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چکیده

آتشسوزي یکی از عوامل شایع در اختالل و تغيير در بسياري از زیستبومها است و میتواند ترکيب گونهها را تحت تأثير قرار

دهد .مراتع ازجمله عرصههاي طبيعی هستند که هر ساله در سرتاسر جهان دستخوش آتشسوزي میشوند .تحقيق پيشرو در نظر
دارد با شناخت شدت آتشسوزي ،تأثير آن را روي پوشش گياهی مراتع مشجر مطالعه کند .مرتع کرماک که طی سالهاي اخير یکی

از وسيعترین آتشسوزيهاي مرتعی گيالن در آن رخ داده است ،براي این منظور انتخاب شد .آماربرداري به شکل تصادفی–
سيستماتيک با انتخاب  4ترانسکت و  40قطعه نمونه به تفکيک در هر یک از دو قطعه آتشسوزيشده و شاهد اجرا شد .ویژگیهاي
مورد مطالعه شامل مقدار توليد ،تراکم و تاجپوشش در هر قطعه نمونهبرداري اندازهگيري شد .پس از تجزیهوتحليل دادهها ،نتایج
بهدست آمده نشان داد که آتشسوزي منطقه تابع مدل سوخت  GR1و از نوع سبک و گذراست .نتایج همچنين ضمن اثر کوتاهمدت
آتش بر صفات مورد مطالعه ،مشخص کرد که گونههایی مانند  Trachynia distachyaو  Arenaria serpyllifoliaازجمله گونههاي
مقاوم و گونههاي  Ziziphora capitataو  Vinca herbaceaاز گونههاي حساس به آتشسوزي در مرتع کرماک هستند.
واژههاي کليدي :آتشسوزي ،مرتع ،گونه حساس ،گونه مقاوم ،تخریب

مقدمه

خوراک دامهاي وحشی از مراتع تأمين میشود ( Eftekhari

مرتع عبارت از زمينی است اعم از کوه و دامنه ،یا زمين
مسطح که در فصل چرا داراي پوششی از نباتات مرتعی و
علوفهاي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع
شناخته میشود ( .)Moghaddam, 2014در مورد اهميت
مراتع تنها ذکر این نکته کافی است که در سراسر جهان 70
درصد نياز غذایی نشخوارکنندگان اهلی و  95درصد

 Siahmsnsour .)et al., 2018و همکاران ( )2014ارزش
یک هکتار مرتع را ساالنه  232دالر برآورد کردهاند،
همچنين ارزش آن در کنترل فرسایش خاک و رواناب 3/2
برابر ارزش توليد علوفه و ارزش زیستمحيطی آن بيش از
 4تا  8برابر توليد علوفه برآورد شده است.
دفتر فنی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور
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سطح مراتع ایران را حدود  70تا  80ميليون هکتار برآورد
کرده است ،با در نظر گرفتن این که اراضی نيمهصحرایی و
جنگلهاي مخروبه و نيز اراضی آیش دیم و اراضی زیر
کشت دیم پس از برداشت محصول بهعنوان چراي دام مورد
استفاده قرار میگيرند ،میتوان حدود مساحت مراتع ایران را
برابر  114ميليون هکتار در نظر گرفت ( Moghaddam,
 .)2014مراتع استان گيالن با وسعتی برابر  342795هکتار،
کمترین سطح را در بين استانهاي شمالی ایران دارد
( .)Ghelichnia, 2018تغيير ترکيب گونهها ،از دست دادن
دامنه تنوع زیستی ،کاهش توليد زیستتوده ،پوشش گياهی
کمتر ،کمبهرهوري نشخوارکنندگان کوچک و فرسایش خاک
از مهمترین شاخصهاي تخریب مراتع هستند ( Zerga,
 .)2015آتشسوزي عامل شایع و منظم براي ایجاد اختالل و
تغيير در بسياري از زیستبومها است و نقش اکولوژیکی
بسيار مهمی دارد و میتواند ترکيب گونهها را تحت تأثير
قرار دهد ( .)Van Etten, 2010البته باید توجه داشت
آتشسوزيها با توجه به رژیم خود و با تغيير کيفی پوشش
گياهی میتوانند سبب استقرار گونههاي نامرغوب شوند
( .)Podur et al., 2002عوامل مختلفی در خطر وقوع
آتشسوزي تأثير دارند (،)Eskandari & Jalilvand, 2017
اما جداي از عوامل شکلگيري آتش ،تغييري که یک
آتشسوزي در آینده یک زیستبوم ایجاد میکند ،حائز
اهميت است که باید مورد توجه و کنکاش قرار گيرد.
 Siahmsnsourو همکاران ( )2016به نقل از
 )2013( Reinwaldآتش را براي سالمتی مرتع و پایداري
آن الزم میدانند و بر این باورند که اگر چرخه آتش متوقف
شود ،سالمتی و غلبه گراسهاي پایا و گياهان مرغوب به
خطر میافتد .پاسخگویی گياهان به آتشسوزيها براساس
مشاهدات انجامشده پس از آتشسوزي و جوامع گياهی
بعدي توسعهیافته تعيين میشود ( )Pyke et al., 2010و
آتشسوزي در کوتاهمدت ،زیستتوده گياهی را حذف یا
کاهش میدهد ) .)Zavala et al., 2014باوجوداین ،در
ميانمدت و بلندمدت آثار آتشسوزي پيچيدهتر است .براي
نمونه گياهان که در مراحل مختلف فنولوژي در معرض آتش
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قرار میگيرند ،بازخورد متفاوتی از آتش دارند ( Ruckman

 )2013( Tahmasebi .)et al., 2012در مراتع نيمهاستپی
استان چهارمحال و بختياري با توجه به وقوع ،تکرار و
وسعت آتش ،از آن بهعنوان مهمترین عاملی یاد میکند که
ترکيب ،تنوع ،ساختار و عملکرد جوامع گياهی را تحت
تأثير قرار میدهد Eftekhari .و همکاران ( )2018نتيجه
تغييرات بر ویژگیهاي گياهان مرتعی درنتيجه آتشسوزي را
عملکردي مهم و قابل تأمل در مدیریت مراتع نام میبرند.
نتایج پژوهشهاي آنان در مراتع سيراچال نشان داد که مراتع
این ناحيه پس از آتشسوزي به مرور زمان از گياهان
بوتهاي کاهش یافته و با افزایش گياهان علفی و گندمی
چندساله همراه میشود و ترکيب مرتع از گياهان چوبی به
سمت گياهان علفی سوق مییابد Siahmsnsour .و
همکاران ( )2014در ویسيان استان لرستان تأثير
آتشسوزي را در مراتع بررسی کردند ،نتایج این پژوهش
نشان داد که تأثير معنیداري بين مقدار متوسط توليد،
تاجپوشش ،مواد سوختنی سلولزي مرده و تجزیهنشده کف
بستر و  ...در مناطق آتشسوزي شده و نشده وجود دارد.
گونههاي مختلف گياهی میتوانند حساسيتهاي متفاوتی
در برابر آتش داشته باشند (.)Nasiri, 2012
به گفته Zouharو همکاران ( )2008ميزان زندهمانی درختان
در برابر آتشسوزي متفـاوت است و خصوصيات درختان و
توانایی براي رشد دوباره و رقابت براي دسترسی به منابع
بسيار مؤثر است .در اثر آتشسوزي و تحت تأثير گرماي
آتش ،بهدليل کاهش رقابت در آب و نور ،فارغ از فنولوژي
که مهمترین آنها پس از گلدهی تا رسيدن گياه است،
بهرهوري برخی گياهان علفی چندساله مثبت است ( Bond,
 .)2014در ایالت تگزاس آمریکا ،تأثير آتشسوزي روي
ترکيب گونهها در کوتاهمدت و ميانمدت گزارش شده است
) .(Wester et al., 2014تأثير آتش روي لگوم و گياهان با
دانههاي داراي پوشش سخت ،با ایجاد ترکخوردگی پوشش
دانهها ،جوانهزنی آنها را سرعت میبخشد ( & Rasmussen
 .)Wright, 1988در آتشسوزيهاي عادي مراتع ،جوانههاي
ریزوم زیرزمينی گياهان علفی چندساله بدون صدمه میتوانند
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باقی بمانند و اگر آتشسوزي براي یک دهه یا بيشتر وجود
نداشته باشد ،برخی از گياهان علفی چندساله ممکن است
بهدليل الیه ضخيم از بستر گياه که سطح زمين را میپوشاند و
جوانههاي ریزوم را سرکوب میکند ناپدید شوند ( Bond,
 .)2014بهطورکلی ،به نظر میرسد که تأثير آتشسوزيها بر
تنوع گونههاي گياهی به ویژگیهاي منطقه و به بسياري از
عوامل وابسته و ممکن است منفی یا مثبت باشد ( Deák et
 .)al., 2014در شرایط خاص ،آتشسوزي ممکن است باعث
جانشينی ثانویه از پوشش گياهی اوج شده و چنين فرایندي
حوادثی را تعریف میکند که در آن افزایش شدت و فرکانس
آتشسوزي ایجاد میشود و تسلط تروفيتها را که گونههاي
مقاوم در برابر آتش هستند تشویق میکند ( Reeves et al.,
.)2016
تحقيقات  Ffolliottو همکاران ( )2012در حوزه آبخيز
 Cascabelدر ایاالت متحده آمریکا نشان میدهد که توليد
گراسها در بهار و پایيز به دنبال وقایع آتشسوزي نسبت به
قبل از آن ،بهطور چشمگيري بيشتر است .در مراتع مشجر
توليد بيشتر چمنها به دنبال وقوع آتشسوزي به ترکيبی از
عوامل نسبت داده شده است ،ازجمله آن کاهش درختان
است ،بنابراین باید توجه داشت که عالوهبر شرایط
بيولوژیکی و فيزیکی قبل از آتشسوزي ،زمان (یعنی فصلی
بودن) آتش عامل مهمی در تعيين آثار آن است ( Stavi,
 .)2019گياهان از طریق اجتناب یا دوري از آتش ،یا تحمل
در برابر آتش میتوانند زنده بمانند یا مقاومت کنند که با
توجه به دماي شدید ناشی از آتشسوزي و ویژگیهاي
حياتی یک گياه میتواند تغيير کند ( Noble & Slatyer,
 .)1980; Pyke et al., 2010در بررسی اثر آتشسوزي
مراتع سردول خلخال ،درصد کل پوشش گياهی منطقه نسبت
به پيش از آتشسوزي کاهش یافت ( Sharifi & Iemanie,
 .)2006ادامه بررسیهاي آنان در سال بعد نشان داد که
حدود  30درصد از بوتهايها بهویژه  Astragalus aureusو
حدود  100درصد گندميان دائمی مانند  Festuca ovinaو
 Bromus tomentellusتجدید حيات یافتهاند و پوشش کل
به  64/5درصد افزایش یافته است Corbin .و Antonio

253

( )2004نيز در آتشسوزيها بر افزایش گراسهاي یکساله
در کوتاهمدت تأکيد دارند .تحقيقات  Siahmsnsourو
همکاران ( )2020نشان داده است ،آتشسوزي در
کوتاهمدت در مراتع ویسيان استان لرستان تأثير شدیدي بر
توليد و تاجپوشش گياهان بهویژه گراسها دارد.
در مورد آتشسوزي باید به این نکته مهم توجه کرد که
آتشسوزيها در دو نقطه ،هيچگاه کامالً یکسان نيستند.
 Gillو همکاران ( )2003در نتایج تحقيق خود گزارش
کردند ،بهدليل تفاوت رفتار آتش در مکانهاي متفاوت ،اثر
آتش باید در مقياس رویشگاهی بررسی شود و Govender
و همکاران ( )2006اشاره کردند ،فصل آتشسوزي و مقدار
سوخت ،تأثير مهمی در شدت آتشسوزيها دارند .شاید با
تجارب زیاد و تفسير آنچه از حادثه آتشسوزي باقی
میماند و نيز تهيه مدلهاي سوخت در هر منطقه بتوان از کم
و کيف آتشسوزي تصویري واقعی تهيه کرد .بنابراین ،وقتی
از آتشسوزي صحبت میشود به آن معنی نيست که نتایج
حاصل از رخداد آتشسوزي در مناطق مختلف شبيه هم
هستند و میتوان براي آن یک نسخه واحد تجویز کرد.
براساس مدلسازيهایی که در بررسی تغييرات
آبوهوایی جهان انجام شده است ،دانشمندان نشان دادهاند،
در دهههاي آینده ،وقوع آتشسوزي در جنگلها و مراتع
جهان افزایش خواهد یافت ()Cannon & De Graff, 2009
و این خود توجه بيشتر به پدیده آتش را نشان میدهد .به
دنبال آتشسوزي ،ازجمله عواملی که دستخوش تغيير و
اغلب نقصان میشوند ،تنوع و تراکم گونههاي گياهی هستند.
بهطوريکه با کاهش پوشش ،فرسایش خاک تشدید میشود.
این پژوهش میتواند با بررسی ابعاد آثار آتشسوزي بر
پوشش گياهی ،تغييرات به وجود آمده را بر تنوع و تراکم
پوشش گياهی مراتع کرماک ،از مراتع نيمهاستپی گيالن نشان
دهد .این پژوهش ،با بررسی تعيين مقادیر کمی اثر
آتشسوزي بر گياهان مرتعی و بهدنبال آن تعيين گونههاي
مقاوم براي بهکارگيري آنها در احياي عرصهها ،کاهش خطر
هزینههاي اجرایی و افزایش ميزان موفقيت عمليات احياي
مراتع ،گامی در جهت حفظ و حمایت از آنها برمیدارد.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
استان گيالن با وسعتی برابر با  14هزار کيلومترمربع در
شمال ایران واقع شده و مراتع این استان با وسعتی برابر
 342795هکتار شامل  4گروه گياهی و  34تيپ گياهيست
( .)Ghelichnia, 2018مرتع کرماک به مساحت 3000
هکتار از مراتع نيمهاستپی استان گيالن است که در جنوب
استان در شهرستان رودبار قرار دارد و در سال ،1396
وسعتی در حدود  25هکتار از آن طعمه آتش شد .با هدف
ارزیابی آثار آتشسوزي ،این محدوده در موقعيت جغرافيایی
 374947و  375865طول شرقی و  4060833و
 4060008عرض شمالی در مختصات یوتیام ( )utmو نيز

منطقه شاهد با وسعت  18هکتار ،واقع در امتداد منطقه
آتشسوزيشده به طرف غرب در موقعيت جغرافيایی
 374704و  375091طول شرقی و  4060767و
 4060294عرض شمالی در مختصات یوتیام ارزیابی
شدند .محدوده ارتفاعی آتشسوزي منطقه بين  1100متر تا
 1350متر از سطح دریاست (شکل  .)1درواقع ،مرتع کرماک
مرتع مشجري است که گونه درختی اُرس Juniperus
 ،excelsaدرختچه بادام کوهی ،Amygdalus lycioides
گونه گندمی یکساله  Trachynia distachyaو
چندساله  Poa bulbosaو گونه علفی چندساله Stachys
 inflataپوشش گياهی آن را تشکيل میدهند.

شکل  -1محدوده آتشسوزی و محدوده شاهد در مراتع کرماک استان گیالن

رخداد آتشسوزی
آتشسوزي در مرتع کرماک در تاریخ  1396/6/3در
ساعت  12ظهر از سمت شرقی منطقه شروع شد و تا ساعت
 19همان روز ادامه داشت ،بهطوريکه وسعتی برابر 25

هکتار از این مراتع در آتش سوخت.
بازدیدهاي اوليه در عرصه نشان داد ،پوشش علفی که
دوره سخت تابستان را به همراه چراي دام سپري کرده بود،
با وجود مقدار بسيار اندک و با توجه به از دست دادن
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رطوبت خود ،از نظر شدت آتش و سختی آتش میتواند در
محدوده آتشسوزيهاي سبک که تأثير کمی بر محيط
دارند ،نقش داشته باشد.
روش تحقیق
پس از انتخاب مناطق مورد مطالعه و بازدیدهاي ميدانی
محدوده دو منطقه آتشسوزي و شاهد در نرمافزار Google
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 Earthمشخص و بعد پلیگون آنها در نرمافزار ArcMap

ترسيم شد .در منطقه آتشسوزي با توجه به عرض منطقه به
فواصل هر  35متر ،یک خط نمونه (ترانسکت)  200متري و
درنهایت  7خط نمونه مشخص شد (خط نمونه  1تا  .)7در
منطقه شاهد نيز با تهيه پلیگون منطقه که از عرض بيشتري
برخوردار بود ،به فواصل هر  50متر 7 ،خط نمونه نيز در
این منطقه با شماره  1تا  7تعيين شد (شکل .)2

(ب)

(الف)

شکل  -2خطوط نمونه در دو منطقه آتشسوزی :الف -منطقه شاهد ،ب -مراتع کرماک

براي انتخاب خطوط نمونه براي نمونهبرداريهایی
صحرایی ،از روش آماربرداري تصادفی استفاده شد که در
این روش از بين  7خط نمونه در منطقه آتشسوزي 4 ،خط
نمونه (خطوط نمونه  5 ،4 ،1و  )6و در منطقه شاهد نيز 4
خط نمونه (خطوط نمونه  5 ،4 ،2و  )7انتخاب شد .در هر
خط نمونه  200متري 10 ،قطعه نمونه ثابت یک مترمربعی
 20متر

 20متر

 20متر

 20متر

به فواصل  20متر براي نمونهبرداري مشخص شد و در کل
از هر یک از  4خط نمونه در منطقه آتشسوزيشده40 ،
قطعه نمونهبرداري و در منطقه شاهد نيز  40قطعه
نمونهبرداري تعيين گردید ( .)Arzani, 1997شکل 3
طرحواره یک خطوط نمونه را نشان میدهد.

 20متر

 20متر

 20متر

 20متر

 20متر

 20متر

شکل  -3طرحواره (شماتیک) یکی از خطوط نمونهبرداری

در هر قطعه آماربرداري اعم از منطقه شاهد و منطقه
آتشسوزي ،نمونههاي الزم شامل درصد پوشش علفی از
هر گونه تهيه شد ،براي دقت بيشتر ،این کار با استفاده از
دوربين دیجيتال و در ارتفاع باالیی قطعات و از مرکز هر
قطعه ،طوري که کل سطح پالت قابل مشاهده باشد ،انجام

شد .به دنبال آن در تصاویر تهيهشده از هر قطعه نمونه ،سطح
تقریبی پوشش گونهها مشخص گردید ( & Seefeldt
 .)Terrance Boott, 2006براي این منظور ،با استفاده از
رويهمگذاري کاغذ ميلیمتري شفاف روي هر عکس،
درصد سطحی که هر گونه پوشش میداد ،با شمارش تعداد
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نقاط کاغذ ميلیمتري تعيين میشد .تراکم گونهها نيز با
شمارش پایهها انجام شد ،براي برآورد مقدار توليد ،پوشش
علفی هر گونه به تفکيک با قيچی معمولی براي پوشش
علفی و قيچی باغبانی براي پوشش خشبی ،برداشت ،داخل
پاکتهاي کاغذي جمعآوري و بعد براي انجام عمليات
خشککردن و تعيين وزن به آزمایشگاه منتقل شد .نمونهها

را پس از جداسازي در ظروف آلومينيومی قرار داده و
بهمدت  24ساعت در آون با درجه حرارت  70درجه
سانتیگراد نگهداري و خشک شدند ،سپس براي تعيين وزن
توليد خشک هر گونه ،با استفاده از ترازوي دیجيتال با دقت
صدم گرم ،وزن شدند .نمایی از منطقه آتشسوزي و منطقه
شاهد در مرتع کرماک در شکل  4نشان داده شده است.

منطقه آتشسوزي

شکل  -4تصویر منطقه آتشسوزی و منطقه شاهد در مراتع کرماک در شهریورماه 1396

تجزیهوتحلیل دادهها
پس از برداشت داده هاي زمينی با استفاده از نرم افـزار
آماري  ،SPSSشاخص هاي تراکم ،توليـد و تـاج پوشـش
مرتعی در دو عرصه آتش سوزي و شاهد در دو گـروه بـا
فرم رویشی علفی هاي پهن برگ و گراس ها از هم تفکيک
شدند ،سپس براي تعيين نرمال بودن داده هـا بـراي تمـام
صفات مورد بررسی از آزمـون کولمـوگروف -اسـميرنف
استفاده شد .پس از نرمال بودن داده ها ،براي مقایسه آنها
در دو منطقه آتـش سـوزي و شـاهد بـه عنـوان دو گـروه
مستقل ،از آزمون  Tمستقل اسـتفاده شـد ( & Bihamta
.)Zarechakohi, 2011

نتایج
براساس ارزیابی هاي انجام شده از مقدار ماده سوختنی
در عرصه باید گفت ،مطابق مدل هاي سوخت معرفی شـده

 Scottو  ،) 2005( Burganمرتـــع کرمـــاک در فصـــل
آتش سوز ي جزو مدل سوخت  GR1است .طبق توصـيف
این مدل سوخت ،درجه گسترش آتش کـم تـا متوسـط و
حدود  1/8کيلومتر در ساعت است و ارتفاع شعله ها نيـز
در ایــن مــدل کــم اســت و بــا عنایــت بــه اینکــه شــدت
آتش سوز ي ارتباط مستقيم با ارتفاع شعله و سختی آتش
نيز ارتباط مستقيم با نوع سوخت دارد ،در قالب مدل هاي
سوخت تعریف می شود .تجزیه وتحليل آتش سوزي مراتـع
کرماک حکایت از آن دارد کـه سـختی آتـش سـوزي در
منطقه ک م بوده ،در نتيجه باید خسـارت کمـی بـر پوشـش
علفی منطقه داشته باشد و تأثير آن نيز در طول زمان کـم
و ناچيز باشد.
با اسـتفاده از آزمـون  Tمسـتقل دو منطقـه شـاهد و
آتش سوزي از نظر توليد ،تراکم گونه و درصد تاج پوشش
با یکدیگر مقایسه شدند (جدول .)1
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جدول  -1تجزیهوتحلیل مقدار تولید در دو منطقه شاهد و آتشسوزی با استفاده از آزمون  Tمستقل ( 1397و )1398
مقدار معنیداری

درجه آزادی

مقدار t

مقدار F

فرم رویشی

سال انجام پژوهش

*0/03

78

2/22

13/75

علفی پهنبرگ

97

**0/00

78

4/21

17/36

گراس

97

0/92ns

78

0/11

0/03

علفی پهنبرگ

98

0/85 ns

78

0/19

0/01

گراس

98

** :معنیدار در سطح اطمينان  99درصد
* :معنیدار در سطح اطمينان  95درصد
 :nsمعنیدار نبودن

جدول  1نشان میدهد ،در سال  1397بين مقدار توليد
پوشش گياهی فرمهاي رویشی علفی پهنبرگ و گراس در
مناطق شاهد و آتشسوزي ،اختالف معنیداري وجود دارد
و بر خالف آن در سال  1398این اختالف مشاهده نمیشود
و نشاندهنده فراهم شدن شرایط مناسب براي ثبات مقدار
توليد در دو منطقه است.

در تجزیهوتحليل تراکم پوشش گياهی در بين
رویشهاي علفی پهنبرگ و گراس نتایج مشابه حاصل شد
(جدول .)2
مقایسه درصد تاجپوشش دو منطقه شاهد و آتشسوزي
در سالهاي  97و  98نيز به دنبال صفات توليد و تراکم،
نتایج مشابه داشتند (جدول .)3

جدول  -2تجزیهوتحلیل مقدار تراکم پوشش در دو منطقه شاهد و آتشسوزی با استفاده از آزمون  Tمستقل ( 1397و )1398
مقدار معنیداری

درجه آزادی

مقدار t

مقدار F

فرم رویشی

سال انجام پژوهش

**0/00

78

5/26

417/48

علفی پهنبرگ

97

**0/00

78

5/12

33/11

گراس

97

0/92 ns

78

0/45

0/13

علفی پهنبرگ

98

0/85 ns

78

1/84

4/31

گراس

98

** :معنیدار در سطح اطمينان  99درصد
* :معنیدار در سطح اطمينان  95درصد
 :nsمعنیدار نبودن

جدول  -3تجزیهوتحلیل تاجپوشش در فرمهای مختلف رویشی در دو منطقه شاهد و آتشسوزی با استفاده از آزمون  Tمستقل (  1397و )1398
مقدار معنیداری

درجه آزادی

مقدار t

مقدار F

فرم رویشی

سال انجام پژوهش

**0/00

78

7/65

30/32

علفی پهنبرگ

97

*0/02

78

1/20

1/00

گراس

97

0/62 ns

78

0/51

0/45

علفی پهنبرگ

98

0/92 ns

78

0/10

0/20

گراس

98

** :معنیدار در سطح اطمينان  99درصد
* :معنیدار در سطح اطمينان  95درصد
 :nsمعنیدار نبودن
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جدول  -4میانگین تغییرات صفات عمده پوششهای گیاهی در گونههای شاخص در مرتع کرماک آزمون  Tمستقل ()1398-1397
میانگین تاجپوشش
)(%

4/40 ±0/66

ns

4/75 ±0/82
±0/39

**2/05

3/83 ±0/38
1/79 ±0/39

ns

1/92 ±0/03
±0/28

*1/98

3/20 ±0/46
±0/20

**4/50

0/80 ±0/03
±0/23

**8/00

3/02 ±0/17
±1/38

**35/41

25/94 ±0/36
±0/85

*40/20

40/70 ±1/34
±0/42

**1/15

2/03 ±0/48
±0/53

**1/85

1/03 ±0/16
±0/67

**1/75

0/85 ±0/05
±0/16

*1/55

میانگین تراکم
)(N/m2

4/90 ±0/22

ns

4/70 ±1/90
±0/22

**1/95

4/05 ±0/22
1/98 ±0/16

ns

2/20 ±0/16
±0/16

**4/98

6/05 ±0/32
±0/33

**3/9

0/95 ±0/13
±0/16

**4/03

1/03 ±0/16
±3/20

**70/73

59/84 ±0/90
±0/79

**69/87

63/14 ±2/26
±0/15

**3/98

15/6 ±2/50
±3 / 2

**11/10

8/03 ±0/16
±1/06

**3/85

1/60 ±0/036
±0/16

*4/20

میانگین تولید
)(gr/m2

2/08 ±0/46

ns

2/11 ±0/44
±0/30

**1/64

2/21 ±0/29
1/33 ±0/04

ns

1/52 ±0/20
±0/10

**0/85

1/86 ±0/24
±0/33

**1/41

0/49 ±0/04
±0/17

**2/08

تیمار
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي

1/39 ±0/12

شاهد

**20/28 ±3/81

آتشسوزي

18/40 ±1/02

شاهد

±2/30

**22/79

19/60 ±1/56
±0/05

**1/02

2/67 ±0/06
±0/47

**1/63

1/04 ±0/13
±1/39

**3/00

2/70 ±0/78
±0/20

*3/78

آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي

1/01 ±0/22

3/10 ±0/15

2/68 ±3/80

شاهد

1/60 ±0/81

2/47 ±1/15

0/34 ±0/18

آتشسوزي

1/70 ±0/22

1/95 ±0/22

0/26 ±0/02

شاهد

±0/03

**1/90

0/87 ±0/03
1/90 ±0/91

ns

1/43 ±0/25

±0/16

**1/98

0/88 ±0/05
2/18 ±1/36

ns

1/93 ±0/27

±0/08

**0/51

0/16 ±0/03
0/37 ±0/05

ns

0/29 ±0/06

آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد

سال

گونه

97
Aegilops tauschii

98
97
Helianthemum
ledifolium

98
97
Stachys inflata

98
97
Trachynia
distachya

98
97
Vulpia myuros

98
97
Agropyron
trichophorum

98
97
Arenaria
serpyllifolia

98
97

Crupina
crupinastrum
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میانگین تاجپوشش
)(%

±0/53

**1/85

1/03 ±0/03
0/95 ±0/06

ns

0/87 ±0/05
1/03 ±0/15
0/98 ±0/16
1/43 ±0/13

ns

1/75 ±0/08
±0/09

**0/48

0/93 ±0/04
2/50 ±0/41

ns

2/43 ±0/02
±0/05

**1/95

4/50 ±1/15
1/43 ±0/23

ns

1/83 ±0/07
±0/87

**6/58

2/88 ±0/97
0/50 ±0/11

ns

0/68 ±0/15
0/15 ±0/05

ns

0/20 ±0/08
±0/09

**0/30

2/80 ±0/06
±0/04

**0/10

0/93 ±0/26
±0/14

**1/00

0/25 ±0/10
±1/87

**2/65

1/03 ±0/15
** :معنیدار در سطح اطمينان  99درصد
* :معنیدار در سطح اطمينان  95درصد
 :nsمعنیدار نبودن

میانگین تراکم
)(N/m2

±0/80

**2/78

1/05 ±0/22
3/10 ±1/21

ns

2/96 ±0/72
±0/16

**2/03

2/93 ±0/47
2/28 ±0/08

ns

2/93 ±0/08
±0/08

**0/50

1/85 ±0/08
4/25 ±0/60

ns

4/15 ±3/95
±0/55

**1/05

3/81 ±1/26
8/50 ±1/58

ns

7/80 ±0/20
±0/61

**19/97

14/98 ±0/15
2/50 ±0/53

ns

2/63±0/60
0/95 ±0/37

ns

1/05 ±0/41
±0/07

**0/25

4/00 ±2/03
±0/05

**0/10

3/70 ±1/16
±0/15

**1/02

0/75 ±0/10
±1/49

**13/50

5/97 ±0/16
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میانگین تولید
)(gr/m2

±0/04

*0/74

1/00 ±0/11
2/38 ±1/09

ns

1/99 ±0/06
±0/21

**2/73

1/61 ±0/31
0/75 ±0/06

ns

0/92 ±0/03
±0/07

**0/48

0/77 ±0/05
1/91 ±0/17

ns

1/76 ±0/96
1/12 ±0/62

ns

1/14 ±0/63
1/29 ±0/18

ns

1/47 ±0/05
±0/29

**1/89

1/60 ±0/38
0/92 ±0/19

ns

0/94 ±0/19
0/36 ±0/14

ns

0/41 ±0/11
±0/01

**0/05

2/69 ±0/16
±0/01

**0/03

1/73 ±0/74
±0/28

**4/07

2/64 ±0/14
±0/13

**4/30

1/41 ±0/15

تیمار
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد
آتشسوزي
شاهد

سال

گونه

98
97
Phlomis olivieri

98
97
Vinca herbacea

98
97
Minuartia
hamata

98
97
Poa bulbosa

98
97
Festuca ovina

98
97
Ziziphora
capitata

98
97
Echinaria
capitata

98
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نتایج ارزیابی درصد تاجپوششها در سال  1397در بين
گراسها و علفیهاي پهنبرگ نشان داد ،بين منطقه شاهد و
آتشسوزي اختالف معنیداري وجود دارد ،ولی در سال
 1398یعنی سال دوم پس از آتشسوزي اختالف معنیداري
دیده نشد.
پس از ارزیابی تأثيرات کلی آتشسوزي بر صفات عمده
پوششهاي گياهی در مرتع کرماک ،روند تغييرات این
صفات در گونههاي شاخص با استفاده از آزمون  Tمستقل
مطالعه و بررسی شد که نتایج آن در جدول  4مشاهده
میشود.
نتایج این جدول نشان میدهد ،پوشش گياهی غالب
منطقه ،فرمهاي رویشی گراس هستند ،بهطوريکه گراس
یکساله ( T. distachyaگيسبافته) بهتنهایی  49درصد ميزان
توليد 53 ،درصد تراکم و  66درصد تاجپوشش منطقه را
دربر میگيرد و میتواند بهعنوان یک اندیکاتور یا شاخص
ویژه در روند این ارزیابیها نقد و بررسی شود.

بحث
مرتع کرماک با پوشش پراکنده درختان کوچک و
درختچهاي به همراه گونههاي علفی مرتعی که ویژگی مناطق
شبه باغی را به نمایش میگذارد ،ازجمله مناطق اکوتونی است
که نشاندهنده اتمام مرزي هر یک از مناطق جنگلی و مرتعی
است .وقوع آتشسوزي در این منطقه در شهریورماه  1396با
دوره شدید تنشهاي خشکی تابستانه همزمان بود که بههمراه
سپري شدن چرا در فصل بهار و تابستان ،مقدار و سطح
پوشش علفی منطقه را به حداقل ممکن کاهش داده است.
بررسی پوشش ماده سوختنی منطقه در این فصل ،مرتع
کرماک را در مدل سوخت  GR1قرار داده است و نتایج این
پوشش و حوادث بعد از آتشسوزي نشان میدهد ،سختی
آتش در منطقه محدود و کم بود .همانطور که پيشازاین
اشاره شد نتایج حاصل از رخدادهاي آتشسوزي ،حتماً
شبيه هم نيستند و بههمين دليل نمیتوان یک نتيجه واحد را
از آتشسوزيها در عرصههاي متفاوت انتظار داشت ( Deák
 Siahmsnsour .)et al., 2014و همکاران ( )2014به نقل

اثر آتشسوزي بر خصوصيات کمی ...

از  Gillو همکاران ( )2003تأکيد کردند ،با توجه به
مقياسهاي مختلفی که از ماهيت آتش حادث میشود،
میتوان شاهد پيامدهاي محيطزیستی مختلفی از آتشسوزي
بود .براساس نتایج حاصل ،از گونه گياهی نمونهبرداريشده
در این بررسی 26 ،درصد آنها به شکل کلی در طبقه رویشی
گراس و  74درصد آنها در قالب پوششهاي رویشی علفی
پهنبرگ دیده میشوند.
در سال  1397یعنی یکسال پس از آتشسوزي ،بين
صفات مختلف پوشش گياهی در دو منطقه شاهد و
آتشسوزي ،اختالف معنیداري مشاهده میشود ،بنابراین
میتوان نتيجه گرفت که هرچند آتشسوزي از نظر شدت و
سختی در گروه آتشسوزيهاي ضعيف قرار داشته ،ولی
توانسته است بر مقادیر توليد ،تراکم و تاجپوشش در سال
بعد تأثيرگذار باشد .در سال ( 1398جدولهاي  2 ،1و ،)3
بر خالف سال  1397ادامه تأثير آتشسوزي بر پوشش
گياهی مشاهده نمیشود ،بهعبارتی اختالفی از نظر توليد،
تراکم و تاجپوشش بين دو منطقه آتشسوزي و شاهد
مشاهده نمیشود که این خود دال بر کم بودن شدت وقوع
آتشسوزي در منطقه است که نتوانسته آثار ادامهداري در
روند توليد و سایر صفات داشته باشد.
ناگفته نماند مدل سوخت مرتع کرماک که در زمان
آتشسوزي در زمره مدل سوخت  GR1بود ،بهترتيب بين
سایر مدلهاي سوخت مراتع ،نخستين مدل سوخت است و
بهلحاظ کم بودن مقدار ماده سوختنی کمترین شدت را
داشت ،بنابراین کمترین تأثير را میتواند بر اکوسيستم منطقه
داشته باشد.
جدول  4که تغييرات شاخصهاي عمده گياهی را نشان
میدهد ،گونه گياهی  T. distachyaاز گراسها با فاصله
زیاد از سایر گونههاي علفی از نظر توليد ،تراکم و
تاجپوشش قرار دارد .بیتردید این گونه یکی از شایعترین و
معروفترین گونههاي علفی در مرتع کرماک است و میتواند
بهعنوان یک شاخص یا بهاصطالح اندیکاتور براي پدیده
آتشسوزي در منطقه بيان شود T. distachya .از نظر
شاخص زیستی براساس طبقهبندي رانکایر در گروه
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تروفيتها جاي دارد و بهطورکلی حساسيت تروفيتها در
برابر آتشسوزي به فصل آتشسوزي و شدت آن بستگی
دارد ( ،)Pyke et al., 2010بنابراین ذکر این نکته الزم است
که آتشسوزي منطقه کرماک پس از سپري شدن دوره
رویشی به وقوع پيوسته است و ارزیابی آن نيز نشان داده
است که شدت آن نيز کم و ناچيز بود T. distachya .از
گونههاي غيرخوشخوراک است که هم در منطقه
آتشسوزي و هم در منطقه شاهد ،حضور بارزي دارد .البته،
حضور آن در منطقه آتشسوزي پررنگتر بوده و اختالف
معنیداري با منطقه شاهد دارد و این نشان از همراهی یا
مقاومت این گونه نسبت به آتشسوزي منطقه است Dasti .و
همکاران ( T. distachya )2007را بهعنوان یکی از
گونههاي شاخص مناطق نيمهخشک معرفی کردهاند ،به گفته
آنان در برخی موارد تراکم زیاد این گونه در مناطق خشک
نيز گزارش شده است Ünal .و همکاران ( )2013در
تحقيقات خود اشاره کردند T. distachya ،از گونههاي
مهاجم است که در مناطق تخریبشده بهشدت افزایش
مییابد Gholami .و همکاران ( T. distachya ،)2019را از
گونههاي شاخص منطقه قرق و مرتعی مراتع قشالقی منطقه
حرار بلوط ماهور شهرستان ممسنی در استان فارس معرفی
میکنند )2008( Miguel .نيز این گونه را یکی از
مشخصترین گونههاي زیرتيپ مناطق شبهاستپی معرفی
کرده است .بر اساس  Baraniو  )2010( Rastgarدر مراتع
مراوهتپه شهرستان کالله استان گلستانT. distachya ،
مهمترین گراس یکساله معرفی شده است که سهم آن در
ترکيب گونههاي گياهی  60/7درصد اعالم شده است.
 Corbinو  )2004( Antonioبر افزایش گراسهاي یکساله
در کوتاهمدت پس از آتشسوزي تأکيد دارند ÜNAL .و
همکاران ( )2013از  T. distachyaبه همراه گونههایی مانند
 Marrubium parviflorum ،Alyssum pateriو Phlomis
 armeniacaبهعنوان گونههاي مهاجم یاد میکنند.
اگرچه هجوم گونه  T. distachyaدر مرتع کرماک ،چه
در عرصه شاهد و چه در عرصه آتشسوزي که مقدار آن
بهمراتب بيشتر است ،حکایت از کاهش کيفی مراتع و در پی
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آن کاهش چراي دام دارد ،ولی از دیدگاه محيطزیستی باید
از کلمه فرصت استفاده کرد و خوشبينانه به آن نگاه کرد،
زیرا در منطقه نيمهخشک این ناحيه که در برابر حوادث
طبيعی بسيار شکننده است ،گونه  T. distachyaباید بهعنوان
یک گونه حامی از خاک منطقه مورد توجه و حمایت قرار
گيرد ،زیرا با رشد خود از خاک در مقابل فرسایش
قطرههاي باران و فرسایش آبی و بادي محافظت میکند.
پس از گونه  T. distachyaو در بين گونههاي مطرح و
Agropyron
بررسیشده در مرتع کرماک ،گونه
 trichophorumاز نظر شاخص توليد در منطقه آتشسوزي
و شاهد مقام دوم را دارد و پس از گونه  T. distachyaنقش
مهمی را در پوشش منطقه ایفا میکند Chad .و Davies
( )2010در نتایج تحقيق خود پيرامون آتشسوزي در مراتع،
افزایش  Agropyronرا در اثر حذف بوتهايها گزارش
کردهاند که با نتایج این تحقيق همخوانی دارد.
 Siahmsnsourو همکاران ( )2016به نقل از  Trollopeو
همکاران ( Rimer ،)1999و  )2006( Evansو  Tizonو
همکاران ( )2010به افزایش گراسهاي پایا مانند A.
 trichophorumدر یکسال پس از آتشسوزي اشاره کردند.
در مورد حساسيت این گونه به آتشسوزيهاي سبک نيز
ذکر این نکته ضروري است که از این گونه بهعنوان گونه
مقاوم یاد میشود که از نظر توليد و سایر صفات اختالف
معنی داري با منطقه شاهد دارد .در مورد مقاومت این گونه
به آتش ،باید به نتایج تحقيقات  Godarziو همکاران
( )2018اشاره کرد ،آنان نشان دادند که واکنش انواع گراس
ها در مقابل آتشسوزي متفاوت است ،همچنين اعالم کردند،
آتشسوزي بر عملکرد توليد  Agropyronاثر مثبت و بر
توليد  Stipaاثر منفی دارد.
 Amozegarو همکاران ( )2020در تحقيقات خود در
مراتع کجور شهرستان نوشهر نشان دادند ،تعداد  44گونه
گياهی بين دو منطقه آتشسوزي و شاهد در این مراتع
مشترک هستند و فقط تعداد سه گونه بهطور انحصاري در
عرصه آتشسوزي وجود دارد ،همچنين  12گونه تنها در
منطقه شاهد مشاهده شد .در منطقه آتشسوزي گونه
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.کوتاهمدت و محدود به سال اول بعد از آتشسوزي است
A.
،A. serpyllifolia ،T. distachya گونههاي
 ازجمله گونههاي مقاوم بهS. inflate  وtrichophorum
Vinca ،Ziziphora capitata آتشسوزي بودند و گونههاي
Aegilops  وHelianthemum ledifolium ،herbacea
 بهعنوان گونههاي حساس به آتشسوزي در اینtauschii
.مراتع معرفی شدند
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Abstract
Fires can be a common cause of disruption and change in many ecosystems and can affect
species composition. Pastures are one of the areas that fire every year around the world. The
present study aims to study the effect of fire on the vegetation of wooded pastures by
recognizing the severity of fire. Kermak rangelands was selected for this study, because one of
the largest fires has been occurred in Guilan in recent years. Random-systematic inventory
measurement was performed by selecting four transects and 40 sample plots separately in each
of the fire and non-fire areas. The studied characteristics were production amount, density and
canopy in each sampling plot. The results showed that the surface fire was a function of the
GR1 fuel model and the severity of fire was light and transient. The results also showed the
short-term effect of fire on the traits that species such as Trachynia distachya and Arenaria
serpyllifoliaand are resistant species and species of Ziziphora capitate and Vinca herbacea are
sensitive species to fire in Karmak rangeland.
Key words: Fire, rangelands, resistanse species, tolerance species, degradation.

