) رستند ار یت حایز غیره   تفرجگاه استفاده ریا، تصفیب  حش، حیات  یستگاه مینأت   علیفب تیلید   واک حفاظت  
 ا  بردار بهره بنابراین ست،ا آنها تیلیدات ا  استفاده مراتع ا  بردار بهره تریناصلی(م 1393؛ غالمی   ر کاران، 1386   ارع، 
   بیده  مین  ره شییا    شیچیده   طبیعی را ا یسیستم جزء جنگلها   مراتع   با د ر راه آنها ا  شایدار    حفظ با باید مراتع
 تأثیر تات  ب رنگامی(م 1390مزرعب   ر کاران، ) دارند قرار تعادل در رم با ر یاره آن  درنده تشکیل اجزا  عاد  حالت در
 یا تعادل حالت است م کن میرب عیامل اثر نیع    دت بب تیجب با ییرندمی قرار مصنیعی   طبیعی میرب عامل چند یا یم

 ید بب مراتع  ارد می طبیعی ی  ب بطیررایآسیپ ج لب ا (م 1389فتاحی   طه اسبی، ) بدرند دست ا  را وید تنظی ی وید قدرت
 م ا اره  رد سوزیآتشتیان بب چرا  دام   می
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 تیریپ سی  آتش ا  شا اندا  چشم  ب است م کن چب ایرم دردمی قرار تأثیر تات را واک-ییاه جزء د  رر ،سی  آتش
  ب جنگلی را سی  آتش با مقایسب درم  د ویارند احیا آنها - اند ده سا یار سی  آتش بب مرتعی را یینب آید، نظر بب  ده
 یم ا  سرعت بب ع دتا مراتع در سی  آتش  ید، یرم بسیار دما  مدت طی نی را  د ره بب منجر است م کن سیوت حجم
 ع دتا سوزیآتش ا  شا احیا سرعتم رساندمی حداقل بب را با  حرارت درجب  دت   مدت  ب  ندمی عبیر دیگر ییاه بب ییاه
 بنیب   ویب  ضعیت با مراتعم  یدمی  نترل سی  آتش ا  شا رطیبت   رایط   سی  آتش ا  قبل ییاری شی ش  رایط با

 تات  ب مرتعی ییاران احیا م افتدمی اتفاق این وشکسالی ا  شا  ب ر انگینب  یند،می احیا سی  آتش ا  شا سرعت بب با ،
 .بید ویارد  ندتر بسیار اندبیده اندا ه ا  بیش چرا  مدت طی نی تأثیر

 & Bates) رستند یکسالب بریانشهن درندمی نشان  ا نش  ب ییارانی ا لین  ید،می آغا  ر د مطلیب  رایط  ب رنگامی

Davies, 2014) این  ب حالی درم رستند م کن سرعت حدا ثر با واک سطح حفاظت برا  طبیعت مکانیسم رر  را یینب اینم 
 طیل در ناویاستب ییاران رجیم ا  باید مدیران  ید،می جایگزین سالب چند ییاران با   است یذرا مع یل طیر بب  یاد ر د

 ثرترؤم بسیار  یچم را لکب یا ییاران   درنگام تی ارم (Kerns et al., 2011) با ند آیاه سوزیآتش ا  شا احیا  ا لیب مراحل
 .است ناویاستب ییاران  امل استقرار ا  بعد تی ار ا 

 رم آتش، ا  شا د باره ر د متاسفانب،م (Veblen et al., 2015) است دام چرا  تیقف آتش ا  شا مراتع برا  مدیریت بهترین
 سیوتب مناطک ا  است م کن  ب  مانی تا را دام  ب  ید حاصل اط ینان تا  رد احتیاط بایستیم است مغذ  رم   وی ییراک

 حذف برا  میقت حصار یم است، سیوتب مرتع یم ا  بیشی فقط ایر مثال، عنیان ببم (Veblen et al., 2015) اند ده وارج
 . ید ایجاد باید چرا

سال ا   سب  ست تا تأثیر  سی  آتشا  این ر ، در این مطالعب شی ش ییاری یم مرتع بعد ا  یذ ت  میرد بررسی قرار یرفتب ا
 در احیا  شی ش ییاری بررسی یرددممنفی چرا  دام 

 
 مواد و روشها

 منطقه مورد مطالعه 
شت منطقب فراش مرتع میرد مطالعب در  صلب بیش درب به ست  لیمتری  160   رفتیج  لیمتری  8۵در فا   رمان  اقع  ده ا

 312باران  زشیر زانیممتر   تپب ماریر  استم  26۵0 رقی(م ارتفاع منطقب ا  سطح دریا  ۵7°28'07''  الی    09°29'۵7'')
ستم یینب غالپ منطقب درمنب ) متریلیم شکیل می( میArtemisia aucheriا دردم مراتع این منطقب با د  ب تیپ غالپ منطقب را ت

 ما  بین رفترکتار ا  مراتع منطقب  2۵ زین  سی آتش نیدر ادچار حریک  دند  ب  1393در تیر ماه سال 

 
 برداریشیوه نمونه

شی  یردیدم مراتع آتشابتدا منطقب میرد مطالعب میرد با دید قرار یرفت     ده    سوزیآتشسپا د   منطقب سی    ده م
بردار  انتیاب یردیدم در رر منطقب شنج شالت ده متر مربعی قرار داده  د   نشده بید برا  ن ینب سوزیآتشمنطقب مجا ر آن  ب 
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سکت وطی ده متر  میرد اندا ه سب تران سط  ست شی ش ییاری آنها تی ییر  قرار یرفتم یینب را  ییاری میجید در شالت لی

 ییر   دم ترانسکت وطی اندا ه یردید   شی ش ییاری آنها با
 

 هاتجزیه و تحلیل داده
 آ مین تی ا  ده   با منطقب مجا ر میرد ار یابی قرار یرفت    سوزیآتشسا   داده را، شی ش ییاری مناطک شا ا  والصب

 م یدانجام می Minitab v.15افزار  لیب مااسبات آمار  در نرم میردید استفاده سی    ده    نترلمراتع آتش  مقایسب برا 
 

 نتایج 
 های گیاهی دو منطقهگونه
 تیرهم دا تند تعلک تیره 9   جنا 11 بب  ب مشارده  د ییاری یینب 12بردار   ده در مج یع در  ل منطقب   ن ینبهاپالتدر 

سایر م بب وید اوتصاص دادند مطالعب این در ییاری یینب تعداد بیشترین یینب 2آسارا    اسنی با   تیره شر انب یینب 3 با یندمیان
 (م1  کل)را نیز رر  دام یم یینب دا تند تیره
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 سوزی شده()سمت چپ: منطقه كنترل، سمت راست: منطقه آتش گیاهی هایتیره تفكیک به گیاهی هایگونه فراوانی: 1شكل 

 
 ر یشی د  منطقبا کال 

نسبت شی ش ییاری منطقب را بب وید بیشترین  %۵1را با نشان داده  ده است در منطقب  نترل بیتب 2ر انگینب  ب در  کل
سهم، بیشترین درصد شی ش ییاری را بب  %81را  یکسالب با سی    ده یراساوتصاص داده بیدند؛ در حالی  ب در منطقب آتش

 ماندوید اوتصاص داده
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 رویشی شكل تفكیک به گیاهی هایگونه : فراوانی2شكل 
 

 اشكال زیستی دو منطقه
غالبترین فرم  یستی بیدند؛ درحالی  ب در منطقب  %40  سپا تر فیتها با  %۵1با   امفیتها ،در منطقب  نترل  یستی  کل لااظ ا 

 شی ش ییاری را بب وید اوتصاص داده بیدندم %81تر فیتها سی    ده آتش
 

       

   

      

   

 

       

   

    

         

  

        

  

      

   

 
 زیستی شكل تفكیک به گیاهی هایگونه : فراوانی3شكل 

 
 پوشش گیاهی دو منطقه
 ده   مناطک ر جیار آنها ا  لااظ سی   دار  بین مناطک آتشنشان داده  ده است تفا ت معنی 1ر انگینب  ب در جد ل 

را  دائ ی است؛ در سی   نشده دارا  شی ش ییاری بسیار بیشتر   ا  یینبدرصد شی ش ییاری  جید دارد   منطقب آتش
 را  یکسالب استمحالی  ب منطقب سیوتب  ده عال ه بر شی ش  م دارا  یینب
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 .است یدارمعنی عدم نشاندهنده یكسان حروف. سوزی نشدهو آتش سوزی شدهآتش یهاپالت بین پوشش گیاهی : تفاوت1جدول 

P معیار کنت ل  سوزیآتش 
 
0 10b 23a  پوشش گیاه 

 

  بحث
شر   مراتع آش شگیرانب چرا  دام در شی سی نقش شی س ت مراحل با تر تیالی   جیامع ردف ا  این مطالعب برر سی    ده بب 

شرفتب سب یینبشی ستیم منطقب، با مقای ست فلیر شان دادم در رابطب با لی سألب را ن را  ییاری تر بید  ب این مطالعب بب ویبی این م
شارده  ردیم  ب1منطقب ) کل  سی    ده  جید دارد  ب فرا انترین آنها یینب علف یندمی دم یینب در منطقب آتش 3تنها  ( م

سالب    یتاه Bromus tectorumمی ی یا  ست  ب یک سطح منطقب عار  ا  شی ش ا صل ر د آن  ست   بعد ا  یذ ت ف    ا
است  ب رر د  جزء   Noaea mucronata  دیگر   Artemisia aucheriد  یینب دیگر نیز یکی ییاه درمنب  مییاری ویارد  د

سطب بیتب ست  ب بب طیر  امل ا  بین قبل ا  آتش  راییاران وشبی   غیر وی ییراک مراتع رستند   حضیر آنها بیا سی   ا
 سی    ده حضیر دارندم  بب میزات بسیار اندک در منطقب آتش اندنرفتب

سیار وی ییراک درند فیربها یا شهن ب منطقب را شی ش می سی   نیستین ییارانیمع ی پ بعد ا  آتش بریان علفی رستند  ب ب
س ت مناطک آتش صفائیان    کر ،   نندسی    ده جلپ می  مغذ  برا  دام بیده   دام را بب  م اما در این مطالعب، (1377)

اص داده بید  ب بب دلیل غیر وی ییرا ی سی    ده را بب وید اوتصیراس یکسالب بیشترین میزان شی ش ییاری منطقب آتش
بریان علفی بب دلیل وی ووییرا ی   چرا   یاد، بب ریع عنیان فرصووت حضوویر در ییردم در اقع شهنمیرد تیجب دام قرار ن ی

 اند   در صیرت است رار چرا  دام در آینده رم حضیر نییارند دا تمشی ش ییاری این منطقب را شیدا نکرده
ستی ر یدر رابطب با ا  ستی دارا  ا کال  ی ستی، مراتع بای  رشتیفیت    امیفیتها  وی ییراک با ندم در کال یا فرمها   ی

منطقب میرد مطالعب بب دلیل  دت  یاد چرا  دام تر فیتها  مهاجم در منطقب حضیر چش گیر دارندم ا  این ر  در منطقب  نترل  ب 
اند  ب ییرد بعد ا   امیفیتها، تر فیتها بیشترین سطح منطقب را شی انیدهار میسی   صیرت نگرفتب   فقط میرد چرا  دام قرآتش

ستم در مناطک آتش سی    ده نیز تر فیتها یا بب بیانی دیگر تنها یم تر فیت وید یییا   دت چرایی  یاد در این منطقب ا
 شی ش غالپ منطقب را بب وید اوتصاص داده استم 

سی    ده بب دلیل  دت چرا  دام امکان حضیر ییاران چند سالب را شیدا نکرده است ا  لااظ شی ش ییاری  ل، منطقب آتش
  اندک شی ش ییاری آن مربیط بب ییاه یکسالب دم می ی استم درحالی  ب در منطقب مجا ر  ب تات چرا   دید دام است اما 

درند  ب میان آنها یینب وی ییراک شی ش ییاری منطقب را بب وید اوتصاص میا  بیشترین درصد نسیوتب است ییاران بیتب
سی    ده  یدم شی ش ییاری اندک ییاران یکسالب   مهاجم در منطقب آتشنیز دیده می Eurotia ceratoidesرا  یا برگ نقره

ب ر راه دا تب است  ب صعید بب مراحل با تر  ب نتیجب چرا   یاد دام در این منطقب است فرسایش آبی   باد  را در این ناحیب ب
 تیالی در این منطقب را د یارتر نیز  رده استم
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بتیان   اید بید، ویارد ر د فصل در  امل استراحت ییاری، شی ش برا  آتش ا  شا  ار بهترینتیان بیان دا ت  ب در  ل می

 سطح شی ش برا    م   برگ سی  آتش ا  بعد سال در دام چرا  عدمم در فصل ویاب ییاران در شاییز چرا  سبکی دا ت
 بذردری   بیافتد تاویر بب مهم ییاران بلیغ  مان تا حداقل  ووید، چرا منطقببب اجبار قرار اسووت  ایرم ویارد  رد فرارم را واک
شکی  رایط امتداد صیرت در سوزیآتش ا  شا یافتب بقا ییاران بار ر باید تیجب دا ت  ب م بید ویارد مفید  می  ارش و
  .یابد

  جید سوزیآتش ا  شا اصالحی ع لیات انجام برا  قی  ا تیاق یم  ب حالی درمطالعات سایر  شیررا نشان داده است  ب 
شان تاقیقات بروی برعکام ندارد  جید بذر ار  یا   وا یر   تی اررا  سایر یا  یم بیدن مفید بر دال  یارد  دارد،  ن
سپ بب سوزیآتش ا  شا مدیریتم با ند آ ر  یان تیانند می ع لیاتاین یینب   ب دردمی ضا  تنا ضب   دام تقا  ا  علیفب عر

 نفع بب  ووده سوووزیآتش مناطک در چرا  در تاویرم  ووید می ماد د علیفب جایگزین منابع تأمین یا   دام تعداد  ارش  طریک
 مبید ویارد هاآن بار ر  با یشت   ییاری شی ش

 
 منابع

 

 عل ی مجلبممر ز   ایرس  یرستانی مراتع در ییاری شی ش تغییرات بر سی  آتش تاثیر م1389، م، طه اسبی،امفتاحی، ب
 م228و 239: (2)4 ممرتع شژ رشی

 استان استپی مراتع اصالح در نآ ا  استفاده امکان   مرتعی را  یینب تیلید بر آتش رفتار م1386 ،م،م  ارع ،من میبد ، باغستانی
 م341 – 327(: 4) 1 مرتع شژ رشی عل ی مجلبم یزد

 ملی شارک مراتع در واک را   یژیی ا  بروی بر ییاری شی ش سوزیآتشتاثیر م1393 ،مح عباسی، ،مج قربانی، ،مپ غالمی،م
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Abstract 
Fire is one of the factors that can destroy vegetation in arid and semi-arid regions. Usually, after a 
fire for two or more seasons, rangelands are rested to restore its vegetation. Therefore, livestock 
grazing after a fire can have negative effects on rangeland vegetation. Therefore, the present study 
examines the effect of grazing on the vegetation of an arid and semi-arid rangeland located in the 
Darbe-E-Behesht, Jiroft County, Kerman Province. For this purpose, after identifying the burned 
areas through field visits, two regions including burned rangeland and its surrounding unburned 
rangelands were sampled. A number of 10 square meters plots were used to measure vegetation cover. 
Measurement of vegetation in each plot was carried out using line transects. After collecting and 
summarizing the data, vegetation cover of the two regions was analyzed. The results showed that 
there is a statistically significant difference between the burned and control rangelands and the 
livestock grazing hinder the progression of the secondary succession of the burned regions to more 
advanced plant communities. Hence, grazing rest is very important after the fire to restore the 
rangelands. 
Key words: fire, ecosystem, vegetation, grazing, rangelands.  
 
 
 
 
 
 
 


