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تأثیر آتشسوزی بر برخی خصوصیات اكوسیستمهای مرتعی
در بخش جنوبی پارك ملی گلستان ،ايران
 اسماعیل شیدایكركج*؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ كشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه.
 عیسی جعفری فوتمی؛ دكتری علوم مرتع ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان.
 رقیه جهدی؛ استادیار علوم جنگل ،دانشکدۀ كشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل.
چکیده
آتشسوزی ای مهمترین عزامل اثرگذار بر اکزسوستو مها طبسعی اسو  .این مطالعه به منظزر بررسوی اثر آتشسوزی بر ویژگیها
شسمسایی خاك ،بانک بذر خاك و پز شش گساهی در مراتع کزه ت انی یکه برماق واقع در بخش جنزبی پارك ملی گل ت ان انجام شد.
پس ای تعسسن منطقۀ شوواهد و آتشسووزی  ،نمزنهبردار با اسوو داد ای  5ترانتووک  200م ر و  5پالت یک م ر مربعی بر رو هر
ترانتک انجام شد و درصد پزشش تاجی ،تراکم و تزلسد فرمها رویشی ثب گردید .در هر ترانتک نسز یک پالت به صزرت تصادفی
جه برر سی ویژگیها خاکی و بانک بذر خاك ان خاب شد ،به طزر که نمزنهها خاك به منظزر برر سی ویژگیها خاك ای عمق
 0-20و  20-40سان یم ر و نمزنهها مزرد اس داد جه بررسی بانک بذر خاك نسز ای دو عمق  0 -5سان یم ر و  5-10سان یم ر
بردا ش شد .به منظزر برر سی اخ الف پارام رها مزرد مطالعه بسن سای ها مزرد نظر ای آیمزنها آمار تی م ت قل و اخ الف
بسن عمق اول و دوم هر سای ای آیمزن تی جد ی ا س داد شد .مقای تۀ ویژگیها خاك ن شان میدهد ،فاک زر ا سسدی ه ،پ ا سسم،
نس روژن ،فتدر ،کربن ،هدای الک ریکی و ظرفس تبادل کاتسزنی در منطقۀ آتش سزی بسش ر ای شاهد بزدند .طبق ن ایج بهدس آمد
مسزان غنا و تنزع گزنها منطقۀ شاهد نتب به آتش سزی بسش ر بزد ا س  .عالو بر این ،تنزع و غنا بانک بذر خاك در عمق اول
نتب به عمق دوم ،در هر دو منطقه بسش ر بزد اس .
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آتشسزی  ،اکزسست مها مرتعی ،بانک بذر خاك ،پارك ملی گلت ان.
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 .1مقدمه
در جزامع گساهی آتش به عنزان یکی ای عزامل اصوولی
اکزسووستوو م محتووزب میشووزد .تأثسرات غسرمتوو قسم
آتش سزی واب ت ه به تغسسرات در پز شش گساهی ا س .
آتش تجمع مزاد خشک در اکزسست م را تنظسم کرد و بر
تراکم و ترکسب پزشووش گساهی ،خصووزصووسات خاك و به
دنبال آن بر کسدس روی شگا اثر میگذارد .آتش ای اب دا
حسات به عنزان عامل تهدیدکنندۀ بشوور و محسز ییتوو
مح تزب می شد و ان تان همزار به فکر ا س داد ای آتش
به عنزان ابزار مؤثر در مدیری اکزسووست و مها مرتعی
بزد ا س  .بر ا ساس مطالعات ،پس ای آتش سزی در یک
منطقه ،ممکن اسووو فاک زر تزلسد علزفه در گراس ها
چندساله و پهنبرگان علدی در سالها اول و دوم کاهش
یابد ] 11و  ،[40اما در سووالها بعد ای آن تزلسد افزایش
مییابد ] [21] .[27به این ن سجه ر سسد ا س که پس ای
آتشسووزی مسزان هدای الک ریکی خاك افزایش یاف ه و
با گذ ش یمان تداوت مسان در صد کربن آلی عر صهها
سوووزخ ه و شووواهد کم ر شووود اسووو  [19] .تغسسرات
ویژگیها خاك را پس ای آتشسوووزی مطالعه و گزارش
کردند مادۀ آلی خاك ن تب به شرایز قبل آتش ،کاهش
یاف ه و مسزان اسووو سدی ه و هدا ی الک ریکی خاك نسز
بالفا صله پس ای آتش افزایش و پس ای گذ ش یک تال به
حال اول خزد بایگشووو ه اسووو  [18] .به بررسوووی تأثسر
آتشسووزی بر پزشووش عل گندمیها پرداخ ند و اشووار
کردند که تاج پزشوش گندمسان چندسواله در سوال اول و
دوم در مرتع شاهد بسش ای مراتع آتش سزی شد و در
سووال سووزم در هر دو مرتع تقریباً مشووابه بزد .همینسن
آتشسوووزی در طی یمان بر رو گندمسان یکتووواله اثر
مثب داش ه اس .
] ،[41به تأثسر شدتها مخ ل آتشسزی بر ویژگی
ها شسمسایی خاك پرداخ ند و به این ن سجه رسسدند که
آتش در هسچ یک ای شوودتها تأثسر معنیدار بر مسزان
مادۀ آلی نداشوو  ،در حالی که مادۀ آلی ذر ا و پایدار
خاکدانه در شووودت ها م زسوووز و ییاد در مقابل آتش
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کاهش نشان دادند [43] .پژوهشی به منظزر بررسی اثرات
آتش سزی رو خ صز صسات فسزیکی و شسمسایی خاك
انجام دادند .ن ایج آنها نشان داد که تغسسرات خصزصسات
فسزیکی و شسمسایی خاك در عمق  2/5سان یم ر بسش ر
اسووو  .همینسن ن ایج آن ها نشوووان داد که تغسسرات در
خ صز صسات شسمسایی ن تب به تغسسرات در خ صز صسات
فسزیکی بسشوو ر اسوو ] .[ 34همینسن ] ،[25با بررسووی
اثرات آتش سزی جنگل بر رو خ صز صسات شسمسایی،
فسزیکی ،ندزذ ،رواناب و فرسوووایش خاك در یک منطقۀ
نسمه خشووک مدی رانها به این ن سجه رسووسدند که مادۀ
آلی ،رس ،شووون و ظرف س ت بادل کاتسزنی در منط قۀ
آتش سزی به طزر معنیدار کم ر ای منطقۀ آتش سزی
نشوود اسوو  [47] .در مطالعۀ خزد اشووار کردند که تاج
پزشوووش گساهان هم ای فاک زرها م أثر ای آتش اسووو و
یک تال پس ای آتش سزی گساهان چزبی کاهش و گراس
ها چندساله افزایش مییابند .این افزایش در اولسن فصل
رویش پس ای آتش سزی با سزخ ن بزتهها و کاهش آنها
و اس قرار گراسها ای سرگرف ه و باعث افزایش تزلسد دامها
میشوووزد ] [39] .[31در تحقسق خزد بوه بررسوووی اثر
آتشسووزی کزتا مدت بر فرمها رویشووی و کالسها
خزشوووخزراکی در مراتع یاغه لرسووو ان پرداخ ند و عنزان
نمزدند آتش سزی در کزتا مدت در علدزارهایی با غالبس
گراس ها پا یا با عث کاهش خزشوووخزراکی و غالب س
گساهان یکتووواله میشوووزد ،هرچند تزلسد و تاج پزشوووش
گساهی را به واسطۀ افزایش در یکتالهها افزایش میدهد.
در بتووسار ای گساهان ،گرما ناشووی ای آتشسووزی
مزجب شکت ن خزاب بذور می شزد ] [15که این عمل ای
طریق تأثسر بر پزسوو ه و جنسن بذر میباشوود ] .[24بانک
بذر خاك تقری باً مؤل دۀ عملکرد بتووو سار مهم ه مه
اکزسووستوو مها میباشوود ،که با تزجه به جزانهینی مجدد
بذر ها پس ای آتشسوووزی  ،پراکنش تکثسر و ذخسرۀ ییر
پز شش تاجی باعث تجدید دوبارۀ گساهان و حدظ جمعس
در کل رویشووگا میشووزد ] [23] .[46در بررسووی اثرات
کزتا مدت آتشسووزی با شوودتها مخ ل بر ترکسب و
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تنزع بانک بذر خاك در اکزسست م جنگلی یاگرس ،به این
ن سجه رسوووسدند که ترکسب بانک بذر خاك بسن لکه ها
شاهد و با سزخ گی شدید به طزر م شخص م داوت بزد.
همینسن شاخص تنزع شانزن ،غنا مارگال و یکنزاخ ی
پایلز بسن سه تسمار تداوت معنیدار دا ش و بس ش رین
تنزع در شوودت کم مشوواهد شوود [4] .پزیایی بانک بذر
خاك بعد ای یک واقعۀ آتشسوووزی در منطقه سووواوانا در
مرکز بری یل را بررسوووی کرد ند و ن س جه گرف ند که
آتشسووزی بر تراکم کلی بانک بذر خاك تأثسر نداش و ه
ولی غنا گزنها کاهش یاف ه اسوو  .مطالعها تزسووز
] [7جه برر سی تغسسرات بانک بذر خاك در دو پز شش
گندمی و درخ یها آتشسووزی شوود که بسانگر شوودت
هووا مخ ل آتش مکم و ییووادب بزد ،صوووزرت گرفو .
نمزنهبردار خاك ای سوووای شوووارلق واقع در پارك ملی
گل ت ان انجام شد .گرچه ن ایج به د س آمد ن شان داد
که مسانگسن تعداد بذور جزانهید در سوووای آتش گرف ه
م74/5ب به طزر کل نتووب به سووای کن رل تداوت معنی
دار نداشووو ند ،اما ن ایج بسانگر تأثسر معنیدار آتش بر
گرو ها کارکرد بزد .تعداد نزنهال پهنبرگان یک ساله
در شدت کم آتش افزایش م 1785به 3543ب و در شدت
ی یاد آتش کاهش داشوووو م 5000به 1471ب .ت عداد
نهالها جدید گندمسان چند ساله نسز در شدت کم آتش
کاهش چشووومگسر ای خزد نشوووان داد م 7114به 842ب
درحالی که در شدت ییاد آتش تداوت معنیدار مشاهد
نشووود م 928به 1871ب .شووودت آتشسوووزی در تمامی
گرو ها کارکرد به جز پهنبر گان یک سوووا له تأثسر
معنیدار بر غنا گزنها بانک بذر خاك داشوو  .ن ایج
این تحقسق بسانگر این اسوو که در مطالعات آتشسووزی
صرفاً با برر سی اثر آتش سزی نمیتزان ت صزیر دقسق ای
اثر آن به دس آورد و با بررسی شدت آتشسزی و سطح
آن میتزان اثر آتشسووزی و نسز پاس و ها م داوت گزنه
ها گساهی و یا گرو ها کارکرد را تحلسل نمزد.
مطالعها دیگر ] [6در خصوووزص اثر آتشسوووزی بر
روابز ییتووو ی گسا بالشووو کی اسوووفرس در علدزارها
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کزهتووو انی پارك ملی گلتووو ان صوووزرت پذیرف  .برا
بررسووی اثر آتشسووزی بر رو روابز ییتوو ی تعداد 25
پایه اسووفرس یند و  25لکۀ سووزخ ه اسووفرس و نسز به
صوووزرت جد ی برا هر کدام ای پایهها پالتی در فضوووا
بسرون به صزرت ت صادفی ان خاب شد و گزنهها آن ثب
و سفس روابز یی ت ی محا سبه شد .طبق ن ایج بهد س
آمد اثر آتش سزی بر درصد پزشش کل گزنهها معنیدار
نبزد ولی مزجب افزایش پهنبرگان چندسووواله مای  4/7به
11/3در صدب ،ژئزفس ها مای  0/1به 0/5در صدب ،پهنبرگان
یک تاله مای  0/1به 2/3در صدب ،گندمسان یک تاله مای  0به
0/1درصدب و مزجب کاهش گندمسان چند ساله مای  7/2به
 4/9درصووودب ،بزتها ها مای  3/8به 0/8درصووودب و گساهان
بالشوو کی مای  1/7به 0/4درصوودب شوود و بر لگزمها تأثسر
معنیدار نداشووو  .با تزجه به آیمزن تی غسرجد ی ،اثر
آتشسزی بر روابز ییت ی در کل مزجب افزایش تتهسل
گزنهها نتووب به منطقۀ شوواهد شوود اسوو و همینسن
آتشسزی تأثسر معنیدار بر گرو ها کارکرد نداش .
تحقسقی تزسوووز ] [35بهمنظزر دسووو یابی به اثر
آتش سزی گسا بالش کی  Onobrychis cornutaبر تراکم
و غنا گزنها بانک بذر خاك ذخسر شوود تزسووز این
گساهان در مراتع وای اسو ان مایندران انجام شود .برا این
منظزر سووسزد پایه گسا بالشوو کی بهتصووادف به صووزرت
تصوووادفی ان خاب شووود .نمزنهها بانک بذر خاك قبل ای
آتشسوووزی در دو عمق م 0-5و  5-10سووووان یم رب
جمعآور و سووفس گساهان بالشوو کی سووزیاند شوودند.
نمزنه ها خاك پس ای آتشسوووزی در همان دو عمق با
فاصلۀ یک هد ه بعد جمعآور شدند .ن ایج نشان داد که
تراکم بانک بذر خاك پهنبرگان و گندمسان قبل ای آتش
سزی در عمق صدر تا د سان یم ر بهطزر معنیدار ای
تراکم با نک بذر خاك پهنبر گان و گ ندم سان ب عد ای
آتشسوووزی در همسن عمق بسشووو ر بزد .همینسن غنا
بانک بذر خاك پهنبرگان و گندمسان قبل ای آتشسوووزی
در عمق صدر تا د سان یم ر به طزر معنیدار ای غنا
گزنها بانک بذر پهنبرگان و گندمسان بعد ای آتش سزی
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در همسن عمق بسش و ر بزد .تراکم و غنا گزنها در عمق
 0-5سوووان یم ر قبل ای آتشسوووزی به طزر معنیدار
بسشتر ای بعد ای آتشسوووزی در همسن عمق بزد .تداوت
معنیدار بسن تراکم و غنا گزنها بانک بذر خاك در
عمق  5-10سان یم ر قبل و بعد ای آتش وجزد نداش .
با تز جه به م طا لب ذکر شووود در خصوووزص اثرات
آتشسووزی بر پزشووش گساهی ،ویژگیها خاك و بانک
بذر و اهمس آنها در اکزسست م ،تحقسق حاضر در پی آن
اسووو که اثرات آتشسوووزی بر این ویژگیها در منطقۀ
مرتعی یکه برماق ای حزیۀ اسووو حداظی محسز بانی آلمه
مارتداعات پارك ملی گلت انب را مزرد بررسی قرار دهد.

 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
برا ان جام این تحقسق ،منط قۀ مرتعی ی که بر ماق در
منطقۀ کزهت انی ای حزیۀ اس حداظی محسزبانی آلمه ،در
محدودۀ پارك ملی گلت ان ان خاب شد .منطقۀ یکه برماق
با مخ صووات جغرافسایی' 56° 4تا ' 56° 7طزل شوورقی و
' 37° 36تا ' 37° 38عرض شووومالی واقع شووود اسووو .
م زسووز بارندگی سوواهنه منطقه  170مسلسم ر و م زسووز
درجۀ حرارت ساهنه  12/24درجۀ سان یگراد اس  .اقلسم
منطقه بر اسوواس روش آمبرژ  ،نسمه خشووک و بر اسوواس
روش کزپن ،نسمه بسابانی سرد میباشد .م زسز ارتداع این
منطقه ای سطح دریا  2080م ر اس .

 .2روش شناسی

شکل  .1موقعيت منطقه مورد مطالعه

دامنۀ شووومالی این منطقه تقریباً متوووطح ولی بخش
جنزبی آن پرشوووسب و بهصوووزرت تفهماهزر  ،با بلندترین
نقطه  2200م ر ارتداع ای سووطح دریا اسوو  .ای گزنهها
درخ ی نسز میتزان به گز نه ها اُرس شووووا مل پسرو
مJuniperus communis L.ب و اردوج م Juniperus excelsa
M. Bieb.ب ا شار دا ش  .بقسۀ پز شش منطقه نسز علدزار و
شوووامل گزنه ها گلگندم ،گزن ،آویشووون و اسوووفرس
می باشوووود ] .[3ای جم له گز نه ها غا لب میتزان به

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.,

ا شار دا ش  .آتش سزی در منطقۀ یکهبرماق با و سع
 58هک ار در تاری  24تسر ما  1390رخ داد.

 .2.2روش نمونهبرداری
نمزنهبردار برا ارییابی وضووعس پزشووش گساهی و
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ویژگی ها خاك مرتع ،با ان خاب دو سوووای شووواهد و
آتشسووزی و به روش تصووادفی -سووستو ماتسک در اوایل
خرداد متقریباً سه سال پس ای وقزع آتشب صزرت گرف .
بدین منظزر تعداد پنج تران تک در جه عمزد بر شسب
منطقه قرار داد شود و بر رو هر ترانتوک نسز  5پالت
به ابعاد  1در  1م ر به منظزر برر سی ویژگیها پز شش
گساهی و خاکی قرار داد شوودند .نمزنهها خاکی ای عمق
 0-20و  20-40سان یم ر پالتها برداش شدند.
جه بررسی وضعس بانک بذر خاك ،ای دو عمق 0-5
و  5-10سوووان سم ر پالتهایی که به منظزر اندای گسر
ویژگی ها خاکی و پزشوووش گساهی اسووو داد شووودند،
نمزنهبردا انجام شوود .سووفس نمزنهها خاك به گلخانه
من قل و پس ای جداسوای اجزا مرد گساهی و سون و
سنگریز  ،نمزنۀ خاك در داخل گلدانها پالس سکی قرار
داد شدند و تح شرایز منا سب محسطی به طزر مرتب
آبسار گ ش  .این کار تا یمانی که بذر جدید رشد نکند
ادامه یاف  .پس ای ثب داد ها مربزط به گزنهها ر شد
یاف ه ،به منظزر برر سی تنزع و غنا گزنها بانک بذر در
منطقۀ شاهد و آتشسزی شد ای شاخصها سسمفتزن،
جی پایلز و مارگال اس داد گردید .محاسبۀ تنزع و غنا
گزنها با اسوو داد ای نرم افزار آمار  -اکزلزژیکی PAST
انجام شد.
همینسن با حمل سایر نمزنهها خاك به آیمایشگا و
پس ای خشوووککردن در سوووایه و الک کردن ،پارام رها
مخ ل خاك شامل ف تدر و پ ا سسم قابل جذب ،ظرفس
ت بادل کاتسزنی مCECب ،کربن آلی ،نس روژن کل ،هدا ی
الک ریکی و اسووو سدی ه تزسوووز روش ها مشوووخص
آیمایشگاهی اندای گسر شد ].[26

 .3.2آنالیزهای آماری

قبل ای انجام تجزیه و تحلسل ،نرمالبزدن داد ها ،تزسز
آیمزن اندرسووزن دارلسن در سووطح اح مال پنج درصوود
مزرد برر سی قرار گرف ] .[18پس ای ح صزل اطمسنان ای
تزییع نرمال داد ها به منظزر مقایتووۀ ویژگیها خاك و
پزشش گساهی هر عمق سای شاهد با سای آتش سزی
ای آیمزن  tمتووو قل و برا مقایتوووۀ عمق اول و دوم هر
سوووای ای آیمزن تی جد ی اسووو داد شووود ] .[18تجزیه
تحلسلها آمار تزسز نرمافزار  SPSS 21انجام شد.

 .3نتايج
ن ایج حا صل ای آیمای شات خاك و آنالسز آمار ن شان
میدهد که ویژگیها خاك اندای گسر شوود در منطقۀ
آتشسووزی بسشوو ر ای سووای شوواهد بزدند و این تداوت
معنیدار میباشد مجدول 1ب.
مقای تۀ مقادیر مسانگسن شاخصها بسانگر آن ا س که
آتشسوووزی در کل باعث افزایش تاج پزشوووش و کاهش
تراکم گساهان چند ساله در عر صۀ آتش سزی ن تب به
شاهد شد ا س  .مقای تۀ آمار فرمها روی شی ن شان
میدهد که گندمسان پایا در عرصوووۀ آتشسوووزی شووود ،
بسش ر ای سای شاهد هت ند مشکل 2ب.
مقایتوووۀ آمار فرمها رویشوووی نشوووان میدهد که
بزتها ها در سای شاهد ای نظر تراکم ،تاج پزشش و تزلسد
بسش ر ای سای آتشسزی شد هت ند مشکل 3ب.
م قایتوووۀ آ مار فرم رویشوووی گ ندم سان یکتوووا له
نشاندهندۀ افزایش ترکم ،تاج پزشش و تزلسد در گندمسان
یکتاله پس ای آتشسزی میباشد مشکل 4ب.
مقایتۀ فرمها رویشی مزرد بررسی ای نظر تراکم ،تاج
پزشوووش و تزلسد نشووواندهندۀ سوووهم بسشووو ر گندمسان
چند ساله در پز شش گساهی سای آتش سزی ن تب به
گندمسان یکتاله و بزتها ها میباشد مشکل 5ب.
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جدول  .1مقایسۀ ویژگیهای خاک اعماق مختلف در دو منطقۀ شاهد و آتشسوزی
ویژگیها خاك
pH

کربن م%ب

نس روژن کل م%ب

فتدر قابل جذب
مppmب

پ اسسم قابل جذب
مppmب

هدای الک ریکی
مds/mب

ظرفس تبادل کاتسزنی
)(Cmol/Kg

منطقۀ آتشسزی

منطقۀ شاهد

Sig.

عمق اول

5/8Ab

7/4Aa

0/000

عمق دوم

5/8Aa

6Aa

0/29

Sig.

0/115

0/9

عمق اول

2/2 Ab

4/5Aa

0/000

عمق دوم

1/7 Bb

2/2Ba

0/004

Sig.

0/014

0/000

عمق اول

0/34Aa

0/42 Aa

0/19

عمق دوم

0/16Bb

0/22Ba

0/002

Sig.

0/015

0/000

عمق اول

14/1Ab

17Aa

0/01

عمق دوم

10/9 Bb

12/5Ba

0/000

Sig.

0/000

0/002

عمق اول

2/9Bb

3/4Aa

0/000

عمق دوم

3/04 Aa

2/5 Aa

0/4

Sig.

0/000

0/177

عمق اول

0/8Ab

1/6Aa

0/000

عمق دوم

0/4Ba

0/6Aa

0/08

Sig.

0/041

0/002

عمق اول

2Ab

2/5Aa

0/001

عمق دوم

1/3 Bb

2/2Ba

0/000

Sig.

0/004

0/011

حروف کزچک  aو  bنشان دهندۀ معنیدار بزدن یا عدم معنیدار در عمق مشخص در دو سای شاهد و آتش سزی میباشند و حروف بزرگ  Aو  Bنشان دهندۀ
معنیدار بزدن یا عدم معنیدار بسن دو عمق اول و دوم در سای مشخص در هر یک ای مناطق میباشند ** .بسانگر تداوت در سطح یک درصد * ،بسانگر تداوت در
سطح پنج درصد و  nsبسانگر عدم تداوت بسن گرو ها اس .

250
شاهد

A

آتش سزی

B

150

ارزش

A

200

100

A A

B

50
0

تراکم متعداد در م رمربعب

تاج پزشش مدرصدب

تزلسد مگرم بر م رمربعب

شکل  .2نتایج مقایسۀ آماری ویژگیهای مورد بررسی در فرم رویشی گندميان پایا
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A
آتش سزی

شاهد

6
5

ارزش

4
3

B

2

B A

B A

1
0

تراکم متعداد در م رمربعب

تاج پزشش مدرصدب

تزلسد مگرم بر م رمربعب

شکل  .3نتایج مقایسۀ آماری ویژگیهای مورد بررسی در فرم رویشی بوتهای

25
آتش سزی

شاهد

A

A

15

B

ارزش

A

20

10

B

B

5
0

تراکم متعداد در م رمربعب

تاج پزشش مدرصدب

تزلسد مگرم بر م رمربعب

شکل  .4نتایج مقایسۀ آماری ویژگیهای مورد بررسی در فرم رویشی گندميان یکساله

250
بزته ا

گندمسان پایا

گندمسان یکتاله

A

200

150

ارزش
100

A

A

C

B

C

B

C

B

50

0
تراکم متعداد در م رمربعب

تاج پزشش مدرصدب

تزلسد مگرم بر م رمربعب

شکل  .5مقایسۀ تفاوت های فرمهای رویشی در سایت آتشسوزی
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محتوووزب میشوووزند .ای طرفی تعداد  21گزنۀ گساهی در
منطقۀ آتشسزی شد  ،شناسایی شدند .ای تعداد کل بانک
مزجزد خاك در منطقۀ آتش سزی شد  67/14 ،درصد در
عمق اول و  33/86درصووود باقس ما ند در عمق دوم قرار
داشووو ند .مسزان مسانگسن تراکم بذر در عمق اول  150عدد
در م ر مربع و در عمق دوم  74عدد در م ر مربع و در کل
رویشگا  226عدد در م ر مربع بزد .ای بسن گزنهها مزجزد
در این منطقه ،گزنۀ  Cousinia sp.در حدود  9/5در صد ای
کل بانک بذر مزجزد در عمق اول را تشوووکسل داد اسووو .
گزنۀ  5 ،Poa bulbosaدرصووود ای کل بانک بذر مزجزد در
خاك را در عمق دوم تشکسل میدهد مجدول2ب.

 .3.2تركیب گونهای بانک بذر منطقه
ن ایج حا صل ن شاندهندۀ وجزد تعداد  24گزنۀ گساهی
ای  11خووانزاد بزد کووه مسزان تراکم بووذر در عمق 0-5
سان سم ر  273بذر در م ر مربع و در عمق  5-10سان سم ر
 88/5بذر در م ر مربع و در کل منط قه  359بذر در م ر
مربع بزد .در این منطقه  76/04درصووود بانک بذر خاك در
عمق اول و  23/95درصد دیگر در عمق دوم خاك بزدند .ای
مجمزع گزنه ها مزجزد در این منطقه 18/5 ،درصووود ای
عمق اول مربزط به گزنۀ  Festuca ovinaو  6/5درصووود ای
بانک بذر عمق دوم را گزنۀ  Allysum sp.تشووکسل میدهد،
که این دو گز نه به طزر کلی گز نه ها غا لب این منط قه

جدول  . 2ميانگين تراكم بذر (تعداد در مترمربع) در بانك بذر خاک
گزنه

سای آتش سزی

سای شاهد
درصد کل بذر

5-0

10-5

درصد کل بذر

5-0

10-5

Phlomis canselata

3/5

9

4

2/3

2

3/5

Centuarea montana

2

8/5

5

2/1

2/5

4/5

Poa bulbosa

4/5

7

3

17/2

4/5

5

Astragallus sp.

4/4

6

4/5

2/3

8

4

Allysum sp.

4/4

9/5

6/5

6/1

6/5

4/5

Medicago sativa

4/3

8/5

5

11/3

7

4/5

Festuca ovina

7/6

18/5

4

1/2

4/5

3

Potentila recta

3/04

15/5

3/5

13/1

6/5

2/5

Festuca drymeia

5/5

17/5

4/5

3/3

8

1/5

Galium catalinense

4

13/5

5

3/5

8/5

4

Capsella bursa-pastoris

4/3

12

4

1/5

9

2/5

Ptentilla reptenc

4/4

15

3

2/3

7

2

Phalaris sp.

4/5

10

6

1/6

8

3/5

Cousinia sp.

4/3

14

6

19/3

9/5

4

Cirsium sp.

6/5

12

4/5

1/4

8

4/5

Cerasus sp.

6/4

14

4/5

1/3

7/5

4

Ferula sp.

6/6

16

3

1/6

8/5

3

Thymus kotschaynus

5/4

17/5

5

1/6

9

4

Stipa barbata

4/3

15

4

2/4

7/5

4

Taraxacum sp.

5/1

16

2

3/6

8

3/5

Cousinia sp.

5/34

18

1/5

1

9

2

مسانگسن تراکم بذر

100

273

88/5

100

150

74
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بس ش ر میبا شد .همینسن با مقای تۀ ن ایج بهد س آمد ای
مسزان تنزع پزشوووش گساهی و تنزع آن در منطقۀ شووواهد
بس ش ر ای منطقۀ آتش سزی شد میبا شد .بر خالف این
مزضووزع کم ر بزدن مقدار عدد شوواخص سووسمفتووزن در
منطقۀ شاهد ،نشاندهندۀ تنزع بسش ر در این منطقه اس .

 .4.3بررسی غنا و تنوع گیاهی
بر اسووواس ن ایج جدول  3در بررسوووی شووواخص ها
سسمفتزن و مارگل در منطقۀ شاهد و آتشسزی شد در
دو عمق  0-5و  5-10سووان یم ر نشووان داد که تنزع و
غنا گزنه در عمق اول بانک بذر خاك ن تب به عمق دوم

جدول  .3شاخصهای غنای و تنوع گياهی بذر در عمق  5 -0و  10 -5سانتیمتری منطقۀ شاهد و آتشسوزی
شاخصها

 5-0شاهد

 5-0آتش سوزی

 10-5شاهد

 10-5آتش سوزی

تعداد پایۀ گساهی

149

112

68

42

شاخص سسمفتزن

0/946

0/944

0/944

0/941

3/57

4/01

4/50

4/72

0/99

1/006

1/01

1/03

شاخص مارگال
شاخص یکنزاخ ی جی پایلز

شاخص مارگال در عمق اول منطقۀ شاهد ن تب به
آتشسووزی بسش و ر بزد .شوواخص یکنزاخ ی نشوواندهندۀ
مسزان همتوووانی فروانی گز نه ها گ ساهی در دو منط قه
میباشد که این شاخص در منطقۀ آتشسزی شد بسش ر
ای منطقۀ شاهد میباشد ،که این مزضزع به دلسل کمبزدن
مسزان تنزع و قرارگسر سوووهم قابل تزجهی ای گزنه ها
همتان در این منطقه اس .

 .4بحث و نتیجهگیری
ن ایج مقای تۀ مسانگسن شاخصها خاك در جدول 2
نشان میدهد که  pHو قابلس هدای الک ریکی در منطقۀ
آتش سزی بس ش ر ای شاهد بزد .در تأیسد ن ایج به د س
آموود  [10] ،در مطووالعووات خزد افزایش  pHرا پس ای
سزخ ن پزشش گساهی گزارش کردند .آنها در مزرد عل
افزایش  pHچنسن ب سان کرد ند که سوووزخ ن مزاد آلی،
ت شکسل خاک ت ر و ذغال را به دنبال دارد و چزن خاک ت ر
شوووامل کاتسزن ها بای می باشووود ،ای اینرو  pHخاك
افزایش می یابد .افزون بر آن ،دلسل افزایش قابلس هدای
الک ریکی خاك را میتزان به رها شدن یزنها معدنی به
د س آمد ای سزخ ن مزاد آلی و تزلسد خاک ت ر پس ای

آتش سزی نتب داد ] .[9افزایش اسسدی ه میتزاند یکی
ای فزاید آتشسووزی باشوود ،ییرا با افزایش واکنش خاك،
بهویژ در خاكها اسسد  ،قابلس جذب عناصر ضرور
در خاك افزایش می یا بد ] .[48مزاد آلی نسز در منط قۀ
آتش سزی بس ش ر ای شاهد بزد ا س  .همینسن ] [14به
بررسی کربن آلی خاك پس ای دو هد ه ای وقزع آتشسزی
پرداخ و به این ن سجه رسسد که م زسز کربن آلی خاك
پس ای آتشسزی افزایش مییابد.
] ،[21،9در بررسیها خزد به این ن سجه رسسدند که
در عرصهها سزخ ه شد همزار مسزان هدای الک ریکی
بسشوو ر ای عرصووه کن رل اسوو که عل آن رها شوودن
یزنها معدنی مخ ل حاصل ای سزخ ن مزاد آلی اس .
در مطالعۀ ] [38اثر آتش سزی در هیۀ سطحی به دلسل
شدت و تماس بس ش ر آتش سزی در این هیه ن تب به
هیۀ ییر سطحی بس ش ر بزد .بنابراین میتزان ن سجه گرف
که آتشسوووزی به دلسل بایگرداندن مزاد آلی ناشوووی ای
اف ادن اندامها هزایی گساهان سزخ ه شد سبب افزایش
مادۀ آلی خاك می شزد .ای طرف دیگر ،سزخ ن مزاد آلی
سبب رهاسای عناصر و افزایش غنا عناصر معدنی قابل
دسووو رس خاك میشوووزد .بنابراین ،به نظر میرسووود
آتشسزی حاصلخسز خاك را باه میبرد.
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مطابق ن ایج به دسوو آمد  ،مسزان فتوودر قابل جذب
در خاك سزخ ه شد در طبسع در هر دو عمق بسش ر ای
خاك آتش سزی نشد بزد .عل این امر میتزاند انباش ه
شدن خاک ت ر حا صل ای گساهان و بقایا آنها در خاك
ناشی ای آتشسزی باشد .اثر آتشسزی بر افزایش مسزان
پ ا سسم خاك سطحی منطقۀ سزخ ه شد معنیدار بزد
اس  .در خاك عمسق نسز پ اسسم افزایش یاف ه اس که به
دلسل بایگش این عنصر در اثر سزخ ن مزاد آلی بزد که
با گذ ش یمان ای مسزان آن کا س ه می شزد .عالو بر این،
آتشسوووزی بر ظرفس تبادل کاتسزنی خاك سوووطحی و
عمسق در عر صۀ سزخ ه شد تأثسرگذار بزد ا س  ،ییرا
پس ای آتشسووزی مسزان کاتسزنها کلتووسم ،منسزیم و
پ اسوووسم و آنسزن سوووزلدات به طزر قابل مالح ظها در
محلزل خاك افزایش یاف ه ا س  .در مزرد افزایش ظرفس
تبادل کاتسزنی به دلسل اینکه به عزامل مخ لدی ای جمله
نزع کمفلکسها رس بتوو گی دارد ،بنابراین نمیتزان به
تنهایی و به طزر قطعی در مزرد اثر آتشسووزی قضوواوت
نمزد ،اما در نگا کلی میتزان مشوواهد کرد که با افزایش
شدت آتش سزی  ،مقدار ظرفس تبادلی کاتسزنی بس ش ر
می شزد که دلسل این امر هم میتزاند آیاد شدن کاتسزنها
در اثر سوووزخ ه شوووودن مادۀ آلی و تجمع آن ها در
کمفلکسها رس باشد .بر اساس ن ایج حاصل ای تجزیه و
تحلسل ها آمار  ،اثر آتش سزی بر مسزان پ ا سسم خاك
سطحی منطقۀ سزخ ه شد معنیدار اس .
ن ایج جدول  2نشووووان مید هد که تأثسر آتش بر
ویژگیها خاك ،در هیۀ سطحی به دلسل شدت و تماس
بسش ر آتش سزی در این هیه ،نتب به هیۀ ییر سطحی
بس ش ر بزد ا س  .دلسل این امر را میتزان نا شی ای عمق
ندزذ م داوت گرما در این دو هیه دانتووو  .یاف هها این
پژوهش نشان داد که به دلسل تأثسر فزر و مت قسم آتش
بر ویژگی ها خاك این عامل میتزاند بر کسدس خاك
اراضووی مرتعی اثرگذار باشوود .در نهای میتزان گد که
آتشسوووزی به دلسل بایگرداندن مزاد معدنی مزجزد در
عر صۀ سزخ ه شد  ،باعث افزایش مزاد معدنی و عناصر
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چزن فتدر ،پ اسسم ،نس روژن و کربن خاك شد و به دلسل
افزایش ح ضزر این عنا صر ،ا سسدی ه خاك عر صه سزخ ه
شوود افزایش مییابد .به دلسل افزایش حضووزر کاتسزنها و
آنسزنهووا مخ ل در محلزل خوواك بر مسزان ظرفس و
تبادلی نسز افزود میشزد.
اگرچه آتش تغسسراتی را به ویژ در ترکسب گساهی به
وجزد میآورد ،اما بسشووو ر جزامع مرتعی در مقا بل آتش
سوووزی انع طاف پذیر ند ] .[27 ،19 ،3تأثسر آتش به
خصووزصووسات پزشووش گساهی مرطزب گسا  ،ارتداع جزانۀ
رشووود ،عملکرد گ سا در حا ل بلزغ ،روش تزل سد م ثلب،
شرایز آب و هزایی مدما ،رطزب  ،سرع بادب ،ویژگیها
آتش مفصل ،تکرار ،شدت ،دامنۀ گت رش و مقدار سزخ ب
و مرحلۀ تزالی بت گی دارد ] .[30،36ای طرف دیگر عزامل
مخ ل محسطی وجزد دار ند که بر رو ت جد یدح سات
گزنهها بعد ای آتشسوووزی تأثسر دارند که مهمترین آنها
عبارتند ای :فراوانی نتبی گزنهها ،نزدیکی و مجاورت سای
آتشسوووزی با م نابع بذر گ سا هان بزمی ،تنزع گز نها
منطقه ،آب و هزا و شدت آتشسزی ].[8
بر اسوواس ن ایج بهدس و آمد  ،آتشسووزی به شوودت
تراکم گندمسان چندسوواله را افزایش داد و ای مقدار 31/7
پایه در م رمربع در عرصۀ شاهد به  63/2پایه در م رمربع
در عرصۀ آتش سزی افزایش پسدا کرد اس  .در تحقسقی
مشوووابه ،محققان کاهش تراکم گراس ها پایا را پس ای
آتشسزی در ن ایج خزد گزارش کردند ] .[29دلسل اصلی
ماندگار و افزایش گندمسان چندسووواله به مقاوم آنها
در برابر آتش سزی مربزط ا س که نا شی ای قرار گرف ن
جزانۀ ر شد آنها در سطح یا ییر یمسن ا س ] ،[36اما در
بزتها ها که جزانۀ رشد آنها باهتر ای سطح یمسن اس در
مقابل آتش بسش ر آسسب میبسنند و چزبی بزدن ساقه نسز
بر شدت و حرارت سزخ ه شدن آنها میافزاید و آ سسب
پذیر آنها را بسش ر میکند.
با تزجه به این یاف هها بس ش رین تراکم بذر در عمق اول
خاك مشوووا هد گرد ید که این مزضوووزع با یاف ه ها
] 37 ،31 ،1و  [42همخزانی دارد .مقدار بانک بذر خاك در
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. بذر خاك در گرو ها کارکرد مخ ل م داوت اسووو
بس ش ر بزدن تنزع و غنا گزنها در سای شاهد ن تب
.[ تطابق دارد47  و1]  با یاف هها، به سای آتشسزی
در پایان میتزان عنزان کرد به منظزر پسشوووگسر ای
 کن ووووورل رف ار،آتشسووزی و کاهش شوودت اثرات آن
مردمی که در عرصهها جنگلی و مرتعی یندگی میکنند
و آمزیش آ نان برا اج ناب ای روشووون کردن آتش در
جنگل و مرتع و جلزگسر ای آتش یدن پسچووووور مزارع
حاشسۀ جنگووول و یا کنووو رل چنسن آتشسوووزی هایی با
شخم یدن اطراف مزرعه و ایجاد دیزارها سن چسن در
.  مهمترین را پسشووگسر حریق اس و،حاشووسۀ این مزارع
همینسن با اطالعرسانی و ان شار پسامها هشداردهند به
 شکارچسان و بهر برداران عر صه، کزهنزردان،گرد شگران
ها جنگلی و مرتعی میتزان خطرات ای جاد اح راق در
.جنگلها و مراتع را کاهش داد

منطقۀ آتشسوووزی میتزاند بهدلسل درجۀ حرارت باه
[ گزارش کردند که حرارت بسن45] آتشسووزی باشوود که
 درجۀ سوووان یگراد اثر مندی بر جزانهینی در150  تا110
[ بسان کردند که خاکتووو ر بهجا33] .بعضوووی گساهان دارد
ماند ای آتشسزی باعث افزایش مقدار اسسدی ۀ خاك شد
.که ممکن اس جزانهینی بعضی بذور گساهان کاهش یابد
بنابراین بروی آتشسزی هم میتزاند تأثسر مثب و هم
 این.تأثسر مندی بر پزشووش گساهی مزجزد داشوو ه باشوود
[ نسز مزرد بحث28  و16] متئله در پژوهشها منصزر
قرار گرف ه و عنزان شوود اسوو که بروی آتشسووزی می
تزاند در ایجاد م شک ت ن خزاب بذرب یا محز مایجاد خزاب
بذر یا ای بسن بردن بذرب گزنهها مزجزد در سطح منطقه
[ بسان کردند که آتش سزی8] .نقش مهمی دا ش ه با شد
 جزانه، آتش.سووبب تغسسرات در بانک بذر خاك میشووزد
 تأثسر آتش بر بانک.ینی کل و غنا کل را کاهش میدهد
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