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Abstract

A burned area and a homogeneous area without fire (control) were selected in Solan, Hamadan province, 
to investigate the effects of fire on vegetation and rangeland species diversity. Four transects with a length 
of 200 m were established using a systematically random method, and ten plots of one square meter were 
installed on each transect at a distance of 20 m. Vegetation sampling was done for three years in 2018, 
2019, and 2010. Biodiversity indicators such as Margalef, Menhinick, Simpson, Shannon Wiener, and 
Berger-Parker were calculated. The results showed that species such as Astragalus gossypinus, Astragalus 
verus, Acantholimon bromifolium, and Acanthophyllum crassifolium were sensitive to fire. On the other hand, 
species like Rosa persica were very resistant to fire due to their rhizome and extensive underground roots. 
Also, the comparison of biodiversity indicators between control and burned areas showed that the fire in the 
first year caused a change in plant diversity in the burned area. In this region, after the fire, the diversity of 
species decreased, and the species richness increased. Moreover, in the second and third years after the 
fire, there was no significant difference in terms of diversity indicators between control and burned area, 
which indicates the revival of the burned area after two years.

Keywords: Fire, fire resistant, biodiversity, rangeland, Solan.

The effect of fire on some biodiversity indicators and determining
fire-resistant plant species in Solan rangelands in Hamedan city

 Gh. Assadian*1, Z. Azimnejad 2 and R. Bahramloo3

D
O

I: 
10

.2
20

92
/ir

n.
20

21
.3

54
59

7

چکیده
به منظور بررسی اثرات آتش سوزی بر تنوع گونه ای و پوشش گیاهی مراتع، یک منطقه آتش سوزی و یک منطقه 
بدون آتش سوزی )شاهد( که به صورت یکنواخت بود، در مراتع سوالن همدان انتخاب شد. چهار ترانسکت به 
طول 200 متر به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و روی هر ترانسکت به فاصله 20 متر، 10 کوادرات یک 
مترمربعی پیاده شد. نمونه برداری از پوشش گیاهی طی سه سال و در سال های 1397، 1398 و 1399 انجام 
برگر-  و  وینر  شانون  سیمپسون،  ناهمگنی  و  منهینیک  و  مارگالف  غنای  مانند  زیستی  تنوع  شد. شاخص های 
Astraga�( Astragalus verus(، گون سفید  مانند گون زرد  داد، گونه هایی  نشان  نتایج  )پارکر محاسبه شد. 
چوبک و   )Acantholimon bromifolium( ،)Acantholimon olivieri( میرحسن  کاله    ،)lus gossypinus
 )Rosa persica( به آتش سوزی حساس هستند و گونه هایی مانند ورک )Acanthophyllum crassifolium(
به دلیل وجود ریشه های ریزومی و زیرزمینی گسترده نسبت به آتش سوزی بسیار مقاوم هستند. همچنین نتایج 
بررسی شاخص های تنوع زیستی نشان داد، آتش سوزی در سال اول سبب تغییر در تنوع گیاهی منطقه آتش سوزی 
شد. پس از آتش سوزی تنوع گونه ای این منطقه، کاهش و غنای گونه ای آن افزایش یافت. در منطقه آتش سوزی، 
در سال های دوم و سوم اختالف معنی داری از نظر شاخص های تنوع مشاهده نشد که نشان دهنده احیای این منطقه، 

دو سال پس از آتش سوزی بود. 
واژههایکلیدی: آتش سوزی، مرتع، تنوع زیستی، مقاوم به آتش، سوالن
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بررسی اثر آتش سوزی بر برخی شاخص های تنوع زیستی و 
تعیین گونه های مقاوم به آتش در مراتع سوالن شهر همدان
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مقدمه
امروزه خشک سالی، 

فعالیت های شهری، کشاورزی 
و آتش سوزی جزو فراگیرترین 

عوامل تخریب کننده بوم سازگان های 
 Yin et( به شمار می روند  طبیعی 

 .)al., 2004; Reinhard et al., 2005
گیاهی، خاک،  پوشش  آتش سوزی روی 

حیات وحش و منابع آب حوزه های آبخیز 
تأثیرگذار است )Neary, 2004(، آتش سوزی 
 می تواند ترکیب جوامع گیاهی و پویایی آن را 
اکوسیستم های  یا  از زیستگاه ها  بسیاری  در 
طبیعی تحت تأثیر قرار دهد )ابراهیمی رستاقی، 
1382(. به عبارت دیگر آتش، موجب سوزاندن 
گیاهان، تغییر الگوي توالی و تغییر منابع گیاهی 
 Haubensak( در اکوسیستم هاي طبیعی می شود
et al., 2009(. بااین حال آتش سوزی مي تواند 
بر اجزاي تشکیل دهنده اکوسیستم اثرات منفي یا 
مثبت داشته باشد که در مدیریت منابع طبیعي حائز 
اهمیت است )DeByle, 1976(. اثرات مثبت و 
منفي آتش سوزي بر اکوسیستم مرتع به عوامل 
مختلفی از جمله فصل )یا زمان( رشد، فنولوژي 
و وضعیت مرتع و خاک بستگي دارد )جنگجو، 
1388(. برای مثال استفاده مناسب از آتش، کیفیت 
و کمیت گیاهان علوفه اي را براي علف خواران 
بهبود می بخشد و در کنترل هجوم بوته ها به مراتع 
اهمیت دارد )Sabiiti et al., 1992(. از طرفی 
آتش سوزی یک عامل تخریب کننده و اثرگذار 
بر تنوع زیستی اکوسیستم های جهان از جمله 
مراتع است )Bowman et al., 2009(. تنوع 
زیستي و اکولوژیکي موجود در اکوسیستم مرتع 
به طور مستقیم تحت تأثیر ویژگي هاي رویشي و 
تنوع گونه هاي گیاهي آن قرار دارد و عالوه بر 
زنجیره غذایي اصلي، به عنوان سپر حفاظتي، 
همواره پایداري این اکوسیستم را تضمین مي کنند 
)اسالمی و همکاران، 1386(. در رابطه با اثر 
آتش سوزی بر پوشش گیاهی و تنوع زیستی 
مراتع، مطالعات متعددی در ایران و خارج از 
ایران انجام شده است. حمزه و همکاران )1399( 
اثر آتش سوزی بر شاخص های تنوع گونه های 
گیاهی ایستگاه تحقیقاتی سیراچال را بررسی و 
اشاره کردند، بین تیمارهاي مختلف در بخش هاي 
سوخته و نسوخته از نظر تعداد افراد و شاخص 
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غناي منهینیک )Menhinick( و تا حد زیادي 
شاخص تنوع شانون تفاوت معنی داری وجود 
دارد. رفیعی و همکاران )1393( تنوع گیاهی 
از آتش سوزی در یک مرتع بررسی  را پس 
کردند و نشان دادند، آتش سوزی سبب افزایش 
شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی شد. نتایج 
تحقیقات شکری و همکاران )1381( با هدف 
بررسی پیامدهاي آتش سوزي و تغییراتی که طی 
روند توالی بوم شناختی بعد از هر آتش سوزي در 
ساختار پوشش گیاهی مناطق آتش گرفته به وجود 
می آید، نشان داد، درصد پوشش تاجی و توده 
گیاهی باالي سطح خاک در منطقه حریق با منطقه 
شاهد تفاوت معنی داري دارد، در حالی که در میزان 
تنوع گیاهی دو منطقه، تفاوت معنی داري مشاهده 
نشد. نتایج محاسبه شاخص هاي تنوع گیاهي در 
مناطق آسیب دیده پارک ملی گلستان در مطالعه 
زارع مایوان و معماریانی )1381( نشان داد که 
پوشش علفي در نواحي سوخته نسبت به مناطق 
اطراف آن داراي تنوع بیشتري است و برخي 
گونه هاي علفي در محدوده آتش سوزي از تراکم 
بیشتري برخوردار هستند. در این مطالعه گراس 
دائمي  Festuca drymeia پس از آتش سوزی 
نواحي  در  به طوري که  کرد،  ترمیم  را  خود 
سوخته، تراکم و پوششي مشابه مناطق اطراف 
داشت. در مطالعه اثر آتش سوزی بر دینامیک 
و تنوع پوشش گیاهی مدیترانه اي مشخص شد، 
آتش سوزي تأثیري در غناي گونه اي نداشته است

.)Capitanio & Carcaillet, 2008)
 Sanghoon و همکاران )1997( نیز افزایش 
شاخص های غنا و یکنواختی را یک سال پس 

از آتش سوزی گزارش کردند. 
منابع طبیعی از اصلی ترین و باارزش ترین 
سرمایه های ملی هر کشوری محسوب می شود. 
حفظ و گسترش این منابع با توجه به نقش مهم 
آنها در حیات اقتصادی و اجتماعی انسان ها، 
برنامه ریزی در هر کشوری  جزو ضروریات 
است (Beverly & Martell, 2005). با توجه 
به وقوع آتش سوزي در اکوسیستم هاي مرتعی 
و جنگلی در سطح کشور، مطالعه تغییرات ایجاد 
مختلف  اجزای  در  آتش سوزي  اثر  در  شده 
اکوسیستم، براي مدیریت پس از آتش سوزي 
ضروري است. متأسفانه، در ایران، کمبود جدي در 
داده هاي کمی درموردتأ ثیر رفتار آتش بر اجزاي 
مختلف اکوسیستم وجود دارد. درصورتی که در 

استرالیا و آمریکا مطالعات زیادي در مورد رفتار 
آتش انجام شده و مدل هاي ریاضی پیچیده ای را 
براي پیش بینی رفتار آتش طراحی کرده اند، تا از 
آتش سوزي هاي کنترل شده به منظور اصالح مراتع 
استفاده کنند )Trollope et al., 2002(. طی 10 
سال گذشته بیش از 3607/38 هکتار از مراتع 
استان همدان حداقل برای یک بار در معرض 
آتش سوزی قرار گرفته و آسیب دیده اند. بنابراین، 
این مطالعه با هدف بررسی اثر آتش سوزی بر 
پوشش گیاهی و برخی شاخص های تنوع زیستی 

مرتع در منطقه سوالن همدان گرفت. 

موادوروشها
پژوهش منطقه

مراتع منطقه مورد مطالعه حدود 5 هکتار 
بوده و در محدوده الوند غربی واقع در دهستان 
با مساحتی حدود  سوالن قرار دارد. سوالن 
شمال  کیلومتری   10 در  واقع  هکتار   350
شرقی شهرستان همدان با مختصات جغرافیایي 
و  شرقی  طول   48◦43 '17" و   48◦41 '5"
"34'41◦34 و "16'42◦34 عرض شمالی بوده 
و بخشي از حوزه آبخیز قره چاي است )شکل 
1(. براساس آمار ایستگاه هواشناسي همدان، 
میزان متوسط بارش ساالنه این حوزه، حدود 
320 میلی متر است. معمواًل، ریزش نزوالت 
آسمانی از اواسط آبان آغاز شده و تا اواخر 
از  دارد. دوره خشک سالی  ادامه  اردیبهشت 
اواسط خرداد ماه تا اواسط آبان است. حداقل 
مطلق دما حدود 28- درجه و حداکثر مطلق 
آن حدود 41 درجه سانتی گراد است. همچنین 
طول دوره یخ بندان طی 10 سال گذشته حدود 

70 روز بوده است. 

شیوهاجرایپژوهش
آتش سوزی در مرداد ماه سال 1397 اتفاق افتاد. 
منطقه مورد مطالعه در دو سایت الف- آتش سوزی 
شده و ب- شاهد )بدون آتش سوزی(، متجانس، 
همگن و در مجاورت هم انتخاب شد. این منطقه 
داراي تیپ های گیاهي عمده رویشگاه هاي استان 
است، گونه هاي غالب آن داراي فرم رویشي 
هستند  علفي  پهن برگان  و  گندمیان  بوته اي، 
به عنوان  دارند که مي تواند  کاربری مرتعي  و 
گیاهي  پوشش  خاک،  شرایط  از  متوسطي 
همدان  استان  عمده  رویشگاه  توپوگرافي  و 
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قلمداد شود )شکل 2(. نمونه برداری با استفاده از ترانسکت های دائمی 
و ثابت به طول 200 متر با پالت هایی به فاصله 20 متر از یکدیگر و 
به روش تصادفی سیستماتیک در سال های 1397، 1398 و 1399 
انجام شد. در هر سایت، چهار ترانسکت و روی هر ترانسکت با استفاده 
از روش حداقل سطح، 10 کوادرات ثابت یک مترمربعی بررسی شد 
این نکته الزم است که موقعیت هر پالت در  )ارزانی، 1376(. ذکر 
دستگاه GPS ثبت و محل آن با استفاده از پیکه چوبی مشخص و 
عالمت گذاری شد. در سایت آتش سوزی، 4 ترانسکت و در سایت 
شاهد نیز 4 ترانسکت انتخاب شد. نمونه هاي گیاهی توسط گیاه شناسان 
فلور  براساس  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  تحقیقات  مرکز 
ایرانیکا )Rechinger, 1963-2015( شناسایی شدند. جهت تعیین 
شکل زیستی گیاهان از روش طبقه بندي رانکایر استفاده شد. در این 
روش طبقه بندي گیاهان با استفاده از نحوه گذراندن فصل نامساعد 

طبقه بندي  بعد،  در سال  مولد رشد  گرفتن جوانه هاي  قرار  محل  و 
تعیین حساسیت  براي  همچنین   .)Raunkiaer, 1934( می شوند 
گونه ها به آتش سوزی، بر اساس طبقه بندی کیفی طیف لیکرت، میزان 
حساسیت به ترتیب، مقاوم، نیمه مقاوم، متوسط، نیمه حساس و حساس 
پاییزه و رشد  قرار گرفتن در هر طبقه، رشد مجدد  تعیین و مالک 
گیاهی  گونه های  رویشی  فرم  به  توجه  با  گرفته شد.  نظر  در  بهاره 
ریشه  سیستم  رشد  مبنای جوانه ها، شروع  بر  رانکایر  طبقه بندی  و 
گیاهان و مصون ماندن از خسارت آتش سوزی، قدرت جوانه زنی و 
رشد مجدد به صورت بذر، جوانه های زیرسطحی، جوانه های سطحی و 
جوانه های مولد کمتر از سطح 25 سانتی متر سطح زمین و جوانه های 
مولد باالی 25 سانتی متری سطح زمین، یا جست های متنوع از محل 
یقه گیاهان، طبقه بندی شد. عالوه بر این براي تعیین میزان تأثیرپذیري 
هر گونه تعداد گونه هاي نیم سوخته و زنده در عرصه آتش سوزي در 

شکل 1- موقعیت منطقه مورد مطالعه واقع در دهستان سوالن استان همدان.
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پالت ها، مشخص و گونه هاي نیم سوخته 
مشخص  تا  شدند،  شمرده  هم  مرده  و 
حد  چه  در  گونه  مقاومت  میزان  شود 
بوده است. میزان خسارت و سوختگي 
در هر گونه به درصد تعیین شد تا حد 
تحمل گیاه با دقت تعیین شود. این روش، 
اولویت گونه هاي مقاوم در سایت ها را به 
تفکیک تعیین کرد. درصد جوانه زنی گونه ها، 

نیز در دوره رویشی پاییزه سال اول و بر اساس 
محاسبه نسبت بین بذور ریخته شده در واحد 
سطح به بذور جوانه زده، همچنین جوانه زنی 

گیاهان چندساله محاسبه شد.
و  استپی  مناطق  مرتعی  اکوسیستم های  در 
پدیده های  از  یکی  آتش سوزی  نیمه استپی، 
مهم اکولوژیکی است که در تنوع بیولوژیکی 
و ناهمگنی های مکانی و زمانی اثرگذار است 

)Collins & Smith, 2006(. شاخص های 
تنوع زیستی بر حسب استفاده به سه نوع غناي 
گونه اي، یکنواختي و ناهمگني تقسیم مي شود. از 
شاخص هاي غناي گونه اي مي توان به مارگالف 
و منهینیک اشاره کرد. این دو از شاخص هایي 
هستند که براساس تعداد کل گونه ها و تعداد 
کل افراد در مورد تمام گونه ها، به اندازه گیري 
مي پردازند )مصداقی، 1380(. از شاخص هاي 

شکل 2- تصویر عرصه آتش سوزی )تصویر باال( و شاهد )تصویر پایین( منطقه مورد مطالعه.
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ناهمگني، می توان به شاخص های سیمپسون 
 Shannon ( وینر  شانون   ،)Simpson (
Berger-Park-( و برگر- پارکر )Wiener

er( اشاره کرد. شاخص سیمپسون و شانون 
ناهمگني  معروف ترین شاخص هاي  از  وینر 
هستند. شاخص سیمپسون به گونه هاي غالب 
در نمونه توجه می کند. شاخص برگر- پارکر 
نیز براساس فراواني نسبي غالب ترین گونه ها 
در   .)Maguran, 1995( مي شود  محاسبه 
این پژوهش، بررسی تنوع زیستی با محاسبه 
 Margalef,( مارگالف  غنای  شاخص های 
1957( و منهینیک )Menhinick, 1969)  و 
 Magurran,( شاخص های ناهمگنی سیمپسون
1988(، شانون وینر )Shannon, 1948( و 

 )McDonald et al., 2010( برگر- پارکر
و  )شکری  تاجی  پوشش  درصد  کاربرد  و 

همکاران، 1381( انجام شد.

تجزیهوتحلیلدادهها
از  آماری  داده های  تجزیه و تحلیل  برای 
 PAST و   SAS Ver. 9.4 نرم افزارهای 
4.03 استفاده شد. نرمالیته داده ها، با استفاده از 
Kolmogor- )آزمون کولموگروف اسمیرنوف 
ov-Smirnov(، بررسی  و همگنی واریانس ها 
با استفاده از آزمون لون انجام شد. به منظور 
بررسی معنی داری یا عدم معنی داری اختالف 
 t آزمون  از  منطقه،  دو  بین  متغیرها  میانگین 
واریانس  تجزیه و تحلیل  روش  و  استیودنت 

پنج  )ANOVA( در سطح یک و  یک طرفه 
درصد استفاده شد. 

نتایج
گونههایشناساییشدهدرمنطقه

گونه های  میدانی  برداشت های  براساس 
موجود در محدوده مطالعه، حدود 75 گونه 
پهن برگ  گونه   37 بوته ای،  گونه   9 شامل 
چندساله، 13 گونه پهن برگ یک ساله، 12 گونه 
گندمی چندساله و 4 گونه گندمی یک ساله 
هستند. در بررسی تعداد گونه های مربوط به 
نیز مشخص شد  رانکایر  زیستی  شکل های 
که 8 گونه فانروفیت، 48 گونه ژئوفیت و 19 

گونه از ترفیت ها هستند )جدول 1(. 

جدول 1- فهرست گونه های موجود در سایت سوالن

گونه خانواده طیف 
زیستی فرم جوانه زنی فرم گیاه

حضور گونه مقاومت 
به آتش 
در منطقه 
آتش سوزی

شاهد آتش سوزی

Acantholimon bromifolium Boiss. ex Bge. 
var. bromifolium

Plumbaginaceae P Phan بوته * - حساس

Acantholimo  olivieri (Jaub. and Spach) 
Boiss.

Plumbaginaceae P Phan بوته * - حساس

Amygdalus  lycioides Rosaceae P Phan بوته * * نیمه حساس

Acanthophyllum  crassifolium Boiss. Caryophyllaceae P Phan بوته * * نیمه حساس

Agrostis  gigantean (Roth) Poaceae P Geo گ-چ * * نیمه مقاوم

Alyssum lanigerum DC. Brassicaceae A Thero پ-ی * * نیمه حساس

Anchusa  italica Retz. var. Kurdica 
gusuleac

Boraginaceae P Geo پ-چ * * نیمه حساس

Astragalus verus Olivier Fabaceae P Phan بوته * - حساس

Astragalus gossypinus Fabaceae P Phan بوته * - حساس

Asyneuma  persicum (A.DC.) Bornm. Campanulaceae P Geo پ-چ * * نیمه مقاوم

Berula  angustifolia (L.) Koch. Apiaceae P Geo پ-ج * * نیمه حساس

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. Poaceae P Geo گ-چ * * مقاوم

Brachypodium  sylvaticum (Huds.) P. 
Beauv.

Poaceae P Geo گ-چ * * نیمه مقاوم

Bromus  pumilio (Trin.) P.M.Sm. Poaceae P Geo گ-چ * - حساس

Bromus  tectorum L. Poaceae P Geo گ-ی * - حساس

Bromus dantonia Poaceae A Thero گ-ی * - حساس
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Bromus tomentellus Boiss. Poaceae P Geo گ-چ * * نیمه حساس

 Bupleurum  falcatum L. Apiaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Cardamine  uliginosa M.B. Brassicaceae A Thero پ-ی * * نیمه حساس

Cardaria  draba (L.) Desv. Brassicaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Carthamus oxyacantha M.Bieb Apiaceae A Thero پ-ی * * نیمه حساس

Centaura  virgata Lam. Asteraceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Centaurea solstitialis L. Asteraceae A Thero پ-ی * * نیمه مقاوم

Cerasus  microcarpa (C. A. Mey.) Boiss. Rosaceae P Phan بوته * * مقاوم

Cirsium  arvense L. Asteraceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Cirsium  leucocephallum (M. Bieb.) Fisch. Asteraceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Cousinia sp. Asteraceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Echinophora  platyloba DC. Apiaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم
Elymus  hispidus (Opiz) Melderis var. 
podperae (Nabelk) Assadi

Poaceae P Geo گ-چ * * نیمه مقاوم

Elymus  repens subsp. elongatiformis
(Drobow) Melderis Poaceae P Geo گ-چ * * نیمه مقاوم

 Eryngium  billardieri Delar. Apiaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Euphorbia cheiradenia Boiss. and Hohen. Euphorbiaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Festuca  ovina L. Poaceae P Geo گ-چ * * نیمه مقاوم

Galium  verum L. Rubiaceae A Thero پ-ج * * نیمه مقاوم

Geum  urbanum L. Rosaceae A Thero پ-ی * * نیمه حساس

Gundelia tournefortii Apiaceae P Geo پ-ج * * مقاوم

Heteranthelium  piliferum (Sol.) Hochst. 
ex Jaub. and Spach.

Poaceae A Thero گ-ی * - حساس

Hordeum  bulbosum L. Poaceae P Geo گ-چ * * نیمه مقاوم

Hypericum  scabrum L. Clusiaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Lathyrus  pratensis Burkart. Fabaceae A Thero پ-ی * * نیمه مقاوم

Lophanthus laxiflorus (Benth.) Levin. Lamiaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Lotus  corniculatus L. Fabaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Marrubium  astracanicum Jacq. Lamiaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Melica  persica Kunth. Poaceae P Geo گ-چ * * نیمه مقاوم

Mentha  longifolia (L.) Hudson. Lamiaceae P Geo پ-ج * * مقاوم

Myosotis  alpestris Schmidt. Boraginaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Myosotis  palustris (L.) Nath. Boraginaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Nepeta  macrosiphon Boiss. Lamiaceae P Geo پ-ج * * مقاوم
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Nepeta  straussii Hausskn. and Bornm. Lamiaceae P Geo پ-ج * * مقاوم

Pedicularis  sibthorpii Boiss. Scrophulariaceae A Thero پ-ی * * نیمه  مقاوم

Phlomis  anisodontha Boiss. Lamiaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Phragmites  australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.

Poaceae P Geo گ-چ * * نیمه مقاوم

Poa  bulbosa L. Poaceae P Geo گ-چ * * نیمه مقاوم

Potentilla  reptans L. Rosaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Ranunculus  constantinopolitanus (DC.) 
d’Urv

Ranunculaceae A Thero پ-ی * * نیمه مقاوم

Rosa  persica Rosaceae P Phan بوته * * بسیار مقاوم

Rhabdosciadium  aucheri Boiss.                                 Apiaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Rumex  angustifolius Polygonaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Scorzonera  sp. Asteraceae A Thero پ-ی * * مقاوم

Scutellaria  nepetifolia Benth. Lamiaceae A Thero پ-ی * * نیمه مقاوم

Sisymbrium loeselii L. Brassicaceae A Thero پ-ی * - حساس

 Sium  sisarum L. Apiaceae P Geo پ-ج * * مقاوم

Solenanthus stamineus (Desf.) Wettst. Boraginaceae P Geo پ-ج * * مقاوم

Starchys setifera C. A. Mey. Lamiaceae A Thero پ-چ * * نیمه مقاوم

Stellaria  media (L.) Vill. Caryophyllaceae A Thero پ-ی * - حساس

Stipa barbata Desf. Poaceae P Go گ-چ * * نیمه مقاوم

Taeniatherum caput�medusae (L.) Nevski Poaceae A Thero گ-ی * - حساس

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. Asteraceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Tanacetum polycephalum Sch. Bip. Asteraceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Teucrium orientale L. Lamiaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Thymus fallax Fisch. and C. A. Mey. Lamiaceae P Geo بوته * * نیمه مقاوم

Trifolium  pratense L. Fabaceae A Thero پ-ی * * نیمه مقاوم

Urtica  dioica L. Urticaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

Veronica  anagalis�aquatica L. Scrophulariaceae A Thero پ-ی * * نیمه مقاوم

Verbascum Thapsus Scrophulariaceae P Geo پ-ج * * نیمه مقاوم

پ-چ= پهن برگ چندساله، پ-ی= پهن برگ یک ساله، گ-پ= گندمی چندساله و گ-ی= گندمی یک ساله
A= یک ساله و P= چندساله 

Geo= ژئوفیت، Thero= تروفیت و Phan= فانروفیت 
* حضور و - عدم حضور
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 .Asteragalus gossypinus و تصویر پایین، گونه Asteragalus verus شکل3- رویش مجدد گونه های گیاهی در منطقه آتش سوزی تصویر باال، گونه

i r a n n a t u r e . a
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تنوعزیستی
مقایسه شاخص های تنوع زیستی با استفاده 
از آزمون t نشان داد، در سال اول بین دو منطقه 
شاهد و آتش سوزی، اختالف معنی داری در 
سطح یک درصد، در کلیه شاخص ها به استثنای 
دارد. همچنین،  پارکر وجود  برگر-  شاخص 
نتایج مقایسه میانگین های شاخص های تنوع 
زیستی، اختالف معنی داری را بین دو منطقه 
شاهد و آتش سوزی در سال های دوم و سوم 

آماربرداری نشان نداد )جدول 2(.

تغییراتتنوعزیستیدرمناطقشاهد
وآتشسوزیطیسالهاینمونهبرداری
فه  یک طر نس  یا ر ا و تحلیل  یج  نتا
شاخص های تنوع گونه ای در منطقه شاهد طی 
سه سال متوالی در جدول 3 نشان داده شده 
است. نتایج نشان داد که بین سه سال اختالف 
معنی داری ازنظرشاخص های تنوع وجود ندارد. 
یک طرفه  واریانس  تحلیل  نتایج  همچنین، 
شاخص های تنوع گونه ای در منطقه آتش سوزی 
نشان داد که بین سه سال، اختالف معنی داری 

در  منهینیک  و  مارگالف  از نظر شاخص های 
سطح یک درصد وجود دارد )جدول 4(.

و  مارگالف  شاخص های  میانگین  مقایسه 
منهینیک با استفاده از آزمون دانکن در منطقه 
آتش سوزی نشان داد، بیشترین مقدار این دو 
شاخص در سال اول و کمترین مقدار آن در 
سال دوم بوده است. بین دو سال دوم و سوم، 
شاخص  دو  این  از نظر  معنی داری  اختالف 

مشاهده نشد )شکل های  4 و 5(.

جدول 3- مقایسه میانگین شاخص های تنوع زیستی منطقه شاهد در سه سال متوالی

معنی داریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمنابع تغییرشاخص تنوع زیستی

شانون وینر

20/0071/5600/262درون گروهی

90/004بین گروهی

11کل

سیمپسون

20/0022/0480/185درون گروهی

90/001بین گروهی

11کل

مارگالف

20/0000/1080/899درون گروهی

90/001بین گروهی

11کل

منهینیک

20/0000/1190/889درون گروهی

90/001بین گروهی

11کل

برگر- پارکر

20/0102/9600/103درون گروهی

90/003بین گروهی

11کل

جدول 2- مقایسه میانگین شاخص های تنوع زیستی دو منطقه شاهد و آتش سوزی طی سه سال

شاخص های تنوع 
زیستی

میانگین سال اول
معنی داری

میانگین سال دوم
معنی داری

میانگین سال سوم
معنی داری

آتش سوزیشاهدآتش سوزیشاهدآتش سوزیشاهد

0/0021/4761/3700/4111/4011/3690/748**1/4711/277شانون وینر

0/0040/7370/6830/4210/6980/6970/991**0/7430/670سیمپسون

0/0021/0661/0710/9201/0691/0750/792**1/0601/331مارگالف

0/0020/7650/7720/9180/7700/7780/791**0/7571/110منهینیک

0/3720/4530/0960/4100/4500/6820/4700/4480/737برگر- پارکر
 معنی داری در سطح یک درصد** 
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بحث
گیاهی  پوشش  همچون  آتش سوزی 
محسوب  مرتع  یک  طبیعی  مؤلفه  از  جزئی 
می شود. گونه های گیاهی پس از آتش سوزی 
Bai- )رشد کرده و خود را سازگار می کنند 

ley, 1988(. در بررسی اثر آتش سوزی بر 

شکل های 4 و 5- مقایسه میانگین شاخص های غنای مارگالف و منهینیک در سه سال متوالی منطقه آتش سوزی

مراتع، اطالعات مناسبی در ارتباط با پاسخ 
همچنین  آتش،  به  گیاهی  گونه های  واقعی 
 Vinton ( نمی آید  دست  به  آنها  احیای 
است  ضروری  بنابراین،   .)et al., 1993
بررسی کرد  تفکیک  به  را  گونه های گیاهی 
بررسی های  نتایج   .)Sarmiento, 1992(

گذشت  و  اطالعات  جمع آوری  و  میدانی 
سه سال نشان داد، بزرگ ترین گونه گیاهی 
Amygda� )موجود در منطقه گونه تنگرس 

lus lycioides( با قطر متوسط تاج پوشش 
70 سانتی متر و ارتفاع متوسط 75 سانتی متر 
است که فراوانی آن در قطعات نمونه و سطح 

جدول 4- مقایسه میانگین شاخص های تنوع زیستی منطقه آتش سوزی در سه سال متوالی

معنی داریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمنابع تغییرشاخص تنوع زیستی

شانون وینر

0/0110/4280/664-2درون گروهی

90/027بین گروهی

11کل

سیمپسون

20/0010/1190/889درون گروهی

90/006بین گروهی

11کل

مارگالف

20/08812/3070/003درون گروهی

90/007بین گروهی

11کل

منهینیک

20/15012/4730/003درون گروهی

90/012بین گروهی

11کل

برگر- پارکر

20/0000/0020/998درون گروهی

90/015بین گروهی

11کل
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تاج پوشش  بود.  درصد   5 از  کمتر  مرتع، 
بتواند  آتش  می شود  موجب  گونه  این  باز 
بوته تنگرس را در برگیرد و در نتیجه سبب 
سوختن بخشی از آن شود. اندام های هوایی 
را  مجدد  رویش  قابلیت  می مانند،  سالم  که 
خواهند داشت. به عبارت دیگر، در صورتی که 
تنها بخشی از اندام گیاهی نزدیک به زمین 
ریشه های  بودن  دارا  به دلیل  باشد،  سوخته 
بهبود و رشد مجدد  توانایی  عمیق و قوی، 
داشت،  خواهد  بهار  و  پاییز  فصول  در  را 
حدود  مورد مطالعه،  منطقه  در  به طوری که 
داشته  مجدد  رویش  گونه،  این  40درصد 
است. گونه Cerasus microcarpa پس 
از آتش سوزی به طور کامل از بین نرفت و 
در سال بعد از طریق پاجوش و جوانه های 
و  حمزه  کرد.  مجدد  رشد  به  شروع  پایینی 
گونه  کردند  اشاره  نیز   )1399( همکاران 
Cerasus microcarpa آتش را به خوبی 
تحمل و بالفاصله پس از آتش سوزی رشد 
مطابقت  پژوهش  این  نتیجه  با  که  می کند، 
دارد. گون زرد )Astragalus verus( و 
 )Astragalus gossypinus( گون سفید 
نیز از بوته ای های مراتع هستند، وجود کتیرا 
هوایی،  اندام  و  ساقه  مرکزی  استوانه  در 
همچنین سرشاخه و ساقه خشبی آنها سبب 
سهولت  به  شدن،  شعله ور  اثر  در  می شود 
جزو  گونه ها  این  بسوزند.  کامل  به طور  و 
گیاهان فانروفیت هستند و جوانه های مولد 
آنها در ارتفاع باالی 25 سانتی متری است، 
بنابراین، به هیچ عنوان جست و جوانه جانبی، 
یا رشد مجدد از اندام زیرزمینی ندارند و پس 
از سوختن کامل اندام هوایی، به دلیل تراکم 
و پیوستگی سرشاخه ها به هم، به طور کامل 
می سوزند و دیگر رشد نمی کنند. با این حال 
بوته  یک  تنها  منطقه  کامل  بررسی سطح  با 
گون  بوته  یک  و  اول  سال  در  سفید،  گون 
از  آتش سوزی  از  بعد  دوم  سال  در  زرد 
این موضوع  یقه، دوباره رشد کردند.  محل 
تاکنون در سطح مراتع آتش سوزی، مشاهده 
 )1392( طهماسبی  است.  نشده  گزارش  و 
نیمه استپی  مراتع  در  خود  مطالعه  در  نیز 
بختیاری گزارش کرد،  استان چهارمحال و 
 Astragalus گونه هایی از جنس گون مانند
verus به شکل معنی داری قادر به احیای 

نیستند  آتش سوزی  از  پس  سال  خود یک 
و دلیل آن را متراکم بودن تاج پوشش این 
بیشتر سوختگی آن  گونه و در نتیجه شدت 
Acantholi� میرحسن کاله  گونه   دانست. 
 mon bromifolium(، )Acantholimon
 Acanthophyllum( چوبک  و   olivieri
crassifolium( در اثر آتش سوزی به طور 
کامل سوخته و از بین رفتند و هیچ موردی 
نشد.  مشاهده  گونه ها  این  مجدد  رشد  از 
گونه ورک )Rosa persica( که در مراتع 
دارد  فراوانی  قابلیت گسترش  تخریب شده، 
به دلیل خشبی   ،)Brooks et al., 2016(

درآتش   کامل،  به طور  بودن،  باریک  و 
اندام های هوایی آن آسیب  سوخت و تمام 
دید و اگرچه، از این نواحی، قابلیت ترمیم 
نداشت، اما به دلیل داشتن ریشه های ریزومی 
و زیرزمینی گسترده و وسیع در پاییز و بهار 
مجدد رشد کرد و از بین نرفت. به طور کلی، 
و  جست  طریق  از  گونه  این  تکثیر  تداوم 
جوانه زیرزمینی )ژئوفیت( بوده و تا حدودی 
رشد  و  رقابت  کاهش  موجب  آتش سوزی 

می شود. آنها  بهتر 
پهن برگ  گونه های  داد  نشان  نتایج   

مانند: چندساله 
Kurdica gusuleac ،Berula an�
gustifolia ،Asyneuma persicum 
،Bupleurum falcatum ،Cardaria 
draba ،Scutel laria nepetifol ia 
،Myosotis alpestris ،Hypericum 

scabrum ،Euphrbia cheiradenia 
،Mentha longifolia ،Marrubium 
astracanicum ،Eryngium billardieri 
،Phlomis anisodontha،Teucrium 
orientale ،Tanacetum polyceph�
alum ،Tanacetum parthenium 
،Myosot is  pa lus t r i s  ،Nepeta 
macrosiphon ،Lotus corniculatus 
،Rumex angustifolius ،Solenan�
thus stamineus ،Galium verum 
،Ranunculus constantinopolitanus 
، Potentilla reptans،Starchys setif�
era ،Verbascum thapsus ،Echino�
phora platyloba ،Rhabdosciadium 
aucher i  ،Cousin ia sp . ،Urt ica 
dioica ،Sium sisarum ،Cirsium 
leucocephallum ،Cirsium arvense 
،Lophanthus laxiflorus ،Centaura 
virgata و Gundelia tournefortii
پایان  تا  بیشتر  که  هستند  گیاهانی  از جمله 
آبان ماه، سبز هستند. اندام آنها دارای 40 
در  و  بوده  رطوبت  و  آب  درصد   85 تا 
مواقع آتش سوزی به سهولت نمی سوزند و 
می شوند.  آتش  گسترش  مانع  حدودی  تا 
آسیب  به شدت  آنها  سلولی  بافت  هرچند 
به  قادر  آتش سوزی  ز  ا پس  و  می بیند 
فتوسنتز نخواهند بود، در حین آتش سوزی 
گیاه  و  کرده  از آتش سوزی ریزش  و پس 
به  توجه  با  با این حال  می شود،  برگ  فاقد 
ذخیره مواد گلوسیدی در اندام زیرین گیاه 
قادر  مطلوب،  ریشه دوانی  مستعد  توان  و 
مختلف  نقاط  از  مولد  جوانه های  ایجاد  به 
علی رغم  گونه ها  این  هستند.  گیاه  یقه  و 
زیرزمینی  اندام  بودن  دارا  به دلیل  سوختن، 
از گذشت دوره  گاه عمیق پس  و  گسترده 
مجدد  بهار  و  پاییز  فصل  در  آتش سوزی 
درصد   80 از  بیش  تقریبًا  و  می کنند  رشد 
این تیپ گیاهان، زنده مانی قابل قبولی دارند. 
گل ها متناسب با فصل و نوع گونه، در اثر 
آتش سوزی به طور کامل می سوزند و بذری 
دارای  که  گونه هایی  بذور  نمی کنند.  تولید 
و  هستند  خشبی  پوشینه  و  کپسول  غالف، 
پوسته آنها خشک است تا حدود 95 درصد 
روی گیاه می سوزند. بذوری که روی زمین 

 بزرگ ترین گونه 
گیاهی موجود در منطقه گونه 

 )Amygdalus lycioides( تنگرس
 70 تاج پوشش  متوسط  قطر  با 
ارتفاع متوسط 75  سانتی متر و 
فراوانی آن  که  است  سانتی متر 
نمونه و سطح مرتع،  در قطعات 
کمتر از 5 درصد بود. تاج پوشش 
باز این گونه موجب می شود آتش 
بتواند بوته تنگرس را در برگیرد 
و در نتیجه سبب سوختن بخشی 

از آن شود.
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افتاده، متناسب با مقدار ماده سوختنی 
و شدت آتش سوزی تا حدودی قابلیت 
رشد دارند. برخی هم که نیم سوز شده 
اندوسپرم  و  مانده  سالم  آنها  جنین  و 
آنها به مقدار کمی دچار خسارت شده 
شوند.  سبز  دوباره  نند  می توا است، 
به طور کلی گونه های پهن برگ چند ساله 
در سال اول پس از آتش سوزی، زادآوری 
گاه  و  دارند  کمی  و  محدود  بسیار  طبیعی 
که آتش سوزی شدید است، اصاًل زادآوری 
طبیعی از طریق بذر انجام نمی گیرد و تکثیر 
از طریق  و  غیرجنسی  مجاورتی،  به صورت 

جست است.
نیز له  یک سـا پهن برگ  گونه های  ز  ا
 Scorzonera  sp .  ،Pedicu la r i s
 sibthorpii ،Scutellaria nepetifolia
 ،Alyssum lanigerum ،Cardamine
uliginosa ،Geum urbanum ،Stel�
laria media ،Veronica anaga�
 Sisymbrium loeselii  و lis-aquatica
این  می روند.  بین  از  آتش سوزی  اثر  در 
نیم سوز  که  هوایی  اندام  طریق  از  گونه ها 
شده تا حدودی می توانند به رشد خود ادامه 
دهند. بذور این گیاهان که روی زمین ریخته، 
هستند،  ریز  اندازه  ازنظر  که  آنهایی  به ویژه 
کمتر خسارت می بینند  دارند،  بیشتری  دوام 

و در سال بعد شروع به رشد می کنند. 
به طور کلی گیاهانی که پس از آتش سوزی 
قابلیت جوانه زنی دارند، گونه های یک ساله 
با  بذر  بانک  و  هستند  ریز  بذور  دارای  و 
 Gonzalez ( می دهند  تشکیل  را  دوامی 

.)and Ghermandi, 2004
نتایج نشان داد که از گندمیان چند ساله، 

گونه های:
Agrostics gigantean ،Bothriochloa 
ischaemum ،Elymus hispidus 
،Poa bulbosa ،Festuca ovina 
،Melica persica ،Brachypodium 
sylvaticum ،Elymus repens ،Bro�
mus tomentellus،Bromus pumilio 
،Phragmites austral is ،Horde�
um bulbosum و  Stipa barbata
و  می سوزند  به شدت  سوزی  آتش  اثر  در 
عالوه بر اندام هوایی، بذور آنها نیز روی گیاه 

می سوزد. برخی از بذور آنها که روی زمین 
ریخته و به طور کامل نسوخته اند، می توانند 
مجدداً رشد کنند، زیرا دارای پوشینه )گلوم 
بخشی  و  جنین  چنانچه  و  بوده  گلومل(  و 
از اندوسپرم آنها سالم باشد، در فصل پاییز 
رشد می کنند. از آنجایی که بذور این گیاهان 
و  مجاورتی  به صورت  هستند،  بانچ  دارای 
از آتش سوزی  بهار، پس  جست جانبی در 
می شوند،  جایگزین  و  کرده  رشد  به خوبی 
اثر  در  که  گیاه  ریشه  اندام  از  بخش  آن 
آسیب  دچار  زده،  بیرون  خاک  فرسایش 
می شود، سایر اندام ریشه ای که توسط خاک 
می کند.  رشد  و  می ماند  سالم  شده  پوشیده 
این  بذر  طریق  از  و  طبیعی  زادآوری  فقط 
دچار  آتش سوزی  از  بعد  سال  در  گیاهان، 

است،  داده  نشان  مطالعات  می شود.  مشکل 
گندمیان  آتش سوزي  از  پس  سال هاي  در 
چندساله بیشتر خواهند شد، به دلیل موقعیت 
جوانه هاي رویشی این گیاهان که در سطح یا 
 Haubensak et al.,( زیر خاک قرار دارند
2009( ، همچنین کوتاه بودن میان گره های 
طریق  از  غیرجنسی  تکثیر  و  ساقه  پایینی 
مریستمی  جوانه های  و  استولون  یا  ریزوم 
 )Erkovan et al., 2016( در قاعده ساقه
می کنند. مقاومت  آتش سوزي  بر  برا در 

مانند  نیز  یک  ساله  گندمیان 
Bromus dantonia،Bromus tecto�
rum ،Taeniatherum caput�medu�

sae و Heteranthelium piliferum 
و  سوخته  کامل  به طور  آتش سوزی  اثر  در 
از بین رفتند، در نتیجه گونه هایی حساس به 
روی  که  بذوری  درصد  می روند.30  شمار 
زمین ریخته و سالم مانده، یا بخشی از آنها 
که نیم سوز شده اند، مجدداً در فصل پاییز رشد 
کردند. با این حال در سال بعد از آتش سوزی 
تراکم و فراوانی آنها دچار نقصان و کاهش 

شدید شد. 
دو  بین  اول  سال  در  داد،  نشان  نتایج 
منطقه شاهد و آتش سوزی اختالف معنی داری 
و  وینر  شانون  تنوع  شاخص های  ز نظر  ا
سیمپسون و شاخص های غنای مارگالف و 
منهینیک وجود دارد. به طوری که شاخص های 
منطقه  در  وینر  شانون  و  سیمپسون  تنوع 
و  مارگالف  غنای  شاخص های  و  شاهد 
بود.  بیشتر  آتش سوزی  منطقه  در  منهینیک 
معنی داری  اختالف  سوم  و  دوم  سال  در 
مشاهده  مورد بررسی  شاخص های  از نظر 
نشد. آتش سوزی در سال اول، باعث تغییر 
گیاهی  تنوع  کاهش  و  گیاهی  پوشش  در 
در منطقه آتش سوزی شد. نتایج نشان داد، 
آتش سوزی،  از  پس  مختلف  سال های  بین 
اختالف معنی داری از نظر شاخص های غنای 
منهینیک وجود دارد و  گونه ای مارگالف و 
گونه ای  غنای  افزایش  موجب  آتش سوزی 
  Collins (1987)،Collins and شد. 
 Gibson (1990) ،Fensham (1999)
همکاران  و  شهالیی   ،  (Anguy (2010
)1391(، قربانی و همکاران )1390(، صدیقی 
و  باختر  جمشیدی  و   )1390( همکاران  و 
همکاران )1392( بر افزایش غنای گونه ای 
علت  که  کردند  اشاره  آتش سوزی  از  پس 
آن می تواند به کاهش رقابت بین گونه های 
مهاجم و کالس III و سرعت رشد گونه های 
و  یک ساله  پهن برگان  و   II کالس  گندمی 
چند ساله مرتبط باشد. کاهش رقابت در اثر 
حذف گونه های بوته ای، خشبی و چند ساله 
پهن برگ، سریع الرشد بودن گندمیان یک ساله 
و چند ساله، رشد پاییزه با بارش حداقل در 
بذر  تعداد زیاد  عرصه های مرتعی، همچنین 
تولیدی، کوچکی سطح و حجم بذور تولیدی، 
مصون ماندن این بذور در البه الی خاک و 
ناچیز  ماده سوختنی  داشتن  و  سنگ ریزه ها 

آتش سوزی  به طور کلی   
سبب جوان سازی و افزایش کیفیت 

و کمیت گونه های گیاهی مناسب، 
همچنین افزایش غنا و تنوع گیاهان 
می شود و نقش مثبتی را برای برخی 
از گیاهان، که به طور مستمر مورد 
چرا و بهره برداری قرار می گیرند، 
آتش سوزی  با  بنابراین،  دارد. 
مدیریت شده می توان هم فرصتی 
به مرتع داد و هم با اعمال مدیریت 
آن  بهبود شرایط  در  بیولوژیکی 

اقدام کرد. 



73 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 3، پیاپی 28، مرداد - شهریور  1400

از عوامل مهم پایداری و بقای این گونه ها 
با استفاده از بانک بذر اکوسیستم های مرتعی 
مناطق نیمه استپی است. بنابراین، آتش سوزی 
شدن  جایگزین  و  بوته ای ها  اثر حذف  در 
گندمیان و پهن برگان علفی موجب افزایش 
تعداد گونه در واحد سطح شده و در نتیجه 
می شود.  گونه ای  غنای  فزایش  ا موجب 
بررسی شاخص های تنوع گونه ای و کاهش 
نیز  وینر  شانون  و  سیمپسون  شاخص های 
نشان دهنده این بود که آتش سوزی موجب 
کاهش تنوع گونه ای شده است. آتش سوزی 
روی تنوع گونه ای اثر دارد و باعث می شود 
که پوشش گیاهی از بین برود و تنوع گونه ای 
Capita- .)1388  کاهش یابد )غالمی باغی،

nio و Carcaillet )2008( نیز بیان کردند، 
شاخص یکنواختی و شاخص تنوع شانون در 
معنی داری  اختالف  مختلف  سایت های  بین 
از  با کمتر  به طوری که در سایت های  دارد، 
مدت زمان شش سال پس از آتش سوزی، 
مدت  این  از  بیشتر  سال های  برای  و  کمتر 
از سال  داد،  نشان  نتایج  بود.  بیشتر  زمان، 
آتش سوزی،  و  شاهد  منطقه  دو  بین  دوم 
اختالف معنی داری از نظر شاخص های تنوع 
و غنای گونه ای مشاهده نشد. این موضوع 
نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه احیای 
ساله  دو  دوره  یک  از  پس  گیاهی  پوشش 

بود. ممکن خواهد 

نتیجهگیری  
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، 
سبب  مورد مطالعه  منطقه  در  آتش سوزی 
خاردار  گونه های  فراوانی  و  تراکم  کاهش 
و مهاجم در منطقه شد. بنابراین آتش سوزی 
کنترل شده می تواند یک عامل مدیریتی در 
کنترل گونه های مهاجم و گونه هایی که جزو 
کلیماکس منطقه نیستند، باشد. وجود بانک 
بذر طبیعی در اکوسیستم های مرتعی، به دلیل 
وجود حشرات و سایر موجوداتی که از بذور 
گیاهان مرتعی برای تغذیه، یا پوشش مأوای 
توسط  که  بذوری  می کنند،  استفاده  خود 
بذوری  محافظت می شوند،  دام ها  فضوالت 
که توسط تردد دام در سطح مراتع پراکنده 
می شود و بذوری که در زیر سنگ ریزه ها و 
سنگ های کوچک، یا خاک مدفون می شوند، 

همگی موجب شده تا از گزند آتش سوزی در 
امان مانده و بتوانند پس از ریزش نزوالت 
آسمانی در اثر کاهش رقابت، حذف اشکوب 
شروع  مناسب،  فضای  شدن  باز  و  فوقانی 
خود  انبوهی  و  تراکم  افزایش  و  رشد  به 
را  یکنواخت  و  یک دست  سیمایی  و  کنند 
از گونه های مرتعی، که گونه های مهمی در 
سیر توالی هستند، به وجود آورند، همچنین، 
غنای گونه های باارزش در مراتع را افزایش 
به طور کلی  بخشند.  بهبود  را  تنوع  و  دهند 
افزایش  و  جوان سازی  سبب  آتش سوزی 
مناسب،  گیاهی  گونه های  کمیت  و  کیفیت 
همچنین افزایش غنا و تنوع گیاهان می شود 
و نقش مثبتی را برای برخی از گیاهان، که 
به طور مستمر مورد چرا و بهره برداری قرار 
آتش سوزی  با  بنابراین،  دارد.  می گیرند، 
مرتع  به  فرصتی  هم  می توان  مدیریت شده 
در  بیولوژیکی  مدیریت  اعمال  با  هم  و  داد 

بهبود شرایط آن اقدام کرد. 
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