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 )22/10/1397 پذیرش: تاریخ ؛ 26/2/1397 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

 یشیشکل رو ،ياا محصوالت آتش شامل حرارت، دود و خاکستر بر تراکم، تنوع گونهمربوط ب يمارهایاثر ت یمطالعه حاضر با هدف بررس

خاك  يهامنظور، نمونه نیا يانجام شد. برا ياریبختودر استان چهارمحال گبذور موجود در بانک بذر خاك در مراتع کرسن یستیو شکل ز

درجـه   80 و 60تـنش حـرارت    ماریشامل دو ت ماریال شدند. پنج تاعم آنهامحصوالت آتش بر  همربوط ب يمارهایو ت يآوراز منطقه جمع

بود، مورد آزمون  يماریت چیکه بدون اعمال ه شاهد ماریخاکستر و ت ماریت کی ،ياقهیدق 30 یدهدود ماریت کی قه،یدق 5مدت بهگراد سانتی

نشان داد  جیزدند. نتاشده در گلخانه جوانه بذر خاك کشتبانک  يهادر نمونه یاهیگ رهیت 15گونه از  21 هايقرار گرفتند. در مجموع، بذر

 سهیتراکم در مقا داریمعن شیمربع، باعث افزعدد بذر در متر 706زده جوانه بذرهاي نیانگیبا م گراددرجه سانتی 80درجه حرارت  ماریکه ت

محصـوالت   يمارهـا ی. اغلب تشدکشت شده  يهانمونه در ياگونه تنوعغنا و  داریمعن شیخاکستر باعث افزا نیشاهد شد. همچن ماریبا ت

ـ گجـه ینت توانیمطالعه حاضر م جیاساس نتا. برندشد سالهکیبرگ و گراس پهن یشیرو يهاسهم شکل شیآتش در مجموع باعث افزا  يری

 یزنجوانه يریپذکیر تحرها دپاسخ گونه لیو تحل تدر شناخ يادیز تیاهم یاهیگ يهاگونه يکه مطالعه اثرات محصوالت آتش رو کرد

مـدیریت  بـراي  ه و کـرد  ینیبشیرا پ يسوزبعد از آتش یاهیدر پوشش گ راتییتغ میتوانیاطالعات م نیاز ا یبا آگاه نیدارد. همچن بذرها

  مراتع استفاده کرد. حیصح
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  مقدمه

نشده که به دو شـکل طبیعـی و یـا توسـط     هاي کنترلسوزيآتش

دهـد، نقـش بسـیار مهمـی در سـاختار و عملکـرد       مـی انسان رخ 

 يسـوز ). آتـش 8نـد ( کنایفا مـی  یعیهاي طببسیاري از اکوسیستم

 جـاد ی، اآنهـا  ییایو پو یاهیرا در جوامع گ یمهم راتییتغ تواندیم

 شـود جوامـع   نیـ در ا ياونهتنوع گ راتیی) و موجب تغ29ه (کرد

اسـت کـه    یستیجوامع ز اتیاز خصوص یکیاي ). تنوع گونه20(

هـا اسـت و   . اولی مربوط به تعداد گونهشودیاز دو جزء تشکیل م

. دومین جزء تنوع، یکنـواختی اسـت   ندیگواي میبه آن غناي گونه

  ).  3( دهدیم شیها را نماگونه نیکه توزیع افراد ب

ـ  بذر خاك به بانک  يهـا سـتم یاکوس يایـ در اح یعنـوان مخزن

 ،يسوزاز اثرات مهم آتش یکی ).31( رودیشمار مبه شدهبیتخر

). 12( اسـت  اهـان یگ بذرهاي یزنجوانه يمحصوالت آن رو ریتأث

مختلـف رشـد و    يهـا از جنبـه  یکـ ی اهان،یگ بذرهاي یزنجوانه

 ردیـ گیقـرار مـ   زین يسوزآتش ریتأث حتکه ت است یاهیتوسعه گ

ـ منـابع در دسـترس گ   شیبـا افـزا   ،يسوز). بعد از آتش32( و  اهی

مناسـب   بـذرها  یزنجوانه يبرا طیشرا ستگاه،یدر ز کاهش رقابت

بـر   ریبـا تـأث   ،یعامل آشفتگ کیعنوان به يسوز). آتش9( شودیم

عوامل مختلف محیطـی ماننـد نـور، درجـه حـرارت، رطوبـت و       

 یعـال  اهانیدر گ بذرها یزنجوانه طیکه شرا شودیباعث م اتنیتر

  ).24شود ( لیتبد دهیچیپ ندیفرا کیبه 

 راتیآتـش شــامل حـرارت، دود و خاکسـتر تــأث    محصـوالت 

). 16دارنـد (  اهانیگ بذرهاي یزنجوانه يریپذکیبر تحر یمتفاوت

ـ از ا یکـ یبه  یاهیگ يهاگونه بذرهاياز  یبرخ محصـوالت و   نی

 دهنـد یاز محصوالت آتش واکنش نشان مـ  یبیبه ترک گرید یبرخ

ـ زنهو درك سخت جوا دهیچیپ يریپذکیامر باعث تحر نیکه ا  ین

حرارت باعث شکسته شـدن   ماری). ت27( شودیم اهانیگ بذرهاي

شـده و   بـذرها رطوبـت   شیو افـزا  بـذرها نفـوذ   رقابـل یپوسته غ

حـرارت   نی. همچنـ شودیم آنها یزنجوانه شیباعث افزا تینهادر

). 15( شـود یم بذرها یکیزیباعث فعال شدن و شکستن خواب ف

 ریتـأث  مـار یاعمال ت زماندما و مدت  زانیم بر اساسحرارت  ماریت

 جـه ینت تـوان یبانـک بـذر خـاك دارد و مـ     ای بذرها يرو یمتفاوت

ـ  يکه در دما یبذرهایگرفت  خـواب   يرونـد دارا یمـ  نیباال از ب

). 22( اسـت  کیـ ولوژیزیاز نوع ف آنهابلکه خواب  ستندین یکیزیف

) اثر مثبت دود مشتق شـده  11النگ و بوچر( يبار توسط د نیاول

هـاي گیـاهی گـزارش شـد.     زنـی بـذر گونـه   بـر جوانـه  از گیاهان 

 یزنـ جوانـه  کیـ در دود که باعث تحر ییایمیش بیترک نیترثرؤم

نـام  ) بـه Butenolideبیوتنوالیـد (  بـات یاز ترک یکی شودیم بذرها

 يهـا ). دود در غلظـت 25( اسـت ) Karrikinolideکاریکینوالید (

 شیباعـث افـزا   نییپـا  يهـا و در غلظت بذرها یزنباال مانع جوانه

بـه درجـه    یخاکسـتر بسـتگ   مـار یت ری). تأث18( شودیم یزنجوانه

نـوع   ،یاهیـ حرارت آتش، کامل بودن احتراق، سـاختار پوشـش گ  

 دهیـ دبیآس ستمیشده، نوع برگ و رطوبت اکوسسوخته يهاگونه

وجود داشته باشـد   طیدر مح ادیکه خاکستر به مقدار ز یدارد. زمان

، کـاهش  بـذرها ت یباعـث مسـموم   طیمح pH شیبا توجه به افزا

  ).  23( شودیبذر م نیآب به جن دنیبالقوه آب و مانع رس

محصـوالت آتـش بـر     ریتأث ي) رو6آرن و همکاران ( مطالعه

دهنـده پاسـخ متفـاوت    نشان ،یاهیچند گونه گ بذرهاي یزنجوانه

) 28( يرن و با ،ياها به محصوالت آتش بود. در مطالعهگونه نیا

موجـود در بانـک    بـذرهاي  یزنود و خاکستر را بر جوانهاثرات د

 جیقـرار دادنـد نتـا    یاز کانـادا را مـورد بررسـ    يابذر خاك منطقه

 ییتنهـا دود و خاکستر و خاکستر به يهاماریت ریاز تأث یحاک شانیا

بـود. مطالعـه    یبـرگ بـوم  پهـن  اهـان یگ يو غنا اهچهیبر تراکم گ

) انجـام شـد،   7همکاران (برگمان و  در غرب نروژ توسط يگرید

در بانـک   يعملکـرد  يهـا گروه يدود و خاکستر را رو ریآنها تأث

 یزنـ جوانه رییند. محصوالت آتش باعث تغکرد یخاك بررس ربذ

نکردنـد.   جادیا يرییتغ سالهکی یعلف اهانیشد، اما در گ هانهیگرام

بـه محصـوالت    يپاسـخ بهتـر   زیـ سالم ن دیو جد یمیقد بذرهاي

ـ ا بـر  ادنـد. عـالوه  آتش نشان د اثـر دود نسـبت بـه خاکسـتر      ن،ی

بـه   يشـتر یب پاسـخ شده با حـرارت،  سازگار اهانیتر و گمحسوس

ـ  يمحصوالت آتش برا از خـود نشـان دادنـد.     بـذرها  یجوانه زن

ـ ) جوانـه 22و همکـاران (  پورینق گونـه غالـب مراتـع     هفـت  یزن

مختلف محصوالت آتش  يمارهایت ریثأرا تحت ت يزاگرس مرکز

نشـان داد اثـر محصـوالت آتـش یـک واکـنش        جیقرار دادند. نتـا 
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نیـز تـأثیر متفـاوتی     سهاي یک جناي است و حتی در گونهگونه

زنـی بـذر اغلـب    شود. تیمارهاي حرارتی زیاد، جوانـه مشاهده می

داري کـاهش داده و  طـور معنـی  هاي مورد مطالعه منطقه را بهگونه

حرارت  یمنف ریتوجه به تأث ، بابرند. خواب بذریا کامالً از بین می

اسـتپی  هاي گیاهی موجود در منـاطق نیمـه  در بذر اغلب گونه ادیز

اثـر مثبـت تیمـار دود     نیاز نوع فیزیولوژیکی است. همچنـ  کشور

زنـی بـذر   نسبت به تیمارهاي حرارت و خاکستر در افزایش جوانه

و ) اثـر د 5و همکـاران (  يهاي مورد مطالعه بیشتر بود. عابـد گونه

 یزنـ جوانـه  يرو قـه یدق 30و 15مـدت زمـان   به يدود گاز ماریت

 يزارهـا در بوتـه  یاهیـ گ يبانک بذر خاك و پنج گـروه عملکـرد  

نشـان داد کـه    شـان یا جیقرار دادنـد. نتـا   یمورد بررس رانیشمال ا

 يرا رو ریتـأث  نیشـتر یب قـه یدق 15 با مدت زمـان  يدود گاز ماریت

 يرو ایاست. مطالعات مختلف دنداشته  اهانیگ بذرهاي یزنجوانه

 ،یاهیـ گ يهـا گونـه  بـذرهاي  یزنمحصوالت آتش بر جوانه ریتأث

ها بـه محصـوالت آتـش بـود.     گونه نیمتفاوت ا پاسخدهنده نشان

 يهـا زنی بـذر گونـه  سوزي بر جوانهمطالعه و بررسی اثرات آتش

آوري اطالعــات در مــورد واکــنش مرتعــی، بــه مــا امکــان جمــع

ــه محصــوالت آتــش را فــراهم مــی هــاي مختلــگونــه آورد؛ ف ب

مراتـع   حیمدیریت صـح  براياطالعات  نیاز ا توانیکه مطوريبه

ــا هــدف بررســی اثــر   تفادهاســ کــرد. بنــابراین، مطالعــه حاضــر ب

 محصوالت آتش شامل حرارت، دود و خاکستر بر تـراکم، شـکل  

 يهـا گونـه  بـذرهاي  ياغنا و تنـوع گونـه   ،یشیرو شکل ،یستیز

در بانــک بــذر خــاك مراتــع نیمــه اســتپی اســتان       موجــود 

  انجام گرفت. ياریبختوچهارمحال

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

از سـطح  متـر   2600کرسنگ، با ارتفـاع متوسـط    یاستپمهیمراتع ن

درجـه   12و درجه حرارت متر میلی 425 یبارندگ نیانگیبا م ایدر

 تـا  درجه 50°،26'، 4" ییایدر سال و مختصات جغراف گرادسانتی

 32°،32'،33" تـا  درجه 32°،30'،19"و  یشرق طول °50،27'،35"

ـ بختواستان چهارمحـال  یدر شمال غرب ،یشمال عرض  رقـرا  ياری

و زمستان اتفاق  زییپادر منطقه  نیها در اگرفته است. اغلب بارش

 يهـا يسـوز دام و آتـش  يچرا ری. مراتع کرسنگ تحت تأثافتدیم

 جــادیدر ا یینقــش بســزا یداشــته و عامــل انســان قــرار انهیســال

غالـب حاضـر در منطقـه شـامل      یاهیدارد. پوشش گ يسوزآتش

  ).1( است یعلف رگانبپهن و انیگندم ها،يااز بوته یبیترک

  

  بانک بذر خاك يبردارنمونه

از شناسایی مقدماتی و تعیـین منطقـه مـورد بررسـی، از روش      پس

از بانـک   يبـردار نمونـه  يندي شده بـرا ببرداري تصادفی طبقهنمونه

از منطقه که  یپالت در بخش 50. در مجموع، شدبذر خاك استفاده 

از بانک بذر  يریگانجام نمونه يدر آن رخ نداده بود برا يسوزآتش

 ییهـا پـالت  ،يمتـر  100ترانسکت  5 . با استفاده ازدش نییخاك تع

هـر پـالت،   . در شـد مشـخص   يمتـر  10با فواصـل   2×2به ابعداد 

برداشـت شـد.    يمتـر یسـانت  پـنج خاك از عمق صفر تـا   يهانمونه

 قطـر و متـر  سانتی 5به عمق  لندریاز خاك توسط س يبردارنمونه

تکرار در داخل هر پالت صورت گرفت کـه   5با  مترسانتی 3/5

بود. سپس مکعب مترسانتی 500از هر پالت یبرداشت اكمقدار خ

 يهاسهیالت با هم مخلوط و در کتکرار برداشت شده از هر پ 5

خـاك پـس از برچسـب     يهـا سهیشد. ک ختهیجداگانه ر یکیپالست

ــراي يگــذار ــایانجــام ت ب ــه منتقــل  ماره . شــدو کشــت در گلخان

 یاهیـ گ از بانک بذر خاك در فصل رکود رشد پوشش يبردارنمونه

  )30ماه انجام گرفت (در آبان هایو قبل از شروع بارندگ

  

  ياو کشت گلخانه امارهیت انجام

حذف ریشه و  برايو  ندشددر هر پالت با هم مخلوط  تکرارها

متــري عبــور داده شــد و ســپس میلــی پــنجســنگریزه، از الــک 

گلخانه قرار  طیآنها اعمال و در مح يمختلف آتش رو يمارهایت

 یقــاتیشــدند. ابتــدا بســتر کشــت مناســب در گلخانــه تحق داده

ـ ا يا. برشددانشگاه شهرکرد آماده  بـا   ینیسـ  25 ادکـار تعـد   نی

انتخاب شد. در هر متر سانتی 40و قطر دهانه متر سانتی 5ارتفاع 

از ماسـه   ینـازک  هیـ ال يخـاك رو  بانـک بـذر   يهانمونه ،ینیس

  متـر  سـه سـانتی   به ضخامت لیاستر یشده و خاك زارع لیاستر
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  . تشریح تیمارهاي اعمال شده بر بانک بذر خاك1جدول 

 تیمار یاتجزئ توضیحات

 شاهد بدون تیمار بدون اعمال تیمار در محیط گلخانه قرار گرفتند.

 C°60حرارت  دقیقه 5 در معرض حرارت خشک درون آون قرار گرفتند.

 C°80حرارت  دقیقه 5 در معرض حرارت خشک درون آون قرار گرفتند.

 دود یقهدق 30 در معرض دود حاصل از سوزاندن پوشش گیاهی منطقه قرار گرفتند.

بر سطح خاك  از آن الیه نازکی ه شد ومواد گیاهی منطقه، سوزانده شده و از الک گذراند

 پخش شد.

 خاکستر پودر خاکستر

  

  
  اعمال تیمار دود براي. دستگاه طراحی شده 1شکل 

  

 دواز  شـتر یپخـش شـد کـه ضـخامت آنهـا ب      ياگونـه بهمکعب 

 رقـرا  یکـاف  ا و نـور بذرها در معرض هو هینباشد تا کل متریسانت

هر  يبرا ).33بذرها به حداکثر برسد ( یزنگرفته و شانس جوانه

خـاك  متـر مکعـب   سـانتی   1000تکرار و در هر تکرار  5 ماریت

مورد استفاده شـامل حـرارت، دود،    يمارهایشد. ت نظر گرفتهدر

دود ابتـدا   مـار یاعمال ت ي). برا1(جدول  استخاکستر و شاهد 

 يهااز گونه استفادهساز با دود توسط دستگاه دود دیاقدام به تول

ـ . دود تولشـد منطقه  یاهیخشک گ دود  طیشـرا  انگریـ شـده ب دی

بانک بذر  يهادر منطقه است. نمونه يسوزاز آتش یناش یعیطب

مخصـوص داخـل اتاقـک     يهـا ینیخاك پـس از کشـت در سـ   

 لوله اتصال قیاز طر قهیدق 30مدت دستگاه قرار گرفتند و دود به

). 1شده در دستگاه بر آنها اعمال شـد (شـکل    هیتعب ورو کمپرس

 اهـان یخاکسـتر حاصـل از سـوزاندن گ    ز،یـ خاکستر ن ماریت براي

بـه   ياهیه و پس از کشت، الکرد يآورموجود در منطقه را جمع

ها قـرار داده شـد.   سطح خاك نمونه يرو متریلیم یکضخامت 

آنهـا اعمـال    يرو مارهـا یبانک بذر خاك کـه ت  يهاسپس نمونه

درجـه   25تـا   18 ییدمـا  طیبـا شـرا   ياگلخانـه  طیدر محـ  ،شد

 یاهیـ هـا گ رشد اکثر گونـه  يدما برا نیترکه مناسب( گرادیسانت

 5ذکر است که شدند. الزم به قرار داده یو با رطوبت کاف )است

شـد کـه فاقـد خـاك     قرار داده  لیعنوان شاهد استرهم به ینیس

 ختهیدر آنها ر یو خاك زراع شدهلیاستر سهما و تنها بود منطقه

اطـراف   طیپراکنده شده از محـ  يکاهش خطا بذرها برايشد تا 

ند شـو زده حـذف  جوانـه  يهاگونه ستیو از ل ییگلخانه شناسا

 6مـدت  بـه  ینیسبز شده هر سـ  يها). ثبت و شمارش نونهال4(
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ـ بـذر جد  گـر یکـه د  یماه تا زمان . شـد د انجـام  وسـبز نشـ   يدی

قـرار   ییزده تا حـد گونـه مـورد شناسـا    بذري جوانه هايالنونه

که قابل  گیاهی، تا زمانی گونه ییصورت عدم شناساگرفت و در

 یکشت نگهداري شـد. وقتـ   يهاینیشود، در داخل س ییشناسا

شـد از   سـر یهـا م گونـه  ییها ظاهر شدند و امکان شناسـا نونهال

ـ  طیها برداشت شدند تا محـ سطح نمونه  بـذرهاي  شیـ رو يراب

 يهـا فـراهم باشـد. بعـد از اتمـام شـمارش نونهـال       شتریب گرید

تراکم ثبت شده در  ینیبذر در هر س زانیم نییتع يزده، براجوانه

  .شدمربع محاسبه بر حسب تعداد در متر ،ینیداخل هر س

 ییجوانـه زدنـد و شناسـا    مـار یکه در هـر ت  ییهاگونه تعداد

مطالعه شـکل   نیشمار آمد. در ابه ماریآن ت ياگونه يشدند، غنا

 یطبقه اصـل  4به  ریرانکا ستمیبا استفاده از س زین اهانیگ یستیز

 ت،یــژئوف ت،یــعبارتنــد از: تروف بیــترتشــدند کــه بــه میتقســ

ــپتوفیکریهمــ  یشــیشــکل رو نی). همچنــ26( تیــو کاموف تی

بـرگ  سـاله، پهـن  بـرگ چنـد  پهـن  ،ياگـروه: بوتـه   5در  اهانیگ

  شد. يبندطبقه سالهکیساله و گراس گراس چند ساله،کی

  

 افزارهـاي مـورد  دست آمده و نرمهاي بهداده لیو تحل هیتجز

  استفاده

وسـیله آزمـون   ها بهآنالیز آماري، ابتدا نرمال بودن داده جهت

هـا  ) و همگن بـودن واریـانس  19اسمیرنوف ( - کولموگروف

) مـورد بررسـی قـرار گرفـت. جهـت      17توسط آزمون لون (

نرمـال از  ریغ يهـا داده يهـا بـرا  بندي مقدار میـانگین هکالس

نرمـال از تجزیـه    يهـا و براي داده سیوال - آزمون کروسکال

کلیــه  .طرفــه و آزمــون دانکــن اســتفاده شــدواریــانس یــک

و رسم نمودارهـا در   SPSS 23افزار محاسبات آماري در نرم

انجـام شـده اسـت. در تحقیـق حاضـر       Excel 2010محـیط  

اي از محصـوالت آتـش بـر تنـوع گونـه      ربررسی اثمنظور به

گیري یکنـواختی  اندازه برايتنوع شانون و همچنین  شاخص

 بر اساسنیز  ياگونه ي). غنا14استفاده شد ( لویاز شاخص پ

). محاسـبات مربـوط بـه    2( شـد شاخص مارگالف محاسـبه  

 انجام گرفت. PASTتنوع در نرم افزار  يهاشاخص

  نتایج

 يهـا در نمونه یاهیگ رهیت 15گونه از  21 هايبذردر مجموع، 

). 1زدنـد (جـدول   شده در گلخانه جوانهبانک بذر خاك کشت

تعداد گونه در  نیشتریبا ب Brassicaceaeو  Poaceae يهارهیت

زده در جوانـه  يکل بانک بذر خاك ظاهر شدند. از کل بـذرها 

 نیشـتر یبود. ب رهیت 2 نیدرصد مربوط به ا 53بانک بذر خاك، 

،  Conringia orientalisيهامتعلق به گونه بیترتتعداد بذر به

Stipa haussknechtii ،Drabopsis verna وBromus tectorum 

 يهـا درصد از کل بذر 63حدود  مجموعدر گونه  4 نیبود، که ا

). از 2دادنـد (جـدول    لیزده در بانک بذر خـاك را تشـک  جوانه

 نیشـتر یهـا، ب زده در نمونـه نهجوا يهارهیها و تمجموع کل گونه

و گـراد  درجـه سـانتی   80درجـه حـرارت    ماریدر ت هارهیسهم ت

 ).3(جدول  شدخاکستر مشاهده  ماریها در تسهم گونه نیشتریب

  

  بانک بذر خاك یزنمحصوالت آتش بر تراکم جوانه اثر

مختلف  يمارهایطرفه نشان داد که اثر تکی انسیوار زیآنال جینتا

از بانـک بـذر    زدهجوانـه  بـذرهاي تراکم  يش رومحصوالت آت

ـ  جیبود. بر اساس نتا داریخاك معن  نیحاصل از آزمون دانکن، ب

درجه  60دود و درجه حرارت ماریدر ت زدهجوانه بذرهايتراکم 

. در اشـت وجود ند يداریشاهد اختالف معن ماریبا ت گرادسانتی

ــراکم  ــذرهايت ــه ب ــاریزده تجوان ــرارت م ــه ح ــ 80درج ه درج

. شـد مشاهده  داریشاهد، اختالف معن مارینسبت به تگراد سانتی

ـ تـراکم جوانـه   شیافزا با وجودنشان داد که  جینتا نیهمچن  یزن

شـاهد،   مـار یخاکسـتر نسـبت بـه ت    مـار یت ریتحـت تـأث   بذرهاي

ـ نشـد. در ا  دهید يداریاختالف معن ـ  نی  بـذرهاي  نیانگیـ م نیب

 128برابـر بـا    گـراد یدرجه سانت 60 حرارت ماریدر ت زدهجوانه

 ماریعدد، ت 706برابر با  گراددرجه سانتی 80 مارحرارتیعدد، ت

 مـار یعـدد و ت  294خاکسـتر برابـر    مـار یعدد، ت 98دود برابر با 

  ).2(شکل  استمربع عدد در متر 137شاهد 

  

  ياتنوع گونه يهااثر محصوالت آتش بر شاخص

  ن نشــان داد طرفــه و آزمــون دانکــکیــ انسیــوار زیآنــال جینتــا
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  مطالعه مورد زده از بانک بذر خاك در منطقهجوانه رویشی و ناحیه رویشی گیاهان شکل زیستی، . نام گونه، تیره، شکل2جدول 

 ناحیه رویشی شکل زیستی رویشی شکل تیره نام علمی

Agropyron sp. Poaceae PG He IT 

Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae AF Th IT 

Astragalus spp. Fabaceae Sh Ch IT 

Bromus tectorum L. Poaceae AG Th IT, SS 

Cardaria draba (L.) Desv. Brassicaceae AF Th Cosm 

Cerastium glutinosum Fr. Caryophyllaceae AF Th IT 

Ceratocephalus falcatus (L.) pers Ranunculaceae AF Th IT,M 

Conringia orientalis Andrz. ex DC. Brassicaceae AF Th IT 

Drabopsis verna K. Koch. Brassicaceae AF Th IT 

Erodium cicutarium (L.) L'Her. Geraniaceae AF Th IT,M 

Eryngium billardierei F. Delaroche. Apiaceae PF He IT 

Galium aparine L. Rubiaceae AF Th IT 

Holosteum umbellatum L. Caryophyllaceae AF Th IT 

Hordeum bulbosum L. Poaceae PG Ge IT,M 

Lamium amplexicaule L. Lamiaceae AF Th IT,M,ES 

Malva neglecta Wallr. Malvaceae PF He IT, M, ES 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. Liliaceae PF Ge IT 

Poa bulbosa L. Poaceae PG Ge IT,M,ES 

Stipa haussknechtii Boiss. Poaceae PG He IT 

Tragopogon sp. Asteraceae PF He IT 

Veronica biloba L Scrophulariaceae AF Th IT 

Ph: ،فانروفیت Ch :،کامفیت He :کریپتوفیت،همی Ge :،ژئوفیت Th :تروفیت؛ Sh :اي،بوته PF :چندساله، فورب AF :ساله،یک فورب 

PG :چندساله، گراس AG :ساله؛ یک گراسIT :تورانی، -ایران SS :سندي، -صحرا ES :سیبري، - اروپا M :اي،مدیترانه Cosm :وطنیجهان 

  

ـ    گـراد سـانتی درجـه   80 مارحرارتیت  داریباعـث کـاهش معن

زده در بانک بـذر خـاك نسـبت بـه     جوانه يهاگونه یکنواختی

ـ تغ یکنـواخت ی مارهایت هیشاهد شد. در بق ماریت ـ  ریی  يداریمعن

خــالف  ). بــر3نکــرد (شــکل  دایــشــاهد پ مــارینســبت بــه ت

خاکسـتر   وگـراد  درجـه سـانتی   80حـرارت   ماریت ،یکنواختی

زده در جوانـه  بـذرهاي  ياگونـه  ينـا غ داریمعن شیباعث افزا

ـ   مارهـا یت هیبانک بذر خاك شدند و در بق  يداریاخـتالف معن

 شیدهنـده افـزا  نشـان  جینتـا  نی). همچن3(شکل  شدمشاهده ن

حـرارت   ماریخاکستر بود. در ت ماریدر ت ياتنوع گونه داریمعن

در  ياتنـوع گونـه   شیافـزا  با وجـود  زین گراددرجه سانتی 80

ـ    مـار یخاك بـا ت  بانک بذر وجـود   يداریشـاهد اخـتالف معن

  ).3نداشت (شکل 
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  ها تحت تأثیر تیمارهاي محصوالت آتشزنی گونهواکنش جوانه .3جدول 

  خاکستر دود C°80حرارت   C°60 حرارت شاهد نام علمی

Agropyron sp. 0 + + 0 

Amaranthus retroflexus L. ● 0 + + + 

Astragalus spp. 0 + + 0 + 

Bromus tectorum L. 0 + 0 0 0 

Cardaria draba (L.) Desv. 0 0 + + + 

Cerastium glutinosum Fr. 0 0 0 0 + 

Ceratocephalus falcatus (L.) pers 0 0 + 0 0 

Conringia orientalis Andrz. ex DC. 0 0 + 0 0 

Drabopsis verna K. Koch. ● 0 + 0 - 

Erodium cicutarium (L.) L'Her. 0 + + + + 

Eryngium billardierei F. Delaroche. ● * * 0 + 

Galium aparine L. 0 0 0 0 + 

Holosteum umbellatum L. ● 0 0 * - 

Hordeum bulbosum L. ● 0 0 0 + 

Lamium amplexicaule L. 0 0 + 0 0 

Malva neglecta Wallr. 0 0 0 0 + 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. ● - - - * 

Poa bulbosa L. 0 0 + 0 0 

Stipa haussknechtii Boiss. 0 + 0 + 0 

Tragopogon sp. 0 + 0 0 + 

Veronica biloba L 0 0 + 0 0 

 زنیزنی برابر نسبت به تیمار شاهد، +: تأثیر مثبت تیمار روي جوانهزده در تیمار شاهد، *: میانگن جوانههاي جوانه: گونه●

  زنیأثیر منفی تیمار بر جوانه: ت- و  

 

زده در بانـک  جوانه یستیز هايشکلاثر محصوالت آتش بر 

  بذر خاك

 مختلـف  يمارهـا یت ریتحت تأث ،بانک بذر خاك مورد مطالعه در

داشـتند.   یزنـ جوانـه  یشـ یشـکل رو  5و  یستیشکل ز 4آتش، 

 تنهـا شـامل   يابوتـه  یشـ یو شـکل رو  تیـ کاموف یستیشکل ز

.Astragalus spp بـا   گـراد درجه سـانتی  80حرارت  ماریو در ت

از محاسـبات   نیمترمربـع وجـود داشـت، بنـابرا     بذر در 98تراکم 

 سیوال - حاصل از آزمون کروسکال جیگذاشته شد. نتا نارک يآمار

درصــد  داریمعنــ شیخاکســتر باعــث افــزا مــارینشــان داد کــه ت

نـک بـذر   شـاهد در با  مارینسبت به ت هاتیپتوفیکریهم یزنجوانه

ـ   مارینسبت به ت مارهایت هی. در بقشدخاك   داریشاهد، تفـاوت معن

ـ   مشـاهده  هـا تیپتوفیکریهم یزندر درصد جوانه  نینشـد. همچن

درصـد   داریمعن شیباعث افزا گراددرجه سانتی 80حرارت  ماریت

شـاهد   مـار یدر بانک بذر خاك نسـبت بـه ت   هاتیتروف یزنجوانه

 هاتیتروف یزندرصد جوانه شیافزا جودبا و مارهایت گریشد. در د

 نداشت. وجود يداریشاهد، تفاوت معن مارینسبت به ت
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  گزده بانک بذر خاك در منطقه کرسنجوانه بذرهايمختلف محصوالت آتش بر تراکم  يمارهایاثر ت .2شکل 

 هستند) %5 سطح در) معیار اشتباه ±( میانگین آماري اختالف دهندهنشان غیرمشترك (حروف

  

  

  
 مختلف محصوالت يمارهایدر ت ياو تنوع گونه یکنواختی ،ياگونه يشامل غنا ياتنوع گونه يهاشاخص نیانگیم سهیمقا يهانمودار .3شکل 

  گبانک بذر خاك در منطقه کرسن یزنجوانه يآتش رو

  هستند) %5 سطح در) معیار اشتباه ±( میانگین آماري اختالف دهندهنشان غیرمشترك (حروف
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  هاي زیستی مختلف در بانک بذر خاكزنی شکلوالیس حاصل از تأثیر محصوالت آتش، بر درصد جوانه -نتایج آزمون کروسکال .4جدول 

  زیستیشکل 
  تیمارهاي محصوالت آتش

  داريمعنی
C°60  C°80  شاهد  خاکستر  دود  

  997/0  4/29 ± 6/19  4/29 ± 6/19  6/19 ± 12  6/19 ± 12  6/19 ± 12  ژئوفیت

  19/6c 127 ± 20ab 49 ± 31bc 137 ± 42a 49 ± 34/6bc 036/0 ± 19/6  کریپتوفیتهمی

  65b 539 ± 177a 29/4 ± 19/6b 127 ± 20b 59 ± 24b 005/0 ± 88  تروفیت

  هستند) %5 سطح در) معیار اشتباه ±( میانگین آماري اختالف دهندهنشان غیرمشترك (حروف
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  محصوالت آتش يمارهایت ریزده در بانک بذر خاك تحت تأثجوانه یستیز هايلاز شک کی هر یدرصد فراوان .4شکل 

  

 يداریاثـر معنـ   یسـت یز هـاي کلشـ  گـر یمحصوالت آتش بر د

 يهـا از شـکل  کیهر ی). از نظر درصد فراوان4نداشتند (جدول 

نسبت  هاتیباعث کاهش سهم ژئوف محصوالت آتش زین یستیز

 80حـرارت   يمارهایشاهد در بانک بذر خاك شدند. ت ماریبه ت

 شیباعــث افــزا گــراددرجــه ســانتی 60و  گــراددرجــه ســانتی

 ).4بانک بذر خاك شد (شکل  ینزدر جوانه هاتیتروف

  

ـ یرو هاياثر محصوالت آتش بر شکل زده در بانـک  جوانـه  یش

  بذر خاك

درجـه   80حرارت  مارینشان داد که ت سیوال - آزمون کروسکال جینتا

ـ درصد جوانه داریمعن شیباعث افزاگراد سانتی  يهـا پهـن بـرگ   یزن

 مارهـا یت هیبق. در شدشاهد در بانک بذر خاك  مارینسبت به ت سالهکی

محصـوالت   يمارهایت نیب داریتفاوت معن گرید یشیرو يهاو شکل

  ).5 ولنداشت (جدشاهد وجود  ماریآتش و ت

ـ ن یشـ یرو يهااز شکل کیهر ینظر درصد فراوان از درصـد   زی

محصوالت آتش نسبت بـه   ریساله تحت تأثچند يهابرگسهم پهن

سـاله  کیـ  يهـا برگو در مقابل، سهم پهن افتیشاهد کاهش  ماریت

 شیافـزا گـراد  درجه سانتی 60و  80حرارت  يمارهایت ریتحت تأث

سـهم   شیدود و خاکسـتر باعـث افـزا    يمارهایت نیکرد. همچن دایپ

  ).5(شکل  ندشدبانک بذر خاك ساله در چند يهاگراس

  

  يریگجهیبحث و نت

درجـه   80حـرارت، حـرارت    مـار یت 2 نیمطالعه حاضر، از ب در

موجـود در بانـک    بـذرهاي  یزنـ جوانه شیباعث افزاگراد سانتی

از  یموضوع است کـه برخـ   نیا انگریب جهینت نیبذر خاك شد. ا

   یکـ یزیو ف یکیولـوژ یزیها در شکسـت خـواب ف  حرارت درجه
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  بذر خاك رویشی مختلف در بانک هايزنی شکلوالیس حاصل از تأثیر محصوالت آتش، بر درصد جوانه - نتایج آزمون کروسکال .5جدول 

  شکل رویشی
  تیمارهاي محصوالت آتش

  داريمعنی
C°60  C°80  شاهد  خاکستر  دود  

8/9  سالهبرگ چندپهن  ± 8/9  4/29  ± 12 6/19  ± 12 2/39  ± 3/18  4/29  ± 12 602/0  

  36b 490 ± 151/8a 29/4 ± 19/6b 107/7 ± 24b 58/8 ± 24b 006/0 ± 58/8  سالهبرگ یکپهن

4/92  سالهگراس چند  ± 12 6/117  ± 25 49 ± 5/15  127 ± 4/50  49 ± 22 109/0  

4/29  سالهگراس یک  ± 4/29  49 ± 8/26  0  6/19  ± 12 0  149/0  

  هستند) %5 سطح در) معیار اشتباه ±( میانگین آماري اختالف دهندهنشان غیرمشترك (حروف
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  محصوالت آتش يمارهایت ریزده در بانک بذر خاك تحت تأثجوانه یشیرو يهاکلاز ش کی هر یدرصد فراوان .5شکل 

  

زده جوانـه  بـذرهاي تـراکم   شیثر بـوده و باعـث افـزا   ؤمـ  بذرها

ـ    نین. همچندشویم رفـتن پوسـته   نیحرارت مناسـب باعـث از ب

بخـش   نیا جی. نتاشودیم آنها یزنجوانه شیو افزا بذرهاسخت 

. اسـت ) 22و همکـاران (  پـور یطالعه نقـ راستا با ماز مطالعه هم

حـرارت   مـار یتنها در ت ياگون بوتهگونه یزنجوانه ج،ینتا مطابق

ـ ت يهـا . گونـه شـد مشاهده گراد درجه سانتی 80  Fabaceae رهی

 بـر اسـاس  . شوندیشناخته م یکیزیبه دارا بودن خواب ف اصوالً

شکسـت خـواب    يبـرا  یحرارتـ  يمارهایمطالعه، از ت نیا جینتا

 تـوان یمـ  آنهـا  یزنـ جوانـه  شیو افزا رهیت نیا يهاگونه یکیزیف

 يمارهـا یت ری)، تـأث 10اسـتفاده کـرد. مطالعـه چـو و همکـاران (     

ـ را تأ Fabaceae رهیت يهاگونه یزنجوانه شیبر افزا یحرارت  دیی

  .کندیم

 يهـا از گونـه  یعیوسـ  فیـ در ط یزنجوانه شیافزا دود باعث

در  قهیدق 30مدت به بذرهاگرفتن ) . اما قرار5( شودیم یاهیگ

و در  بـذرها و مرگ  تیمطالعه باعث مسموم نیدود در ا ماریت

در بانـک بـذر    یاهیگ يهاگونه یزنآن باعث کاهش جوانه یپ

در مطالعـات   شـود یمـ  شنهادیپ ن،ی). بنابرا21و  18( شدخاك 

بـا زمـان کمتـر اسـتفاده شـود.       یدوددهـ  يمارهـا یاز ت ،بعدي

شـناخته   یزنـ جوانـه  میمهـم در تنظـ   ینوان عـامل عخاکستر به

شـناخته   یخـوب بـه  یزنـ جوانـه  يماده رو نیا ریاما تأث شودیم

گرفت که وجـود   جهیتوان نتیاساس م نی). برا13است ( نشده

 بـذرهاي  یزنـ جوانـه  شیافـزا  اعـث خاکستر بـه مقـدار کـم ب   

آن بـا   شیو افـزا  شـود یدر بانک بذر خاك م یاهیگ يهاگونه

در خـاك   بـذرها  یزنـ خاك باعث کاهش جوانـه  pHبردن باال 
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 ازین یزنجوانه کیخاکستر بر تحر ریتأث سمی). مکان23( شودیم

  دارد. يشتریبه مطالعات ب

 يکـه دارا گـراد  درجه سانتی 80حرارت  ماریدر ت یکنواختی

. افـت یدر بانک بذر خاك بود، کاهش  یزنتراکم جوانه نیشتریب

ـ امـر توز  نیعلت ا زده در جوانـه  يهـا گونـه  کنواخـت یریـ غ عی

). از آنجا که 2( است ماریت نیا ریشده تحت تأثکشت يهانمونه

زده و حضـور  جوانـه  يهـا با شمارش تعداد گونـه  ياگونه يغنا

 مـار یشده مربوط بـه هـر ت  بانک بذر کشت يهاها در نمونهگونه

حـرارت و خاکسـتر    مـار یت ،شـود یمحصوالت آتش محاسبه مـ 

 شیو افـزا  یاهیـ مختلـف گ  يهـا گونـه  یزنجوانه شیاباعث افز

ـ  به( ياگونه يغنا  يشـدند. مطالعـات متعـدد    )يداریطـور معن

 شیو خاکسـتر بـر افـزا    یحرارتـ  يمارهـا یمثبـت ت  ریتأث يایگو

 ياگونـه  يغنـا  شیآن افزا یمختلف و در پ يهاگونه یزنجوانه

ـ از ترک يا). تنـوع گونـه  28و  22( ندهست و  ياگونـه  يغنـا  بی

 يغنـا  شیخاکستر با افزا لیدل نیهمبه دیآیدست مهب یکنواختی

  .شد ياتنوع گونه شیباعث افزا ،ياگونه

ـ ترتزده در بانک بذر خاك بهجوانه یشیشکل رو نیشتریب  بی

بـرگ چندسـاله،   گـراس چندسـاله، پهـن    ساله،کیبرگ شامل پهن

 یاهیـ گ کـه پوشـش   یصورتدر ؛است هاياو بوته سالهکیگراس 

چندسـاله   يهـا به همراه گـراس  يابوته اهانیعمده منطقه شامل گ

 مـار یدر ت يابوتـه  یشـ یبا شـکل رو  یاهیگونه گچی). ه22است (

 گـراد، یدرجه سانت 80حرارت  ماریشاهد مشاهده نشد و تنها در ت

ـ دلبـه  توانـد یموضوع مـ  نیجوانه زد. ا ياگون بوتهگونه عمـر   لی

وجــود خــواب در بــذر در  ایــ) و 5( یچــوب اهــانیکوتــاه بــذر گ

محصـوالت آتـش    يمارهایمنطقه باشد. اغلب ت يابوته يهاگونه

بـرگ و  پهـن  یشـ یرو يهـا سهم شـکل  شیزادر مجموع باعث اف

) در رابطه 5و همکاران ( يمطالعه عابد جی. نتاشد سالهکیگراس 

  .استمطلب  نیا دیؤم زیدود ن ماریبا ت

گرفت که مطالعـه   جهینت توانیم قیتحق نیا جیتوجه به نتا با

ــتر) رو    ــرارت، دود و خاکس ــش (ح ــوالت آت ــرات محص  ياث

ـ اهم یاهیـ گ يهاگونه پاسـخ   لیـ در شـناخت و تحل  يادیـ ز تی

ـ  بـذرها  یزنـ جوانـه  يریپذکیها در تحرگونه بـا   نیدارد. همچن

نـه تنهـا    توانیو گلخانه م شگاهیدر آزما مارهایت نیا يسازهیشب

ـ  پاسخ گونه یگدر چگون يشتریاطالعات ب دسـت  هها به آتـش ب

نشـده  کنتـرل  يهـا يسـوز آتش يکه دارا یآورد، بلکه در مناطق

در  يهـا خصـوص گونـه  ها و بهنوع پاسخ گونه توانیم ند،هست

 نیا بر . عالوهکرد ینیبشیرا پ يسوزمعرض خطر در برابر آتش

 یاستپمهیمراتع ن يایو اح تیریمد ياطالعات برا نیاز ا توانیم

. اما قبـل از  کرداستفاده  یاهیجوامع گ ییایکشور و درك بهتر پو

 قیـ طـور دق بـه  دیبا یتیریعنوان ابزار مدبه مارهایت نیاستفاده از ا

 بـر  آنهـا ند و مراقـب اثـرات ناخواسـته    شـو  یبررسـ  عتیدر طب

  مختلف در منطقه باشند. يهاگونه
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Abstract 

This study aimed to investigate the effects of the fire products treatments (heat, smoke and ash) on the density, species 
diversity, growth form and the life form of  the soil seed bank in the semi-steppe rangelands of the Karsanak region in 
Chaharmahal and Bakhtiari Province. For this purpose, soil samples were collected from the studied region and fire 
products treatments were applied to them. Five treatments, including two treatments of heat shock (60 and 80 °C), one 
treatment of ash (30 minutes) and control (without any treatment), were tested. Totally, seeds of 21 species from 15 
plant families of the soil seed bank samples cultured in greenhouse, were germinated. The results showed that the heat 
treatment at 80 °C with an average seedling number of 706 per m2 had the highest density in comparison with the 
control. Also, ash significantly increased the diversity and richness of the cultured samples. Most of the fire products 
treatments increased the share of the annual vegetative form (annual forb and annual grass). According to the results, it 
can be concluded that fire products effects on plant species are very important in recognizing and analyzing the 
responses of species in the irritability of the germinating seeds. Also, based on this information, we can predict the 
changes in the vegetation after the fire, which can be used in the management of natural ecosystems. 
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