
77 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 6، پیاپی 31، بهمن - اسفند  1400

1*- نویسنده مسئول، استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران، 
 younesrostamikia@gmail.com:پست الکترونیک

2- استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لرستان، ایران.
3- استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.

4- پژوهشگر، بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.
1*- Corresponding author, Assistant Prof., Forests and Rangelands Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and 
Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ardabil, Iran. E-mail: younesrostamikia@gmail.com.
2- Assistant Prof., Forests and Rangelands Research Department, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agri-
cultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Lorestan, Iran.
3-Assistant Prof., Forests and Rangelands Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricul-
tural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ardabil, Iran
4- Research Expert, Forests and Rangelands Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agri-
cultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ardabil, Iran

Abstract

Fire is one of the dynamic and effective factors on forest and rangeland ecosystems so that the evaluation and 
monitoring of its effects has an important role in planning and management of natural ecosystems. To determine 
the short-term effect of fire on vegetation changes, a burned area and a homogeneous area without fire (control) in 
Vanon Khalkhal region were selected. Four transects with length of 200 m were established using systematically 
random method and 10 plots of the 1 m2 were installed on each transect at a distance of 20 m. Vegetation 
sampling was done for 3 years in 2018, 2019, and 2020. The results showed that there was a significant difference 
in density, forage production and canopy cover percentage during the studied years. The average plant density 
in burned area in 2018, 2019 and 2020 years were 25.05, 31.65 and 33.91 N/m2, respectively and in the control 
area at the same time were 17.74, 18.17 and 22.84 N/m2, respectively. Forbs decreased from 40.1% of canopy 
in the control area to 23.4% in the burned area, while grasses increased from 28.2% in the control area to 59.4% 
in the burned area. Therefore, the fire has been effective in increasing grasses and reducing forbs. In general, 
Bromus tomentellus, Festuca ovina, Agropyron repensis and Agropyrun trichophorum due to their fire resistant 
and presence in the burned area are recommended for the rehabilitation of burned areas.
 Keywords: Canopy cover, composition, fire, Khalkhal, shrub.
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چکیده
آتش يکي از عوامل پويا و مؤثر بر اکوسيستم هاي مرتعي و جنگلی است که ارزيابي و پايش آثار آن به طور مستمر، نقش مهمي 
در برنامه ريزي و مديريت آنها خواهد داشت. تحقيق پيش رو با هدف بررسي اثر کوتاه مدت آتش بر تغييرات پوشش گياهي در 
منطقه ونن شهرستان خلخال در استان اردبيل انجام شد. آتش سوزي در اواخر سال 1395 اتفاق افتاد و يک سال پس از آن در 
منطقه حريق، دو واحد کاري آتش سوزي شده و شاهد انتخاب شد، سپس نمونه برداری خطی از پوشش گياهی طی سه سال 
با استفاده از چهار ترانسکت به روش تصادفی سيستماتيک انتخاب و روی هر ترانسکت به فاصله20 متر انجام شد. مقايسه 
نتايج دو عرصه شاهد و آتش سوزی نشان داد، فاکتور های تراکم، توليد علوفه و درصد تاج پوشش، اختالف معنی داری در 
طول سال های مورد مطالعه دارند. ميانگين تراکم بوته در عرصه آتش سوزي در سال 97، 98 و 99 به ترتيب 05/25 و 65/31 
و91/33 پايه و در عرصه شاهد در زمان مشابه به ترتيب 74/17و 17/ 18 و 84/22 پايه است. از نظر فرم رويشی، فورب ها از 
1/40درصد تاج پوشش در عرصه شاهد به 4/23 درصد در منطقه آتش سوزی، کاهش و گراس ها از 2/28درصد در شاهد به 
4/59درصد در منطقه آتش سوزی افزايش يافتند. در نتيجه آتش سوزی بر افزايش گراس ها و کاهش فورب ها مؤثر بوده است. 
به طور کلی Bromus tomentellus، Festuca ovina،Agropyron repens  و Agropyron trichophorum به  دليل مقاومت و 

حضور در عرصه آتش سوزي برای احيا و توسعه عرصه هاي آتش سوزي شده مناسب هستند.
 واژه های كلیدی: آتش سوزی، بوته، تاج پوشش، ترکيب گونه، خلخال.
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اثر آتش سوزی بر تراکم و ترکیب پوشش گیاهی در 
اراضی جنگلی منطقه ونن خلخال 
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موجب  کم  شدت  با  سطحی  آتـش سوزي 
و  می شود  گياهی  پوشش  غناي  فزايش  ا
گونه های جانشين اوليه معمواًل به غنای بيشتر 
گونه های  از  بسياری  می کنند.  کمک  عرصه 
پيشگام، 1 تا 3 سال بعد از آتش سوزی به دليل 
مغذی  مواد  افزايش  و  رقابت  شرايط  تغيير 
در مناطق آتش سوزی شده ظاهر می شوند. 
مطالعه صفات عملکردي گياهي در جنگل هاي 
 Tropical deciduous( خزان کننده استوايی
صفات  از  بسياری  داد،  نشان   )forests
اين  در  گونه  يک  موفقيت  براي  توليد مثلي 
اين  بر اساس  دارد،  اهميت  استوايي  منطقه 
پژوهش بذرهاي کوچک تر، توانايي پراکنش 
و  بزرگ تر  بذرهاي  با  مقايسه  در  بيشتري 
و  بزرگ تر  بذرهاي  اما  دارند،  سنگين تر 
و  دارند  بيشتري  رقابت  توانايي  سنگين تر 
بقا و استقرار آنها در تنش های مختلف مانند 
 et al.,( بيشتر است  رقابت و علف خواري 

.)2011 Chaturvedi
هدف از اين پژوهش، تعيين تأثير آتش سوزی 
بر شاخص های کمی و کيفی، تغييرات پوشش 
به  گياهی و مشخص کردن گونه های مقاوم 
آتش سوزی برای استفاده در پروژه های احيا 

و اصالح مراتع مشجر است. 

 مواد و روش ها 
مورد مطالعه  منطقه 

 45( ونن  روستای  محدوده  در  تحقيق  اين 
انجام  خلخال(  شهرستان  جنوب  کيلومتری 
شد )شکل 1(. ابتدا با جنگل گردشی در اين 
منطقه، عرصه اي به مساحت حدود 5 هکتار 
نمايانگر  به خوبی  منطقه  اين  شد،  مشخص 
سوختگی در اثر آتش بود و تمام سطح آن 
شده  آتش سوزي  دچار  پيوسته  به صورت 
بود. برای مقايسه، سطحی برابر نيز در منطقه 
شاهد، واقع در مجاورت منطقه آتش سوزي 
ازجمله  يکسان  رويشگاهی  شرايط  با  شده 
شيب، جهت، ارتفاع از سطح دريا و پوشش 

انتخاب شد. گياهی، 
سايت شاهد 

اين منطقه بين ´´18 ´24 37° تا ´´21 ´24 
 47´ 23 48° تا́  37° عرض شمالی و´´34́ 
 1551 ارتفاع  در  و  48° طول شرقی   23´
متر از سطح دريا قرار دارد. پوشش گياهی 

به طور  مرتعي  اکوسيستم هاي  در  گونه ها  زنده ماني  درصد 
معني داري از آتش سوزي متأثر هستند. در رابطه با اثر 
آتش سوزی بر ترکيب و تاج پوشش گياهی مطالعات 
متعددی در ايران و خارج از ايران انجام شده است.

ثير  تأ بررسی  با   )1385 ( نی  يما ا و  شريفی 
دو  از  بعد  خلخال  منطقه  مراتع  در  آتش سوزی 
سال نشان دادند، درصد پوشش گياهان چوبی 
کاهش، ولی گندميان چند ساله افزايش يافته اند. 
تراکم  بر  آتش سوزی  کوتاه مدت  اثر  مطالعه 
تع  مرا در  رويشی  فرم های  تاج پوشش  و 
لرستان، واقع در شمال شرق خرم آباد  زاغه 
و  تراکم  از نظر  علفی  فورب های  داد،  نشان 
منطقه  در  درصد  يک  در سطح  تاج پوشش 
معنی داری  اختالف  آتش سوزی  و  شاهد 
دارند. به طوری که گراس های پايا کاهش و 
افزايش  کوتاه مدت  در  گراس های يک ساله 

يافتند )سياه منصور و همکاران، 1394(.
بعد  سال  )يک  آتش  رفتار  کوتاه مدت  اثر 
گياهی  پوشش  ساختار  بر  آتش سوزی(  از 
استان  فرامان  درود  منطقه  مشجر  مراتع  در 
آتش سوزي  منطقه  در  داد  نشان  کرمانشاه 
پهن برگـان  و  گندميان  رويشی  فرم  شده، 
افـزايش و تراکم بوته ای ها کاهش يافته است 

)طاليی تبار و همکاران، 1395(.
بررسی ترکيب و تنوع گياهان علفی پس از 
چهار سال آتش سوزي در جنگل هاي بلوط 
از 72  داد  نشان  ايرانی در زاگرس جنوبی 
گونه علفی شناسايی شده، 22 گونه فقط در 
در  تنها  نيز  گونه   9 و  آتش سوزي  منطقه 
منطقه شاهد حضور داشتند و 41 گونه بين 
دو منطقه مشترك بودند. آتش سوزي موجب 
Gram-  شد تا درصد تاج پوشش تيره هاي

معنی داري  به طور   Rubiaceae و   ineae
و  )چمانده  يابند  افزايش  شاهد  به  نسبت 

همکاران، 1396(.
بررسی مشخصه های تجديد حيات گونه هاي 
در طول  آتش سوزي  از  بعد  چوبي جنگلي 
گونه هاي  داد،  نشان  اقليمي  گراديان هاي 
افزايش  مديترانه اي  بذرافشان تحت شرايط 
نشان دادند و گونه هاي حساس به آتش در 
در عين حال  يافتند.  کاهش  مرطوب  شرايط 
پاجوش دار  گونه هاي  روي  معني داري  اثر 

.)Lioret et al., 2005( مشاهده نشد
Marozas و همکاران )2007( نشان دادند، 

 مقدمه
از  يکی  به عنوان  آتش 

مهم ترين عوامل بوم شناختی، 
و  تنوع  در  تی  تغييرا هميشه 

د  يجا ا هی  گيا شش  پو کيب  تر
می کند. اين پديده می تواند بر اجزاي 

تشکيل دهنده هر زيست بوم تأثيرات 
منفی يا مثبتی به  وجود آورد که از ديدگاه 

مديريت منابع طبيعی براي برنامه ريزان حائز 
اهميت فراوان است )Neary, 2004(. وقوع 
آتش سوزی با تغيير در بافت سطحی خاك 
ميزان  در  تغيير  کاهش الش برگ،  قبيل  از 
و  آفات  و  هرز  علف های  کاهش  عناصر، 
و  گياه  حياتی  مراحل  تأثيردر  بيماری ها، 
تسريع در چرخه زايشی گياهان، تغيير تيپ 
پوششی درختان و ايجاد تنوع در زيست بوم 
ترکيب  می تواند  آتش سوزی  است.  همراه 
جوامع گياهی و پويايی آن را در بسياری از 
تحت  طبيعی  اکوسيستم های  يا  زيستگاه ها 
 .)Collins & Smith, 2006( تأثير قرار دهد
به عبارت ديگر آتش، موجب سوزاندن گياهان، 
منابع گياهی در  تغيير  توالی و  الگوي  تغيير 
 Haubensak( اکوسيستم هاي طبيعی می شود

.)et al., 2009
ترکيب پوشش گياهی نيز از عوامل تأثيرگذار 
 Giradin et al.,( بر شدت آتش سوزی است
2006(. درختان سوزنی برگ به دليل داشتن 
پوشش  اشتعال پذيرند.  بسيار  رزينی  ماده 
شدت  در  می تواند  نيز  جنگل  کف  گياهی 
 Marozas et al.,( آتش سوزی ها مؤثر باشد
2007(. کاهش علوفه جنگلی باعث افزايش 
مواد غيرقابل اشتعال در سطح زمين می شود 
از سطح زمين  که احتمال سرايت حريق را 
به تاج درختان کاهش می دهد. آتش سوزی 
استان  در همه عرصه های جنگلی و مرتعی 
اردبيل به طور عمدی و غير عمدی هر ساله در 
ماه های گرم سال اتفاق می افتد. اين واقعيت 
بسته به شرايط اقليمی منطقه آتش سوزی و 
نوع پوشش گياهی غالب )علفی و چوبی( آثار 
بر اکوسيستم های مرتعی و جنگلی  متفاوتی 
دارد. در اين رابطه، تيپ هاي گياهي، مناطق 
تاج پوشش،  توليد،  تراکم،  انتقال فشار چرا، 
پوشش  گرايش، حفاظت خاك،  و  وضعيت 
الش برگ، تغييرات ظرفيت چرايي، شادابي، 
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 Juniperus( ارس  گونه های  شامل  غالب 
 Crataegus( زالزالک ،)excels M. Bieb
 Rhamnus.( قره ميخ ،)monagina Jacq
Coto�( شيرخشت ،)spathulifolia F&M

 ).neaster nummularia Fisch. et Mey
و دغدغک )persica Boiss اColutea( و 
 Dactylis( گونه های علفی شامل علف گندمی
glomerata L( و گياهان يک ساله علفی  .ا

)Annual grasses( است. 
سايت آتش سوزی شده

اين منطقه بین´´13 ´24 37° تا ´´18 ´24 
 31´ 23 48° تا́  37° عرض شمالی و´´20́ 
 1510 ارتفاع  در  و  48° طول شرقی   23´
متر از سطح دريا با تيپ غالب علف گندمی 
 )Juniperus excels M. Bieb( ارس  و 
دچار   1395 تابستان  در  منطقه  اين  است. 
آتش سوزی شد که آثار و شواهد سوختگی 
روی تنه درختان و درختچه ها نشان می داد، 
آتش سوزی از نظر سختی، متوسط بوده است. 
بر اساس  منطقه  بررسی وضعيت آب و هوايی 
اطالعات 15 ساله )1399 تا 1385( ايستگاه 
هواشناسی خلخال نشان داد، ميانگين ساالنه 
بارندگی 307/83 ميلی متر، ميانگين ساالنه 
منطقه  اقليم  و  سانتی گراد  درجه   10/7 دما 
منحنی  براساس  است.  معتدل  نيمه خشک 
باران- دما )آمبروترميک( حدود چهار ماه 

می شوند  محسوب  ماه های خشک  سال،  از 
)شکل 2(.

 روش پژوهش 
ترانسکت  چهار  از  استفاده  با  نمونه برداری 
دائمی و ثابت به طول 200 متر با پالت هايی 
به ابعاد 2 در 2 مترمربعی به فاصله 20 متر از 
يکديگر و به روش تصادفی سيستماتيک در 
سال های 1397، 1398 و 1399 انجام شد. 

موقعيت هر پالت در دستگاه GPS ثبت و 
با استفاده از پيکه چوبی مشخص  محل آن 
و عالمت گذاری شد. درصد پوشش، ترکيب 
گياهی و تراکم با استفاده از پالت در طول 
تعيين  مضاعف  روش  با  توليد  و  ترانسکت 
از  گياهی  گونه های  شناسايی  برای  شد. 

 )Rechinger, 1963-2015( فلور ايرانيکا
استفاده شد. با تهيه ليست فلورستيک به روش 
فراوانی  يکديگر،  با  آنها  مقايسه  و  پيمايشی 
بررسی  تيمار  و  شاهد  مناطق  در  گونه ها 
شد. تاج پوشش مربوط به هر گونه در طول 
با جمع و  برداشت  شده و سپس  ترانسکت، 
ترکيب گياهی  معدل گيری سهم هر گونه در 
تعيين  برای  تعيين شد.  تيمار و شاهد  منطقه 
تغييرات توليد، ابتدا مقدار توليد منطقه شاهد 
را با استفاده از قطع و توزين به تفکيک گونه 
منطقه  در  کار  اين  تکرار  با  سپس  و  تعيين 
مقدار  و  آنها  بين  اختالف  محاسبه  تيمار، 
در  وارده  خسارت  ميزان  يا  توليد  کاهش 
مدت دو دوره رويشی تعيين شد. برای تعيين 
ميزان تأثيرپذيری هر گونه، تعداد گونه های 
نيم سوخته و زنده در عرصه آتش سوزی )رشد 
مجدد پاييزه و بهاره( در پالت ها مشخص و 
گونه های نيم سوخته و سوخته شمارش شدند. 

 تجزیه و تحلیل داده ها
ز  ا آماری  ده های  دا تجزيه وتحليل  برای 
نرم افزار SPSS استفاده شد. نرماليته داده ها، 
با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنوف 
و  بررسی   ،)Kolmogorov- Smirnov (
همگنی واريانس ها با استفاده از آزمون لون 
عدم  يا  معنی داری  بررسی  برای  شد.  انجام 

هدف 
 ، هش و پژ ین  ا ز  ا

آتش سوزی  تأثیر  تعیین 
و کیفی،  بر شاخص های کمی 

و  هی  گیا شش  پو ت  ا تغییر
مقاوم  گونه های  کردن  مشخص 
به آتش سوزی برای استفاده در 
پروژه های احیا و اصالح مراتع 

مشجر است.

شکل 1- موقعيت منطقه موردمطالعه در استان اردبيل
شکل 2- منحنی آمبروترميک منطقه خلخال براساس آمار 15ساله )1399 تا 1385(
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بين  متغيرها  ميانگين  اختالف  و  معنی داری 
دو منطقه )شاهد و آتش سوزی( از آزمون t و 
 )ANOVA( تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه
دانکن  آزمون  از  ميانگين  مقايسه  برای  و 

استفاده شد.

 نتایج و یافته ها 
و  آتش سوزي  مناطق  كلی  مقایسه 

شاهد 
در  تيمار  و  شاهد  عرصه هاي  کلي  مقايسه 
تيمارهاي  بين  مي دهد،  نشان   1 جدول 
شاهد و آتش سوزي از نظر ويژگی ها اختالف 
دارد،  وجود  5درصد  سطح  در  معني داری 
را  عمده اي  تغييرات  آتش سوزي،  يعنی 
سايت  در  کيفي  و  کمي  از نظر شاخص هاي 

مورد مطالعه ايجاد کرده است. 
نتايج تجزيه آماري، جدول تجزيه واريانس 

يک طرفه فاکتورهاي تراکم، توليد علوفه و 
است.  شده  ارائه   2 جدول  در  تاج پوشش 

بر اساس اين جدول فاکتورهاي تراکم، توليد و 
درصد تاج پوشش در سطح 5درصد اختالف 

معنی داری را در طول سال های مورد مطالعه 
نشان دادند )جدول2(.

- اثر آتش سوزي بر تراكم بوته
و  آتش سوزي  عرصه هاي  ميانگين  مقايسه 
به  مورد مطالعه  فاکتورهای  بر اساس  شاهد 
 3 شکل  در  آماربرداری  سال های  تفکيک 
ارائه شده است. بر اساس اين جدول، عرصه 
آتش سوزي در سال 97، 98 و 99 با مقادير 
 31/65  ،25/05 به ترتيب  تراکم  ميانگين 
تيمار  عرصه شاهد  به  نسبت  پايه  و33/91 
در زمان مشابه به ترتيب 17/74، 17/ 18 
دارند.  قرار  برتر  گروه  در  پايه   22/84 و 

- اثر آتش سوزي بر تراكم بوته
و  آتش سوزي  عرصه هاي  ميانگين  مقايسه 
به  مورد مطالعه  فاکتورهای  بر اساس  شاهد 

جدول 1- مقايسه آماری ويژگی های تراکم، توليد و تاج پوشش در سايت های آتش سوزی و شاهد

ويژگي مورد بررسي )انحراف معيار ± ميانگين(

سطح معنی داری توليد

) گرم در متر مربع (

پوشش تاجی

) درصد(

تراکم

)تعداد در متر(
تيمار

توليد پوشش تراکم

٭0/035 ٭0/003 ٭0/015 123/39 ±17/55 79/92 ±6/81 30/25 ±4/29 آتش سوزی

95/61 ±10/27 64/58 ±8/15 19/58 ±3/02 شاهد

جدول2- تجزيه واريانس فاکتورهاي مورد بررسي تيمارهاي شاهد و آتش سوزي طی سال های مورد مطالعه 

سطح معنی داریميانگين مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزادیمنابع تغييراتتيمار

p > 51911/2382/240/05تيمار

657157254/8239/35خطاتراکم

-662159166کل

p > 5155342/531068/50/01تيمار

4321456301/13371/06خطاتوليد

-4371611643/6کل

p > 520143/34028/660/05تيمار

81187061/4107/36خطاتاج پوشش

-815107204/7کل

هدف 
 ، هش و پژ ین  ا ز  ا

آتش سوزی  تأثیر  تعیین 
و کیفی،  بر شاخص های کمی 

و  هی  گیا شش  پو ت  ا تغییر
مقاوم  گونه های  کردن  مشخص 
به آتش سوزی برای استفاده در 
پروژه های احیا و اصالح مراتع 

مشجر است.
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شــکل3- ميانگين تراکم بوته به تفکيک ســال های آماربرداری در عرصه های شــاهد و آتش سوزی

شــکل4- ميانگين توليد علوفه به تفکيک ســال های آماربرداری در عرصه های شــاهد و آتش سوزی

شــکل 5- ميانگين تاج پوشــش به تفکيک ســال های آماربرداری در عرصه های شاهد و آتش سوزی

 3 شکل  در  آماربرداری  سال های  تفکيک 
ارائه شده است. بر اساس اين جدول، عرصه 
آتش سوزي در سال 97، 98 و 99 با مقادير 
 31/65  ،25/05 به ترتيب  تراکم  ميانگين 
تيمار  عرصه شاهد  به  نسبت  پايه  و33/91 
در زمان مشابه به ترتيب 17/74، 17/ 18 

و 22/84 پايه در گروه برتر قرار دارند. 

-اثر آتش سوزي بر تراكم بوته
و  آتش سوزي  عرصه هاي  ميانگين  مقايسه 
به  مورد مطالعه  فاکتورهای  بر اساس  شاهد 
 3 شکل  در  آماربرداری  سال های  تفکيک 
ارائه شده است. بر اساس اين جدول، عرصه 
آتش سوزي در سال 97، 98 و 99 با مقادير 
 31/65  ،25/05 به ترتيب  تراکم  ميانگين 
تيمار  عرصه شاهد  به  نسبت  پايه  و33/91 
در زمان مشابه به ترتيب 17/74، 17/ 18 

و 22/84 پايه در گروه برتر قرار دارند.

- اثر آتش سوزي بر تولید علوفه
مقايسه ميانگين به روش دانکن نشان مي دهد، 
عرصه آتش سوزي در سال 97، 98 و 99 
به ترتيب106/2،  توليد  ميانگين  مقادير  با 
111/21 و 152/77 گرم در متر مربع نسبت 
مشابه  زمان  در  شاهد  عرصه  تيمار هاي  به 
به ترتيب 77/49، 14/ 84 و125/2 گرم در 
متر مربع در گروه برتر قرار دارد )شکل 4(.

- اثر آتش سوزي بر تاج پوشش گیاهان
ن  نشا نکن  ا د روش  به  نگين  ميا يسه  مقا
با   99 در سال  مي دهد، عرصه آتش سوزي 
مقدار ميانگين کل تاج پوشش 87/02درصد 
 ،)a( برتر  گروه  در  تيمارها  ساير  به  نسبت 
در سال 98 با مقدار79/30درصد در گروه 
)b( و عرصه هاي شاهد در سال 98  بعدي 
گروه  در   65/10 مقادير  با  به ترتيب   99 و 
قرار مي گيرند   )b( )c( و 75/62 در گروه 

)شکل 5(. 

- بررسي میانگین تراكم، تولید و تاج پوشش 
فرم های رویشی

بررسي ميانگين ها در شکل های 6 تا 8 نشان 
گراس ها  تاج پوشش   ،97 سال  در  مي دهد 
به ترتيب  شاهد  و  آتش سوزي  منطقه  در 
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شکل 6- ميانگين تاج پوشش بر اساس فرم های رويشی در سال 1397

شکل 7- ميانگين تاج پوشش بر اساس فرم های رويشی در سال 1398

شکل 8- ميانگين تاج پوشش بر اساس فرم های رويشی در سال 1399

برتر  درصد   29/8 و   42/9 تراکم  با 
سال های  در  را  برتري  اين  و  هستند 
از  فورب ها  کرده اند.  حفظ   99 و   98
عرصه  در  تاج پوشش  40درصد  /1
به 23/4درصد در سال 99 در  شاهد 
است.  يافته  کاهش  آتش سوزی  منطقه 
در حالی که گراس ها از 28/2درصد در 
شاهد به 59/4درصد در منطقه آتش سوزی 

يافته اند.  افزايش 

به  حساس  و  وم  مقا گونه ها ی   
آتش سوزی 

آتش سوزی  به  حساس  و  مقاوم  گونه های 
گونه هاي  است.  شده  ارائه   3 جدول  در 
 Agropyron repens، Festuca ovina
گراس  همگي   Bromus tomentellus و 
فستوکا  و  بروموس  گونه هاي  هستند،  پايا 
رفته اند،  تحليل  به شدت  اثر آتش سوزي  در 
و  مقاومت  يرون  پا آگرو گونه های  ولي 
حضور بيشتري در عرصه آتش سوزي دارند 

)شکل های 9 تا 14(.

 بحث  
در  آتش سوزي  آمار  افزايش  به  توجه  با 
سطح  در  جنگلي  و  مرتعي  اکوسيستم هاي 
کشور به نظر مي رسد، مطالعه تغييرات ايجاد 
اجزای مختلف  در  اثر آتش سوزي  در  شده 
اکوسيستم، براي مديريت پس از آتش سوزي 
ضروري باشد. نتايج اين مطالعه نشان داد، در 
اثر آتش سوزي، ترکيب گياهي منطقه دچار 
علفي  گونه   55 تعداد  از  است.  شده  تغيير 
عرصه  دو  هر  در  گونه   25 شناسايي شده، 
و30 گونه فقط در عرصه شاهد مشاهده شد. 
     نتايج اين تحقيق نشان داد، تعدادی از 
Ac�  گونه های بوته ای و درختچه ای از قبيل
 antholimon lycopodioides، Juniperus
Cratae� و  excelsa، Prunus mahaleb

gus microphylla در اثر آتش سوزی به  طور 
کامل سوختند و از بين رفتند و هيچ آثاری 
نشد.  مشاهده  گونه ها  اين  مجدد  رويش  از 
در اين فرم رويشی، جوانه های رشد، باالتر 
از سطح زمين قرار دارند، به همين دليل در 
مقابل آتش آسيب پذير هستند. عالوه بر اين، 
حرارت  و  شدت  بر  نيز  ساقه  بودن  چوبی 
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جدول 3– فهرست گونه های موجود در منطقه ونن

خانواده نام علمی ديرزيستی
حضور در

عرصه شاهد

حضور در عرصه

آتش سوزی

مقاومت به

آتش سوزی

Amaryllidaceae Allium sativum L. فورب يک ساله * * نيمه حساس

Apiaceae Eryngium compestre L. فورب يک ساله * * نيمه حساس

Apiaceae Heracleum persicum Desf. ex fischer. فورب يک ساله * - حساس

Apiaceae Prangos ferulacea (L.) Lindl., فورب چندساله * - حساس

Asteraceae Achillea mellifolium L. فورب يک ساله * - حساس

Asteraceae Alysum arenarium L. فورب يک ساله * - حساس

Asteraceae Anthemis nobilis L. فورب يک ساله * * مقاوم

Asteraceae Centaurea cyanus L. فورب چندساله * - حساس

Asteraceae Centaurea virgata Lam. فورب يک ساله * * مقاوم

Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten فورب يک ساله * - حساس

Asteraceae Echinops adenocaulos Boiss فورب يک ساله * * مقاوم

Asteraceae Lactuca orientalis (Boiss.) Boiss. بوته ای خاردار * * مقاوم

Asteraceae Onopordum tauricum (Willd.) فورب يک ساله * - حساس

Asteraceae Picnomon acarna (L.) Cass. فورب يک ساله * * مقاوم

Brassicaceae Aethionema grandiflorum Boiss & Hohen. فورب چندساله * - حساس

Brassicaceae Descurainia sophia (L.) فورب يک ساله * - حساس

Caprifoliaceae Lonicera numulariifolia
Jaub. & Spach

درختچه * - مقاوم

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. فورب يک ساله * - حساس

Cupressaceae Juniperus excelsa M. Bieb. درخت * - حساس

Ephedraceae Ephedra sinica Stapf. فورب چندساله * * نبمه حساس

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L. فورب يک ساله * - حساس

Fabaceae Alhagi camelorum Fisch. فورب چندساله * - حساس

Fabaceae Astragalus brachyodontus Boiss. فورب چندساله * * نبمه حساس

Fabaceae Astragalus  effusus Bunge. فورب يکساله * * نبمه حساس

Fabaceae Astragalus basilicus Maassoumi & Podlech فورب يک ساله * - حساس

Fabaceae Astragalus lilacinus Boiss. فورب چندساله * * مقاوم

Fabaceae Astragalus gossypinus Fisch. فورب چندساله * * حساس

Fabaceae Coronilla varia L. فورب يک ساله * - حساس

Fabaceae Medicago sativa L. فورب چندساله * * مقاوم

Fabaceae Onobrychis cornuta (L.) Desv. فورب چندساله * - حساس

Fabaceae Vicia villosa Roth فورب يک ساله * * نيمه حساس

Hypericaceae Hypericum  perforatum  L. فورب يک ساله * * نيمه حساس
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Lamiaceae Dracocephalum polychaetum Bornm فورب يک ساله * - حساس

Lamiaceae Marrubium  vulgare L. علفی چندساله * * نيمه مقاوم

Lamiaceae Phlomis fruticosa L. فورب چندساله * - حساس

Lamiaceae Stachys lavandulifolia Vahl. فورب چندساله * - حساس

Lamiaceae Teucrium polium L. فورب يک ساله * - حساس

Lamiaceae Thymus vulgaris L. فورب چندساله * * نيمه حساس

Poaceae Agropyron repens L. گراس چندساله * * مقاوم

Poaceae Agropyrun trichophorum (Link) Richter. گراس چندساله * * مقاوم

Poaceae Bromus tomentellus Boiss. گراس چندساله * - مقاوم

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. فورب چندساله * - حساس

Poaceae Dactylis glomerata L. گراس چندساله * * مقاوم

Poaceae Festuca ovina L. علفی چندساله * * مقاوم

Poaceae Hordeum vulgare L. فورب يک ساله * * مقاوم

Poaceae Stipa barbata Desf گراس چندساله * * حساس

Poaceae Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr علفی چندساله * * مقاوم

Plumbaginaceae Acantholimon lycopodioides (Girard) Boiss. فورب چندساله * - حساس

Polygonaceae Atraphaxis spinosa L فورب چندساله * * نيمه حساس

Rhamnaceae Rhamnus spathulifolia Fisch. & Mey. درختچه * - مقاوم

Rosaceae Amygdalus lycioides spach. درختچه * - نيمه حساس

Rosaceae Crataegus microphylla K.Koch. درختچه * - حساس

Rosaceae Prunus mahaleb L. درختچه * - حساس

Rosaceae Sanguisorba minor Scop. فورب يک ساله * - حساس

Rubiaceae Galium verum L. فورب يک ساله * * مقاوم

شکل 10- گونه ارس )Juniperus excelsa( بعد از آتش سوزی در منطقه ونن شکل 9- عرصه آتش سوزی سه سال بعد از آتش سوزی )خرداد 1399(
)ارديبهشت 1397(
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شکل11- رويش و غالبيت گونه های Hypericum perforatum  و .Stipa hohenackeriana  بعد از آتش سوزی در منطقه ونن )خرداد 1399(

شکل 12- رويش گونه های علفی بعد از آتش سوزی در منطقه ونن )ارديبهشت 
)1397

شکل 13- تجديد حيات درختچه پالخور )Lonicera numulariifolia ( بعد از 
آتش سوزی در منطقه ونن )خرداد 1398(
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بعد از آتش سوزی تجديد  حيات داشته باشند.
     نتايج نشان داد، در منطقه آتش سوزي 
از سال های اول تا سوم، درصد تاج پوشش 
شاهد  منطقه  به  نسبت  چند ساله  گندميان 
در  به نحوي که  است،  داشته  افزايشي  روند 
شاهد  منطقه  به  نسبت  مطالعه،  دوره  انتهاي 
درصد  ولی  داد،  نشان  افزايش  110درصد 
تاج پوشش بوته اي ها در منطقه آتش سوزي 
انتهاي دوره مطالعه روند  تا  ابتدا  از  اگرچه 
افزايشي داشت، اما در همه سال ها از منطقه 
انتهاي دوره  به طوري که در  بود  شاهد کمتر 

از  قبل  تاج پوشش  درصد  به  نتوانست  نيز 
نتايج    با  يافته ها  اين  برگردد.  آتش سوزي 
دارد.  مطابقت   )2005( همکاران  و   Lioret
آتش سوزی با کاهش معنی دار گياهان چوبی، 
برای  را  مساعدی  زمينه  بوته ای  و  خشبی 
تحتانی  اشکوب  گياهان  گسترش  و  رشد 
می کند.  فراهم  هستند،  گندميان  اغلب  که 
گونه های يک ساله مانند Avena sativa و 
Descurainia sophia در اثر آتش سوزی 
به طور کامل سوختند و از بين رفتند، در  نتيجه 
درصد  می روند.  به شمار  گونه های حساس 
بذرهايی که روی زمين ريختند  از  ناچيزی 
و سالم ماندند، يا بخشی از آنها که نيم سوز 
کردند،  رشد  پاييز  فصل  در  دوباره  شدند، 
با اين حال در سال بعد از آتش سوزی تراکم 
و فراوانی آن ها دچار نقصان و کاهش شديد 
سايت  در  پژوهش  اين  نتايج  بر اساس  شد. 
مورد بررسي، آتش سوزي باعث جايگزيني 
اين  در  شد.  گراس ها  به ويژه  علفي  گياهان 
زمينه نتايج و يافته هاي Corbin و همکاران 
(2004(، Chambers و همکاران )2007( 
و Davies و همکاران )2010( جايگزيني 
گراس هاي يک ساله در اثر آتش سوزي را 

مي کند. بيان 
     ننايج اين پژوهش نشان داد توليد علوفه، 
که بيشتر مربوط به گندميان و پهن برگان علفي 
اول  سال  از  و  داشت  افزايشي  روند  است، 
به بعد نسبت به منطقه شاهد بيشتر شد. اين 
افزايش توليد مي تواند به رهايي از استرس 
آتش سوزي، آزاد کردن مواد غذايي ذخيره 
شده در الش برگ ها و بافت هاي گياهي از 
ترسيب  شود،  منجر  خاکستر  ترسيب  طريق 
می شود  خاك  غني سازي  باعث  خاکستر 
داشت.  خواهد  پی  در  را  گياهان  رشد  و 
سياه منصور و همکاران )1394(، طاليی تبار 
همکاران  و  و چمانده   )1395( همکاران  و 
علوفه  توليد  افزايشی  روند  بر  نيز   )1396(
توسط گندميان و پهن برگان علفی از سال های 

بعد از آتش سوزی اشاره داشته اند.
بين دو عرصه شاهد و آتش سوزی  مقايسه 
 ، د ا د ن  نشا نه ها  گو رويشی  فرم  ز نظر  ا
تاج پوشش فورب ها در سال 99 در عرصه 
آتش سوزی  عرصه  با  مقايسه  در  شاهد 
کاهش يافت، در حالی که گراس ها در عرصه 

آسيب پذيری  و  می افزايد  آنها  سوخته شدن 
آنها را بيشتر می کند. اين تغيير همچنين به دليل 
قرارداشتن جوانه های رويشی اکثر بوته ها و 
درختچه ای ها در انتها يا امتداد ساقه ها است 
که سبب تضعيف بوته ای ها در اثر آتش سوزی 
 Chaturvedi( است  شده  هوايی  اندام های 
قبيل  از  گونه هايی  ولی   .)et al., 2011
 Rhamnus spathulaefolia ، Lonicera
 Amygdalus lycioides و numulariifolia
آنها  انشعابات  و  تنه  بودن  خاردار  به  دليل 
مقاومت نسبی داشتند و توانستند در سال های 

شکل 14- زادآوری گونه Festuca ovina در عرصه آتش سوزی منطقه ونن )ارديبهشت 1398(
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اين  در  که  داشته اند،  افزايش  آتش سوزی 
آتش سوزی  کرد،  نتيجه گيری  می توان  مورد 
است.  بوده  مؤثر  فورب ها  و  گراس ها  بر 
قاعده  اين  از  منطقه هم  در  تيپ ها  تغييرات 
که  تيپ هايي  شد  مشاهده  و  نبود  مستثنا 
خاردار  چندساله هاي  بوته اي،  گونه هاي 
تشکيل دهنده  اصلي  عناصر  درختچه ها،  و 
خود  از  را  بيشتري  دگرگوني  هستند،  آنها 
و  ماندگاري  اصلي  دليل  ند.  ده ا دا نشان 
آنها  مقاومت  به  چندساله  گندميان  افزايش 
در برابرآتش سوزي مربوط است که ناشي از 
قرار گرفتن جوانه رشد آنها در سطح يا زير 
 .)Haubensak et al 2009 ,.) زمين است 
همچنين، کوتاه بودن ميان گره های پايينی ساقه 
و تکثير غيرجنسی از طريق ريزوم يا استولون 
و جوانه های مريستمی در قاعده ساقه در برابر 
 Erkovan et( آتش سوزي مقاومت می کنند
al., 2016(. آتش باعث تغيير در تاج پوشش 
پس  سال  يک  به طوري که  مي شود،  گياهان 
تاج پوشش  ميزان  کاهش  آتش سوزي،  از 
افزايش درصد تاج پوشش  گياهان چوبي و 
ايمانی  گراس ها مشاهده مي شود. شريفی و 
) 1385( نيز کاهش شديد گياهان چوبي و 
اثر آتش سوزي در  را در  افزايش گراس ها 

مراتع منطقه خلخال اعالم کردند.

 نتیجه گیری  
    مي توان آتش سوزی کنترل شده را به عنوان 
فرم  با  رابطه  در  قوي  بازدارنده  عامل  يک 
ر ويشي بوته اي و گياهان چوبي مطرح کرد 
و  کارآمد  اصالحي  ابزار  به عنوان  آن  از  و 
ارزان در کنترل و کاهش گياهان نامرغوب 
شده  کنترل  آتش سوزي  به سبک  و خشبي 
باعث  دام  متناسب  بهره جست. عدم چراي 
انباشت الش برگ و در نتيجه افزايش دما در 
مواد  افزايش  به واسطه  آتش سوزي  هنگام 
قابل اشتعال در مرتع و به ويژه در قرق هاي 
را  آتش سوزي  خطر  و  مي شود  بلند مدت 
نشان  تحقيق  اين  نتايج  مي دهد.  افزايش 
داد، آتش سوزی کاهش معنی دار گندميان و 
مقابل گندميان و  پهن برگان چند ساله را در 
پهن برگان يک ساله در پی داشته است. افزايش 
يکی  به عنوان  )تروفيت ها(  گياهان يک ساله 
از آثار منفي آتش سوزي در اين منطقه تلقي 

مي شود، کاهش معني دار گندميان و پهن برگان 
برابر  در  را  اکوسيستم  پايداري  مي تواند 
به طور کلی  دهد.  کاهش  محيطي  ناماليمات 
Bromus tomentellus،      iF�  گونه هاي

estuca ovina، Agropyron repensو 
Agropyrun trichophorum همگي گراس 
پايا هستند که مقاومت و حضور بيشتري در 
عرصه آتش سوزي داشتند. بنابراين، برای احيا 
می توانند  آتش سوزي  عرصه هاي  توسعه  و 

استفاده شوند. 
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