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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن
 .2استاد گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن
 .3دکتری اکولوژی جنگل ،مرکز تحقیقات منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه
تاریخ دریافت ،6335/70/63 :تاریخ پذیرش6335/75/64 :

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آتشسوزی بر فلور و شکل زیستی گونههای علفی در منطقۀ جنگلی تنگۀ بزازخانه در شمال
شرق کرمانشاه انجام گرفت .پس از تعیین مساحت قطعه نمونهها به روش حداقل سطح 04 ،قطعه نمونه در هریک از مناطق
سوخته و شاهد برداشت شد .گونههای گیاهی حاضر در سطح قطعه نمونهها جمعآوری و شناسایی شد و شکل زیستی آنهاا
براساس روش رانکایر تعیین شد .نتایج نشان داد که در منطقۀ سوخته 04 ،گونۀ گیاهی متعلق باه  73جانس و  40تیاره و در
منطقۀ شاهد نیز  04گونۀ گیاهی متعلق به  73جنس و  47تیرۀ گیاهی وجود دارد .در بین تیرههای شناسااییشاده ،تیارههاای
 Iridaceae ،Guttiferae ،Malvaceaeو  Caryophyllaceaeفقط در منطقۀ سوخته و تیرههای  Papaveraceaeو

Brassicaceae

در منطقۀ شاهد بهصورت اختصاصی حضور داشتند .همین امر سبب بروز اختالفاتی در ترکیب گونههای بین دو منطقه شاد.
بررسی شکل زیستی گونهها در مناطق بررسیشده نشان داد که تروفیتها بیشترین درصد پوشش را در دو منطقاه باه خاود
اختصاص دادهاند ،بهطوری که درصد این گونهها در منطقۀ سوخته بیشتر از منطقۀ شاهد بود .بهطور کلی با توجه به گذشات
 9سال پس از آتشسوزی ،حضور و نبود یا بازسازی برخی گونهها توسط آتشسوزی تحت تأثیر قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :آتشسوزی ،توزیع فراوانی ،شکل زیستی ،فلوریستیک ،کرمانشاه.

مقدمه



عوامل محیطی وابسته است ،زیرا محایط مایتواناد اثرهاای

منااابع طبیعاای تجدیدشااونده از مها تاارین و در عااینحااال

انکارناپذیری در شکلگیری اشکال زیستی داشته باشاد .بار

باارزشترین سرمایههای طبیعی هستند که بستر حیات بشار

این اساس گیاهان ممکن است اشاکال زیساتی متفااوتی در

و توسااعۀ پایاادار اقتصااادی محسااو ماایشااوند .در یااک

جوامع و مناطق مختلف داشته باشند .شاکل زیساتی لالاب

اکوسیست جنگلی ،بین گونههای گیااهی و دیگار بخاشهاا

یک منطقه نشاندهندۀ ساازش آن گوناه باا محایط اطاراف

ارتباط قوی دیده میشود .گوناههاای گیااهی باا اساتفاده از

است [ .]2بین عناصر موجود در اکوسیسات جنگال ،رواباط

سرشت اکولوژیک خود رویشگاه خود را انتخاا مایکنناد

پیچیدهای وجاود دارد کاه شاناخت و تشاریح آن نااممکن

که این موضوع با بررسی سیمای ظاهری رستنیها مشاخ

است؛ فقط این موضوع اهمیت دارد که دخالت در هار یاک

میشود [ .]4شکل زیستی گیاهان ،به ویژگیهای ژنتیکای و

از روابط موجود ،ممکن است سبب تغییر در تعاادل محایط

 * نویسندۀ مسئول ،تلفن73339100097 :
Email: Karimi.narvan@gmail.com

شود [ .]4آتشسوزی بهعنوان یکی از مه تارین عامالهاای
اکولوژیکی در بسایاری از زیساتگاههاا یاا اکوسیسات هاای
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طبیعی میتواند ترکیب جوامع گیاهی و پویایی آنها را تحت

مواد و روشها

تأثیر قرار دهد .اثر متقابال آتاشساوزی و پوشاش گیااهی،

منطقۀ جنگلی تنگۀ بزازخانه در داخل منطقاۀ حفاظاتشاده

مسئلۀ مهمی است؛ باهطاوری کاه آتاشساوزی در شارایط

چاالبه در دوازده کیلومتری شمال شرق کرمانشااه -بیساتون

اقلیمی خاص بار تجزیاۀ ماواد و همچناین تعیاین سایمای

قرار دارد (با طول جغرافیاایی " 03° 43' 40تاا "03° 43' 0

پوشش گیاهی یک اکوسیست تأثیرگذار است [ .]7در زمیناۀ

شرقی و عار

جغرافیاایی" 70° 22' 73تاا "70° 27' 47

واکنش پوشش گیاهی به آتشسوزی بررسیهای زیاادی در

شمالی) .شایب کلای منطقاه جناوبی اسات .براسااس آماار

جهان صورت گرفتاه اسات .باا توجاه باه شارایط طبیعای

نزدیکترین ایستگاه هواشناسای (سارارود) میاانگین باارش

اکوسیست های جنگلی و ویژگیهای آتش ،اثرهای مختلفای

سالیانه  029میلیمتر و بیشاترین درجاۀ حارارت در مارداد

از آتشسوزی مبنی بر افزایش یا کااهش پوشاش گیااهی و

 24/3سانتیگراد و کمترین درجۀ حرارت در دی  2/3درجۀ

تغییر در ارتباط با ترکیب گونهای گزارش شده است [.]4-0

سانتیگراد است ،اقلی منطقه برحساب طبقاهبنادی آمبارژه

دربارۀ اثرهای آتشسوزی بر اکوسیست های جنگلی باهطاور

( )Q=03/40نیمهمرطو

گسااترده تحقیااق شااده اساات ،امااا در مااورد اثرهااای

رسی -سیلتی و افق ماواد ماادری شاامل رساوبات نارم باا

زیستمحیطی آتش بار فلاور و شاکل زیساتی گوناههاای

سنگریزه و سنگ مادر آهکی است .قسمتهایی از جنگال

گیاهی در جنگلهای زاگارس بررسایهاای کمای صاورت

بهدلیل اینکه قبالً پادگاان نااامی باوده از باین رفتاه اسات.

گرفته است؛ اللب پژوهشهای صورتگرفته نیز به بررسای

مساحت منطقۀ سوخته و شاهد (منطقاۀ آتاشنگرفتاه) هار

کوتاهمدت آتشسوزی پرداختهاند [ ]9 ،3و تاکنون در ماورد

کدام  04هکتار است و در هر منطقه بهمناور برداشاتهاای

تااأثیر آتااشسااوزی باار فلااور و شااکل زیسااتی گیاهااان در

فلوریستیک 04قطعه نمونه برداشات شاد .منطقاۀ شااهد باا

بلندمدت تحقیق نشده است .آتاشساوزی یکای از عوامال

رعایت فاصلۀ مناسب و بیشاترین همگنای ،نزدیاک منطقاۀ

اصلی اختالل در جنگلهاای زاگارس اسات کاه ،متأسافانه

سوخته انتخا

شد (شکل  .)4آتشساوزی در ساال 4740

سبب تغییار در ترکیاب فلوریساتیک و تناوع گوناهای ایان

بهوقوع پیوست و از نوع سطحی بود و علافهاای خشاک

معتدل است .بافات خاام منطقاه

جنگلها شده است [ .]44باا توجاه باه آتاشساوزیهاای

جنگل عامل گسترش آن بودند .پوشش گیاهی لالب منطقاه

زیادی که در جنگلهای زاگرس در طی دهاههاای گذشاته

بلوط است و گونۀ بلوط برودار گونۀ لالب اشکو

فوقاانی

گزارش شده است ،فاراه آوردن اطالعاات پایاه در ماورد

را تشکیل مایدهاد .فارم رویشای درختاان منطقاه از ناوع

تغییرهای فلوریستیک منطقه بعد از وقوع آتشسوزی ،ابازار

شاخهزاد است که ناشای از حضاور طاوالنیمادت جواماع

مهمی برای تعیین توان باالقوۀ گوناههاا ،شناساایی پتانسایل

بهعلت نزدیکی به روستای چاالبه است.

اکولوژیکی منطقه و برنامهریزی دقیق و آگاهانه برای حفا،،
احیا و گسترش این منطقه اسات؛ چراکاه بادون آگااهی در

روش تحقیق

مورد بررسایهاای فلوریساتیک و پوشاش گیااهی ،امکاان

در این تحقیق بهمناور اثر آتشسوزی بر فلور منطقه ابتادا

برنامهریزی اصولی در این اکوسیست بهوجود نخواهاد آماد.

با جنگلگردشای و آمااربرداری اولیاه از قطار درختاان و

از اینرو ،این بررسی با هدف شناخت تأثیر آتشساوزی بار

تعیین درصد انحراف معیار و دقت آماربرداری باا اساتفاده

فلور و شکل زیستی گونههای گیاهی در جنگلهای زاگرس

از رابطۀ  4تعداد قطعات نمونه تعیین شد:

انجام پذیرفت.
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به این ترتیب ،تعداد  04قطعه نمونه بهدسات آماد کاه

مساحت قطعاه نموناههاا باا اساتفاده از روش حلزونای و

در هر منطقه  04قطعه نمونه و در مجموع  44قطعه نموناه

منحنی سطح به گونه بهدست آمد ،بهطوری که اندازۀ قطعه

به روش تصادفی -سیستماتیک در هر دو منطقاه برداشات

نمونهها به ابعاد  0×2متر ( 4متر مربع) اساتفاده شاد [.]44

شد .نمونهبرداری بعد از گذشات  9ساال از وقاوع آتاش

در هر قطعه نمونه ،نوع و درصد تاا پوشاش گوناههاای

سوزی ،هنگامی که بیشتر گونههای علفی در سطح منطقاه

گیاهی به تفکیک فرم رویشی براساس معیار فراوانی -للبه

وجااود داشااتند ،یعناای در فصاال رویشاای انجااام گرفاات.

وان درمال تعیین شد (جدول .)4

شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق (تنگۀ بزازخانه( در کرمانشاه
جدول  .1درصد پوشش با توجه به معیار وان درمال
طبقه

1

4

3

2

5

6

7

8

9

درصد پوشش

کمتر از 7/5

7/5-6/5

6/5 -3

3-5

5 -60/5

60/5 -05

05 -57

57-05

بیشتر از 05

نمونههای جمعآوریشده پس از پرس و خشک کردن

انتهایی داخل زمین) ،تروفیتها (گیاهاانی یکسااله کاه در

و انتقال به هرباریوم مرکاز تحقیقاات کشااورزی و مناابع

اوقات نامساعد بهصورت بذر باقی میمانند) و اپیفیتهاا

طبیعی شهرستان کرمانشاه با استفاده از فلاورهاای ایرانیکاا

(گیاهان پیچنده و باالرونده و جوانۀ انتهایی هر جا ممکان

[ ،]42فلور ایران [ ،]47ترکیه [ ،]40و عراق [ ]40شناسایی

است باشد) هستند.

شدند .برای طبقهبندی شکل زیستی گیاهان از طبقاهبنادی

بهمناور مشخ

کردن نحوۀ توزیع گونههاا از معیاار

رانکایر [ ]43اساتفاده شاد .در ایان روش گیاهاان شاامل

اهمیت نسبی گونهها استفاده شد [ .]43برای محاسبۀ

شکلهای زیستی فانروفیتها ،کامهفیتها (جواناۀ انتهاایی

الیۀ علفی ،میاانگین درصاد پوشاش هار گوناه باهعناوان

کمتر از  20سانتیمتر در سطح خام) ،همیکریپتوفیاتهاا

چیرگی نسبی در نار گرفته شد .بنابراین در این الیه بارای

(جوانۀ انتهاایی داخال الشابر ،)،کریپتوفیاتهاا (جواناۀ

محاسبۀ  SIVاز رابطۀ  2استفاده شد:

SIV

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،3پاییز 6331

232

() 2

فراوانی نسبی  +چیرگی نسبی= SIV
= فراوانی نسبی

× 444

× 444

= چیرگی نسبی

Trigonella ،Malva neglecta ،Gladiolus atroviolaceus

،Lagoecia

cuminoides ،strangulata

نتایج بررسی ترکیب رستنیهای منطقه ،در مجموع در هار دو
منطقه  09گونۀ گیاهی متعلق به  07جانس و  43تیاره گیااهی
را نشان داد (جدول  .)2بیشترین فراوانی باه تیارۀ ،Fabaceae
 Asteraceaeو  Poaceaeتعلق داشت .تیرۀ  ،Fabaceaeدر هار
دو منطقۀ آتشسوزی شده و شاهد بهترتیب با  23/40درصاد
( 47گوناااااه) و  20درصاااااد ( 42گوناااااه) ،تیااااارۀ
Asteraceaeبهترتیب با  24/47درصد ( 44گونه) و  20درصد
( 42گونه) و تیارۀ  Poaceaeدر هار دو منطقاه باهترتیاب باا
 43/33درصد ( 4گونه) و  43درصد ( 4گونه) جزء مه تارین
تیرهها بودند .تیرههای دیگر تعداد کمتری از گونهها را بهخاود
اختصاص دادهاند و برخی در هر دو منطقاه تنهاا دارای یاک
جنس و یک گونه بودند (شکل .)2تیرۀ  Caryophyllaceaeباا
 44/43درصاااااد ( 7گوناااااه) Malvaceae ،و Guttiferae

و Iridaceaeهر کدام با  4/3درصد ( 4گونه) ،فقط در منطقاۀ
سوخته حضور داشتند .در ایان میاان گوناههاای

Minuartia

Campanula

 Serratula latifoila ،strigosaفقااط در منطقااۀ سااوخته و
گونااااههااااای macrostemum
macrosiphon،buphthalmoides

نتایج و بحث

شکل زیستی
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Hem
Thr
Hem
Hem
Cry

vermiculare ،Cerastium inflatum ،hamata

،Hypericum

،Papaver

Tragopogon

،Salvia

Sameraria

Salvia ،Alyssum Stapfii ،Zoegea purpurea ،stylophora
strigosa ،multicaulis

latifolia ،Picris

،Turgenia

 Serratula cerinthifolia ،Malabalia porphyrodiscusفقط
در منطقۀ شاهد حضور داشتند .گسترۀ اشاکال زیساتی لالاب
در هر دو منطقه نشان داد کاه تروفیاتهاا در هار دو منطقاۀ
سوخته و شاهد بهترتیب باا  44درصاد ( 04گوناه) و 47/77
درصااد ( 04گونااه) بیشااترین سااه فلااور منطقااه را شااامل
میشوند .اشکال زیساتی دیگار در هار دو منطقاه باهترتیاب
همیکریپتوفیتها با 42/0درصاد ( 3گوناه) و  40درصاد (3
گونه) و کریپتوفیتها با  4/77درصد ( 0گونه) و  0درصاد (2
گونه) در مراتب بعدی قرار داشتند (شکل .)2
شکلهای  7و  ،0مدل توزیع فراوانی گونههای علفای
در مناطق بررسیشاده را نشاان مایدهاد هماانگوناه کاه
مشاهده میشود توزیع گونههاا از مادل نرماال لگااریتمی
پیروی میکند.

جدول  .4فهرست گونههای گیاهی علفی تنگۀ بزازخانه کرمانشاه
نام علمی
نام فارسی /نام محلی
توپی زیره
Lagoecia cuminoides L.
شقاقل صحرای جنگل
Malablia porphyrodiscus Stapf & Wettst.
شانه ونوس ستارهای
Scandix stellata Bank & Soland.
شانه ونوس -شانگی
Scandix pectin-veneris L.
ماستونک برگ
Torilis leptophylla (L.) Reichenb.
گیس چسبک -نیوسه نک
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
بابونه مزرعهروی
Anthemis schizostephana Boiss.
تاتاری پرگل
Carduus pycnocephalus L.
سیاهفندق
Crupina crupinastrum (Boiss)vis.
Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze
شکرتیغال مشهدی -کرتشی
Echinops ritrodes Bunge
خارزردک
Picnomon acarna (L.) Cass.
تلخک کرکآلود
Picris strigosa M.B subsp. Strigosa
گلگندمی ساقه آغوش -گیاه ژان
Serratula cerinthifolia (SM.) Boiss.
گل گندمی
Serratula latifolia Boiss.

نام تیره
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
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 فهرست گونههای گیاهی علفی تنگۀ بزازخانه کرمانشاه.4 جدول
نام تیره

نام علمی

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassiacaceae
Brassiacaceae
Campanulaceae
Campanulaceae

Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss.
Tragopogon longirostris Bischoff ex Sch. Bip.
Urospermum picroides (L.) Desf.
Zoegea purpurea Fresen.
Alyssum stapfii Vierh.
Sameraria stylophora Boiss.
Campanula cecili Rech. f. & schimn-Cseika
Campanula strigosa Bank & Soland.
Helianthemum ledifolium (L.) Miller var.
ledifolium
Cerastium inflatum Link ex Desf.
Minuartia hamata Mattf.
Velezia rigida L.
Pterocephalus plumosus Coult.
Lathyrus cicera L.
Medicago radiatata L.
Medicago rigidula (L.) All.
Trifolium angustifolium
Trifolium bullatum Boiss. & Hausskn. ex Boiss.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium dasyurum C. Presl
Trifolium echinatum M.Bieb.
Trigonella filipes Boiss.
Trigonella macroglochin Duriea
Trifolium pilulare Boiss.
Trifolium stellatum L. var. stellatum
Trigonella strangulata Boiss.
Hypericum vermiculare Boiss. & Hausskn.
Gladiolus atroviolaceus Boiss.
Salvia macrosiphon Boiss.
Salvia multicaulis Vahl
Ziziphora capitata L. subsp. orientalis
Samuelsson ex Rech. f.
Ziziphora tenuior L.
Malva neglecta Wallr.
Nigella oxypetala Boiss.
Papaver macrostemum Boiss.
Callipeltis cucullaris (L.) Steven
Avena fatua L. var. fatua
Aegilops triuncialis L.
Bromus danthoniae Trin. var. danthoniae
Bromus tectorum L. var. tectorum
Hordeum bulbosum L.
Lophochloa berythea (Boiss. & Blanche) Bor
Poa bulbosa L. var. vivipara Koel
Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski

Cistaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Dipsacaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Guttiferae
Iridaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Rununculaceae
Papaveraceae
Rubiaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

 نام محلی/نام فارسی
 شن-شنگ ایرانی
شنگ حلبی
 میش تلخک-ریش میش
خورشید صبح ارغوانی
قدومه شیرازی
)سامار خامهدار (چهاربال
گل استکانی بلوطستانی
گل استکانی ریشبز

شکل زیستی

 هنجیر-گل آفتابی اروپایی

Thr

دانۀ مرغ متراکم
)مروارید اسپانیایی (قالبدار
سربال یکساله
 درزیله-خلر نخودی
یونجۀ هاللی
یونجۀ سخت
شبدر برگباریک
شبدر چروکیده
شبدر مزرعهروی
شبدر طناز
شبدر خاردار
شنبلیلۀ مویین
 شملیله-شنبلیله
شبدر توپی
شبدر ستارهای
شنبلیلۀ دانهتسبیحی
گل راعی عراقی
گالیول سیاه
مریم گلی لولهای
مریم گلی پرساقه

Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Hem
Cry
Hem
Hem

کاکوتی سرسان

Thr

 گولهکو-کاکوتی
 توله-پنیرک معمولی
 سیاسونی-سیاهدانۀ ایرانی
شقایق
زیبا سپر
 جوی هورچ/جو دو سرپوچ
گندم نیای سهالیه
جاروی تالش
 گیا گزگ/جاروی علفی بامی
جو پیازدار
دمروباهک بیروتی
 گنمه گیه-چمن پیازکدار
گیسوچمن

Thr
Hem
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Cry
Thr
Cry
Thr

Hem
Hem
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr

236

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،3پاییز 6331

شکل  .4فراوانی اشکال زیستی در مناطق سوخته و شاهد به روش رانکایر

شکل  .3توزیع فراوانی گونههای علفی در منطقۀ شاهد

شکل  .2توزیع فراوانی گونههای علفی در منطقۀ سوخته

بررسی تأثیر آتشسوزی بر فلور و شکل زیستی گونههای گیاهی در جنگلهای زاگرس ،کرمانشاه

237

تیارههاای  Asteraceae ،Fabaceaeو  Poaceaeبیشاترین

سرعت تجزیۀ مواد بر اثر گرم شدن خام) و ایجاد فضاای

تعداد گونهها را بهخود اختصاص دادهاند (جدول .)2همچنین

مناساب (در اثاار از باین بااردن زیتاوده و الشاابر ،کااف

با توجه به نمودار توزیع فراوانی گونهها در شاکلهاای  7و 0

جنگل) باشد []49؛ دوم ،گوناههاای مشاترم باین منطقاۀ

گونههای متعلق به ایان تیارههاا بیشاترین درصاد فراوانای و

سوخته و شاهد که  33/44درصد کل گوناههاا را تشاکیل

چیرگی را در هر دو منطقه بهخود اختصاص دادهاند؛ بهطوری

میدهند .با توجه به اینکه احیای ترکیاب و تناوع پوشاش

که با دارا بودن بیشترین درصد پوشش نسابت باه گوناههاای

گیاهی به دورۀ زمانی بیش از  0سال نیاز دارد [ ،]24بهنار

میشوند .دلیال فراوانای

میرسد ایان گوناههاا پاس از گذشات  9ساال از وقاوع

گونههای گیاهی مربوط به ایان تیارههاا را مایتاوان شارایط

آتشسوزی فرصت الزم را بارای احیاای خاود در محایط

ادافیکی مناسب برای رویش این گونههاا و تخریاب زیااد در

داشتهاند .بازسازی پوشش گیاهی پس از آتاشساوزی باه

منطقااه عنااوان کاارد [ .]44براساااس بررساای میاارداوودی و

توانایی جوامع گیااهی در تحمال آتاشساوزی و رویاش

همکاران ( )4792هنگامی که درصد تخریب پوشاش گیااهی

مجدد بخشهایی که از آتاشساوزی ساال مانادهاناد یاا

در ناحیهای زیاد باشد ،اعضای تعادادی از تیارههاای گیااهی

استقرار بذرهای زیستپذیر بستگی دارد که این بذرهاا یاا

مانند  Asteraceaeحضور بیشتری در منطقه پیدا میکنناد [.]9

در خام باقی مانده بودند یاا باا پراکنادگی جمعیاتهاای

دیااویس ( )4930-4940علاات حضااور گسااتردۀ گونااههااای

سال به این نقاط آمدهاند []24؛ سوم ،گوناههاایی تنهاا در

گیاهی خانوادۀ  Asteraceaeدر شرایط نامساعد اکولاوژیکی را

منطقۀ شاهد مشاهده شدند که  22درصد از کل گونهها در

دامنۀ بردباری وسیع و سبز شدن سریع بذرهای ایان خاانواده

منطقۀ شاهد را تشاکیل مایدهناد .از دالیال حاذف ایان

بیان کرد []40؛ بنابراین حضور گساتردۀ خاانوادۀ Asteraceae

گونهها در منطقۀ سوخته میتوان به قرار گرفتن گونههاای

نشاندهندۀ تخریب و فشار بر اکوسیست است کاه بایاد آن را

مقاوم بهجای این گونهها اشاره کرد .ازآنجا که آتشسوزی

هشداری برای منطقه دانست؛ اما همانطور کاه نماودار نشاان

با تغییر فیزیولاوژیکی و مقادار و باازده فتوسانتز پوشاش

ماایدهااد گونااههااای Lagoecia ،Trigonella strangulata

گیاهی بر قدرت رقابات گوناههاا تاأثیر مایگاذارد [،]24

Gladiolus

میتوان گفت این دساته ،گوناههاایی هساتند کاه پاس از

دیگر جزء گونههای لالب محسو

inflatum ،cuminoides

 Cerastiumو

 atroviolaceusکه فقط در منطقاۀ ساوخته وجاود داشاتند و

آتشسوزی بر اثر رقابت در منطقه حذف شدهاند.

گونااههااای  Serratula cerinthifolia ،Alyssum stapfiiکااه

درصد همیکریپتوفیتها در گروه نخسات (گوناههاای

تنها در منطقۀ شاهد وجود داشتند ،درصد نااچیزی از پوشاش

انحصاری منطقۀ سوخته) کمتار از گاروه ساوم (گوناههاای

منطقه را تشکیل میدهند.

انحصاری منطقۀ شاهد) بود که یکای از دالیال اصالی آن را

در مجموع گونههای موجود در دو منطقه را باا توجاه

میتاوان تاأثیر آتاشساوزی بیاان کارد .از طرفای افازایش

باه وجاود و نباود گوناههاای گیااهی در پوشاش گیااهی

تروفیتها و کریپتوفیتها را میتوان مقاومت آنهاا در برابار

می توان به سه بخش تقسی کرد :نخست ،گوناههاایی کاه

آتشسوزی ناشی از قرار گرفتن جوانۀ آنها در سطح یا زیار

تنها در منطقۀ سوخته وجود داشاتند کاه  44/30درصاد از

زمین دانست؛ اما بوتهایها کاه جواناۀ رشاد آنهاا بااالتر از

کل گونهها را در منطقۀ سوخته تشکیل میدهند .جوانهزنی

سطح زمین است در برابر آتشسوزی بیشتر آسیب میبینناد

گونههای جدید پس از آتشسوزی ممکن اسات باهدلیال

و چوبی بودن ساقه نیز بر شدت و حارارت ساوخته شادن

تغییر در منابع قابل استفاده ( افزایش مقدار نور و افازایش

آنها میافزاید و آسیبپذیری آنهاا را بیشاتر مایکناد [.]22
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.و جمعیت خود را بهسرعت در محایط افازایش مایدهناد

 تروفیتها بیشترین سه را در میان رستنیها باه،طبق نتایج

) در تحقیقی با بررسای تاأثیر4792( میرداوودی و همکاران

 با توجه به اینکه جنگلهای زاگرس،خود اختصاص دادهاند

آشفتگی بر تنوع گیاهی و گونههای مهاج در جنگل داال

جزء جنگلهای خشاک و نیماهخشاک کشاور اسات و از

 مشاهده کردند که آتشسوزی با فراه آوردن شارایط،ایالم

طرفی حضور تروفیتها در منطقاه مایتواناد نشااندهنادۀ

محیطی و تغییر ترکیاب گیااهی سابب افازایش گوناههاای

 نتیجاۀ حاضار دور از،شرایط خشاکی در آن منطقاه باشاد

.]9[ یکساله و فرصتطلب در منطقۀ سوخته میشود

 باهطاوری کاه درصاد تروفیاتهاا در منطقاۀ.انتاار نیست

نتیجهگیری

- گوناه.)2 سوخته بیشتر از منطقۀ شاهد مشاهده شد (شکل
 میتوانند در مادتی،هایی که دارای شکل زیستی تروفیتاند

منطقااۀ سااوخته هنااوز اسااتعداد و برگشااتپااذیری خااود

کوتاه چرخۀ رشد خود را کامل کارده و باذرهاای سانگینی

بهسمت مراحل تاوالی ثانویاه را از دسات ناداده اسات و

 آتشسوزی با کاهش پوشش تاجی در اشاکو.تولید کنند

می توان با حفاظت جدی در منطقه با هادف جلاوگیری از

 در کف جنگل باا ایجااد،فوقانی جنگل و سوزاندن الشبر

 ترکیب گونهای را تاا حاد زیاادی باه منطقاۀ،آتشسوزی

فضای خالی در جنگال زمیناۀ الزم را بارای رویاش بیشاتر

شاهد نزدیک کرد؛ بنابراین اولین گام برای احیا و بازسازی

] که با3،4[ گونههای یکساله با نیاز نوری زیاد فراه میکند

 ایجاد راهبردی هدفمند بارای پیشاگیری،گونههای گیاهی

) همخاوانی دارد2440( نتیجه تحقیق پوررضاا و همکااران

.از وقوع آتشسوزی در منطقه است

 در نتیجه این گونهها از شرایط ایجادشده بهره مایبرناد.]3[
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ABSTRACT
This study aimed to investigate the effect of fire on flora and life forms of herbaceous species in the
Strait of Bzazkhaneh forest zone in the North East of Kermanshah. After determining the sample area
using minimal area method, 40 sampling plots were laid out in each area: burned and unburned
(control area). Plant species within each sample plot were collected and identified and their life form
was recorded based on Raunkiaer system. The results of this study showed that the burned area had 48
plant species belonging to 37 genera and 14 families and the unburned area had 50 plant species
belonging to 36 genera and 13 families. Among the identified families, Malvaceae, Guttiferae,
Iridaceae, and Caryophyllaceae occurred only in burned area and Papaveraceae and Brassicaceae were
observed in control area leading to differences in plant species composition between the two areas.
Investigating the life forms of the species in the study areas showed that therophytes had the highest
coverage percentage in two areas so that the percentage of these species in burned area was higher
than the control area one. In general, after nine years of fire occurrence, the presence, absence and or
restoration of some species have been affected by fire factor.
Keywords: Fire, Floristic, Lifeform, Frequency distribution, Kermanshah.
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