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پاسخ جوانهزنی گراسها و فوربهای یکساله و چندساله
به محصوالت آتش در مراتع نیمهاستپی
 علی اصغر نقیپور*؛ استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 مائده شریفی؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 عطاهلل ابراهیمی؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 الهام قهساره؛ استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 سینا نبیزاده؛ دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،ایران

چکیده
آتش یکی از عوامل مهم اکولوژیکی استتک کب پویایی پوشتتشگیاهی م اتع تأثی میگذارد .در چند دهب اخی  ،وقوع آتشستتوزد در
م اتع نیمب استپیی ب وور قا ل توههی ازاایش یازپب و ر زیک سازگارد گیاها را اد ازسازد پ از آتشسوزد ب چالش کشانده
استک .در پژوهش حاضت  ،پاستج هوانبزنی هشتک گونب عفیی یکاتالب و چندستالب م اتع نیمب اسپیی اسپا چهارمحال و خپیارد ب
تیمارهاد محصتوت آتش شتامل ح ار  06 ،06و  066درهب ستانپیگ اد) ،دود ،خاکاپ و تأثی ت کیبی تیمارهاد ح ار و دود
مورد رستی ق ار گ زک .همچنین ،تغیی ا درصتد پوشش گونبهاد مورد مطالعب یک سال پ از آتش سوزد در ع صب اندازهگی د
شتد .نپایج نشا داد کب هوانبزنی ذور هشک گونب گیاهی مورد مطالعب ،حداقل ب یکی از تیمارهاد محصوت آتش واکنش مثبک یا
منیی معنیدارد نشتتتا داد .تیمتار ت کیبی دود و  06درهب ستتتانپیگ اد ستتتبف ازاایش معنیدار میانگین درصتتتد هوانبزنی گونب
 Heteranthelium piliferumشتتتد .همچنین این تیمار ،میانگین مد زما هوانبزنی گونب  Cousinia cylindraceaرا ب صتتتور
معنی دارد کتتاهش داد .تیمتتار ختتاکاتتتپ نیا ستتتبتتف ازاایش میتتانگین درصتتتد هوانتتب زنی گونتتب هتتاد  Alyssum linifoliumو
 Stachys lavandulifoliaشتتتد .نپایج نمونب دارد پوشتتتش گیاهی نیا نشتتتا داد کب از ین هشتتتک گونب مورد رستتتی ،گونبهاد
 H. piliferumو  Taeniatherum crinitumنابک ب آتش سوزد سازگار وده و شش گونب نیا مقاوم ودند .از نپایج این مطالعب می توا
ب عنوا یک عامل القوه در ههک درک پویایی پوششگیاهی و احیاد م اتع تخ یفشده اسپیاده نمود.
واژگان کلیدی :پوشش گیاهی ،ح ار  ،دود ،خاکاپ  ،درصد هوانبزنی ،اسپا چهارمحال و خپیارد.
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 .1مقدمه
آشتتیپگیهاد اکولوژیکی نقش مهمی در شتتکلدهی
اکوستتتیاتتتپم ها در ستتت تاستتت هها دارند [.]26 ،3
آتشسوزد ،در ایارد از اکوسیاپمها ،هاارا سال اسک
کب بعنوا یک آشیپگی اکولوژیکی در حال وقوع می اشد
[ .]33 ،20آتش ،پوی تایی [ ]03و ز آینتتدهتتاد تکتتامفی
گونتبهتاد گیتاهی را تحک تاثی ق ار می دهد و در نپیجب
نقش مهمی در اکوسیاپمها اییا میکند [.]00
گونبهاد گیاهی کب در اکوستتتیاتتتپمهاد ماتتتپعد
آتشستتوزد زندگی میکنند ،واکنشهاد مخپفیی ناتتبک
ب آتش دارند .گونبهاد گیاهی دو مکانیاتم اساسی اد
ادامب حیا در اکوستتیاتتپمهاد در مع ض آتشستتوزد
دارند کب عبارتند از تداوم در سطح ز دد و همعیک کب ا
احیاء زیاتتکتودههاد زی زمینی آ ها توس ت گیاهانی کب
در آتشستتوزد زنده ماندهاند ،صتتور میگی د .مکانیاتتم
دیگ  ،پایدارد در سطح همعیک می اشد کب ا هذب از اد
هدید از یک انک ذر مقاوم در ا آتشستتوزد شتتکل
میگی د و از این و یق ساخپار و عمفک د اکوسیاپمها
تأثی میگذارد [.]32
هوانبزنی یکی از مهمپ ین م احل در چ خب زندگی
گیاه محاوب میشود کب رشد نالهاد عدد گیاه ب آ
اپگی دارد [ .]00هدف ذرها ب حداکث رساند اسپق ار
و قاد خود استتک و نا این ،ز آیندهاد زیایولوژیکی و
صیا م وط ب هوانبزنی ،هنببهاد کفیدد واکنش گیاه
ب آشتتتیپگیهاد مخپفف هاتتتپند [ .]3آشتتتیپگیهاد
محیطی همچو آتشستتتوزد کتب شتتت ایطی متانند نور،
درهتبح ار  ،روو تک و محی شتتتیمیتایی ذر را تغیی
میدهند ،میتوانند رود هوانبزنی ذر گونبهاد گیاهی
در اتیارد از اکوستیاپمهاد وبیعی نقش داشپب اشند.
همانطور کب یا شد ،آتشسوزد ب دلیل اینکب خود یک
عامل آشتیپگی محاتتوب میشتتود ،یشپ ش ایطی کب
ذک شد ،تأثی گذاشپب و در ایارد از مواقع هوانبزنی
ذر نیا تأثی گذار اسک [.]02
زادآورد پ از آتشستتوزد یک ز آیند پیچیده استتک
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کب ب عوامفی چو راهب دهاد هوانبزنی و سازگارد گونبها
ا آتش اتتپگی دارد [ .]31آتش شتتامل ت کیباتی همچو
مح ک هتتاد زیایکی ی ونی) و مح ک هتتاد شتتتیمی تایی
درونی) متتاننتتد آمونیتاک و اتیفن ،مواد نیپ وژ دار ،دود و
خاکاتپ می اشد کب حاود ت کیباتی هاپند کب هوانبزنی
را تح یک میکنند .پاسج هوانبزنی ذر ب تیمار محصوت
آتش مانند درهب ح ار  ،دود و خاکاپ ) ،اپگی ب مد
و شتتد تیمارهاد اعمال شتتده رود ذرها دارد [.]02 ،3
همچنین ،پاستتتج هوانبزنی میتواند اتتتپب ب اینکب این
عوامل ب صتتور هداگانب یا ت کیبی اعمال شتتوند ،مپیاو
اشتتتد [ .]30مطالعا اندکی وهود دارد کب تأثی ت کیبی
محصتتتوت آتش هوانتتبزنی تذر را مورد رستتتی ق ار
دادهاند [ ]06 ،30 ،30 ،20 ،05و البپب نپایج ب دسک آمده
نیا ا توهب ب نوع گونبها ،مپیاو وده اسک.
گونبهاد گیاهی کب تحکتأثی تیمار محصوت آتش ق ار
میگی نتتد از تی ههتتا و هن هتتاد مخپفیی از تتازدانگتتا ،
دولیبادها و تکلیبادها می اشتتند [ .]02این ویف وستتیع
گونباد ،نشتا میدهد تح یک هوانبزنی توست محصوت
آتش نب تنها در اکوستتیاتتپمهاد تحک آتشستتوزد وبیعی
استتتک فکتب این تیمارها اعث ازاایش درصتتتد هوانبزنی
گونبهاد گیاهی در زیاپگاههایی کب آتش ب وور وبیعی در
آ ها اتیاق نمیازپد ،نیا میشتتود .نا این ،اث ا محصتتوت
آتش متاننتد ح ار  ،دود و خاکاتتتپ هوانبزنی گونبهاد
گیاهی توهب خاصی را ب خود هفف ک ده اسک [.]02 ،3
رستتتی و مطالعب تأثی آتشستتتوزد هوانبزنی ذر
گونتبهتاد گیاهی در م اتع ،امکا همعآورد اوالعا در
را طتب تا واکنش گونتبهاد مخپفف را ز اهم مینماید ب
وورد کب اساس نپایج آ می توا قضاو نمود کب چب
گونبهاد گیاهی از آتشسوزد سود می ند و کدام یک از
گونبها مپض ت ر میشتتوند .ب عبار هپ  ،تأثی ا منیی و
مثبتک آتشستتتوزد گونتبهتاد مخپفف گیتاهی ههک
متتدی یتتک م اتع روشتتتن میگ دد .مطتتالعتتا انتتدکی در
خصتوص تأثی محصوت آتش هوانبزنی ذر گونبهاد
گیاهی در کشور ما انجام شده اسک [ .]00 ،20 ،25 ،0در
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چند دهب اخی  ،وقوع آتشستوزد در م اتع نیمباسپیی ب
وور قا ل توههی ازاایش یازپب استتک و ر زیک ستتازگارد
گیاها را اد ازستتتازد پ از آتشستتتوزد ب چالش
میکشتتتد .نپایج مطالعا انجام شتتتده در کشتتتور ما و ب
خصوص در مناوق نیمباسپیی ،حاکی از تأثی منیی درهب
ح ار هتاد تتات هوانتتبزنی تذر گونتتبهتتاد گیتاهی و
همچنین تتأثی مثبک درهبح ار هاد پایین و تیمارهاد
دود و ختاکاتتتپ تعتدادد از گونتبهاد گیاهی در این
مناوق وده اسک [.]20 ،25
در پژوهش حاض ت کب در م اتع نیمباستتپیی ک ستتنک
واقع در استپا چهارمحال و خپیارد صتور گ زپب اسک
ستعی این اسک کب اث محصوت آتش ح ار  ،دود و
ختتاکاتتتپ ) و همچنین تتتأثی ت کیبی این تیمتتارهتتا
هوانبزنی خی از گونبهاد عفیی یکاتتتالب و چندستتتالب
م تعی رسی شود تا مشخص گ دد آتشسوزد چب اث ا
اکولوژیکی رود این گونتتب هتتا دارد .از و زی ،تغیی ا
درصتتتد پوشتتتش گونتبهتاد مورد مطتالعتب تحتک تأثی
آتشستتوزد در ع صتتب مورد رستتی ق ار گ زک .مطالعب
حاض ب هبود درک ما از پویایی گیاها در مناوق تحک
آتشستتوزد و راهب د کفنیستتازد پ از آتشستتوزد
گونبهاد عفیی در مناوق نیمباستپیی تحک آتشسوزد و
اکوسیاپمهاد مشا ب کمک میکند.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقه و گونههای مورد مطالعه
این تحقیق در م اتع منطقتب ک ستتتنت در استتتپتتا
چهارمحال و خپیارد واقع در  05کیفومپ د شتتمال ب ی
شه ک د ب اه ا درآمد .ک سنک منطقباد نیمب کوهاپانی
و ییالقی تب ماتتتاحتک حتدود  150هکپار استتتک و در
مخپصتتتا هغ ازیایی " 16°20'0تا " 16°25 '31درهب
وول شتت قی و " 32°36'00تا " 32°32' 33درهب ع ض
شتمالی ق ار گ زپب اسک شکل  .)0ارتیاع مپوس در این
منطقب  2066مپ از ستطح دریا استتک و میانگین ارندگی
ستاتنب آ  021میفیمپ و میانگین درهب ح ار ستاتنب
آ نیا  02درهب ستتانپیگ اد استتک .ابفف ار ها در این
منطقب در پاییا و زماتتپا اتیاق میازپد .پوشتتشگیاهی
منطقب ،وتبزار -عفیاار ا بالبیک گو هاد وتباد همچو
،Astragalus verus ،Astragalus brachycalyx
 Astragalus susianusو  Astragalus rhodoseminusو
گنتتدمیتتا پتتایتتا همچو  Agropyron intermediumو
 Bromus tomentellusاستک [ .]30م اتع ک ستتن تحک
تأثی چ اد دام و آتشستتوزدهاد ستتالیانب ق ار داشتتپب و
عامل اناتتانی ستتهود یا عمدد) نقش اتتاایی در ایجاد
آتشسوزدها دارد [.]35

شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان چهارمحال و بختیاری به همراه موقعیت سایتهای آتشسوزی
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مطتالعتب حتاضتتت رود گونبهاد عفیی یکاتتتالب و
چندسالب در منطقب ک سن مپم کا شده اسک .گونبهاد
مورد رسی در این مطالعب شامل  0گونب م تعی می اشند
کب مشتتخصتتا گونبهاد مورد مطالعب در هدول  0آورده
شتتده استتک .این گونبها شتتامل  0گونب گ اس یکاتتالب و
چندستالب و  0گونب پهن گ زورب) یکاالب و چندسالب
ود.

 .2.2جمعآوری بذور گونههای مرتعی
تذر  0گونتب م تعی مورد مطتالعتب ،همزما ا م حفب
فوغ آ ها و ب صتتور دستتپی [ ]00در ستتال  0300از
م اتع ک ستتتن ت همع آورد شتتتتدنتتد .ستتتی تتذور
همعآوردشتده ب آزمایشگاه ذر دانشکده منا ع وبیعی و

عفوم زمین دانشتگاه شته ک د منپقل شدند .در گام عدد
م احل پاکستتازد ذرهاد همعآوردشتتده انجام شتتد و
اد ازاایش کیییک نمونبها ،ذرهایی کب آستتیف زیایکی
قا ل رؤیک داشتتتپند و یا ب فوغ کامل ن ستتتیده ودند از
نمونبهاد اصتفی حذف شتدند .ب منظور شتتکاپن خواب
زیایولوژیکی ،ذرها تا شتت وع تیماردهی ب مد  3ماه در
محی آزمایشتتگاه نگهدارد شتتدند [ .]00 ،5از ه گونب
گیتاهی تعتداد  0016تذر ا  1تک ار اد تیمارهاد دود،
خاکاتتپ  ،ح ار هاد  06 ،06و  066درهب ستتانپیگ اد،
تیمتارهاد ت کیبی دود ا ح ار  06درهب ستتتانپیگ اد،
دود تا ح ار  06درهتب ستتتانپیگ اد و شتتتاهد دو
هیچگونب تیمارد) هدا شتتد .در ادامب درو ه پپ ددیش
تعداد  36عدد ذر رود کابذ صازی ق ار گ زک.

جدول  .1گونههای مورد مطالعه به همراه اطالعات شکل رویشی و نام تیره
شکل رویشی

نام زارسی

نام تی ه

نام عفمی

زورب یکسالب
زورب چندسالب
گ اس یکسالب
گ اس چندسالب
گ اس چندسالب
زورب چندسالب
زورب چندسالب
گ اس یکسالب

قدومب گ اریک
هاارخار اسپوانباد
دگ گلگندمی
هو پیازدار
مفیکا
ه ای انی
گو
چاد کوهی
گیاو چمن

Brassicaceae

Alyssum linifolium Steph. ex Wild.

Asteraceae

Cousinia cylindracea Boiss.

Poaceae

Heteranthelium piliferum (Bank & Soland.) Hochst

Poaceae

Hordeum bulbosum L.

Poaceae

Melica persica Kunth.

Lamiaceae

Phlomis persica Boiss.

Lamiaceae

Stachys lavandulifolia Vahl

Poaceae

Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski

 .3.2اعمال تیمارهای دود ،حرارت و خاکستر
از آو اد اعمال شتتوکهاد ح ارتی استتپیاده شتتد.
اد اعمتتال تیمتتارهتتاد ح ار  ،تتذور در زوی تل هتتاد
آلومینیومی ناوز ق ار داده شد .در ادامب تیمارهاد ح ارتی
ا دماد  06درهب سانپیگ اد ب مد  1دقیقب ،دماد 06
درهب ستتتانپیگ اد ب مد  1دقیقب و دماد  066درهب
ستتتانپیگ اد ب مد  0دقیقب اعمال شتتتد .ههک اعمال
تیمار دود ا پدا ا استتپیاده از گونبهاد خشکشده گیاهی
همعآوردشتتتده از منطقتب ،اقدام ب دودستتتازد در کوره

دسپگاه دودساز شد کب نشا دهنده ش ای وبیعی ناشی
از آتشستتتوزد در منطقب استتتک [ .]25نمونبهاد پپ د
دیش در داخل اتاقک دستتپگاه ق ار گ زپند و دود ب مد
 01دقیقب ب وستیفب زن تعبیبشده در دسپگاه اعمال شد.
در تیمتارهتاد ت کیبی مد زما اعمال ح ار در دماد
 06و  06درهب سانپیگ اد ب مد  1دقیقب ود .همچنین
از محفول  01گ م لیپ خاکاتتپ حاصتتل از ستتوزاند
پوشتتتش بتالتف منطقب مورد مطالعب ،ههک تیماردهی ا
خاکاپ اسپیاده شد هدول .)2
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جدول  .2تشریح تیمارهای مورد استفاده در جوانهزنی بذر
تیمار

توضیحا

هائیا

شاهد

دو تیمار

زق

دود

 01دقیقب

در مع ض دود حاصل از سوزاند پوشش گیاهی منطقب ق ار داده شدند.

ح ار 0
ح ار 2
ح ار 3

دود و ح ار

دود و ح ار
خاکاپ

 06درهب سانپیگ اد ب
مد  1دقیقب
 06درهب سانپیگ اد ب
مد  1دقیقب
 066درهب سانپیگ اد
ب مد  0دقیقب
 06درهب سانپیگ اد ب
مد  1دقیقب و 01
دقیقب دوددهی
 06درهب سانپیگ اد ب
مد  1دقیقب و 01
دقیقب دوددهی
محفول  01گ م

لیپ

ب مد سب ماه در دماد آزمایشگاه ذخی ه شدند.

منبع
[]00 ،2
[]00 ،2

در مع ض شوک ح ارتی درو آو ق ار گ زپند.

[ ]2

در مع ض شوک ح ارتی درو آو ق ار گ زپند.

[]01

در مع ض شوک ح ارتی درو آو ق ار گ زپند.

[ ]2

در ا پدا شوک ح ارتی ا اسپیاده از آو  ،سی
منطقب ق ار گ زپند.

در مع ض دود حاصل از سوزاند پوشش گیاهی

در ا پدا شوک ح ارتی ا اسپیاده از آو  ،سی
منطقب ق ار گ زپند.

در مع ض دود حاصل از سوزاند پوشش گیاهی

مواد اقیمانده حاصل از سوزاند پوشش گیاهی منطقب ،از صازی رد شده ا آب مخفوط شد.

در نهایک اد هفوگی د از رشد کیک و قارچ ،محفول
قتارچکش ک وکاتتتین تی ام تا بفظک دو گ م لیپ ب
هم اه  06میفیلیپ آب مقط ب محی کشتک اضازب شد.
ستی نمونبهاد ر ف پپ د دیش در ش ای کنپ لشده
ژرمیناتور ا دماد میانگین  26درهب ستتانپیگ اد و تناوب
نورد  00ستاعک روشنایی و  0ساعک تاریکی ب مد 36
روز ق ار داده شتتتدنتد .یادداشتتتک دارد و ثبک درصتتتد
هوانبزنی و س عک هوانبزنی ه  2روز یک ار انجام گ زک.
زمانی کب وول ریشتبچب در ذرها ب  2میفیمپ رسید ب
عنوا ذور هوانبزده شمار شدند.

 .4.2نمونهبرداری پوشش گیاهی
پ از شتناسایی مقدماتی منطقب مورد مطالعب ،ههک
آورد درصد پوشش گیاهی از رو نمونب دارد تصادزی
وبقب ندد شده  )Stratified random samplingاسپیاده
شتتتد .تب همین منظور 3 ،ستتتایک کب در ستتتال قبل از
نمونب دارد آتشستتوزد اتیاق ازپاده ود ،انپخاب شتتدند.
این مناوق در تمام خصتتتوصتتتیا و صتتتیا مثل تیپ

[]00 ،2

[]00 ،2
[]00

پوشتتتشگیاهی ،توپوگ ازی شتتتیف ،ههک و ارتیاع) ،نوع
خاک و مقدار ارندگی تق یباً شتتبیب ب هم ودند .اد ه
یک از مناوق تعیین شتده کب آتشسوزد در آ رخ داده،
یک منطقب شتاهد در مجاور منطقب آتشسوزد ،کب در آ
آتشستتوزد اتیاق نییپاده ،مشتتخص گ دید .در ه ستتایک
م تعی ،تعداد  26پال  0مپ م عی ماتتپق شتتد کب 06
پال در منطقب ح یق و  06پال در منطقب شتتتاهد ق ار
داده شتد .اندازه پال  0مپ م عی استاس نوع پوشش
گیتاهی بتالف در منطقب کب گو هاد وتباد می اشتتتند،
انپخاب شتتد .در مطالعباد کب در شتت ای مشتتا ب ههک
تعیین منتاستتتبپ ین اندازه پال انجام گ زپب نیا پال 0
مپ م عی ههک نمونب دارد پوشتتش گیاهی پیشتتنهاد
شتتتده استتتک [ .]30در مجموع از ستتتب ستتتایک م تعی
نمونتب دارد انجتام شتتتد .گونبهاد موهود در داخل ه
پال و درصد تاجپوشش ه یک از این گونبها ب تیکیک
و ب وور دقیق ثبک گ دید .تزم ب ذک اسک نمونب دارد
از پوششگیاهی در اوایل خ داد ماه  0300انجام شد.
در ادامب ،ا توهب ب اوالعا حاصتتتل از نمونب دارد
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پوشتتش گیاهی ،واکنش گونبهاد مورد مطالعب ناتتبک ب
آتش ستتتوزد تعیین شتتتد .واکنش گونتب هتا ناتتتبک ب
آتشستتوزد در ستتب وبقب ق ار میگی د ،شتتامل  -0گونب
ستتازگار :وزور گونب توس ت آتش ازاایش مییا د  -2گونب
حاتتاس :وزور گونب توس ت آتش کاهش مییا د  -3گونب
مقاوم :وزور گونب ناتبک ب تیمار آتش حاتتاس نمی اشد
[.]00

 .5.2تجزیه و تحلیل دادهها
درصتتتد هوانتبزنی  )Germination Percentageتتا
استتتپیاده از را طب  0و میانگین مد هوانبزنی Mean
 )Germination Timeا اسپیاده از را طب  2محاسبب شد:
را طب 0

GP (%) = (Ʃ ni / N) × 100

را طب 2

MGT (days) = Ʃ (ti × ni) / Ʃ ni

در ایتتتن دو را طتتتب  niتعتتتداد تتتذور هوانتتتبزده در
زمتتا مشتتخص N ،تعتتداد کتتل تتذرهاد موهتتود در ه ت
پپ ت ددی تش و  tiتعتتداد روزهتتا از زمتتا ش ت وع آزمتتایش
تتتا پایتتا متتی اشتتد [ .]00ایتتن قاتتمک از مطالعتتب ،ت
استتاس و ت م کتتامالً تصتتادزی انجتتام شتتد .ههتتک انجتتام
تجایتتب و تحفیتتل آمتتارد ،در وهفتتبد اول ن متتال تتود
دادههتتتا از و یتتتق آزمتتتو کولمتتتوگ وف استتتمی نوف و
همگن تود واریتان هتا تب وستیفب آزمتو لتو متورد
ارزیتتا ی قتت ار گ زتتک .ههتتک رستتی اثتت تیمارهتتاد
مخپفتتف آتتتش ت درصتتد هوانتتبزنتتی و میتتانگین متتد
هوانبزنی از تجایب واریتان یتک و زتب استپیاده شتد و
ههک کالسب نتدد مقتدار میتانگینهتا از آزمتو دانکتن
 )P<6/61استتپیاده شتتتد .همچنتتتین ههتتتک مقایاتتتب
درصتتد پوشتتش گیتتاهی گونتتبهتتاد متتورد مطالعتتب در دو
منطقتتب آتتتش ستتوزد و شتتاهد از آزمتتو تتتی هیپتتی
استتپیاده شتتد .کفیتتب محاستتبا آمتتارد در نتت مازتتاار
 SPSS 23و رستتتتتتم نمودارهتتتتتتا در محتتتتتتی
 Excel 2016انجام شده اسک.

 .3نتایج
 .1.3پاسخ جوانهزنی بذور به محصوالت آتش
نپایج آنالیا واریان یک و زب نشتتتا داد کب میانگین
درصد هوانبزنی ذور  0گونب گیاهی مورد مطالعب ،حداقل
تب یکی از تیمتارهاد محصتتتوت آتش واکنش مثبک یا
منیی معنیدارد ناتتبک ب شتتاهد در ستتطح  0درصتتد)
نشتا دادند .سب گونب از هشک گونب مورد مطالعب ازاایش
معنیدارد در میانگین درصتد هوانبزنی ناتبک ب شتتاهد
یعنی دو تیمار) در حداقل یکی از تیمارهاد محصوت
آتش دارا ودند شتتکل  .)2یشتتپ ین و کمپ ین میانگین
درصتتتتد هتوانتتب زنتی تتب تت تتیتتف م وط تتب گونتتب
 00 Melica persicaدرصتتد) در تیمار خاکاتتپ و گونب
 3 Alyssum linifoliumدرصتتتد) در تیمتتار دود ود .از
و زی میتانگین متد زمتا هوانتبزنی ذور  0گونب از 0
گونتتب گیتتاهی متتذکور ،حتتداقتتل تتب یکی از تیمتتارهتتاد
محصتوت آتش واکنش مثبک یا منیی معنیدارد نابک
ب شتاهد نشتتا دادند .گونب  M. persicaا میانگین مد
زمتتا هوانتتب زنی  0روز تحتتک تتتأثی تیمتتار ختتاکاتتتپ
س یعت ین هوانبزنی را ثبک ک د .همچنین تیمار خاکاپ
تاعث یشتتتپ ین تأخی در میانگین مد هوانبزنی گونب
 Cousinia cylindraceaا میانگین مد هوانب زنی 26
روز ناتبک ب ستای گونبهاد مورد مطالعب شد شکل .)3
پاستتتج هوانبزنی ذور استتتاس ماهیک ،مد و شتتتد
تیمارهاد محصتتتوت آتش اتتتپب ب نوع گونب اتتتیار
مپیاو اسک.

 .2.3پاسخخ جوانهزنی به تیمارهای ترکیبی دود و
حرارت
میانگین درصد هوانبزنی ذور  0گونب و میانگین مد
زمتا هوانتبزنی  1گونب از  0گونب مورد مطالعب حداقل ب
یکی از تیمتارهتاد ت کیبی دود و ح ار واکنش مثبک یا
منیی معنیدارد ناتبک ب شتاهد نشا دادند شکلهاد
 2و .)3
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تیمتتار ت کیبی دود و ح ار  06درهتتب ستتتانپیگ اد
ستتتبف ازاایش معنیدار میانگین درصتتتد هوانبزنی گونب
 Heteranthelium piliferumشتتتد .از و زی این تیمتتار
اعث کاهش معنیدار میانگین درصتتد هوانبزنی گونبهاد
 Phlomis persicaو  Taeniatherum crinitumشتتتتد
شتتتکتل  .)2همچنین این تیمتار ،میتانگین متد زما
هوانبزنی گونب  C. cylindraceaرا ب صتتور معنیدارد
کتتاهش داد .در حتتالیکتتب این تیمتتار تتب وور معنی دارد
میتتانگین متتد زمتتا هوانتتب زنی گونتتب  T. crinitumرا
ازاایش داده اسک شکل .)3
نپایج تیمار ت کیبی دود و ح ار  06درهب سانپیگ اد
حاکی از عدم تأثی معنیدار این تیمار میانگین درصتتتد
هوانتب زنی در هیتک گونب مورد مطالعب ود و تنها در گونب
 Hordeum bulbosumتاعتث کاهش معنی دار میانگین
درصتتد هوانبزنی گ دید شتتکل  .)2در حالیکب این تیمار
میتانگین متد زما هوانب زنی گونب هاد ،H. piliferum
 M. persica ،H. bulbosumو  T. crinitumرا ب صتتور
معنیدارد ازاایش داد شکل .)3

 .3.3پاسخ جوانهزنی به تیمار خاکستر
میانگین درصد هوانبزنی ذور  1گونب و میانگین مد
زمتا هوانتبزنی  0گونتب از  0گونب مورد مطالعب ب تیمار
خاکاتتتپ واکنش مثبک یا منیی معنیدارد ناتتتبک ب
شاهد نشا دادند شکلهاد  2و .)3
نپایج نشتتا داد کب تیمار خاکاتتپ ب وور معنیدارد
ستبف گ دید کب میانگین درصد هوانبزنی A. linifolium
از  0درصتد در تیمار شتاهد را ب  32درصد ازاایش دهد.
همچنین این تیمار اعث ازاایش معنیدار درصد هوانبزنی
 S. lavandulifoliaاز  22درصتتد در تیمار شتتاهد ب 00
درصتتد شتتد شتتکل  .)2از و زی این تیمار اعث کاهش
معنی دار میتتانگین درصتتتتد هوانتتب زنی در گونتتب هتتاد
 P. persica ،H. piliferum ،C. cylindraceaشتتد .تیمار
ختاکاتتتپ اث معنیدارد در کتاهش میانگین مد زما
هوانبزنی گونبهاد مورد مطالعب نداشتتک .تیمار خاکاتتپ

ستتتبف ازاایش معنیدار میانگین مد زما هوانبزنی در
گونب  C. cylindraceaشد شکل .)3

 .4.3پاسخ جوانهزنی به تیمار دود
میانگین درصد هوانبزنی ذور  2گونب و میانگین مد
زمتا هوانتبزنی  3گونتب از  0گونب مورد مطالعب ب تیمار
دود واکنش مثبک یا منیی معنیدارد ناتتتبک ب شتتتاهد
نشا دادند شکلهاد  2و .)3
نپایج نشا داد کب تیمار دود در دو گونب T. crinitum
و  P. persicaتاعتث کتاهش معنیدار میانگین درصتتتد
هوانبزنی شد و در شش گونب دیگ اث معنیدارد نداشک
شتتتکتتل  .)0هتمتچتنین این تیمتتار ،میتتانگین متتد
زمتا هوانب زنی گونب هاد  M. persica ،H. piliferumو
 T. crinitumرا ب وور معنیدارد ازاایش داد شکل .)3

 .5.3پاسخ جوانهزنی به تیمارهای حرارت
میانگین درصد هوانبزنی ذور  3گونب و میانگین مد
زمتا هوانتبزنی  0گونب از  0گونب مورد مطالعب حداقل ب
یتکتی از تیمتتارهتتاد ح ارتی واکنش مثبتتک یتتا منیی
معنیدارد نابک ب شاهد نشا دادند شکلهاد  2و .)3
نپتایج نشتتتا داد کتب هیچ یتک از تیمارهاد ح ارتی
شتتامل دماهاد  06 ،06و  066درهب ستتانپیگ اد) تأثی
معنیدارد ازاایش درصتتتد هوانتب زنی گونتب هاد مورد
مطتالعب نداشتتتپند شتتتکل  .)2همچنین این تیمارها اث
معنی دارد در کتاهش میتانگین متد زمتا هوانب زنی
گونبهاد مورد مطالعب نداشتتپند شتتکل  .)3تیمار ح ارتی
 06درهتتب ستتتتانپی گ اد میتتانگین درصتتتتد هوانتتب زنی
 M. persica ،H. piliferumو  P. persicaرا ب صتتور
معنیدارد کاهش داد شتتکل  .)2تیمار ح ارتی  06و 06
درهب ستتتانپیگ اد میانگین مد زما هوانبزنی در گونب
 P. persicaرا ب صور معنیدارد ازاایش داد .همچنین
تیمار ح ارتی  06درهب ستتتانپیگ اد میانگین مد زما
هوانتتب زنی  H. piliferumو  M. persicaرا تتب صتتتور
متعتنی دارد ازاایش داد و تیمتتار ح ارتی  066درهتتب
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ستانپیگ اد نیا تنها سبف ازاایش معنیدار میانگین مد

هوانبزنی در گونب  T. crinitumشد شکل .)3

شکل  .2نمودار مقایسه میانگین درصد جوانهزنی گونههای مورد مطالعه تحت تأثیر تیمارهای محصوالت آتش.
توضیح :حروف غیر مشترک نشان دهنده اختالف آماری میانگین ( ±اشتباه معیار) در سطح  1درصد میباشد.

پاسج هوانبزنی گ اسها و زوربهاد یکاالب و چندسالب ب...

شکل  .3نمودار مقایسه میانگین مدت جوانهزنی گونههای مورد مطالعه تحت تأثیر تیمارهای محصوالت آتش.
توضیح :حروف غیر مشترک نشان دهنده اختالف آماری میانگین ( ±اشتباه معیار) در سطح  1درصد میباشد.
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 .6.3اثر آتشسخوزی بر درصد پوشش گونههای
مورد مطالعه
نپایج آزمو تی هیپی نشا داد کب از نظ
پوششگیاهی گونبهاد مورد مطالعب ین دو منطقب شاهد
و آتشستتوزد اخپالف معنیدارد وهود دارد شتتکل .)0

آتشستتوزد یکاتتالب ب صتتور معنیدارد اعث ازاایش
درصتتد پوشتتش گونبهاد  H. piliferumو T. crinitum
گ دید ،نا این این گونبها ناتبک ب آتشستوزد سازگار
می تاشتتتنتد .ستتتای گونبهاد مورد مطالعب ب دلیل عدم
اخپالف معنیدار ین پوشتش آ ها در دو ستتایک شاهد و
آتشسوزد ،نابک ب آتشسوزد مقاوم هاپند.

شکل  -4نمودار مقایسه درصد پوشش گونههای مورد مطالعه در سایتهای آتشسوزی و شاهد.
توضیح :حروف غیر مشترک نشان دهنده اختالف آماری میانگین ( ±اشتباه معیار) در سطح  5درصد میباشد.

 .4بحث و نتیجهگیری
 .1.4پاسخ جوانهزنی بذور به محصوالت آتش
مطالعا انجام شتتتده در ای ا و خارج از کشتتتور ،اث
تیمار محصوت آتش هوانبزنی ذور در ه اکوسیاپم
را مپیاو نشا میدهد [ .]00ب وور مثال در اکوسیاپم
ستتاوانا کب آتشستتوزد ب صتتور وبیعی اتیاق میازپد،
معموتً تیمارهاد شوک ح ارتی نابک ب تیمارهاد دود و
خاکاتپ  ،اث یشپ د میاا هوانبزنی دارند کب این ب
دلیل خواب زیایکی این ذور استک .اما مطالعا در کشور

متا نشتتتا داده استتتک کتب ا توهب ب اینکب عامل ایجاد
آتشسوزد در اکوسیاپم هاد م تعی عمدتاً از نوع اناانی
استتتک عمدد یا ستتتهود) ،نا این تیمار ح ار ات
میاا هوانبزنی ابفف گونبهاد گیاهی اث منیی میگذارد
[ .]20در پژوهش حتاضتتت نیا ب همین دلیل ،تیمارهاد
شوک ح ارتی ات اد مطالعب انپخاب نشدند .سب گونب از
هشتتک گونب مورد مطالعب ازاایش معنیدارد در میانگین
درصتتد هوانبزنی ناتتبک ب شتتاهد یعنی دو تیمار) در
حتداقل یکی از تیمارهاد محصتتتوت آتش دارا ودند.
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همچنین یتتک گونتتب از هشتتتتک گونتتب متتذکور کتتاهش
معنیدارد در میتانگین متد زما هوانبزنی ناتتتبک ب
شتتتاهتتد زق در تیمتتار ت کیبی دود و ح ار  06درهتتب
سانپیگ اد نشا داد.
تیمتار ت کیبی دود و ح ار  06درهتب ستتتانپیگ اد
ستتتبف ازاایش معنیدار میانگین درصتتتد هوانبزنی گونب
 H. piliferumو کتتاهش معنیدار میتتانگین متتد زمتتا
هوانب زنی گونب  C. cylindraceaشتتتد یعنی همکنش
مثبک ین ح ار و دود) .مطالعا قبفی انجام شتتده ا
گونبهاد مناوق دیگ نیا ازاایش هوانبزنی را تحک این
نوع تیمارهاد ت کیبی گاار نموده اند [ .]30 ،3اگ چب
مکانیاتم دقیق این الگو هنوز کامالً روشتن نیاتک ،پاسج
احپمالی این اسک کب گ ما ممکن اسک تغیی ا شیمیایی
در ت کیبتتا موهود در دود ایجتتاد کنتتد .این تغیی ا
شتیمیایی ایجاد شتده میتواند تغیی اتی در ش ای کمو
ذر ایجاد کند مانند  ،)pHکب ممکن استتک هوانبزنی
تتأثی گتذارد [ .]23گونتبهتایی کتب تحتک تتأثی تیمار
محصتتتوت آتش در مد زما کوتاهی هوانبزنی دارند،
در رقتا تک تا دیگ گونبها در ههک استتتپق ار در مناوق
آتشسوزد ،موزقت عمل میکنند [ .]0این موضوع ب این
دلیل اسک کب ه چب میانگین زما هوانبزنی ذر کوتاهت
اشد ،نا این گیاهچبهاد قودت ا زندهمانی اتت د نیا
تولید میشتتود کب این موضتتوع ،توانایی گیاهچبها را اد
رقا ک در محی پ از آتشسوزد ازاایش میدهد [.]06
از ستتتویی دیگ  ،تیمتتار ت کیبی دود و ح ار الگوهتتاد
مپضتادد در میانگین درصتتد هوانبزنی گونبهاد persica
 P.و  T. crinitumو میتانگین مد زما هوانبزنی گونب
 T. crinitumنشتتا داد ،این الگود مپضتتاد تیمار مذکور
اد گونبهاد دیگ د نیا گاار شتتده استتک [ .]00در
مورد گونب  H. piliferumتیمار ت کیبی دود و ح ار 06
درهب ستانپیگ اد ستبف ازاایش معنیدار میانگین درصد
هوانبزنی شتتتد ولی میانگین مد زما هوانبزنی این
گونتب یتأثی ود در حالیکب تیمار دود ب تنهایی اعث
تأخی در ز ایند هوانبزنی این گونب شد.
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نپایج نشتتا داد کب تیمار خاکاتتپ ب وور معنیدارد
ستتتبف ازاایش میانگین درصتتتد هوانب زنی گونب هاد A.
 linifoliumو  S. lavandolifuliaشتتتد .گونب هایی کب ب
تیمار خاکاپ واکنش مثبک نشا میدهند ،معموتً داراد
خواب زیایولوژیکی می اشند و نا این ممکن اسک پدیده
شتکاتپن خواب در خی از این گونبها توس این تیمار
رخ دهد [ .]01 ،1تغیی تعادل هورمونی دانب یا حااسیک
هنین ب مح کهاد ناشی از تیمار خاکاپ سبف شکاک
ختواب زتیتایتولوژیکی می شتتتود [ .]0گونتتب هتتاد C.
 H. piliferum ،cylindraceaو  P. persicaتحک تأثی
تیمار خاکاتتپ  ،درصتتد هوانبزنی آ ها کاهش معنیدارد
پیتدا ک د .همچنین این تیمار ستتتبف ازاایش مد زما
هوانبزنی گونب  C. cylindraceaشده اسک .احپماتً مقدار
خاکاتپ اضازب شده ب اپ هوانبزنی سبف تغیی  pHو
کاهش پپاناتتیل هذب آب توستت ذور گ دیده استتک و
مانع از هوانبزنی یا تأخی در ز آیند آ شده اسک [.]36
تیمتتار دود در دو گونتتب  T. crinitumو P. persica
اعث کاهش معنیدار میانگین درصتتد هوانبزنی و در ستتب
گونتب  M. persica ،H. piliferumو  T. crinitumاعث
ازاایش میانگین مد زما هوانبزنی شتتد .مواد زعال در
دود ،مح کهاد شتیمیایی هاپند کب هوانبزنی را تقویک
و یا مهار میکنند [ .]02بفظک مواد زعال دود و زما ق ار
گ زپن در مع ض این تیمتار میتواند ب وور منیی ،ی اث
یا مثبک شتتتاخص هاد هوانبزنی ذر گونب هاد گیاهی
تأثی گذارد [ .]06 ،0مطالعباد در پارک مفی گفاتتتپا
نشا داد کب تیمارهاد مخپفف دود ذر سب گونب گ اس
 Festuca valesiaca ،Stipa caucasicaو )Poa densa
اث معنیدارد نداشپند [.]03
تیمارهاد ح ارتی ب کار گ زپب در این مطالعب ،یا تأثی
معنی دارد میتانگین درصتتتد هوانب زنی گونب هاد مورد
مطالعب نداشپند و یا سبف کاهش معنیدار میانگین درصد
هوانبزنی تعدادد از گونبها ب خصتتوص در دماهاد اتت
شتتتدنتد .تح یک هوانبزنی ذور از و یق گ ما معموتً ب
دلیل تخ یف پوستپب سخک ذر و یا ت کخوردگی پوسپب
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ناش تی از درهب ح ار ات استتک کب اعث میشتتود ذرها
نابک ب آب و اکایژ نیوذپذی اشند و همچنین خواب
زیایکی ذر شکاپب شود [ .]23ا این وهود ،پ از ت ک
خورد پوستتتپب ذر ،درهب ح ار ات میتواند ب هنین
آستتیف ستتاند و اعث شتتود هوانبزنی بی ممکن شتتود
[ .]32مطالعا قبفی در کشتتتور همراستتتپا ا این مطالعب،
تیمار شتوک ح ارتی مپوس و ات را عامل کاهش دهنده
درصتتتد هوانبزنی ذر گونبهاد گیاهی مشتتتخص ک دند
[ .]20مطالعب دیگ د در حوزه مدیپ انب نشتتا داد کب ذر
گونتبهتتاد تی ههتاد  Poaceaeو  Lamiaceaeتتا ازاایش
دمتتاد تیمتتار ح ارتی درصتتتتد هوانتتب زنی آ هتتا کم
میشتتتود[ .]20همچنین مطالعب رود  22گونب از تی ه
 Poaceaeمشتتتخص نمود کتتب درهتتب ح ار  06درهتتب
ستتانپیگ اد ستتبف کاهش درصتتد هوانبزنی اکث گونبها
میگ دد [.]0

 .2.4اثر آتشسوزی بر درصد پوشش گونهها
نپایج حاصتتل از دادههاد پوشتتش در پژوهش حاضتت
نشتتا داد کب عد از آتشستتوزد چب گونبهایی ناتتبک ب
آتشستوزد ستازگار ،مقاوم و یا حاتاس هاپند .دو گونب
گ اس یکاتتتتالتتب  T. crinitumو  H. piliferumاز ین
گونتبهتاد مورد مطتالعتب ،از تی ه  ،Poaceaeناتتتبک ب
آتشسوزد سازگار وده و درصد پوشش آ ها عد از آتش
تب میاا معنیدارد ازاایش پیتدا ک د .نپتایج م وط تتب
تیمارهاد محصوت آتش این دو گونب نیا حاکی از اث
معنیدار این تیمارها هوانبزنی این گونبهاسک .ازاایش
پوشش گونبهاد گ اس یکاالب عد از آتشسوزد میتواند
ب این دلیل اشتتد کب این گونبها ز صتتک وفف وده و ا
وول دوره رشتد س یع ،تولید ذر ز اوا  ،داشپن انک ذر
قود ،تأثی مثبک آتشستوزد هوانبزنی ذر این گونبها
و ایجاد زضتاد مناستف پ از آتشستوزد درصد پوشش
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آ ها ازاایش چشتتتمگی د دارد [ .]20نپایج مطالعباد در
م اتع نیمباستتتپیی زاگ س هنو ی نشتتتا داد کب پ از
آتشستتوزد ،درصتتد پوشتتش گونبهاد تی ه  Poaceaeب
خصوص یکاالبها ازاایش مییا د [.]00

 .3.4کاربردهای اکولوژیکی
ب وور کفی تیمارهاد دود ،ح ار  ،خاکاپ و ت کیف
این تیمتارهتا ابفتف گونتبهاد مورد مطالعب تأثی گذار
ودند .نپایج این مطالعب نشتتتا داد کب پاستتتج گونبهاد
مخپفف گیاهی ناتتتبک ب محصتتتوت آتش مانند دود،
ح ار  ،خاکاپ و ت کیف آ ها طور قا ل توههی مپیاو
می اشتتد .گونبهایی کب درصتتد هوانبزنی آ ها تحک تأثی
تیمارهاد محصتتتوت آتش ازاایش پیدا ک د ،در مناوق
پ از آتش ستوزد ،اهازه خواهند یازک تا زضاهاد خالی
ایجاد شتده توس آتش را تحک اشغال خود درآورند [.]3
عالوه این ،در سناریوهاد ازاایش آتشسوزد در آینده،
گونتب هتاد عفیی می توانند ناتتتبک ب گونب هاد چو ی
وتباد و درخپچباد) ازاایش یا ند ،زی ا گونبهاد چو ی
ب زما هاد ووتنیت د ین آتشستتوزدها نیاز دارند تا
ازستازد شتوند و پوانند زضاهاد خالی ایجادشده پ از
آتشستوزد را ب اشغال خود درآورند [ .]20 ،21 ،3تحک
چنین ستتناریوهایی ،میتوا انپظار داشتتک کب گونبهاد
عفیی مورد مطالعب در پژوهش حاضتت  ،و ستتای گونبهاد
معمول در منطقب مورد مطالعب ،ز اوا ت شوند و تغیی اتی
در ستاخپار پوشش گیاهی مانند تنوع گونبها و یا ت کیف
گونباد) ایجاد کنند [ ،]0 ،3این موضوع در مطالعا قبفی
اد ستتای مناوق نیمبخشتتک ماتتپعد آتشستتوزد در
هها نیا گاار شتتده استتک [ .]30 ،22البپب مطالعا
تکمیفی یشتپ د اد رسی نقش تیمارهاد محصوت
آتش گونبهاد گیاهی منطقب و همچنین درک هپ از
پویایی این هوامع گیاهی پ از آتشسوزد نیاز اسک.

001

...پاسج هوانبزنی گ اسها و زوربهاد یکاالب و چندسالب ب

References
[1] Abedi, M., Zaki, E., Erfanzadeh, R. and Naqinezhad, A. (2018). Germination patterns of the scrublands
in response to smoke: The role of functional groups and the effect of smoke treatment method. South
African Journal of Botany, 115, 231-236.
[2] Arán, D., García-Duro, J., Reyes, O. and Casal, M. (2013). Fire and invasive species: Modifications in the
germination potential of Acacia melanoxylon, Conyza canadensis and Eucalyptus globulus. Forest
Ecology and Management, 302, 7-13.
[3] Arcamone, J.R. and Jaureguiberry, P. (2018). Germination response of common annual and perennial
forbs to heat shock and smoke treatments in the Chaco Serrano, central Argentina. Austral ecology, 43(5),
567-577.
[4] Baskin, C.C., Baskin, J.M. (2001). Seeds: Ecology, Biogeography and Evolution of Dormancy and
Germination. Academic Press, San Diego California.
[5] Baskin, J.M. and Baskin, C.C. (2004). A classification system for seed dormancy. Seed science research,
14(1), 1-16.
[6] Brown, N.A.C., Van Staden, J., Johnson, T. and Daws, M.I. (2003). A summary of patterns in the seed
germination response to smoke in plants from the Cape Floral Region. Seed Conservation Turning Science
into Practice. Cromwell Press, Ltd. Kew, Great Britain, 563-574.
[7] Buhk, C. and Hensen, I. (2006). “Fire seeders” during early post-fire succession and their quantitative
importance in south-eastern Spain. Journal of Arid Environments, 66(2), 193-209.
[8] Casillo, J., Kunst, C. and Semmartin, M. (2012). Effects of fire and water availability on the emergence
and recruitment of grasses, forbs and woody species in a semiarid Chaco savanna. Austral Ecology, 37(4),
452-459.
[9] Clarke, S. and French, K. (2005). Germination response to heat and smoke of 22 Poaceae species from
grassy woodlands. Australian Journal of Botany, 53(5), 445-454.
[10] Daws, M.I., Davies, J., Pritchard, H.W., Brown, N.A. and Van Staden, J. (2007). Butenolide from plantderived smoke enhances germination and seedling growth of arable weed species. Plant Growth
Regulation, 51(1), 73-82.
[11] Dayamba, S.D., Tigabu, M., Sawadogo, L. and Oden, P.C. (2008). Seed germination of herbaceous and
woody species of the Sudanian savanna-woodland in response to heat shock and smoke. Forest Ecology
and Management, 256(3), 462-470.
[12] Fenner, M. and Thompson, K. (2005). The ecology of seeds: Cambridge Univisity Press, Cambridge.
[13] Fidelis, A., Blanco, C.C., Müller, S.C., Pillar, V.D. and Pfadenhauer, J. (2012). Short‐ term changes
caused by fire and mowing in Brazilian Campos grasslands with different long‐ term fire histories. Journal
of Vegetation Science, 23(3), 552-562.
[14] Florentine, S., Weller, S., King, A., Florentine, A., Dowling, K., Westbrooke, M. and Chauhan, B.S.
(2018). Seed germination response of a noxious agricultural weed Echium plantagineum to temperature,
light, pH, drought stress, salinity, heat and smoke. Crop and Pasture Science, 69(3), 326-333.
[15] García-Duro, J., Cruz, O., Casal, M. and Reyes, O. (2019). Fire as driver of the expansion of Paraserianthes
lophantha (Willd.) IC Nielsen in SW Europe. Biological Invasions, 21(4), 1427-1438.
[16] Gholami, P., Mirzaei, M.R., Zandi Esfahan, E. and Eftekhari, A. (2020). Effect of Fire on Composition,
Biodiversity, and Functional Groups Changes in Semi-Steppe Rangelands of Southern Zagros. Journal of
Rangeland Science, 10(1), 39-48. (In Farsi)

0060  هار،0  شماره،51  دوره،  مجفب منا ع وبیعی ای ا،م تع و آ خیادارد

000

[17] Gomez-Gonzalez, S., Torres-Diaz, C. and Gianoli, E. (2011). The effects of fi re-related cues on seed
germination and viability of Helenium aromaticum (Hook.) HL Bailey (Asteraceae). Gayana Botánica,
68(1), 86-88.
[18] Gonzalez, S.L. and Ghermandi, L. (2012). Fire cue effects on seed germination of six species of
northwestern Patagonian grasslands. Natural Hazards and Earth System Sciences, 12(9), 2753-2758.
[19] Harper J.L. (1977) Population Biology of Plants (Academic Press) Londres, Inglaterra.
[20] Hobbs, R.J. and Huenneke, L.F. (1992). Disturbance, diversity, and invasion: implications for
conservation. Conservation biology, 6(3), 324-337.
[21] Kazancı, D.D. and Tavşanoğlu, Ç. (2019). Heat shock-stimulated germination in Mediterranean Basin plants
in relation to growth form, dormancy type and distributional range. Folia Geobotanica, 54(1), 85-98.
[22] Keeley, J.E. and Brennan, T.J. (2012). Fire-driven alien invasion in a fire-adapted ecosystem. Oecologia,
169(4), 1043-1052.
[23] Keeley, J.E. and Fotheringham, C.J. (1997). Trace gas emissions and smoke-induced seed 572
germination. Science, 276, 1248-1250.
[24] Keeley, J.E., Pausas, J.G., Rundel, P.W., Bond, W.J. and Bradstock, R.A. (2011). Fire as an evolutionary
pressure shaping plant traits. Trends in plant science, 16(8), 406-411.
[25] Moles, A.T., Falster, D.S., Leishman, M.R. and Westoby, M. (2004). Small‐ seeded species produce more
seeds per square metre of canopy per year, but not per individual per lifetime. Journal of ecology, 92(3),
384-396.
[26] Morrison, D.A. and Morris, E.C. (2000). Pseudoreplication in experimental designs for the manipulation
of seed germination treatments. Austral Ecology, 25(3), pp.292-296.
[27] Nabizadeh, S., Naghipour Borj, A.A. and Tahmasebi, P. (2018). Heat, Smoke and Ash Effects on Soil
Seed Bank Germination in the Semi-Steppe Rangelands of Central Zagros, Iran. Iranian Journal of Applied
Ecology, 7(3), 13-25. (In Farsi)
[28] Naghipour, A.A., Bashari, H., Khajeddin, S.J., Tahmasebi, P. and Iravani, M. (2016). Effects of smoke,
ash and heat shock on seed germination of seven species from Central Zagros rangelands in the semi-arid
region of Iran. African Journal of Range & Forage Science, 33(1), 67-71.
[29] Naghipour, A.A., Nabizadeh, S. and Pourrezaei, J. (2019). Effects of fire on vegetation dynamics in semisteppe rangelands (case study: Buin va Miandasht rangelands, Isfahan province). Iranian Journal of Range
and Desert Research, 26(3). (In Farsi)
[30] Ne'Eman, G., Henig‐ Sever, N. and Eshel, A. (1999). Regulation of the germination of Rhus coriaria, a
post‐ fire pioneer, by heat, ash, pH, water potential and ethylene. Physiologia Plantarum, 106(1), 47-52.
[31] Neéman, G., Neéman, R., Keith, D.A. and Whelam, R.J. (2009). Does post- fire plant regeneration mode
affect the germination response to fire-related cues? . Oecologia, 159, 483–492.
[32] Paula, S. and Pausas, J.G. (2008). Burning seeds: germinative response to heat treatments in relation to
resprouting ability. Journal of Ecology, 96(3), 543-552.
[33] Pausas, J. (2004). Changes in fire and climate in the Eastern Iberian Peninsula (Mediterranean basin).
Clim. Change, 63, 337-350.
[34] Pausas, J.G. and Keeley, J.E. (2009). A burning story: the role of fire in the history of life. BioScience,
59(7), 593-601.
[35] Pausas, J.G. and Keeley, J.E. (2014). Evolutionary ecology of resprouting and seeding in fire‐ prone
ecosystems. New Phytologist, 204(1), 55-65.

005

...پاسج هوانبزنی گ اسها و زوربهاد یکاالب و چندسالب ب

[36] Shirmardi, H. A., Gholami, P., Ghasriani, F., and Mohammadi, H. (2020). The most appropriate level of
utilization for Bromus tomentellus at Karsanak rangelands in Chaharmahal & Bakhtiari. Rangeland, 14(3),
367-378. (In Farsi)
[37] Tahmasbi, P., (2013). An investigation on detrimental effect and potential use of fire as a management
tool for plant community composition in semi-steppe rangelands, Chaharmahal and Bakhtiari province.
Journal of Range and Watershed Managment, 66(2), 287-298. (In Farsi)
[38] Tahmasbi, P., Ebrahimi, A., and Yarali, N. (2012). The most appropirate quadrate size and shape for
determing some characteristics of a semi-steppic rangeland. Journal of Range and Watershed
Management, 65(2), 203-216. (In Farsi)
[39] Thomas, P.B., Morris, E.C., and Auld, T.D. (2003). Interactive effects of heat shock and smoke on germination
of nine species forming soil seed banks within the Sydney region. Austral Ecology, 28, 674–683.
[40] Thomas, P.B., Morris, E.C., and Auld, T.D. (2007). Response surfaces to the combined effects of heat
shock and smoke on germination of 16 species forming soil seed banks in south-east Australia. Austral
Ecology, 32, 605–616.
[41] Tierney, D. A. (2006). The effect of ﬁre-related germination cues on the germination of a declining forest
understorey species. Australian Journal of Botany, 54(3), 297–303.
[42] Van Staden, J., Brown, N. A., Jäger, A. K., & Johnson, T. A. (2000). Smoke as a germination cue. Plant
Species Biology, 15(2), 167-178.
[43] Zaki E, Abedi M. (2017). Effects of smoke and heat treatments on germination of Stipa caucasica, Festuca
valesiaca and Poa densa. Rangeland, 10(4), 474-482. (In Farsi)
[44] Zaki, E., Abedi, M. and Naqinezhad, A. (2021). How fire history affects germination cues of three
perennial grasses from the mountain steppes of Golestan National Park. Flora, 280, p.151835.
[45] Zuloaga-Aguilar, S., Briones, O. and Orozco-Segovia, A. (2011). Seed germination of montane forest
species in response to ash, smoke and heat shock in Mexico. Acta Oecologica, 37(3), 256-262.

Accepted: 2022-01-17
Received: 2022-03-08

pp. 153-168

Germination response of annual and perennial herbaceous
species to fire products in semi-steppe rangelands
 Ali Asghar Naghipour*;


Assistant Prof., Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord
University, Shahrekord, I.R. Iran.
Maedeh Sharifi; MSc. in Range management, Faculty of Natural Resources and Earth Science, Shahrekord
University, Shahrekord, Iran.

 Ataollah Ebrahimi; Associate Prof., Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University,
Shahrekord, I.R. Iran.

 Elham Ghehsareh; Assistant Prof., Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University,
Shahrekord, I.R. Iran.

 Sina Nabizadeh;

PhD student in Rangeland Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Science,
Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

Abstract
Fire is one of the important ecological factors that affect the dynamics of rangeland vegetation.
In recent decades, the incidence of wildfires in semi-steppe rangelands has increased significantly,
challenging the adaptive capacity of plants for post-fire regeneration. In the present study, the
germination response of eight annual and perennial herbaceous species of semi-steppe rangelands
of Chaharmahal va Bakhtiari province to fire products treatments including heat (60, 80 and 100°
C), smoke, ash, and the combined effect of heat and smoke treatments were investigated. Also,
percentage cover change of studied species, one year after the fire were measured in the field. The
results showed that the germination of seeds of eight studied plant species showed a significant
positive or negative reaction to at least one of the fire product treatments. Combined treatment of
smoke and 60° C caused a significant increase in the mean germination percentage of
Heteranthelium piliferum. This treatment also significantly reduced the mean germination time
of Cousinia cylindracea. Ash treatment also increased the mean germination percentage of
Alyssum linifolium and Stachys lavandulifolia. Vegetation sampling results also showed that
among the eight species studied, H. piliferum and Taeniatherum crinitum were fire adapted and
six species were tolerant. The results of this study can be used as a potential factor to understand
the dynamics of vegetation and restoration of degraded rangelands.
Keywords: Vegetation, Smoke treatment, Heat treatment, Ash treatment, Germination
percentage, Chaharmahal va Bakhtiari province.
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