
 و همکارانجالل چمانده 
 

1 

  
 جنگل و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش نشریه
  1396 ،ومس شماره ،چهارم و بیست جلد

http://jwfst.gau.ac.ir  
  

  زاگرس جنوبی ،هاي بلوط ایرانی در جنگل سوزي پس از آتش علفی گیاهانتنوع  و ترکیب بررسی
  

   3پرویز غالمی و 2نژاد سهراب الوانی*، 1جالل چمانده

  ،ارشد جنگلداري، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران یآموخته کارشناس دانش1
  ،دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران ،استادیار، گروه جنگلداري و پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی2

  ایران کازرون، کازرون،واحد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی، دکتري مرتعداري دانشگاه مازندران و عضو 3
  08/04/1396 تاریخ پذیرش:؛ 07/06/1395تاریخ دریافت: 

  1چکیده
 در سوزي آتش خطر از هستند زاد خشک و شاخه هاي نیمه جزو جنگل      ًعمدتا  که زاگرس هاي جنگل سابقه و هدف:

گیاهی پوشش  مقدارمطالعه تغییر در ترکیب و  .دهد تحت تأثیر قرار می را ها جنگل این مداوم طور به آتش و نبوده امان
منطقه را مشخص سازد.  توانایی بازسازي بر تعیین شدت تخریب، میزان تواند عالوه سوزي می هاي دچار آتش در عرصه

 بلوط زاد شاخه هاي سوزي در جنگل آتش پس از علفی انسخ گیاهاهدف از انجام این تحقیق بررسی ترکیب، تنوع و پ
  است.راحمد منطقه تولگهی در استان کهگیلویه و بویایرانی در 

هاي پوشش گیاهی علفی شامل ترکیب و تنوع  صورت گرفت و ویژگی 1389سوزي در تابستان  آتش ها: مواد و روش
براي برداشت پوشش علفی در داخل هر قطعه گیري شد.  سوزي اندازه سال از آتش 4گیاهان علفی پس از گذشت 

گیري  متر جهت اندازه 50×100شبکه آماربرداري  در یکمنظم  تصادفی صورت به(که  مترمربعی 1000نمونه اصلی 
ي قطعه نمونه  در مرکز و چهارگوشه مترمربعییک  نمونه   ریز قطعه 5طراحی شده بود)،  یشناس جنگلخصوصیات 

سوزي شده و شاهد  در مجموع در دو منطقه آتش اصلی برداشت و نوع گونه و درصد پوشش آن تخمین زده شد.
 محاسبهقرار گرفت. براي  يریگ اندازه) مورد نمونه  ریز قطعه 100(در هر منطقه مونه ن  ریز قطعه 200تعداد 

 یزاز آنال يسوز به آتش یاهیگ يها کل گونه یپاسخ گروه یجهت بررسو  PAST افزار نرمهاي تنوع از  شاخص
  استفاده شد. Canoco 4.5 افزار نرم در) RDA( افزونگی

در  نیز تنها گونه 9سوزي و  آتشر منطقه فقط د گونه 22ونه علفی شناسایی شده، گ 72نتایج نشان داد از  ها: یافته
نشان داد که از بین  ها مقایسه میانگیننتایج  بودند.مشترك گونه بین دو منطقه  41منطقه شاهد حضور داشته و 

ي داشتند. سوز داري نسبت به آتش پاسخ معنیپوشش تاج از لحاظ درصد گونه  17، مختلف هاي گیاهی گونه
داري نسبت به شاهد  طور معنی به Rubiaceaeو  Gramineaeهاي  پوشش تیره سوزي موجب شد تا درصد تاج آتش

از لحاظ این  شده سوزي آتش و بین دو منطقه شاهدنشان داد که اي  گونههاي تنوع  شاخص بررسی افزایش یابد. نتایج
نیز نشان داد که ) RDA( تحلیل افزونگی چند متغیرهآنالیز  نتایج داري وجود ندارد. ها هیچ اختالف معنی شاخص

 Onobrychisيها گونهپوشش   درصد تاجکه   طوري به، سوزي داشتند تی نسبت به آتشهاي متفاو هاي علفی پاسخ گونه
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sativa ،Orobanche sp. ،Hordeum glaucum ،Pimpinella sp. ،Bellevalia sp. Bromus danthoniae، 
Bromus tectorum   وChardinia orientalis سوزي بیشتر بود در منطقه آتش .    

سال از  4پس از گذشت است که  گذاري عامل مهم و تأثیر سوزي آتش که رو نشان داد نتایج تحقیق پیش گیري: نتیجه
برگان  پهن دار گندمیان و و در مقابل کاهش معنیساله  برگان یک دار گندمیان و پهن افزایش معنیموجب وقوع آن؛ 
 .شده استهاي بلوط ایرانی  در پوشش علفی زیر اشکوب جنگلچندساله 

  
   زاگرسهاي  جنگل، زیستی تنوعهاي  شاخص ،RDAآنالیز چند متغیره  ،جنگل سوزي آتش کلیدي: واژگان

  
  مقدمه

 در که است پویا و پیچیده اکوسیستم یک جنگل
 هم با همواره آن، دهنده تشکیل اجزاي طبیعی حالت

 هر در جنگل سالمتی. دارند قرار تعادل حالت در
 آن در متداول اکولوژیکی شرایط از شاخصی محل
 در همیشه  جنگل در گیاهان  ًا اساس. است ناحیه

 یکی. دارند قرار تخریب و طبیعی هاي آسیب معرض
 تأثیرگذار جنگل بر تواند می که محیطی عوامل از

 پیدایش منشا از نظر صرف که است سوزي آتش باشد،
 بر مستقیم صورت به تواند می) مصنوعی یا طبیعی( آن

 و میکروکلیما و خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات
 تأثیر طریق از رویشگاه کیفیت بر غیرمستقیم صورت به
 جانوران و درختان برگ و شاخ گیاهی، پوشش بر

 سوزاندن با آتش واقع در ).4( باشد داشته اثر خاکزي
 گیاهی منابع تغییر و توالی الگوي دندا تغییر گیاهان،

که در  طوري هب ،گذارد می تأثیر طبیعی هاي اکوسیستم بر
سوزي گندمیان چند ساله بیشتر  آتشاز  پسهاي  سال

هاي رویشی  جوانه موقعیت دلیل به زیراخواهند شد 
 در قرار دارند، خاك زیر یا سطح دراین گیاهان که 

 سوزي آتش). 17( کنند می مقاومت سوزي آتش برابر
 را مساعدي زمینه اي بوته و چوبی گیاهان کاهش با

 که تحتانی اشکوب گیاهان گسترش و رشد براي
 ).34و  29( کند می فراهم هستند، گندمیان اغلب

کننده پوشش  عنوان عامل تخریب هاغلب از آتش ب
). با وجود این، بسیاري از 39شود ( گیاهی نامبرده می

ارند که باید آتش را یکی از بوم شناسان عقیده د
ها به شمار آورد که در  خصوصیات ذاتی اکوسیستم

). 18نقش فراوانی دارد ( ها آنروند احیاء و تکامل 
براي احیاء عنوان ابزار مدیریتی  هبهمچنین از آتش 

عنوان یک عامل  آتش به .)35برند ( نام می ها اکوسیستم
شش گیاهی شناختی همیشه تغییراتی در ساختار پو بوم

تواند بر اجزاي تشکیل  نماید. این پدیده می ایجاد می
ثیرات منفی یا مثبتی بوجود أدهنده هر اکوسیستم ت

طبیعی براي  آورد که از دیدگاه مدیریت منابع
 سوزي ریزان حایز اهمیت فراوان است. اثر آتش برنامه

روي اکوسیستم، بسته به فصل، تکرار، نوع و شدت 
عنوان  ). ایجاد آتش در مراتع به38متفاوت است (آن 

داران جهان  در بین مرتعهمواره  ،یک روش اصالحی
سوزي  آتش .)31مورد بحث و تبادل نظر بوده است (

هاي اصالح مراتع است که براي  ترین روش از قدیمی
کار  کنترل و از بین بردن گیاهان مهاجم و نامرغوب به

عی نقش سوزي مصنو در کشاورزي آتش، شود برده می
که در  هاي هرز دارد، در حالی مهمی در حذف علف

هایی  کارگیري آن با خطرات و محدودیت همراتع ب
بر اساس واکنش گیاهان نسبت به ). 3همراه است (

براي مدیریت  روشتوان از این  می ،سوزي آتش
از طرفی حفظ تنوع پوشش گیاهی استفاده کرد. 

در مدیریت  عنوان یکی از مهمترین اهداف زیستی به
هاي طبیعی قلمداد شده و رویشگاهی که  سازگان بوم

داراي تنوع زیستی باالیی باشد از پایداري اکولوژیکی 
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باشد. ولی  و حاصلخیزي بیشتري برخوردار می
 رفتن بین از و گیاهی پوشش متأسفانه امروزه تخریب

است.  گردیده زیستی تنوع کاهش باعث ها سازگان بوم
طالعات اندکی روي اثرات در کشور ایران م

پوشش گیاهی  زیستی سوزي بر ترکیب و تنوع آتش
 به تحقیقتوان  میاز این میان  .صورت گرفته است

سوزي  آتش) در 2014و همکاران ( جمشیدي باختر
هاي زاگرس منطقه مریوان اشاره کرد که بیان  جنگل
هاي  فقط مقدار شاخص غناي منهنیک گونه ،داشتند

بود، سوزي  از منطقه آتششاهد بیشتر علفی در منطقه 
 -هاي تنوع شانون که از لحاظ مقدار شاخص در حالی

بین دو یکنواختی  و سیمپسون، غناي مارگالف و وینر
داري  سوزي شده و شاهد اختالف معنی آتشمنطقه 

) 2013( میرداوودي و همکاران. )19( وجود نداشت
ستان هاي بلوط ایرانی در ا در مطالعه خود در جنگل

سوزي گزارش  آتش وقوع سال از زمان 3ایالم پس از 
سوزي منجر به تغییر پوشش گیاهی به  کردند که آتش

هاي یکساله و فرصت طلب شده است  سمت گونه
) نیز گزارش کردند که 2006( شریفی و ایمانی). 25(

منطقه در مراتع  سوزي آتش دو سال پس ازدر زمان 
 97/51ن دائمی از گندمیا هاي گیاهی گونه ،خلخال

درصد  63/80درصد (نسبت به پوشش گیاهی کل) به 
اي ساقه چوبی  بوته هاي گیاهی گونهو  ندافزایش یافت

 2درصد (نسبت به پوشش گیاهی کل) به  81/24از 
 )2002شکري و همکاران (. )33( نددرصد تقلیل یافت

منطقه تختی در بررسی پیامد آتش بر پوشش گیاهی 
سال از  5گذشت پس از  ،گلستان پارك ملیییالق 
با توجه به افزایش  که ندکردبیان  سوزي آتشوقوع 

از خانواده گندمیان و ویژه  به یکسالهگیاهی هاي  گونه
توان  چوبی، آتش را می گیاهی هاي کاهش گونه

اکوسیستم  تغیري بازدارنده در پویایی تکاملعنوان م به
 این در همچنین ؛دانستمرحله نهایی توالی به سوي 
عنوان بستري مناسب  غالب شدن گندمیان را بهتحقیق، 

 .)34( سوزي معرفی کردند جهت بروز و تکرار آتش
اي منحصر به فرد  بلوط غرب با تنوع گونه هاي جنگل

خود و دارا بودن جوامع گیاهی متعدد جزو مهمترین 
 ،)20( شوند هاي طبیعی ایران محسوب می اکوسیستم

اي جوامع  فلورستیکی و تنوع گونه اما متأسفانه ترکیب
گیاهی موجود در آن بر اثر عواملی چون کشت زیر 

 لیدي داماشکوب، چراي بیش از حد ظرفیت علوفه تو
). 16سوزي دچار تغییرات زیادي شده است ( و آتش

هاي زاگرس و از جمله در  سوزي در جنگل آتش
 به نزدیکاستان کهگیلویه و بویراحمد که هاي  جنگل

 تشکیل را استان مساحت از هکتار یلیونم یک
طور سهوي و عمدي و مکرر در تابستان و  به دنهد می

هنگامی که گیاهان علفی چرخه رویشی خود را 
بسته به شرایط  که ؛پیوندد اند به وقوع می تکمیل کرده

سوزي،  نوع و شدت آتش، و جغرافیایی منطقه اقلیمی
وتی بر و نوع پوشش گیاهی آثار متفا زمان وقوع

 تأثیر مطالعه منظور به تحقیق این اکوسیستم دارد.
 علفی یاهانگ تنوع و ترکیب بر سوزي آتش
 واقع ایرانی بلوط زاد شاخه هاي جنگل در اشکوب زیر
 شهرستان حوزه در تولگهی تحت حفاظت منطقه در

اجراي  در 1383سال  که در ،گرفت صورت بویراحمد
اظت و هاي زاگرس تحت حف طرح صیانت جنگل

در قسمتی از آن  و ،قرق از نظر چراي دام بوده
از شد.  سطحی سوزي دچار آتش 1389مردادماه 

اي جوامع گیاهی در  آنجایی که ترکیب و تنوع گونه
طول زمان با تغییر شرایط محیطی، واکنش عوامل زنده 

هاي انسانی  هاي مهاجم در اثر دخالت و افزایش گونه
 انجام چنین مطالعاتی ابراینکند، بن یا طبیعی تغییر می

 وضعیت مورد در اطالعات تا دهد می را امکان این
وقوع  از بعد ان علفیگیاه پوششترکیب و تنوع 

بر  عالوه از این طریق بتوان تا آید دست به سوزي آتش
منطقه در  بازسازي اییتوانن شدت تخریب، میزان تعیی

  .برآورد نمودکوتاه مدت را 
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  ها مواد و روش
هاي  این تحقیق در جنگل :ه مورد مطالعهمنطق

 تحت حفاظتزاد بلوط ایرانی واقع در منطقه  شاخه
شهرستان غربی  کیلومتري شمال 25تولگهی در 

 ثانیه 48دقیقه  23درجه و  51 و در محدوده بویراحمد
 30 طول شرقی و ثانیه 8دقیقه  24درجه و  51 تا

 37دقیقه  43درجه و  30 تاثانیه  30دقیقه  43درجه و 
از سطح دریاي انجام شد. ارتفاع  عرض شمالی ثانیه

 شیب متر، جهت عمومی 2050تا  1850منطقه 
درصد  20حدود غربی و متوسط شیب  جنوب

هوایی منطقه بر اساس  و بررسی وضعیت آبباشد.  می
) ایستگاه هواشناسی 1375-1390ساله ( 15اطالعات 

منطقه مورد یاسوج (نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به 
 7/866متوسط بارندگی سالیانه نشان داد مطالعه) 

متوسط دماي سالیانه، متوسط  ، همچنینمتر میلی
 6/22و  3/6، 4/14ترتیب  حداقل و حداکثر دما به

از نظر این منطقه  .باشد میگراد  سانتیدرجه 
مخلوطی از  صورت بهشناسی و سنگ مادر،  زمین

ماسه سنگ و شیل  مارن، همراه بارسوبات کربناته 
را سازند آهکی آسماري در بر سطح آن بوده و بیشتر 

را گونه بلوط منطقه گرفته است. تیپ غالب درختی 
هاي  سایر گونه ،آنبا همراه  داده کهایرانی تشکیل 

بنه، کیکم، زالزالک، زبان  اي مانند درختی و درختچه
این گردد.  شن، ارژن و دافنه مشاهده می گنجشک،

هاي زاگرس  دلیل اجراي طرح صیانت جنگل همنطقه ب
هکتار تحت  900با مساحت حدود  1383از سال 
 20حدود بوده که  از نظر چراي دام و قرقحفاظت 

 مدت به 1389سال  ماهمرداد 16این منطقه در از  هکتار
که آثار و شواهد  شد سطحی سوزي دچار آتشروز  1

ن نشا ها سوختگی بر روي تنه درختان و درختچه
    سوزي سبک بوده است. داد که از نظر سختی، آتش می

در این تحقیق : هاي پوشش گیاهی برداشت داده
سال  4در زمان  هاي پوشش گیاهان علفی دادهبرداشت 

انجام شد.  1393در بهار  ،سوزي آتش وقوع پس از
به اي  منطقه، عرصهاین ابتدا با جنگل گردشی در 

ی نمایانگر که به خوبهکتار  20مساحت حدود 
 صورت بهسوختگی در اثر آتش بود و تمام سطح آن 

سوزي شده بود مشخص شد.  پیوسته دچار آتش
منظور مقایسه، سطحی برابر نیز در منطقه شاهد که  به

و از  سوزي شده قرار داشت در مجاورت منطقه آتش
نظر شرایط رویشگاهی (شیب، جهت و ارتفاع از 

یکسان بود انتخاب سطح دریا) و پوشش گیاهی با آن 
شده و شاهد با   سوزي آتش در دو منطقهسپس  گردید.

متر با نقطه شروع  50×50استفاده از شبکه آماربرداري 
اقدام به ثبت  مربعی متر 1000تصادفی و قطعات نمونه 

برداشت منظور  به. گردید شناسی خصوصیات جنگل
ریز  5 ،اصلینمونه   قطعهپوشش علفی در داخل هر 

متر  1×1به ابعاد  آن  در مرکز و چهارگوشه مونهقطعه ن
و نوع گونه و برداشت  )14 و 9، 8( (یک مترمربع)

در مجموع در دو  برداشت شد. درصد پوشش آن
  ریز قطعه 200سوزي شده و شاهد تعداد  منطقه آتش

) مورد نمونه  ریز قطعه 100(در هر منطقه  نمونه
ی موجود با هاي گیاه گونه گیري قرار گرفت. اندازه

، قهرمانفلور رنگی ایران ( استفاده از منابع معتبر مانند
و همکاران،  اسدي() و فلور ایران 1377-1358
. )13 و1( ند) مورد شناسایی قرار گرفت1384-1367

بندي  جهت تعیین شکل زیستی گیاهان از روش طبقه
بندي  طبقهروش . در این )30رانکایر استفاده شد (

حوه گذراندن فصل نامساعد و محل گیاهان از روي ن
هاي مولد رشد در سال بعد،  قرار گرفتن جوانه

 بندي طبقه روشاین  اساس شوند. بر بندي می طبقه
 ها، فیت کامه ها، فانروفیت گروه 6 به گیاهان

 و ها تروفیت ها، ها، کریپتوفیت کریپتوفیت همی
درصد   منظور مقایسه به شوند. می بندي طبقه ها فیت اپی

هاي  گونه زیستی هاي تنوع شاخص تاج پوشش و
غیر جفتی و  tاز آزمون هاي نرمال  براي دادهگیاهی 
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ویتنی   -من از آزمون هاي غیرنرمال براي داده
)Mann-whitney(  محاسبه جهت. شداستفاده 

مورد مطالعه از  دو منطقهدر  زیستی هاي تنوع شاخص
 افزار رمنها از  جهت آنالیز داده و PAST افزار نرم

SPSS 19  .یپاسخ گروه یجهت بررساستفاده شد 
 یزابتدا توسط آنال يسوز به آتش یاهیگ يها کل گونه

)DCAچون طول  ،یدمحاسبه گرد یان) طول گراد
 یزاز آنال یجهدست آمد در نت به 3کمتر از  یانگراد

 افزار نرمدر  یابیارز ین) استفاده شد. اRDA( افزونگی
Canoco 4.5 ت. صورت گرف  

  
  نتایج

به  يا گونه يپاسخ انفراداي و  ترکیب گونه
گونه علفی  72تعداد مطالعه این در : يسوز آتش

گونه  63هاي شناسایی شده،  گونه. از کل شدشناسایی 
 ،شاهدگونه در منطقه  50سوزي شده و  در منطقه آتش
گونه  22تعداد گونه گیاهی از این  .حضور داشتند

در             ًگونه منحصرا  9سوزي و  در منطقه آتش       ًمنحصرا 
دو بین گونه مشترك  41و  دیده شدندمنطقه شاهد 

در منطقه  .)1(جدول  بودندسوزي و شاهد  منطقه آتش
 ،Aegilops cylindricaهاي  گونه سوزي آتش

Bromus danthoniae  وBromus tectorum 
 در منطقه شاهد بیشترین درصد تاج پوشش وداراي 

 Crupina crupinastrum،Aegilopsهاي  گونه

cylindrica  وVicia ervilla  بیشترین درصد داراي
  ).1(جدول  بودندتاج پوشش 

نشان داد که از بین  tآزمون حاصل از نتایج 
داري  گونه پاسخ معنی 17 ،هاي مختلف گیاهی گونه

در منطقه که  طوري به سوزي داشتند. نسبت به آتش
 Bromusهاي گونهپوشش  درصد تاجسوزي  آتش

danthoniae،Bromus tectorum،Chardinia 

orientalis،Galium sp. ،Hordeum glaucum 

،Helianthemum ledifolium،Scleranthus 

orientalis،Teucrium polium ،Vaccaria 

pyramidata  و Zeravschanica membranacea 
هاي  گونهپوشش  درصد تاج در منطقه شاهد و

Agropyron sp.،Cirsium sp. ، Chaerophyllum 

macropodum،Crupina crupinastrum 

Euphorbia sp., ،Muscari neglectum و Iris 

sisyrinchium 1(جدول  بیشتر بود.(  

  

 .سوزي شده و شاهد آتش مناطق درهاي بلوط ایرانی  جنگلدر  مقایسه درصد پوشش گیاهان علفی زیراشکوب -1جدول 
Table 1. Comparison of canopy cover percentage of herbaceous species in the understory of Persian Oak forests in 
the fire and control regions. 

 Pمقدار 
P value 

  سوزي آتش  شاهد tآماره 
Fire  

  نام علمی گونه
Scientific name  

  ردیف
Row  

0.165ns  1.394  1.57  2.26  Aegilops cylindrica  1 
0.001**  3.38  0.554  0.14  Agropyron sp.  2 

-  -  -  0.011  Aristolochia olivieri  3 
0.505ns  0.668  0.025  0.011  Allium scabriscapum  4 
0.36ns  0.924  0.011  0.006  Allium sp.  5 
0.32ns  0.994  0.055  0.104  Arrhenatherum kotschyi  6 

0.001**  3.53  0.613  1.695  Bromus danthoniae  7 
-  -  -  0.016  Bellevalia sp.  8 

0.015*  2.448  0.515  1.123  Bromus tectorum  9 
0.006**  2.8  0.365  0.106  Cirsium sp.  10 
0.002**  3.176  0.238  0.406  Chardinia orientalis  11 
0.002**  3.217  0.236  0.036  Chaerophyllum macropodum  12 

-  -  -  0.123  Ceratocephalus falcata  13 
0.001**  3.99  1.156  0.348  Crupina crupinastrum  14 

-  -  -  0.018  Chardinium sp.  15 
0.61ns  0.505  0.032  0.046  Erysimum repandum  16 
0.67ns  0.426  0.043  0.102  Eryngium billardieri  17 
0.018*  2.37  0.187  0.032  Euphorbia sp.  18 
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-  -  -  0.021  Filago desertorum  19 
-  -  -  0.004  Gallium setaceum  20 
-  -  -  0.011  Gladiolus segetum  21 
-  -  -  0.006  Gypsophila bicolor  22 

0.001**  4.68  0.054  0.612  Galium sp.  23 
-  -  -  0.006  Geranium tuberosum  24 

0.34ns  0.95  0.125  0.059  Gallium aparine  25 
0.001**  3.255  0.018  0.284  Hordeum glaucum  26 
0.002** 3.124 0.011  0.197  Helianthemum ledifolium  27 
0.001**  3.279  0.289  0.04  Iris sisyrinchium  28 

-  -  -  0.046  Lathyrus sp. 29 
0.83ns  0.408  0.011  0.032  Linum strictum  30 

-  -  -  0.011  Lallemantia sp.  31 
-  -  0.025  -  Linaria sp.  32 

0.001**  4.44  0.264  0.006  Muscari neglectum  33 
-  -  0.025  -  Medicago sp.  34 

0.48ns  0.631  0.032  0.018  Onobrychis sativa  35 
1.31ns  0.19  0.092  0.036  Onopordon leptolepis 36 

-  -  0.029  -  Orobanche sp.  37 
0.588ns  0.114  0.078  0.018  Pimpinella eriocarpa  38 

-  -  0.018  -  Pterocephalus canus  39 
0.09ns  1.705  0.125  0.036  Psathyrostachys pragilis  40 

- - - 0.013  Pimpinella sp. 41 
0.196ns  1.296  0.033  0.006  Ranunculus sp.  42 

-  -  -  0.018  Robeschia schimperi  43 
- - - 0.006  Ranunculus arvensls 44 
-  -  0.006  0.006  Silene longipetala  45  

0.02*  2.352  0.006  0.119  Scleranthus orientalis  46 
0.75ns  0.312  0.011  0.006  Scariola orientalis  47 
0.62ns  0.502  0.038  0.022  Salvia ceratophylla  48 

-  -  -  0.006  Sisymbrium sp.  49 
0.74ns  0.33  0.018  0.011  Silene sp.  50 

-  -  -  0.011  Sinapis aucheri  51 
0.74ns  0.327  0.032  0.043  Silene conoidea  52 

-  -  -  0.068  Stachys inflata  53 
0.071ns  1.813  0.054  0.158  Scabiosa rotata  54 

-  -  -  0.011  Solanum sp.  55 
-  -  -  0.011  Spergularia sp.  56 
-  -  0.036  -  Scrophularia sp.  57 

0.41ns  0.822  0.427  0.326  Torilis leptophylla  58 
0.32ns  1.02  0.427  0.006  Taraxacum syriacum  59 

-  -  -  0.006  Tragopogon longirostris  60 
0.81ns  0.238  0.013  0.224  Tuilpa sp.  61 

0.003**  3.02  0.032  0.039  Teucrium polium  62 
-  -  0.134  -  Tragopogon sp.  63 
-  -  0.221  -  Taraxacum sp.  64 
- - 0.018  - Trigonella sp.  65 
-  -  -  0.219  Vicia villosa  66 

0.202ns0  1.279  1.048  0.208  Vicia ervilla  67 
0.045*  2.02  0.201  0.343  Vaccaria pyramidata  68 

-  -  0.069  -  Xeranthemum annuum  69 
-  -  -  0.024  Ziziphora tenuior  70 

0.079ns  1.767  0.029  0.043  Ziziphora capitata  71 
0.001**  4.58  0.011  0.075  Zeravschanica membranacea  72 

  داري است. درصد و عدم معنی 5درصد،  1داري در سطح  ترتیب نشان دهنده معنی به ns**، * و 
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مقایسه  نتایج: سوزي هاي گیاهی به آتش پاسخ گروه
 هاي سوزي بر همه فرم نشان داد که آتش میانگین
اثر  ها فیت هها و کام و زیستی به جز کریپتوفیت رویشی

از نظر سوزي  آتش ).2 داري داشته است (جدول معنی
برگان  گندمیان و پهنافزایش باعث فرم رویشی 

برگان چند  و در مقابل کاهش گندمیان و پهن ساله یک
از نظر فرم زیستی  سوزي شد. همچنین آتش ساله

را  ها کریپتوفیت و کاهش همی ها تروفیتفراوانی 
ي موجب سوز . آتش)2(جدول همراه داشت  به

و  Gramineaeهاي  هپوشش تیر افزایش درصد تاج

Rubiaceae  ،درصد  در مقابل کاهش اماگردید
، Compositae ،Iridaceaeهاي  تیره پوشش تاج

Liliaceae ،Ranunculaceae  وUmbelliferae  را
  ).3 (جدول در پی داشت

هاي  مقایسه شاخص: اي بررسی تنوع و غناي گونه
در دو منطقه نشان  و یکنواختی اي غناي گونه ،تنوع
هاي مذکور  داري از نظر شاخص که اختالف معنی داد

و شاهد وجود ندارد  شده سوزي منطقه آتشدو بین 
  ). 4(جدول 

  

 .و شاهد شده سوزي طق آتشامندر هاي بلوط ایرانی  زیر اشکوب جنگلدر علفی  انهاي گیاه میانگین درصد تاج پوشش گروه -2جدول 
Table 2. Average values of canopy cover percentage of herbaceous species groups in the understory of Persian Oak 
forests in the fire and control regions. 

هاي گیاهی گروه  
Plant groups 

 شاهد 
Control 

سوزيآتش  
Fire 

  t مقدار 
T Value 

  P مقدار
P Value 

فرم 
 رویشی

Growth 
Form 

 **Annual Grasses   3.31 8.01  4.05 0.001 گندمی یکساله
 **Perennial Grasses   0.84 0.3  3.34 0.001 گندمی چندساله

 *Annual Broad-Leaved  3.67 5.47  2.01 0.04 برگ یکساله پهن
   Broad-Leaved  برگ چندساله پهن

Perennial  
 5.64 2.15  5.94 0.001** 

فرم 
 زیستی
Life 

Forme 

 *Hemicryptophyte   3.97 2.44  2.39 0.011 کریپتوفیت همی

 **Therophyte   8.44 15.16  3.28 0.001 تروفیت
 Cryptophyte   0.53 0.3  1.76 0.07ns کریپتوفیت

 Chamephyte   0.03 0.029  0.31 0.77ns فیت هکام
  داري است. درصد و عدم معنی 5درصد،  1داري در سطح  ترتیب نشان دهنده معنی به nsو  *، **

 

 .و شاهد شده سوزي آتش در مناطقبلوط ایرانی  هاي لدر زیر اشکوب جنگ گیاهی هاي میانگین درصد تاج پوشش تیره -3دول ج
Table 3. Average values of canopy cover percentage of plant families in the understory of Persian Oak forests in the 
fire and control regions. 

  هاي گیاهی تیره
Plant families 

  میانگین درصد تاج پوشش  
The average of canopy cover 

 P Pvalue مقدار t T Value مقدار  
   Fire سوزي آتش Control شاهد  

Compositae   2.58  1.49    2.62  0.009**  
Gramineae   4.91  9.01    3.55  0.002**  
Iridaceae   0.28  0.05    3.07  0.002**  
Liliaceae   0.32  0.08    3.23  0.001** 

Ranaunculaceae   1.21  0.51    3.33  0.001**  
Rubiaceae   0.18  0.71    3.42  0.001**  

Umbelliferae   1.21  0.44    3.96  0.001**  
  داري است. درصد و عدم معنی 5درصد،  1داري در سطح  ترتیب نشان دهنده معنی به nsو  *، **
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 سوزي آتش در مناطقهاي بلوط ایرانی  زیر اشکوب جنگلدر  علفی هاي گونه، غنا و یکنواختی تنوع هاي شاخص میانگین -4جدول 
 .و شاهد شده

Table 4. Average values of diversity, richness, and evenness indices of herbaceous species in the understory of 
Persian Oak forests in the fire and control regions. 

ها شاخص  
Indicators 

 شاهد 
Control 

سوزي آتش  
Fire 

  t  مقدار 
T Value 

   P مقدار
P Value 

 Shannon Wiener diversity  1.38 1.33  1.2 0.3 ns وینر -تنوع شانون
 Simpson diversity   0.68 0.66  0.85 0.06 nsتنوع سیمپسون
 Margalef Richnnes   1.29 1.26  0.60 0.66 ns غناي مارگالف

 Menhinick Richnnes   1.04 1.01  0.68 0.62 ns غناي منهینیک
 Pielo Evenness   0.85 0.82  2.06 0.10ns پیلو یکنواختی

  داري است. درصد و عدم معنی 5داري در سطح  دهنده معنی ترتیب نشان به nsو  *
 

هاي  بر ترکیب گونهسوزي  ارزیابی اثرات آتش
 سوزي آتشاثر منظور بررسی  به: بگیاهی زیر اشکو

تحلیل افزونگی هاي گیاهی از  گونهترکیب بر 
)RDA(  دار  شد. در این آنالیز اثر معنیاستفاده

سوزي بر جمعیت گیاهی مشاهده شد  آتش
)76/11F=   001/0وP=نظیر  ها ). برخی گونه

Onobrychis sativa ،Orobanche sp. ،
Hordeum glaucum،Bromus 

tectorum،Pimpinella sp.  ،Bellevalia sp.، 
Chardinia orientalis و Bromus danthoniae 

صد و در سوزي داشتند به آتشنسبت پاسخ مثبتی 
 سوزي بیشتر بود ها در منطقه آتش پوشش آن تاج

 Muscari نظیر هایی در مقابل گونه ولی ).1(شکل 

neglectum ،Salvia ceratophylla،Allium 

scabriscapum، Tuilpa sp.،Agropyron sp.   و
Scariola orientalis سوزي  پاسخ منفی به آتش

منطقه شاهد در ها  پوشش آن درصد تاجو  داشتند
  ). 1(شکل  بیشتر بود

  
  بحث

سوزي در  با توجه به افزایش آمار آتش
نظر  هاي مرتعی و جنگلی در سطح کشور به اکوسیستم

سوزي  ثر آتشرسد مطالعه تغییرات ایجاد شده در ا می

براي مدیریت پس از در اجزا مختلف اکوسیستم، 
سوزي ضروري باشد. نتایج این مطالعه نشان داد  آتش

سوزي ترکیب گیاهی منطقه دچار تغییر  که در اثر آتش
گونه علفی شناسایی شده در منطقه  72شد. از تعداد 
سوزي             ً             گونه منحصرا  در منطقه آتش 22مورد مطالعه، 

  ً                             را  در منطقه شاهد حضور داشتند و گونه منحص 9و 
سوزي و شاهد مشترك  گونه بین دو منطقه آتش 41

 Linariaهایی نظیر  سوزي باعث شد گونه آتشبودند. 

sp. ،Medicago sp ،Taraxacum sp.  و
Tragopogon sp.  که در منطقه شاهد حضور داشتند

سوزي مشاهده نشوند که نشان دهنده  در منطقه آتش
). 1) (جدول 24ا به آتش است (ه حساسیت آن

سوزي  ها پس از آتش استقرار انحصاري برخی گونه
علت رشد و حضور گیاهان یکساله فرصت  تواند به می

طلب با دوره زندگی کوتاه باشد که کم نیاز هستند و 
رسند  به سرعت رشد کرده و به مرحله تولید بذر می

هان سوزي باعث افزایش گیا ). در این مطالعه آتش29(
 Bromus danthoniae،Bromusیکساله مانند 

tectorum وHordeum glaucum   و کاهش گیاهان
 .Agropyron sp.، Cirsium spچندساله علفی مانند 

Crupina crupinastrum، Muscari neglectum 
گردید. افزایش گیاهان یکساله  Iris sisyrinchium و

ندمیان که بیشتر از خانواده گسوزي  در منطقه آتش
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پوشش طبقه فوقانی  دلیل کاهش تاج تواند به میهستند، 
طرف و از سوي  جنگل و افزایش میزان نور از یک

دیگر در نتیجه از بین رفتن الشبرگ و ایجاد فضاي باز 
) باشد که بستر مناسب براي جوانه زدن بذرهاي 10(

) موجود در کف 40موجود در بانک بذر خاك (
هاي یکساله و  طور عمده گونه جنگل فراهم شده و به

). در 21فرصت طلب با نیاز نوري باال رویش نمایند (
سوزي مسیر توالی را  توان بیان کرد که آتش واقع می

تغییر داده و به مراحل قبلی توالی در جوامع هدایت 
عبارتی توالی ثانویه در این جوامع  نموده است؛ به

این تحقیق، ). مطابق با نتایج 22 ،27شروع شده است (
هاي بلوط ایرانی منطقه  در مطالعه انجام شده در جنگل

سوزي  سال از وقوع آتش 3داالب استان ایالم پس از 
سوزي منجر به تغییر پوشش  گزارش شد که آتش
هاي یکساله و فرصت طلب شده  گیاهی به سمت گونه

) نیز در تحقیق 2003و همکاران ( ). موریا25است (
هاي کاج  رسی متوالی در جنگلسال بر 5خود پس از 

) در شمال پرتغال دریافتند Pinus pinasterدریایی (
هاي بعد از  هاي علفی در اولین سال که گونه

شوند که چنین  سوزي در منطقه سوخته مستقر می آتش
سوزي               ً                         افزایشی معموال  در سه سال اول بعد از آتش

سوزي،  سال از آتش 5دهد، که پس از گذشت  رخ می
ار پوشش گیاهان زیراشکوب در منطقه ساخت
). از 26شود ( سوزي با منطقه شاهد یکسان می آتش

طرفی کاهش گیاهان علفی چند ساله در منطقه 
هاي  دلیل آسیب دیدن اندام تواند به سوزي می آتش

طوري که  سوزي باشد، به ها در اثر آتش زیرزمینی آن
سوزي قادر به احیاء  سال از زمان آتش 4پس از 

اند. طهماسبی نیز در تحقیق خود  هاي خود نبوده ایهپ
خشک استپی در استان  در مراتع نیمه

). 35بختیاري به نتایج مشابهی دست یافت ( چهارمحال
) در مراتع 2003در تحقیقی دیگر پیلیک و رومو (

زار کوهستانی ویومینگ در کشور کانادا بعد از  درمنه

زي سو سال پس از وقوع آتش 3الی  2گذشت 
سبب افزایش تولید گیاهان   گزارش کردند که آتش

علفی چندساله گردیده ولی بر تولید گیاهان علفی 
)، که با نتایج 28یکساله تأثیر چندانی نداشته است (

توان  این تحقیق مغایرت دارد. دلیل این اختالف را می
ناشی از شرایط محیطی و اقلیمی متفاوت در این دو 

گونه که رفیعی و همکاران منطقه ذکر کرد. همان
) نیز در تحقیق خود به این نکته اشاره کردند 2014(

که تأثیر مکان رویشگاه روي ترکیب و تنوع پوشش 
). نتایج 29گیاهی نسبت به سایر عوامل بیشتر است (

طور  گونه گیاهی که به 41رو نشان داد از  تحقیق پیش
نه گو 17مشترك در هر دو منطقه حضور داشتند تعداد 

داري به  پوشش، پاسخ معنی از نظر درصد تاج
گونه  10سوزي نشان دادند، که از این تعداد  آتش

گونه پاسخ منفی نسبت به  7پاسخ مثبت و 
) نیز در 2006سوزي داشتند. بانج شفیعی ( آتش

هاي شمال کشور گزارش کرد که میانگین  جنگل
هاي علفی در منطقه  درصد پوشش اکثر گونه

بود   سوزي ه بیشتر از مناطق بدون آتششد سوزي آتش
) نیز در مراتع 2010میبدي و همکاران ( باغستانی ).6(

 2و  1استان یزد گزارش کردند که پس از گذشت 
سوزي، تأثیر آن بر درصد پوشش  سال از وقوع آتش

هاي مختلف عرصه یکسان نبوده است؛  گونه
هاي  سوزي در حذف برخی از گونه که آتش طوري به
هاي  ثر بوده است، لیکن همه گونهؤرغوب عرصه منام

). نتایج این 5مرتعی نامرغوب را در بر نگرفته است (
داري بر  سوزي اثر معنی تحقیق نشان داد که آتش

هاي  اي و یکنواختی گونه هاي غنا، تنوع گونه شاخص
هاي  گیاهی در منطقه مورد مطالعه ندارد که با یافته

) 2007نی میبدي و زارع ()، باغستا2002چالی ( اترك
)، ولی 35، 4، 2) همخوانی دارد (2013و طهماسبی (

هاي  ) در جنگل2006با نتایج بانج شفیعی و همکاران (
) در 2009)، هوبنساك و همکاران (6شمال ایران (
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) و کیلگور و 17غربی نوادا ( کویر نمکی شمال
زارهاي مناطق بیابانی در  ) در علف2009همکاران (

) مطابقت ندارد، که 23ربی نیومکزیکو (غ جنوب
توان آن را ناشی از شرایط اقلیمی متفاوت مناطق  می

اي را در این خصوص ایفا  فوق دانست که نقش عمده
هاي انجام شده در مورد تغییر و تنوع  کنند. بررسی می

پوشش گیاهی در فواصل زمانی مختلف بعد از 
شگاه روي دهد که تأثیر مکان روی سوزي نشان می آتش

). 29اي نسبت به سایر عوامل بیشتر است ( تنوع گونه
دار بین  در این تحقیق دلیل عدم اختالف معنی

اي و یکنواختی بین دو  هاي غنا، تنوع گونه شاخص
توان ناشی از  سوزي شده را می منطقه شاهد و آتش

مساعد شدن شرایط محیطی مانند افزایش درصد 
و اصالح خاك پس پوشش گیاهان، افزایش الشبرگ 

سوزي دانست که موجب  سال از آتش 4از وقوع 
ها و  افزایش تنوع گیاهان و توزیع یکنواخت گونه

) نیز در 2013گردد. طهمباسبی ( افزایش یکنواختی می
سال از وقوع  4 تحقیق خود اذعان دارد پس از

باشد  پذیر می سوزي احیاء پوشش گیاهی امکان آتش
) نیز در 1994لب ترابود (در تأیید این مطا ).35(

هاي گیاهی در  خصوص نقش آتش در اکوسیستم
هاي سوم و چهارم  اسپانیا گزارش نمود که در سال

اي افزایش  سوزي رشد گیاهان بوته پس از وقوع آتش
یافته و در سال پنجم پوشش گیاهی شباهت زیادي به 

اي  هاي مدیترانه پوشش مرحله کلیماکس اکوسیستم
هاي  هاي گیاهی تیره در بین گروه). 37کند ( پیدا می

Gramineae  وRubiaceae سوزي  در منطقه آتش
                                           ً افزایش داشتند، چون گیاهان این دو تیره عمدتا  

)، بنابراین ذخیره بذر موجود در 12یکساله بوده (
زنی و رشد گیاهان این دو تیره  بانک بذر خاك، جوانه

 دمیاننهاي گ را سبب گردیده است. بذور اغلب گونه
خشک پس از ریزش به  در مناطق خشک و نیمه

ها در اثر  روند، اما خواب بذر این گونه خواب می

سوزي شکسته شده و موجب افزایش  وقوع آتش
). از 11گردد ( ها از بانک بذرخاك می زنی آن جوانه

 نظر فرم زیستی نیز در منطقه مورد مطالعه بیشترین

ده متعلق به سوزي ش پوشش در منطقه آتش درصد تاج
ها نشانگر شرایط  ، که حضور آنها بود تروفیت

تخریبی و فشار در منطقه است. رفیعی و همکاران 
خشک  ) نیز در مطالعه خود در مراتع نیمه2014(

هاي مختلف پس از  خراسان شمالی در زمان
). 29سوزي به نتایج مشابهی دست یافتند ( آتش

زنی دارند  سوزي قابلیت جوانه بذوري که پس از آتش
                   ً ساله هستند که عموما   هاي یک      ً          عمدتا  شامل گونه

داراي بذور ریز بوده و بانک بذر با دوام تشکیل 
). طبق نتایج این تحقیق گیاهان 36 ،15دهند ( می

کریپتوفیت در منطقه  داراي فرم رویشی همی
سوزي درصد پوشش کمتري نسبت به منطقه  آتش

ا فرم رویشی شاهد داشتند، همچنین بین گیاهان ب
فیت از لحاظ درصد پوشش بین دو  کریپتوفیت و کامه

). 2داري وجود نداشت (جدول  منطقه اختالف معنی
رود گیاهان داراي فرم  این در حالی است که انتظار می

کریپتوفیت که اکثرا جزو گیاهان چند  رویشی همی
سوزي سطحی مقاوم بوده  ساله هستند در مقابل آتش

این نتایج بیانگر ها تغییر ننماید.  و درصد پوشش آن
و چند  هاي زیرزمینی گندمیان دائمی این است که اندام

اند، در اثر  پوشش بوده سطح زمین بدون در که ساله
صدمه دیده و  سوزي در اثر آتش دماي خاك افزایش

ها که براي  اي آن اي از مواد ذخیره بخش قابل مالحظه
ز بوده از بین رفته بعد موردنیا هاي مجدد در سال رشد
، که این امر موجب کاهش درصد پوشش این است

این موضوع  سوزي شده است. گیاهان در منطقه آتش
دهد که هنوز برخی از گیاهان  نشان می

سال از وقوع  4کریپتوفیت پس از گذشت  همی
هاي خود نبوده و مقدار  سوزي قادر به احیاء پایه آتش

باشد.  کمتر می ها در منطقه حریق درصد پوشش آن
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) در مراتع 2013مطابق با نتایج این تحقیق طهماسبی (
نیمه استپی استان چهار محال و بختیاري گزارش نمود 
که برخی از گیاهان چند ساله از جمله برخی از 

) قادر به Astragalus vernusهاي جنس گون ( گونه
هاي خود پس از یکسال بعد از وقوع  احیاء پایه

ند که دلیل آنرا متراکم بودن تاج سوزي نیست آتش
گونه  گونه و شدت بیشتر سوختگی این پوشش این

منصوري نیز در تحقیق خود در مراتع نماید.  اعالم می
به نتایج در استان فارس خشک پارك ملی بمو  نیمه

همچنین طبق نتایج این  ).24مشابهی دست یافت (
فیت پس از گذشت  تحقیق گیاهان کریپتوفیت و کامه

اند و  هاي خود بوده این مدت قادر به احیاء پایه
ها در دو منطقه یکسان یود.  بنابراین درصد پوشش آن

) نیز در تحقیق خود گزارش کرد 2013طهماسبی (
 Bromusو Agropyron repensهایی نظیر  گونه

tomentellus هاي خود را احیاء کنند  قادر بودند پایه
)35 .(  

  

  
  .RDAعوامل محیطی در آنالیز  -نمودار دو گانه گونه -1شکل 

Figure 1. Bi-plot of species and environmental variables in Redundancy Analysis (RDA). 
نام گونه  دومجنس و دو حرف  ینام علم معرف دو حرف اول در نمودارنشان داده شده است.  مثلثبا  و شاهد شده سوزي آتشمناطق  *

 موجود است. 1ها در جدول  که با فلش مشخص شده است و نام کامل آناست 
* Fire and control regions are shown with triangle symbol. In the bi-plot, the first two letters represent the genus 
scientific name and the second two letters is the species name, marked with arrows. The full names are presented in 
Table 1. 
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  گیري کلی نتیجه
طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که  هب
برگان  دار گندمیان و پهن کاهش معنی سوزي آتش

دار گندمیان و  افزایش معنیو در مقابل چندساله 
در پوشش علفی زیر اشکوب ساله  برگان یک پهن

اما  .را در پی داشته استبلوط ایرانی هاي  جنگل

عنوان یک اثر  هها) ب افزایش گیاهان یکساله (تروفیت
این شود که  سوزي در این منطقه تلقی می منفی آتش

پایداري اکوسیستم در برابر  تواند احتمال میموضوع 
  نامالیمات محیطی را کاهش دهد. 
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Abstrcat 2 
Background and Objectives: The Zagros forests, mostly located in semi-arid regions, are not 
safe from fire hazards, and fire affects these coppice forests continuously. Studying the change 
in the composition and quantity of vegetation in the areas exposed to fire can determine the 
extent of damage, and the potential of the region for reclamation. The aim of this study was to 
investigate the composition, diversity, and response of understory herbaceous plants to fire in 
the Persian oak forests in the Tulgahi region of Kohgilouyeh and Boyer-Ahmad province.   
Materials and Methods: The fire took place in the summer of 2010. Four years after the fire, 
the characteristics of herbaceous vegetation, including composition and biodiversity of plants, 
were measured. Sampling of herbaceous plants was carried out within each main plot of 1000 
square meters (designed to measure the forest parameters with systematic random sampling in a 
50 by 100 meter grid), five subplots of one square meter were sampled in the center and four 
angles of main plots and the species type and cover percentage were recorded. In total, 200 
subplots were measured in the fire and control regions (100 subplots at each region). The 
diversity indices were calculated in the PAST software, and plant species response to fire was 
determined with redundancy analysis (RDA) using Canoco 4.5.  
Results: The results showed that out of 72 herbaceous species identified, 22 species were 
exclusively found in the fire region, 9 species exclusively in the control region, and 41 species 
were shared between the two regions. The results of mean comparisons showed that among the 
study species, 17 species had a significant response to the fire in terms of canopy cover 
percentage. The fire caused the canopy cover percentage of Rubiaceae and Gramineae to 
increase significantly compared to control. The results of biodiversity indices revealed that no 
significant difference was found between the two regions in terms of biodiversity indices. The 
redundancy analysis (RDA) results showed that herbaceous species had different responses to 
fire, so that canopy cover species of Onobrychis sativa, Orobanche sp., Hordeum glaucum,   
Pimpinella sp., Bellevalia sp., Bromus donthoniae, Bromus tectorum and Chardinia orientalis 
were increased in the regions where fire occurred. 
Conclusion: The results of this research showed that fire was an important and effective factor, 
causing to increase of grasses and annual forbs significantly after four years of its occurrence. In 
contrast, the presence of perennial grasses and forbs was decreased significantly by fire in the 
understory of Persian oak forests. 
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