
 

 كيفي    ات كمي و ـسوزي بر خصوصياثر آتش 

 نيمه استپي سرد  علفزار گياهي پوشش

 ( تحقيقاتي زاغه لرستانسایت  :مطالعه موردي)

ور ❖ يام موـص ا ـس  تحقيقدت  ستدزمد  لرستاد   استاد  طبيع، مندبع و كشتدو ز  آموزش و تحقيقدت مركز پژوهشت،  استادياد   ؛*رـض

   اارا .آبديخرم كشدو ز   ترواج و آموزش

 ترواج و آموزش تحقيقدت  ستدزمد  كشتو   مراتع و هدجنگل تحقيقدت مؤستهت  مرتع  تحقيقدت بخش استادياد   ؛نادیا كمالي  ❖

 .اارا  تهرا   كشدو ز  

 

 چکيدم 
   اسو  تغیییات  تحقیق بی سوا بییا ای اعن دف اعن  ات گسورید  د  وزشوش گیا ا اسو    اعجاد تغییی  تیعن عاملسویع سوزی   آتش

کزاد ات عك مری میبعا    10مری و    100فاصوو ه    با  مری   200چها  عدد تیانسوو     ا   وس ای تعیین منطقه معیف تیانسوو    بنابیاعن

و د     د  آتش سوزی   1392و  1390 ا   د  سوا   اعن سواع  ا، واحد ا  نمزنه د   ی عیصوه  ا تکو یل داد   ثاب  بی  و   ی عك ای آن

  د د نکوان ما ا  یزشووز اکا  بی سوا کس    اجیا گیدعدد  آن   سویسورماتیك -تصوادفاآما بیدا   به  وش   1398و   1397 ا   سوا 

  1/209و    05/52با مقادعی    ا اعن کس  ع زفهتزبید  بیتی    ا  مهاجم اسو    وزشوش با گزنهسوزی  اابيی  تزبید و تا د  تیما  آتش

وزشش نسي  به ساعی  تا ای نظی تزبید و  گندمیان ع سابه   مچنین  حفظ شد  اس    د  عیصه سزیره نسي  به شا د  بی مری میب   گیم  

سوزی  نسوي  به شوا د  بیابی مقدا  تزبید بیکوری  د  آتش  5/1ع فا  وهن بیگان  اما،     باشونددا  مادا ا  ایرسف میانگین معنا   اگزنه

مقدا  مجای ع زفه قابل  سوزی  بیکوری ای شوا د اس  اما ابااما به افااعش  د د  یچند مقدا  تزبید د  عیصوه آتشنراعج نکوان ما  اند داشوره

    دچا  تغییی اسواسوا گیدعد   اچندسوابه  بجا  ا  سوابهسوزیره نسوي  به شوا د با جاعگاعنا عكتیپ د  عیصوه    بیداشو  منجی نکود  اسو  

 آتش عامل تغییی   عاف  ا  مور ف  وعکوا نیا تغیییات اسواسوا   ا  یزشووز اکا و فیمد  نریجه تزبید، تیاکم و تا  وزشوش کس 

، اعجاد آتش چه عمد  و چه  شوویاع  مزجزدبا تزجه به     بزدگیاعش د   ی دو تیما  مثي     اسوو ،میت  ای عابا به مرزسوو     وضووعی 

 شزد اکیدا تزصیه نما  اعن منطقه ای ناحیه  وعکا اعیان  میات   سهز  د 

 سزی ، مدعیع  میت ، ع فاا ، گیاعش میت  یزشوز اکا، آتش  واژگان كليدي:
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 مقدمه   .1
تیعن عزامل د  اعجاد تغییی  سووزی  ع ا ای سوویع آتش

د  وزشوش گیا ا اسو  و وزشوش اعجاد شود   م تابعا ای  

  ا  کهسوزی  اسو ، ن رهف ز  مزجزد د  عیصوه قيل ای آتش

 وا  یز  بی آن تواکیود دا نود   ، د  عوافروه[23  ،30،  33]

 ا بایسوای  شود ، عقه و تا  عکوه  شوزدباعث ماسوزی  آتش

 و   بعتویآتش باعث    [32] ندز ا یزب مسوورقی شوو ونجه

  ،آب  کیفیو   کوا ش  و  یوا   فیسوووواعش  میات ،   قهقیا

  د   نوامط زب  تغییی  گیوا ا،وزشوووش  کوا ش  ع زفوه،  کوا ش

، 22، 18]  شووزدما  دام  عم  ید  کا ش و  گیا ا  وزشووش

  وزشوووش  نوابزد   و  یوا   بوه  منجی  عزامول  اعن   [28،  25

  تیاکم  کوا ش  کوه  حوابا  د    [26]  شوووزد  یوا   و  گیوا ا

 بین    قاب   حذف  عا  کا ش  باعث  سوووزی آتش  و یا  ابزته

 اثی   د   کوه  شووود   بزما  و  سوووابوه  چنود  گنودمیوان   وا نهوا 

  حادث  یا  و  اذاعا  مزاد  به  دسوووریسوووا  قاب ی   افااعش

  د   بیزما  و وزشوووش  افااعش  نریجه  د    [27]  شوووزدما

 مچنین     [9،  7] شووزدما  مکووا د   سووابهچند  گندمیان

نوامط زب و یوا دا   ا حوذف ماآتش  وقرا   کنود  گیوا وان 

آو د که میات  باود  شاعسرگا یزد شیاعطا  ا بزجزد ما

  ای طیفا دعگی  [14]   ا بیا  چیا  دام بودسوووو  آو نود

ع زفوه،    ویوتئین  مقودا شوووزد توا  سوووزی  بواعوث ماآتش

یزشوز اکا،  ضم وذعی ، قاب ی  دسریسا ع زفه، حذف  

افااعش عوافروه و    وعشالشووويیي گیوا وان د  او  فصووول  

د  بییا مزا د مم ن اس     [4] کیفی  ع زفه بیکری شزد

  ،فیصوو  مناسوويا بیا  افااعش تزبیدگیا ا، ویاکنش بذ 

   [25]کنود    گیوا ا  قوابو  گیوا وان فیا م  حوذف وزشوووش

منجی بوه کوا ش مقودا     ع فاا  واد      سوووزیآتش  افیاوان

شوووزد  ما  امقدا  کیبن آب شع ا و افااآن  و تزبید زما یب

بوه نظی م افاا   سووووداکوه  اثی  ای    انیییمعیکیبن    شعد  

راعج وس ای آتش تفاوت د  ن   [1]مید  باشوود      اکووهع 

  تا بعنزان عك ت نیك مدعیعرا  سووزی  باعث شوود  اسوو 

دسوریابا ا داف مور ف مز د اسورفاد   بیا    بطز  گسورید 

سزی  تزانسره آتش گاا ش کیدند که  [8]   [17]  قیا  گیید

 ا  کما و کیفا  ا  ای نظی شووای اسوو  تغیییات عمد 

اعجواد نمواعود و بیوانگی میاان توآثیی آتش بی    وعکوووگوا د   

آتش با تاثییات مط زب و میت  اسووو   و وزشوووش گیا ا  

نامط زب بعنزان ع ا ای اباا  ا  اص ا و عمد  د  مدعیع   

  تزاند بسویا  مقیون به صویفه و ا یان باشودو ما بزد  [34]

د   آتوش   وموچونویون     [18] دام  وویاکونوش  د   موزثوی  عوواموول 

و یا دا  وزشید    چزبا ا   وعکگا هاعا اس  که با گزنه

دعگی،     [29]انود  شوووود  طیفا  تنزع   آتشای  بیا  حفظ 

یعسووورا و فیآعنود وا  اکزبزوع ا و تمواعا طيیعا میات  

  ییای حد الشويیي تاث شیب  حجم  [22]بسویا  مهم اسو  

  دا د  زما یب  دی شوود ونجه و تزب ،اینجزانه  بی  و  امنف 

  گیع دف د [6]  شوزدسوزی  مزجب کا ش آن ماکه آتش

  سو  اای گزنه  اشو سورن یزاب بذ  د  بیی   سوزیآتش

عنزان عوامول   چنود بسووویوا   ای منواب  آتش  ا بوه   ی   [3]

بییا اما  کنند،  د  اکزسویسورم معیفا ما [24]  اصوسحا

اند  چزن سووزی  بی یا   ا منفا دانسوورهمناب  اثی آتش

آتش بواعوث کوا ش مزاد اوذاعا د  یوا  و اکزسووویسووورم  

با   تزانداآتش م  ، سووزیبسووره به شوودت آتشو شووزد  ما

قابل دسووری  یا  به نف  مزجزدات    مزاد مغذ  شعافاا

د     اعآبگی  هعو ال  دیو تزب   بی  و  امنف   ییتواث  ا، عو ینود  بواشووود

آتش باعث بهيزد   اما،  [13]شوزد    شعفیسوا  شعیا  و افاا

شووزد، وقزع شوویاع  دسووریسووا دام به ع زفه تزبید  ما

سوووزی  د  میات  ا  ای جم ه آثا  مثي  آتشچنین ودعد 

سوووزی  عام ا مهم و تآثییگذا   آتش .[5] ود  بکوووما  ما

ع سوابه  گندمیان  واعا  ا کا ش و   گندمیانتزاند اسو  و ما

افااعش د ود ا د  کزتوا  بواعوث     [29]  مودت  دام  چیا  

کا ش مزاد قابل اشورعا  و الشويیي شود  و باعث کا ش  

  [10، 9]شوزد،  سوزی  و وسوع  آن مااحرما  و وفز  آتش

 ا  واعزمینگ که د  یعی  بعنزان مثا  چیا  گاو ای اسوورپ

 شووود دا ند تزانسووو  د  کا ش یطی    گندمیان ا تا  آن

  و اعن امی [16]% مفیود واق  شوووزد    40سوووزی  توا  آتش

 ا  سويا و ج زگیی   بزاسوطه چیا  دام و انرواب قسوم 

  ع فوزا   و آتش [21]افرد  ای انياشو  الشويیي اتفام ما

تزانند با  ما نگا  نییو ا  طيیعا مرقاب ا  سورند که ما

   مچنین  [19]باشووند   ا  میتعا مؤثی  د  اکزسوویسوورم



      سید  ااسرپ  مهین  ع فاا   اا یگوزشش  کیفا  و  کما  یصزصیوات  بی  سزی آتش  اثی
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تزانود ویاکنش گیوا وان و د  نریجوه ویاکنش  دام ماچیا 

 وا  مرفواوتا  سوووزی   ا کنری  نمواعود کوه د  مقیوا آتش

مم ن اسوو  باعث شووزد  سووزی آتش   [2]افرد  اتفام ما

تزبید ع زفه گندمیان و وهن بیگان ع فا د  سوابها  او  و 

اما د  سووابها    [31]سووزی  کا ش عابددوم وس ای آتش

وواسوووا گیوا وان بوه یموان     [20]بعود  افااعش یزا ود عوافو   

سزی   ا  مور ف مرفاوت اس ، آتشسزی  د  گزنهآتش

  [15]شزد   ا ماباعث افااعش فز بها  چند سابه و بگزم

 ا و نظیات مرفاوتا وجزد سوزی ، عافره د   ابطه با آتش 

تزاند  سزی  فزاعد فیاوانا دا د و ما  مه آتش دا د  اما، با اعن 

و   بیابی  جزم دمیوان  گنو مقواومو  جزام  گیوا ا  وواعوا د  

ای طیفا دعگی  [ 28، 12] ع سوووابه  ا افااعش د د گندمیان  

واعا  ا به یطی   گندمیان تزقف چییه آتش سوووسم  و ا يه  

سوووزی  د  میات  جم  بنود  اثیات آتش    [ 28] انوداید  ما 

با تزجه به  د د که یاگی  و مناطق شومابا ککوز  نکوان ما 

سوزی   ، آتش شویاع  ماب ی  و مدعیع  حاکم بی میات  اعیان 

طز  اتفاقا و سووهز  مط زب مدعیع  میت  نیسوو  ب  ه به 

 میا  مودعیعو   عا  قيول و وس ای آن بوه بینا و بینواموه ویش 

  به   منجی  میات    د    سوزی  آتش   عيا تا،  ی اسو   به چیا مهم 

  کیفی  افااعش   و   اکزسیسرم   ا  گزنه  تیکیب   و   سایرا  اصسح 

انوجووام     [ 29]   شوووود   نوووزا وود   عو وزفووه  ای  قويوول  بونووابویاعون 

شووود  اطسعوات کوافا ای تیوپ و  وا  کنری   سوووزی  آتش 

د  میات  با   ا  احرمابا د  جاعگاعنا مهم اسو   مثس گزنه 

کوا ش و ای بین  فرن  سوووزی ،  اوابيیو  گیوا وان چزبا آتش 

 ا  یکويا و یا دا  غایی یزشووز ا   قابل مسحظه گزنه 

و جاعگاعنا آنها تزسوو  گیا ان تای   وعش عافره که عمدتا   

گیدد د  واق  د صود گیا ان   ا شوامل ما    ا  ع سوابه گزنه 

افااعش     ا سووزی  د  اعن عیصووه یزشوووز ا  وس ای آتش 

 وا و د  نریجوه انرقوا  فکوووا   عوافروه و مزجوب ج وب تزجوه دام 

سوزی  شود    ا  آتش  ا ای مناطق مجاو  به عیصوه چیا  دام 

عیسقا و ما  اعن مط وب د  ع فاا  وا   ابيروه ع س  گیدد  

اند نیا میاتعا که اابيا با گیا ان یزشووز ا  وزشوید  شود  

دعد د   اعث کا ش شو سوزی  ب عيا تا آتش صوادم اسو   به 

وس ای نرواعج نکوووان داد کوه     [ 29]  شوووزد اعن گیوا وان ما 

 ا  گیا ان با یزشووز اکا کمری و اابيا ع سوابه  سوزی ، آتش 

شوزند که د  اعن صوز ت کانزن  وزشوید  ما   گندمیان وعژ  به 

دام ای عیصووه سووزیره به عیصووه شووا د تغییی  فکووا  چیا  

و  سوزی  باعث کا ش میاان الشويیي عابد  به عسو  آتش ما 

تا  وزشووش گیا ا شوود  و با افااعش حسوواسووی  یا ، 

  [ 26،  18،  13]  د ود فیسووواعش وواشوووموانا  ا افااعش ما 

بنوابیاعن بوا تزجوه بوه د  نظی گیفرن مجمزع شووویاع  مزجزد 

 ا   سزی  شد ، اعما  بینامه حاکم بی وضوعی  مناطق آتش 

نظیی اجیا  قیم  و میوان  وا  کزتوا  مودعیعرا  مودت،  مودت 

کا   با میاان دامگذا   مناسووب و بذ واشووا و کپه تعیین  

 ا  میتعا مناسوووب و سوووایگا  با شووویاع  اق یما و گزنه 

تزان  ا  وا   منواسوووب جهو  ادافی ا چنین منواطقا ما 

بوه  وزشوووش   کموك  احیوا   و  ای حفظ  و ج زگیی   گیوا ا 

سووزی  د  نظی فیسوواعش د  اعن مناطق وس ای وقزع آتش 

مدعیعرا ناد سو  و ایی   گیف   د  صوز ت اتوا  تصومیمات 

سووزی  د    ا  وس ای وقزع آتش کا شووناسووا بیا  دو   

 ا   ا  میتعا بوصوزص با تزجه به تکودعد یکو سواباعیصوه 

د  سوابیان اییی، مزجيات تسویع  د   شود قهقیاعا وضوعی   

  با تاکید  [ 6]  سوزی  شود   ا اعجاد یزا یم نمزد میات  آتش 

بیاعن مطوابوب، مودعیعو  چیا  دام بیا  گیوا وان میتعا و 

و حفظ سسم  و واعدا   اکزسیسرم میت  ضیو     ع فاا  ا 

اسو  و عدم چیا  مرناسوب دام باعث انياشو  الشويی  و د   

سووزی  بزاسووطه افااعش  نریجه افااعش دما د   نگام آتش 

مدت  ند  ا  ب  مزاد قابل اشرعا  د  میت  و بوصزص د  قیم 

بی  مین     یزا د داد سوزی   ا افااعش  شوزد، و یطی آتش ما 

دام بی   عا  د  حفاظ  یا  و چیا  قضاوت و بینامه  اسا  

   [ 30]  اسا   وعکگا  قابل تغییی اس  

باعس  د  مقیا   وعکگا ا  مااثیات و  فرا  ا  آتش

گیا ا سووزیره نسوووه  بیا   ی وزشووش  بی سووا شوود  و

کا  گیفره   وعکوگا  د  مدعیع  اکزسویسورم بهمیبزط به آن 

تحوقویق  شوووزد  بی  عسو   بووه  [30]  بنووابیاعن  تزجووه  بووا   ،

 1397 ا  بی سا دعگی  د  سا   1392 سزی  سا آتش

  حاضوی  که مقابه [29]  بی  و  آن صوز ت وذعیف  1398و 

بی  مین اسوا  و با    باشود آن تحقیق مانراعج  حاصول ای  
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 وا  مور ف،  تش د  م وان وا   فروا   آتزجوه بوه تفواوت

اعن مقوابوه بوا  ودف مطوابعوه اثی آتش بی ع فاا  وا  عیسقا  

اثیات کما و کیفا  ت فیق  تا با   بیسووران ا ا ه شوود  اسوو 

  یینظ  مزجزد د   وعکوووگوا    ا  گیوا انآتش بی شوووای 

، تیاکم،  تغیییات تزبیود ع زفوه  ،اا یو گ    واپیو ت  یاتییتغ

د  قابب کل وزشوش گیا ا میت  و  مچنین  تا  وزشوش، 

 وا  یزشووووز اکا،   وا  مور ف  وعکوووا و کس فیم

اطسعات   وزشووش الشوويیي  یاتییتغ و  شعو گیا   یوضووع

  ا فیا م ساید   ع فاا واعه بیا  مدعیع  مناسب  

 

 ها مواد و روش .2
  ا ان یگ  قاتیتحق   سوورگا عانام  سوواع  مز د بی سووا به

ای بوش یااوه    یااوه  امیتع ب زموان  منطقوه  ا تفواعوات  د  

کی زمری  جاد  ییم آباد   35آباد واق  د   شوهیسوران ییم

 و   º 33  29'  15"  د  مورصووووات جغیافیواعا  بوه بیوجید
"24  '29  33 º 33  28'  54" تا º  33  28'  59"و º   عیض

 º 48  40' 39"تا   º 48  40' 28"  و º 48  40'  25"شمابا و 

مری    1960طز  شویقا با ا تفاع مرزسو    º 48  40'  83" و

مرزسوو  با ندگا بی     1دا د غشوو ل  ای سووطد د عا قیا   

اسوا  آییعن آما  ادا   کل  زاشوناسوا اسوران بیسوران  

اعن میات  مز د چیا  دامهوا   اسووو      می ا مری  7/669

  گیینود عکووواعی کزچیو بوا اوابيیو  با و گزسوووفنود قیا  ما

 -Agropgron trichophorum  عو وفواا   گویووا واتویووپ

Bromus tomentellus –Festuca ovina   اعن  باشوود   ما

  را  ای ا اضا میتعا اسران  ا د  بی  35000  تیپ بابغ بی

که د       را  اسوو  13گیید، اما عیصووه سووزیره آن  ما

  دچا  حیعق گیدعد 1392 و 1390 ا   سا 

 
 هادر کشور و تصویر هوایی سایت و ترانسكت  و ایستگاه مورد بررسی موقعیت لرستان .1 شكل

 

گیی  ووا امری وا  مور ف گیوا ا د  منطقوه  بیا  انودای 

- بیدا   تصوووادفا سوووزیروه و شوووا ود، ای طیح نمزنوه

دو تیما   اسورفاد  شود  بیا  اعن منظز  تعداد    سویسورماتیك 

مری ای ع دعگی   50مری  به فاصو ه    200چها  تیانسو    و 

د   ی عك ای مناطق اسوورقیا  عاف   بی  و   ی عك ای اعن  

میبعا غبوه عنزان  وست ثوابو  عوك مری  10 وا  تیانسووو و 

مری ای ع دعگی انرواب و د    20واحد ا  نمزنه  با فاصوو ه  

آما بیدا   انجام شوود  د صوود    1398، 1397 ا   سووا 

 ا  گیا ا و تیاکم آنها د  طز   وزشوووش به تف یك گزنه

 ا مکوو  گیدعدند  جامعه  تیانسو   با اسورفاد  ای وست

سوزی   آما   شوامل دو تیما  د  دو سوا  آما بیدا   غآتش

 اسووورا   نعا  د  وست بزد  160تیانسووو   و 8و شوووا د ،  

  یینظ  اف یو ک  اکم  اتیشووامل یصووزصوو   اا یوزشووش گ

  ، سووزیمقاوم به آتش   اگزنه  ،ا ایگ    اپیت  یاتییتغ
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   یتا  وزشش، وضع  د،یمناطق انرقا  فکا  چیا، تیاکم، تزب

  ا کم  اتییصوزصو مهم مانند      اشوای   یعو سوا  شعو گیا

تغیییات تزبیود    ،اا یو گ    واپیو ت  یاتییتغ  یینظ  اف یو ک

د  قابب کل وزشوووش گیا ا  ، تیاکم، تا  وزشوووش،  ع زفه

 وا    وا  مور ف  وعکوووا و کس میت  و  مچنین فیم

وزشوووش    یاتییتغ  و  شعو گیا   یو وضوووعیزشووووز اکا،  

تمام وا امری ا  مز د     گیفرندقیا    امز د بی سو   الشويیي

گیی  شوود    ا و د  طز  تیانسوو   اندای نیای د ون وست

نمزنووه ای  طيیعا  وس  بگووا عرم  ای   ووا  داد   ،((LNبیدا   

  جه  مقاعسوات یوجا t آیمزن نیما  شود  و با اسورفاد  ای

  تجاعه وا عانس و  سووزی  و شووا د  ا  آتشعیصووه بین

مویووانوگویون    (ANOVA)  عو وطویفووه وا عووانوس  توجواعووه  بویا  

سوزی   آتشعیصوه   4  تیما  غ98و  97 ا  سوا  غشوای 

 22نسوه   SPSSافاا   د  محی  نیم   د  دو سا  و شا د

داد  میوانگین  مقواعسووووه  و  ای  آنوابیا  اسووورفواد   بوا   وا 

  انجام وذعیف   DUNCAN وش

 

   نتایج .3

مواطق آتش.  3.1 سوزي و شاهد در  مقایسه كلي 

 سایت  
  نکووان  1 ا  شووا د و تیما  جدو  غمقاعسووه عیصووه

  د   سوووزی د ود کوه بین تیموا  وا  شوووا ود و آتشما

بین د صوود و   5تیاکم و الشوويیي د  سووطد    فاکرز  ا 

و یا  بو     وزشووشتزبید، تا   فاکرز  ا مقدا  میانگین  

 مچنین بین دا  وجزد دا د   ایرسف معنا  %1د  سوووطد  

میانگین مقادعی سووونگ و سووونگیعا  د  دو تیما  ایرسف  

 دا  مکا د  نکد معنا

 t با استفاده از آزمونهاي شاهد و تیمار عرصه  میانگین مقایسه .1 جدول

 مني  تغیییات تیما  t f df میانگین  ± انحیاف معیا   دا   سطد معنا

050/0 04/±14 9/8 967/1 - 
145/10 

 سزی  آتش 507
 تیاکم

 شا د  495 - 150/2 17/12 ±20/24 032/0

000/0 58/87± 27/63 57/5 
48/123 

 سزی  آتش 376
 تزبید

 شا د  179 80/4 62/31±78/27 000/0

000/0 29/10± 17/81 74/11 
5/6 

 سزی  آتش 739
 وزشش تا 

 شا د  617 50/11 79/72 ±9/04 000/0

019/0 81/8± 13/15 35/2 
11/1 

 سزی  آتش 739
 الشيیي 

 شا د  607 3/2 7/13 57/7± 022/0

742/0 1/1± 20/0 33/0 
641/0 

 سزی  آتش 739
 سنگ و سنگیعا  

 شا د  530 31/0 18/0 8/0± 755/0

000/0 50/4± 02/3 63/15 - 
04/230 

 سزی  آتش 739
 یا  بو  

 شا د  604 - 5/17 32/13 98/10± 000/0

 

توليد و    .3.2 بر تراكم،  اثر آتش سوزي  بررسي 

 تاج پوشش بر اساس كالس خوشخوراكي  

 ا    ا  مور ف یزشووز اکا د  عیصوهبی سوا کس 

سوزی  تیما  آتشد د که د   سوزی  نکوان ماشوا د و آتش

  وا  مهواجم اسووو  وزشوووش بوا گزنوهاوابيیو  تزبیود و توا 

   2جدو   غ
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 تیمار و مقادیر میانگین فاکتورهاي تراکم، تولید و تاج پوشش بر اساس خوشخوراکی  .2جدول  

 میانگین 

 تیاکم*  gr/m)2(تزبید  وزشش % تا  کس  یزشوز اکا  تیما 

 F میانگین  F میانگین  F میانگین 

c05/4 471/2 

 

c48/8 
21/6 

a 9/6 915/0 

 

 سزی  آتش
 I  یزشوز ا  

 b46 a3/98 b5/40  شا د 
ab7/7 

618/2 
b32/20 

535/4 
c15/1 

570/0 
 سزی  آتش

 II  مرزس 
c8/3  c6  c275/0  شا د 

 a8/67 
633/1 

b1/209 
513/13 

bc8/12 
693/9 

 سزی  آتش
 III  مهاجم

c1/22 ab05/52 bc12/8  شا د 

c95/1 
214/0 

 ** 
 ** 

c7/2 
615/0 

 سزی  آتش
 ایی قابل چیا 

c45/1  ** c36/2  شا د 

  فق  تزبید گیا ان قابل اسرفاد  دام محاسيه شد  اس               ** فق  تیاکم گیا ان چند سابه محاسيه شد  اس * 

 

هاي  هاي عمدم گونه بررسي تغييرات شاخص  .3.3

 مهم به تفکيك گونه، تيمار و زمان  

اثی   د  سوووابوهد ود کوه گیوا وان چنودآموا  نکوووان ما

وزشوش و سوزی  تق یل عافره و فاکرز  ا  تیاکم، تا آتش

    وا بوا کوا ش چکووومگیی مزاجوه شووود  اسووو تزبیود آن

   3غجدو   

 tبا استفاده از آزمون  به تفكیك گونه هاي مهمهاي عمده گونهمیانگین تغییرات شاخص .3جدول 

 2gr/mتزبید  N/m)2(تیاکم*  وزشش % تا 

 نام گزنه  تیما 
F 

انحیاف ای میانگین  

 اسراندا د  میانگین 
F 

انحیاف ای میانگین  

 میانگین  ±اسراندا د 
F 

انحیاف ای میانگین  

 میانگین  ±اسراندا د 

ns 026/0 
43/4 ± 15 

ns192/0 
26/7± 88/31 

ns361/0 
 سزی  آتش 86/23 ± 86/8

Agropyron trichophorum 
 شا د  ±92/41 71/5 66/39 43/3± 92/18 83/1±

- 
0 

- 
0 

- 
 سزی  آتش 0

Bromus tomentellus 
 شا د  43/38  ± 14/6 51/3 ± 25/0 ±93/22 92/1

- 
0 

- 
0 

- 
 سزی  آتش 0

Festuca ovina 
 شا د  15/42 ± 23/6 1 00/0± 57/4 ± 64/3

 ** 81/30 
46/2 ±  20/51 

- 
0 

**22/26 
 سزی  آتش 25/175 17/13±

Annual grasses 
 شا د  60/28 ± 84/6 0 25/13  41/1±

* 35/10 
20/2 ± 67/7 

0 
00/0 ± 3 

ns288/0 
 سزی  آتش 04/9 ± 62/2

Annual forbs 
 شا د  13/6 ± 28/1 50/6 ± 50/5 9/3 ± 45/0

ns 38/0 
15/2 ± 12/9 

ns80/0 
05/3± 50/13 

ns78/7 
 سزی  آتش 65/15 ± 7/3

Tragopogon pratensis 
 شا د  98/10 ± 6/2 60/13 ± 22/3 20/9 ± 17/2

**000/0 
38/1 ±85/11 

ns925/7 
28/1 ± 90/9 

ns011/0 
 سزی  آتش ±67/22 75/5

Hordeum bulbosum 
 شا د  90/29 36/4± 70/5 ± 93/0 49/12 43/1±

 ا   تیاکم فق  بیا  گزنه * ا و  دا  بین میانگینعدم وجزد ایرسف معنا ns  صد،د  1وجزد ایرسف میانگین د  سطد *  د صد، 1د ایرسف میانگین د  سطد وجز **

   گیی  شد  اس  چند سابه اندای  
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پوشش    .3.4 تاج  و  تراكم،توليد  ميانگين  بررسي 

 هاي رویشي فرم
د د که د     نکوان ما4 ا د  جدو  غبی سوا میانگین

چندسوابه د  منطقه شوا د و   گندمیانسواع  مز د بی سوا  

 83/11و  30/14سوووزی  به تیتیب با میانگین تیاکم  آتش

ی نظاعن  میب  وی تعودادتیعن گیوا وان بزد  و ای  وواعوه د  مری

اعن بیتی  ای نظی تا   بیتی  کامس  مکوووصووا بییز دا ند   

  شزدمکا د  ماوزشش و تزبید  م  

 tبا استفاده از آزمون  رویشی هايفرم پوشش  تاج و تراکم،تولید میانگین .4 جدول

 2gr/mتزبید  N/m)2(تیاکم*  وزشش % تا 

 فیم  وعکا  تیما 
F 

انحیاف ای میانگین  

 اسراندا د  میانگین 
F 

انحیاف ای میانگین  

 میانگین  ±اسراندا د 
F 

انحیاف ای میانگین  

 میانگین  ±اسراندا د 

** 66/14 
03/1± 16/9 

ns 6/1 
25/1± 14/10 

ns 43/5 
 سزی  آتش 96/1±88/12

 بیگان ع فا وهن
 شا د  9/8 45/1± 21/7 32/1± 38/5 86/0±

ns 038/0 
41/1±84/5 

ns 017/0 
28/0 ± 76/1 

- 
 سزی  آتش -

 بیگان ع فا یا دا  وهن
 شا د  - ±68/1 297/0 84/4 ± 51/1

 ** 49/194 
15/2 ±78/33 

ns 642/0 
56/2 ±83/11 

**69/150 
 سزی  آتش 18/103 ± 72/10

 گندمیان 
 شا د  ±85/34 64/2 ±30/14 43/1 56/16 ± 76/0

ns 004/0 
90/0 ±65/4 

ns 494/2 
754/0±18/3 

ns 25/3 
 سزی  آتش 31/7 ± 27/2

 ا گیا ان بزته
 شا د  ±32/12 77/7 50/2 ± 65/0 50/5 49/1±

 

هاي  تعيين مقدار علوفه قابل برداشت در عرصه   . 3.5

 سوزي  شاهد و آتش 
د د که  یچند مقدا  تزبید د    ا نکوووان مابی سوووا

اما ابااما به  ،شووا د اسوو سووزی  بیکووری ای عیصووه آتش

 افااعش مقدا  مجای ع زفه قابل بیداش  منجی نکد  اس  
بیا  د   بهری تغیییات تزبیود کل ع زفه ومقودا  ع زفه  

قوابول بیداشووو ، اعن دو ووا امری د  نمزدا  یعی نمواعوانود   

 اند شد 

 سوزي به تفكیك کالس خوشخوراکی و سالبرداشت در  شاهد و آتشتعیین مقدار علوفه قابل  .5جدول 

 کس  یزشوز اکاسا  آما    تیما   kg/haتزبید  F%ضیعب ایرصاصا   kg/haع زفه قابل بیداش غ

45 
395

45 

50
 **  14 /6 

58 /21± 100 

36 /33 ± 790

 سزی آتش 

شا د 
97

I 
4 /31 

588

45 

50
 ** 65 /31 

36 /25± 8 /69 

36 /80 ± 1176

 سزی آتش 

شا د 
98

3 /30 
4 /10

30 

40
** 535 /4 

59 /54   ± 101 

04 /12 ± 26

 سزی آتش 

شا د 
97

II 
8 /115 
2 /39

30 

40
 ** 27 /24 

50 /15± 386 

6 /17± 98

 سزی آتش 

شا د 
98

397 
156

20 

35
 ** 513 /130 

52 /97 ±  1955 

22 /29± 457

 سزی آتش 

شا د 
97

III 
4 /445 
4 /204 

20 

35
 ** 18 /93 

65 /93± 2227 

21 /36± 584

 سزی آتش 

شا د 
98
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 تغییرات نولید در دو عرصه شاهد و تیمار .2شکل 
مقایسه نولید کل و مقدار قابل برداشت علوفه در   .3شکل 

 عرصه شاهد و تیمار 

 

  مورد بررسي  در سایت  بررسي تغيير تيپ  .3.6
و   گندما ا   با گزنه  گندمیان واعاد  اعن سوواع  تیپ  

 مط ب  اعن  . 6غجدو     ع سووابه جاعگاعن گیدعد بیيوهن

 و  گیوا ا  جزام   بین   واب   د   آتش  کوه  د ودما  نکوووان

  چند   ا گزنه بین  د   وبا   دا د  اساسا  نقش   اآن  وزعاعا

  وزشوووش   تا  و  تیاکم  ای  A. trichophorum  گزنه  ،سوووابه

 بییز دا   واعا  گندما   ا گزنه سوواعی به  نسووي   بیکووری 

 بذ  طیعق  ای گزنه  ت ثیی نحز  به  تزاندما مز د  اعن  اسوو 

  شزد میبزط  آن  اکزبزوع ا  سیش  و

 بررسی مورد  سوزي در سایتتغییرات تیپ قبل و پس از آتش. 6 جدول

  شا د غ  سزی  تیپ گیا ا قيل ای آتش سزی  تیپ گیا ا وس ای آتش

Ta.crinitum – He.piliferum – He.ledifolium- Centurea spp Ag.trichophorum - Br.tomentellus - Fe.ovina 

 

بر وضعيت و گرایش  بررسي اثر آتش سوزي    .3.7

 وضعيت مرتع 
سووزی   وضووعی  د  شووا د عابا وبا د  عیصووه آتش

   7جدو   غمرزس  اس  

د  کل گیاعش وضووعی  میت  د  اعن سوواع  تغییی   

   جم  امریایات طيقه وضوعی  د   8نداشوره اسو  جدو  غ

سووزی  تق یل عافره  د  عیصووه آتش 33به  47شووا د ای  

 اس  

 امتیازهاي بررسی وضعیت مراتع سایت   .7جدول 

 تیما    امریای  جم    قد ت و شادابا    ا  سناو کس  تیکیب تا  وزشش  عامل یا   میت   وضعی 

 سزی  آتش 33 1 2 10 20 مرزس  

 شا د  47 10 10 10 17 عابا 

0
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3000

98شا د 97شا د 98آتش سزی  97آتش سزی  
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 امتیازهاي بررسی گرایش وضعیت مرتع  .8جدول 

 تیما  یا   امریای گیا ا  وزشش امریای امریایات  جيی   جم  وضعی   گیاعش تزضید 

 سزی  آتش 8 0 8 مثي  چیاعا  بینامه  د  دق 

 شا د  11 13 24 مثي  ثيات  دا ا 

 نتيجه گيري  بحث و . 4

 سوزي و شاهد در سایت  . مقایسه كلي مواطق آتش 4.1
سووزی   د د که آتش  ا نکووان ما تجاعه آما   داد  

 ا  کما  ا  ای نظی شوای  تزانسوره اسو  تغیییات عمد  

و کیفا د  سوواع  اعجاد نماعد و بیانگی میاان تآثیی آتش  

  [17 ، 8] بی وزشوش گیا ا میت  اسو  اعن عافره با نراعج  

گیا ا تاکید  سووزی  بی وزشووش که بی اثیات عمیق آتش 

نراعج وژو ش حاضوووی نکوووان    کامس مطابق  دا د  دا ند،  

تزبیود، توا  د ود بین  ما  وزشوووش  میوانگین فواکرز  وا  

وزشوووش کل، د صووود الشووويیي و د صووود   ا، تا  گزنه 

د صود ایرسف    5و    1بو  و بدون وزشوش د  سوطد  یا  

ا  تیاکم و مقدا  د صد  وبا فاکرز     دا  وجزد دا د  معنا 

وزشوووش سووونوگ و سووونگیعا  د  اعن سوووطد ایرسف  

و  معنا  شووووا وود  منوواطق  میووانگین  مقووادعی  بین  دا   

دا   د ند  ایرسف معنا سوووزی  ای یزد نکوووان نما آتش 

شوزد  با اعن   ا مکوا د  نما بین میانگین آما   تیاکم آن 

سوووزی  بیکوووری بیا  تفاوت که تیاکم د  عیصوووه آتش 

وبا د  عیصوووه شوووا د بیا     Ag. trichophorumگزنه 

و    Festuca ovina ،  Hordeum bulbosum   ووا  گوزنووه 

Bromus tomentellus     طيیعا اسو   شوما ش شود  اسو

کوه وواعوه  وا  آگیووواعیون بوا سوووطد مقط  کزچ ری و  

 وعکوا مریاکم د   وعکوگا  با تعداد بیکوری  د  کنا   فیم 

مووا  قوویا   فوویم عوو وودعووگووی  وبووا    وعکووووا   گوویووید 

Bunch grass     سطد مقط  با گری داشره و تعداد کمری

گیینود  بنوابیاعن  وا  آن د  واحود سوووطد قیا  ما ای وواعوه 

تیاکم بیکوری د  عك عیصوه به معنا افااعش تزبید عا تا   

وواعوه    20وزشوووش نیسووو  د  حوابی وه مم ن اسووو   

آگیوواعیون به اندای  عك واعه بیومز  عا فسورزکا تزبید عا  

با گاا ش وجزد   [ 34] ج  وزشووش نداشووره باشوود  نراع تا  

گیا ا و یا    ا  وزشوش دا  بین شوای  ایرسف معنا 

تاعید  مطابب فزم  ا  میت  د  عیصووه سووزیره و شووا د،  

   نماعد ما 

بررســي اثر آتش ســوزي بر تراكم، توليد و   .4.2

 تاج پوشش بر اساس كالس خوشخوراكي 

وزشوووش بوا  سوووزی  اوابيیو  تزبیود و توا د  تیموا  آتش

 98و  97 ا   اعن بیتی  د  سووا    ا  مهاجم اسوو گزنه

گیم بی مریمیب  حفظ    7/222و   5/195به تیتیب با مقادعی  

زشووز ا  شود  اسو  د  حابی ه د  عیصوه شوا د گیا ان ی

 97 ا   د  سووا  2gr/m 6/117و  79با مقادعی   Iو کس   

تواکیود بی اعن وه آتش  بوا [4]بیتی  دا نود  اعن عوافروه  ا   98و  

ع زفه، یزشوووز اکا،  ضووم   ویوتئینباعث افااعش مقدا 

  وذعی ، قاب ی  دسوریسوا ع زفه، حذف الشويیي گیا ان 

ایرسفات    نراعج بهن ره قابل تزجه    کنند شزد، تاعید ماما

شوزد   ا  مهم وزشوش گیا ا معطزف مافاحش شوای 

سووزی  و شووا د دا ا    ا  آتشد  کل تیاکم د  عیصووه

معنا بین ایرسف  د   تیاکم  میووانگین  امووا  نیسوووو ،  دا  

دا ا     %5 ا  یزشووز اکا د  دو عیصوه د  سوطد  کس 

یرسف  دا  اسووو   ععنا شووواعود د  تعوداد اایرسف معنا

فاحش د  تیاکم بین دو عیصوه وجزد نداشوره باشود، اما د   

مثس  د     کیفی  آن ایرسف قابل تزجها بزجزد آمد  اس  

کس  گیووا وان  تزبیوود  میووانگین  بوا  منطقووه    I ابطووه  د  

بطز  مرزسووو   آتش آموا بیدا     سوووزی  د  دو سووووا  
2gr/m  4/8  داشوووروه شووووا ود  تزبیود  منطقوه  د   و   انود 
2gr/m  3/98 شوزند وبا اعن آما  بیا  گیا ان   ا شوامل ما

سوووزی  و تیتیوب بیا  منواطق آتشبوه  IIIمهواجم عوا کس   
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میب  اسوو  که نکووان  گیم بی مری 05/52و  1/209شووا د  

مودت بواعوث تح یول گیوا وان  سوووزی  د  کزتوا د ود آتشما

ه مهاجم شووود  اسووو   ب  یزشووووز ا  و افااعش گیا ان

د صووود تزبیود گیوا ان مهاجم  ا    76سوووزی  عيوا تا آتش

 ا کا ش داد     Iد صوود تزبید گیا ان کس    82افااعش و 

اسو    ی چند مم ن اسو  اعن اثیات د  کزتا  مدت باشود   

 م گاا ش شود  اسو   آما    [31، 20]اعن مط ب تزسو   

زشش  سزی  بکدت بی تزبید و تا  ود د که آتشنکان ما

گیا ان مهاجم اثیگذا  بزد  و نسوي  به شوا د د  دو سوا   

بیابی افااعش   3وزشووش  بیابی و تا  4طز  مرزسوو  تزبید  به

حابی ه تزبید گیا ان یزشووز ا  د  مدت  داشوره اسو  د 

بیابی   4/11 ا  بیابی و تا  وزشوش آن 6/11مکوابه د  شوا د  

سووزی  اسوو   با تزجه به مطابب عاد شوود  و عیصووه آتش

واعه    5/40کا ش تیاکم گیا ان چند سوابه یزشووز ا  ای 

مری تیاکما  بی  اووابيیوو   بووا  شووووا وود  منطقووه  د   میب  

واعه بی مری میب    9/6به    Agropyron trichophorumگزنه

د د که آتش عام ا مزثی سوزی  نکوان ماد  منطقه آتش

بی تغیییات سایرا  گیا ا د  ع فاا  اس ، عافره و گاا ش  

 ا نیا بیان  باشوود  آن اسوورا ماا اعن مط ب  مب [8]نراعج  

سوزی  باعث تغیییات اسواسوا د   وعکوگا  و کیدند که آتش

عنزان عك  تزاند بهشووزد و ماسووایرا  تیکیب گیا ا ما

 اباا  اصسحا منظز  شزد 

هاي  هاي عمدم گونه . بررسي تغييرات شاخص4.3

 مهم به تفکيك گونه، تيمار و زمان 
د  سوا  او  و   سوابهد د که گیا ان چندماآما  نکوان  

سوووزی  تق یل عافره و دوم آما بیدا   تح  تاثیی اثی آتش

  عوافروه کوا ش     واآن  وزشوووش و تزبیودفواکرز  وا  تیاکم، توا 

د     B. tomentellus و F. ovina   ا مانندبییا گزنه  اسو 

سوزی  حذف شود  و قاد  به ادامه حیات نيزد  عیصوه آتش

نریجوه بیوان شووود   ا بوا تواکیود بی کوا ش    [28،  12]انود   

مودت، گاا ش   وا  وواعوا د  ع فاا ، حرا د  کزتوا گزنوه

انودای میوانگین  بین  نمزدنود  ووا امری وا    گیی  شوووود   ، 

تووا  گزنووهتیاکم،  د   تزبیوود  و  ،  F. ovina ووا   وزشوووش 

Annual forbes  ،Tragopogon pratensis   و  
B. tomentellus    تیمووا  ووا د   آمووا    میووانگین  ایرسف 

د  منطقوه    A. trichophorum  مکوووا ود  نگیدعود  اموا گزنوه

سوزی  د   وزشوش و تزبید نسوي  به آتششوا د ای نظی تا 

 5د   تيوه بیتی قیا  گیفروه و د  سوووطد    98و    97سوووا   

اعن     p >05/0د د غدا  نکووان مامعناد صوود ایرسف  

انجوام ویوو  م ا  [29]مط وب  ا   قوابوب  اثی   د   بی سوووا 

  گیا ا  ا  کما و کیفا وزشووشسووزی  بی شووای آتش

ای     Annual grasses وا نمواعود   مچنین گزنوهتواعیود ما
د صووود دا ا    5و   1وزشوووش د  سوووطد  نظی تزبید و تا 

مقادعی میانگین آن  باشند کهدا  ماایرسف میانگین معنا

بوه ایا  تزبیود و   97سوووزی  د  سووووا   د  منواطق آتش

و   %6/58و   2gr/m8  /171وزشوووش با مقادعی به تیتیب تا 

نسووي  به   %7/47و  2gr/m  2/196با مقادعی   98د  سووا   

تزبید و   2gr/m  7/11با مقادعی   97منطقه شووا د د  سووا   

  2gr/m5 /35شوا د با مقادعی   98تا  وزشوش و سوا     3/6%

گیفره و نکوان  وزشوش د   تيه بیتی قیا تا   %9/15تزبید و 

وزشووش  سووزی  باعث افااعش تزبید و تا د د که آتشما

  Annual forbs مچنین  سووابه شوود  اسوو   عك   گندمیان

به   سووزی  نسووي بیابی مقدا  تزبید  ا د  تیما  آتش 5/1

سووزی  بی تزبید  اند، بعيا تا اثی آتشمنطقه شووا د داشووره

  گندمیان بیگان ع فا مثي  ا یعابا شد  اس  وبا د   وهن

د صووود    26بوه میاتوب اعن مز د شووودعودتی اتفوام افرواد  و  

د ند و طيعا  مقادعی تا  وزشووش  افااعش تزبید نکووان ما

 وا  عمود    م بیا  اعن دو فیم  وعکوووا کوه د  واق  فیم

شوزند  با تغیییات  ماعکوا د  سواع  مز د بی سوا ت قا   و

 اسوورا بزدن اعن  باشوود   مچنین  متزبید  میاسوورا ما

  گاا ش و تاعید شد  اس  [20]نریجه تزس  

پوشش  4.4 تاج  و  تراكم،توليد  ميانگين  بررسي   .

 هاي رویشي فرم
سوزی  باعث کا ش مقادعی میانگین  د  اعن سواع  آتش

شود  اسو   %50وزشوش به مقدا  تقیعيا  تا بیا  تزبید و 

طز   کوه  و دبیول آن تغیییات تیکیوب گیوا وان اسووو  بوه
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سووزی  کمری   ا  اوبیه وس ای آتشواعا د  سووا   گندمیان

واعا    گندمیانعابند  کا ش   ا افااعش ماشزند و ع سابهما

[ 18، 11]سووزی  تزسوو    ا د  اثی آتشو افااعش فصوو ا

سووزی  د  ع فاا  ا و عینا تاعید شوود  اسوو   تاثیی آتش

بزضووزح د  آما  جدو  فزم    گندمیانتغیییات حاصوول بی 

 قابل مکوووا د  اسووو ، افااعش تزبید گندمیان با اابيی 

  ,Bromus tectorumعووو سوووووابوووه  وووا گوووزنوووه

Bromus danthoniea Boissera squarrosa, 

Heteranthelium piliferum  و Taeniatherum crintum  
گیی  ای مقدا  و تناسوب ویاکنش  با تزبید بذ  فیاوان و بهی 

 با ش ع   اص ا اعن افااعش اس  

هاي  . تعيين مقدار علوفه قابل برداشت در عرصه 4.5

 سوزي  شاهد و آتش 
د د که  یچند مقدا  تزبید  نراعج اعن مطابعه نکان ما

سوزی  بیکوری ای شوا د اسو  اما ابااما به د  عیصوه آتش

افااعش مقدا  مجای ع زفه قابل بیداشو  منجی نکود  اسو   

اعن مط وب  ا ما تزان بوه ویاکنش  دبیول ع ما و منطقا 

 ا  مور ف ع زفه و ایرصواص ضویاعب  تزبید کل د  کس 

کس  د   نگام محاسوويه مقدا  مجای ع زفه  بیداشوو   ی  

 ا د   قابل بیداشو  میبزط دانسو   مقاعسوه ا تفاع سورزن

بوا    Шنمزدا  گزعوا  اعن مط وب اسووو  کوه گیوا وان کس   

انود  اعن مز د د   اوابيیو  گیوا وان ع سوووابوه د  اکثیعو  بزد 

جاعیوات میبزط بوه تعیین مقودا  ع زفوه قوابول بیداشووو  د   

تف یك  اع  مز د بی سووا بهسووزی  د  سوو شووا د و آتش

شووزد  د  اعن  کس  یزشوووز اکا و سووا  کامس تاعید ما

منجی به   ع فاا  اد     سووزیآتشبیان نمزد که   [1] ابطه 

مقودا  کیبن   شع وا و افااآن  و تزبیود  زموا یکوا ش مقودا  ب

 سود که اعن عافره با نریجه تحقیق  ، به نظی ماشوزدما  اآب

سوا  آما  ا ا ه شود  مقدا   حاضوی د  تضواد باشود چزن بی ا

ع زفه تزبید شود  د  تیما  بیکوری ای شوا د اسو   اما تزجه 

د د که اعن تفاوت د   نکووان ما 3و   2 ا   به آما  شوو ل

مقدا  ع زفه قابل بیداشو   ابطه مع ز  دا د  ععنا تاثیی  

آتش بی سووایرا  تیکیب و فیم  وعکووا وزشووش گیا ا و 

 جحوانا بوا مودای وه   تیکیوب آن و  مچنین تغیییات ا یش

اثی وضوووعیو  میت  و گیاعش آن کوه حسووواسووویو  د   

نمواعود، د  میاان ظیفیو  چیاعا و بیدا    ا بحوا  مابهی 

د  نهاع    کامس  میاسوراسو    [1]یزشووز اکا آن نظیعه  

د د که مقدا  تزبید کل ع زفه د  عیصوووه  آما  نکوووان ما

  سووزی  بیکووری ای شووا د اسوو ، اما مقدا  مجای ع زفهآتش

قوابول بیداشووو  میاان کمری  دا د کوه بوه شووو ننودگا و 

حساسی  گیاعش وضعی  و تزصیه مزکد آن د  امریای ا   

 ا  مز د بی سوا  بی سوا وضوعی  و گیاعش وضوعی  سواع 

شوزد  د  واق  تزصویه دق  د  بینامه چیاعا د   میبزط ما

  ا بحا  شد  اس  اعما  ضیاعب بیداش  آن

 مورد بررسي   گياهي در سایت   . بررسي تغيير تيپ 4.6
 -Agropgron trichophorum تیپ د  عیصووه شووا د

Bromus tomentellus –Festuca ovina باشود وبا د   ما

بیي وهنو    گندما ا  ع سوابه  سوزی  با گزنهعیصوه آتش

بوه  جواعگاعن گیدعودع فا    -Taeniatherum crinitumو 

Helianthemum ledifolium- Hetranthelium piliferum- 

Centurea spp   چند سابه    گندمیانتغییی عاف   د  واق  ای

 ا  ع سابه تغییی تیپ داد  اس   اعن مط ب  و واعا به گزنه

 ا د  بها  سوا  او  و ت یا  کنری  د  سوا   با کنری  تیپ

گیوا ا و تغییات تزبیود د   بعود تواعیود گیدعود  تغییی تیوپ

 [ 31،  20]  ور ف  وعکوووا تزسووو  وا  م وا و فیمکس 

 گاا ش و تاعید شد  اس  

و گرایش    . بررسي اثر آتش سوزي بر وضعيت 4.7

 مرتع  وضعيت
  داعشود   اوضوعی  میت  و سوایرا  گیا ا   سوزی آتش

  تا جاعا که طيقه آن ای عابا به اس   داد  قیا   تاثیی تح 

   م[ 33 ،30 ،23]  که   ان ره اسو      عافرهمرزسو  تق یل  

  دا ند  دیتاک  آن بی یزد    اافرهع  د 

د  کل گیاعش وضوعی  د  اعن سواع  تغییی  نداشوره  

که  مينا بی اعن  باشوودمااسوو   اما جا یات آن قابل تزجه  

سووزی  باعث تغییی کامل تیپ  وعکووا شوود  و د   آتش
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کوس  ووزشوووش  تووا   و  تویاکوم  توزبویوود،  آن   ووا   نورویوجووه 

 ا  مور ف  وعکوا نیا دچا  تغیییات  یزشووز اکا و فیم

 د فیاوان و اد  نراعج یزد مز [15]اسوواسووا شوود  اسوو   

 10گیا ا د  شوا د امریای    تیکیبمکوابها گاا ش نمزدند

کند ععنا   ا کسووب ما 2سووزی  امریای  و د  عیصووه آتش

ا قهقیا و وسیف  مزاجه شد  اس   کیفی  تیکیب گیا ا ب

 وا   دام د  گزنوهبوا تزجوه بوه عودم قواب یو  مقواومو  بوه چیا 

ای کوا ش  سوووابوه و  مچنین یطی تویعوب یوا  وسعوك 

 ا  چندسوابه دق  د  بینامه  ا تا اسورقیا  مجدد گزنهآن

 گیدد چیاعا اکیدا تزصیه ما

 هاي كاربردي توصيه موارد و  . 4.8
میبزط بوه وزشوووش سوووطد یوا  مقودا   ای بین عزامول  

میاان د صود   د صود وزشوش الشويیي بیکوریعن کا ش و

سووزی  باعث  آتش  یا  بو  بیکووریعن افااعش  ا دا ند 

کا ش شودعد مقادعی تزبید و تا  وزشوش و کا ش نسويا  

شوووزد  مقواومو   وواعوا د  کزتوا  مودت ما  گنودمیوانتیاکم د   

 وا  مور ف د  عوك فیم  وعکوووا مرفواوت اسووو   گزنوه

  A. trichophorum  و   Br. tomentellus, F. ovinaموثوس

 ا  بیومز  و فسورزکا   مگا گیا  واعا  سورند، اما گزنه

اثی آتش بوهد   شوووودت تح یول  فروه وبا گزنوه  سوووزی  

سزی  آگیوواعیون مقاوم  و حضز  بیکری  د  عیصه آتش

قیا  گیفرن   نحز   و  فنزبزو ،  تفواوت حجم،  بوه  دا د کوه 

تی اعن گزنه نسوي  به ا  ویاکند  ا و سویسورم  عکوهاندام

میبزط اسوو ، بدعن    B. tomentellus, F. ovina ا گزنه

صوووز ت کوه دا ا  حجم کمری، فصووول  وعش بوا عوك موا   

 ا  اسوفند، فیو دعن، ا دعيهکو ، ییداد، تیی و بیکوری غما 

تی و ویاکند  د  طز  سواقه نسوي  آب ا  ویمیداد  وبیي

ا  با  دسووره  گندمیانو گزنه بیومز  و فسوورزکا که ای به د

 ا  مجرم  د  قاعد ، با حجم و الشوويیي بیکووری و بیي

کزتوا  فیو دعن،  دو    وعکوووا  اسوووفنود،  غموا   وا   تی 

و قواب یو  تزبیود   ا دعيهکووو ، ییداد، توا د وه او  تیی موا  

ا   سوزی  و سویسورم  عکوهد جه حیا ت بیکوری د  آتش

وذعی    ا  قيل، ثاثییزاد یکوك سوا مجرم  با ابیاف و م

بیکوری  نسوي  به آگیوواعیون دا ند  بنابیاعن د  مدعیع   

مود    میت  و چیا  دام و  مچنین احیوا  میات  بواعود حرموا 

 مچنین بوا تزجوه نظی مودعیان و بینواموه  عاان قیا  گیید   

ا  عاف  نکود که  گزنهاعن ه د  سواع  مز د بی سوا  ی به

  حضوز  داشوره و د  شوا د نياشود اعن  سوزید  منطقه آتش

شوزد که اسواسوا جاعگاعنا و ف ز  عیصوه  نریجه حاصول ما

 ا  مزجزد د  منطقه شوا د  سوزی  تاب  ف ز  و گزنهآتش

 ا   ا  گیا ا که بذ  آنگزنهد د،  اسو   نراعج نکوان ما

شووزند تی جابجا ماشوو  ا اسوو  که تزسوو  باد  اح به

سوزی  دد د  عیصوه آتشمزفقی  بیکوری  د  اسورقیا  مج

 واسووو     وعکوووا آندا نود و اعن ن روه مسووورقول ای فیم

طز  اتفاقا و سوهز  مط زب مدعیع  میت  سوزی  بهآتش

 عا  قيول و وس ای آن بینا و بینواموهنیسووو  ب  وه ویش

نرواعج  بی  اسوووو   میا  مودعیعو  چیا مهم  بوه اسووووا  

سوزی  و آتش ا د  دو عیصوه  آمد  و مقاعسوه گزنهدسو به

سای  عیصه  مثابه آماد سزی  بهشا د د  اعن تحقیق آتش

 وا   بیا  کواشووو  گیوا وان اسووو  بنوابیاعن احیوا  عیصوووه

  ا  میازب عك ضیو ت اس  سزی  با گزنهآتش

  د    دام  چیا   بوه  مقواومو   قواب یو   عودم  بوه  تزجوه  بوا

  ایوس  یوا  تویعوب  یطی   مچنین  و  سوووابوهعوك   وا گزنوه

  د   دق   چندسوابه   ا گزنه  مجدد  قیا اسور تا   اآن  کا ش

  اسوا  مم ن بی  مین   گیددما  تزصویه  اکیدا چیاعا بینامه

 و  حضوز  واسوطهبه  او    ا د  سوا   نقاط  بییا  د  اسو 

  اما  عابد،  افااعش  گیا اوزشووش  ع سووابه   ا گزنه  طغیان

 نیسووو     کیفیو   افااعش و  واعدا    بیوانگی  ابااما  ودعد   اعن

 670اعن نراعج د  ع فاا  عیسقا با مرزسوو  با ش سوواالنه  

اعن منظی دو جنيه  ا نياعد   مری حاصول شود  اسو   ایمی ا

سوووزی  حوادث  نوادعود  گیفو  کوه اگی د   مین اق یم آتش

با تزجه به با ش کافا و حذف الشويیي و وزشوش    شوزد،

 ا    یسوا    ، انا حفاظ  یا  و شویيدا  بزدن عیصوه

و اگی د      ا یزا د گیف  ا گزنهفیسووواعکوووا جا  تنزع 

مناطق با با ندگا کمری و مناطق یکك  خ د د، به دبیل  

 ا  بیزبزوع ا  کند   شووود و اسووورفیا  گیا ان و چییه

با تزجه   نهاعرا   وا یزا د داشووو  با تی   ا دنراعج فاجعه



      سید  ااسرپ  مهین  ع فاا   اا یگوزشش  کیفا  و  کما  یصزصیوات  بی  سزی آتش  اثی
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 وا  مثيو  یوا  و وزشوووش  سوووزی  جنيوهبوه اعن وه آتش

 ا  سوزیره بسویا   گیا ا  ا ای بین بید  و مدعیع  عیصوه

، اعجاد  به جمی  جهاتتوصوصوا و حسوا  اسو  و با تزجه 

  اعن منطقه  وعکوووا ای  آتش چه عمد  و چه سوووهز  د 

ه  کی اسوو  که  ابيره الیم ب  شووزد اعیان اکیدا تزصوویه نما

مدت  ا نکووان  سووزی  د  کزتا اعن تحقیق تنها اثیات آتش

ککود تا اکزسویسورم   ا طز  ماد  حابا که مدت  د دما

  بی  مین اسوا  بیا  سوزی  ثيات عابدمیت  وس ای آتش

وذعی   د   بهری اثیات آتش بی م انیسوم تزابا و بیگکو 

تغیییات اعجاد شود   سوزی  و عا  اکزسویسورم به قيل ای آتش

عنزان  سووزی  بهشووزد تا اثیات آتشد  آن ویکوونهاد ما

 وا  طيیعا، د قوابوب  عوام ا کوامس اثی گوذا  د  عیصوووه

ب نودطیح مودت نیا مود نظی قیا    وا  وواعش و مطوابعوات 

تی   م نظیی اعن   وا  طزالناگیید  عوا حوداقول د  مودت

 مطابعه انجام شزد 
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Abstract 

Fire is the fastest cause of extensive changes in vegetation. The purpose of this research 

is to examine some of these changes. SO, after determining key area of four 200m 

transects and a distance of 100 m from each other, 10 plots 1m2 fixed on each of them, 

formed sample units in each field. This site burned in 2011 and 2013, in 2018 and 2019, 

random-systematic statistical collection was carried out in it. Results showed, in fire 

treatment the dominance of production and cover is with invader plants. Production of 

this class 52.05 and 209.1gr/m2 has been preserved in burnt area compared to control. 

Also, annual grasses have significant average difference in terms of production and 

canopy compared to other species. However, annual forbs had 1.5 times more production 

in fire than control. Although the amount of production in burnt area is more than control 

but, it doesnt mean an increase in the amount of allowable forage. The plant type in the 

burned fundamental change compared to the control by replacing annuals instead of 

permanent species. As result production, density and canopy cover of different 

palatability classes and growing forms also found fundamental changes. Fire is cause of 

changing in rangeland condition from excellent to average, the trend is positive in both 

treatments. The management of burnt fields is very specialized, and according to the 

existing conditions, it is strongly not recommended to create a fire either intentionally or 

accidentally in this area is vegetation zone form of Iran. 

Keywords: palatability, wildfire, rangeland management, grassland, rangeland conditions. 
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