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اثر شدت آتشبر تراکم بانک بذر خاک گروههای کارکردی گیاهان
(مطالعه موردی پارک ملی گلستان)
 مینا باشماغی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران.
 رضا عرفانزاده*؛ دانشیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران.
 مهدی عابدی؛ استادیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران.
چکیده
در این مطالعه تغییرات بانک بذر خاک در دو پوشش گندمی و درختچهای آتشسوزی شده کهه بیها گهر شهدتههای متتفهآ آتهش
(کموزیاد) بود ،بررسی شد .نمونهب رداری خاک از سایت شارلق واقع در پارک مفی گفستا انجام شد؛ بنابراین تعهداد  10نمونهه خهاک
شامل  5درختچه و نیز  5قطعه پوشش گندمی در سایت کنترل و نیز تعداد  5درختچه و  5قطعه پوشهش گنهدمی سهوخته بههعنوا
شدت کموزیاد در سایت آتشسوزی انتتاب شد .جوانهزنی بذور به روش کشت گفتانهای صورت گرفت .جهت تجزیهوتحفیل دادهها از
آزمو  GLMMو جهت مقایسه تیمارها از آزمو «تی غیر جفتی» در نرمافزار  Rاستفاده شد .اگرچه نتایج بهدستآمده نشا داد که
میانگین تعداد بذور جوانهزده در سایت آتشگرفته ( )74/5بهطور کل نسبت به سایت کنترل ( )132/3تفاوت معنیداری نداشتند ،اما
نتایج بیا گر تأثیر معنیدار آتشبر گروههای کارکردی بود .تعداد نونهال پهن برگا یکساله درشهدت کهم آتهش افهزایش ( 1785بهه
 )3543و درشدت زیاد آتش کاهش داشت ( 5000بهه  .)1471تعهداد نونههال گنهدمیا چندسهاله نیهز درشهدت کهم آتهش کهاهش
چشمگیری از خود نشا داد ( 7114به  )842درحالیکه درشدت زیاد آتش تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( 928به  .)1871شهدت
آتشسوزی در تمامی گروههای کارکردی بهجز پهن برگا یکساله تأثیر معنیداری بر غنای گونهای بانک بذر خاک داشت .نتایج این
تحقیق بیانگر این است که در مطالعات آتشسوزی صرفاً با بررسی اثر آتشسوزی نمیتوا تصویری دقیق از اثر آ به دست آورد و بها
بررسی شدت آتشسوزی و سطح آ میتوا اثر آتشسوزی و نیز پاسخهای متفاوت گونهههای گیهاهی و یها گهروهههای کهارکردی را
تحفیل نمود

واژگان کلیدی:

اکولوژی جوانهزنی ،بانکبذرخاک ،شدت آتش ،گروههای کارکردی ،پارک مفی گفستا .

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989373181169 :

Email: Rezaerfanzadeh@modares.ac.ir
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[ ،]34کاهش فعالیتهای آنزیم خهاک [ ]25مهؤثر اسهت؛

 .1مقدمه
آتش بهعنوا بتشی از رژیم آشفتگی 1بر خصوصهیات
مرتع مؤثر است و نقشی کفیدی در شهللگیهری سهاختار
مرتع و پویایی پوشش گیاهی بازی میکند [ .]5 ،9آتهش
یک فرایند پویا است که اثرات آ در زما و ملا متغیهر
اسههت ،ولههی بههااینوجود مههیتههوا برخههی از اثههرات آ را
پههیشبینههی نمههود [ .]27آتههش واژه جههامعی اسههت کههه
دربرگیرنده اصطالحات و مفاهیم متتففی اسهت .شهناخت
این مفهاهیم و در نرهر گهرفتن آ هها در مطالعهات آتهش
دارای اهمیت باالیی است .شدت آتهش 2و رژیهم آتهش دو
اصطالح مهم است که در مطالعات اکولهوژی آتهش لحها
میشهوند .شهدت آتهش یلهی از مفهاهیمی اسهت کهه در
مطالعات آتش مورد استفاده قرار میگیهرد کهه در برخهی
موارد معادل با توا آتش 3نیز در نرر گرفته میشود .ایهن
در حالی است که توا آتهش میهزا انهرژی آزاد شهده در
طی آتشسوزی است .این انرژی رابطه مستقیمی با میزا
مصرف سوخت گیاهی باالی سطح زمهین دارد []20؛ امها
شههدت آتههش بیهها گههر میههزا تههأثیر آتشبههر محههی
بیوژئوشهههیمیایی و نیهههز شهههرای خهههاک اسهههت و در آ
خصوصیات خود آتش شهامل رفتهار آتهش ،طهول شهعفه و
سرعت گسترش آ مورد اندازهگیری قرار نمیگیرد [.]33
به عبارت بهتر شدت ،برای توصیآ اثرات آتش روی خاک
(شدت سوختگی خاک) ،سیستم آب ،گیاهها و جهانورا
اکوسیستم ،جو و جامعه مورد استفاده قرارمهیگیهرد [.]4
شدت آتشسوزی را میتوا تا حدودی بر اساس تغییر در
رنگ خاک و مقدار خاکستر بر جهای مانهده تعیهین نمهود
[.]33
شدت آتش با تأثیر بر بانهک بهذر خهاک مهیتوانهد بهر
زادآوری گونهها مؤثر باشهد [ .]24اگرچهه آتشبهر حهذف
گیاها چهوبی [ ،]21جهایگزینی عففهزار بههجای بوتههزار
1 Disturbance regime
2 Fire severity
3 Fire intensity

ولی در این بین تأثیر آ بر زادآوری گیاها بها توجهه بهه
نقش آ در تجدید حیات گونهها از طریق بانک بذر حهائز
اهمیت است .مطالعات بانک بذر خهاک بهرای پهیشبینهی
تغییرات احتمهالی ترکیه پوشهش گیهاهی در پاسهخ بهه
تغییهرات محیطههی و اخهتالالت اهمیههت دارد [ .]29احیهها
مراتع تتری یافته نیاز به کار و هزینه زیادی دارد و بانک
بذر درروند جانشینی جوامع گیهاهی و حفاتهت آ نقهش
مهمی را ایفا مهیکنهد [ .]13 ،30آتهش مهیتوانهد باعه
کاهش بانهک بهذر خهاک از طریهق مرگومیهر بهذور و یها
افههزایش آ از طریههق شلسههت خههواب بههذور شههود .آتههش
میتواند در مناطق دارای فراوانی باالی آتش بهعنوا یهک
فیفتر برای گونهها با اندازه بزرگتر و بالغتر عمل کند و از
طرف دیگر به استقرار گیاهانی بها انهدازه کوچهک و دارای
تولیدمثل سریع از طریق بانک بذر خاک کمک نماید .این
امر اهمیهت زیهادی در تحفیهل تغییهرات پوشهش گیهاهی
(گیاها چوبی به پهن برگها ) در منهاطق دارای فراوانهی
بهههاالی آتهههش دارد [ .]31از طرفهههی گرمهههای ناشهههی از
آتشسوزی موج شلستن خواب بذور شهده [ ]3کهه بهه
دلیل تأثیر بر ساختار فیزیلی بذر (پوسته و جنین) اسهت
[]12؛ بنابراین ما پیشبینی مهیکنهیم کهه تهأثیر آتشبهر
بانک بذر گروههای عمفلردی متفاوت باشد زیرا بذور آ ها
تفاوتههای سهاختاری و فیزیولهوژیلی بها یلهدیگر دارنهد
(پوسته و جنین متفهاوت) .مطالعهات قبفهی اگرچهه تهأثیر
آتشبر بانک بهذر را گهزارش نمهودهانهد ولهی تهوجهی بهه
گروههای عمفلردی گیاها نداشتهاند .در مطالعه صهورت
گرفته در پارک مفی بمو شیراز در بررسی اثر آتهشسهوزی
پوشش گیاهی بر ترکی گونهای بانهک بهذر خهاک نتهایج
نشا میدهد آتشسوزی در دو رویشگاه سب تفهاوت در
مقدار بذر و ترکی گونهای در منطقه حریق و شاهد شده
است [ .]1در تحقیق دیگری که اثهر شهدتههای متتفهآ
آتشبر ترکی و تنوع بانهک بهذر خهاک بررسهی شهد بهه
گروههای کارکردی نیز توجه شد ،اما مطالعه در رویشهگاه
جنگفی انجام شده است .نتایج آ تحقیهق نشها داد کهه
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بانک بذر خاک بهین شهدتههای متتفهآ

سالیانه بارش دوره  10ساله بین  142تها  866میفهیمتهر

تراکم و ترکی

آتش متفاوت بوده است [ .]19با توجه به اینله اختاللهها
اثرات متفاوتی بر روی یک اکوسیستم میگذارند بنهابراین
شدتهای متتفآ یک اختالل نیهز بایهد در یهک منطقهه

است و دمای متوس سهالیانه بهین  11/5تها  17/5درجهه
سانتیگراد متغیهر اسهت [ .]2پهارک مفهی گفسهتا یهک
ذخیرهگاه طبیعهی و بها ارزش بها غنها گونههای و جهانوری

مورد بررسی قرار گیرد تا تحفیل دقیقتری نسهبت بهه اثهر
یک اختالل مهانن آتهشسهوزی داشهته باشهیم .آشهنایی،
شناخت و توانایی در تحفیل این تغییرات ناشی از شهدت-
های متتفآ مهیتوانهد کمهک شهایانی بهه کارشناسها و
مدیرا کند که شناخت و برنامهریزی متناس بها منطقهه
داشته باشند .بانهک بهذر خهاک نقهش بزرگهی در احیهای
پوشش گیاهی بهخصوص در شهرای بعهد از اخهتالل دارد
درنتیجه آگاهی از اثرات شدتهای متتفهآ یهک اخهتالل
که در این تحقیق آتش در نررگرفته شده است مهیتوانهد
به حفظ یک اکوسیستم کمک کنهد؛ بنهابراین در مطالعهه
حاضر ویژگیهای تراکم و غنا کل بانهک بهذر و همچنهین
بانک بذر گروههای کارکردی در دو شدت کموزیاد در یک
رویشگاه عففزار مورد بررسی قرار گرفت .پاسخ گهروهههای
کارکردی به آتشسوزی متفاوت است و انترار میرود کهه
شدت آتشسوزی نیز بر نحوه پاسخ گهروهههای کهارکردی

فراوا است .بنا بر گزارشهای منتشر شده ساالنه قسمتی
زیادی از پارک دچار حریهق شهده و آتهش بههعنوا یهک
رویداد ثابت در پارک مفی گفسهتا بهرای مهدت طهوالنی
تبدیل شده [ ]17 ،32کهه اغفه آتهشسهوزیهها توسه
مسافرا و شهلارچیا در فصهلههای گهرم سهال صهورت
گرفته است.

مؤثر باشد.

 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
 .1 .1 .2پارک ملی گلستان؛ این مطالعه در پارک مفهی
گفستا واقع در منتهیالیه شرق البرز و جنگلهای شمال
کشور صورت گرفته است .پارک مفی گفستا در حدفاصل
اسههتا هههای گفسههتا و خراسهها شههمالی و در موقعیههت
جغرافیایی بین  37 16 43الی  37 31 35عرض شهمالی
و  55 43 25الهی  56 17 48طههول شههرقی واقههع شههده و
مسههاحت آ در برخههی منههابع بههیش از  91ه هزار هلتههار
گزارش شهده اسهت .از نرهر اقفیمه بهین دریهاز خهزر و
مناطق خشک شرق قرار گرفته است و بهه همهین دلیهل
دربرگیرنده اقفیمهاز متنهوع جغرافیهایی اسهت .میهانگین

 .2 .1 .2سایت شارلق؛ این مطالعه در منطقه شهارلق
واقع در قسمت جنوبی پارک انجام شده است .این سهایت
یک منطقه اکوتو و درختچهزار است کهه در حهد فاصهفه
جنگههلهههای هیرکههانی و نیههز اسههتا درمنههه اسههت.
تیا غال پوشش گیاهی این منطقه شامل درختچهههای
کرکههههو ( )Acer monspessulanumو سههههیاه تفههههو
( )Paliurus spina-christiاست .زیر آشلوب آ عمدتاً از
گیاهههههها یکسهههههاله ماننهههههد ،Galium aparine
Vulpia myuros،Erodium malacoides،Stellaria media
و نیز گندمی چندساله مانند Brachypodium pinnatum
تشلیل شده است .این منطقه دارای مسهاحتی در حهدود
 100هلتهار اسههت .منطقهه دارای جهههت جنههوبی و دارای
شی خیفی کمی اسهت .بافهت خهاک عمهدتاً از سهنگ و
سنگریزه و قفوهسنگ تشلیل شده اسهت .ارتفهاع متوسه
ایههن سههایت متههر  1050از سههطح دریهها اسههت .میههانگین
بارندگی  141میفیمتر در سال اسهت (ایسهتگاه بارنهدگی
روستای دشت بافاصفه  2کیفومتر از سایت).

 .2.2انتخاب سایتهای آتشسوزی و کنترل
جهت بررسی اثهر آتهشسهوزی در منطقهه شهارلق دو
سایت آتشگرفته و نیز منطقه شهاهد بهدو آتهشسهوزی
انتتاب شد .این دو سایت دارای شهرای یلسهانی از نرهر
توپههوگرافی و خههاک هسههتند (شههلل  .)1آتشسههوزی در
شهریور  1392رخ داد.
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شکل  . 1موقعیت منطقه شارلق و نیز دو سایت آتش گرفته و کنترل

در سایت موردمطالعه در دهههای گذشته سهابقهای از
آتشسوزی در منطقهه شهارلق ذکهر نشهده اسهت .حضهور
درختچههای ارس در منطقه موردمطالعه تأییدکننده عدم
رخداد آتشسوزی در طی دهههای گذشته اسهت؛ امها در
سالههای اخیهر بها توجهه بهه نزدیلهی بهه جهاده و نقهش
مسافرا اکثر در مناطق نزدیک آ مانند تونهل و دوراههی
دشت تقریباً هر ساله آتشسوزی رخ میدهد .لذا با توجهه

عدم سوختگی سطح خاک و در شدت زیهاد آتهشسهوزی
سطح خاک تیره ،دارای حدود یک سهانتیمتهر خاکسهتر،
سههطح خههاک سههوخته و کمههی قهههوهای رنههگ و بقایههای
شاخههای سوخته بود (شلل .)2

 .4.2نمونهبرداری بانک بذر خاک

جهههت بررسههی اثههر آتههشسههوزی ،دو شههدت کموزیهاد
تحفیل شد .بدین منرور دو پوشش گیاهی درختچه شامل
گونه سیاهتفو و نیز پوشش گیاهی گندمی در هر دو سایت
کنتههرل و آتههشگرفتههه انتتههاب شههد (شههلل  .)2پوشههش
گندمی در فواصل بین درختچهها واقع شده است .پوشش
گیاهی درختچهای و گندمی در سایت آتشگرفته بیا گهر
شدت آتشسوزی زیاد و کم اسهت [ .]27نحهوه تشهتی
این شدتها بر اساس سطح زیهر درختچههههای سهوخته،
سیاهی خاک ،ضتامت خاکستر بهجا مانده صورت گرفهت

با توجه به میزا تأثیر آتشبر الیههههای سهطحی خهاک
[ ،]14نمونهبرداری بانک بذر خاک از عمهق  5سهانتیمتهری
اول خاک صورت گرفت .برای نمونهبرداری  5تلهرار تصهادفی
برای هر یک از پوششهای گندمی و نیز درختچههای در ههر
سایت انتتاب شد (در مجموع  10تلهرار در ههر سهایت و در
کل  20تلرار) .در هر یک از تلرارها بهصورت تصادفی تعهداد
 15بفوک با سطح مقطع  225سانتیمتهر مربهع (سهانتیمتهر
×15سانتیمتر  )15با عمق  5سانتیمتر از خاک گرفتهه شهد
و در یههک پاکههت ادغههام شههد (در کههل  300بفههوک) .جهههت
برداشت این بفوکها در پوشش گندمی یک ماکرو پهالت 25
مترمربعی برای پوشش عففی انتتاب شد و سهس بهصهورت
تصادفی تعداد  15بفوک گرفته شد .برای پوشش درختچههای
نیز همین تعداد نمونهه بهصهورت تصهادفی در محهدوده زیهر
درختچهها انتتاب شد .سهس  15بفهوک نمونهههها در یهک

بهطوریکه در شدت کم شامل مقداری کم بقایای گیاها
سوخته ،سطح خاک در برخی نقاط دارای خاکستر ناچیز،

پاکت قرار گرفتند و بهه گفتانهه منتقهل شهدند و در محهی
گفتانه با شرای دمایی مناس و رطوبت کافی قرار گرفتنهد.

به اهمیت این منطقه بررسی تأثیر آتشسوزی بر تغییهرات
بانک بذر خاک در این مطالعه صورت گرفت.

 .3.2انتخاب شدتهای آتشسوزی
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بستر کشت نمونهها با ماسه استریل و به ضهتامت تقریبهی 3

بذر بهمنرور حفظ رطوبت به فاصفه  48ساعت یکبهار مهورد

سانتیمتر آمهاده شهد ،سهس نمونهههها روی ایهن بسهتر بها
ضتامت حداکثر  0/5سانتیمتر پتهش شهدند بههطوریکهه
کفیه بذور در معرض نور و هوا قرار گرفتند .نمونهههای بانهک

آبیاری قرار گرفتند و تهور نهالها در آ ها تا زمانی که دیگر
هیچ بذری سبز نشد شمارش و شناسایی شد.

شکل  .2نحوهی انتخاب پوشش علفی و درختچهای در سایتهای کنترل و آتشسوزی .تصاویر باال نشان دهنده پوشش گندمی و تصاویر پایین
نشان دهنده پوشش درختچهای است .تصاویر سمت چپ در سایت کنترل و تصاویر سمت راست در سایت سوخته است.

 .5.2آنالیز دادهها
گونههای مشاهده شده در بانک بذر خاک با توجهه بهه
فرم رویشی به چهار گروه عمفلهردی طبقههبنهدی شهدند
[ .]26این گروهها شهامل :گونههههای گنهدمیا یکسهاله
( ،)AGگونههای پهن برگها یکسهاله ( ،)AHگونههههای
گندمیا چندساله ( ،)PGگونههای پهن برگها چندسهاله

( )PHاست .میزا جوانهزنی در گهروهههای کهارکردی در
سایتهای کنترل و آتش در پوشش گندمی و درختچهای
مورد بررسی قرار گرفت .بهمنرور بررسی میهزا بهذرهای
جوانهزده ،تراکم بانک بذر برحس تعداد در مترمربع برای
هر گونه احتساب شد .تعداد بهذر جوانههزده در ههر پهالت
مورد استفاده جهت آنالیز آماری قرار گرفت.

48

مرتع و آبتیزداری ،مجفه منابع طبیعی ایرا  ،دوره  ،70شماره  ،1بهار 1396

جهت بررسی اثر آتشسوزی ،شدت آتشسهوزی و اثهر
متقابل آ ها بر تراکم و غنای بانک بذر از آزمو GLMM1
استفاده شد .بدین منرور از توزیهع پواسهو و نیهز لینهک
لگاریتم در مدل اسهتفاده شهد و اثهر تصهادفی دادههها بهر
اساس تعداد پالت در سایت در نرر گرفتهه شهد .ارزیهابی
مدل بهر اسهاس آزمهو حهداکثر تشهابه و خروجهی کهای
اسلوئر تحفیل شد .بهمنرور مقایسه میانگین تیمارهها نیهز
از مقایسه حداقل مربعات میانگین و آزمو تی اسهتیودنت
استفاده شد .کفیه آزمو هها در نهرمافهزار  Rنسهته 3.2.2
انجام شد .جزئیات انتتاب مدل عبارتاند از:
مدل ترکیبی :مدلهای ترکیبهی از روشههای مرسهوم
برای تحفیهل دادهههای اکولوژیهک بها اسهتفاده از ترکیه
پارامترهههای اصههفی تصههادفی اسههت .پارامترهههای اصههفی
پارامترهایی هسهتند کهه در مطالعهه مهوردنرر هسهتند و
محقق به دنبال یافتن آ است .در این تحقیق اثهر آتهش-
سوزی و نیز شدت آتشسوزی بهعنوا پارمترههای اصهفی
در نرر گرفته شده است .پارامترهای تصادفی پارامترهایی
هستند که اثر زیادی دارند اما موردنرر محققین نیسهتند.
در این تحقیق دو عامل پالت و سایت پارامترهای تصادفی
تحقیق در نرر گرفته شدهاند.
انتتاب توزیع و تابع :بهصهورت مرسهوم دادههها تحهت
توزیع گوسین در صورت داشتن پهیشفهرضههای خطهی
بود رابطه بررسی میشوند اما برای دادهههای شمارشهی
مانند تعداد بذر این مطالعه این دادهها تابع توزیع پواسو
و یا دوجمفهای منفی هستند؛ بنابراین در مدل بهرای ایهن
دادهها توزیع پواسو لحا گردید .عالوه بر این تابع مورد
استفاده برای دادههای شمارشی این تحقیق نیهز لگهاریتم
استفاده شده است.
اثر تصادفی دادهها :یلی از بتشهای مهم یهک مهدل
ترکیبی نحوه ارتباط اثرات عوامل تصادفی که بهعنوا اثهر
تصادفی شناخته میشوند است .در این تحقیق اثر پالت و
نیز سایت بهعنوا دو عامل تصهادفی بهصهورت آشهیانهای

Generalized linear mixed model

1

در نرر گرفته شد.
ارزیابی مدل :روشهای متتففهی بهرای ارزیهابی مهدل
مانند روش  Waldو  likelihood ratioوجهود دارد .اگرچهه
در روشهای  ANOVAمتلی بر تحفیفی مجموع مربعهات
است .در این تحقیق با توجه تلهرار کهم دادههها مهدل بها
پیشفرض حداکثر درست نمائی محدود شده ( )REMLو
ارزیابی مدل بر اساس آزمو نسبت درست نمائی ()LRT
انجام شد.
خروجی مدل :خروجی مهدل بهر اسهاس نهوع انتتهاب
پارامترهای فوق و نهوع توزیهع آمهاری دادههها کهه از نهوع
پواسو بر اساس کای اسلوئر بیا شده است.
مقایسه میانگین :در مدلهای ترکیبهی بهرای مقایسهه
دادهها معموالً از حداقل مربعات میانگین استفاده میشود
و در بسههیاری از حههاالت نمههیتههوا از مقایسههه میههانگین
استفاده نمود .عالوه بر این در این تحقیق برای مقایسهات
زوجی بهصورت مستقیم از آزمو زوجی در مدل اسهتفاده
میشود که معادل با آزمو تی استیودنت است.

 .3نتایج
بذور  17گونه از  13خانواده با میهانگین  14771بهذر
در مترمربع در گفتانه جوانه زدند که در ایهن بهین سههم
مقدار بذور جوانهزده در سایت کنترل ،برابر  9450نونههال
در مترمربههع و در سههایت آتههش گرفتههه  5321نونهههال در
مترمربع بود .در میها گهروهههای کهارکردی گهروه پههن
برگا یکساله با  40درصد ( 10گونه) بیشترین سههم را
در بانک بذر خاک و سهایر گهروههها بهه ترتیه گنهدمیا
چندساله با  37درصهد ،گنهدمیا یکسهاله  18درصهد و
پهن برگا چندساله  5درصد شامل میشود .خانوادهههای
 Geraniaceae،Poaceaeو Asteraceaeبههها تعهههداد گونهههه
بیشتری در بانک بذر خاک تاهر شدندBrachypodium .
 pinnatumیک گندمی چندساله است که دارای بیشترین
تراکم در کل بانک بهذر خهاک بهود .همچنهین گونههههای
 Galium aparin ،Stellaria mediaو Vulpia myuros

بیشترین سهم را در کل بانک بذرخاک داشتند (جدول.)1
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جدول  .1گونههای مشاهده شده و تراکم برحسب مترمربع در سایت کنترل و آتش در پوششهای گندمی و درختچهای ،طبقهبندی گروههای
کارکردی بهصورت ( :AGگندمیان یکساله :AH ،پهن برگان یکساله :PG ،گندمیان چندساله :PH ،پهن برگان چندساله)
کنترل

آتش
گندمی سوخته

درختچه سوخته

(شدت کم)

(شدت زیاد)

گندمی

گروه

درختچه

کارکردی

286

0

0

0

AG

1214

643

2494

643

خانواده
Poaceae

نام گونه
(Vill.)Rchb.

Lophochloa phleoides

AG

Poaceae

L.

Vulpia myuros

500

0

71

71

AH

Geraniaceae

L.

Erodium cicutarium

12

26

100

929

PG

Poaceae

L.

Brachypodium pinnatum

71

0

571

0

AH

Plantaginaceae

Poir.

Veronica persica

214

429

786

143

PH

Asteraceae

71

71

0

0

AH

Brassicaceae

71

643

214

1786

286

357

Taraxacum sp.
(L.) All.

Rapistrum rugosum

1071

AH

Rubiaceae

L.

Galium aparine

857

AH

Caryophyllaceae

(L.) Vill.,

Stellaria media

71

0

0

0

AH

Asteraceae

Jaub. &Spach.

Garhadiolus pappasus

143

71

71

71

AH

Geraniaceae

(L.) L'Hér.

Erodium malacoides

0

0

71

0

AH

Boraginaceae

0

71

71

1214

AH

Apiaceae

(L.) Hoffrn.

Anthriscus cerefolium

0

0

71

0

AH

Lamiaceae

L.

Lamium amplexicaule

643

286

214

0

AH

Crassulaceae

Boriss.

Sedum pentapetalum

0

0

0

1643

AH

Plantaginaceae

Fri.

Veronica polita

71

0

0

0

AH

 .1.3اثر اصلی آتشسووزی و شودت آتشبور
گروههای کارکردی
نتایج آزمو تی غیرجفتی نشا داد کهه آتهشسهوزی
(بدو توجه بهشدت) تأثیر معنیداری نه بر کل بذور و نهه
بر بذور گروههای کارکردی نداشت (جهدول  .)2همچنهین
نتایج  GLMMنشا داد که اثر اصفی آتشسوزی نیز بهر
تراکم کل بانک بذر خاک و تهراکم بانهک بهذر گهروهههای
کارکردی معنیدار نبود درحالیکه اثر شهدت آتهش و اثهر
متقابل آتشسوزی و شدت آتشبر تراکم بانک بهذر خهاک
اکثر گروههای کارکردی تأثیر معنیدار داشت (جهدول .)3
در یک مقایسه دیگر در مهورد تهأثیر شهدت آتهش ،نتهایج
نشا داد که در منطقهه کنتهرل تهراکم بهذر پههن برگها
یکساله اختالف معنیداری بین زیر درختچه با بیرو آ
نداشت درحالیکه گروههای کارکردی گندمیا یکسهاله،

Nonea sp.

Caryophyllaceae

Arenaria sp.

گنههدمیا چندسههاله و پهههن برگهها چندسههاله بههین زیههر
درختچههه بهها بیههرو آ اخههتالف معنههیدار نشهها داد.
همینطور در مقایسه تراکم بین زیر درختچه با بیهرو آ
در منطقه آتشگرفته میتهوا دریافهت کهه هیچکهدام آر
گههروههههای کههارکردی تفههاوت معنههیدار بیههرو و زیههر
درختچهها نداشتند (جدول .)4

 .2.3اثر متقابل آتشسوزی و شودت آتشبور
گروههای کارکردی
نتایج اثر متقابل آتشسوزی و شهدت آتهش نشها داد
که تراکم بانک بذر خاک گندمیا چندساله و پهن برگها
یکساله متأثر از نوع شدت آتهش بهود .تهراکم بانهک بهذر
سایر گروهههای کهارکردی در شهدتههای متتفهآ آتهش
تغییههری نلههرد .غنههای کههل گونهههههها و همچنههین غنههای
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گهروهههای کههارکردی تفهاوت معنههیداری در شهدتهههای

گروهههای کهارکردی نیهز مالحرهه شهد بههجز گنهدمیا

متتفآ نداشتند (جدول  .)3این الگوی تغییرات همچنین
در گههروههههای کههارکردی نیههز مشههاهده شههد .بهها بررسههی

چندساله در سایر گروههها اخهتالف معنهیداری بهین ایهن
تغییرات وجود ندارد (شلل .)3

جدول .2مقایسه جوانهزنی کل گروههای کارکردی در منطقه کنترل و آتش
گروه کارکردی

مقدار کل جوانهزنی در کنترل

مقدار کل جوانهزنی در آتش

معنیداری

گونههای پهن برگا یکساله
گونههای گندمیا یکساله

3393±909/1
1564 ±336/1

2507 ± 730/2
1086 ±533/5

0/23ns
0/42ns

گونههای پهن برگا چندساله

471 ±130/0

371±196/8

0/89ns

گونههای گندمیا چندساله

4021 ±1346/2

1357 ±621/7

0/08ns

جوانهزنی کل

9450 ±1590/2

5321/4 ±1534/3

0/11ns

جدول .3مقایسه اثر متقابل جوانهزنی گروههای کارکردی .اثر آتشسوزی ،شدت آتش و اثر متقابل آن با استفاده از آزمون  GLMMمحاسبه
شدهاند .خروجی مدل بر اساس کای اسکوئر نشان داده شده است .اثرات معنادار پررنگ نشان داده شده است.

گروههای کارکردی

آتشسوزی

آتشسوزی×شدت آتش

شدت آتش
2

χ

P-value

0/91

0/01
4/49
4/74

0/05
0/01
0/1

2/76
0/04
0/51

2

χ

P-value

0/04

4/33
3/70
6/19

Df

P-value

گونههای پهن برگا یکساله

1

0/36

0/84

گونههای گندمیا یکساله
گونههای گندمیا چندساله

1
1

0/21
0/04

1/6
4/14

0/03
0/03

گونههای پهن برگا چندساله

1

0/54

0/38

0/02

5/36

غنای گونهای کل

1

0/35

0/88

0/006

7/50

0/84

جوانهزنی کل

1

0/09

2/92

0/09

2/86

0/44

2

χ

جدول .4مقایسه جوانهزنی لکههای گندمی و درختچه در منطقه کنترل و آتش برای هر یک از گروههای کارکردی با استفاده از آزمون T-Test

گروههای کارکردی
گونههای پهن برگا یکساله
گونههای گندمیا یکساله
گونههای گندمیا چندساله
گونههای پهن برگا
چندساله
غنای گونهای
جوانهزنی کل

منطقه

گندمیا (شدت کم)

درختچه (شدت زیاد)

Sig.

معنیداری

کنترل

1785/7±357/1

5000±798/6

0/43

ns

آتش

3543±150/4

1471±336/2

0/35

ns

کنترل

2500±110/7

628/6±241/6

0/01

**

آتش

1500±1081/4

671/4±160/7

0/99

ns

کنترل
آتش

7114/3±1805/0
842/9±288/7

928/6±349/6
1871/4±1234/4

0/001
0/98

***
ns

کنترل

828/6±86/3

114/3±70/0

0/03

*

آتش

285/7±137/4

457/1±389/7

0/98

ns

کنترل

11±0/5

7/4±1/0

0/24

ns

آتش
کنترل

9/8±2/0
12228/6±1814/7

6/2±1/1
6671/4±2055/9

0/18
0/31

*
ns

آتش

6171/4±2576/1

4471/4±1896/1

0/83

ns

کدهای معنیداری * 0/05 ** 0/01 *** 0/001 :و  nsعدم معنیداری

اثر شدت آتشبر تراکم بانک بذر خاک گروههای کارکردی گیاها

51

شکل .3میانگین جوانهزنی کل منطقه ( ،)Aمیانگین جوانهزنی غنا کل ( ،)Bمیانگین جوانهزنی در گروههای کارکردی پهن برگانهای یکساله
( ،)Cگندمیان یکساله ( .)Dگندمیان چندساله ( .)Eپهن برگانهای چندساله در شدتهای مختلف ( ns .)Fنشانه عدم معنیداری * ،تفاوت
معنیداری در سطح  5درصد بین کنترل و آتش در شدتهای مختلف
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 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعات منطقه آتهشسهوزی بها آتهشسهوزی
نشده با نمونهبهرداریههای تصهادفی بها یلهدیگر مقایسهه
شدند .نتهایج مها در ایهن مطالعهه نشها داد کهه مقایسهه
منطقه آتشسوزی و کنترل جهت تراکم بانک بهذر گونهه-
های گیاهی در کل اختالف معنیداری را نشها نهداد امها
منفک شده به گروههای کارکردی متفاوت است .در سهایر
مطالعات نیز نتایج با این مطالعهه مطابقهت دارد [،14 ،18
 .]15همچنهههین در مطالعههههای دیگهههر نشههها داد کهههه
آتشسوزی باع افزایش تراکم بانک بذر خاک شده است
[ .]24درحالیکه نتایج مطالعه دیگر ،بالعل نشا دهنده
ی کاهش تراکم بانک بذر خاک در اثر آتهشسهوزی اسهت
[ .]7این نتایج میتواند رفتار متفاوت هر گهروه کهارکردی
را در اثر آتش نشا دهد .الزم به ذکر اسهت کهه برخهی از
محققین خصوصیات پوشش گیاهی و فاکتورهای خهاک را
هم متأثر از آتش دانستهاند [ .]28 ،10بهههرحال افهزایش
یا کهاهش تهراکم بانهک بهذر خهاک مهیتوانهد در ارتبهاط
مستقیم با نوع گونه گیاهی ،سطح دمها و مهدتزما قهرار
گرفتن در معرض آتش باشهد [ .]15درنتیجهه در تحقیهق
حاضر تالش کردیم تا اوالً نوع گونه گیهاهی را بها تفلیهک
کرد گروهههای کهارکردی و همچنهین سهطح دمها را بها
مطالعههه جداگانههه زیههر درختچههه و بیههرو آ بهصههورت
جداگانه مشت کنیم.
نتایج تحقیق حاضر نشا داد که گروهههای کهارکردی
متفاوت در شدتهای متتفآ آتش رفتار متفاوتی بهویهژه
در تراکم بانک بذر خاک داشتند .تراکم بانهک بهذر خهاک
پهن برگا در شدت کم افزایش پیدا نمود درحالیکهه در
شدت زیاد آتش کاهش پیدا کرد .میتوا اسهتنتا نمهود
کهه در شههدت کههم آتههش ،حهرارت ناشههی از آتههش سههب
شلست خواب این گونهها شده و افزایش تراکم گونهههایی
ازجمفهههه ،Stellaria media ،Sedum pentapetalum
 Erodium cicutariumرا سب شده بهود؛ امها در شهدت
زیاد تراکم پهن برگا بهشدت کاهش یافته است کهه ایهن
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میتواند به عفت مرگومیر گونهها در اثر حرارت زیاد باشد

[ .]8بههذر گونههههههای ،Galium aparine

Anthriscus

 cerefoliumو  Veronica politaدر اثههر حههرارت زیههاد
کاهش چشمگیری پیدا کردند.
واکنش هر گونه نیهز نسهبت بههشهدت آتهش متفهاوت
است .اکثر این گونههها متعفهق بهه گهروه کهارکردی پههن
برگا یکساله مهیباشهند .بههطوریکهه در منهاطقی کهه
یکبار مورد آتشسوزی قرار گرفتند بهطور عمهده شهاهد،
افزایش فوربها بودهایم [ ]31که این افزایش میتواند بهه
عفت افزایش شلست خواب این گونههها در اثهر حهرارت و
دود به دلیل تأثیری که بر ساختار فیزیلی بهذر (پوسهته و
جنین) میگذارند ،باشد [ ،]12همچنین در شهدت آتهش
کم نیز در تمامی حهاالت بههجز پههن برگها تعهداد بهذر
کاهش یافت .در گندمیا چندسهاله ایهن تفهاوت په از
آتشسوزی معنیدار بود که بیانگر تأثیرپذیری بیشتر ایهن
گونهها از آتشسهوزی اسهت [ .]18بعهد از اخهتالل آتهش
گونههای موجود در بانک بذر خاک بیشتر چندسالهها کهه
بانک بذر توسعهیافته ندارند برای زنده ماند و بازیابی بهه
تولیدمثل از طریق ریزوم و یا جست په از آتهشسهوزی
غال میشهوند [ .]35 ،11کهاهش گنهدمیا چندسهاله و
پهن برگا چندساله نیز میتواند بهه همهین عفهت باشهد.
کاهش غنای گونهای نیهز در اثهر آتهشسهوزی نیهز بیها
داشت که کاهش تنوع گونههای تحهت تهأثیر آتهش سهب
کاهش در غنای گونهای میشود [.]7
نحوه تأثیر آتشسوزی در شدت آتشسوزی کم و زیاد
با یلدیگر تفاوت دارد و نتایج آزمو تجزیهه واریهان نیهز
سهم باالی شدت آتشسوزی را در این مطالعه نشها داده
است .شدت آتش در هر رویشگاه متفاوت است .بهطوریکه
در مطالعهی صورت گرفته در یک رویشگاه مرطوب ارتباط
کمی بین پوشش گیاهی و شدت آتشسوزی وجهود دارد،
درحالیکه در منطقه خشک این اثر بیشتر است [.]23 ،7
این نتایج با یافتههای این تحقیق که شدت دارای اثر معنی
دار و قابهل تهوجهی اسههت مطابقهت دارد .اگرچهه پوشههش
گیاهی برخی از گروههای کارکردی ههر یهک از للههههای
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گندمیا و درختچه قبل از آتشسوزی با یلدیگر متفهاوت

رویشگاه جنگفی رخ میدهد فراهم نشد .در رویشگاهههای

است اما پ از آتشسوزی تفهاوتی بهین ایهن للهههها بها
یلدیگر مالحره نشد که میتوا این امر را به دلیل تهأثیر
آتشسوزی در همسا سازی پوشش گیاهی دانست [.]6

جنگفی به عفت شدت باالتر آتشسهوزی اثهر آ در عمهق
بیشتری دیده میشود که میتواند منجر به نتایج متفاوتی
شود؛ بنابراین شایسهته اسهت اثهر شهدت آتهشسهوزی در

بهطورکفی بر اساس نتایج این تحقیهق مهیتهوا بیها
کههرد آتههشسههوزی سههب تغییههرات در بانههک بههذر خههاک
میشود .اگرچه آتش جوانهزنی کهل و غنها کهل را کهاهش
داده است اما این بدین معنی نیست که در همه گروههای
کارکردی و شدتهای متتفآ آتشسوزی این الگهو دیهده
میشود .آتشسوزی بسته بهشدت (میزا حرارت رسهیده
به خاک) اثرات متفاوتی دارد و مملن است سهب بهبهود
جوانهزنی و تحریک گونههای موجود در خاک و یا کهاهش
آ شود .بهصورت کفی در شدت آتهش کهم تنهها گیاهها
پهن برگا عففی به عفت تحریک جوانهزنی پاسهخ مثبهت
داشتند و در سایر گروهها کاهش یافت و شدت آتش زیهاد
برخالف تصویر عمومی باع کاهش جوانهزنی نمیشهود و
بسته به نوع گروههای کارکردی متغیر است .پاسخ مثبهت
گندمیا و پهنبرگا عففی چندساله بهشدت زیهاد آتهش
کههه بهها اسههتراتژی جسههتزنههی ارتبههاط دارد بیههانگر ایههن

شدتهای باالتر نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

پیچیدگی و پاسهخههای متفهاوت اسهت؛ بنهابراین تحفیهل
شدت آتشسوزی میتواند بر نحهوه پاسهخ گونهههها تهأثیر
بگذارد .در ایهن تحقیهق اثهر آتهشسهوزی در درختچههزار
بررسی شد و املا انتتاب شهدت بهاالتر کهه معمهوالً در
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