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 استپی زاگرس جنوبیدر مراتع نيمهای گونه ترکيببر تغييرات  سوزیآتشاثر 

 
 3و اسفندیار جهانتاب 2، محمدرضا ميرزایی1*پرویز غالمی

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریآموخته دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه دانش -1

 استادیار، گروه جنگلداری و پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه یاسوج -2

 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا -3

 
 چکيده

شناختی بر اجزای تشکیل دهنده هر اکوسیستم اثرات مثبت و منفی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی عنوان یک عامل بومآتش به

سوزی در تابستان آتش باشد.میشهرستان بویراحمد سرخ تنگپوشش گیاهی در مراتع ای گونه تغییرات ترکیب برسوزی تأثیر آتش

 گیری شد.های یک متر مربعی اندازهسوزی در پالتهای پوشش گیاهی پس از گذشت دو سال از آتشویژگیصورت گرفت و  1394

گونه بین دو منطقه مشترک  37گونه نیز تنها در منطقه شاهد حضور داشته و  14سوزی و گونه فقط در منطقه آتش 17نتایج نشان داد 

داری گونه از لحاظ درصد تاج پوشش پاسخ معنی 21های گیاهی مختلف ، بین گونهها نشان داد که از نتایج مقایسه میانگین بودند.

های متفاوتی نسبت به ها پاسخ( نیز نشان داد که گونهRDAنتایج آنالیز چند متغیره تحلیل افزونگی ) سوزی داشتندنسبت به آتش

 Bromus danthoniae ،Vicia villosa، Bromus tomentellus. ،Vicia هایپوشش گونهکه درصد تاجبه طوریسوزی داشتند، آتش

villosa ،Astragalus hispanicus ،Ziziphora tenuior ،Bunium rectangulum ،Ferulago angulate و Gundelia 

tournefortii سوزی بیشتر بوددر منطقه آتش  . 

  ، زاگرس. تنگ سرخ، کنگر خوراکیسوزی، آنالیز چند متغیره، آتش های کليدی:واژه
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 مقدمه 

تواند بر اجزای نماید. این پدیده میشناختی همیشه تغییراتی در ساختار پوشش گیاهی ایجاد میآتش به عنوان یک عامل بوم

اهمیت فراوان ز ئریزان حاطبیعی برای برنامهتشکیل دهنده هر اکوسیستم تاثیرات منفی یا مثبتی بوجود آورد که از دیدگاه مدیریت منابع 

ها به بسیاری از بوم شناسان عقیده دارند که باید آتش را یکی از خصوصیات ذاتی اکوسیستم (.Bowman & Murphy, 2010است )

ها نام عنوان ابزار مدیریتی برای احیاء اکوسیستمشمار آورد که در روند احیاء و تکامل آنها نقش فراوانی دارد. همچنین از آتش به

داران جهان مورد بحث و (. ایجاد آتش در مراتع به عنوان یک روش اصالحی، همواره در بین مرتعMoreira et al., 2003برند )می

های اصالح مراتع است که برای کنترل و از بین بردن گیاهان مهاجم و نامرغوب ترین روشسوزی از قدیمیآتش .تبادل نظر بوده است

توان سوزی، میبر اساس واکنش گیاهان نسبت به آتش  .هایی همراه استن با خطرات و محدودیتبکارگیری آ و شودبه کار برده می

  (.1389)آذرنیوند و زارع چاهوکی،  از این روش برای مدیریت پوشش گیاهی استفاده کرد

مطالعات به برخی سوزی بر پوشش گیاهی صورت گرفته است. مطالعات اندکی روی اثرات آتشبه ویژه منطقه زاگرس در کشور 

؛ 1389)فتاحی و طهماسبی، اشاره داشتند  و خوشخوراک تغییر ترکیب به سمت گیاهان ارزشمندشوزی مانند اثرات مثبت آتش

برخی مطالعات حاکی از آن بود که و  (1393رفیعی و همکاران،  ؛1392؛ جمشیدی باختر و همکاران، 1392وودی و همکاران، امیرد

  .(1392)طهماسبی،  پوشش گیاهی مراتع مورد مطالعه نداشته استترکیب سوزی اثرات مثبتی بر آتش

های طبیعی ایران محسوب ای منحصر به فرد و دارا بودن جوامع گیاهی متعدد جزو مهمترین اکوسیستمبا تنوع گونه منطقه زاگرس

ای جوامع گیاهی موجود در آن بر اثر ترکیب فلورستیکی و تنوع گونهاما متأسفانه  ،(1392ای و ابراهیمی رستاقی، جزیره) شوندمی

غالمی سوزی دچار تغییرات زیادی شده است )عواملی چون کشت زیر اشکوب، چرای بیش از حد ظرفیت علوفه تولیدی دام و آتش

سهوی و عمدی و مکرر در تابستان  کهگیلویه و بویراحمد به طور استانزاگرس از جمله در  منطقهسوزی در (. آتش1390و همکاران، 

پیوندد؛ که بسته به شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه، نوع اند به وقوع میرویشی خود را تکمیل کرده دورهو هنگامی که گیاهان علفی 

 سوزیآتش ثیرتأ مطالعه منظور به تحقیق این سوزی، زمان وقوع و نوع پوشش گیاهی آثار متفاوتی بر اکوسیستم دارد.و شدت آتش

دچار  1394تابستان که قسمتی از آن در  تگرف صورت بویراحمد شهرستان تنگ سرخمنطقه  در واقع های پوشش گیاهیشاخص بر

هایی مانند و وقوع آشفتگی ای جوامع گیاهی در طول زمان با تغییر شرایط محیطیاز آنجایی که ترکیب گونهشد.  سطحی سوزیآتش



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 پوشش ایگونهترکیب  وضعیت مورد در اطالعات تا دهدمی را امکان این انجام چنین مطالعاتی کند، بنابراینمیتغییر سوزی آتش

 در کوتاه مدت برآورد نمود. مراتع منطقه زاگرس را احیای پتانسیلمیزان  تا آید دست به سوزیوقوع آتش از بعدی گیاه

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 08"تا  º51 40' 04"کیلومتری شهر یاسوج و در محدوده  45واقع در سرخ در مراتع منطقه دره چپ سرتنگ تنگاین مطالعه در 

'46 º51 22' 35"طول شرقی و º30   27' 37"تا º30  متر  2400تا  2200عرض شمالی انجام شد. ارتفاع از سطح دریای منطقه

ساله ایستگاه هواشناسی یاسوج )نزدیکترین ایستگاه هواشناسی  15هوایی منطقه بر اساس اطالعات  و باشد. بررسی وضعیت آبمی

درجه  9/35و  -4/4متر و متوسط حداقل و حداکثر دما به ترتیب میلی 906به منطقه مورد مطالعه( نشان داد متوسط بارندگی سالیانه 

طرح این منطقه به دلیل اجرای طرح  .استو مرداد  یرسال ت یهاماه ینترو گرمو بهمن  یسال د یهاماه ینسردترباشد. گراد میسانتی

هکتار  25. حدود گرفته است قرارداروئی همچون آنغوزه  کشت گیاهان تحتمرتع  سرخ با هدف استمرار و پایداریچندمنظوره تنگ

داد ها نشان میسوزی سطحی شد که آثار و شواهد سوختگی بر روی تنه درختچهبه دچار آتش 1394از این منطقه در تابستان سال 

 سوزی سبک بوده است.  که از نظر سختی، آتش

 برداری پوشش گياهینمونه

ای که به خوبی نمایانگر انجام شد. ابتدا عرصه 1396سوزی، در بهار برداری پوشش گیاهان دو سال پس از وقوع آتشنمونه

سوزی شده بود مشخص شد. به منظور مقایسه، سطحی برابر نیز در سوزی بوده و تمام سطح آن به صورت پیوسته دچار آتشآتش

سطح دریا( و  سوزی شده قرار داشت و از نظر شرایط رویشگاهی )شیب، جهت و ارتفاع ازمنطقه شاهد که در مجاورت منطقه آتش

 یبرا برداری صورت پذیرفت.شده و شاهد نمونه سوزیپوشش گیاهی با آن یکسان بود انتخاب گردید. سپس در دو منطقه آتش

بر غالب( و  بیعمود بر جهت ش یکیغالب منطقه و  بی)دو ترانسکت در جهت شی متر 100ترانسکت  3در هر منطقه از  یریگنمونه

شد. الزم به ذکر است که برای تعیین  استفادهمنظم  -به صورت تصادفی یمترمربعیک متر یک پالت  100ترانسکت با فاصله  هرروی 

و تعیین اندازه پالت با توجه به تاج  منطقه هر در نیاز مورد نمونه تعداد حداقل روش از بردارینمونه جهت نیاز مورد هایتعداد پالت

. در هر مستقر گردید شاهد در منطقهپالت  30 سوزی وآتش در منطقهپالت  30. در مجموع شد انجام پوشش بزرگترین گونه غالب

های گونه .دیگرد تعییندرصد خاک لخت  و زهیدرصد سنگ و سنگر ،های گیاهیگونه درصد تاج پوشش یها پارامترهااز پالت کی



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

-1377گیاهی موجود با استفاده از منابع معتبر گیاهشناسی مانند فلور رنگی ایران و فلور ایران مورد شناسایی قرار گرفتند )قهرمان، 

 بندی رانکایر استفاده شد. (. جهت تعیین شکل زیستی گیاهان از روش طبقه1367-1384و اسدی و همکاران،  1358

 

 هاتجزیه و تحليل آماری داده

لگاریتمی نرمال شدند. برای بررسی اثر  لیتبدهای درصد تاج پوشش گیاهی دارای توزیع نرمال نبوده و با استفاده از داده

پاسخ  یابیارز جهتهمچنین استفاده گردید.  SPSSنرم افزار  22غیر جفتی و در نسخه  tاز آزمون  ایترکیب گونهسوزی بر آتش

( DCAشده ) یرگیقوس یقیتطب زیآنال با انجاممنظور ابتدا  نیاستفاده شد. بد رهیچند متغ زآنالیاز  سوزیهای گیاهی به آتشگروهی گونه

 نیا استفاده شد. RDAهای گیاهی موجود از آنالیز سوزی بر گونهبدست آمد. در نتیجه جهت تعیین اثر آتش 3کمتر از  انیطول گراد

 .انجام شد CANOCOنرم افزار  5/4نسخه در  زهایآنال

 

 نتایج

 سوزی و شاهدمنطقه آتشدر  یاهيگ یهاگونهترکيب 

گونه شناسایی و ثبت شدند.  51گونه و در منطقه شاهد تعداد  54سوزی تعداد ای نشان داد که در منطقه آتشنتایج ترکیب گونه

محدود به منطقه  یاهیونه گگ 17حضور داشتند. تعداد  سوزی و شاهد به صورت مشترکی نیز بین دو منطقه آتشاهیگونه گ 37تعداد 

 Aegilops triuncialis ،Gundeliaهای ده شدند. گونهــــمشاه منطقه شاهدفقط در  یاهیگونه گ 14و در مقابل  سوزیآتش

tournefortii ،Bromus danthoniae، Bromus tomentellus  وVicia villosa و داشته  سوزیمنطقه آتش رد یریچشمگ تیغالب

در مقابل . (1درصد پوشش منطقه را به خود اختصاص دادند )جدول  79/25و این پنچ گونه  بودند را دارادرصد تاج پوشش  بیشترین

درصد تاج  Cirsium arvenseو  Eryngium bourgatii ،Bromus tectorum ،Bromus catharticus ،Avena fatuaی هاگونه

 (.1شوند )جدول درصد از پوشش را شامل می 22/28ها و این گونه به خود اختصاص دادند منطقه شاهدرا در  یشتریپوشش ب

 سوزی و شاهددر منطقه آتش یاهيگ یهاگونه یپاسخ انفراد
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 رفتیانجام پذ tکه با استفاده از آزمون  سوزی و شاهدمنطقه آتشمشترک در  یاهیگونه گ 37درصد تاج پوشش  نیانگیم سهیمقا

 Astragalusهایگونه نشان داد که درصد تاج پوشش هانینگیام ری(. مقاد1)جدول  ی بوده استاهیگونه گ 21دار شدن حاکی از معنی

hispanicus ، Bromus danthoniae  ،Bromus catharticus  ،Bunium rectangulum  ،Cerastium inflatum  ،Bunium 

paucifolium ،Ferula assa-foetida ،Gundelia tournefortii ،Gypsophila bicolor  ،Minuartia meyeri ،Onobrychis 

cornuta، Poa bulbosa ،Scariola orientalis ،Sonchus tenerrimus و Taeniatherum crinitum منطقه در  یداریبه طور معن

، Astragalus susianus  ،Avena fatua های(. در مقابل درصد تاج پوشش گونه1)جدول  سوزی بیشتر از منطقه شاهد استآتش

Bromus tectorum ،Cirsium arvense ،Cousinia calocephala وEryngium bourgatii  ،منطقه شاهددر  یداریبه طور معن 

 (.1)جدول سوزی داشتند و درصد تاج پوشش بیشتری نسبت به منطقه آتش افتی شیافزا

 

 استپی زاگرس جنوبینيمهسوزی و شاهد در مراتع منطقه آتشدر ی اهيگ یهاگونه یپاسخ انفراد نيانگيم سهیجهت مقا tآزمون  جینتا -1جدول 

 شاهد سوزیآتش هامخفف گونه هاگونه
 

 P مقدار t مقدار

Aegilops triuncialis L. Ae.tr 65/2  -    
Allium ampeloprasum Thunb. Al.am 02/0  02/0   0 1 
Alyssum linifolium Willd. Al.li 25/0  16/0   57/0  3/0  
Alyssum marginatum Timb.-Lagr. & Jeanb. Al.ma 14/0  16/0   2/0-  73/0  
Amygdalus lycioides Spach Am.ly 06/0  06/0   0 1 
Anchusa italica Retz. An.it 08/0  05/0   37/0  47/0  
Astragalus hispanicus Coss. ex Bunge As.hi 5/0  03/0   12/2  001/0>  
Astragalus rhodosemius Boiss. & Hausskn. As.rh 37/0  -    
Astragalus susianus Boiss. As.su 06/0  5/0   07/2-  001/0>  
Avena fatua L. Av.fa 11/0  62/0   12/2-  001/0>  
Bromus catharticus Vahl Br.ca 3/1  72/0   09/1  007/0  
Bromus danthoniae Trin. ex C.A.Mey. Br.da 81/0  21/0   46/3  001/0>  
Bromus tectorum L. Br.te 11/0  72/0   42/2-  001/0>  
Bromus tomentellus Boiss. Br.to 67/1  -    
Bunium rectangulum H.Wolff Bu.re 75/0  06/0   86/2  001/0>  
Callipeltis cucullaris ( L. ) Rothm. Ca.cu 11/0  09/0   14/0  76/0  
Cerastium dichotomum Schangin Ce.di - 3/0     
Cerastium inflatum Link ex Sweet Ce.in 3/0  05/0   52/1  002/0  
Cerasus microcarpa K.Koch Cr.mi 1/0  12/0   23/0-  56/0  
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  -1ادامه جدول 

 شاهد سوزیآتش هامخفف گونه هاگونه
 

 P مقدار t مقدار

Ceratocephala falcata ( L. ) Pers. Ce.fa - 08/0     
Chaerophyllum macropodum Boiss. Ch.ma 43/0  25/0   72/0  064/0  
Cichorium intybus L. Ci.in 3/0  -    
Cirsium arvense ( L. ) Scop. Ci.ar 26/0  6/0  

 
16/1-  018/0  

Campanula humillima A.DC. Ca.hu 27/1  -    
Convolvulus arvensis L. Co.ar 81/0  -    
Cousinia calocephala Jaub. & Spach Co.ca 12/0  52/0  

 
93/1-  001/0>  

Crepis sancta ( L.) Babc. Cr.sa 08/0  12/0   38/0-  37/0  
Scabiosa olivieri Coult. Sc.ol 02/0  04/0   44/0-  35/0  
Bunium paucifolium DC. Bu.pa 16/0  02/0  

 
47/1  002/0  

Eremostachys macrophylla Montbret & Aucher Er.ma 06/0  12/0   44/0-  4/0  
Eryngium bourgatii Gouan Er.bo 19/0  76/0   76/1-  001/0>  
Erysimum repandum L. Er.re - 03/0  

 
  

Euphorbia helioscopia Hausskn. ex DC. Eu.he - 46/0     
Ferula assa-foetida L. Fe.as 3/0  11/0  

 
94/0  04/0  

Ferulago angulata Boiss. Fe.an 27/0  -    

Fibigia macrocarpa Boiss. Fi.ma - 23/0     

Geranium tuberosum Boiss. Ge.tu - 13/0     

Galium aparine L. Ga.ap 24/0  -    

Gundelia tournefortii L. Gu.to 9/1  17/0   67/3  001/0>  

Gypsophila bicolor Grossh. Gy.bi 27/0  03/0   7/1  001/0>  

Hordeum bulbosum Sieber ex Kunth Ho.bu 59/0  -    

Hordeum murinum L. Ho.mu 55/0  -    

Hypericum perforatum L. Hy.pe - 16/0     

Lappula barbata Gürke La.ba - 14/0     

Lathyrus aphaca L. La.ap 38/0  -    

Minuartia meyeri Bornm. Mi.me 27/0  06/0   72/1  001/0>  

Morina persica L. Mo.pe - 2/0     

Odontites vernus ( Bellardi ) Dumort. Od.ve - 06/0     

Onobrychis cornuta ( L. ) Desv. On.co 22/0  02/0   52/1  001/0  

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16284-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DFerulago%2Bangulata%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16284-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DFibigia%2Bmacrocarpa%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16284-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DGeranium%2Btuberosum%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DGalium%2Baparine%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DGundelia%2Btournefortii%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=3417-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DGypsophila%2Bbicolor%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DHypericum%2Bperforatum%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12524-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DLappula%2Bbarbata%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DLathyrus%2Baphaca%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16356-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DMinuartia%2Bmeyeri%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DMorina%2Bpersica%26output_format%3Dfull
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Pterocephalus canus Coult. ex DC. Pt.ca 16/0  24/0   47/0-  29/0  

Ferulago angulata Boiss. Fe.an 27/0  -    

 

  -1ادامه جدول 

 شاهد سوزیآتش هامخفف گونه هاگونه
 

 P مقدار t مقدار

Fibigia macrocarpa Boiss. Fi.ma - 23/0     

Geranium tuberosum Boiss. Ge.tu - 13/0     

Galium aparine L. Ga.ap 24/0  -    

Gundelia tournefortii L. Gu.to 9/1  17/0   67/3  001/0>  

Gypsophila bicolor Grossh. Gy.bi 27/0  03/0   7/1  001/0>  

Hordeum bulbosum Sieber ex Kunth Ho.bu 59/0  -    

Hordeum murinum L. Ho.mu 55/0  -    

Hypericum perforatum L. Hy.pe - 16/0     

Lappula barbata Gürke La.ba - 14/0     

Lathyrus aphaca L. La.ap 38/0  -    

Minuartia meyeri Bornm. Mi.me 27/0  06/0   72/1  001/0>  

Morina persica L. Mo.pe - 2/0     

Odontites vernus ( Bellardi ) Dumort. Od.ve - 06/0     

Onobrychis cornuta ( L. ) Desv. On.co 22/0  02/0   52/1  001/0  

Pterocephalus canus Coult. ex DC. Pt.ca 16/0  24/0   47/0-  29/0  

Plantago lanceolata L. Pl.la - 03/0     

Poa bulbosa L. Po.bu 51/0  13/0   74/1  001/0  

Ranunculus grandiflorus L. 
Ra.gr 33/0  04/0   05/1  29/0  

Scandix stellata Banks & Sol. 
Sc.st - 07/0     

Scariola orientalis (Boiss.) Soják 
Sc.or 25/0  03/0   64/1  001/0  

Scorzonera calyculata Boiss. 
Sc.ca 03/0  03/0   12/0  8/0  

Sonchus tenerrimus L. 
So.te 3/0  04/0  

 
6/1  001/0  

Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski 
Ta.cr 01/1  38/0   48/1  001/0  

Torilis arvensis (Huds.) Link 
To.ar 02/0  02/0   0 1 

Torilis leptophylla Rchb.f. 
To.le 07/0  - 

 
  

Tragopogon graminifolius DC. 
Tr.gr 44/0  25/0   88/0  11/0  

Trigonella monantha C.A.Mey. 
Tr.mo 35/0  -    

Vaccaria grandiflora Jaub. & Spach 
Va.gr 3/0  - 

 
  

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16284-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DFerulago%2Bangulata%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16284-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DFibigia%2Bmacrocarpa%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16284-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DGeranium%2Btuberosum%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DGalium%2Baparine%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DGundelia%2Btournefortii%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=3417-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DGypsophila%2Bbicolor%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DHypericum%2Bperforatum%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12524-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DLappula%2Bbarbata%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DLathyrus%2Baphaca%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16356-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DMinuartia%2Bmeyeri%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DMorina%2Bpersica%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DPoa%2Bbulbosa%26output_format%3Dfull
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=712832-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DRanunculus%2Bgrandiflorus%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=848049-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DScandix%2Bstellata%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=242822-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DScariola%2Borientalis%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=243101-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DScorzonera%2Bcalyculata%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=250373-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSonchus%2Btenerrimus%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=424081-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTaeniatherum%2Bcrinitum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=849502-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTorilis%2Barvensis%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=849536-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTorilis%2Bleptophylla%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=256016-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTragopogon%2Bgraminifolius%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=524039-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTrigonella%2Bmonantha%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=159709-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DVaccaria%2Bgrandiflora%26output_format%3Dnormal
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Valerianella tuberculata Boiss. 
Va.tu - 02/0     

Vicia ervilia Willd. 
Vi.er 92/0  -    

Vicia villosa Roth 
Vi.vi 33/1  - 

 
  

Viola odorata Thunb. 
Vi.od 32/0  -    

Ziziphora tenuior Falk 
Zi.te 22/0  - 

 
  

 سوزی و شاهد منطقه آتشدر  یاهيگ یهاگونه گروهیپاسخ  -

دار انجام شد. در این آنالیز اثر معنی RDAسوزی و شاهد با استفاده از آنالیز دو منطقه آتشدر  یاهیگ هایگونه یپاسخ گروه

سوزی ها در فضای دو بعدی این آنالیز تحت تأثیر آتش(. گونه=001/0Pو   =62/6Fسوزی بر جمعیت گیاهی مشاهده شد )آتش

 Bromus danthoniae ،Vicia villosa، Bromus tomentellus. ،Vicia villosa ،Astragalusهایی نظیر (. گونه1تند )شکل قرار گرف

hispanicus ،Ziziphora tenuior ،Bunium rectangulum ،Ferulago angulate و Gundelia tournefortii سوزی طی آتش

، Fibigia macrocarpa ،Ceratocephala falcata ،Bromus tectorumهایی مانند (. در مقابل گونه1افزایش داشتند )شکل 

Geranium tuberosum ،Scandix stellate و Odontites vernus  هایی چون(. گونه1در منطقه شاهد حضور بیشتری داشتند )شکل 

Scorzonera calyculata ،Eremostachys macrophylla ،Crepis sancta ،Amygdalus lycioides  وTorilis arvensis  واکنشی

 (.1سوزی نداشتند )شکل نسبت به آتش

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=860494-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DValerianella%2Btuberculata%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=524727-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DVicia%2Bervilia%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=30294104-2&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dvicia%2Bvillosa%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=868827-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DViola%2Bodorata%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=462032-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DZiziphora%2Btenuior%26output_format%3Dnormal
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های توپر . عامل محيطی به صورت مثلثRDAعوامل محيطی در آناليز  -دیاگرام دو گانه گونه -1 شکل

جنس و دو حرف دوم نام گونه  یدر نمودار دو حرف اول معرف نام علمباشد. و شاهد میسوزی شامل آتش

 است. آمده 1است که با فلش مشخص شده است و نام کامل آنها در جدول 

 گيریبحث و نتيجه

د شده در اثر رسد مطالعه تغییرات ایجاهای مرتعی در سطح کشور به نظر میسوزی در اکوسیستمبا توجه به افزایش آمار آتش

سوزی سوزی ضروری باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که در اثر آتشبرای مدیریت پس از آتشسوزی در اجزا مختلف اکوسیستم، آتش

گونه منحصراً در  17های مرتعی شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه، ترکیب گیاهی منطقه دچار تغییراتی گردید. از تعداد کل گونه

سوزی و شاهد مشترک بودند. گونه بین دو منطقه آتش 37گونه منحصراً در منطقه شاهد حضور داشتند و  14سوزی و منطقه آتش

اهده نشوند که نشان دهنده حساسیت سوزی مشهایی منحصراً در منطقه شاهد حضور یابند و در منطقه آتشسوزی باعث شد گونهآتش

تواند به علت رشد و حضور گیاهان سوزی میها پس از آتش(. استقرار انحصاری برخی گونه1388منصوری، آنها به آتش است )

 رفیعی ورسند )یکساله فرصت طلب با دوره زندگی کوتاه باشد که کم نیاز هستند و به سرعت رشد کرده و به مرحله تولید بذر می

سوزیآتش  شاهد 
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گونه  21گونه گیاهی که به طور مشترک در هر دو منطقه حضور داشتند تعداد  37رو نشان داد از (. نتایج تحقیق پیش1393همکاران، 

گونه پاسخ منفی نسبت  6گونه پاسخ مثبت و  15سوزی نشان دادند، که از این تعداد داری به آتشپوشش، پاسخ معنیاز نظر درصد تاج

سال از  2و  1( نیز در مراتع استان یزد گزارش کردند که پس از گذشت 1389میبدی و همکاران ). باغستانیسوزی داشتندبه آتش

سوزی در حذف برخی از که آتشطوریهای مختلف عرصه یکسان نبوده است؛ بهسوزی، تأثیر آن بر درصد پوشش گونهوقوع آتش

 های مرتعی نامرغوب را در بر نگرفته است.های نامرغوب عرصه موثر بوده است، لیکن همه گونهگونه

که بیشتر از خانواده گندمیان سوزی در منطقه آتشافزایش گیاهان یکساله نشان داد که  RDAدیاگرام دوگانه حاصل از آنالیز 

موجود در بانک  تواند در نتیجه از بین رفتن الشبرگ و ایجاد فضای باز باشد که بستر مناسب را برای جوانه زدن بذرهایمیهستند، 

های بلوط ایرانی منطقه (. مطابق با نتایج این تحقیق، در مطالعه انجام شده در جنگلZida et al., 2007آورند )بذر خاک فراهم می

های سوزی منجر به تغییر پوشش گیاهی به سمت گونهسوزی گزارش شد که آتشسال از وقوع آتش 3داالب استان ایالم پس از 

و  Leguminosaeهای تیرهکه جزو گیاهی  هایونهبین گهمچنین (. 1392میرداوودی و همکاران، ت طلب شده است )یکساله و فرص

Poaceae  سوزی ذخایر بذری سوزی افزایش داشتند، چون گیاهان این تیره دارای بذور ریز بوده و بعد از آتشدر منطقه آتشبودند

های (. بذور اغلب گونهFenner and Thompson, 2005ها را سبب گردیده است )تیرهزنی و رشد گیاهان این موجود در خاک، جوانه

سوزی ها در اثر وقوع آتشروند، اما خواب بذر این گونهخشک پس از ریزش به خواب میدر مناطق خشک و نیمه ندمیانبقوالت و گ

پوشش درصد تاج (. بیشترینClarke and French, 2005گردد )زنی آنها از بانک بذر خاک میشکسته شده و موجب افزایش جوانه

بذوری که پس از ، که حضور آنها نشانگر شرایط تخریبی و فشار در منطقه است. ها بودسوزی شده متعلق به تروفیتدر منطقه آتش

و بانک بذر با دوام تشکیل  ساله هستند که عموماً دارای بذور ریز بودههای یکزنی دارند عمدتاً شامل گونهسوزی قابلیت جوانهآتش

سوزی، به یک توان گفت پوشش گیاهی منطقه زاگرس در اثر وقوع آتش(. در مجموع میFenner and Thompson, 2005دهند )می

پوشش گیاهی در طی سالیان نخست، با گذشت زمان به ای گونه سازگاری با این پدیده رسیده است که علیرغم تغییر محسوس ترکیب

ثیر أدر این زمینه تو فشار ناشی از آن . ممکن است عدم چرای دام کندسوزی گرایش پیدا میب اولیه قبل از وقوع آتشسمت ترکی

توان ترکیب طلبانه میبا مدیریت فرصت سوزی نیز قابل توصیه است. ضمناًلذا انجام مطالعه در سالیان متمتادی پس از آتش گذار باشد

 سمت پوشش مناسب مرتعی سوق داد.سوزی را به گیاهی پس از آتش
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Abstract 

Fire as an ecological factor has both positive and negative effects on components of the ecosystem. The 

aim of this study was to investigate the effect of fire on composition, diversity and functional groups 

changes in Tangesorkh rangeland of Boyer-Ahmad county. The fire took place in the summer of 2015. 

Two years after the fire, the characteristics of vegetation in 1 m2 plots were measured. The results showed 

17 species were exclusively found in the fire region, 14 species exclusively in the control region, and 37 

species were shared between the two regions. The results of mean comparisons showed that among the 

study species, 21 species had a significant response to the fire in terms of canopy cover percentage. The 

redundancy analysis (RDA) results showed that species had different responses to fire, so that canopy 

cover species of Bromus danthoniae, Vicia villosa, Bromus tomentellus, Vicia villosa, Astragalus 

hispanicus, Ziziphora tenuior, Bunium rectangulum, Ferulago angulate and Gundelia tournefortii were 

increased in the regions where fire occurred. 

Keywords: Fire, Multivariate analysis, Gundelia tournefortii, Tangesorkh, Zagros. 


