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بررسی اثر کوتاهمدت آتشسوزی بر فرمهای رویشی و کالسهای
خوشخوراکی در مراتع زاغة لرستان
 رضا سیاهمنصور؛ دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تیران
 حسین ارزانی*؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تیران
 محمد جعفری؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تیران
 سیداکبر جوادی؛ استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تیران
 علی طویلی؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تیران

چکیده
آتش وزی م تواند به عنوان ابزاری مهم و مدیریت در طآ و ایع از مرتاع باه منظاور الاالح تر یاب و تناوع زیاات ه
ا و یاتمهایه مرتع به ار گرفته شود .به منظور برر

ارر آتش وزی در محدودة ایاتگاه تحقیقات گیاهان مرتع زاغاه در

 35یلومتری شمال شرق خرمآباد شرق با ارتفاع متو ط  1960متر از طآ دریا این مطالعه انجام شاد .مقایااة میاانگین و
تجزیة آماری نشان داد ه فوربهای علف مورد تعلیف دام از نظر ترا م و میانگین تا پوشش در طآ یک درلد اخاتالف
معن داری بین عرلة شاهد و آتش وزی دارند .همچنین ،فرم رویش گراس در عرلههای آتش وزی و شاهد از نظر تولیاد
و تا پوشش دارای اختالف میانگین در طآ یک درلد ا ت .این آمار نشان م دهد ه گیاهان الس  Iو  IIIاز نظر تولید
و تا پوشش با یکدیگر اختالف میانگین معن دار در عرلههای آتش اوزی و شااهد دارناد ( . P <0/01فارمهاای رویشا
بیانگر شماتیک تر یب نبات یک تیپاند و در این تحقیق مشاهده شد ه تیپ غالاب گاراسهاای چند االه ،شاام
 Bromus tomentellus ،ovinaو  ،Agropyron trichophorumباااا گاااراسهاااای یکاااااله ،شاااام

Festuca

Taeniatherum

 Heteranthelium piliferum،crinitumو  ،Br. tectorumدر وتاهمدت جایگزین شد .با تغییرات انجاامشاده ما تاوان چناین
گفت ه آتش وزی عامل مهم و ت ریرگذار ا ت و م تواند گراسهای پایا را اهش و گراسهای یکااله را در وتااهمادت
افزایش دهد.
واژگان کلیدی :آتشسوزی ،علفزار ،فرم رویشی ،کالس خوشخوراکی ،گراس پایا.
* تایان ة ضائال،

ت فر02632223044 :

Email: harzani@ut.ac.ir
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مقدمه

ااای ،بات ا و گیااان چاب ،ض،ناد قطل ،اسی؛ و

آتشساز عاض  ،ض م و اثرگذار در اهاسیاییمایا

ت اییاً ایر هااش تیر در یراوات ،و تراهم آناا ضااا ر
و

ضرتل ،و ابرار ض م و ض یریی ،در سیطح وسییل ،از

ض،ناد و تییةییاً ضقیطی ،ضناسیب بیرا گاییر

ضرتیییت بی ی ضنظیییار اصیییالح ترهییییب و سیییاکیارش

اسیقرار گراساا و یار ایا چن سیال بی واسیطا

اهاسیایماا ضرتل ،اس؛ [ .]39 ،32 ،17ا چنییر،

هااش رقاب؛ برا تار و عناصر غذای ،قاب دسیرس

آتشساز ش هنیرلن ر کطراا آتشساز ض یب را

یراام ض،هن [ .]28با اییر حیال ،ازی اعیات گییاا،

هااش ض،دا و ضاتتش تخریب ساکیار حییات وحیش

تأثیرپذیر ن ی

و ضراتت ض،ناد [ .]38 ،17ارچنی ض کیر اسی؛ در

باعث ایرایش دول ا اا ناد و برک ،را تییر هیااش

هاتارض ت تأثیرش ات ه ،ضاتن آتشساز اا ضخیر

دا  .ب یر صارت هی هیااش تیراهم باتی زارایا و

دانییی بانی [ ]40 ،10 ،2و بی زییر پانییش گیییاا،

آتشساز باعث هااش یا حذف رقابی؛ بییر ت یال

ایخاا کاا را تخریب هن و ضااد غذای ،را از بییر

گراساا چن سال و باض ،ض،ناد و در اثر اییرایش

ببرد ،سریلاً بازساز ض،ناد و تالی ایرایش ض،یابی

قاب ی؛ دسیرس ،ب ضااد غذای ،،تار و کیاا حیادث

[ .]28پس از آتشساز  ،ض کر اس؛ ییاهیار تالیی

ض،نیاد [ ]31 ،23 ،8در تییةی  ،اییرایش پانیش و

ع ایی در گییراساییا پایییا و پ ییربرگییان ع فیی ،در

بیاضاس در گراساا و یار اا ضااا ر ض،نیاد [،9

سالایا اول و دوم هیااش یابی [ ،]35 ،13اضیا ،در

 .]23ا چنیر ،رن تاضة د کی  ،از بات ا اا پس از

سالاا بل از آن ،تالیی اییرایش ضی،یابی [،19 ،7

آتشساز و طاالت،بادن اسیقرار ضةی د ت یالایا

 ]25تالی گیار  Agropyronاز آن ز ی اسی؛ [.]7

بییذر آناییا در ایییر ایییرایش ضیی ثر اسیی؛ [.]4

اضییا ،برکیی ،از گییراساییا چن سییالا دیاییر ضاتن ی

آتشسیاز ضی،تااتی باعیث هیااش باتی ا ایا و

gerardii

 Eragrostis ،Andropogonو

Poa

 pratensisهااش ض ،یابن [ .]36تاج پانش گیاایان

از آتش دارت و آتیش ضی،تااتی

گن ضیان چن سال ناد [.]37
با ا ا ایر تفاسیر ،آتش بیرا سیالض؛ ضرتیت و

ام از یاهیاراا ضیأثر از آتش اس؛ و یم سال پیس

پای ار آن الزم اسی؛ و اگیر چرکیا آتیش ضیاقی

از آتییشسییاز در گیااییان چییاب ،هییااش و در

نییاد ،سییالض؛ و غ ب یا گییراساییا پایییا و گیااییان

گراساا چن سال ایرایش ض،یاب [ ]37ایر ایرایش

ضرغییا

ب ی کطییر ضیی،ایی ی [ .]32کی یی ،از گیااییان

در اولیر یص رویش پس از آتشساز با سیاکیر

ض،تااتن با آتیش سیازگار یابنی  .ضی یری؛ قبی از

بات اا و هااش آناا و اسیقرار گراساا از سر گریی

آتشساز  ،الاا کاکاال ،و ترسال ، ،چرا دام،

و باعث ایرایش تالی دامایا ضی،نیاد [ .]19در اییر

ع خ ریا و ضیران ضااد کام و اتی امایا ایاای،

ضیان ،تراهم پای اا ام تق؛ تأثیر آتیشسیاز قیرار

تق؛ تأثیر زضان آتشساز و چرکا رویا ،گیااان

ض،گیرد ب طار ه گراساا پایا پس از دو سیال

قرار دارد [ .]36از طرف دیایر ،آتیشسیاز سیبب

ضةیی داً ضایییقر ضیی،نییات [ .]42ایییر ضط ییب هیی

تالی ع ایا تازر و کا کاراا ض،ناد [ .]25ب ار

آتشساز باعث هااش تیاج پانیش و اتی امایا

اسیان لرسیان

حال ،آتشساز در زاگرس و از ز
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و ضکرر ارسال در تابایان و

ب طار س ا و ع

نی [ .]1در اییر تققییخ تالیی

ضنطقا ناا اتیخا

انااض ،ه گیاایان ضرتلی ،چرکیا رویای ،کیاد را

عبارت اس؛ از ضیران رویش ار گیار در یص رویش

تک ی هردر ات و کام ض،نات ب وقاع ض،پیاتی د.

دقیخ قطیت و تیازیر و

سال ضارد بررس ،و ب رو

ایر واقلی؛ بایی بی نیرای اق ی ی ،وقیاع و تیاع

تراهم با ن ار

پانش گیاا ،غالب آثار ضیفاوت ،بر اهاسیاییم دارد.

پالتاا) و تاج پانش با ضقاسبا سطح ضقطت تصایر

ایر ضطاللی اثیر آتیشسیاز در ع فیرار را بررسی،

ع اد گیااان تلری

و تلییر نی  .اییر سیای؛ در

ض،هن  .با ایر س ال اساس ،ه  :چ تغیییرات ه ّی ،و

سال  1390دچار آتشساز س ا راتنی گان نی و

هیف ،در آن اتفا ض ،اییی

تل اد پایی در واحی سیطح (درون

و ای ف از اییر تققییخ

در سالایا  1391و  1392آضیاربردار نی  .بیرا

آگاا ،از نرای ز ی پس از آتشسیاز در ضراتیت

تلییر کا کاراه ،از تیایل زیرپرو ة بررس ،ارز

ساکی اس؛ تا از تیایل آن در ضی یری؛ ضراتیت ب یرر

رزقات ،گات اا ضرتل ،و رییار چرای ،دام در ضراتت

گریی ناد.

ت اتا پنل ضنطقا رویا ،ایران (اسیان لرسیان -زاغی )
در طرح ض « ،ع ایا قاب بردان؛ ضراتت هاار»ی هی

مواد و روشها
ضق ازرا تققیخ ضق ودة ایایاار تققیقات ،گیااان
ضرتل ،زاغ در  35هی اضیر ن ال نرق ،کرمآباد بیا
ارتفاع ضیاس  1960ضیر از سطح دریاسی؛ .رطابی؛
تاب ،آن  54درص  ،ضیاسی دضیا سیاالتا آن 18/4
درزا ساتی،گیراد و تلی اد روزایا یخبنی ان در آن
 119روز اس؛ .تبخیر ساالتا آن  1183ضی ،ضیر اس؛.
ضنطقا ضارد ضطالل با تیپ Bromus ،Festuca ovina

 tomentellusو

trichophorum

 Agropyronو

وسل؛  500اکیار در ارتفاعات گردتا زاغ قرار دارد
(نییک  .)1بییا تلییییر ضنطقییا ضلییرف و بییا تلییییر
تراتاییک؛اییا  200ضیییر ب ی تل ی اد  4ع ی د و 10
هاادارت یم ضیر ضربل ،ثابی؛ بیر رو ایر ییم از
آناا واح اا ت ات تاکی ن  .بیرا اییر سیای؛
ضنطق ا ایمتییپ و ضیةیاتس و بالیصی آنی هی از
آتییشسییاز ضصییان ضات ی ر اسیی؛ی اتیخییا

نی و

واح اا ت ات با  4تراتاک؛  200ضییر بیا تلی اد
 10پالت  1m2بر رو ار ییم تصیب و بی عنیاان

در ضنطقییا ضییارد بررسیی ،تاسیی ضرهییر تققیقییات
هااورز

و ضنابت طبیل ،لرسیان با ا کار ض ساا

تققیقییات زنا ی اییا و ضراتییت هاییار بییا اسیییفادر از
گاسفن تژاد لر س تا چ ارسال بیر سالاا 1385
تا  1389ب ض ت پنل سال در نرای همباران ب ازیرا
درآض ی اسیفادر ن  .در اییر پیرو ر گیاایان در طیال
دورة رویش کاد در ضارایا ییروردیر ،اردیب ای؛،
کرداد ،تیر و ضرداد در ار سال بررس ،ن ت و تییایل
ارائ ن ر حاص ضة اع ردربنی

سیالیات و ضاایاتیا

گیااان اس؛.
در ایر سیای؛ ضنیاطخ نیاا و آتیشسیاز در
سییالاییا  1391و  1392آضییاربردار ن ی  .در ه ی
سای؛ و سالاا آضیاربردار  160پیالت ییم ضییر
ضربل ،در ار سال و ناتردر تراتاک؛ ضطاللی نی و
ا ا پاراضیراا ضارد تیاز درون آناا ات ازرگیر ن .
پس از ت ات بیردار  ،دادرایا بیا اسییفادر از لایارییم
طبیل ،ترضال نی و از  T-testبیرا ضقایایا زوزی،ش
یرمایا رویای،ی ضاتنی گنی ضیان پاییا ،باتی ا ایا،
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گن ضیان یکاال و یار ایا ع فی ،ی اسییفادر نی .
ا چنیر ،با اسیفادر از رو

ناا و آتشساز با گیااان غیر قاب چرا با ضییاتایر
ه یر در یم گرور قرار دارت (( )cز ول .)1

آتالیر یکطریا ANOVA

دادراا چن ضیغیرر آتیالیر نی و ضییاتایر دادرایا بیا
اسییییفادر از رو

ضقایایا ضیییاتایر آزضییان  Tتاییان ضیی،دای هی

 Duncanبیییرا هیییالسایییا

یار اا ع ف ،ضیارد تل یی

کا کاراه ،ضقایا ن [.]39 ،27 ،15

دام از تظیر تیراهم و

ضیییاتایر تییاج پانییش در سییطح یییم درصی دارا
اکیییالف ضلنیی،دار بیییر عرصییا نییاا و تی ارتیی .

نتایج

ا چنیییر ،یییرم رویایی ،گییراس در عرصیی اییا

تیییایل تةری ی و ضقایاییا ضیییاتایر بییر اسییاس هییالس

آتشساز و ناا از تظر تالی و تاج پانش دارا

کا کاراه ،بیاتار آن اسی؛ هی در عرصیا نیاا

اکیالف ضیاتایر در سطح  1درص اسی؛ .اییر آضیار

گات ایا هیالس  Iاز تظیر تیراهم و تیاج پانیش بیا

تاان ض،دا ه گیااان هالس  Iو  IIIاز تظر تالی و

ضیاتایر بیایر در گیرور برتیر ( )aقیرار ضی،گییرتی و

تاج پانش بیا یکی یار اکییالف ضییاتایر ضلنی،دار

گات اا هالس  IIIییا ض یازم قابی چیرا در عرصیا
ناا با ضیاتایر ه یر تاب؛ ب آتشساز

( )P <0/01در عرصیا آتییشسییاز و نییاا دارتی .

در طبقیا b

عییالور بییر آزضییان  ،Tتةریییا واریییاتس یکطریییا

قرار ض،گیرت ه بیا تیاج پانیش گیاایان زیادنیات ر

 ANOVAتاان ضی،دای هی هیالسایا ضخی ی

(هییالس  )IIدر اییر دو عرصییا نییاا و آزضییایش

کا کاراه ،از تظیر تیراهم و تیاج پانیش دارا

امطبق ات در حال ،ه گات اا زیادنات ر در عرصا

اکیالف ضییاتایر ضلنی ،دارتی ( P <0/01زی ول .)1

ناا و آزضایش از تظر تراهم در طبقا پاییرتر ( )cقرار

ز ول  2ی رس؛ گات اا ضازاد را تاان ض،دا .

دارت و از تظر تراهم و تاج پانیش در ایر دو عرصیا

جدول  .1میانگین تراکم ،تولید و تاج پوشش بر اساس کالسخوشخوراکی با استفاده از آزمون دانکن و روش یکطرفة ANOVA

سطح
ضلن،دار

اتقراف ضلیار  ±ضیاتایر
تاج پانش
(درص )
4 ± 2/32bc

46 ± 6/17 a

p <0/01
p <0/01
p <0/01
p <0/01

7/7 ± 2/31 b
2/9 ± 0/84 b

67/8 ± 7/29 a

22/6 ± 3/12 b
1/9 ± 0/26 c

1/5 ± 0/023 c

تالی

** 2

) (gr/m

8/48 ± 1/41b

98/3 ± 1/12ab
24/4 ± 1/56ab
6 ± 1 /9 b

± 12/95a
209/1

52 ± 1/34b
**
**

تراهم

*

کا کاراه،

تی ار

(تل اد پای )m2
6/9 ± 1/68ab

40/5 ± 4/72 a
1/2 ± 0/43c
0/3 ± 0/11c

12/8 ± 2/63 ab
8/1 ± 1/71 b
2/7 ± 0/74 c
2/4 ± 0/61c

آتشساز
ناا
آتشساز
ناا
آتشساز

کا کاراه ،کا
کا کاراه ،ضیاس

کا کاراه ،هم یا گیاایان هیالس Ш
قاب چرا

گیااان هالس  Шغیر قاب چرا

ناا
آتشساز
ناا

* تراهم یق برا گات اا چن سال ضقاسب ن ر اس؛ ** .تالی یق برا گیااان ضارد اسیفادة دام ضقاسب ن ر اس؛.
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 فهرست گونههای موجود در سایت زاغه (ستون کالس خوشخوراکی برگرفته از پروژة علوفة قابل برداشت مراتع ایستگاه.2 جدول
)تحقیقات گیاهان مرتعی زاغه است

هالس

ضقاوض؛ در برابر

، تام ع

Boraginaceae

Nonea pulla

III

چن سال

*

-

Boraginaceae

Rochelia bungei

III N

 یکاال،ع ف

*

-

Caryophylaceae

Silene dichotophora

III

یکاال

*

*

Caryophylaceae

Vaccaria pyramidata

III

یکاال

*

-

Caryophyllaceae

Minuartia weisneri

III

 یکاال،ع ف

*

*

Caryophyllaceae

Vaccaria oxyodonata

III

 یکاال،ع ف

*

-

Chenopodiaceae

Noaea mucronata

III N

*

-

Cistaceae

Helianthemum ledifolium

III

یکاال

*

*

Compositae

Achillea wilhelmsii

III

چن سال

*

-

Compositae

Anthemis odontostephana

III

یکاال

*

*

Compositae

Cirsiumbarcteosum

III N

چن سال

*

-

Compositae

Centaurea virgata

III

چن سال

*

*

Compositae

Cirsium arvensis

III N

چن سال

*

-

Compositae

Echinops endotvichus

III N

چن سال

*

*

Compositae

Centaurea aucheri

III

چن سال

*

*

Compositae

Centaurea iberica

III

یکاال

*

*

Compositae

Picris strigosa

I

چن سال

*

_

Cruciferae

Diplotaxis erucoides

III

 یکاال،ع ف

*

Cruciferae

Talaspi perfoliatum

یکاال

*

_
*

Lamiaceae

Stachys lavandulifolia

III

چن سال

*

_

Lamiaceae

Teucrium polium

III

چن سال

*

_

Lamiaceae

Marrubium vulgare

III

چن سال

*

_

Lamiaceae

Phlomis olivieri

III

چن سال

*

Papaveraceae

Papaver argemone

III

 یکاال،ع ف

*

_
*

Papilionaceae

Astragalus remotijogus

I

چن سال

*

*

Papilionaceae

Lens orientalis

I

یکاال

*

*

Papilionaceae

Medicago polymorpha

I

 یکاال،ع ف

*

*

Papilionaceae

Vicia hyrcanica

I

 یکاال،ع ف

*

*

Papilionaceae

Vicia pergerina

I

 یکاال،ع ف

*

*

Papilionaceae

Onobrychis bungei

I

*

*

،کا کاراه

،دیرزیای

ار در،ح

کاتاادر

، چن سال
کاردار

، چن سال
،ع ف

عرصا ناا

آتشساز
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هالس

کاتاادر

، تام ع

Papilionaceae

Onobrychis melantotricha

I

Papilionaceae

Trigonella moneliaca

I

Papilionaceae

Astragalus adscendens

III N

Papilionaceae

Astragalus gossypinus

III N

Poacea

Bromus tectorum

II

Poacea

Agropyron tauri

Poacea

،کا کاراه

،دیرزیای
، چن سال

ار در،ح
عرصا ناا

ضقاوض؛ در برابر
آتشساز

*

*

*

*

*

_

*

*

یکاال

*

*

II

چن سال

*

*

Festuca ovina

I

چن سال

*

*

Poacea

Poa bulbosa

III

چن سال

*

*

Poacea

Secale montanum

II

*

_

Poaceae

Aegilpos cylindrical

III

 یکاال،ع ف

*

*

Poaceae

Boissiera squarrosa

III

یکاال

*

*

Poaceae

Bromus danthonia

III

یکاال

*

*

Poaceae

Bromus tomentolus

I

چن سال

*

_

Poaceae

Heteranthalium piliferum

III

یکاال

*

*

Poaceae

Taeniatherum crinitum

III

یکاال

*

*

Compositae

Tragopogon pratensis

III

*

*

Poacea

Hordeum bulbosum

II

*

*

Compositae

Falkaria vulgaris

III

*

*

Umbeliferacea

Scandix pecten

III

*

*

Compositae

Lactuca orientalis

II

*

*

Caryophyllacea

Dianthus firewitch

II

*

_

،ع ف
یکاال
، چن سال
تیغدار
، چن سال
تیغدار

، چن سال
،ع ف

، چن سال
،ع ف
، چن سال
،ع ف
، چن سال
،ع ف
 یکاال،ع ف
بات ا
کاردار
چن سال

 گاتا غیرکا کاراا و غیر قاب چراIII N ، هم و قاب چرا، گات با کا کاراهIII ،  ضیاس، گات با کا کاراهII ، هاضالً کا کارااI
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جدول  .3مقایسة آماری ویژگیهای مورد بررسی در فرمهای رویشی با استفاده از مقایسة زوجی (آزمون )T

اتقراف ضلیار  ±ضیاتایر
سطح ضلن،دار

p <0/01

p <0/01

p <0/01

p <0/01

تاج پانش

تالی

**

تراهم

*

تی ار

(درص )

)(gr/m2

(تل اد پای )m2

13/1 ± 1/03

18/3 ± 1/38

10/6 ± 1/39

آتشساز

5/6 ± 0/83

11/8 ± 1/09

4/2 ± 1/29

ناا

1/8 ±0/81

**

0/6 ± 0/33

آتشساز

1/2 ± 0/87

**

0/4 ± 0/21

ناا

65 ± 1/26

221/8 ± 1/31

12/7 ± 9/69

آتشساز

66/3 ± 0/90

165/4 ± 1/16

44/2 ± 12/33

ناا

0/85 ± 0/80

6/2 ± 1/02

0/5 ± 0/2

آتشساز

0/6 ± 0/46

1/6 ± 1/24

0/3 ± 0/1

ناا

یرم رویا،

یار

ع ف،

چن سال اا کاردار
گن ضیان

بات ا اا

* تراهم یق برا گات اا چن سال ضقاسب ن ر اس؛ ** .تالی یق برا گیااان ضارد اسیفادة دام ضقاسب ن ر اس؛.

برا تلییر کیا کیاراه ،از تییایل زیرپیرو ة

ایرایش تاج پانش و هااش تراهم گیااان چن سال در

رزقیات ،گاتی ایا ضرتلی ،و ریییار

عرصا آتشساز تاب؛ ب ناا ض،ناد (ز ول .)3

چرای ،دام در ضراتت ت اتا پنل ضنطقیا رویای ،اییران

تالی  ،تراهم و تاج پانیش سی ویژگی ،ض یم و

بررس ،ارز

(اسیان لرسیان -زاغی ) در طیرح ض ی« ،ع اییا قابی

تلییرهنن ر در ارزیاب ،و ضطاللا پانش گیااان ضرتل،

بردان؛ ضراتت هاار»ی هی در ضنطقیا ضیارد بررسی،

ار رویااار ب ن ار ض،روتی و در اییر ضطاللی تییر

تاسی ضرهییر تققیقییات هاییاورز و ضنییابت طبیلیی،

بررس ،ن رات ز ول  4تیایل آن را تاان ض،دا .

لرسیان با ا کیار ض سایا تققیقیات زنای ایا و

ع ای ا

بررس ،ضقادیر ضیاتایر هالساا ضخی

ضراتت هاار با اسیفادر از گاسفن تیژاد لیر سی تیا

تاان ض،دا ه در عرصیا نیاا بی واسیطا گیاایان

چ ارسال بیر سالاا  1385تا  1389ب ضی ت پینل

کا کاراا و پایا ،ضاتن گات ایا گیراس چن سیالا

سال در نرای همباران ب ازرا درآض ی اسیفادر ن  .در

 Bromus tomentellus ،Festuca ovinaو Agropyron

ایر پیرو ر ،گیاایان در طیال دورة روییش کیاد در

 ،trichophorumه ی در ایییر عرص ی ب ی ویییار یاییی؛

ضاراا یروردیر ،اردیب ا؛ ،کرداد و تیر در ار سال

ض،نات  ،از تظیر نیاکصایا تیراهم ،تالیی و تیاج

بررس ،ن ت  .تیایل ارائ ن ر حاص ردر بن

سالیات

و ضاایاتا گیااان اس؛.
ضقایاا ضقادیر ضیاتایر ناکصاا بر اساس سال و
تی ار بیاتار آن اس؛ هی آتیشسیاز در هی باعیث

پانش دارا ضقادیر ضیاتایر بیایر تاب؛ بی عرصیا
آتشساز ات و گیااان هالس  IIIو ض ازم ام ،ب دلی
غالبی؛ گراساا یکایال در اییر عرصی  ،تایب؛ بی
ناا از تاج پانش و تالی بیایر برکاردارت .
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جدول  .4میانگین تغییرات شاخصهای عمدة گونههای مهم به تفکیک گونه ،تیمار و زمان در سایت زاغه

ضیاتایر
تاج پانش درص

تالی

gr/m2

تراهم*تل اد پای در ضیر

سال آضار

تی ار

تام گات

ضربت

4

7/41

7/4

91

2

4/52

5/1

92

13/3

27/7

30/4

91

20/05

45/65

39/02

92

-

-

-

91

-

-

-

92

19

22/5

2/5

91

16

29/4

2/6

92

0/15

0/36

0/025

91

-

-

-

92

11/2

27/2

2/85

91

12/4

40/2

3/2

92

58/6

171/8

*

91

47/7

196/2

*

92

6/3

11/7

*

91

15/9

35/5

*

92

0/7

0/6

*

91

2/2

3

*

92

2/2

3/65

*

91

1/6

4/3

*

92

6

10/4

8/8

91

7

11/3

9

92

2/3

3/3

3/4

91

3/5

4/1

3/9

92

4/9

11/45

2/9

91

13/2

26

12/2

92

11/2

26/2

2/7

91

11/9

29

5

92

* تراهم یق برا گات اا چن سال ات ازرگیر ن ر اس؛.

آتشساز
ناا

Agrapyron trichophorum

آتشساز
ناا

Bromus tomentellus

آتشساز
ناا

Festuca ovina

آتشساز
Annual grasses

ناا
آتشساز
ناا

Annual forbs

آتشساز
Tragopogon pratensis

ناا
آتشساز
Hordeum bulbosum

ناا

بررسی اثر کوتاهمدت آتشسوزی بر فرمهای رویشی و کالسهای خوشخوراکی در مراتع زاغة رستان
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شکل  .1تصویر عرصة شاهد با غالبیت گراسهای پایا (سمت راست) و عرصة آتشسوزی با غالبیت
گراسهای یکساله (سمت چپ) در یک نما

ضقایاا آضار یرماا رویا ،تاان ض،دای هی

گرم بر ضیر ضربت در عرصا آتشساز اییرایش یاییی

ضقادیر ضیاتایر گراساا تاب؛ ب ییرمایا رویای،

ه ضلادل  34درص ایرایش تالی ایر یرم رویا ،در

ع ف ،و بات ا از ضقیادیر بیاییر برکیاردار

عرصا تی ار اس؛ .با تاز ب اینک ضقی ار تیراهم در

یار

اس؛ و در ایر راسیا گن ضیان در عرصا آتیشسیاز

عرصا آتشساز هااش یایی اس؛ ،اتیظیار ضی،رود

تاج پانش و تالی بیایر تاب؛ بی عرصیا نیاا

تالی ی اییم بییا هییااش ضااز ی نییاد .اضییا ،ایییرایش

دارت ه ب دلی اةام گات اا یکایال بیا غالبیی؛

گراساا یکاال دلی اص  ،ایرایش تالی اس؛ ب

،Heteranthelium piliferum
tectorum ،crinitum

Taeniatherum

annua ،Bromus

طییار ه ی از بیییر گییراساییا پایییا گات ی اییا

،Poa

،Bromus tomentellus ،Agropyron trichophorum

 Boissiera squarrosaو Bromus danthoniaدر ایر

 Festuca ovinaو  Hordeum bulbosumب ترتیب در

عرص اس؛ (ز ولاا  3و .)4

عرصییا نییاا  33/7 ،26 ،36/7و  27/6گییرم بییر ضیییر

بحث و نتیجهگیری
تاز و دق؛ در آضار تاان ض،دا هی آتیشسیاز
ب ن ت تراهم گن ضیان چن سیال را هیااش دادر و از
ضق ار  44/2پای بر ضیر ضربت در عرصیا نیاا تلی اد
آناییا را بیی  12/7پاییی در ضیییر ضربییت در عرصییا
آتشسیاز تق یی دادر اسی؛ در حیال ،هی تیراهم
یار ایا ع فی ،در ضنطقیا آتیشسیاز تایبیاً بیا
ایرایش ضااز بادر اس؛ .در تققیق ،ضااب  ،ضقققیان
هااش تراهم گراساا پایا را پس از آتشساز در
تیایل کاد گرار

هردتی [ .]26بیا دقی؛ در ضقیادیر

ضیاتایر ضیاز ض،نایم ه ضق ار تالی گیراسایا از
 165/4گرم بر ضیر ضربیت در عرصیا نیاا بی 221/8

ضربت تالی دانی ات و در عرصا آتشساز ب ترتیب
 0/2 ،0 ،6و  18/7گرم بر ضیر ضربت تالی دانیی اتی و
ا ا گات اا چن سالا ضارد بقث ،ه اتفاقاً از ز
گیااان کا کاراا و هالس  Iااین  ،از تظر تالی
در عرصا ناا تاب؛ ب عرصا آتیشسیاز ضقی ار
بیایر ب کاد اکیصاص ض ،دان یلن ،ایر گات اا
در ضة اع  123/1گرم در ضیر ضربت در عرصیا نیاا
تالی دانی ات در حال ،هی در عرصیا آتیشسیاز
ضق ار تالی  24/9گرم بر ضییر ضربیت اسی؛ .از طیرف
دیار ،گات اا گراس یکاال در ضة اع در عرصیا
ناا ب طار ضیاتایر  50/1گیرم بیر ضییر ضربیت و در
عرصا آتشساز  184گرم بر ضیر ضربت یلن ،بیش از
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س برابر تاب؛ ب ناا تالی دانی ات ه ضی،تااتی

در پانش گیاا ،،آتشساز باعث نی ر اسی؛ تیا

رابطا بیر هااش تراهم گیاایان چن سیال و اییرایش

گیااان ض ازم از تظر تالیی و تیاج پانیش اییرایش

تالی ی را تازی ی هن ی [ ،]33تیییر بییر هییااش تییراهم

یابن  .ضقققان [ ]60 ،29گرار

هردت در گراس ن اا

گراساا پایا در هاتارض ت تأهی ض،هنن  .ا چنیر،

آتشساز باعث ایرایش و اةام یکاال اا ض،نیاد

Heteranthelium

و از ایر تظر با تییایل تققییخ حاضیر ضطابقی؛ دارد.

Bromus

روت تغییرات تایان ضی،دای هی در نیرای ترضیال

،Boissiera squarrosa ،Poa annua ،tectorum

(ضاتن نرای سای؛ ضارد بررس )،گیااان هالس  Iو

 Bromus danthoniaو Heteranthelium piliferum

 IIایییرایش و گیااییان ض ییازم یییا هییالس  IIIهییااش

در عرصا ناا  11/1درص تاج پانش دارت  ،ولی،

ض،یابن  ،اضا آتشساز ایر روت را ضیاق

ض،هن و

آتشساز تااتای اسی؛ آن را بی  53درصی ارتقیا

در هاتارض ت تغییر ض ،دا و باعث اییرایشش گیاایان

دا  .بنابرایر ،آتشساز هاضالً در ایرایش یکاال ایا

ض ازم یا هالس  IIIض،ناد .در ایر راسییا ،ضقققیان

ضق ی ار تییاج پانییش

هیردراتی  .از تظیر

گراساا یکاال ناض گات اا

،Taeniatherum crinitum ،piliferum,

ض ی ثر اسیی؛ ،ولیی ،در عییا

[ ]35 ،2تیایل ضایاب  ،را گیرار

گراساا چن سال را از  55/2در ناا ب  12درص

تالی ی  ،تیییایل تققیییخ حاضییر تاییان ضیی،دا ی هیی

در ضنطقا آتشساز هااش دادر اس؛ .ایر یاییی ایا

آتییشسییاز باعییث ایییرایش تالییی گییراساییا و

در یایی اا برکی ،ضطاللیات [،22 ،21 ،14 ،12 ،11

یار اا ع ف ،ض،ناد [ ]23 ،9 ،5و ایرایش تالیی

ن ر اسی؛ ،اضیا برکی،

در گیااان ع ف ،را با تأهی بر گراساا و لااماا بیان

 ]32با ضطابق؛ هاض گرار

ضقققان [ ]37 ،33اعالم هردت ه گراساا پایا یم

ض،هن  .یرماا رویا ،بیاتار ن اتیم ترهیب تبیات،

سال پس از آتشساز ایرایش ض،یابن و در اراضی،

یم تیپ اس؛ و در ایر تققیخ ضااا ر ن ه تییپ

ب ی ون پانییش در عرصییا آتییشسییاز تیییر ضایییقر

غالب گراسایا چن سیال نیاض ،Festuca ovina

ض،نات ایر ضاضاع ،از ایر لقاظ ،با تییایل تققییخ

tomentellus

 Bromusو

حاضر در ت،اد اس؛ و دلی آن ضی،تااتی بی ضقی ار

 trichophorumبیییا گیییراسایییا یکایییال نیییاض

ضااد قاب ساک؛ و ن ت آتشساز و آثار ضکیات،

crinitum

و تناع رییار گراسایا در ضااز ی بیا آتیش ضربیاط

 piliferumو  Br. tectorumزییایاریر نیی  .تیییایل

بان  .ریناال [ ]32بیان ض،هن ه گراساا پایا پس

تققیقات [ ]37 ،28بیان هنن ة تغییر تیپ در ع فرارایا

از آتشساز ایرایش ض،یابن  ،اضا تفاوت آن با تییایل

از گراساا چن سال ب یکایال اسی؛ و بیا تییایل

تققیخ حاضر در تاع رویااار اسی؛ .چیان ریناالی

تققیخ حاضر ضطابق؛ دارد .بیا تغیییرات اتةیام نی ر

رویاااا ،بیا غالبیی؛ گیاایان چیاب ،و باتی ا را

ض،تاان چنیر گف؛ هی آتیشسیاز عیاض  ،ض یم و

بررسیی ،و تیییایل آن را اعییالم هییردر اسیی؛ ،ولیی ،در

تأثیرگذار اس؛ و ضی،تیاان از آن در ضی یری؛ ضرتیت،

تققیخ حاضر یم ع فرار ضطالل ن ر اس؛.

ب ی ویییژر ع فراراییا و بات ی زاراییا ،اسیییفادر هییرد .در

از تظر تغییر در ترهیب هالساا کا کاراه،

،Taeniatherum

Agropyron

Heteranthelium

یایی اا پژواا ]41 ،34[ ،تغییرات اساس ،پانیش
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گیاا ،در اثر آتشسیاز و هیاربرد آن در ضی یری؛
پانش گیاا ،گرار

با غالبی؛ گراساا پایا باعث هااش کا کاراه،

ن ر اس؛.

و غالبی؛ گیااان یکاال ض،ناد ،ارچن تالی و تاج

آتشساز از عااض تأثیرگذار در اهاسیایماا

پانش گیاا ،را بی واسیطا اییرایش در یکایال ایا

ضرتل ،اس؛ و آثار اهالا یک ،و تغییراتِ اهاسیاییم

ایرایش ض ،دا  .بنابرایر ،تی ار آتیشسیاز در اییر

از پیاض اا قطل ،آتشساز در اهاسیاییم اسی؛.

رویایاارایا تاصیی ت یی،نیاد ،ولی ،بیرا هییااش

ضقققیییان [ ]17بیییر تغیییییرات سیییاکیار پیییس از

کاارت آتشساز احی ال ،و ز اگیر از اتبانی؛

آتشساز تأهی ض ،هنن  .آتشساز ایا بیا نیرای
ضیفاوت آثار ضخی ف ،بر زیا ضی،گذارتی  .ترولیا
[ ]38بیان ض،هن ه وقی،آتشسیاز دقیقیاً بررسی،
ض،ناد ضاخص ض،ناد ه ایچ دو آتشسیاز اثیر
یکاات ،ت ارت ایر ضط ب ض،تاات تغییرات ضیفیاوت
و ضغایرتِ تیایل را در رویااارایا ضخی ی

تازیی

هن  .در ایر تققیخ ضاخص ن ه آتشساز باعث
تق ی تراهم و تاج پانش گیااان هالس  Iو گن ضیان
چن سال ن ر و گیراسایا یکایال و ییار ایا
ع ف ،یکاال را ایرایش دادر اس؛ .اضا ،در ه  ،باعث
ایرایش تالی و تاج پانش در یرم رویا ،گن ضیان و
یار اا ع ف ،ض ،ناد .ضقققان [ ]35 ،20اییرایشش
تالی و تاج پانیش در ییرم رویای ،گنی ضیان را در
تیایل کاد بیان هردت و در ایر بیر س م گراسایا
یکاال از تالی بیاییر اسی؛ هی ضقققیان [ ]33ایم
گرار

هردرات  .از ایر رو ،گیااان ض یازم و هیالس

 IIIبا غالبی؛ گراسایا یکایال بی نی ت اییرایش
یایی ات  .اییر در حیال ،اسی؛ هی در عرصیا نیاا
گیااان هالس  Iو  IIتالی بیایر دارت و از تراهم و
تاج پانش ب ییر برکاردارتی  .اییر یاییی از تظیر
هییااش گیااییان زیادنییات ر در اثییر آتییشسییاز بییا
یایی اا برک ،ضقققان [ ]35 ،20امراسیاس؛.
در ه  ،تیایل ایر تققیخ و تةری و تق ی آضار
آن تاان داد آتشساز در هاتارض ت در ع فراراای،

النبر

بای ض یری؛ چرا در دسیار هار قرار گیرد.

پیشنهادها
ایر پژواش در هاتارض ت اتةام ن ر و آثار ب ن ض ت
آتشساز را ضی تظیر قیرار تی ادر اسی؛ .بنیابرایر،
پیان اد ض،ناد تا پایش ب ن ض ت و حی اق درسیال
ض تظر ض یران و برتاض ریران قرار گیرد.
کطر آتشساز و تییایل ضنفی ،آن بیر کیاا و
پانش گیاا ،با تة یت النیبر  ،قیر ب ن ضی ت و
گات اا کاب ،ضیراهم اییرایش ضی،یابی  .بنیابرایر،
پیان اد ض ،ناد ض یری؛ چرا و اصالح ضراتت در اییر
ضناطخ در اولای؛ دسیااراا ازرای ،قرار گیرد.
ضق قرارگرییر زااتا اتی ای ،و سایر اتی امایا
گیااان در واهنش آناا ب آتش ض م اسی؛ و در اییر
زضین در بیر گراساا پایا گات ایا
 trichophorumو

bulbosum

Agropyron

 Hordeumاز

ضناسبتریر گراساا در بیر گاتی ایا ش سیای؛ایا
ضارد بررس ،بادت  .بنابرایر ،پیان اد ضی،نیاد تیا در
سای؛اا بقرات ،بیایر ض تظر قرار گیرت .
با تاز ب هااش برکی ،گاتی ایا ضرغیا

و

کا کاراا پس از آتشساز  ،بذرپان ،ض ،تااتی
در احیا عرصا آتشسیاز و اییرایش آنایا ضی ثر
بان  ،زیرا گات اای ،ه بذراای ،با قاب یی؛ اتیقیال و
پراهنش بیایر دارت سریتتر در ایر عرصی ضاییقر
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ض ،نات  .بنابرایر ،پیان اد ضی ،نیاد در عرصی ایا
آتشساز ن ر بذرپان ،گات اا ضرغیا

بیاض ،و

سازگار ض تظر دسیااراا ذ رب قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
ایر ضقال از رسالا دهیر اسیخراج ن ر اس؛ و ضرهر
تققیقات هااورز و ضنابت طبیل ،لرسیان ،وابای بی

سازضان آضاز

و تققیقات وزارت ز اد هایاورز ،

از آن ح ای؛ هردر اسی؛ .از ا کیار و ضایاع ت
ضایئاالن و ا کیاران گراضی ،و اسییادان ارز نی در
ض ساا تققیقات زنا اا و ضراتیت هایار تایکر و
ق ردات ،ض،هنیم.
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