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 ترکیب و تنوع بانک بذر خاک زمانی بر مختلف  یهادورهدر  یسوزآتشأثیرات ت

 بلوط لرستان یهاجنگلدر 

 

  3 و بابک پیله ور 3 ، علی صالحی*2حسن پوربابایی 1 نظرپورفرد کورش
 

 .، صومعه سراگیالندانشگاه  ،ة منابع طبیعیدانشکددانشجوی دکترا  2
 .، صومعه سراگیالندانشگاه  ،طبیعی منابع ةدانشکداستاد گروه جنگلداری  1

 .، صومعه سراگیالندانشگاه  ،منابع طبیعی ةدانشکددانشیار گروه جنگلداری  0
 .آباد، خرملرستاندانشگاه  ،و منابع طبیعی کشاورزی ةدانشکددانشیار گروه جنگلداری  0

 (23/22/2049؛ تاریخ پذیرش: 10/0/2049)تاریخ دریافت: 

 چکیده
طراحـی  منظوربهبانـک بـذر خاک  بیترکتنوع و  نییتعو ساختار جوامع است.  بیترک رییتغها اختالل از عوامل مهم سیستماکو شتریبدر 

سـاله،  یک) یسوزآتش مختلف زمانی یهادورهدر بانک بذر خاک  اتیخصوص حاضر ۀمطالعضروری است در  ییایاححفاظتی و  یهابرنامه

برداشـت   یمتـر یسانت 13تا  3از عمق  نمونه قطعه 93تعداد در هر منطقه  .بررسی شد کوهدشتشهرستان در  و شاهد( سالهدهساله، پنج

سـرما بـه گلخانـه     ماریتپس از اعمال  هانمونه. شداستفاده  یمتریسانت 13×13بانک بذر خاک از قاب فلزی  یهانمونهشد. برای برداشت 

و بیشـترین تشـابه بانـک بـذر خـاک       .داشـت وجود  چهارگانهدر مناطق  تشابه یهاشاخصبین  یداریمعناختالف . منتقل و کشت شدند

مختلـف   زمـانی  یهـا دورهمتعـارف نشـان داد کـه     یقـ یتطب لیـ تحل جینتـا . استساله  23 یسوزآتششاهد و  مناطقپوشش روزمینی در 

تـراکم  نتایج نشان داد که بـین   .منعکس شده استبانک بذر خاک  بیترکآشکار در  صورتبه شگاهیرو طیشراآنها بر  تأثیراتو  یسوزآتش

بیشترین تراکم بانک بـذر خـاک را در    تیپتوفیکریهمتروفیت و  یهاگونه .داری وجود داردخاک در چهار منطقه اختالف معنی بانک بذر

غنـای مارگـالف و    ،وینـر  شانون تنوع کریپتوفیت بیشترین تراکم بانک بذر خاک را داشتند. یهاگونهشاهد  ۀدر منطق و یسوزآتشمناطق 

براسـاس نتـایج تحقیـق حاضـر      شاهد مشاهده شـد.  ۀداری داشت و بیشترین تنوع در منطقیکنواختی پایلو بین چهار منطقه تفاوت معنی

 و این تغییـرات بـا گذشـت    شودیم نمایان خاک بذر بانک ترکیب در مشخص صورتبه مدتکوتاه در یسوزآتش از پس رویشگاه تغییرات

 .شوندیمزمان بازیابی 

 : تنوع زیستی، جوامع گیاهی، شکل زیستی، کوهدشت.های کلیدیواژه

 

 مقدمه

 یخـاک  ةکـر منـابع طبیعـی    نیتـر مهـم از  هاجنگل

 اساسی در نگهـداری  تأثیرو عملکرد آنها  روندیمشمار به

ــو یکی دارد  (.Akbarzadeh et al., 2017) تعــادل اکول

 در محیطـی زیسـت  ممهـ  عوامـل  از جنگل یسوزآتش

 تأثیری اساسـی  و ستهاستمیاکوس سازگاری و تکامل

 دارد یاهیـ پوشـش گ  پویـایی و  ساختار یریگشکل در

(Carilla et al., 2012). و تکامــل یســوزآتــش 
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 و داده قـرار  تـأثیر  تحـت  را اکوسیسـتم  یریپذانعطاف

 دهـــد مـــی کـــاهش را هـــاگونـــه فراوانـــی و تنـــوع

(Bond & Keeley, 2005.) ــ ــشر اث ــوزآت ــر  یس ب

و  یاهیـ پوشـش گ  بـر  مسـتقیم تأثیرات ) ستیزطیمح

 از پـس  فرسـایش  ماننـد  میرمسـتق یغ تأثیرات و خاک

 و سـبب  ندمعمول مخـرب و مرـر   طوربه( یسوزآتش

ــروز  و اقتصــادی ،یطــیمحســتیز جــدی مشــکالت ب

میـزان   .(Neary et al., 1999) دنشـو یمـ  اجتمـاعی 

 یاکننـده کنترل با توجه به عوامل یسوزآتشتأثیرات 

 همچنـین  و( زمـان  شـدت و مـدت  ) آتـش  مانند ر یم

 گیـاهی،  پوشش ترکیب خاک، نوع مانند محلی شرایط

ــوگرافی ــواآب و توپـ ــه  یوهـ ــمتغمنطقـ ــت ریـ   اسـ

(Neary et al., 1999). ثانویـه   تـوالی  که اصلی عوامل

 دهنــدیمــ قــرار تــأثیر تحــت را ســوزیاز آتــش پــس

 ۀاولیـ  مـدل  بـه  توجـه  بـا  یاگونه از: ترکیب اندعبارت

 و زمـان وقـوع حریـق    سـوختگی،  شـدت  فلوریستیک،

 زنـده  بـه  قـادر کـه   قوی در خاک بذربانک  یک وجود

(. Moya et al., 2019اسـت )  اخـتالل  مانـدن بعـد از  

 توانـد یمـ  طبیعـی  اخـتالل  نـوعی  عنوانبه یسوزآتش

 هدف یهاگونهحیات  تجدید را برای مناسب یهانهیزم

 بـه  بـذر  تحریک و گیاهی یهاگونهسایر  رقابت حذف با

بنـابراین،   (.Anna et al., 2014) کنـد  ایجاد زدن جوانه

 جوامـع  ترکیـب  و سـاختار  تغییـر  بـه  قـادر  تنهانهآتش 

مانند  خاک بذر بانک یهامشخصه بر بلکه گیاهی است،

 نیـز  بذر یزنجوانه سرعت و بذور تراکم ،یاگونه ترکیب

 وقـوع  از پـس  (.Read et al., 2000) گـذارد یمـ  تأثیر

 یجنگلـ  یهاستمیاکوس بازسازی و پویایی ،یسوزآتش

یـا   خـاک  در شـده رهیـ ذخ حیاتی بقای به شدهبیتخر

ــ ــارتیهبـ ــذر  عبـ ــک بـ ــاک بانـ ــتگی خـ   دارد بسـ

(Akinyemi et al., 2019 بانـک .)  نقـش  خـاک  بـذر 

 و مقاومـت  بـر  و دارد یپویایی پوشش گیاه در مهمی

ــاف ــذانعطـ ــتم یریپـ ــأثیر اکوسیسـ ــ تـ ــذاردیمـ   گـ

(Francisco & Lazaro, 2000اگر .)    پوشـش گیـاهی

 تخریـب شـده   شدید طوربه یسوزآتشپس از  موجود

  نتیکـی  منبـع  خـاک  در شـده رهیذخ بذر باشد، بانک

 اسـت  گیـاهی  جوامع نگهداری و بازسازی برای یمهم

(Akinyemi et al., 2019). بـا طـور معمـول   به گیاهان 

 داخـل  در ونسک حالت به هاگونه ربذو از برخی نگهداری

 دیـ تجد از قسـمتی  انـداختن  تـأخیر  به نتیجه در و خاک

زمینـۀ   تـا  دهنـد یم تشکیل خاک بذر بانک خود، اتیح

 یـا  نـامطلوب  شـرایط  بروز از پس رویشگاه در آنها حرور

 ۀسـابق  (.Heidari et al., 2014باشـد )  فـراهم  تخریـب 

 شـود می رهذخی خاک بذر بانک در ینحوبه اکوسیستم

 ،یسـوز آتش مانند عواملیاز طریق  تخریب از پس که

 مهمـی تأثیر  تواندیم بذر بانک خشکسالی و دام چرای

(. Heidari et al., 2014باشـد )  داشـته  ثانویه توالی در

گیـاهی منـاطق دچـار     جامعـۀ  ترکیب و ساختار تغییر

بـدون حریـق )شـاهد(     یهاعرصه با مقایسه در حریق

ــه ــلب ــاوت دلی ــیت در تف ــه حساس ــاگون ــه ه ــا ب   گرم

  اســـت یســـوزآتـــش از پـــس محیطـــی شـــرایط و

(Santos et al., 2014). (2009)Abaci et al.  در 

 بـر زمـانی مختلـف    یهابازهدر  یسوزآتش اثر بررسی

 بمـو  ملـی  پـارک  بـذر خـاک در   بانک یاگونه ترکیب

 دو در یسـوز آتـش  تیجـه رسـیدند کـه   ن نیبه اشیراز 

ـ   تـراکم  در تفـاوت  سـبب  رویشگاه  و ذر خـاک بانـک ب

 .اسـت  شـده  شـاهد  و حریق ۀمنطق در یاگونه ترکیب

(2018) Lipoma et al.  بـر   یسـوز آتشبه بررسی اثر

 خشـک مـه ینمنـاطق   یهـا جنگـل بانک بذر خاک در 

ــه اپرداختنــد و  آر انتــین ــب نتیجــه رســیدند کــه  نی

 تـأثیر  خـاک  در بـذور  فراوانـی  بر شدتبه یسوزآتش

 .گـذارد ینمـ  تـأثیر  آن یاگونه ترکیب بر اما ،گذاردیم

 یریپـذ انعطـاف  کـه  نتیجه رسـیدند  نیبه ا ،همچنین

بانـک   از مسـتقیم  یزنـ جوانه به جدی طوربه رویشگاه

بـا   Akinyemi et al. (2019). اسـت وابسته  خاک بذر

 ۀسـه عرصـ  در خاک بر بانک بذر  یسوزآتشبررسی اثر 

ـ بـه ا  هنیجریـ  یهـا جنگـل جنگلی متفاوت واقـع در    نی

و تنـوع   تـراکم  نیب یداریمعن نتیجه رسیدند که تفاوت

آنـان  . دارد وجـود  جنگلی ۀدر سه عرص خاکبانک بذر 

 گیـاهی  پوشش بازسازی پتانسیل کهدریافتند همچنین 

 گرمـای  و اسـت  محـدود  خـاک  بذر بانک توسط جنگل
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 خـاک  بذر بانک یهایژگیو بر منفی تأثیر آتش ناشی از

 طـور انتخـابی  بـه  را هـا گونـه  برخـی  ظهور اما ،گذاشته

مطالعۀ در   .Santana et al (2014) .داده است افزایش

کاهش  سبب یسوزآتشنتیجه رسیدند که  نیبه اخود 

بـذور و افـزایش    ریـ وممـر  بانک بذر خـاک از طریـق   

. شـود یمـ آن از طریق شکستن خـواب بـذور    یزنجوانه

ـ بـه اسـتقرار گیاهـان بـا      یسـوز آتـش همچنین،  دازة ان

مثل سـریع از طریـق بانـک بـذر      کوچک و دارای تولید

 خـاک  در حریـق  تأثیر حال، این با. دکنیم خاک کمک

 خـاک متفـاوت   انـواع  و گیـاهی  جوامع نوع به بسته نیز

 یینـدها یفرا و عوامـل  تأثیر تحت هاجنگلپویایی  است.

 و یزادآور ،یاگونـه  ترکیـب  رویشـگاهی،  شـرایط  مانند

، مراتع هاجنگلمان زبراساس آمار سا .دارد قرار آشفتگی

در منـاطق   سوزیآتشکشور ساالنه صدها  یزدارآبخیو 

سـازمان   هـای گـزارش . بنـابر  دهـد میایران رخ  مختلف

دود هرسـاله حـ  ، 1335جهانی )فـاوو( در سـال    خواربار

از  سـوزی آتـش ایران در اثـر   هایجنگلدرصد از  31/3

 آگـاهی بنـابراین،   .(Moradi et al., 2016) رودمی بین

 ایندر  که مختلف یهازماناختالل در  یک تأثیرات از

 حفـ   به ،است شده گرفته نظر در یسوزآتش تحقیق

زاگـرس از   یهـا جنگـل کند. می کمک اکوسیستم یک

وری گیـاهی و جـان   یهـا گونـه بـاارزش   یهاگاهرهیذخ

ن رخ آزیـادی در   یهـا یسـوز آتـش  هرسالهکه  است

ــ ــدیم ــتان کوده ــعتی  . شهرس ــا وس ــت ب ــر هدش براب

هکتار منابع طبیعـی   195935 یداراهکتار  043331

هکتار اراضـی جنگلـی    253154مقدار است که از این 

 یاراضـ در  یعیوسـ  یهـا یسـوز آتش هرسالهکه  است

وقـوع  بـه  یرعمـد یغ و یعمـد  صـورت بـه آن  یجنگل

 یاهیـ پوشـش گ و سبب خسارات فراوانی به  ونددیپیم

 بـذر  بانـک با توجـه بـه اینکـه     .شودیماراضی جنگلی 

 بذر جوانه زدن و بذر دیتول نیب ،زمانی ۀفاصل پل خاک

 یاهیـ گ ۀجامع تداوم برای را سازوکاری تواندیم ،است

 بررسـی رو ازاین کند. فراهم یسوزآتشپس از اختالل 

 اطالع که یطوربهدارد،  اهمیت زیادی خاک بذر بانک

 یاهیـ گ وامـع ج بذر بانک کینامید قدرت و ساختار از

 پوشـش  یایـ اح و یاهیـ پوشـش گ  تیریمـد  منظوربه

 توزیـع  از اطالع و است مهم اریبس افتهیبیتخر مناطق

 بانـک  بـر  اختالل و محـیط  اثر خاک، در بذرها دوام و

 بذر خـاک  بانک با ینیروزم پوشش شباهت ،بذر خاک

اضـر  بنابراین، هدف از تحقیـق ح  است. ضروری و الزم

زمـانی مختلـف بـر     یهابازهدر  یسوزآتشاثر  ۀمقایس

 .استبانک بذر خاک  یهایژگیو

 

 هاروشواد و م

 منطقۀ پژوهش

بــا شهرســتان کوهدشــت  در  پــژوهش ۀمنطقــ

ــا  00°25´مختصــات  ــر   00 °53´ت و  یشــمالع

میـانگین بارنـدگی    ،یشـرق طـول   93°95´تا 52°91´

 ۀدرجـ  29سـالیانۀ  و میـانگین دمـای    متـر یلیم 993

 بـرای . اسـت لرستان واقـع  استان در غرب  گرادیسانت

کـه در   هـا جنگل، سه منطقه از این تحقیقاین اجرای 

انتخـاب شـد.    انـد شـده مختلف دچار حریق  یهاسال

هـای  شامل فـرم  طور معمولبهاین منطقه  یهاجنگل

 زاددانـه و شـاخه و   زادشـاخه ، دانـه و  زاددانه یپرورش

 یهـا هگونو  یرانیاغالب منطقه بلوط ۀ که گون ندهست

و آلبـالو   یکـوه ، زالزالـک، بـادام   کمیکـ همراه شـامل  

رای ایـن پـژوهش سـه منطقـه کـه بـا       ب .است یوحش

ی مختلـف دچـار   هـا سالشرایط توپوگرافی یکسان در 

شـاهد انتخـاب   منطقۀ همراه یک به ،حریق شده بودند

هـای  سـوزی شد. انتخـاب منـاطق بـا توجـه بـه آتـش      

 ۀمنطقـ  ت:زیر صـورت گرفـ   شکلبهمختلف  یهاسال

هکتـار   43در سـط  معـادل    2095 رماهیتاول که در 

 مردادمـاه دوم کـه در   ۀمنطقـ  ؛دچار حریق شـده بـود  

هــای هکتــار از جنگــل 93در ســطحی معــادل  2042

سـوم کـه در سـال     ۀمنطقـ و  ؛طبیعی دچار حریق شد

 تحقیـق  ۀعنوان منطقهکتار به 233با مساحت  2045

 (.2شکل شد )انتخاب 
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 تحقیق ۀیت منطقموقع -2شکل 

 

 روش پژوهش

 بانک بذر خاک یبردارنمونهروش 

قطعـات  تعداد  برای تحقیق،ب مناطق پس از انتخا

و در  نمونــه قطعــه 93)در هــر منطقــه تعــداد  نمونــه

برداری منظم ( به روش نمونهنمونه قطعه 213مجموع 

. شـد متـر پیـاده    233× 253 ۀشـبک تصادفی با ابعـاد  

 نیـی تع مترمربع( 2133) آر 21نمونه  قطعاتمساحت 

 93×  03شکل قطعات نمونه مستطیلی و به ابعاد  .شد

قطعــات نمونــه مســاحت و  متــر در نظــر گرفتــه شــد

پوشش گیاهی روزمینی بـا   یهادادهبرداشت  منظوربه

 یهـا پالتروش حداقل سط  با استفاده از  یریکارگبه

بـه ایـن    .مشخص شـد گونه  -حلزونی و منحنی سط 

)در چهـار   متـر  1×1ابعـاد   الت مربعی باپنج پ منظور

 متـر(  93×  03مستطیلی نمونۀ قطعات گوشه و مرکز 

 نبـود قطعه نمونـه حرـور و   در داخل هر و  هشدپیاده 

 منظـور بـه . نهـا ثبـت شـد   آ فراوانـی  و ، تـراکم هاگونه

 13×13بانک بذر خاک از قاب فلزی با ابعـاد  برداشت 

در اوایـل   هـا نمونـه برداشـت   .استفاده شـد  متریسانت

 .خردادماه انجام گرفت

 صـورت بـه انتقال گرمـا در خـاک    با توجه به اینکه

 5یک گرادیان نزولی حرارتی است کـه دمـا در عمـق    

رسـد و  می گرادیسانت ۀدرج 25متری خاک به سانتی

متـری نخواهـد رسـید    سـانتی  13اغلب گرما به عمـق  

(De Bano, 2000)      و با توجه بـه اینکـه عمـق خـاک

 13تر از شــ در برخــی منــاطق بی  تحقیــق  ۀقــمنط

 یاصـل  ۀنمونـ گوشۀ قطعه  چهار هر نبود، از متریسانت

برداشـت   خاک عمق اول یمتریسانت 13 از نمونه کی

تا یک نمونه خاک ترکیبـی از هـر   شد و با هم ترکیب 

بررسی بانک بذر خـاک اسـتفاده    منظوربهنمونه  قطعه

پالسـتیکی   یهـا سـه یکترکیبی در نمونۀ سپس  .شود

اِعمـال   منظـور بـه  یگـذار شـماره و پس از شد ریخته 

مـاه در   1مـدت  بـه  در سـردخانه  هـا نمونهتیمار سرما 

گرفتنـد و سـپس    قـرار  گرادیسانت ۀدرج 9تا  0دمای 

کشـت در سـینی کشـت در محـیط گلخانـه       منظوربه

 15تـا   23)دمـای   هفته در شرایط رویش 12مدت به

از روش آبیـاری   .ه شـدند ( قـرار داد گـراد یسانتدرجۀ 

 بـا  گیـاهی  یهـا گونـه پاشی استفاده شـد.  مهکرتی و 

ایــالم  فلــور شــامل موجــود منــابع از اســتفاده

(Mozaffarian, 2008) ــور و ــی فلــ ــران  رنگــ ایــ

(Ghahraman, 1978-2003در )  دانشـگاه   بـاریوم  هـر

ــیالن ــایی گ ــایی شــکل زیســتی   .شــدند شناس شناس

وش رانکـایر انجـام   فاده از رتگیـاهی بـا اسـ    یهـا گونه

 گرفت.



 ...بر زمانی مختلف هایدوره در سوزیآتش تأثیرات  15

 

 روش تحلیل

 -مـوگروف لکو براسـاس آزمـون   هـا هدادنرمال بـودن  

 خـاک  بذر بانک تنوع بررسی اسمیرنوف بررسی شد. برای

ــین در  غنــای یهــاشــاخص از نظــر مــورد تیمارهــای ب

. شد استفاده پایلو یکنواختی و شانون وینر تنوع مارگالف،

ــه ــین در یاهیــپوشــش گوضــعیت مقایســۀ  منظــورب  ب

ضـریب شـباهت    یهـا شـاخص  از نظـر  مـورد  تیمارهای

 بررسـی اخـتالف   بـرای جاکاراد و سورنسون استفاده شد. 

بـذر   بانک بخش در بذر تراکم و یستیتنوع ز یهاشاخص

 شـاهد منطقۀ  و یسوزآتش مختلف در بین مناطق خاک

 آزمـون  و (ANOVAیکطرفـه )  واریانس لیوتحلهیتجز از

 یبنـد رسـته  یبـرا شـد.   تفادهاسـ  توکی میانگینمقایسۀ 

 نااریـب  یقـ یتطب زیآنـال از بانک بذر خـاک  نمونۀ قطعات 

(Detrended Correspondence Analysis = DCA )

 یرخطـ یغ یهـا سیستم امکان حد تا رایز شد، استفاده

 از اسـتفاده  با هالیوتحلهیتجز کند.می اصالح را هاداده

 .گرفت انجام CANOCO 5و  SPSSافزار نرم

 

 تایجن

ــوع  ــانواده 22در مجم ــۀ  03 جــنس و 24، خ گون

شناســایی شــد. خــاک منطقــه در بانــک بــذر گیــاهی 

ترتیـب  بـه  Brassicaceae و Asteraceae یهاخانواده

گونــه بیشــترین تعــداد گونــه را بــه خــود  5و  22بــا 

 ۀهریک از مناطق منطق گونه در 29. انددادهاختصاص 

ر داشـتند و در هـر کـدام از    حرـو  سالهپنجو  سالهکی

در گونه حرور داشتند.  23ساله و شاهد نیز ده مناطق

 31 ،مطالعـه تحـت  پوشش گیـاهی روزمینـی منـاطق    

ــۀ  ــه گون ــق ب ــاهی متعل خــانواده  29جــنس و  52گی

مطالعـه در مجمـوع   تحـت  شناسایی شدند. در مناطق 

 یهـــاخـــانوادهدیـــده شـــد.  گیـــاهی ةخـــانواد 29
Asteraceae  وFabaceae گونـه   20و  24ترتیب با به

نـی  بیشترین حرور را در ترکیب پوشش گیاهی روزمی

 31از تعداد کـل   .انددادهاین مناطق به خود اختصاص 

گونـه و   31شاهد  ۀگیاهی پوشش سطحی منطق ۀگون

 ۀمنطقگونه،  19ساله ده یسوزآتش ۀاز این نظر منطق

 یسـوز آتـش  ۀگونـه و منطقـ   59 سالهپنج یسوزآتش

بررسـی شـکل زیسـتی     گونه را داشـتند.  90 سالهکی

سـاله  و یـک  سـاله پنج، هسالدهنشان داد که در مناطق 

منطقـۀ  غالـب بـود و در    هـا تیـ تروف یسوزآتشدچار 

تقریبـا    هـا تیـ پتوفیکریهمـ و  هاتیتروفشاهد حرور 

ــود.   ــر ب ــبراب ــوانیم ــور   ت ــت حر ــتروفگف ــاتی و  ه

با ایجاد حریق افزایش یافته اسـت.   هاتیپتوفیکریهم

ترتیــب دارای بیشــترین تعــداد در بــه هــاتیــپتوفیکر

سـاله  یـک منطقـۀ  شاهد و کمتـرین تعـداد در   منطقۀ 

تحت تأثیر  هاتیپتوفیکرکاهش دهندة نشانبودند که 

 .(1)شکل است  یسوزآتش

 

 مطالعهتحت  مناطق کیتفک به کخا بذر بانک یاهیگ عناصر یستیز شکل -1 شکل

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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 میانگین تراکم بذر

  یهـــاگونـــهســـاله ده یســـوزآتـــشۀ در منطقـــ

Bromus sterilis L.، Onopordon acantium L، 

Salvia perspolitana Boiss، Calendula persica C. 

A. Mey،Eremopyrum bonaeparitis (Sprehg.) 

Nevski یهــــاگونــــه ســــالهپــــنج ۀو در منطقــــ 

Bromus sterilis L،Onopordon acantium L   

ــک و در  ــه یـ ــاله منطقـ  ، Bromus sterilis Lسـ

Echium italicum L ،Papaver dubium L  و در

، Tulipa chrysantha Boiss یهـا گونـه منطقه شاهد 

Sinapis arvensis L ،Capsella bursa-pastoris  و

dichaetophora Cephallaria  بیشترین تراکم بذر را

 (.2د )جدول داشتن

 و مشخصات آنها کگیاهی بانک بذر خا یهاگونهست فهر -2 جدول

 خانواده گونه
شکل 

 زیستی

پراکنش 

 جغرافیایی
 شاهد

23 

 ساله

5 

 ساله

یک

 ساله

 یهاگونه

 مشترک

Bromus sterilis L. Poaceae Th PI + + + + * 

Echium italicum L. Brassicaceae He IT + - + +  

Onosma nervosum H. Riedl Boraginaceae He IT - - + +  

straussii Biarum Ranunculaceae He IT + + + + * 

Papaver dubium L. Papaveraceae Th PI - - + +  

Nonnea persica Boiss. Boraginaceae Th IT + - + +  

Achillea Wilhelmsii C. Koch Asteraceae He IT - - + +  

Carduus arabicus Jacq. Ex Murray Asteraceae Th ES, M + + + + * 

Anthemis altissima (L.) var. altissima Asteraceae Th IT + + - +  

Cymbolaena griffithii (A. Gray) Wagenitz Asteraceae Th IT ،M، ES - - + +  

Salvia perspolitana Boiss.  Lamiaceae He IT + + - +  

Carthamus oxycantha M. B. Asteraceae Th IT - - + +  

Echinops pachyphyllus Rech. F. Asteraceae He IT - + - +  

Calendula persica C. A. Mey Asteraceae He IT,ES + + + +  

Francoueria undulate (L.) Lack Brassicaceae th 
 

- + - -  

Onopordon acantium L. Asteraceae He IT + + + -  

Picnomon acarna (L.) Cass. Asteraceae Th IT,M + + - -  

Erysimum crassipes Fisch. & C.A. Mey. Brassicaceae Th IT،M،ES + + + -  

Brassica Tournefortii Gouana. Brassicaceae He IT + + + + * 

Capsella bursa-pastoris(L.) Medicus Brassicaceae Th PI + + + + * 

Hypnois rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt. Asteraceae He IT,M + + + + * 

Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae He IT,M + + + -  

Cephallaria dichaetophora Orchidaceae He IT + + + + * 

Eremopyrum bonaeparitis(Sprehg.) Nevski. Poaceae Th IT،M + + - -  

Sinapis arvensis L. Brassicaceae Th IT ،M، ES + + + -  

Euphorbia cheiradenia Boiss. & Hohen. Ex Boiss. Euphorbiaceae He IT + + + + * 

Phlomis persica Boiss. Lamiaceae He IT + + + + * 

Polypogon Poaceae Th M,IT, ES + + + + * 

Tulipa chrysantha Boiss. Liliaceae Cr IT + + + + * 

Trifolium echinatum M. B. Fabaceae Th IT ،M، ES + + + + * 

 تورانی،  -: ایرانیITسیبری، -: اروپاES، یاترانهیمد: Mجغرافیایی) پراکنش _(تیپتوفیکریهم :He: کریپتوفیت، Cr: تروفیت، Thشکل زیستی)

PI :مشترک یهاگونه_ * نبود -+ حرور و  _ی(اهیچندناح 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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واریانس یکطرفه نشان داد کـه   لیوتحلهیتجزتایج ن

 یهـا زمانتراکم بذر در  بین میزان یداریمعناختالف 

ــس ــف پ ــشاز  مختل ــوزآت ــود دارد )و یس (. P>%2ج

میانگین توکی بیشترین تـراکم  مقایسۀ براساس آزمون 

و کمترین  بذر در متر مربع( 1/9) شاهد ۀبذر در منطق

بـذر در   9/0)تعداد  سالهیک یسوزآتشمنطقۀ آن در 

)تعـداد   سالهپنج یسوزآتشوجود داشت و  متر مربع(

بـذر در   0/9)تعـداد   ساله 23و  بذر در متر مربع( 2/9

ــع(  ــر مرب ــرار   مت ــن دو ق ــط ای ــد واس ــتند  در ح  داش

 (.1 جدول)

 مطالعه تحت مناطق نیبدر  مترمربع در بذر تراکم -1جدول 

 sig F شاهد سالهده سالهپنج سالهکی منطقه

 a2/2 ± 9/0 a0/2 ± 2/9 b 91/2 ± 0/9 b 1/2 ± 1/9 324/3 54/2 تراکم بذر در متر مربع

 

 یاگونه تنوع یهاشاخص

واریانس یکطرفه نشان داد کـه   لیوتحلهیتجز جنتای

از نظـر تنـوع    یسـوز آتششاهد و مناطق منطقۀ بین 

شانون وینـر، غنـای مارگـالف و یکنـواختی پـایلو )در      

وجـود دارد   یداریمعن( اختالف P>%5سط  احتمال 

 (.0)جدول 

آزمون توکی نشـان داد کـه میـانگین غنـای     نتایج 

شاهد بیشـترین   ۀقمنط در وینر شانون تنوع و مارگالف

و منـاطق  را دارد مقـدار   ساله کمترینیک ۀو در منطق

 نظـر  از دارند. حد واسط این دو قرار سالهپنجو  سالهده

منطقـۀ   و شـاهد  به مربوط مقدار بیشترین یکنواختی،

سـاله  یـک  ۀمنطقـ  بـه  مربوط مقدار کمترین و سالهده

 (.0)شکل  است

 لعهمطا تحت مناطقتنوع، غنا و یکنواختی بین  یهاشاخصواریانس  ۀتجزی -0 جدول

 منبع تغییرات F df مجموع مربعات یداریمعنسط  

 وینر -شانون تنوع 0 53/0 992/3 321/3*

 مارگالف یغنا 0 34/9 19/2 339/3*

 پایلو یکنواختی 0 9/0 339/3 324/3*

 درصد 5داری در سط  * معنی

 

 

 در مناطق مورد مطالعه های تنوعشاخص -0شکل 
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 ضریب تشابه

ب ضـری  یهـا شـاخص واریـانس  تجزیۀ نتایج آنالیز 

 یداریمعننشان داد که اختالف  بانک بذر خاک تشابه

جاکــارد و سورنســون در منــاطق  یهــاشــاخصبــین 

نتایج آزمون توکی نشان داد کـه   وجود دارد. چهارگانه

سـاله در یـک گـروه    دهو  سـاله پنج یسوزآتشمناطق 

بیشترین تشابه بانک بذر خـاک   یعبارتبهرار گرفتند. ق

ساله و کمترین تشـابه بانـک   دهو  سالهپنجبین مناطق 

 (.9)جدول  و شاهد بود سالهکیبذر خاک بین مناطق 

 مطالعهتحت مناطق بانک بذر خاک در نتایج ضریب تشابه  -9جدول

F یداریمعن سالهده شاهد  سالهپنج  سالهکی   ضریب تشابه 

5/29  333/3   3/11±3/322c  3/90±3/31b  3/99±3/31b  3/12±3/39a جاکارد 

4/9  333/3   3/09±3/31c  3/53±3/30b  3/11±3/323b  3/31±3/39a سورنسون 

 

نشـان داد کـه شـاخص     واریـانس  ۀآنالیز تجزی نتایج

تشابه جاکارد بین بانک بذر خاک و پوشـش روزمینـی   

سـاله،  ده یسـوز آتش ۀشاهد، منطقمنطقۀ ترتیب از به

 یسـوز آتـش  ۀتـا منطقـ   سـاله پنج یسوزآتش ۀمنطق

عبـارتی،  بـه (. 5)جـدول   رونـد نزولـی دارنـد    سالهکی

 ۀمنطقبیشترین تشابه بانک بذر و پوشش روزمینی در 

. اسـت سـاله  ده یسـوز آتـش  ۀشاهد و سپس در منطق

و  سـاله پـنج  یسـوز آتشمنطقۀ  کمترین تشابه نیز در

هرچنـد ایـن دو    ،اسـت  سـاله کیـ  یسوزآتش ۀمنطق

 ندارند. یداریمعنمنطقه با هم اختالف 

 مطالعهتحت روزمینی در مناطق  یاهیپوشش گبین ضریب تشابه بانک بذر خاک و  ۀنتایج مقایس -5 جدول

F یداریمعن سالهده شاهد  سالهپنج  سالهکی   ضریب تشابه 

41 331/3   3/02±3/31a  3/19±3/332b  3/2±3/330c  3/34±3/331c جاکارد 

 

بــرای نمــایش  یبنــدرســتهمحورهــای اول و دوم 

بر اینکه ایـن محورهـا کـامال     عالوهزیرا  ،انتخاب شدند

و دارای بیشـــترین ارزش ویـــژه  بـــودهغیرهمبســـته 

بیشترین تغییرات هستند، ( 911/3و  511/3ترتیب به)

ایـن دو  از طریق  نیز موجود در ساختار بانک بذر خاک

 .(1)جدول  شودیممحور بیان 

 زمانی مختلف یهادورهدر  DCA زیآنالنتایج  -1 جدول

 کل واریانس درصد واریانس تجمعی طول گرادیان مقدار ویژه محور

2 511/3 41/0 3/1  

1 911/3 1/9 3/21  

0 043/3 29/9 3/23  

9 003/3 41/0 11 9/3 

 

و  قطعات نمونه یبندرستهطور که در نمودار همان

ــب ــه ترکی ــل از گون ــت  DCAای حاص ــخص اس  ،مش

 ۀگرادیان مشخصی در ترکیب بانک بـذر خـاک منطقـ   

  (.9مطالعه وجود دارد )شکل تحت 
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 و ترکیب بانک بذر خاک )ب( )الف( DCAحاصل از  ۀنمون اتقطع یبندرسته -9شکل 

 

 بحث

 مقابــل در خـاک  بــذر بانـک  کــه داد ننشـا  جنتـای 

 عبــارتی،بــهاســت.  داده نشــان واکــنش یســوزآتــش

 براسـاس  مشخص خاک بذر ترکیب بانک با ییهاگروه

با توجه به نتایج  .پذیرندتفکیک یسوزآتشزمان  مدت

نزدیکــی گــروه  ،یســوزآتــشضــرایب تشــابه منــاطق 

 در یسوزآتشاثر  ةدهندساله نشاندهبا گروه  سالهپنج

پـس از گذشـت    هـا گروهو بازیابی این  بانک بذر خاک

ــانی از و ــدت زم ــق م ــوع حری ــتق ــایج  اس ــا نت ــه ب   ک

et al. (2003) Brooks تــأثیرات  دارنــد کــه عقیــده

از  دوام و مانـدگاری زیـادی نـدارد و پـس     یسوزآتش

پوشـش گیـاهی    یسـوز آتـش گذشت مدت زمـانی از  

ضرایب تشـابه  همچنین  .، مطابقت داردشودیمبازیابی 

با همدیگر و با سایر مناطق  شاهدو  سالهکی یهاگروه

نـد  بود تفـاوت م سـاله( دهو گروه  سالهپنج) یزسوآتش

بـر بانـک بـذر     یسوزآتش بیشتر تأثیردهندة نشان که

یک از مناطق هیچکه با  است سالهکی ۀمنطق در خاک

جاکـاراد و سورنسـون    یهـا شـاخص  مورد نظر از نظـر 

از دالیل  ک گروه قرار نگرفتند.در یشباهت نداشتند و 

بـه قـرار    تـوان یمـ  دیگر عدم شباهت بانک بذر خـاک 

متفـاوت   ۀزمـانی در مرحلـ   یهادورهگرفتن هریک از 

ــوالی  ــش گت ــپوش ــت  یاهی ــأثتح ــوع   ریت ــان وق زم

 اشاره کرد. یسوزآتش

سـاله در یـک   دهشاهد با گـروه  منطقۀ قرار گرفتن 

بازیـابی  دهنـدة  نشـان تنـوع   یهـا شاخصگروه از نظر 

 یسـوز آتـش بانک بذر خاک با گذشت مدتی از زمـان  

ــو  ســالهپــنج یهــاگــروههمچنــین  اســت.  ســالهکی

بر ترکیـب و   یسوزآتشتأثیر ة دهندنشان یسوزآتش

 یسـوز آتشطوری که به. دهستنتنوع بانک بذر خاک 

 در را بـذر  بانـک  یاگونـه ترکیـب   سـاله کیمنطقۀ در 

اســت. ایــن تغییــرات شــامل  داده تغییــر مــدتکوتــاه

قیم جدید و آسـیب و حـذف مسـت    یهاگونه یزنجوانه

غالـب بانـک بـذر     یهـا گونهبا بذر سطحی و  یهاگونه

ایـن تغییـرات بازیـابی     بلندمـدت خاک اسـت کـه در   

طوری که در بین منـاطق شـاهد و حریـق    . بهشودیم

 نزدیکـی تنـوع بیشـترین    یهـا شاخصساله از نظر ده

 بیـانگر کـه  وجود داشت و در یک گروه قـرار گرفتنـد   

مـان اسـت کـه    بازیابی پوشش گیاهی پس از گذشت ز

 1 دارند که عقیده et al. (2003)  Brooksهاییافتهبا 

 شـدن  طـی  یبرا کافی حریق زمان از پس سال 29 تا

 یسـوز آتـش  منـاطق  پوشـش  افزایش و توالی مراحل

 تحقیقـی  در .Abaci et al(2009) است، مطابقت دارد.

 یاهیپوشش گ در یسوزآتش وقوعتأثیر ضمن بررسی 

 بـذر  ای بانـک گونـه  ترکیـب  بـر  شیراز بمو ملی پارک

 ب الف
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 و سـاله یـک  )حریق متفاوت یسوزآتش ۀسابق با خاک

 یهـا گونـه  تعـداد  کـه  نـد داد نشـان  (سـاله پنجحریق 

 شـد  مشاهده شاهد و حریق مناطق بین کمی مشترک

 شـاهد  یـا  حریـق  ۀمنطقـ  بـه  منحصر هاگونه برخی و

  .همسوســـتمـــا  تحقیـــق نتـــایج بـــا کـــه بودنـــد

(2009) DeFalco et al.خـاک  بذر بانک بررسی با نیز 

 رویشـگاه  در کـه  نـد داد نشـان  آمریکا شرقی شمال در

 نسـبت  سـاله یک یهاگونه آشکار کاهش یافته،تخریب

اسـت کـه    افتـاده  اتفـا   خـورده دست کمتر ۀمنطق به

 خـاک  شیمیایی و فیزیکی خصوصیات دلیل این تغییر

 ،با نتایج تحقیـق حاضـر همخـوانی نـدارد     که شد ذکر

ســاله و ری کــه در منــاطق دچــار حریــق یــکطــوبــه

ساله بیشـتر از منـاطق شـاهد و    یک یهاگونهساله پنج

 کمتـرین  و شاهد در بذر تراکم ساله بودند. بیشترینده

 یسـوز آتش و داشت وجود سالهیک یسوزآتش در آن

 داشـتند.  قـرار  دو واسط این حد در سالهپنجساله و ده

ــه داد نشــان Brooks et al. (2003)  تحقیقــات  ک

 در را آنهـا  یزنـ جوانه قابلیت و بذور تراکم یسوزآتش

 ،دهـد مـی  کـاهش  چشـمگیری  صـورت به خاک داخل

 یسـوز آتش از پس کوتاهی زمان مدت که در یطوربه

 دلیـل  و یافته بـود  کاهش درصد 93 تا 55 بذور تراکم

 حرارت اثر در آنها مستقیم ینابود برعالوه موضوع این

 تغییرات ،یسوزآتش از پس کوتاه ۀفاصل در آتش زیاد

 شـده  ذکر خاک خصوصیات تغییر و بذور فیزیولو یک

 نشـان  یاگونـه  تنـوع  یهاشاخص بررسی نتایج است.

 بانـک  در را یکنـواختی  و غنا تنوع، یسوزآتش که داد

 و تنـوع  سـاله ده و شاهد ۀاست. منطق داده کاهش بذر

 بـذور  یممسـتق  ینابود و حذف داشتند. یشتریب یغنا

موجـب   حریـق  اثـر  در رویشـگاه  شـرایط  یا تغییر زیاد

 دچـار حریـق   مناطق کاهش تراکم بانک بذر خاک در

 ۀمطالعـ  که با نتـایج  شاهد شده است ۀنسبت به منطق

Moya et al. (2019) (2019) و Bobbymoore et al. 

 سبب کـاهش تـراکم بـذر    یسوزآتش بیان کردند که

 شانون وینر تنوعنتیجه  درو  شودیممختلف  یهاگونه

همخوانی داشـت. از   ،دهدیم کاهش را یاگونه یغنا و

 یسـوز آتـش دالیل این کاهش تنوع و غنا در منـاطق  

 یسـوز آتشاثر  به تغییر خصوصیات خاک در توانیم

کاهش تـراکم بـذر اشـاره     متعاقبا و عدم استقرار بذر و 

 و شـاهد  منـاطق بیشـتر   بـذر  تـراکم  بر اینعالوه. کرد

 اساسـی تـأثیر   آنهـا  یاگونـه  یغنـا  افزایش ساله درده

که در  Heidari et al., (2014است که با نتایج ) داشته

 افـزایش  دربیشـتر   بذر مطالعات خود نشان دادند تراکم

ــه یغنــا مطابقــت داشــت.  ،اساســی دارد نقــش یاگون

شــاهد بــود و منــاطق منطقــۀ بیشــترین یکنــواختی در 

کمتـرین یکنـواختی را    سـاله پنجساله و یک یسوزآتش

  .Bobbymoore et al(2019)هـای  یافتـه داشتند که با 

در کـاهش یکنـواختی   سبب  یسوزآتشکه مبنی بر این

هـای  یافتـه و بـا   رد، مطابقـت دا شودیمسوخته منطقۀ 

Brooks et al. (2003) یسـوز آتـش  کردنـد  بیـان  که 

ــواختی ــزایشا ر یکن ــی اف ــدم ــوانی ،ده ــدارد.  همخ ن

(2003)Brooks et al.     ــن تغییــرات در دلیــل ای

 هـای گاه در سالیکنواختی را ایجاد ناهمگنی در رویش

. نتـایج تشـابه   داننـد یمـ  یسوزآتشاول و دوم بعد از 

بانک بذر خاک با پوشش روزمینی بین مناطق مختلف 

کـه   یطـور بـه  داشت، یداریمعناختالف  یسوزآتش

سـاله  ده یسـوز آتـش این تشـابه در منـاطق شـاهد و    

بـود   سـاله کیـ و  سالهپنج یسوزآتشبیشتر از مناطق 

مطابقــت  Erfanzadeh et al. (2010) کــه بــا نتــایج

 یسـوز آتـش داشت. دلیل تشابه بین مناطق شـاهد و  

در  یسـوز آتـش ساله گذشت مـدت زمـانی پـس از    ده

که در این مـدت پوشـش گیـاهی     استساله ده ۀمنطق

شـده و  زسـازی  باروزمینی و همچنین بانک بذر خاک 

نتـایج  شـاهد نزدیـک شـده اسـت.      ۀبه شرایط منطقـ 

نشـان داد   قطعـات نمونـه  ( DCA) یبندرستهبررسی 

سوزی مناطق مختلف زمانی پس از آتش ۀقطعات نمون

 یبندرستهاز توزیع مکانی متمایزی بر روی محورهای 

ـ  طـوری کـه محـور اول    بـه  .ندبرخوردار  ۀقطعـات نمون

دهد و هرچه از طرف راست میساله را نشان ده ۀمنطق

 ،میکنـ یمـ محور اول بـه سـمت چـح محـور حرکـت      

سـاله بـه سـمت منـاطق     ده ۀترتیب از سمت منطقـ به
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طـوری کـه   بـه  ،میکنـ یمـ ساله حرکت ساله و یکپنج

ساله در سمت چـح محـور اول   ساله و یکمناطق پنج

گیرنـد. همچنـین، قسـمت بـاالی محـور دوم      قرار می

سـاله و سـمت پـایین    پـنج  ۀنطقم ۀقطعات نمونشامل 

سـاله حرـور   مناطق شاهد و یـک  ۀقطعات نمونمحور 

ـ    طـور و به دارند منـاطق مختلـف    ۀکلـی قطعـات نمون

ــک  ــم تفکی ــانی از ه ــذیرزم ــایج   پ ــا نت ــه ب ــد ک   بودن

(Heidari et al. (2014 اثـــر مطابقـــت داشـــت .

در  قطعـات نمونـه  سبب تفکیـک و تمـایز    یسوزآتش

 ســت کــه از دالیــل آنمطالعــه شــده اتحــت منــاطق 

بانک بذر خاک هـر   یهاگونهبه متفاوت بودن  توانیم

گونه در هـر  هشت ) مشترک اندک یهاگونهمنطقه و 

 نکـه یا بـه  توجه با . همچنین،کردمنطقه( اشاره چهار 

و سایر عوامل  یسوزآتشمنطقه در اثر  گیاهی پوشش

 هـر  در روازایـن  ،شـود یمـ دچار تغییر  پیوسته انسانی

 یهاگونه نیگزیجا خاصی یهاگونه توالی از ایهمرحل

تفکیک قطعات نمونه  سبب تواندیم کهشوند می قبلی

 طـورکلی بـه بررسـی شـود.    تحتبانک بذر در مناطق 

 تغییرات که گفت توانیم حاضر تحقیق نتایج براساس

 صـورت بـه  مـدت کوتاه در یسوزآتش از پس رویشگاه

و  شـود یمـ  یاننما خاک بذر بانک ترکیب در مشخص

. شــوندیمــایــن تغییــرات بــا گذشــت زمــان بازیــابی 

 یسـوز آتـش نتـایج ایـن تحقیـق     براسـاس همچنین، 

منبـع   عنـوان بهنامطلوبی را بر بانک بذر خاک تأثیرات 

. توصیه گذاردیمروزمینی آتی بر جای  یاهیپوشش گ

زاگـرس در کنـار    ۀمنطقـ  چنین مطالعـاتی در  شودیم

تـا  گیـرد  امل خاک انجـام  و عو یاهیپوشش گبررسی 

مبنای بانک بـذر خـاک   پتانسیل احیای این مناطق بر 

 تعیین شود.
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Abstract 

In most ecosystems, the disturbance is an important agent of variation in community structure and 

composition. Determining the diversity and composition of the soil seed bank is essential for 

designing the conservation and restoration programs. In this study, the characteristics of soil seed 

banks were examined in different periods after a fire (One-year, five-year, ten-year of fire and control) 

in Kuhdasht city. In each area, 40 samples were collected from 0 to 20 cm depth. A 20 × 20 cm metal 

frame was used to collect soil seed bank samples. After the chilling treatment, soil samples were 

transferred and spread in the greenhouse. The results showed significant differences between 

similarity indices in the soil seed bank in four regions. The highest similarity of the soil seed bank and 

above-ground vegetation was observed in the control area and then 10-year in the fire area. The result 

of DCA showed that different fire severities and their effects on site conditions have been reflected 

clearly in the composition of the soil seed bank. Also, results showed the soil seed bank density 

differed significantly between four regions. The species with the highest soil seed bank density in the 

10-year, 5-year, and one-year area were more and hemicryptophyte. The Shannon diversity, Margalef 

richness, and evenness indices differed significantly among the four regions. According to the results, 

changes in habitat after the fire in the short term are evident in soil seed bank composition and these 

changes are recovered over time. 
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