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 منظاور الاالح تر یاب و تناوع زیاات ه     ه با از مرتاع    ابزاری مهم و مدیریت  در  طآ و ایع به عنوان تواند   وزی م  آتش

 وزی در محدودة ایاتگاه تحقیقات  گیاهان مرتع  زاغاه در   . به منظور برر   ارر آتش ار گرفته شود همرتع  ب هایه ا و یاتم

و  میاانگین  ةمقایاا  متر از  طآ دریا این مطالعه انجام شاد.  1960آباد شرق  با ارتفاع متو ط   یلومتری شمال شرق  خرم 35

اخاتالف   یک درلدهای علف  مورد تعلیف دام از نظر ترا م و میانگین تا  پوشش در  طآ   ه فوربداد نشان  تجزیة آماری
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از نظر تولید  IIIو  Iدهد  ه گیاهان  الس  ا ت. این آمار نشان م  یک درلد و تا  پوشش دارای اختالف میانگین در  طآ 

هاای رویشا     . فارم  P >01/0 اوزی و شااهد دارناد )    آتش های عرله دار در و تا  پوشش با یکدیگر اختالف میانگین معن 
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 مقدمه
ایا    ض م و اثرگذار در اهاسیاییم  ،ساز  عاض  آتش

ز ا ،ضرتل، و ابرار  ض م و ض یریی، در سیطح وسییل  

 سیییاکیارشضنظیییار اصیییالح ترهییییب و   ضرتیییت بییی

 ،ا چنییر [. 39، 32، 17] اس؛اا  ضرتل،  اهاسیایم

ساز  ض یب را  آتش  اان ر کطر هنیرل ساز ش آتش

تخریب ساکیار حییات وحیش    ضاتتش ودا   هااش ض،

ارچنی  ض کیر اسی؛ در    [. 38، 17]ناد  ض،و ضراتت 

ر  اا  ضخی  ساز  آتش  ضاتنات ه،  ثیرشأض ت ت هاتار

زییر پانییش گیییاا،  و بیی [ 40، 10، 2]دانییی  بانیی  

اا  کاا را تخریب هن  و ضااد غذای، را از بییر   ایخ

یابی    د و تالی  ایرایش ض،ان ض،ببرد، سریلاً بازساز  

ییاهیار تالیی    ض کر اس؛  ،ساز  پس از آتش[. 28]

برگییان ع فیی، در  و پ ییر پایییا اییا  ع اییی  در گییراس

در  ،اضیا  [،35، 13] بی  ایا  اول و دوم هیااش یا   سال

، 19، 7]یابی    تالیی  اییرایش ضی،    ،اا  بل  از آن  سال

[. 7]از آن ز  ی  اسی؛    Agropyronگیار [  تالی  25

دیاییر ضاتنیی   ااییا  چن سییال برکیی، از گییراس ،اضییا

Andropogon gerardii ،Eragrostis  وPoa 

pratensis ،تاج پانش گیاایان  [. 36یابن  ] هااش ض

سال پیس   تش اس؛ و یمآثر از أضی  ام از یاهیاراا 

سییاز  در گیااییان چییاب، هییااش و در     از آتییش

ایر ایرایش [  37یاب  ] ض،اا  چن سال  ایرایش  گراس

ساز  با سیاکیر   در اولیر یص  رویش پس از آتش

اا از سر گریی   اا و اسیقرار گراس اا و هااش آن بات 

 در اییر [. 19] نیاد  ایا ضی،   و باعث ایرایش تالی  دام

سیاز  قیرار    اا ام تق؛ تأثیر آتیش  تراهم پای  ضیان،

اا  پایا پس از دو سیال   طار  ه  گراس  ب  گیرد ض،

ایییر ضط ییب هیی   [. 42] نییات  ضةیی داً ضایییقر ضیی، 

ایا    هااش تیاج پانیش و اتی ام    ساز  باعث آتش

ناد قطل، اسی؛ و   ا  و گیااان چاب، ض، ااای، بات 

اا ضااا ر  اهم آنت اییاً ایر هااش تیر در یراوات، و تر

و  گاییر  ناد و تییةییاً ضقیطی، ضناسیب بیرا       ض،

 اواسیط   ایا  چن سیال  بی     یار و اا اسیقرار گراس

هااش رقاب؛ برا  تار و عناصر غذای، قاب  دسیرس 

گییاا،   ازی اعیات  ،حیال [. با اییر  28]هن   یراام ض،

تااتی    تأثیرپذیر  ن ی   از آتش دارت  و آتیش ضی،  

د و برک، را تییر هیااش   ااا ن ا    باعث ایرایش دول

زارایا و   یر صارت هی  هیااش تیراهم باتی      ب. دا 

ساز  باعث هااش یا حذف رقابی؛ بییر ت یال     آتش

در اثر اییرایش   و ناد ض،اا  چن سال  و باض،  گراس

قاب ی؛ دسیرس، ب  ضااد غذای،، تار و کیاا حیادث   

اییرایش پانیش و    ،در تییةی  [  31، 23، 8] نیاد  ض،

، 9] نیاد  اا ضااا ر ض،  راا و یا ر گراسبیاضاس د

پس از  اا ا   ضة د کی ، از بات تارن   ،ا چنیر[. 23

ایا    بادن اسیقرار ضةی د ت یال   ساز  و طاالت، آتش

[. 4] ثر اسیی؛ اییا در ایییر ایییرایش ضیی    بییذر  آن

و  ایا  ا  تااتی  باعیث هیااش باتی      سیاز  ضی،   آتش

 [.37]د نا گن ضیان چن سال 

، آتش بیرا  سیالض؛ ضرتیت و    ایر تفاسیر ا ابا 

آتیش ضیاقی     اپای ار  آن الزم اسی؛ و اگیر چرکی   

اییا  پایییا و گیااییان  گییراس اسییالض؛ و غ بیی ،نییاد

کی یی، از گیااییان  [.32ایییی  ] کطییر ضیی، ضرغییا  بیی 

ضی یری؛ قبی  از    .تااتن  با آتیش سیازگار  یابنی     ض،

ساز ، الاا  کاکاال، و ترسال، ، چرا  دام،  آتش

ایا  ایاای،    ضااد کام و اتی ام ع خ ریا  و ضیران 

 ااانیگ ،ایرو چرکا و  ساز آتش زضان ریتأث تق؛

 سیبب سیاز    آتیش  ،از طرف دیایر  [.36]قرار دارد 

ب  ار  [.25] ناد کاراا ض، تازر و کا  اتالی  ع ای

ساز  در زاگرس و از ز    اسیان لرسیان  حال، آتش
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ب  طار س ا  و ع    و ضکرر ارسال  در تابایان و 

اض، ه  گیاایان ضرتلی، چرکیا رویای، کیاد را      انا

پیاتی د.   وقاع ض، نات  ب  ات  و کام ض، تک ی  هردر

ایر واقلی؛ بایی  بی  نیرای  اق ی ی، وقیاع و تیاع       

پانش گیاا، غالب آثار ضیفاوت، بر اهاسیاییم دارد.  

سیاز  در ع فیرار را بررسی،     ایر ضطاللی  اثیر آتیش   

رات ه ّی، و  هن . با ایر س ال اساس، ه : چ  تغییی  ض،

اییی   و ای ف از اییر تققییخ      هیف، در آن اتفا  ض،

سیاز  در ضراتیت    آگاا، از نرای  ز ی  پس از آتش

ساکی  اس؛ تا از تیایل آن در ضی یری؛ ضراتیت ب یرر    

 گریی  ناد.

 ها مواد و روش
ضق  ازرا  تققیخ ضق ودة ایایاار تققیقات، گیااان 

آباد بیا   مهی اضیر  ن ال نرق، کر 35ضرتل، زاغ  در 

ضیر از سطح دریاسی؛. رطابی؛    1960ارتفاع ضیاس  

 4/18درص ، ضیاسی  دضیا  سیاالتا آن     54تاب، آن 

گیراد و تلی اد روزایا  یخبنی ان در آن      درزا ساتی،

ضیر اس؛.  ضی ، 1183روز اس؛. تبخیر ساالتا آن  119

 Festuca ovina ،Bromusضنطقا ضارد ضطالل  با تیپ 

tomentellus وAgropyron trichophorum   و

اکیار در ارتفاعات گردتا زاغ  قرار دارد  500وسل؛ 

(. بییا تلییییر ضنطقییا ضلییرف و بییا تلییییر   1)نییک  

 10عیی د و  4ضیییر  بیی  تلیی اد  200اییا   تراتاییک؛

هاادارت یم ضیر ضربل، ثابی؛ بیر رو  ایر ییم از     

اا واح اا  ت ات  تاکی  ن . بیرا  اییر سیای؛     آن

ی هی  از   تس و بالیصی  آن تییپ و ضیةیا   ا  ایم  ضنطق 

ی اتیخییا  نیی  و  سییاز  ضصییان ضاتیی ر اسیی؛ آتییش

ضییر  بیا تلی اد     200تراتاک؛  4واح اا  ت ات  با 

بر رو  ار ییم تصیب و بی  عنیاان      1m2پالت  10

[. در اییر تققییخ تالیی     1ضنطقا ناا  اتیخا  نی  ] 

عبارت اس؛ از ضیران رویش ار گیار در یص  رویش 

رو  دقیخ قطیت و تیازیر و     سال ضارد بررس، و ب 

تراهم با ن ار  تل اد پایی  در واحی  سیطح )درون    

اا( و تاج پانش با ضقاسبا سطح ضقطت تصایر  پالت

ع اد  گیااان تلری  و تلییر نی . اییر سیای؛ در    

ساز  س ا  راتنی گان نی  و    دچار آتش 1390سال 

آضیاربردار  نی . بیرا      1392و  1391ایا    در سال

از تیایل زیرپرو ة بررس، ارز   کاراه، تلییر کا 

اا  ضرتل، و رییار چرای، دام در ضراتت  رزقات، گات 

زاغی (   -ت اتا پنل ضنطقا رویا، ایران )اسیان لرسیان

ی هی   «ع ایا قاب  بردان؛ ضراتت هاار»در طرح ض ، 

در ضنطقییا ضییارد بررسیی، تاسیی  ضرهییر تققیقییات   

ا هااورز   و ضنابت طبیل، لرسیان با ا کار  ض سا

اییا و ضراتییت هاییار بییا اسیییفادر از  تققیقییات زنایی 

 1385اا   گاسفن  تژاد لر  س  تا چ ارسال  بیر سال

ازیرا   باران ب  ب  ض ت پنل سال در نرای  هم 1389تا 

ی اسیفادر ن . در اییر پیرو ر گیاایان در طیال      درآض 

ایا  ییروردیر، اردیب ای؛،     دورة رویش کاد در ضار

ر سال بررس، ن ت  و تییایل  کرداد، تیر و ضرداد در ا

بنی   سیالیات  و ضاایاتیا     ن ر حاص  ضة اع ردر ارائ 

 گیااان اس؛.

سیاز  در   در ایر سیای؛ ضنیاطخ نیاا  و آتیش    

آضییاربردار  نیی . در هیی   1392و  1391اییا   سییال

پیالت ییم ضییر     160اا  آضیاربردار    سای؛ و سال

ضربل، در ار سال و ناتردر تراتاک؛ ضطاللی  نی  و   

گیر  ن .  اا ات ازر راضیراا  ضارد تیاز درون آنا ا پا

ایا بیا اسییفادر از لایارییم      بیردار ، دادر  پس از ت ات 

بیرا  ضقایایا زوزی،ش     T-testطبیل، ترضال نی  و از  

ایا،   ا  ی ضاتنی  گنی ضیان پاییا، باتی      ایا  رویای،   یرم
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ی اسییفادر نی .    ایا  ع فی،   گن ضیان یکاال  و یار 

 ANOVA رو  آتالیر یکطریاا چنیر، با اسیفادر از 

ایا بیا    اا  چن ضیغیرر آتیالیر نی  و ضییاتایر دادر    دادر

ایییا   بیییرا  هیییالس  Duncanاسییییفادر از رو 

 [.39، 27، 15کاراه، ضقایا  ن  ] کا 

 نتایج
و ضقایاییا ضیییاتایر بییر اسییاس هییالس تیییایل تةرییی  

کاراه، بیاتار آن اسی؛ هی  در عرصیا نیاا       کا 

تیراهم و تیاج پانیش بیا      از تظیر  Iایا  هیالس    گات 

تی  و   گییر  ضی،   ( قیرار  aضیاتایر بیایر در گیرور برتیر )  

ییا ض یازم قابی  چیرا در عرصیا       IIIاا  هالس  گات 

 bساز  در طبقیا   ناا  با ضیاتایر ه یر تاب؛ ب  آتش

گیرت  ه  بیا تیاج پانیش گیاایان زیادنیات ر       قرار ض،

( در اییر دو عرصییا نییاا  و آزضییایش    II)هییالس 

اا  زیادنات ر در عرصا  ت   در حال، ه  گات ا طبق  ام

( قرار cتر ) ناا  و آزضایش از تظر تراهم در طبقا پاییر

دارت  و از تظر تراهم و تاج پانیش در ایر دو عرصیا    

ساز  با گیااان غیر قاب  چرا با ضییاتایر   ناا  و آتش

 (.1( )ز ول cه یر در یم گرور قرار دارت  )

دایی  هیی   اییان ضیی،ت Tضیییاتایر آزضییان  اضقایایی

اا  ع ف، ضیارد تل یی  دام از تظیر تیراهم و      یار 

دارا   یییم درصیی ضیییاتایر تییاج پانییش در سییطح 

 تیی .دار بیییر عرصییا نییاا  و تی ار  اکیییالف ضلنیی،

اییا   یییرم رویایی، گییراس در عرصیی     ،ا چنیییر

ساز  و ناا  از تظر تالی  و تاج پانش دارا   آتش

آضیار  . اییر  درص  اسی؛  1اکیالف ضیاتایر در سطح 

از تظر تالی  و  IIIو  Iدا  ه  گیااان هالس  تاان ض،

 دار تاج پانش بیا یکی یار اکییالف ضییاتایر ضلنی،     

(01/0< Pدر عرصیی )سییاز  و نییاا  دارتیی .  آتییش ا

 اواریییاتس یکطرییی  اتةرییی ،Tعییالور بییر آزضییان   

ANOVA  ،ایا  ضخی ی     دای  هی  هیالس    تاان ضی

کاراه، از تظیر تیراهم و تیاج پانیش دارا       کا 

(. 1زی ول   P >01/0) دارتی    کیالف ضییاتایر ضلنی،  ا

 دا . ضازاد را تاان ض، اا  ی رس؛ گات  2ز ول 

 

 ANOVA یکطرفةبا استفاده از آزمون دانکن و روش  خوراکی خوش میانگین تراکم، تولید و تاج پوشش بر اساس کالس .1جدول 

سطح 
  دار ضلن،

 ضیاتایر ±اتقراف ضلیار 
 اج پانشت کاراه، کا  تی ار

 )درص (
**تالی 

(gr/m2) 
 *تراهم
 (m2)تل اد پای  

01/0p < 
01/0p < 
01/0p < 
01/0p < 

bc 32/2 ± 4 
a 17/6 ± 46 
b 31/2 ± 7/7 
b 84/0 ± 9/2 
a  29/7 ± 8/67 
b 12/3 ± 6/22 
c 26/0 ± 9/1 
c 023/0 ± 5/1 

b41/1 ± 48/8 
ab12/1 ± 3/98 
ab56/1 ± 4/24 

b9/1 ± 6 
a95/12 ± 

1/209 
b34/1 ± 52 

** 
** 

ab68/1 ± 9/6 
a 72/4 ± 5/40 

c 43/0 ± 2/1 
c 11/0 ± 3/0 
ab 63/2 ± 8/12 
b 71/1 ± 1/8 
c 74/0 ± 7/2 
c61/0 ± 4/2 

 ساز  آتش
 ناا 
 ساز  آتش

 ناا 
 ساز  آتش

 ناا 
 ساز  آتش

 ناا 

 کاراه، کا  کا 

 کاراه، ضیاس  کا 

 Шکاراه، هم یا گیاایان هیالس    کا 
 قاب  چرا

 غیر قاب  چرا Шااان هالس گی

 اا  چن سال  ضقاسب  ن ر اس؛. ** تالی  یق  برا  گیااان ضارد اسیفادة دام ضقاسب  ن ر اس؛. * تراهم یق  برا  گات 
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ایستگاه  قابل برداشت مراتع ةعلوف ةبرگرفته از پروژ خوراکی خوشکالس  های موجود در سایت زاغه )ستون . فهرست گونه2جدول 

 گیاهان مرتعی زاغه است(حقیقات ت

ضقاوض؛ در برابر 
 ساز  آتش

ح،ار در 
 عرصا ناا 

 دیرزیای،
هالس 

 کاراه، کا 
 کاتاادر تام ع  ،

 III Nonea pulla Boraginaceae چن سال  * -

 III N Rochelia bungei Boraginaceae ع ف، یکاال  * -

 III Silene dichotophora Caryophylaceae یکاال  * *
 III Vaccaria pyramidata Caryophylaceae یکاال  * -

 III Minuartia weisneri Caryophyllaceae ع ف، یکاال  * *

 III Vaccaria oxyodonata Caryophyllaceae ع ف، یکاال  * -

- * 
چن سال ، 

 کاردار
III N Noaea mucronata Chenopodiaceae 

 III Helianthemum ledifolium Cistaceae یکاال  * *

 III Achillea wilhelmsii Compositae چن سال  * -

 III Anthemis odontostephana Compositae یکاال  * *

 III N barcteosum Cirsium Compositae چن سال  * -

 III Centaurea virgata Compositae چن سال  * *

 III N Cirsium arvensis Compositae چن سال  * -

 III N Echinops endotvichus Compositae چن سال  * *

 III Centaurea aucheri Compositae چن سال  * *
 III Centaurea iberica Compositae یکاال  * *

 I Picris strigosa Compositae چن سال  * _

 III Diplotaxis erucoides Cruciferae ع ف، یکاال  * _

 Talaspi perfoliatum Cruciferae  یکاال  * *

 III Stachys lavandulifolia Lamiaceae چن سال  * _

 III Teucrium polium Lamiaceae چن سال  * _

 III Marrubium vulgare Lamiaceae چن سال  * _

 III Phlomis olivieri Lamiaceae چن سال  * _

 III Papaver argemone Papaveraceae ع ف، یکاال  * *

 I Astragalus remotijogus Papilionaceae چن سال  * *

 I Lens orientalis Papilionaceae یکاال  * *

 I Medicago polymorpha Papilionaceae ع ف، یکاال  * *

 I Vicia hyrcanica Papilionaceae ع ف، یکاال  * *

 I Vicia pergerina Papilionaceae ع ف، یکاال  * *

* * 
ال ، چن س

 ع ف،
I Onobrychis bungei Papilionaceae 
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 های موجود در سایت زاغه  . فهرست گونه2جدول ادامه 

ضقاوض؛ در برابر 

 ساز  آتش

ح،ار در 

 عرصا ناا 
 دیرزیای،

هالس 

 کاراه، کا 
 کاتاادر تام ع  ،

* * 
چن سال ، 

 ع ف،
I Onobrychis melantotricha Papilionaceae 

 I Trigonella moneliaca Papilionaceae یکاال  * *

_ * 
چن سال ، 

 دار تیغ
III N Astragalus adscendens Papilionaceae 

* * 
چن سال ، 

 دار تیغ
III N Astragalus gossypinus Papilionaceae 

 II Bromus tectorum Poacea یکاال  * *

 II Agropyron tauri Poacea چن سال  * *

 I Festuca ovina Poacea چن سال  * *

 III Poa bulbosa Poacea چن سال  * *

_ * 
چن سال ، 

 ع ف،
II Secale montanum Poacea 

 III Aegilpos cylindrical Poaceae ع ف، یکاال  * *

 III Boissiera squarrosa Poaceae یکاال  * *

 III Bromus danthonia Poaceae یکاال  * *

 I Bromus tomentolus Poaceae چن سال  * _

 III Heteranthalium piliferum Poaceae یکاال  * *

 III Taeniatherum crinitum Poaceae یکاال  * *

* * 
چن سال ، 

 ع ف،
III Tragopogon pratensis Compositae 

* * 
چن سال ، 

 ع ف،
II Hordeum bulbosum Poacea 

* * 
چن سال ، 

 ع ف،
III Falkaria vulgaris Compositae 

 III Scandix pecten Umbeliferacea ع ف، یکاال  * *

* * 
بات  ا  

 کاردار
II Lactuca orientalis Compositae 

 II Dianthus firewitch Caryophyllacea چن سال  * _

I  کاراا،  هاضالً کاII  کاراه، ضیاس ،  گات  با کاIII  کاراه، هم و قاب  چرا،  گات  با کاIII N  کاراا و غیر قاب  چرا گاتا غیرکا 
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 (T آزمونزوجی ) مقایسةبا استفاده از  های رویشی مورد بررسی در فرم های ویژگیآماری  ةمقایس. 3جدول 

  دار سطح ضلن،

 ضیاتایر ±اتقراف ضلیار 

 تاج پانش  یرم رویا، تی ار

 )درص (
 **تالی 

(gr/m2) 

  *تراهم

 (m2)تل اد پای  

01/0p < 
03/1 ± 1/13 

83/0 ± 6/5 

81/0± 8/1 

87/0 ± 2/1 

26/1 ± 65 

90/0 ± 3/66 

80/0 ± 85/0 

46/0 ± 6/0 

38/1 ± 3/18 

09/1 ± 8/11 

** 

** 

31/1 ± 8/221 

16/1 ± 4/165 

02/1 ± 2/6 

24/1 ± 6/1 

39/1 ± 6/10 

29/1 ± 2/4 

33/0 ± 6/0 

21/0 ± 4/0 

69/9 ± 7/12 

33/12 ± 2/44 

2/0 ± 5/0 

1/0 ± 3/0 

 ساز  تشآ

 ناا 

 ساز  آتش

 ناا 

 ساز  آتش

 ناا 

 ساز  آتش

 ناا 

 یار  ع ف،

01/0p <  اا  کاردار  چن سال 

01/0p < 
 گن ضیان

 

01/0p <  اا ا  بات 

 اا  چن سال  ضقاسب  ن ر اس؛.  ** تالی  یق  برا  گیااان ضارد اسیفادة دام ضقاسب  ن ر اس؛. * تراهم یق  برا  گات 
 

کیاراه، از تییایل زیرپیرو ة     برا  تلییر کیا  

ایا  ضرتلی، و ریییار     بررس، ارز  رزقیات، گاتی   

چرای، دام در ضراتت ت اتا پنل ضنطقیا رویای، اییران    

ع اییا قابی    »زاغی ( در طیرح ض ی،     -)اسیان لرسیان

ی هی  در ضنطقیا ضیارد بررسی،     «بردان؛ ضراتت هاار

تاسیی  ضرهییر تققیقییات هاییاورز  و ضنییابت طبیلیی، 

ایا و   رسیان با ا کیار  ض سایا تققیقیات زنای     ل

ضراتت هاار با اسیفادر از گاسفن  تیژاد لیر  سی  تیا     

ب  ضی ت پینل    1389تا  1385اا   چ ارسال  بیر سال

ازرا درآض ی اسیفادر ن . در  باران ب  سال در نرای  هم

ایر پیرو ر، گیاایان در طیال دورة روییش کیاد در      

اد و تیر در ار سال اا  یروردیر، اردیب ا؛، کرد ضار

بن   سالیات   ن ر حاص  ردر بررس، ن ت . تیایل ارائ 

 و ضاایاتا گیااان اس؛.

اا بر اساس سال و  ضقایاا ضقادیر ضیاتایر ناکص

سیاز  در هی  باعیث     تی ار بیاتار آن اس؛ هی  آتیش  

ایرایش تاج پانش و هااش تراهم گیااان چن سال  در 

 .(3ز ول اد )ن ساز  تاب؛ ب  ناا  ض، عرصا آتش

تالی ، تراهم و تاج پانیش سی  ویژگی، ض یم و     

هنن ر در ارزیاب، و ضطاللا پانش گیااان ضرتل،  تلییر

روتی  و در اییر ضطاللی  تییر      ن ار ض، ار رویااار ب 

 دا . تیایل آن را تاان ض، 4ات   ز ول  بررس، ن ر

ا   اا  ضخی   ع ای  بررس، ضقادیر ضیاتایر هالس

در عرصیا نیاا  بی  واسیطا گیاایان      دا  ه   تاان ض،

ایا  گیراس چن سیالا     کاراا و پایا، ضاتن  گات  کا 

Festuca ovina ،Bromus tomentellus وAgropyron 

trichophorum  ویییار یاییی؛  ، هیی  در ایییر عرصیی  بیی

ایا  تیراهم، تالیی  و تیاج      نات ، از تظیر نیاکص   ض،

پانش دارا  ضقادیر ضیاتایر بیایر  تاب؛ بی  عرصیا   

و ض ازم ام، ب  دلی   IIIات  و گیااان هالس  ساز  آتش

اا  یکایال  در اییر عرصی ، تایب؛ بی        غالبی؛ گراس

 ناا  از تاج پانش و تالی  بیایر  برکاردارت .
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 های مهم به تفکیک گونه، تیمار و زمان در سایت زاغه گونه ةهای عمد میانگین تغییرات شاخص. 4جدول 

 ضیاتایر

 گات تام  تی ار آضار  سال
 gr/m2 تالی  درص  پانش  تاج

 ضیر در پای  تل اد*تراهم

 ضربت

4 41/7 4/7 91 
 ساز  آتش

 

 

Agrapyron trichophorum 

2 52/4 1/5 92 

3/13 7/27 4/30 91 
 ناا 

05/20 65/45 02/39 92 

- - - 91 
  ساز  آتش

 
Bromus tomentellus 

 

- - - 92 

19 5/22 5/2 91 
 ناا 

16 4/29 6/2 92 

15/0 36/0 025/0 91 
  ساز  آتش

 
Festuca ovina 

- - - 92 

2/11 2/27 85/2 91 
 ناا 

4/12 2/40 2/3 92 

6/58 8/171 * 91 
  ساز  آتش

Annual grasses 

 

 

7/47 2/196 * 92 

3/6 7/11 * 91 
 ناا 

9/15 5/35 * 92 

7/0 6/0 * 91 
 ساز  آتش

 
Annual forbs 

2/2 3 * 92 

2/2 65/3 * 91 
 ناا 

6/1 3/4 * 92 

6 4/10 8/8 91 
 ساز  آتش

 

 

Tragopogon pratensis 
 

7 3/11 9 92 

3/2 3/3 4/3 91 
 ناا 

5/3 1/4 9/3 92 

9/4 45/11 9/2 91 
 ساز  آتش

Hordeum bulbosum 
2/13 26 2/12 92 

2/11 2/26 7/2 91 
 ناا 

9/11 29 5 92 

 .گیر  ن ر اس؛ اا  چن سال  ات ازر تراهم یق  برا  گات  *
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 با غالبیت  سوزی عرصة آتش)سمت راست( و  های پایا با غالبیت گراس عرصة شاهدتصویر  .1شکل 

 )سمت چپ( در یک نما یکسالههای  گراس

 

دای  هی     اا  رویا، تاان ض، ضقایاا آضار  یرم

ایا  رویای،    ب  ییرم  اا تاب؛ ضقادیر ضیاتایر گراس

ا  از ضقیادیر بیاییر  برکیاردار     یار  ع ف، و بات 

سیاز    اس؛ و در ایر راسیا گن ضیان در عرصا آتیش 

تاج پانش و تالی  بیایر  تاب؛ بی  عرصیا نیاا     

اا  یکایال  بیا غالبیی؛     دارت  ه  ب  دلی  اةام گات 

Heteranthelium piliferum، Taeniatherum 

crinitum ،Bromus tectorum ،Poa annua ،

Boissiera squarrosa وBromus danthonia  در ایر

 (.4و  3اا   عرص  اس؛ )ز ول

 گیری بحث و نتیجه
سیاز    دا  هی  آتیش   تاز  و دق؛ در آضار تاان ض،

ن ت تراهم گن ضیان چن سیال  را هیااش دادر و از    ب 

پای  بر ضیر ضربت در عرصیا نیاا  تلی اد     2/44ضق ار 

پاییی  در ضیییر ضربییت در عرصییا     7/12 اییا را بیی   آن

سیاز  تق یی  دادر اسی؛  در حیال، هی  تیراهم        آتش

سیاز  تایبیاً بیا     ایا  ع فی، در ضنطقیا آتیش     یار 

ایرایش ضااز  بادر اس؛. در تققیق، ضااب ، ضقققیان  

ساز  در  اا  پایا را پس از آتش هااش تراهم گراس

[. بیا دقی؛ در ضقیادیر    26تیایل کاد گرار  هردتی  ] 

ایا از   نایم ه  ضق ار تالی  گیراس  تایر ضیاز  ض،ضیا

 8/221گرم بر ضیر ضربیت در عرصیا نیاا  بی       4/165

ساز  اییرایش یاییی     گرم بر ضیر ضربت در عرصا آتش

درص  ایرایش تالی  ایر یرم رویا، در  34ه  ضلادل 

عرصا تی ار اس؛. با تاز  ب  اینک  ضقی ار تیراهم در   

رود  س؛، اتیظیار ضی،  ساز  هااش یایی  ا عرصا آتش

تالییی  اییم بییا هییااش ضاازیی  نییاد. اضییا، ایییرایش   

اا  یکاال  دلی  اص ، ایرایش تالی  اس؛  ب   گراس

 اییا   اییا  پایییا گاتیی  طییار  هیی  از بیییر گییراس

Agropyron trichophorum ،Bromus tomentellus ،

Festuca ovina  وHordeum bulbosum  ترتیب در  ب

بییر ضیییر  گییرم  6/27و  7/33، 26، 7/36عرصییا نییاا  

ترتیب  ساز  ب  ات  و در عرصا آتش ضربت تالی  دانی 

اتی  و   بر ضیر ضربت تالی  دانیی   گرم  7/18و  2/0، 0، 6

اا  چن سالا ضارد بقث، ه  اتفاقاً از ز     ا ا گات 

ااین ، از تظر تالی   Iکاراا و هالس  گیااان کا 

ار سیاز  ضقی    در عرصا ناا  تاب؛ ب  عرصا آتیش 

اا  دان   یلن، ایر گات  بیایر  ب  کاد اکیصاص ض،

گرم در ضیر ضربت در عرصیا نیاا     1/123در ضة اع 

سیاز    ات   در حال، هی  در عرصیا آتیش    تالی  دانی 

گرم بر ضییر ضربیت اسی؛. از طیرف      9/24ضق ار تالی  

اا  گراس یکاال  در ضة اع در عرصیا   دیار، گات 

بیر ضییر ضربیت و در     گیرم  1/50ناا  ب  طار ضیاتایر 

گرم بر ضیر ضربت یلن، بیش از  184ساز   عرصا آتش
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تااتی    ات  ه  ضی،  س  برابر تاب؛ ب  ناا  تالی  دانی 

رابطا بیر هااش تراهم گیاایان چن سیال  و اییرایش    

[، تیییر بییر هییااش تییراهم 33تالییی  را تازییی  هنیی  ]

هنن . ا چنیر،  ض ت تأهی  ض، اا  پایا در هاتار گراس

 Heterantheliumاا   اا  یکاال  ناض  گات  گراس

piliferum, ،Taeniatherum crinitum ،Bromus 

tectorum ،Poa annua ،Boissiera squarrosa ،

Bromus danthonia  وHeteranthelium piliferum 

پانش دارت ، ولی،   درص  تاج  1/11در عرصا ناا  

 درصی  ارتقیا   53ساز  تااتای  اسی؛ آن را بی     آتش

ایا   ساز  هاضالً در ایرایش یکاال  دا . بنابرایر، آتش

ضیی ثر اسیی؛، ولیی، در عییا  ضقیی ار تییاج پانییش  

درص   12در ناا  ب   2/55اا  چن سال  را از   گراس

ایا   ساز  هااش دادر اس؛. ایر یاییی   در ضنطقا آتش

، 22، 21، 14، 12، 11اا  برکی، ضطاللیات ]   در یایی 

ر اسی؛، اضیا برکی،    [ با ضطابق؛ هاض  گرار  ن 32

اا  پایا یم  [ اعالم هردت  ه  گراس37، 33ضقققان ]

یابن  و در اراضی،   ساز  ایرایش ض، سال پس از آتش

سییاز  تیییر ضایییقر  بیی ون پانییش در عرصییا آتییش

نات   ایر ضاضاع، از ایر لقاظ، با تییایل تققییخ    ض،

تااتی  بی  ضقی ار     حاضر در ت،اد اس؛ و دلی  آن ضی، 

ساز  و آثار ضکیات،   ن ت آتش ضااد قاب  ساک؛ و

ایا در ضااز ی  بیا آتیش ضربیاط       و تناع رییار گراس

اا  پایا پس  هن  ه  گراس [ بیان ض،32ریناال  ] بان .

یابن ، اضا تفاوت آن با تییایل   ساز  ایرایش ض، از آتش

تققیخ حاضر در تاع رویااار اسی؛. چیان ریناالی     

را  ا  رویاااا، بیا غالبیی؛ گیاایان چیاب، و باتی      

بررسیی، و تیییایل آن را اعییالم هییردر اسیی؛، ولیی، در 

 تققیخ حاضر یم ع فرار ضطالل  ن ر اس؛.

کاراه،  اا  کا  از تظر تغییر در ترهیب هالس

ساز  باعث نی ر اسی؛ تیا     در پانش گیاا،، آتش

پانیش اییرایش    گیااان ض ازم از تظر تالیی  و تیاج   

اا [ گرار  هردت  در گراس ن 60، 29یابن . ضقققان ]

نیاد   اا ض، ساز  باعث ایرایش و اةام یکاال  آتش

و از ایر تظر با تییایل تققییخ حاضیر ضطابقی؛ دارد.     

دای  هی  در نیرای  ترضیال      روت  تغییرات تایان ضی،  

و  I)ضاتن  نرای  سای؛ ضارد بررس،( گیااان هالس 

II  ایییرایش و گیااییان ض ییازم یییا هییالسIII  هییااش

هن  و  را ضیاق  ض، ساز  ایر روت  یابن ، اضا آتش ض،

دا  و باعث اییرایشش گیاایان    ض ت تغییر ض، در هاتار

ناد. در ایر راسییا، ضقققیان    ض، IIIض ازم یا هالس 

اتی . از تظیر    [ تیایل ضایاب ، را گیرار  هیردر   35، 2]

دایی  هیی   تالییی ، تیییایل تققیییخ حاضییر تاییان ضیی، 

اییا و  سییاز  باعییث ایییرایش تالییی  گییراس   آتییش

[ و ایرایش تالیی   23، 9، 5د ]نا اا  ع ف، ض، یار 

اا بیان  اا و لاام در گیااان ع ف، را با تأهی  بر گراس

اا  رویا، بیاتار ن اتیم ترهیب تبیات،   هن . یرم ض،

یم تیپ اس؛ و در ایر تققیخ ضااا ر ن  ه  تییپ  

، Festuca ovinaایا  چن سیال  نیاض      غالب گراس

Bromus tomentellus  وAgropyron 

trichophorum ایییا  یکایییال  نیییاض   بیییا گیییراس

Taeniatherum crinitum ،Heteranthelium 

piliferum  وBr. tectorum   زییایاریر نیی . تیییایل

هنن ة تغییر تیپ در ع فرارایا   [ بیان37، 28تققیقات ]

اا  چن سال  ب  یکایال  اسی؛ و بیا تییایل      از گراس

نی ر   تققیخ حاضر ضطابق؛ دارد. بیا تغیییرات اتةیام   

سیاز  عیاض ، ض یم و     نیر گف؛ هی  آتیش  تاان چ ض،

تیاان از آن در ضی یری؛ ضرتیت،     تأثیرگذار اس؛ و ضی، 

زاراییا، اسیییفادر هییرد. در  ویییژر ع فراراییا و باتیی  بیی 

تغییرات اساس، پانیش   [41، 34اا  پژواا، ] یایی 
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سیاز  و هیاربرد آن در ضی یری؛     گیاا، در اثر آتش

 پانش گیاا، گرار  ن ر اس؛.

اا     تأثیرگذار در اهاسیایمساز  از عااض آتش

ضرتل، اس؛ و آثار اهالا یک، و تغییراتِ اهاسیاییم  

ساز  در اهاسیاییم اسی؛.    از پیاض اا  قطل، آتش

[ بیییر تغیییییرات سیییاکیار  پیییس از 17ضقققیییان ]

ایا بیا نیرای      ساز  هنن . آتش ساز  تأهی  ض، آتش

گذارتی . ترولیا     ضیفاوت آثار ضخی ف، بر زیا  ضی،  

سیاز  دقیقیاً بررسی،     آتش هن  ه  وقی، [ بیان ض،38]

سیاز  اثیر    ناد ه  ایچ دو آتش ناد ضاخص ض، ض،

تاات  تغییرات ضیفیاوت   یکاات، ت ارت   ایر ضط ب ض،

ایا  ضخی ی  تازیی      و ضغایرتِ تیایل را در رویااار

ساز  باعث  هن . در ایر تققیخ ضاخص ن  ه  آتش

 ضیان و گن Iپانش گیااان هالس  تق ی  تراهم و تاج 

ایا    ایا  یکایال  و ییار     چن سال  ن ر و گیراس 

ع ف، یکاال  را ایرایش دادر اس؛. اضا، در ه ، باعث 

پانش در یرم رویا، گن ضیان و   ایرایش تالی  و تاج

[ اییرایشش  35، 20ناد. ضقققان ] اا  ع ف، ض، یار 

پانیش در ییرم رویای، گنی ضیان را در       تالی  و تاج

ایا    و در ایر بیر س م گراستیایل کاد بیان هردت  

[ ایم  33یکاال  از تالی  بیاییر اسی؛ هی  ضقققیان ]    

ات . از ایر رو، گیااان ض یازم و هیالس    گرار  هردر

III نی ت اییرایش    ایا  یکایال  بی     با غالبی؛ گراس

ات . اییر در حیال، اسی؛ هی  در عرصیا نیاا         یایی 

تالی  بیایر  دارت  و از تراهم و  IIو  Iگیااان هالس 

پانش ب ییر  برکاردارتی . اییر یاییی  از تظیر        اجت

سییاز  بییا  هییااش گیااییان زیادنییات ر در اثییر آتییش

 راسیاس؛. [ ام35، 20اا  برک، ضقققان ] یایی 

در ه ، تیایل ایر تققیخ و تةری  و تق ی  آضار  

ض ت در ع فراراای،  ساز  در هاتار آن تاان داد آتش

کاراه،  ا اا  پایا باعث هااش ک با غالبی؛ گراس

ناد، ارچن  تالی  و تاج  و غالبی؛ گیااان یکاال  ض،

ایا   پانش گیاا، را بی  واسیطا اییرایش در یکایال     

سیاز  در اییر    دا . بنابرایر، تی ار آتیش  ایرایش ض،

نیاد، ولی، بیرا  هییااش     ایا تاصیی  ت یی،   رویایاار 

ساز  احی ال، و ز اگیر  از اتبانی؛   کاارت آتش

 ر دسیار هار قرار گیرد.النبر  بای  ض یری؛ چرا د

 پیشنهادها
ض ت اتةام ن ر و آثار ب ن ض ت  ایر پژواش در هاتار

ساز  را ضی  تظیر قیرار تی ادر اسی؛. بنیابرایر،        آتش

سیال    ناد تا پایش ب ن ض ت و حی اق  در  پیان اد ض،

 ریران قرار گیرد. ض  تظر ض یران و برتاض 

ساز  و تییایل ضنفی، آن بیر کیاا و      کطر آتش

گیاا، با تة یت النیبر ، قیر  ب ن ضی ت و     پانش 

یابی . بنیابرایر،    اا  کاب، ضیراهم اییرایش ضی،   گات 

ناد ض یری؛ چرا و اصالح ضراتت در اییر   پیان اد ض،

 اا  ازرای، قرار گیرد. ضناطخ در اولای؛ دسیاار

ایا    ضق  قرارگرییر زااتا اتی ای، و سایر اتی ام 

و در اییر   اا ب  آتش ض م اسی؛  گیااان در واهنش آن

 Agropyron ایا    اا  پایا گات  زضین  در بیر گراس

trichophorum وHordeum bulbosum   از
ایا    ایا ش سیای؛   اا در بیر گاتی   تریر گراس ضناسب

نیاد تیا در    ضارد بررس، بادت . بنابرایر، پیان اد ضی، 

 اا  بقرات، بیایر ض  تظر قرار گیرت . سای؛

ضرغیا  و   ایا   با تاز  ب  هااش برکی، گاتی   

تااتی    ساز ، بذرپان، ض، کاراا پس از آتش کا 

ایا ضی ثر    سیاز  و اییرایش آن   در احیا  عرصا آتش

اای، ه  بذراای، با قاب یی؛ اتیقیال و    بان ، زیرا گات 

تر در ایر عرصی  ضاییقر    پراهنش بیایر  دارت  سریت
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ایا    نیاد در عرصی    نات . بنابرایر، پیان اد ضی،  ض،

اا  ضرغیا  بیاض، و    ن، گات ن ر بذرپا ساز  آتش

 رب  قرار گیرد. اا  ذ  سازگار ض  تظر دسیاار

 تشکر و قدردانی
ایر ضقال  از رسالا دهیر  اسیخراج ن ر اس؛ و ضرهر 

تققیقات هااورز  و ضنابت طبیل، لرسیان، وابای  بی   

سازضان آضاز  و تققیقات وزارت ز اد هایاورز ،  

ضایاع ت  از آن ح ای؛ هردر اسی؛. از ا کیار  و   

ضایئاالن و ا کیاران گراضی، و اسییادان ارز نی  در      

اا و ضراتیت هایار تایکر و     ض ساا تققیقات زنا 

 هنیم. ق ردات، ض،



  رستان ةزاغدر مراتع خوراکی  خوش های های رویشی و کالس بر فرم سوزی مدت آتش کوتاه بررسی اثر 
 

529 

 
 

[1] Arzani, H. (1997). Range assessment program in different climatic zone of Iran, Research institute 

of forest and rangelands, 30p. 

[2] Badia, D. and Marti, C. (2003). Effects of simulated fire on organic matter and selected micro 

biological properties of two contrasting soils, Arid Lard Res. and Manage, 17, 55-70. 

[3] Baghestani Maybodi, N., Farahpour, M. and Zare, M.T. (2010). Effect of Fire on Vegetation Cover 

of Steppe Rangelands (Case Study in Yazd Province, Iran), Environmental Sciences journal, 

7(3), 37-42. 

[4] Baker, W.L. (2006). Fire and restoration of sagebrush ecosystems, Wildlife Society Bulletin,34, 

177-185. 

[5] Bechtold, H.A. and Inouye, R.S. (2007). Distribution of carbon and nitrogen in sagebrush steppe 

after six years of nitrogen addition and shrub removal, Journal of Arid Environments, 71, 122-

132. 

[6] Bennett, L.T., Judd, T.S. and Adams, M.A. (2002). Growth and nutrient content of perennial 

grasslands following burning in semi-arid, sub-tropical Australia, Plant Ecology, 164, 185-199. 

[7] Blaisdell, J.P. (1953). Ecological effects of planne, Burning of sagebrush- grass range on the upper 

Snake River Plain, V.S. Dept. Agr. Tech. Bull, 1075, 39. 

[8] Blank, R.R., Chambers, J., Roundy, B. and Whittaker, A. (2007). Nutrient availability in rangeland 

soils: influence of prescribed burning, herbaceous vegetation removal, overseeding with Bromus 

tectorum, season, and elevation, Rangeland Ecology & Management, 60, 644-655. 

[9] Boyd, C.S. and Svejcar, T.J. (2011). The influence of plant removal on succession in Wyoming big 

sagebrush, Journal of Arid Environments, 75, 734-741. 

[10] Brown, P.J., Manders, P.T., Bands, D.P., Kruger, F.J. and Andrg, R.H. (1991). Prescribed burning 

as a conservation management practice: a case history from the Cederberg mountains, Cape 

Province, South Africa, Biological Conservation, 56, 133-150. 

[11] Chambers, J.C., Roundy, B.A., Blank, R.R., Meyer, S.E. and Whittaker, A. (2007). What makes 

Great Basin sagebrush ecosystems invasible by Bromus tectorum?, Ecological Monographs, 77, 

117-145. 

[12] Corbin, J.D. and D'Antonio, C.M. (2004). Competition between native perennial and exotic 

annual grasses: implications for an historical invasion, Ecology, 85, 1273-1283. 

[13] Dale, G., Brockway, A., Gatewood, R.G. and Paris, R.B. (2002). Restoring fire as an ecological 

process in short grass prairie ecosystems: initial effects of prescribed burning during the dormant 

and growing seasons, J. Environmental Management, 65, 135-152. 

[14] Davies, K.W., Sheley, R.L. and Bates, J.D. (2008). Does fall prescribed burning Artemisia 

tridentata steppe promote invasion or resistance to invasion after a recovery period?, Journal of 

Arid Environments, 72, 1073-1082. 

[15] Fotohi, A. and Asgari, F. (2008). Guide to data analisis with Spss 15, Nashr Olom Pub., 624 p, In 

Iran. 

[16] Fulé, P.Z., Denton, C., Springer, J.D., Kalies, E.L. and Egan, D. (2007). Prescribed and wildland 

use fires in the Southwest: Do frequency and timing matter? Working Papersin southwestern 

ponderosa pine forest restoration, Flagstaff, A.Z.: Ecological Restoration Institute, Northern 

Arizona University, 8 p. 

[17] Gill, A.M., Allan, G. and Yates, C. (2002). Fire created patchiness in Australian savannas, 

International journal of wildland fire, 12, 323-331. 

References 



 1394، پاییز 3ارة ، شم 68، مجله منابع طبیعی ایران، دورة مرتع و آبخیزداری  
 

530 

[18] Govender, N., Trollope, W.S.W. and Van Wilgen, B.W. (2006). The Effect of fire season, fire 

intensities in savanna vegetation in South Africa, Journal of Applied Ecology, 43, 748-758. 

[19] Grelen, H.E. and Epps, E.A. (1967). Herbage responses to fireand litter removal on southern blue-

stem range, Journal of Range Management, 20, 403-404. 

[20] Guevaria, J.C., Stasi, C.R., Wolliud, C.F. and Esteves, O.R. (1999). Effects of fire on rangeland 

vegetation in south-western Mendoza plains Argentina: composition, frequency, biomass, 

productivity and carrying capacity, J. of Arid Environments, 41, 27-35. 

[21] Humphrey, L.D. and Schupp, E.W. (2001). Seed banks of Bromus tectorum-dominated 

communities in the Great Basin, Western North American Naturalist, 61, 85-92. 

[22] Humphrey, L.D. and Schupp, E.W. (2004). Competition as a barrier to establishment of a native 

perennial grass (Elymus elymoides) in alien annual grass (Bromus tectorum) communities, 

Journal of Arid Environments, 58, 405-422. 

[23] Inouye, R.S. (2006). Effects of shrub removal and nitrogen addition on soil moisture insagebrush 

steppe, Journal of Arid Environments, 65,604-618. 

[24] Jones, B., Stanley, F.F., Leslie, D.M., Engle, D.M. and Lochmiller, R.L. (2000). Herpetofaunal 

responses to brush management with herbicide and fire, J. Range Management, 53, 154-158. 

[25] Kristofer, R.B. (2006). Soil physiochemical changes following 12 years of annual burning in 

humid-subtropical tall grass prairie: a hypothesis, Acta Ecologica, 30, 407-413. 

[26] Mapiye, C., Mwale, M., Chikumba, N. and Chimonys, M. (2008). Fire as a Rangeland 

management tool in the sarannas of southern Africa, Tropical and sub tropical Agroeco systems, 

8, 116-124. 

[27] McCune, B. and Grace, J.B. (2002). Analysis of ecological communities, Publhshed by MjM 

Software design. 

[28] Pelaez, D.V., Boo, R.M. and Mayor, M.D. (2003). El Fuego y la Vegetaciondel Sur del Caldenal. 

In: Kunst, C.R., Bravo, S. y Panigatti, Fire in fluence on the Caldenal vegetation. J.L. (eds.), 

Fuego en los Ecosistemas Argentinos, pp. 71-78, Ediciones. INTA, 332 pp. 

[29] Pierson, F.B., Carison, D.H. and Spaeth, K.E. (2002). Impact of wildfire on Soil hyldrologic 

properties of steep sagelorush- Steppe rangeland, International Journal of wildland Fire, 11, 

145-151. 

[30] Pierson, F.B., Robichand, P.R. and Spaeth, K.E. (2001). Spatial and temporal effects of wildfire 

on the Hydrology of a Steep rangeland, International Journal of wildland Fire, 11, 145-151. 

[31] Prevey, J.S., Germino, M.J., Huntly, N.J. and Inouye, R.S. (2010). Exotic plants increase and 

native plants decrease with loss of foundation species in sagebrush steppe, Plant Ecology, 207, 

39-51. 

[32] Reinwald, A.D. (2013). Effects of disturbing restoration treatments on native grass revegitation 

and soil seed bank composition in chaetgrass-invaded sagebrush-steppe ecosystems, All 

Graduate Theses and Dissertations, 1-21.119. 

[33] Rimer, R.L. and Evans, R.D. (2006). Invasion of downy brome (Bromus tectorum L.) causes 

rapid changes in the nitrogen cycle, American Midland Naturalist, 156, 252-258. 

[34] Scifers, C.J. and Hamilton, W.I. (1993). Prescribed burning for brushland management, The 

South Texas example, Texas A & M university press, college Station, TX. 

[35] Snyman, H.A. (2004). Short- term response in productirity following on unplanned fire in a semi- 

arid rangeland of south Africa, J. of Arid Envirsnment, 56, 465-485. 

[36] Stubbendieck, J., Volesky, Jerry and Ortmann, John (2007). Management with prescribed fire, 

The Board of Regents of the university of Nebasala. 



  رستان ةزاغدر مراتع خوراکی  خوش های های رویشی و کالس بر فرم سوزی مدت آتش کوتاه بررسی اثر 
 

531 

[37] Tizon, F.R., Pelaez, D.V. and Elia, O.R. (2010). The influence of controlled fires on a plant 

community in the south of the Caldenal, and its relationship with a regional state and transition 

model, FYTON ISSN 0031 9457, 79, 141-146. 

[38] Trollope, W.S.W. (1999). Veld burning, In: N.M., Tainton (ed) Veld and pasture management in 

South Africa, Shutter and Shooter, Pieternmaritzburg, pp. 217-243. 

[39] Valizadeh, M. and Moghadam, M. (1997). Experimental design in agriculture, Parivar Pub., 

395p, In Iran. 

[40] Van Wilgen, B.W., Govender, N., Biggs, H.C., Ntsala, D. and Funda, X.N. (2004). Response of 

savanna fire regimes to changing fire management policies in a large African national park, 

Conservation Biology, 18, 1533-540. 

[41] Vermeire, L.T., Mitchell, R.B., Fuhlen Drof, S.D. and Gillen, R.L. (2004). Patch burning effect 

on grazing distrubation, Journal of Range management, 46, 2-13. 

[42] Zimmermann, J. (2008). Population ecology of a dominant perennial grass: recruitment, growth 

and mortality in semi-arid savanna, Department of Plant Ecology and Nature Conservation 

University of Potsdam, Ph.D. thesis, 8-50-106. 

 

 






