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 چکیده

 ها ویژگی بر سوزی آتشاثر  بررسوی منظزر بهاین مطالعه  .اسو ها  طبسعی ترین عزامل اثرگذار بر اکزسوستو مای مهم سوزی آتش

شش گساهیخاكشسمسایی  ت انی در مراتع ، بانک بذر خاك و پز ت انبخش جنزبی واقع در  برماق یکه کزه شد پارك ملی گل . انجام 

بر رو  هر  پالت یک م ر مربعی 5 و م ر  200 ترانتووک  5ای  با اسوو داد  بردار نمزنه، سووزی آتششوواهد و  ۀمنطقتعسسن  پس ای

پالت به صزرت تصادفی یک در هر ترانتک  نسز  .ثب  گردید ها  رویشیفرمتاجی، تراکم و تزلسد و درصد پزشش  انجام شد ترانتک 

سی ویژگی شدها  خاکی و بانک بذر خاك جه  برر سی ویژگی ها  خاكنمزنه که، به طزر ان خاب   عمق ای ها  خاكبه منظزر برر

س داد  جه  بررسی بانک بذر خاك نسز ای دوو نمزنه م رسان ی 20-40 و 20-0 م ر سان ی 5-10 و م رسان ی 0 -5 عمق ها  مزرد ا

ش  سی اخ الف زر ظبه من .شد بردا سای پارام رها  مزرد مطالعه برر ت قل وآمار  ها  ای آیمزن مزرد نظرها  بسن   اخ الف تی م

سای  ای آیمزن  س داد  بسن عمق اول و دوم هر  ت. شدتی جد ی ا شان می خاك ها ویژگی ۀمقای سسدی ه فاک زر دهد،ن سسم، ا  ،پ ا

 آمد  دس هب ن ایجطبق . بزدند شاهد ای بسش ر سزی آتش ۀمنطق در کاتسزنی تبادل ظرفس  و الک ریکی هدای  کربن، فتدر، نس روژن،

س . بزد  بسش ر سزی آتش به نتب  شاهد ۀمنطق ا گزنه تنزع و غنا مسزان  اول عمق در بانک بذر خاك غنا  و تنزع عالو  بر این، ا

  .اس  بزد  بسش ر منطقه دو در هر ،دوم عمق به نتب 
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 مقدمه. 1

 اصوولی عزامل ای یکی عنزان به آتش گساهی جزامع در

 غسرمتوو قسمتأثسرات . شووزدمی محتووزب اکزسووستوو م

ت ه سزی آتش شش در تغسسرات به واب . س ا گساهی پز

 بر و کرد  تنظسم را در اکزسست م کخش مزاد تجمع آتش

 به و ، خصووزصووسات خاكگساهی پزشووش ترکسب و تراکم

شگا  کسدس  بر آن دنبال ا  آتش ای اب د .گذاردمی اثر روی

بشوور و محسز ییتوو  تهدیدکنندۀ حسات به عنزان عامل 

س داد  ای آتش محتزب می تان همزار  به فکر ا شد  و ان

ها  مرتعی اکزسووستوو مدر مدیری  مؤثر به عنزان ابزار  

س  ساس مطالعات،. بزد  ا در یک  سزی آتشپس ای  بر ا

سد علزفه در گراس ،منطقه ها  ممکن اسووو  فاک زر تزل

ها  اول و دوم کاهش سالبرگان علدی در پهنو چندساله 

ها  بعد ای آن تزلسد افزایش اما در سووال، ]40و  11[یابد 

سسد ن سجه این به ]21[ .]27[یابد می س   ر  ای پس که ا

 و یاف ه افزایش خاك الک ریکی هدای  مسزان سووزی آتش

ش  با صد مسان تداوت یمان گذ صه آلی کربن در  ها عر

 تغسسرات ]19[ .اسووو  شووود  کم ر شووواهد و سوووزخ ه

 گزارش و مطالعه سوووزی آتش ای پس را خاك ها ویژگی

تب  خاك آلی مادۀ کردند  کاهش آتش، قبل شرایز به ن

خاك مسزانه و یاف  ی  الک ریکی  هدا سدی ه و   نسز اسووو

صله ش  ای پس و افزایش آتش ای پس بالفا تال گذ  هب یک

تأثسر به بررسوووی  ]18[ .ه اسووو بایگشووو  خزد اول حال 

ها پرداخ ند و اشووار  گندمیسووزی  بر پزشووش عل  آتش

کردند که تاج پزشوش گندمسان چندسواله در سوال اول و 

شاهد بسش ای مراتع  شد  و در تشآدوم در مرتع  سزی  

مشووابه بزد. همینسن  سووال سووزم در هر دو مرتع تقریباً

سوووزی  در طی یمان بر رو  گندمسان یکتووواله اثر آتش

 مثب  داش ه اس .

سزی  بر ویژگیشآتها  مخ ل  شدتتأثسر ، به ]41[

ها  شسمسایی خاك پرداخ ند و به این ن سجه رسسدند که 

 مسزان بر دار معنی تأثسر هاشوودت ای هسچ یک در آتش

ا  و پایدار  ذر آلی مادۀ در حالی که  ، نداشوو آلی مادۀ

ها  م زسوووز و ییاد در مقابل آتش شووودتخاکدانه در 

پژوهشی به منظزر بررسی اثرات  ]43[ کاهش نشان دادند.

شسمسایی خاك آتش صسات فسزیکی و  صز سزی  رو  خ

ها نشان داد که تغسسرات خصزصسات آنانجام دادند. ن ایج 

م ر  بسش ر سان ی 5/2فسزیکی و شسمسایی خاك در عمق 

ها نشوووان داد که تغسسرات در اسووو . همینسن ن ایج آن

تب  به تغسسرات در خ شسمسایی ن صسات  صز صسخ ات صز

، با بررسووی ]25[همینسن  .] 34[فسزیکی بسشوو ر اسوو  

شسمسایی، آتشاثرات  صسات  صز سزی  جنگل بر رو  خ

ناب و فرسوووایش خاك در یک  منطقۀ فسزیکی، ندزذ، روا

ۀ مادبه این ن سجه رسووسدند که  ا نسمه خشووک مدی رانه

کاتسزنی در آلی بادل  س  ت قۀ ، رس، شووون و ظرف منط

سزی  آتشمنطقۀ دار  کم ر ای سزی  به طزر معنیآتش

اج تخزد اشووار  کردند که مطالعۀ در  ]47[ نشوود  اسوو .

ای آتش اسووو  و م أثر پزشوووش گساهان هم ای فاک زرها  

تال پس ای آتش سزی  گساهان چزبی کاهش و گراسیک

این افزایش در اولسن فصل . یابندها  چندساله افزایش می

ها ها و کاهش آنبزتهسزی  با سزخ ن رویش پس ای آتش

ها دامها ای سرگرف ه و باعث افزایش تزلسد گراسو اس قرار 

در تحقسق خزد بوه بررسوووی اثر  ]39[ .]31[شوووزد می

ها  ها  رویشووی و کالسمدت بر فرمسووزی  کزتا آتش

عنزان خزشوووخزراکی در مراتع یاغه لرسووو ان پرداخ ند و 

 غالبس  مدت در علدزارهایی باکزتا سزی  در آتش نمزدند

س  گراس غالب کاهش خزشوووخزراکی و  عث  با یا  پا ها  

شوووزد، هرچند تزلسد و تاج پزشوووش گساهان یکتووواله می

 دهد.ها افزایش میافزایش در یکتالهواسطۀ گساهی را به 

 سووزی آتش ای ناشووی گرما  گساهان، ای بتووسار  در

 ای عمل این که ]15[شزد می بذور خزاب شکت ن مزجب

 بانک. ]24[باشوود می بذر جنسن و پزسوو ه بر تأثسر طریق

باً خاك بذر دۀ تقری سار مؤل مه مهم عملکرد  بتووو  ه

 ینی مجددجزانه به تزجه با که ،باشوودمی هااکزسووستوو م

ها پس ای آتش  ییر ذخسرۀ و تکثسر پراکنش ،سوووزی بذر

شش  جمعس  حدظ و گساهان دوبارۀ تجدید تاجی باعث پز

 اثرات بررسووی در ]23[ .]46[شووزد می رویشووگا  لک در

 و بر ترکسب مخ ل  ها شوودت با سووزی آتش مدت کزتا 
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این  هب ،یاگرس جنگلی اکزسست م در خاك بذر بانک تنزع

 ها لکه بسن خاك بذر بانک ترکسب که رسوووسدند  سجهن

سزخ گی و شاهد شخص طزر به شدید با   .بزد م داوت م

 نزاخ یکی و مارگال  غنا  شانزن، شاخص تنزع همینسن

ش  دار یمعن تسمار تداوت سه بسن پایلز ش ر و دا  ینبس

 بذر بانک پزیایی ]4[ .شوود مشوواهد  کم شوودت در تنزع

 در سووواوانا منطقه در  یسوووزآتش واقعۀ ای یک بعد خاك

یل مرکز ند بررسوووی را بری جه و کرد ند ن س  که گرف 

 ه نداشووتأثسر   خاك بذر بانک کلی تراکم بر سووزی آتش

 ا  تزسووزمطالعه .اسوو  هیاف  کاهش ا گزنه غنا  ولی

سی ]7[ شش  جه  برر تغسسرات بانک بذر خاك در دو پز

سووزی  شوود  که بسانگر شوودتا  آتشگندمی و درخ یه

. صوووزرت گرفوو ییووادب بزد،  هووا  مخ ل  آتش مکم و

بردار  خاك ای سوووای  شوووارلق واقع در پارك ملی نمزنه

شد ت ان انجام  شان. گل س  آمد  ن  داد گرچه ن ایج به د

 ید  در سوووای  آتش گرف هکه مسانگسن تعداد بذور جزانه

تداوت معنی به طزر کل نتووب  به سووای  کن رل ب5/74م

سانگر  ما ن ایج ب نداشووو ند، ا دار آتش بر معنیثسر أتدار  

ساله ها  کارکرد  بزد. تعداد نزنهال پهنگرو  برگان یک 

شدت  ب و در3543به  1785شدت کم آتش افزایش م در

کاهش داشوووو  م یاد آتش  عداد 1471به  5000ی ب. ت

ساله نسز در ها  جدیدنهال شدت کم آتش  گندمسان چند

ب 842به  7114کاهش چشووومگسر  ای خزد نشوووان داد م

دار  مشاهد  شدت ییاد آتش تداوت معنی درحالی که در

سوووزی  در تمامی ب. شووودت آتش1871به  928نشووود م

به جز پهنگرو  کارکرد   له ها   یک سوووا گان  ثسر أتبر

ا  بانک بذر خاك داشوو . ن ایج دار  بر غنا  گزنهمعنی

 سووزی این تحقسق بسانگر این اسوو  که در مطالعات آتش

سی اثر آتش صرفاً صزیر  دقسق ای سزی  نمیبا برر تزان ت

سزی  و سطح اثر آن به دس  آورد و با بررسی شدت آتش

ا  م داوت گزنههسووزی  و نسز پاسوو تزان اثر آتشآن می

 .ها  کارکرد  را تحلسل نمزدها  گساهی و یا گرو 

سوووزی  بر اثر آتشدر خصوووزص  ]6[ ا  دیگرمطالعه

روابز ییتووو ی گسا  بالشووو کی اسوووفرس در علدزارها  

برا  صوووزرت پذیرف .  کزهتووو انی پارك ملی گلتووو ان

 25سووزی  بر رو  روابز ییتوو ی تعداد بررسووی اثر آتش

 سووزخ ه اسووفرس و نسز به ۀلک 25پایه اسووفرس یند  و 

ها پالتی در فضوووا  صوووزرت جد ی برا  هر کدام ای پایه

صادفی ان خاب  بسرون به ها  آن ثب  و گزنه شدصزرت ت

شد. طبق ن ایج ب سبه  ت ی محا سفس روابز یی سهو    د

دار ها معنیسزی  بر درصد پزشش کل گزنهآمد  اثر آتش

به  7/4برگان چندسووواله مای نبزد ولی مزجب افزایش پهن

صدب، ژئزفس 3/11 صدب، پهن5/0به  1/0ها مای در برگان در

تاله مای  تاله مای 3/2به  1/0یک صدب، گندمسان یک به  0در

به  2/7درصدب و مزجب کاهش گندمسان چندساله مای 1/0

درصووودب و گساهان 8/0به  8/3ها مای ا درصووودب، بزته 9/4

ها تأثسر درصوودب شوود و بر لگزم4/0به  7/1بالشوو کی مای 

دار  نداشووو . با تزجه به آیمزن تی غسرجد ی، اثر معنی

سزی  بر روابز ییت ی در کل مزجب افزایش تتهسل آتش

شوواهد شوود  اسوو  و همینسن  ۀمنطقها نتووب  به گزنه

 .ها  کارکرد  نداش گرو دار  بر سزی  تأثسر معنیآتش

به اثر منظزر دسووو به ]35[ تحقسقی تزسوووز یابی 

بر تراکم   Onobrychis cornutaسزی  گسا  بالش کیآتش

شوود  تزسووز این  ا  بانک بذر خاك ذخسر و غنا  گزنه

گساهان در مراتع وای اسو ان مایندران انجام شود. برا  این 

 به صووزرتتصووادف منظزر سووسزد  پایه گسا  بالشوو کی به

ها  بانک بذر خاك قبل ای ان خاب شووود. نمزنهتصوووادفی 

م رب سووووان ی 5-10 و 0-5سوووزی  در دو عمق مآتش

آور  و سووفس گساهان بالشوو کی سووزیاند  شوودند. جمع

سوووزی  در همان دو عمق با ا  خاك پس ای آتشهنمزنه

آور  شدند. ن ایج نشان داد که یک هد ه بعد جمعفاصلۀ 

برگان و گندمسان قبل ای آتشتراکم بانک بذر خاك پهن

سان ی صدر تا د   دار  ای طزر معنیم ر بهسزی  در عمق 

خاك پهن بذر  نک  با عد ای تراکم  سان ب ندم گان و گ بر

عمق بسشووو ر بزد. همینسن غنا  سوووزی  در همسن آتش

 سوووزی برگان و گندمسان قبل ای آتشبانک بذر خاك پهن

سان ی صدر تا د   ای غنا   دار طزر معنی م ر بهدر عمق 

زی  سبرگان و گندمسان بعد ای آتشا  بانک بذر پهنگزنه
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ا  در عمق در همسن عمق بسشوو ر بزد. تراکم و غنا  گزنه

دار  طزر معنی سوووزی  بهشم ر قبل ای آتسوووان ی 5-0

سوووزی  در همسن عمق بزد. تداوت تر ای بعد ای آتشبسش

بانک بذر خاك در دار  بسن تراکم و غنا  گزنهمعنی ا  

 م ر قبل و بعد ای آتش وجزد نداش .سان ی 5-10عمق 

به  جه  لب ذکر شووود  با تز طا در خصوووزص اثرات م

 ا  خاك و بانکهسووزی  بر پزشووش گساهی، ویژگیآتش

 نآ پی در حاضر تحقسقها در اکزسست م، و اهمس  آنبذر 

 منطقۀ در هااین ویژگی بر سوووزی آتش اثرات که اسووو 

مه بانیمحسز اسووو حداظی حزیۀ ای برماق یکه مرتعی  آل

 .دهد قرار بررسی مزردرا  بگلت ان ملی پارك ارتداعاتم

 روش شناسی. 2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ   .2.1
جام برا  که مرتعی منطقۀ ،تحقسق این ان ماق ی  رد بر

 رد آلمه، بانیمحسز اس حداظی حزیۀ ای کزهت انی منطقۀ

 ماقبر یکه منطقۀ. شد ان خاب گلت ان ملی پارك محدودۀ

 و شوورقی طزل 56° 7'تا  56° 4'جغرافسایی مخ صووات با

. اسووو  شووود  واقع شووومالی عرض 37° 38'تا  °37 36'

 م زسووزو  مسلسم ر 170 منطقه سوواهنه بارندگی م زسووز

 اقلسم .اس  گرادسان ی درجۀ 24/12 ساهنه حرارت درجۀ

 اسوواس بر و خشووک نسمه آمبرژ ، روش اسوواس بر منطقه

ین م زسز ارتداع ا. باشدمی سرد بسابانی نسمه کزپن، روش

 م ر اس . 2080منطقه ای سطح دریا 

 
  منطقه مورد مطالعه موقعيت .1شکل 

 

متوووطح ولی بخش  شووومالی این منطقه تقریباًدامنۀ 

ماهزر ، با بلندترین صوووزرت تفههجنزبی آن پرشوووسب و ب

ها  گزنهای م ر ارتداع ای سووطح دریا اسوو .  2200نقطه 

بهدرخ ی نسز می نه تزان  مل پسرو گز ها  اُرس شووووا

 Juniperus excelsaاردوج م ب و.Juniperus communis Lم

M. Bieb.ش  ب شار  دا ششبقسۀ . ا علدزار و  نسز منطقه پز

 گندم، گزن، آویشووون و اسوووفرس ها  گلشوووامل گزنه

نه .]3[ باشوووودمی له گز لب میای جم غا به ها    تزان 

Festuca drymeia Mert. & Koch., Centaurea 

golestanica Akhani & Wagenitz., Artemisia sieberi 

Bess., Astragalus jolderensis B.Fedtsch., Poa 

bulbosa L., Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen., 

Stipa holosericea Trin., Bromus tomentellus Boiss.,  
ش .  شار  دا سع   اببرماق یکهمنطقۀ در  سزی آتشا و

 رخ داد. 1390ما   تسر 24 هک ار در تاری  58

 برداریروش نمونه .2.2
وضووعس  پزشووش گساهی و  ارییابی برا بردار  نمزنه
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 و شووواهد سوووای  دوبا ان خاب  ،مرتع خاك ها ویژگی

در اوایل  سووستوو ماتسک -تصووادفی روش به و سووزی آتش

 .گرف  صزرتب سال پس ای وقزع آتش سه خرداد متقریباً

شسب  تک  در جه  عمزد بر  بدین منظزر تعداد پنج تران

پالت  5منطقه قرار داد  شود  و بر رو  هر ترانتوک  نسز 

سی ویژگی م ر 1در  1به ابعاد  شش به منظزر برر ها  پز

 عمق ها  خاکی ایگساهی و خاکی قرار داد  شوودند. نمزنه

 شدند. ها برداش پالت م ر سان ی 20-40 و 20-0

 0-5خاك، ای دو عمق بانک بذر جه  بررسی وضعس  

 گسر هایی که به منظزر اندای پالت سوووان سم ر  5-10و 

ها  خاکی و پزشوووش گساهی اسووو داد  شووودند، ویژگی

 گلخانه ها  خاك بهنمزنهسووفس بردا  انجام شوود. نمزنه

 و سون  و گساهی مرد   اجزا جداسوای  ای پس و من قل

 قرار ها  پالس سکیگلدان داخل در خاك نمزنۀ سنگریز ،

سب محسطی به طزر مرتب  شدند داد  شرایز منا و تح  

آبسار  گش . این کار تا یمانی که بذر جدید  رشد نکند 

شد ها  مربزط به گزنهپس ای ثب  داد  .ادامه یاف  ها  ر

سی منظزر یاف ه، به  در بانک بذر ا گزنه غنا  و تنزع برر

سسمفتزن،  ها شاخص ای شد  سزی آتش و شاهد منطقۀ

 نا غ و تنزع محاسبۀ. گردید گال  اس داد مار وجی پایلز 

 PAST اکزلزژیکی -آمار افزار  نرم ای اسوو داد  با ا گزنه

 .شد انجام

به آیمایشگا  و    خاكهانمزنهسایر با حمل  همینسن

کردن در سوووایه و الک کردن، پارام رها  پس ای خشوووک

سسم قابل جذب، ظرفس  تدر و پ ا شامل ف  مخ ل  خاك 

بادل کل، ،کربن آلی، بCECم کاتسزنی ت ی   نس روژن  هدا

سدی ه تزسوووز روش ها  مشوووخص الک ریکی و اسووو

 .]26[ گسر  شدآیمایشگاهی اندای 

 آنالیزهای آماری. 2.3

 ها، تزسزبزدن داد قبل ای انجام تجزیه و تحلسل، نرمال

درصوود  پنج در سووطح اح مالندرسووزن دارلسن  آیمزن ا

سی قرار گرف   صزل اطمسنان ای پس . ]18[مزرد برر ای ح

و    خاكهایژگیومقایتووۀ ها به منظزر تزییع نرمال داد 

 سزی آتش با سای  شاهدهر عمق سای   پزشش گساهی

عمق اول و دوم هر مقایتوووۀ متووو قل و برا   tای آیمزن 

تجزیه . ]18[سوووای  ای آیمزن تی جد ی اسووو داد  شووود 

 شد. انجام  SPSS 21افزارتزسز نرمها  آمار  تحلسل
 

 جنتاي. 3
شان  شات خاك و آنالسز آمار  ن صل ای آیمای ن ایج حا

منطقۀ در  شوود  گسر ها  خاك اندای ویژگی دهد کهمی

سووزی  بسشوو ر ای سووای  شوواهد بزدند و این تداوت آتش

 .ب1مجدول  باشددار میمعنی

شاخص تۀ مقادیر مسانگسن  س  که مقای ها بسانگر آن ا

افزایش تاج پزشوووش و کاهش سوووزی  در کل باعث آتش

صۀ آتش ساله در عر تب  به تراکم گساهان چند سزی  ن

تۀ آمار  فرم س . مقای شد  ا شان شاهد  شی ن ها  روی

سوووزی  شووود ، دهد که گندمسان پایا در عرصوووۀ آتشمی

 ب.2بسش ر ای سای  شاهد هت ند مشکل 

دهد که ها  رویشوووی نشوووان میمقایتوووۀ آمار  فرم

اهد ای نظر تراکم، تاج پزشش و تزلسد ها در سای  شا بزته

 ب.3سزی  شد  هت ند مشکل بسش ر ای سای  آتش

مار  فرم قایتوووۀ آ له  م سان یکتوووا ندم رویشوووی گ

دهندۀ افزایش ترکم، تاج پزشش و تزلسد در گندمسان نشان

 ب.4باشد مشکل می سزی یکتاله پس ای آتش

رویشی مزرد بررسی ای نظر تراکم، تاج ها  مقایتۀ فرم

دهندۀ سوووهم بسشووو ر گندمسان پزشوووش و تزلسد نشوووان

تب  به  سزی  ن سای  آتش  چندساله در پزشش گساهی 

ب.5باشد مشکل ها میا گندمسان یکتاله و بزته
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  سوزیشاهد و آتشمنطقۀ در دو  اعماق مختلف خاک هایویژگیمقایسۀ . 1جدول 

 .Sig سزی آتش ۀمنطق شاهد ۀمنطق ها  خاكویژگی

pH 

 Ab8/5 Aa4/7 000/0 عمق اول

 Aa8/5 Aa6 29/0 عمق دوم

Sig. 115/0 9/0  

 م%ب کربن

 Ab 2/2 Aa5/4 000/0 عمق اول

 Bb 7/1 Ba2/2 004/0 عمق دوم

Sig. 014/0 000/0  

 م%ب نس روژن کل

 Aa34/0 Aa 42/0 19/0 عمق اول

 Bb16/0 Ba22/0 002/0 عمق دوم

Sig. 015/0 000/0  

 فتدر قابل جذب

 بppmم

 Ab1/14 Aa17 01/0 عمق اول

 Bb 9/10 Ba5/12 000/0 عمق دوم

Sig. 000/0 002/0  

 پ اسسم قابل جذب

 بppmم

 Bb9/2 Aa4/3 000/0 عمق اول

 Aa 04/3 Aa 5/2 4/0 عمق دوم

Sig. 000/0 177/0  

 هدای  الک ریکی

 بds/mم

 Ab8/0 Aa6/1 000/0 عمق اول

 Ba4/0 Aa6/0 08/0 عمق دوم

Sig. 041/0 002/0  

 ظرفس  تبادل کاتسزنی

(Cmol/Kg) 

 Ab2 Aa5/2 001/0 عمق اول

 Bb 3/1 Ba2/2 000/0 عمق دوم

Sig. 004/0 011/0  

دهندۀ نشان  Bو A باشند و حروف بزرگ آتش سزی  میدار  در عمق مشخص در دو سای  شاهد و دار بزدن یا عدم معنیمعنیدهندۀ نشان   bوa حروف کزچک 

بسانگر تداوت در  *بسانگر تداوت در سطح یک درصد،  **باشند. دار  بسن دو عمق اول و دوم در سای  مشخص در هر یک ای مناطق میدار بزدن یا عدم معنیمعنی

 ها اس . بسانگر عدم تداوت بسن گرو  nsسطح پنج درصد و 

 

 

 گندميان پایارویشی  های مورد بررسی در فرمویژگی آماری ۀمقایسنتایج  .2شکل 
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 ایبوتهرویشی  های مورد بررسی در فرمویژگی آماری ۀمقایسنتایج  .3شکل 

 

 

 گندميان یکسالهرویشی  های مورد بررسی در فرمویژگی آماری ۀمقایسنتایج  .4شکل 

 

 

 سوزیهای رویشی در سایت آتشتفاوت های فرم ۀمقایس .5 شکل
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 منطقه بذر بانک ایگونه تركیب .3.2
صل ن ایج شان حا  گساهی گزنۀ 24 تعداد وجزد دهندۀن

 0-5 عمق در بووذر تراکم مسزان کووه بزد خووانزاد  11 ای

 سان سم ر 5-10 عمق در و مربع م ر بذر در 273سان سم ر 

 م ر بذر در 359 منطقه کل در و مربع م ر بذر در 5/88

 در خاك بذر بانک درصووود 04/76 منطقه این در. بزد مربع

 ای. بزدند خاك دوم عمق در دیگر درصد 95/23 و عمق اول

ای  درصووود 5/18 منطقه، این در ها  مزجزدگزنه مجمزع

 ایدرصووود  5/6 و Festuca ovina گزنۀ به مربزطعمق اول 

 دهد،تشووکسل می .Allysum sp گزنۀ را دوم عمق بذر بانک

نه دو این که نه کلی طزر به گز لب  هاگز  منطقه این غا

 در گساهی گزنۀ 21 تعدادای طرفی . شوووزندمحتوووزب می

 انکب کل تعداد ای. شناسایی شدند شد ، سزی آتش منطقۀ

 در درصد 14/67 ،شد  سزی آتش منطقۀ در خاك مزجزد

ند  درصووود 86/33و  اول عمق ما  قرار دوم عمق در باقس

 عدد 150 اول عمق در بذر تراکم مسانگسن مسزان .داشووو ند

 کل در م ر مربع و در عدد 74 دوم عمق در در م ر مربع و

 مزجزد ها گزنه بسن ای .بزد مربع م ر در عدد 226 رویشگا 

صد ای 5/9در حدود  .Cousinia sp گزنۀ منطقه، این در  در

 .اسووو  داد  تشوووکسل را اول عمق در مزجزد بذر بانک کل

 در مزجزد بذر بانک کل ای درصووود Poa bulbosa ،5 گزنۀ

 ب.2هد مجدولدمی تشکسل دوم عمق در خاك را

  خاک بذر بانك در مترمربع( در )تعداد بذر تراكم يانگين. م 2 جدول

 گزنه
 سای  آتش سزی  سای  شاهد

 10-5 5-0 درصد کل بذر 10-5 5-0 درصد کل بذر

Phlomis canselata 5/3 9 4 3/2 2 5/3 

Centuarea montana 2 5/8 5 1/2 5/2 5/4 

Poa bulbosa 5/4 7 3 2/17 5/4 5 

Astragallus sp. 4/4 6 5/4 3/2 8 4 

Allysum sp. 4/4 5/9 5/6 1/6 5/6 5/4 

Medicago sativa 3/4 5/8 5 3/11 7 5/4 

Festuca ovina 6/7 5/18 4 2/1 5/4 3 

Potentila recta 04/3 5/15 5/3 1/13 5/6 5/2 

Festuca drymeia 5/5 5/17 5/4 3/3 8 5/1 

Galium catalinense 4 5/13 5 5/3 5/8 4 

Capsella bursa-pastoris 3/4 12 4 5/1 9 5/2 

Ptentilla reptenc 4/4 15 3 3/2 7 2 

Phalaris sp. 5/4 10 6 6/1 8 5/3 

Cousinia sp. 3/4 14 6 3/19 5/9 4 

Cirsium sp. 5/6 12 5/4 4/1 8 5/4 

Cerasus sp. 4/6 14 5/4 3/1 5/7 4 

Ferula sp. 6/6 16 3 6/1 5/8 3 

Thymus kotschaynus 4/5 5/17 5 6/1 9 4 

Stipa barbata 3/4 15 4 4/2 5/7 4 

Taraxacum sp. 1/5 16 2 6/3 8 5/3 

Cousinia sp. 34/5 18 5/1 1 9 2 

 74 150 100 5/88 273 100 مسانگسن  تراکم بذر
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 گیاهی تنوع و غنا بررسی .3.4
ها  شووواخص بررسووویدر  3بر اسووواس ن ایج جدول 

 رد سزی  شد آتش و شاهد منطقۀ در سسمفتزن و مارگل 

 تنزع و که داد نشووان م ر سووان ی 5-10 و 0-5 عمق دو

تب  خاك بذر بانک اول عمق در گزنه غنا   عمق دوم به ن

ش ر شدمی بس تۀ با همینسن. با س هب ن ایج مقای  آمد  ای د

شووواهد  منطقۀ در آن تنزع و گساهی پزشوووش تنزع مسزان

ش ر شدمی شد  سزی آتش منطقۀ ای بس  ف اینالخ بر. با

در  سووسمفتووزن شوواخص عدد  مقدار بزدن کم ر مزضووزع

 . اس منطقه این در بسش ر تنزع دهندۀنشان ،شاهد منطقۀ

 سوزیآتش و شاهد ۀمنطقمتری سانتی 10 -5 و 5 -0 عمق در بذر گياهی تنوع و غنای های. شاخص3 جدول

 آتش سوزی 10-5 شاهد 10-5 آتش سوزی 5-0 شاهد 5-0 هاشاخص

 42 68 112 149 گساهیپایۀ تعداد 

 941/0 944/0 944/0 946/0 شاخص سسمفتزن

 72/4 50/4 01/4 57/3 ل امارگشاخص 

 03/1 01/1 006/1 99/0 زجی پایل شاخص یکنزاخ ی

 

تب  شاهد منطقۀاول  عمق در ل امارگشاخص   به ن

 دهندۀنشووانیکنزاخ ی  شوواخص. بزد بسشوو ر سووزی آتش

نه فروانی همتوووانی مسزان ساهی ها گز  منطقه دو در گ

  ربسش شد  سزی آتش منطقۀ در شاخص این باشد کهمی

 نبزدکم دلسل به مزضزع این که باشد،شاهد می منطقۀ ای

بل قرارگسر  سوووهم و تنزع مسزان  ها گزنه ای تزجهی قا

 .اس  منطقه این در همتان

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
تۀ ن ایج  2 جدول در ها  خاكشاخص مسانگسن مقای

 قۀمنط در الک ریکی هدای  قابلس  و pH که دهدمی نشان

ش ر سزی آتش س  به ن ایج تأیسد در .بزد شاهد ای بس  د

 ای پس را pH افزایش خزد مطووالعووات در ]10[ آموود ،

 عل در مزرد  هاآن. کردند گزارش گساهی پزشش سزخ ن

سان چنسن pH افزایش ند ب  آلی، مزاد سوووزخ ن که کرد

شکسل ت ر ت  خاکت ر چزن و دارد دنبال به را ذغال و خاک

 خاك pH رواین ای باشووود،می بای  ها کاتسزن شوووامل

  هدای قابلس  افزایش دلسل آن، بر افزون. یابدمی افزایش

 هب معدنی ها یزن دنش رها به تزانمی را خاك الک ریکی

س  ت ر تزلسد و آلی مزاد سزخ ن ای آمد  د  ای پس خاک

تزاند یکی افزایش اسسدی ه می .]9[ داد  بنت سزی آتش

سووزی  باشوود، ییرا با افزایش واکنش خاك، ای فزاید آتش

ها  اسسد ، قابلس  جذب عناصر ضرور  ویژ  در خاكهب

خاك افزایش می بددر  قۀ در نسز آلی مزاد .]48[ یا  منط

ش ر سزی آتش س  بزد  شاهد ای بس به  ]14[ همینسن. ا

 سزی پس ای دو هد ه ای وقزع آتش خاك آلی بررسی کربن

 اكخ آلی کربن م زسز که رسسد ن سجه این به پرداخ  و

 .یابدمی افزایش سزی آتش ای پس

ها  خزد به این ن سجه رسسدند که در بررسی، ]21،9[

همزار  مسزان هدای  الک ریکی شد  ا  سزخ ه هدر عرصه

که عل  آن رها شوودن  کن رل اسوو  بسشوو ر ای عرصووه

 .خ ل  حاصل ای سزخ ن مزاد آلی اس ها  معدنی میزن

 دلسل به سطحی هیۀ در سزی تشاثر آ ]38[ۀ در مطالع

ش ر آت تماس و شدت تب  هیه این در سزی شبس  به ن

سطحی هیۀ ش ر ییر  گرف  تزان ن سجهیم بنابراین .بزد بس

ای  ناشوووی آلی مزاد بایگرداندن دلسل به سوووزی آتش که

 افزایش سبب شد  سزخ ه گساهان هزایی ها اندام اف ادن

 آلی مزاد سزخ ن دیگر، طرف ای .شزدمی خاك مادۀ آلی

 قابل معدنی عناصر غنا  افزایش و عناصر سبب رهاسای 

 رسووودمی نظر به بنابراین، .شوووزدمی دسووو رس خاك

 برد.می باه را حاصلخسز  خاك سزی آتش
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 جذب قابل فتوودر مسزان آمد ، دسوو  به ن ایج مطابق

 ای بسش ر عمق دو هر در طبسع  در شد  سزخ ه خاك در

 هانباش  تزاندمی امر این عل . بزد سزی  نشد آتش خاك

ت ر شدن صل خاک  خاك در هاآن بقایا  و گساهان ای حا

 زانمس افزایش بر سزی آتش اثر. باشد سزی آتش ناشی ای

سسم  بزد  دارمعنی شد  سزخ ه منطقۀ سطحی خاك پ ا

 به هک اس  یاف ه افزایش پ اسسم نسز قعمس خاك در اس .

 که بزد  آلی مزاد سزخ ن اثر در عنصر این بایگش  دلسل

س ه آن مسزان ای یمان گذش  با  عالو  بر این، شزد.می کا

 و سوووطحی خاك کاتسزنی تبادل ظرفس  بر سوووزی آتش

صۀ در عمسق س ، بزد  تأثسرگذارشد   سزخ ه عر  ییرا ا

کلتووسم، منسزیم و  ها کاتسزن مسزان سووزی آتش ای پس

 در ا هظمالح قابل رطز به سوووزلدات آنسزن و پ اسوووسم

س  یاف ه افزایش خاك محلزل در مزرد افزایش ظرفس  . ا

تبادل کاتسزنی به دلسل اینکه به عزامل مخ لدی ای جمله 

ان به تزبنابراین نمیها  رس بتوو گی دارد، نزع کمفلکس

سووزی  قضوواوت آتشاثر در مزرد  یتنهایی و به طزر قطع

تزان مشوواهد  کرد که با افزایش نمزد، اما در نگا  کلی می

ش ر شدت آتش سزی ، مقدار ظرفس  تبادلی کاتسزنی بس

ا هتزاند آیاد شدن کاتسزنشزد که دلسل این امر هم میمی

ها در آن آلی و تجمعمادۀ در اثر سوووزخ ه شوووودن 

ن ایج حاصل ای تجزیه و بر اساس ها  رس باشد. کمفلکس

سسم خاك آتشاثر تحلسل ها  آمار ،  سزی  بر مسزان پ ا

 دار اس .سزخ ه شد  معنیمنطقۀ حی سط

هدمی نشووووان 2 جدول ن ایج  بر آتش تأثسر که د

 تماس و شدت دلسل به سطحی هیۀ در خاك، ها ویژگی

 طحیس ییر هیۀ به نتب  هیه، این در سزی آتش بسش ر

ش ر س بزد بس شی تزانمی را امر این دلسل.   ا  عمق ای نا

 این ها یاف ه .دانتووو  هیه دو این در گرما م داوت ندزذ

 تشآ مت قسم و فزر  تأثسر دلسل به که داد نشان پژوهش

 خاك کسدس  بر تزاندمی عامل این خاك ها ویژگی بر

تزان گد  که در نهای  می. باشوود اثرگذار مرتعی اراضووی

سوووزی  به دلسل بایگرداندن مزاد معدنی مزجزد در آتش

، باعث افزایش مزاد معدنی و عناصر  شد  سزخ هعرصۀ 

 کربن خاك شد  و به دلسل چزن فتدر، پ اسسم، نس روژن و

سزخ هافزایش ح صه  سسدی ه خاك عر صر، ا  ضزر این عنا

ها و حضووزر کاتسزنیابد. به دلسل افزایش افزایش می شوود 

هووا  مخ ل  در محلزل خوواك بر مسزان ظرفسوو  آنسزن

 شزد.تبادلی نسز افزود  می

 هب گساهی ترکسب در به ویژ  را تغسسراتی آتش اگرچه

ما آورد،می وجزد بل آتش در مرتعی جزامع بسشووو ر ا قا م

طاف سوووزی  ند انع  به تأثسر آتش .]27، 19، 3[ پذیر

جزانۀ  ارتداع گسا ، رطزب م پزشووش گساهی خصووزصووسات

سا  عملکرد رشووود، ل  در گ سد روش بلزغ، حا ثل تزل ، بم

 ها ، ویژگیبباد سرع  رطزب ، دما،م هزایی و آب شرایز

 بسزخ  و مقدار گت رش دامنۀ شدت، ،رتکرا فصل،م آتش

 عزامل دیگر طرف ای .]30،36[ دارد بت گی تزالی مرحلۀ و

که وجزد محسطی مخ ل  ند  سات رو  بر دار یدح جد  ت

 هاآن ترینمهم که تأثسر دارند سوووزی آتش ای بعد هاگزنه

 سای  مجاورت و ها، نزدیکیگزنه نتبی فراوانی: ای عبارتند

نابع با سوووزی آتش هان بزمی بذر م سا نه تنزع ،گ  ا گز

 .]8[ سزی شدت آتش و هزا و آب منطقه،

سووزی  به شوودت آتش دسوو  آمد ،هبر اسوواس ن ایج ب

 7/31داد  و ای مقدار  افزایشتراکم گندمسان چندسوواله را 

پایه در م رمربع  2/63شاهد به عرصۀ پایه در م رمربع در 

پسدا کرد  اس . در تحقسقی  افزایشسزی  آتشعرصۀ در 

به، محققان کاهش تراکم گراس یا را پس ای مشوووا ها  پا

 اصلی دلسل .]29[ سزی  در ن ایج خزد گزارش کردندآتش

 هاآن مقاوم  چندسووواله به گندمسان افزایش و ماندگار 

س  مربزط سزی آتش برابر در شی ا  گرف ن قرار ای که نا

شد جزانۀ س  ییر یمسن یا سطح در هاآن ر  در اما ،]36[ ا

 در اس  یمسن سطح ای آنها باهتر رشد جزانۀ که هاا بزته

 نسز ساقه بزدن چزبی و بسنندآسسب می بسش ر آتش مقابل

سزخ ه و شدت بر سسب و افزایدمی هاآن شدن حرارت   آ

 .کندبسش ر می را هاآن پذیر 

ش رین هایاف ه این به تزجه با  عمق اول در بذر تراکم بس

هد  خاك ید مشوووا  ها یاف ه با مزضوووزع این که گرد

 در خاك بذر بانک مقدار .دارد خزانیهم ]42و  37، 31، 1[
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ندمی سوووزی آتش منطقۀ  باه  حرارتدرجۀ  دلسلبه تزا

 بسن حرارت که کردند گزارش ]45[ که باشوود سووزی آتش

 در ینیجزانه مندی بر اثر گرادسوووان ی درجۀ 150 تا 110

 جاهب خاکتووو ر که بسان کردند ]33[ .دارد گساهان بعضوووی

  شد خاكاسسدی ۀ  مقدار افزایش باعث سزی آتش ای ماند 

 یابد. کاهش گساهان بذور بعضی ینیجزانه اس  ممکن که

 هم و مثب  تأثسر تزاندهم می سزی آتش بروی بنابراین

 این. باشوود داشوو ه بر پزشووش گساهی مزجزد مندی تأثسر

 بحث مزرد نسز ]28و  16[ منصزر  ها پژوهش در متئله

می سووزی آتش بروی که شوود  اسوو  عنزان و گرف ه قرار

ت ن ایجاد در تزاند شک  خزاب مایجاد یا محزب بذر خزاب م

 سطح منطقه در مزجزد ها گزنه بذرب بردن بسن ای یا بذر

ش ه مهمی نقش شد دا سزی  بسان کردند که آتش ]8[ .با

جزانه  ،شووزد. آتشمیسووبب تغسسرات در بانک بذر خاك 

آتش بر بانک تأثسر دهد. کل را کاهش می  ینی کل و غنا

ها  کارکرد  مخ ل  م داوت اسووو . گرو بذر خاك در 

ش ر بزدن تب   در ا گزنه غنا  و تنزع بس شاهد ن سای  

 .دارد تطابق ]47و  1[ ها یاف ه، با سزی به سای  آتش

به منظزر پسشوووگسر  ای در پایان می تزان عنزان کرد 

 رف ار کن ووووورل سووزی  و کاهش شوودت اثرات آن،آتش

 کنندمی یندگی مرتعی و جنگلی ها عرصه در که مردمی

نان آمزیش و ناب برا  آ  در آتش کردن روشووون ای اج 

 مزارع چووووورپس یدن آتش ای جلزگسر  و و مرتع جنگل

 با هاییسوووزی آتش چنسن کنووو رل یا و جنگووول حاشسۀ

 در چسنسن  دیزارها  ایجاد و مزرعه اطراف یدن شخم

 .اسوو  حریق پسشووگسر  را  ترینمهم ،مزارع این حاشووسۀ

 به هشداردهند  ها پسام ان شار و رسانیاطالع با همینسن

شگران، صه بردارانبهر  و شکارچسان ،کزهنزردان گرد عر

جاد خطرات تزانمی مرتعی و جنگلی ها   در اح راق ای

 کاهش داد. را مراتع و هاجنگل
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