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 چکیده
در شمال  خانهبزازتنگۀ های علفی در منطقۀ جنگلی سوزی بر فلور و شکل زیستی گونهاین تحقیق با هدف بررسی تأثیر آتش

قطعه نمونه در هریک از مناطق  04، سطح روش حداقل به هانمونه هشرق کرمانشاه انجام گرفت. پس از تعیین مساحت قطع

و شکل زیستی آنهاا   شدآوری و شناسایی جمع هانمونه ههای گیاهی حاضر در سطح قطعو شاهد برداشت شد. گونه سوخته

تیاره و در   40جانس و   73گیاهی متعلق باه  گونۀ  04 ،سوختهشان داد که در منطقۀ شد. نتایج ن تعیینبراساس روش رانکایر 

هاای  شاده، تیاره   شناساایی های گیاهی وجود دارد. در بین تیرهتیرۀ  47جنس و  73گیاهی متعلق به گونۀ  04منطقۀ شاهد نیز 

Malvaceae ،Guttiferae، Iridaceae و Caryophyllaceae های رهو تی سوختهمنطقۀ در  فقطPapaveraceae و Brassicaceae 

های بین دو منطقه شاد.  اختالفاتی در ترکیب گونهبروز صورت اختصاصی حضور داشتند. همین امر سبب  شاهد بهمنطقۀ در 

پوشش را در دو منطقاه باه خاود     رین درصدشتها بینشان داد که تروفیت شده بررسیها در مناطق بررسی شکل زیستی گونه

طور کلی با توجه به گذشات  شاهد بود. بهمنطقۀ از  شتربی سوختهمنطقۀ ها در که درصد این گونه طوری ه، باند هاختصاص داد

 تحت تأثیر قرار گرفته است.  سوزیآتشها توسط یا بازسازی برخی گونه نبود و ، حضورسوزی آتشسال پس از  9

  کرمانشاه. وریستیک،فلزیستی، شکل توزیع فراوانی، سوزی، آتشکلیدی:  هایهواژ

 

 مقدمه
حااال  تاارین و در عااینمنااابع طبیعاای تجدیدشااونده از مهاا 

های طبیعی هستند که بستر حیات بشار  ترین سرمایهباارزش

شااوند. در یااک پایاادار اقتصااادی محسااو  ماای ۀتوسااعو 

هاا  بخاش  دیگار های گیااهی و  بین گونه ،اکوسیست  جنگلی

هی باا اساتفاده از   هاای گیاا  شود. گوناه دیده می قویارتباط 

کنناد  سرشت اکولوژیک خود رویشگاه خود را انتخاا  مای  

ها مشاخ   که این موضوع با بررسی سیمای ظاهری رستنی

های ژنتیکای و  به ویژگی ،[. شکل زیستی گیاهان4شود ]می

                                                           
 * 73339100097، تلفن: مسئول نویسندۀ 

 Karimi.narvan@gmail.com Email:  

 هاای تواناد اثر مای محایط   زیرا، وابسته استعوامل محیطی 

ته باشاد. بار   گیری اشکال زیستی داشی در شکلناپذیرانکار

اشاکال زیساتی متفااوتی در     ممکن استاین اساس گیاهان 

جوامع و مناطق مختلف داشته باشند. شاکل زیساتی لالاب    

ساازش آن گوناه باا محایط اطاراف       ۀدهندیک منطقه نشان

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

 ممکنناا  آن تشاریح  و شاناخت  کاه  وجاود دارد  ایپیچیده

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

 محایط  تعاادل  تغییر در سبب است ممکن ،موجود روابط از

 هاای  عامال تارین   عنوان یکی از مه سوزی به [. آتش4شود ]

هاای  هاا یاا اکوسیسات    زیساتگاه اکولوژیکی در بسایاری از  
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تواند ترکیب جوامع گیاهی و پویایی آنها را تحت طبیعی می

 ،ساوزی و پوشاش گیااهی   ار دهد. اثر متقابال آتاش  قر تأثیر

ساوزی در شارایط    آتاش کاه   طاوری  هبا  ؛مهمی است ۀمسئل

ماواد و همچناین تعیاین سایمای      ۀاقلیمی خاص بار تجزیا  

 زمیناۀ در [. 7] استگذار تأثیرپوشش گیاهی یک اکوسیست  

در  زیاادی  هایبررسیسوزی به آتش پوشش گیاهی واکنش

طبیعای  شارایط   باه  توجاه  جهان صورت گرفتاه اسات. باا   

مختلفای   هایاثر ،های آتشهای جنگلی و ویژگیاکوسیست 

سوزی مبنی بر افزایش یا کااهش پوشاش گیااهی و    از آتش

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

طاور   جنگلی باه  هایاکوسیست  سوزی برآتش اثرهایدربارۀ 

 هااایاثرورد اساات، امااا در ماا   تحقیااق شااده گسااترده 

هاای  محیطی آتش بار فلاور و شاکل زیساتی گوناه      زیست

کمای صاورت    هاای بررسای های زاگارس  گیاهی در جنگل

 بررسای گرفته نیز به  صورت هایپژوهشاللب  است؛ گرفته

[ و تاکنون در ماورد  9 ،3اند ]پرداختهسوزی  آتشمدت  کوتاه

سااوزی باار فلااور و شااکل زیسااتی گیاهااان در تااأثیر آتااش

ساوزی یکای از عوامال    است. آتاش  نشده تحقیقبلندمدت 

متأسافانه  هاای زاگارس اسات کاه،      اصلی اختالل در جنگل

ای ایان  سبب تغییار در ترکیاب فلوریساتیک و تناوع گوناه     

هاای  ساوزی باا توجاه باه آتاش     .[44]ها شده است جنگل

 گذشاته هاای  های زاگرس در طی دهاه زیادی که در جنگل

پایاه در ماورد   طالعاات  گزارش شده است، فاراه  آوردن ا 

زار با اسوزی، منطقه بعد از وقوع آتش فلوریستیک هایتغییر

هاا، شناساایی پتانسایل    گوناه  ۀباالقو مهمی برای تعیین توان 

حفا،،   برایدقیق و آگاهانه  ریزی اکولوژیکی منطقه و برنامه

در  آگااهی چراکاه بادون    ؛اسات  منطقهاحیا و گسترش این 

امکاان   ،گیااهی پوشاش   فلوریساتیک و  هاای بررسای مورد 

وجود نخواهاد آماد.   ریزی اصولی در این اکوسیست  بهبرنامه

 بار  ساوزی آتش تأثیربا هدف شناخت  بررسیاین  ،رواز این

های زاگرس های گیاهی در جنگلفلور و شکل زیستی گونه

 .پذیرفتانجام 

 ها مواد و روش

 شاده  حفاظات  منطقاۀ بزازخانه در داخل  ۀتنگجنگلی  منطقۀ

بیساتون   -چاالبه در دوازده کیلومتری شمال شرق کرمانشااه 

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

 70° 27' 47"تاا   70° 22' 73"شرقی و عار  جغرافیاایی  

براسااس آماار    اسات. شایب کلای منطقاه جناوبی     . شمالی(

 ترین ایستگاه هواشناسای )سارارود( میاانگین باارش    نزدیک

 حارارت در مارداد   ۀدرجا  شاترین بیمتر و میلی 029 سالیانه

 ۀدرج 3/2حرارت در دی  ۀدرج کمترین گراد وسانتی 3/24

بنادی آمبارژه    طبقاه گراد است، اقلی  منطقه برحساب  سانتی

(40/03=Q )مرطو  معتدل است. بافات خاام منطقاه     نیمه

سیلتی و افق ماواد ماادری شاامل رساوبات نارم باا        -رسی

هایی از جنگال  قسمت مادر آهکی است.ریزه و سنگ سنگ

پادگاان نااامی باوده از باین رفتاه اسات.        قبالًدلیل اینکه  به

ه( هار  گرفتا ن آتاش  منطقاۀ و شاهد ) سوخته منطقۀمساحت 

هاای   مناور برداشات  بهو در هر منطقه است هکتار  04کدام 

شااهد باا    منطقاۀ . قطعه نمونه برداشات شاد   04فلوریستیک

 منطقاۀ  نزدیاک  ،رین همگنای شات بیو مناسب  ۀفاصلرعایت 

 4740ساوزی در ساال   (. آتش4)شکل  انتخا  شدسوخته 

هاای خشاک   وقوع پیوست و از نوع سطحی بود و علاف به

پوشش گیاهی لالب منطقاه   .عامل گسترش آن بودندجنگل 

لالب اشکو  فوقاانی   ۀگونبرودار بلوط  ۀو گوناست بلوط 

ه از ناوع  دهاد. فارم رویشای درختاان منطقا     را تشکیل مای 

مادت جواماع    طاوالنی ناشای از حضاور    کهاست زاد  شاخه

 است. علت نزدیکی به روستای چاالبه به

 روش تحقیق

ابتادا   سوزی بر فلور منطقهمناور اثر آتش بهدر این تحقیق 

از قطار درختاان و    گردشای و آمااربرداری اولیاه    جنگلبا 

تعیین درصد انحراف معیار و دقت آماربرداری باا اساتفاده   

 تعداد قطعات نمونه تعیین شد: 4 ۀرابط از 

(4)  
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دسات آماد کاه    هقطعه نمونه ب 04اد تعد ،به این ترتیب

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

برداشات  ه ر هر دو منطقا سیستماتیک د -به روش تصادفی

ساال از وقاوع آتاش    9از گذشات   برداری بعدشد. نمونه

های علفی در سطح منطقاه  گونه شتربیسوزی، هنگامی که 

. گرفااتداشااتند، یعناای در فصاال رویشاای انجااام  وجااود

باا اساتفاده از روش حلزونای و     هاا نموناه قطعاه  مساحت 

 هقطعاندازۀ  که طوری هبدست آمد، منحنی سطح به گونه به

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

هاای  ، نوع و درصد تاا  پوشاش گوناه   قطعه نمونه در هر

للبه  -گیاهی به تفکیک فرم رویشی براساس معیار فراوانی

 (.4)جدول  شد تعیین وان درمال

 

 
  کرمانشاه در )بزازخانه ۀتنگ) تحقیق منطقۀ موقعیت . 1شکل 

 . درصد پوشش با توجه به معیار وان درمال1جدول 

 9 8 7 6 5 2 3 4 1 طبقه

 05از  بیشتر 57-05 05 -57 5/60 -05 5 -5/60 3-5 5/6 -3 5/7-5/6 5/7از  کمتر پوشش درصد

 

شده پس از پرس و خشک کردن  آوری جمعهای نمونه

و انتقال به هرباریوم مرکاز تحقیقاات کشااورزی و مناابع     

هاای ایرانیکاا   طبیعی شهرستان کرمانشاه با استفاده از فلاور 

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

بنادی  بندی شکل زیستی گیاهان از طبقاه برای طبقهشدند. 

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

انتهاایی   ۀجوانا ها )فیت، کامه هافانروفیت های زیستیشکل

هاا  کریپتوفیات خام(، همیمتر در سطح  سانتی 20کمتر از 

 ۀجوانا هاا ) ایی داخال الشابر،(، کریپتوفیات   انتها  ۀجوان)

کاه در   کسااله ها )گیاهاانی ی انتهایی داخل زمین(، تروفیت

هاا  فیتمانند( و اپیصورت بذر باقی می بهاوقات نامساعد 

ممکان   انتهایی هر جا ۀجوان)گیاهان پیچنده و باالرونده و 

 باشد( هستند. است

معیاار  هاا از  توزیع گونه ۀنحومناور مشخ  کردن به

 SIV ۀمحاسب. برای [43]ها استفاده شد اهمیت نسبی گونه

عناوان   باه درصاد پوشاش هار گوناه      میاانگین  ،علفی ۀالی

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

 :شداستفاده  2رابطۀ از  SIV ۀمحاسب
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  SIV= چیرگی نسبی + انی نسبیفراو (2)

= فراوانی نسبی × 444 

= چیرگی نسبی × 444  

 و بحث نتایج

مجموع در هار دو  های منطقه، در ترکیب رستنی بررسینتایج 

ی تیاره گیااه   43جانس و   07گیاهی متعلق به گونۀ  09منطقه 

، Fabaceae ۀتیار باه   ین فراوانیشتر(. بی2)جدول  دادرا نشان 

Asteraceae  وPoaceae  .ۀتیرتعلق داشت Fabaceae  در هار ،

درصاد   40/23ترتیب با  و شاهد بهسوزی شده دو منطقۀ آتش

  ۀگوناااااه(، تیااااار 42درصاااااد ) 20گوناااااه( و  47)

Asteraceaeدرصد  20گونه( و  44درصد ) 47/24ترتیب با  به

ب باا  ترتیا  باه در هار دو منطقاه    Poaceae ۀتیار  گونه( و 42)

تارین  گونه( جزء مه  4درصد ) 43گونه( و  4درصد ) 33/43

خاود  ها را بهاز گونه کمتریتعداد  ی دیگرهاها بودند. تیرهتیره

و برخی در هر دو منطقاه تنهاا دارای یاک     انداختصاص داده

باا    Caryophyllaceae ۀتیر(. 2جنس و یک گونه بودند )شکل

 Guttiferae و Malvaceaeگوناااااه(،  7)درصاااااد  43/44

 منطقاۀ گونه(، فقط در  4درصد ) 3/4هر کدام با   Iridaceaeو

 Minuartiaهاای  در ایان میاان گوناه    سوخته حضور داشتند.

hamata ،Cerastium inflatum ،Hypericum vermiculare ،

Gladiolus atroviolaceus ،Malva neglecta ،Trigonella 

strangulata ،Lagoecia cuminoides،Campanula 

strigosa ، Serratula latifoila و  سااوخته منطقااۀ فقااط در

 Papaver macrostemum،Tragopogonهااااای گونااااه

buphthalmoides،Salvia macrosiphon ،Sameraria 

stylophora ،Zoegea purpurea ،Alyssum Stapfii ،Salvia 

multicaulis ،Picris strigosa ،Turgenia latifolia ،

Malabalia porphyrodiscus،Serratula cerinthifolia   فقط

اشاکال زیساتی لالاب     گسترۀ. شتندشاهد حضور دا منطقۀدر 

هاا در هار دو منطقاۀ    در هر دو منطقه نشان داد کاه تروفیات  

 77/47گوناه( و   04)درصاد   44ترتیب باا   بهو شاهد  سوخته

سااه  فلااور منطقااه را شااامل   شااترینگونااه( بی 04)درصااد 

ترتیاب  در هار دو منطقاه باه   دیگار   ال زیساتی شوند. اشک می

 3درصاد )  40گوناه( و   3درصاد ) 0/42ها با کریپتوفیتهمی

 2درصاد )  0گونه( و  0درصد ) 77/4 با هاکریپتوفیت و گونه(

 (.  2)شکل  قرار داشتندگونه( در مراتب بعدی 
های علفای  ، مدل توزیع فراوانی گونه0و  7های شکل

گوناه کاه   دهاد هماان  شاان مای  را ن شاده  بررسی مناطقدر 

هاا از مادل نرماال لگااریتمی     شود توزیع گونهمشاهده می

 کند. پیروی می

 خانه کرمانشاهبزاز ۀتنگهای گیاهی علفی . فهرست گونه4جدول 
 نام تیره نام علمی نام فارسی/ نام محلی شکل زیستی

Thr توپی زیره Lagoecia cuminoides L. Apiaceae 
Thr ای جنگلشقاقل صحر Malablia porphyrodiscus Stapf  & Wettst. Apiaceae 
Thr ایشانه ونوس ستاره Scandix stellata Bank & Soland. Apiaceae 
Thr شانگی -شانه ونوس Scandix pectin-veneris L. Apiaceae 
Thr ماستونک برگ Torilis leptophylla (L.) Reichenb. Apiaceae 
Thr نیوسه نک -گیس چسبک Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Apiaceae 
Thr رویبابونه مزرعه Anthemis schizostephana Boiss. Asteraceae 
Thr تاتاری پرگل Carduus  pycnocephalus L. Asteraceae 
Thr فندق سیاه Crupina crupinastrum (Boiss)vis. Asteraceae 
Thr - Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze Asteraceae 

Hem کرتشی -شکرتیغال مشهدی Echinops ritrodes Bunge Asteraceae 
Thr خارزردک Picnomon acarna (L.) Cass. Asteraceae 

Hem  آلود کرکتلخک Picris strigosa M.B subsp. Strigosa Asteraceae 
Hem گیاه ژان -ساقه آغوش گندمیگل Serratula cerinthifolia (SM.) Boiss. Asteraceae 
Cry گل گندمی Serratula latifolia Boiss. Asteraceae 
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 خانه کرمانشاهبزاز ۀتنگهای گیاهی علفی . فهرست گونه4جدول 

 نام تیره نام علمی نام فارسی/ نام محلی شکل زیستی

Hem شن -شنگ ایرانی Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. Asteraceae 
Hem شنگ حلبی Tragopogon longirostris Bischoff ex Sch. Bip. Asteraceae 
Thr میش تلخک -ریش میش Urospermum picroides (L.) Desf. Asteraceae 
Thr خورشید صبح ارغوانی Zoegea purpurea Fresen. Asteraceae 
Thr قدومه شیرازی Alyssum stapfii Vierh. Brassiacaceae 
Thr بال(دار )چهارسامار خامه Sameraria stylophora Boiss. Brassiacaceae 
Thr گل استکانی بلوطستانی Campanula cecili Rech. f. & schimn-Cseika Campanulaceae 
Thr  بز ریشگل استکانی Campanula strigosa Bank & Soland. Campanulaceae 

Thr هنجیر -گل آفتابی اروپایی Helianthemum ledifolium (L.) Miller var. 
ledifolium Cistaceae 

Thr مرغ متراکم ۀدان Cerastium inflatum  Link ex Desf. Caryophyllaceae 
Thr )مروارید اسپانیایی )قالبدار Minuartia hamata Mattf. Caryophyllaceae 
Thr - Velezia rigida L. Caryophyllaceae 
Thr سربال یکساله Pterocephalus plumosus Coult. Dipsacaceae 
Thr درزیله -خلر نخودی Lathyrus cicera L. Fabaceae 
Thr هاللی ۀیونج Medicago radiatata L. Fabaceae 
Thr سخت ۀیونج Medicago rigidula (L.) All. Fabaceae 
Thr  باریک برگشبدر Trifolium angustifolium Fabaceae 
Thr شبدر چروکیده Trifolium bullatum Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fabaceae 
Thr رویشبدر مزرعه Trifolium campestre Schreb. Fabaceae 
Thr شبدر طناز Trifolium dasyurum C. Presl Fabaceae 
Thr شبدر خاردار Trifolium echinatum M.Bieb. Fabaceae 

Thr مویین ۀشنبلیل Trigonella filipes Boiss. Fabaceae 
Thr شملیله -شنبلیله Trigonella macroglochin Duriea Fabaceae 
Thr توپی شبدر Trifolium pilulare Boiss. Fabaceae 
Thr ایشبدر ستاره Trifolium stellatum L. var. stellatum Fabaceae 
Thr تسبیحی دانه ۀشنبلیل Trigonella strangulata Boiss. Fabaceae 

Hem گل راعی عراقی Hypericum vermiculare Boiss. & Hausskn. Guttiferae 
Cry هگالیول سیا Gladiolus  atroviolaceus Boiss. Iridaceae 
Hem  ای لولهمریم گلی Salvia macrosiphon Boiss. Lamiaceae 
Hem  ساقه پرمریم گلی Salvia multicaulis Vahl Lamiaceae 

Thr کاکوتی سرسان Ziziphora capitata L. subsp. orientalis 
Samuelsson ex Rech. f. Lamiaceae 

Thr کو گوله -کوتیکا Ziziphora  tenuior L. Lamiaceae 
Hem توله -پنیرک معمولی Malva neglecta Wallr. Malvaceae 
Thr سیاسونی -ایرانی ۀدان سیاه Nigella oxypetala Boiss. Rununculaceae 
Thr شقایق Papaver macrostemum Boiss. Papaveraceae 
Thr سپر زیبا Callipeltis cucullaris (L.) Steven Rubiaceae 
Thr سرپوچ/ جوی هورچ دو جو Avena fatua L. var. fatua Poaceae 
Thr الیه سه نیای گندم Aegilops triuncialis L. Poaceae 
Thr جاروی تالش Bromus danthoniae Trin. var. danthoniae Poaceae 
Thr جاروی علفی بامی/ گیا گزگ Bromus tectorum L. var. tectorum Poaceae 
Cry دارجو پیاز Hordeum bulbosum L. Poaceae 
Thr روباهک بیروتی دم Lophochloa berythea (Boiss. & Blanche) Bor Poaceae 
Cry گنمه گیه -دارچمن پیازک Poa bulbosa L. var. vivipara Koel Poaceae 
Thr چمن گیسو Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski Poaceae 
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 و شاهد به روش رانکایر سوخته مناطقدر . فراوانی اشکال زیستی 4شکل 

 
 شاهد منطقۀهای علفی در توزیع فراوانی گونه.  3شکل 

 
 سوخته منطقۀهای علفی در . توزیع فراوانی گونه2شکل 
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 شاترین بی Poaceae و Fabaceae، Asteraceaeهاای  تیاره 

همچنین (. 2جدولاند )داده خود اختصاصها را بهتعداد گونه

 0و  7هاای  ها در شاکل با توجه به نمودار توزیع فراوانی گونه

درصاد فراوانای و    شاترین هاا بی های متعلق به ایان تیاره  گونه

طوری  به ؛اندخود اختصاص دادهچیرگی را در هر دو منطقه به

ی هاا درصد پوشش نسابت باه گوناه    شترینبا دارا بودن بی که

دلیال فراوانای    .شوندهای لالب محسو  می گونه جزء گردی

شارایط  تاوان   مای هاا را  گیاهی مربوط به ایان تیاره   هایگونه

در  زیااد تخریاب  هاا و  ادافیکی مناسب برای رویش این گونه

داوودی و میاار بررساایبراساااس  .[44] عنااوان کاارد منطقااه

هنگامی که درصد تخریب پوشاش گیااهی    (4792)همکاران 

هاای گیااهی   تیاره  تعادادی از اعضای  ،باشد زیادای  هناحیدر 

. [9] کنناد در منطقه پیدا می شتریحضور بیAsteraceae  مانند

هااای گونااه گسااتردۀحضااور  علاات (4930-4940)دیااویس 

در شرایط نامساعد اکولاوژیکی را   Asteraceae ۀخانوادگیاهی 

بردباری وسیع و سبز شدن سریع بذرهای ایان خاانواده    ۀدامن

  Asteraceae ۀخاانواد  گساتردۀ بنابراین حضور  ؛[40] ان کردبی

تخریب و فشار بر اکوسیست  است کاه بایاد آن را    ۀدهندنشان

نشاان   طور کاه نماودار   اما همان ؛منطقه دانست برایهشداری 

 Trigonella strangulata،Lagoeciaهااای  گونااهدهااد ماای

cuminoides ،Cerastium inflatum  وGladiolus 

atroviolaceus  و وجاود داشاتند   ساوخته   منطقاۀ که فقط در

کااه  stapfii Alyssum ، Serratula cerinthifolia هااایگونااه

، درصد نااچیزی از پوشاش   وجود داشتندشاهد  منطقۀتنها در 

 دهند.  منطقه را تشکیل می

های موجود در دو منطقه را باا توجاه   در مجموع گونه

ر پوشاش گیااهی   هاای گیااهی د  گوناه  نباود و  وجاود باه  

هاایی کاه   گوناه  ،نخست :توان به سه بخش تقسی  کرد می

درصاد از   30/44 کاه  داشاتند  وجودسوخته  منطقۀتنها در 

نی ز جوانهدهند. سوخته تشکیل می منطقۀها را در  گونهکل 

دلیال   باه  ممکن اسات  سوزیهای جدید پس از آتشگونه

ر و افازایش  نو مقدارتغییر در منابع قابل استفاده ) افزایش 

مواد بر اثر گرم شدن خام( و ایجاد فضاای   ۀتجزیسرعت 

و الشاابر، کااف  تاوده زیمناساب )در اثاار از باین بااردن   

 منطقاۀ هاای مشاترم باین    گوناه  ،دوم ؛[49]جنگل( باشد 

هاا را تشاکیل   درصد کل گوناه  44/33 کهسوخته و شاهد 

دهند. با توجه به اینکه احیای ترکیاب و تناوع پوشاش    می

نار به ،[24سال نیاز دارد ] 0زمانی بیش از  ۀدوربه گیاهی 

ساال از وقاوع    9هاا پاس از گذشات    رسد ایان گوناه  می

سوزی فرصت الزم را بارای احیاای خاود در محایط      آتش

باه  ساوزی   آتاش بازسازی پوشش گیاهی پس از  .اند داشته

ساوزی و رویاش   توانایی جوامع گیااهی در تحمال آتاش   

ناد یاا   ا هساوزی ساال  ماناد   هایی که از آتاش مجدد بخش

هاا یاا   دارد که این بذربستگی پذیر استقرار بذرهای زیست

هاای  در خام باقی مانده بودند یاا باا پراکنادگی جمعیات    

هاایی تنهاا در   گوناه  ،سوم ؛[24اند ]سال  به این نقاط آمده

ها در درصد از کل گونه 22شاهد مشاهده شدند که  منطقۀ

ناد. از دالیال حاذف ایان     دهشاهد را تشاکیل مای   منطقۀ

هاای  گونه به قرار گرفتنتوان سوخته می منطقۀها در  گونه

 سوزی آتش کرد. ازآنجا کهاشاره ها ن گونهجای ایمقاوم به

و باازده فتوسانتز پوشاش    مقادار  با تغییر فیزیولاوژیکی و  

[، 24] گاذارد هاا تاأثیر مای   گیاهی بر قدرت رقابات گوناه  

هاایی هساتند کاه پاس از     توان گفت این دساته، گوناه   می

 . اندسوزی بر اثر رقابت در منطقه حذف شده آتش

هاای  ها در گروه نخسات )گوناه  کریپتوفیتدرصد همی

هاای  سوخته( کمتار از گاروه ساوم )گوناه     منطقۀانحصاری 

را  آنشاهد( بود که یکای از دالیال اصالی     منطقۀانحصاری 

یش ساوزی بیاان کارد. از طرفای افازا     تاوان تاأثیر آتاش   می

توان مقاومت آنهاا در برابار   ها را میها و کریپتوفیتتروفیت

 آنها در سطح یا زیار  ۀجوانناشی از قرار گرفتن  سوزی آتش

بااالتر از  رشاد آنهاا    ۀجوانا ها کاه  ایاما بوته ؛زمین دانست

د نا بینآسیب می شترسوزی بیدر برابر آتشسطح زمین است 

وخته شادن  و چوبی بودن ساقه نیز بر شدت و حارارت سا  

 .[22]کناد  مای  شاتر ا را بیها پذیری آنافزاید و آسیبها مینآ
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ها باه سه  را در میان رستنی شترینها بیتروفیت ،طبق نتایج

های زاگرس اند، با توجه به اینکه جنگلدادهخود اختصاص 

و از  اسات خشاک کشاور    نیماه های خشاک و  جنگل ءجز

 ۀدهناد اننشا تواناد  ها در منطقاه مای  طرفی حضور تروفیت

حاضار دور از   ۀنتیجا  ،شرایط خشاکی در آن منطقاه باشاد   

 منطقاۀ هاا در  درصاد تروفیات   طاوری کاه   باه انتاار نیست. 

-(. گوناه 2شاهد مشاهده شد )شکل  منطقۀسوخته بیشتر از 

 یدر مادت  توانند ، میاندهایی که دارای شکل زیستی تروفیت

ی ی سانگین هاا رشد خود را کامل کارده و باذر   ۀچرخکوتاه 

با کاهش پوشش تاجی در اشاکو    سوزی آتشتولید کنند. 

فوقانی جنگل و سوزاندن الشبر، در کف جنگل باا ایجااد   

 شاتر الزم را بارای رویاش بی   ۀزمینا فضای خالی در جنگال  

[ که با 4،3کند ]فراه  می زیادبا نیاز نوری  کسالههای یگونه

 همخاوانی دارد  (2440) پوررضاا و همکااران  تحقیق  نتیجه

 برناد  مای شده بهره  ایجادها از شرایط . در نتیجه این گونه[3]

دهناد.  سرعت در محایط افازایش مای   و جمعیت خود را به

تاأثیر  با بررسای  در تحقیقی  (4792) میرداوودی و همکاران

های مهاج  در جنگل داال  آشفتگی بر تنوع گیاهی و گونه

رایط شا  آوردنسوزی با فراه  مشاهده کردند که آتش ،ایالم

هاای  افازایش گوناه   سابب محیطی و تغییر ترکیاب گیااهی   

 .[9] شودمیسوخته  منطقۀطلب در  فرصتو  یکساله

 گیرینتیجه
پااذیری خااود هنااوز اسااتعداد و برگشاات سااوخته منطقااۀ

 واز دسات ناداده اسات    را سمت مراحل تاوالی ثانویاه    به

جلاوگیری از   با هادف توان با حفاظت جدی در منطقه  می

 ۀمنطقا باه   زیاادی ای را تاا حاد   ترکیب گونهسوزی، آتش

بنابراین اولین گام برای احیا و بازسازی  ؛کردشاهد نزدیک 

 پیشاگیری  بارای هدفمند  راهبردیهای گیاهی، ایجاد گونه

 در منطقه است.سوزی  آتشاز وقوع 
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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.   
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