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  چكیده

شکیل هایمؤلفه از دام چرای و سوزیآتش سوب جهان نقاط اکثر مراتع یدهنده ت  بر متفاوتی اتتأثیر توانندمی که شودمی مح
 معمولا  مدت کوتاه در جداگانه طوربه مؤلفه دو این از یک هر نقش. باشند داشته اکوسیستم اجزای سایر و گیاهی پوشش تغییرات

 بر سوزیآتش وقوع از بعد( قرق عدم) دام چرای تأثیر بررسی به حاضر مطالعه رو، این از. است گیاهی پوشش کاهش جهت در
شت درب بخش در واقع خشک نیمه و خشک زاریک بوته گیاهی تنوع ستان به ستان در جیرفت شهر  این به. پردازدمی کرمان ا

 سوزیآتش مراتع و شده سوزیآتش مرتع دو در صحرایی، بازدید طریق از شده سوزیآتش مناطق کردن مشخص از بعد منظور،
 گیریاندازه برای مربعی متر ده یهاپالتترانسددکت خطی در  تعدادی از. شددد گیاهی پوشددش گیرینمونه به اقدام اطراف نشددده
ای و های گیاهی مشاهده شده لیست و درصد پوشش گیاهی آنها ثبت گردید. سپس غنای گونهگونه. شد استفاده گیاهی پوشش

ای مورد محاسددبه قرار گرفت و دو منطقه با اسددتفاده از آزمون  آماری تی تنوع شددانون به عنوان معیارهای تنوع گونهشدداخص 
شاخص شان دهنده تفاوت معنی دار بین دو منطقه از لحاظ  سه قرار گرفتند. نتایج ن ستودنت مورد مقای از  .های تنوع گیاهی بودا

عد از آتش گیری کرد که چرایتوان نتیجهاین رو می ی کامالا منفی بر تنوع گیاهی خواهد تأثیرسدددوزی دام یا عدم قرق مرتع ب
 داشت.

       .مرتعشاخص، گیاه، چرای دام، تنوع، سوزی، آتش: های كلیدیواژه

 
 مقدمه
 یهااکوسیستم اکثر ذاتی اجزای از یکی احتراق منابع و خشک هوای اشتعال، قابل سوختی مواد ایدوره بودن موجود علت به آتش
 را سوخت منبع خوارانگیاه زیرا شودمی مناطق از بسیاری در سوزیآتش نقش کاهش باعث انسانی جمعیت رشد. است  مرتعی
 اصلی مرتعی یهااکوسیستم. اندشده انگاشته خطرناک بسیار آنها دام یا انسان برای شده تجویز هاییسوزآتش یا و اندخورده
. موقتی مراتع مختلف انواع و ساوانا اسکلروفیلیس، جنگل گراسلند، خشک، معتدله جنگل بیابان، تاندرا، از عبارتند جهان
 بیابانی و تاندرا یهااکوسیستم بیشتر در جزئی اهمیت از آن تأثیر و فراوانی اما افتد،می اتفاق هااکوسیستم این همه در سوزیآتش

 آتش رژیم. دارد اکوسیستم بر متعددی اثرات سوزاندن .باشدمی متغیر ساوانا و مرطوب گراسلندهای در زیاد اکولوژیکی اهمیت تا
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 زیستگاه حفظ گیاهی، جوامع تغییر برای مراتع در عمدتاا سوزیآتش. گذاردمی تأثیر حیوانات و گیاهان پاسخ بر خاص طور به
 (.Bailey, 1988) گیردمی صورت سوزیآتش برابر در مقاوم گیاهی پوشش و علوفه تولید بهبود علوفه، کیفیت بهبود حیوانات،

کنترل شده  سوزیآتشطبیعی یا کنترل نشده و  سوزیآتشسوزی وجود دارد. های طبیعی دو گونه آتشسیستمبه طور کلی در اکو
زمینه را برای  رایط آب و هواییشدهد که تجمع بقایای گیاهی و طبیعی یا کنترل نشده زمانی رخ می سوزیآتشیا تجویز شده. 

هایی که با سوزیگردد. در مقابل آتشیاط ایجاد میتاحهای بیکند که گاهی توسط انسانسوزی مهیا میایجاد جرقه و آتش
های سوزیشوند. آتشگیرد تجویز شده خوانده میهای از پیش تعیین شده انجام میریزی مشخص و بر طبق دستورالعملبرنامه

های کنترل سوزیهستند و برای منابع طبیعی و محیط زیست مضرند و کنترل آنها بسیار دشوار است. آتشطبیعی بسیار خطرناک 
سوزی تجویز سازند. در حالی که آتشمعمولا موجب تشدید اثر خشکی شده و به گیاهان مرغوب مرتعی صدمه وارد می نشده

گیاهان جدید به سرعت در عرصه مستقر شده و زمینه برای  گیرد که رطوبت کافی در خاک وجود دارد تاشده زمانی انجام می
های نوسازی معمولا به عنوان یکی از فشارهای خارجی و همچنین اهرمسوزی آتش(. 1388فرسایش خاک فراهم نشود )جنگجو، 

د گیاهان (، رشد مجدCammeraat & Imeson, 1999سوزی در تغییر ترکیب گیاهی )شود. نقش آتشپوشش گیاهی شناخته می
(Martı´nez-Sa´nchez et al., 1999( تولید علوفه، و همچنین اکولوژی انسانی ،)Caldararo, 2002 تا حد زیادی مطالعه شده )

ات در تأثیرآتش بر خصوصیات خاک پیدا کرد. شدت و مدت این  تأثیرتوان مطالعات زیادی را در رابطه با است. در منابع می
خود در کنترل چندین عامل محیطی مانند مقدار، طبیعت و رطوبت مواد سوختی زنده و مرده، رطوبت  درجه اول به شدت آتش، که

 (.Certini, 2005باشد )کنند میو دمای هوا، سرعت باد و توپوگرافی منطقه که فرایند سوختن را کنترل می
 ،Bond & van Wilgen) شیمیایی محیط تا کندعمل می گیاهان رشد نفع به فیزیکی محیط تغییر دلیل به اول درجه در یسوزآتش
 کنندمی فراهم زنیجوانه برای ترمناسب محیطی آن مستقیم غیر اثرات و شودمی بذر زنیجوانه تحریک باعث مستقیم اثرات(. 1996

(Senthilkumar et al., 1988 .)حاصل دود یا هادانه قراردادن بال دمای معرض در با کلی طوربه سوزاندن از پس مستقیمی اثر 
 دو هاپاجوش نمایی رشد و سایه (. حذفBebawi & Campbell, 2002است ) بذر برای مخربی اثرات دارای که است گیاه از

 ایجاد باعث آتش(. Bond & van Wilgen, 1996) شودمی شده سوخته گیاهان در جوانه تولید تحریک باعث که است مهم عامل
  رقابت بنابراین و شودمی گیاه پوشش بردن بین از و بذر پراکندش گلدهی، افزایش طریق از گیاه افزایشی مثل تولید برای فرصت
 (.Pandey, 1988) دهدمی کاهش را شده مستقر گیاهان

رود، به میسوزی انتظار افزایش گیاهان و یا به بیانی دیگر افزایش تنوع زیستی گیاهی توان بیان نمود که بعد از آتشدر کل می
سوزی مرتع بر تنوع گیاهی شرط اینکه عوامل مخرب دیگری در کار نباشد. در این مطالعه اثر عامل مخرب چرای دام بعد از آتش

 است. مورد بررسی قرار گرفته
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 مواد و روشها
 منطقه مورد مطالعه 

شت منطقه فراش مرتع مورد مطالعه در  صله بخش درب به ست یلومتریک 16۰و  رفتیج یلومتریک 8۵در فا شده ا  کرمان واقع 
 312باران  زشیر زانیممتر و تپه ماهوری است.  26۵۰شرقی(. ارتفاع منطقه از سطح دریا  ۵7°28'۰7''شمالی و  ۰9°29'۵7'')
ست. گونه غالب منطقه درمنه ) متریلیم شکیل می( میArtemisia aucheriا شد که تیپ غالب منطقه را ت منطقه  دهد. مراتع اینبا

بعد از وقوع این  .از بین رفتهکتار از مراتع منطقه  2۵ زین یسددوزآتش نیدر ادچار حریق شدددند که  1393در تیر ماه سددال 
اند و دام موجود در منطقه مانند سددایر مناطق و حتی بیشددتر به چرای این سددوزی مراتع مذکور مورد حفا ت قرار نگرفتهآتش

 سوزی شده فراهم شده است.اوصاف شرایطی برای بررسی اثر چرای دام بر پوشش گیاهی مناطق آتشاند. با این مناطق پرداخنه

 
 آوری دادهجمع

شخص گردید. مراتع آتشابتدا منطقه مورد مطالعه مورد بازدید قرار گرفت و  شده م سوزی با توجه به اینکه مناطق آتشسوزی 
 تأثیر که بوده شابهم و کامالا همگن محیطی عوامل نظر از هستند هم کنار در و متنا ر صورت به سوزی نشدهشده و مناطق آتش

پوشش گیاهی مؤثر واقع شده  تغییرات در و چرای دام آتش تأثیر و نقش فقط و رساندمی حداقل بهرا  محیطی هایگرادیانسایر 
ست. شد و از در این مطالعه، پالت به عنوان واحد نمونه ا شش ی ده متر مربعی برای اندازههاتپالبرداری در نظر گرفته  گیری پو

شد. در درون هر واحد نمونه ستفاده  سکت ده متری برای اندازهگیاهی ا سه تران ستفاده برداری یا پالت از  شش گیاهی ا گیری پو
شش تاجی آنها اندازهشد. گونه ست و پو سکت لی شده در طول تران شاهده  سپس تعداد کل گونههای گیاهی م شد.  ای هگیری 

ای و شاخص تنوع شانون مشاهداتی به عنوای غنای گونه
𝐻′ = − 𝑝𝑖 ln𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1

 
 نسبی پوشش مقادیر مجموع ip کهمحاسبه گردید که  

 .است شده مشاهده هایتعداد کل گونه s و i گونه

ستیودنت از نهایت در سه برای آزمون تی ا سوخته و بین ایگونه غنای و تنوع یمقای شان مناطق  ستفاده مناطق اطراف  .شودمی ا
 .شودانجام می Minitab v.15افزار کلیه محاسبات آماری در نرم

 
 نتايج 

ارائه شده است. همانگونه که مشخص است به دلیل شدت چرایی بسیار زیاد در این منطقه  1لیست فلورستیک تهیه شده در جدول 
 های غیر خوشخوراک و خشبی هستند. های گیاهی نیز گونهاکثر گونههای مشاهده شده بسیار اندک است. به طور کلی تعداد گونه
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 مشاهده شده منطقه مطالعاتی.های گیاهی : گونه1جدول 

 فرم رويشی شكل زيستی تیره گونه

Alyssum alyssoides Brassicaceae Th Forb 

Artemisia sieberi Asteraceae Ch Shrub 

Astragalus mollis Papilionaceae Th Forb 

Astragalus troglodytus Papilionaceae Ch Shrub 

Bromus tectorum Poaceae Th Grass 

Daphne oleoides Thymelaeaceae Ph Shrub 

Eremopyrum triticeum Poaceae Th Grass 

Euphorbia spp Euphorbiaceae Th Forb 

Eurotia ceratoides Chenopodiaceae Ch Shrub 

Noaea mucronata Chenopodiaceae Ch Shrub 

Peganum harmala Zygophyllaceae He Forb 

Scariola orientalis Asteraceae Ch Shrub 

Stipa barbata Poaceae He Grass 

 
ی مناطق سوخته و مناطق همجوار آنها که هاپالتای و شاخص تنوع شانون بین نتیجه مقایسه آماری غنای گونه 2در جدول 

داری تحت چرای دام به طور معنی هسوزی شدد مناطق آتشرو. همانگونه که انتظار میحریق نشده بودند آورده شده است طعمه
سوزی در منطقه آتش (.P<۰۵/۰) اند هستندای و شاخص تنوع کمتری نسبت به مناطق همجوار خود که نسوختهدارای غنای گونه

های مشاهده شده در این منطقه سه گونه بوده گونه مشاهده شده است. تعداد کل گونه 4/1شده تحت چرای دام به طور متوسط 
بوده است. درحالی که مناطق مجاور با  ۵/۰است. از لحاظ شاخص شانون نیز این منطقه به طور متوسط دارای شاخص تنوع 

 9/۰اند. از لحاظ شاخص تنوع نیز این مناطق دارای شاخص تنوع گونه به طور متوسط بوده ۵/3ارای وجود شدت چرایی زیاد د
 اند.بوده
 

 نشاندهنده يكسان حروفاطراف )شاهد(.  شده سوزی شده تحت چرای دام و مناطق چراآتش پالتهای بین شانون ای گونه تنوع و غنا تفاوت :1 جدول
 .است داری معنی عدم

 شاهد  یسوزآتش
 پارامتر

 میانگین انحراف معیار  میانگین انحراف معیار

۰2/1 b4/1  8/۰ a۵/3 ایغنای گونه 
1۵/۰ b۵/۰  2/۰ a9/۰ شاخص شانون 
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 بحث
شده بود اما بعد از رخداد آتش سال قبل طعمه حریق  سه  شده بود منطقه مورد مطالعه در حدود  سوزی این همانگونه که بیان 

منطقه به حال خود رها گردیده است و مانند سایر مناطق همجوار مورد چرای دام قرار گرفته است. شدت چرای دام نیز در منطقه 
منفی چرای دام بعد  تأثیراین چرای شدید است. از این رو، این منطقه فرصت مطالعه  تأثیر زیاد بوده و پوشش گیاهی منطقه تحت

ست. در این مطالعه نیز غنای گونهاز وقوع آتش شش گیاهی را مهیا نموده ا شانون در مناطق سوزی بر پو شاخص تنوع  ای و 
 سوزی شده تحت چرای دام مورد بررسی قرار گرفته است. آتش

 Hiltyگردد )های جدید فراهم میسوزی معمولا سطح خاک عاری از پوشش گیاهی شده و شرایط برای حضور گونهآتشبعد از 

et al., 2004یه معمولا پهن(. اکثر گونه ند )های اول که منطقه دچار Guevara et al., 1999برگ علفی هسدددت (. در صدددورتی 
شرایط گردد. در این های غیر خوشخوراک و مهاجم فراهم میبرای حضور گونه خشکسالی بوده و یا تحت چرای دام قرار گیرد 

نشده است و شرایط برگ مهیا های خوشخوراک و پهنسوزی شده به دلیل چرای دام امکان حضور گونهمطالعه نیز در منطقه آتش
سوخته ست و گونه یکساله و غیرخوشخوراک دم موشی در مناطق  شده ا شده حضور گیاهان مهاجم فراهم  اند. در مناطق غالب 

 اند. ها غالب نشدههای یکساله مهاجم نیز حضور دارند اما بواسطه حضور بوتهمجاور نیز به دلیل شدت چرایی زیاد گونه
ای و شاخص تنوع شانون نشان داده شده است. در وهله اول اگر به مناطق این مسأله به لحاظ کمی به خوبی از طریق غنای گونه

ای مناسبی برخوردار نیستند که در واقع نقش مخرب گردد این مناطق از تنوع و غنای گونهنشده توجه شود مشخص میسوخته 
شان میش سیار بغرنجدهد. در مناطق آتشدت چرایی زیاد در منطقه را ن سأله ب شده تحت چرای دام م ست. تعداد کل سوزی  تر ا

گونه بوده است. میزان شاخص تنوع شانون نیز کم است. در  ۵/1متوسط حدود  های مشاهده شده حدکثر سه گونه و به طورگونه
برگ به محض های پهنهای خوشددخوراک وجود ندارد و گونهسددوزی به واسددطه چرای دام امکان حضددور گونهواقع بعد از آتش

ضور مورد چرای دام قرار می ضور گونهح سطح منطقه رگیرند. ح شخوراک نیز  ساله غیر خو شش های یک ا برای مدت اندکی پو
ستخوش فرسایش بادی و آبی قرار می سال د شتر ایام  سطح منطقه در بی گیرد که این عامل نیز خشکی منطقه را دوچندان داده و 

 کند. کرده و شرایط برای حضور گیاهان را بدتر می
ات منفی بر پوشدددش گیاهی مناطق تأثیرسدددوزی هر کدام به طور جداگانه دارای توان بیان نمود که چرای دام و آتشدر کل می

ستند. چرای دام بعد از وقوع آتشخشک و نیمه سیار زیاد تأثیرسوزی این خشک ه سبب کاهش ب ات منفی را دوچندان کرده و 
سددوزی، مناطق سددوخته در اولین گردد که در صددورت وقوع آتشگردد. از این رو، پیشددنهاد میای و تنوع گیاهی میغنای گونه
 ق گشته و از حضور دام در آنها جلوگیری شود.فرصت قر
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Abstract 

Fire and livestock grazing are components of rangelands in most parts of the world that can have 

different effects on vegetation changes and other components of the ecosystem. In short term, these 

two components reduce vegetation cover usually. Therefore, the present study examines the effect 

of livestock grazing (non-enclosure) after the fire occurrence on the plant diversity of an arid and 

semi-arid rangeland in Darbe-E-Behesht, Jiroft County, Kerman Province. For this purpose, after 

identifying the burned areas through field survey, two rangelands were selected for sampling: 

burned rangeland and its surrounding unburned rangeland. A number of linear transects in 10 

square meters plots were used to measure vegetation cover. Observed plant species were listed and 

their canopy cover was recorded. Then the species richness and Shannon diversity index were 

calculated as the diversity criteria and the two regions were compared using Student's t-test. The 

results showed a significant difference between the two regions in terms of plant diversity indices. 

Hence, it can be concluded that the grazing of livestock or the lack of exclusion after the fire will 

have a completely negative effect on plant diversity. 

Key words: fire, diversity, grazing, index, plant, rangeland.  

 


