مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران
سال دوازدهم ،شمارة  ،2بهار 2044
ص 12-30

مقاله پژوهشی

تأثیرات آتشسوزی در دورههای مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک
در جنگلهای بلوط لرستان
کورش نظرپورفرد  1حسن پوربابایی ،*2علی صالحی  3و بابک پیله ور
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 2دانشجوی دکترا دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا.
 1استاد گروه جنگلداری دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا.
 0دانشیار گروه جنگلداری دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا.
 0دانشیار گروه جنگلداری دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد.
(تاریخ دریافت2049/0/10 :؛ تاریخ پذیرش)2049/22/23 :

چکیده
در بیشتر اکوسیستمها اختالل از عوامل مهم تغییر ترکیب و ساختار جوامع است .تعیین تنوع و ترکیب بانـک بـذر خاک بهمنظور طراحـی
برنامههای حفاظتی و احیایی ضروری است در مطالعۀ حاضر خصوصیات بانک بذر خاک در دورههای مختلف زمانی آتشسوزی (یکسـاله،
پنجساله ،دهساله و شاهد) در شهرستان کوهدشت بررسی شد .در هر منطقه تعداد  93قطعه نمونه از عمق  3تا  13سانتیمتـری برداشـت
شد .برای برداشت نمونههای بانک بذر خاک از قاب فلزی  13×13سانتیمتری استفاده شد .نمونهها پس از اعمال تیمار سـرما بـه گلخانـه
منتقل و کشت شدند .اختالف معنیداری بین شاخصهای تشابه در مناطق چهارگانه وجود داشـت .بیشـترین تشـابه بانـک بـذر خـاک و
پوشش روزمینی در مناطق شاهد و آتشسوزی  23ساله است .نتـایج تحلیـل تطبیقـی متعـارف نشـان داد کـه دورههـای زمـانی مختلـف
آتشسوزی و تأثیرات آنها بر شرایط رویشگاه بهصورت آشکار در ترکیب بانک بذر خاک منعکس شده است .نتایج نشان داد که بـین تـراکم
بانک بذر خاک در چهار منطقه اختالف معنیداری وجود دارد .گونههای تروفیت و همیکریپتوفیت بیشترین تراکم بانک بـذر خـاک را در
مناطق آتشسوزی و در منطقۀ شاهد گونههای کریپتوفیت بیشترین تراکم بانک بذر خاک را داشتند .تنوع شانون وینـر ،غنـای مارگـالف و
یکنواختی پایلو بین چهار منطقه تفاوت معنیداری داشت و بیشترین تنوع در منطقۀ شاهد مشاهده شـد .براسـاس نتـایج تحقیـق حاضـر
تغییرات رویشگاه پس از آتشسوزی در کوتاهمدت بهصورت مشخص در ترکیب بانک بذر خاک نمایان میشود و این تغییـرات بـا گذشـت
زمان بازیابی میشوند.
واژههای کلیدی :تنوع زیستی ،جوامع گیاهی ،شکل زیستی ،کوهدشت.

مقدمه
جنگلها از مهـمتـرین منـابع طبیعـی کـرة خـاکی
بهشمار میروند و عملکرد آنها تأثیر اساسی در نگهـداری
تعــادل اکولــو یکی دارد (.)Akbarzadeh et al., 2017
 نویسندة مسئول

آتشسوزی جنگل از عوامـل مهـم زیسـتمحیطـی در
تکامل و سازگاری اکوسیستم هاست و تأثیری اساسـی
در شکلگیری ساختار و پویـایی پوشـش گیـاهی دارد
( .)Carilla et al., 2012آتــشســوزی تکامــل و
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انعطاف پذیری اکوسیسـتم را تحـت تـأثیر قـرار داده و
تنـــوع و فراوانـــی گونـــههـــا را کـــاهش مـــیدهـــد
( .)Bond & Keeley, 2005اثــر آتــشســوزی بــر
محیطزیست (تأثیرات مسـتقیم بـر پوشـش گیـاهی و
خاک و تأثیرات غیرمسـتقیم ماننـد فرسـایش پـس از
آتشسوزی) بهطور معمول مخـرب و مرـرند و سـبب
بــروز مشــکالت جــدی زیســتمحیط ـی ،اقتصــادی و
اجتمـاعی مـیشـوند ( .)Neary et al., 1999میـزان
تأثیرات آتشسوزی با توجه به عوامل کنترلکننـدهای
مانند ر یم آتـش (شـدت و مـدت زمـان) و همچنـین
شرایط محلی مانند نوع خاک ،ترکیب پوشش گیـاهی،
توپـــوگرافی و آبوهـــوای منطقـــه متغیـــر اســـت
( .)Neary et al., 1999عوامل اصلی که تـوالی ثانویـه
پــس از آتــشســوزی را تحــت تــأثیر قــرار مـیدهنــد
عبارت اند از :ترکیب گونهای بـا توجـه بـه مـدل اولیـۀ
فلوریستیک ،شـدت سـوختگی ،زمـان وقـوع حریـق و
وجود یک بانک بذر قوی در خاک کـه قـادر بـه زنـده
مانـدن بعـد از اخـتالل اسـت (.)Moya et al., 2019
آتش سوزی به عنوان نـوعی اخـتالل طبیعـی مـیتوانـد
زمینه های مناسب را برای تجدید حیات گونه های هدف
با حذف رقابت سایر گونههای گیاهی و تحریک بـذر بـه
جوانه زدن ایجاد کنـد ( .)Anna et al., 2014بنـابراین،
آتش نهتنها قـادر بـه تغییـر سـاختار و ترکیـب جوامـع
گیاهی است ،بلکه بر مشخصه های بانک بذر خاک مانند
ترکیب گونه ای ،تراکم بذور و سرعت جوانه زنی بذر نیـز
تأثیر مـیگـذارد ( .)Read et al., 2000پـس از وقـوع
آتش سوزی ،پویایی و بازسازی اکوسیستم های جنگلـی
تخریب شده به بقای حیاتی ذخیـره شـده در خـاک یـا
بـــهعبـــارتی بانـــک بـــذر خـــاک بســـتگی دارد
( .)Akinyemi et al., 2019بانـک بـذر خـاک نقـش
مهمی در پویایی پوشش گیاهی دارد و بـر مقاومـت و
انعطـــافپـــذیری اکوسیســـتم تـــأثیر مـــیگـــذارد
( .)Francisco & Lazaro, 2000اگر پوشـش گیـاهی
موجود پس از آتش سوزی به طور شدید تخریـب شـده
باشد ،بانک بذر ذخیره شـده در خـاک منبـع نتیکـی
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مهمی برای بازسازی و نگهداری جوامع گیـاهی اسـت
( .)Akinyemi et al., 2019گیاهان بهطـور معمـول بـا
نگهداری برخی از بذور گونه ها به حالت سکون در داخـل
خاک و در نتیجه به تـأخیر انـداختن قسـمتی از تجدیـد
حیات خود ،بانک بذر خاک تشکیل میدهنـد تـا زمینـۀ
حرور آنها در رویشگاه پس از بروز شـرایط نـامطلوب یـا
تخریـب فـراهم باشـد ( .)Heidari et al., 2014سـابقۀ
اکوسیستم بهنحوی در بانک بذر خاک ذخیره میشـود
که پس از تخریب از طریق عواملی مانند آتش سـوزی،
چرای دام و خشکسالی بانک بذر میتواند تأثیر مهمـی
در توالی ثانویه داشـته باشـد (.)Heidari et al., 2014
تغییر ساختار و ترکیب جامعـۀ گیـاهی منـاطق دچـار
حریق در مقایسه با عرصه های بـدون حریـق (شـاهد)
بــهدلیــل تفــاوت در حساســیت گونــههــا بــه گرمــا
و شـــرایط محیطـــی پـــس از آتـــشســـوزی اســـت
( Abaci et al. )2009( .)Santos et al., 2014در
بررسی اثر آتشسوزی در بازههای زمـانی مختلـف بـر
ترکیب گونهای بانک بـذر خـاک در پـارک ملـی بمـو
شیراز به این نتیجـه رسـیدند کـه آتـشسـوزی در دو
رویشگاه سـبب تفـاوت در تـراکم بانـک بـذر خـاک و
ترکیب گونهای در منطقۀ حریق و شـاهد شـده اسـت.
( Lipoma et al. )2018به بررسی اثر آتشسـوزی بـر
بانک بذر خاک در جنگـل هـای منـاطق نیمـهخشـک
آر انتــین پرداختنــد و بــه ای ـن نتیجــه رســیدند کــه
آتش سوزی به شدت بر فراوانـی بـذور در خـاک تـأثیر
میگذارد ،اما بر ترکیب گونه ای آن تـأثیر نمـیگـذارد.
همچنین ،به این نتیجه رسـیدند کـه انعطـاف پـذیری
رویشگاه به طور جدی به جوانه زنـی مسـتقیم از بانـک
بذر خاک وابسته اسـت Akinyemi et al. (2019) .بـا
بررسی اثر آتشسوزی بر بانک بذر خاک در سـه عرصـۀ
جنگلی متفاوت واقـع در جنگـلهـای نیجریـه بـه ایـن
نتیجه رسیدند که تفاوت معنیداری بین تـراکم و تنـوع
بانک بذر خاک در سه عرصۀ جنگلی وجـود دارد .آنـان
همچنین دریافتند که پتانسیل بازسازی پوشش گیـاهی
جنگل توسط بانک بذر خـاک محـدود اسـت و گرمـای
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ناشی از آتش تأثیر منفی بر ویژگیهای بانک بذر خـاک
گذاشته ،اما ظهور برخـی گونـه هـا را بـه طـور انتخـابی
افزایش داده است Santana et al. )2014( .در مطالعۀ
خود به این نتیجه رسیدند که آتشسوزی سبب کاهش
بانک بذر خـاک از طریـق مـر ومیـر بـذور و افـزایش
جوانهزنی آن از طریق شکستن خـواب بـذور مـیشـود.
همچنین ،آتـشسـوزی بـه اسـتقرار گیاهـان بـا انـدازة
کوچک و دارای تولید مثل سـریع از طریـق بانـک بـذر
خاک کمک میکند .با این حال ،تأثیر حریـق در خـاک
نیز بسته به نوع جوامع گیـاهی و انـواع خـاک متفـاوت
است .پویایی جنگل ها تحت تأثیر عوامـل و فراینـدهایی
مانند شـرایط رویشـگاهی ،ترکیـب گونـه ای ،زادآوری و
آشفتگی قرار دارد .براساس آمار سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور ساالنه صدها آتشسوزی در منـاطق
مختلف ایران رخ میدهـد .بنـابر گـزارشهـای سـازمان
خواربار جهانی (فـاوو) در سـال  ،1335هرسـاله حـدود
 3/31درصد از جنگلهای ایران در اثـر آتـشسـوزی از
بین میرود ( .)Moradi et al., 2016بنـابراین ،آگـاهی
از تأثیرات یک اختالل در زمان های مختلف که در این
تحقیق آتش سوزی در نظر گرفته شده است ،به حفـ
یک اکوسیستم کمک میکند .جنگـلهـای زاگـرس از
ذخیرهگاه های بـاارزش گونـههـای گیـاهی و جـانوری
است که هرساله آتـش سـوزیهـای زیـادی در آن رخ
مــیدهــد .شهرســتان کوهدشــت بــا وســعتی برابــر
 043331هکتار دارای  195935هکتار منابع طبیعـی
است که از این مقدار  253154هکتار اراضـی جنگلـی
است که هرساله آتشسـوزیهـای وسـیعی در اراضـی
جنگلی آن بـه صـورت عمـدی و غیرعمـدی بـهوقـوع
میپیوندد و سبب خسارات فراوانی به پوشـش گیـاهی
اراضی جنگلی میشود .با توجـه بـه اینکـه بانـک بـذر
خاک پل فاصلۀ زمانی ،بین تولید بذر و جوانه زدن بذر
است ،میتواند سازوکاری را برای تداوم جامعۀ گیـاهی
پس از اختالل آتشسوزی فراهم کند .ازاینرو بررسـی
بانک بذر خاک اهمیت زیادی دارد ،به طوری که اطالع
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از ساختار و قدرت دینامیک بانک بذر جوامـع گیـاهی
به منظور مـدیریت پوشـش گیـاهی و احیـای پوشـش
مناطق تخریبیافته بسیار مهم است و اطالع از توزیـع
و دوام بذرها در خاک ،اثر اختالل و محـیط بـر بانـک
بذر خاک ،شباهت پوشش روزمینی با بانک بذر خـاک
الزم و ضروری است .بنابراین ،هدف از تحقیـق حاضـر
مقایسۀ اثر آتشسوزی در بازههای زمـانی مختلـف بـر
ویژگیهای بانک بذر خاک است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقــۀ پــژوهش در شهرســتان کوهدشــت بــا
مختصــات ´ 00°25تــا ´ 00 °53عــر شــمالی و
´ 91°52تا´ 93°95طـول شـرقی ،میـانگین بارنـدگی
 993میلیمتـر و میـانگین دمـای سـالیانۀ  29درجـۀ
سانتیگراد در غرب استان لرستان واقـع اسـت .بـرای
اجرای این تحقیق ،سه منطقه از این جنگلهـا کـه در
سال های مختلف دچار حریق شـده انـد انتخـاب شـد.
جنگل های این منطقه به طور معمول شامل فـرم هـای
پرورشی دانهزاد ،دانـه و شـاخهزاد و شـاخه و دانـهزاد
هستند که گونۀ غالب منطقه بلوط ایرانی و گونه هـای
همراه شـامل کـیکم ،زالزالـک ،بـادام کـوهی و آلبـالو
وحشی است .برای ایـن پـژوهش سـه منطقـه کـه بـا
شرایط توپوگرافی یکسان در سالهـای مختلـف دچـار
حریق شده بودند ،بههمراه یک منطقۀ شـاهد انتخـاب
شد .انتخـاب منـاطق بـا توجـه بـه آتـشسـوزیهـای
سال های مختلف بهشکل زیر صـورت گرفـت :منطقـۀ
اول که در تیرماه  2095در سـط معـادل  43هکتـار
دچار حریق شـده بـود؛ منطقـۀ دوم کـه در مردادمـاه
 2042در ســطحی معــادل  93هکتــار از جنگــلهــای
طبیعی دچار حریق شد؛ و منطقـۀ سـوم کـه در سـال
 2045با مساحت  233هکتار بهعنوان منطقۀ تحقیـق
انتخاب شد (شکل .)2
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شکل  -2موقعیت منطقۀ تحقیق

روش پژوهش
روش نمونهبرداری بانک بذر خاک

پس از انتخاب مناطق برای تحقیق ،تعداد قطعـات
نمونــه (در هــر منطقــه تعــداد  93قطعــه نمونــه و در
مجموع  213قطعه نمونه) به روش نمونهبرداری منظم
تصادفی با ابعـاد شـبکۀ  233× 253متـر پیـاده شـد.
مساحت قطعات نمونه  21آر ( 2133مترمربع) تعیـین
شد .شکل قطعات نمونه مستطیلی و به ابعاد 93 × 03
متــر در نظــر گرفتــه شــد و مســاحت قطعــات نمونــه
به منظور برداشت داده های پوشش گیاهی روزمینی بـا
بهکارگیری روش حداقل سط با استفاده از پالتهـای
حلزونی و منحنی سط  -گونه مشخص شـد .بـه ایـن
منظور پنج پالت مربعی با ابعـاد  1×1متـر (در چهـار
گوشه و مرکز قطعات نمونۀ مستطیلی  93 × 03متـر)
پیاده شده و در داخل هر قطعه نمونـه حرـور و نبـود
گونه ها ،تـراکم و فراوانـی آنهـا ثبـت شـد .بـه منظـور
برداشت بانک بذر خاک از قاب فلزی با ابعـاد 13×13
سانتیمتر استفاده شـد .برداشـت نمونـههـا در اوایـل
خردادماه انجام گرفت.
با توجه به اینکه انتقال گرمـا در خـاک بـهصـورت
یک گرادیان نزولی حرارتی است کـه دمـا در عمـق 5
سانتی متری خاک به  25درجۀ سانتیگراد می رسـد و

اغلب گرما به عمـق  13سـانتیمتـری نخواهـد رسـید
) (De Bano, 2000و با توجه بـه اینکـه عمـق خـاک
منطقــۀ تحقیــق در برخــی منــاطق بیشــتر از 13
سانتیمتر نبود ،از هر چهار گوشۀ قطعه نمونـۀ اصـلی
یک نمونه از  13سانتیمتری اول عمق خاک برداشـت
و با هم ترکیب شد تا یک نمونه خاک ترکیبـی از هـر
قطعه نمونه بهمنظور بررسی بانک بذر خـاک اسـتفاده
شود .سپس نمونۀ ترکیبی در کیسـه هـای پالسـتیکی
ریخته شد و پس از شـماره گـذاری بـه منظـور اِعمـال
تیمار سرما نمونههـا در سـردخانه بـهمـدت  1مـاه در
دمای  0تا  9درجۀ سانتیگراد قـرار گرفتنـد و سـپس
به منظور کشـت در سـینی کشـت در محـیط گلخانـه
بهمدت  12هفته در شرایط رویش (دمـای  23تـا 15
درجۀ سانتیگـراد) قـرار داده شـدند .از روش آبیـاری
کرتی و مهپاشی استفاده شـد .گونـههـای گیـاهی بـا
اســتفاده از منــابع موجــود شــامل فلــور ایــالم
( )Mozaffarian, 2008و فلــــور رنگــــی ایــــران
( )Ghahraman, 1978-2003در هـر بـاریوم دانشـگاه
گــیالن شناســایی شــدند .شناســایی شــکل زیســتی
گونههـای گیـاهی بـا اسـتفاده از روش رانکـایر انجـام
گرفت.
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روش تحلیل

نرمال بـودن دادههـا براسـاس آزمـون کولمـوگروف-
اسمیرنوف بررسی شد .برای بررسی تنوع بانک بذر خـاک
در بــین تیمارهــای مــورد نظــر از شــاخصهــای غنــای
مارگالف ،تنوع شانون وینر و یکنواختی پایلو استفاده شد.
بــهمنظــور مقایســۀ وضــعیت پوشــش گی ـاهی در بــین
تیمارهای مـورد نظـر از شـاخص هـای ضـریب شـباهت
جاکاراد و سورنسون استفاده شد .بـرای بررسـی اخـتالف
شاخصهای تنوع زیستی و تراکم بذر در بخش بانک بـذر
خاک در بین مناطق مختلف آتشسوزی و منطقۀ شـاهد
از تجزیه وتحلیل واریانس یکطرفـه ( )ANOVAو آزمـون
مقایسۀ میانگین توکی اسـتفاده شـد .بـرای رسـتهبنـدی
قطعات نمونۀ بانک بذر خـاک از آنـالیز تطبیقـی نااریـب
()Detrended Correspondence Analysis = DCA
استفاده شد ،زیرا تا حد امکان سیستم هـای غیرخطـی
دادهها را اصالح میکند .تجزیهوتحلیلها با اسـتفاده از
نرمافزار  SPSSو  CANOCO 5انجام گرفت.
نتایج
در مجمــوع  22خــانواده 24 ،جــنس و  03گونــۀ
گیــاهی در بانــک بــذر خــاک منطقــه شناســایی شــد.
خانوادههای  Asteraceaeو  Brassicaceaeبـهترتیـب
بــا  22و  5گونــه بیشــترین تعــداد گونــه را بــه خــود

اختصاص دادهاند 29 .گونه در هریک از مناطق منطقۀ
یکساله و پنجساله حرـور داشـتند و در هـر کـدام از
مناطق دهساله و شاهد نیز  23گونه حرور داشتند .در
پوشش گیـاهی روزمینـی منـاطق تحـت مطالعـه31 ،
گونــۀ گیــاهی متعلــق بــه  52جــنس و  29خــانواده
شناسایی شدند .در مناطق تحـت مطالعـه در مجمـوع
 29خـــانوادة گیـــاهی دیـــده شـــد .خـــانوادههـــای
 Asteraceaeو  Fabaceaeبهترتیب با  24و  20گونـه
بیشترین حرور را در ترکیب پوشش گیاهی روزمینـی
این مناطق به خود اختصاص دادهاند .از تعداد کـل 31
گونۀ گیاهی پوشش سطحی منطقۀ شاهد  31گونـه و
از این نظر منطقۀ آتشسوزی دهساله  19گونه ،منطقۀ
آتشسوزی پنجساله  59گونـه و منطقـۀ آتـشسـوزی
یک ساله  90گونه را داشـتند .بررسـی شـکل زیسـتی
نشان داد که در مناطق دهساله ،پنجسـاله و یـکسـاله
دچار آتشسوزی تروفیـتهـا غالـب بـود و در منطقـۀ
شاهد حرور تروفیتها و همـیکریپتوفیـتهـا تقریبـا
برابــر بــود .مــیتــوان گفــت حرــور تروفیــتهــا و
همیکریپتوفیت ها با ایجاد حریق افزایش یافته اسـت.
کریپتوفی ـتهــا بــهترتیــب دارای بیشــترین تعــداد در
منطقۀ شاهد و کمتـرین تعـداد در منطقـۀ یـکسـاله
بودند که نشاندهندة کاهش کریپتوفیت ها تحت تأثیر
آتشسوزی است (شکل .)1

شکل  -1شکل زیستی عناصر گیاهی بانک بذر خاک به تفکیک مناطق تحت مطالعه
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،Bromus sterilis L و در منطقـــه یـــکســـاله
 و درPapaver dubium L ،Echium italicum L
،Tulipa chrysantha Boiss منطقه شاهد گونـههـای
 وCapsella bursa-pastoris ،Sinapis arvensis L
 بیشترین تراکم بذر راCephallaria dichaetophora
.)2 داشتند (جدول

میانگین تراکم بذر

در منطقـ ـۀ آتـــشســـوزی دهســـاله گونـــههـــای
،Onopordon acantium L ،Bromus sterilis L.
Calendula persica C. ،Salvia perspolitana Boiss
Eremopyrum bonaeparitis (Sprehg.) ،A. Mey
 و در منطقــ ـۀ پــــنجســــاله گونــــههــــایNevski
Onopordon acantium L ،Bromus sterilis L

 فهرست گونههای گیاهی بانک بذر خاک و مشخصات آنها-2 جدول
گونه

خانواده

شکل
زیستی

پراکنش
جغرافیایی

شاهد

23
ساله

5
ساله

یک
ساله

گونههای
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

ES ،M ،IT

-

Salvia perspolitana Boiss.

Lamiaceae

He

IT

+

+

-

+

-

+

+

-

+

Carthamus oxycantha M. B.

Asteraceae

Th

IT

-

Echinops pachyphyllus Rech. F.

Asteraceae

He

IT

-

+

IT,ES

Calendula persica C. A. Mey

Asteraceae

He

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

ES،M،IT

+

+

+

-

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

+

+

+

-

dichaetophora Cephallaria

Orchidaceae

He

IT

+

+

+

+

Eremopyrum bonaeparitis(Sprehg.) Nevski.

Poaceae

Th

M،IT

+

+

-

-

*

Sinapis arvensis L.

Brassicaceae

Th

ES ،M ،IT

+

+

+

-

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

ES ،M ،IT

+

+

+

+

*

، تورانی- ایرانی:IT ،سیبری- اروپا:ES ، مدیترانهای:M( همیکریپتوفیت)_ پراکنش جغرافیایی:He ، کریپتوفیت:Cr ، تروفیت:Th(شکل زیستی
 نبود_ * گونههای مشترک-  حرور و+ _) چندناحیهای:PI
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نتایج تجزیهوتحلیل واریانس یکطرفه نشان داد کـه
اختالف معنیداری بین میزان تراکم بذر در زمانهـای
مختلــف پــس از آتــشســوزی وجــود دارد (.)P<%2
براساس آزمون مقایسۀ میانگین توکی بیشترین تـراکم
بذر در منطقۀ شاهد ( 9/1بذر در متر مربع) و کمترین

آن در منطقۀ آتش سوزی یکساله (تعداد  0/9بـذر در
متر مربع) وجود داشت و آتش سوزی پنج ساله (تعـداد
 9/2بذر در متر مربع) و  23ساله (تعـداد  9/0بـذر در
متــر مربــع) در حــد واســط ایــن دو قــرار داشــتند
(جدول .)1

جدول  -1تراکم بذر در مترمربع در بین مناطق تحت مطالعه
یکساله

منطقه
تراکم بذر در متر مربع

0/9 ± 2/2

a

پنجساله
9/2 ± 2/0

a

شاخصهای تنوع گونهای

نتایج تجزیهوتحلیل واریانس یکطرفه نشان داد کـه
بین منطقۀ شاهد و مناطق آتش سـوزی از نظـر تنـوع
شانون وینـر ،غنـای مارگـالف و یکنـواختی پـایلو (در
سط احتمال  )P<%5اختالف معنیداری وجـود دارد
(جدول .)0
نتایج آزمون توکی نشـان داد کـه میـانگین غنـای

دهساله
b

9/0 ± 2/91

شاهد
b

sig
3/324

9/1 ± 2/1

مارگالف و تنوع شانون وینر در منطقۀ شاهد بیشـترین
و در منطقۀ یکساله کمترین مقـدار را دارد و منـاطق
دهساله و پنجساله حد واسط این دو قرار دارند .از نظـر
یکنواختی ،بیشترین مقدار مربوط به شـاهد و منطقـۀ
دهساله و کمترین مقدار مربوط بـه منطقـۀ یـک سـاله
است (شکل .)0

جدول  -0تجزیۀ واریانس شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی بین مناطق تحت مطالعه
منبع تغییرات
تنوع شانون -وینر

df
0

F
2/54

مجموع مربعات

سط معنیداری
*3/321

F
0/53

3/992

غنای مارگالف

0

9/34

2/19

*

یکنواختی پایلو

0

0/9

3/339

*

* معنیداری در سط  5درصد

شکل  -0شاخصهای تنوع در مناطق مورد مطالعه

3/339
3/324
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مناطق آتشسوزی پنجسـاله و دهسـاله در یـک گـروه
قرار گرفتند .بهعبارتی بیشترین تشابه بانک بذر خـاک
بین مناطق پنجساله و دهساله و کمترین تشـابه بانـک
بذر خاک بین مناطق یکساله و شاهد بود (جدول .)9

ضریب تشابه

نتایج آنالیز تجزیۀ واریـانس شـاخصهـای ضـریب
تشابه بانک بذر خاک نشان داد که اختالف معنیداری
بــین شــاخصهــای جاکــارد و سورنســون در منــاطق
چهارگانه وجود دارد .نتایج آزمون توکی نشان داد کـه

جدول -9نتایج ضریب تشابه بانک بذر خاک در مناطق تحت مطالعه
یکساله

ضریب تشابه
جاکارد

a

سورنسون

a

پنجساله

دهساله

b

3/12±3/39

b

3/99±3/31

3/90±3/31

b

3/31±3/39

شاهد

3/11±3/323

b

3/53±3/30

نتایج آنالیز تجزیۀ واریـانس نشـان داد کـه شـاخص
تشابه جاکارد بین بانک بذر خاک و پوشـش روزمینـی
بهترتیب از منطقۀ شاهد ،منطقۀ آتشسـوزی دهسـاله،
منطقۀ آتش سوزی پنج سـاله تـا منطقـۀ آتـش سـوزی
یک ساله رونـد نزولـی دارنـد (جـدول  .)5بـهعبـارتی،

c

معنیداری

3/11±3/322

3/333

c

3/333

3/09±3/31

F
29/5
9/4

بیشترین تشابه بانک بذر و پوشش روزمینی در منطقۀ
شاهد و سپس در منطقۀ آتـشسـوزی دهسـاله اسـت.
کمترین تشابه نیز در منطقۀ آتشسـوزی پـنجسـاله و
منطقۀ آتش سوزی یـک سـاله اسـت ،هرچنـد ایـن دو
منطقه با هم اختالف معنیداری ندارند.

جدول  -5نتایج مقایسۀ بین ضریب تشابه بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روزمینی در مناطق تحت مطالعه
ضریب تشابه

یکساله

پنجساله

دهساله

شاهد

معنیداری

F

جاکارد

3/34±3/331c

3/2±3/330c

3/19±3/332b

3/02±3/31a

3/331
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محورهــای اول و دوم رســتهبنــدی بــرای نمــایش
انتخاب شدند ،زیرا عالوهبر اینکه ایـن محورهـا کـامال
غیرهمبســـته بـــوده و دارای بیشـــترین ارزش ویـــژه

(بهترتیب  3/511و  )3/911هستند ،بیشترین تغییرات
موجود در ساختار بانک بذر خاک نیز از طریق ایـن دو
محور بیان میشود (جدول .)1

جدول  -1نتایج آنالیز  DCAدر دورههای زمانی مختلف
محور

مقدار ویژه

طول گرادیان

درصد واریانس تجمعی

2

3/511

0/41

1/3

1

3/911

9/1

21/3

0

3/043

9/29

23/3
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همان طور که در نمودار رستهبندی قطعات نمونه و
ترکیــب گونــهای حاصــل از  DCAمشــخص اســت،
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بحث
نتـایج نشـان داد کــه بانـک بــذر خـاک در مقابــل
آتــشســوزی واکــنش نشــان داده اســت .بــهعبــارتی،
گروه هایی با ترکیب بانک بذر خاک مشخص براسـاس
مدت زمان آتشسوزی تفکیکپذیرند .با توجه به نتایج
ضــرایب تشــابه منــاطق آتــشســوزی ،نزدیکــی گــروه
پنجساله با گروه دهساله نشاندهندة اثر آتشسوزی در
بانک بذر خاک و بازیابی این گروههـا پـس از گذشـت
مــدت زمــانی از وقــوع حریــق اســت کــه بــا نتــایج
) Brooks et al. (2003کــه عقیــده دارنــد تــأثیرات
آتشسوزی دوام و مانـدگاری زیـادی نـدارد و پـس از
گذشت مدت زمـانی از آتـشسـوزی پوشـش گیـاهی
بازیابی میشود ،مطابقت دارد .همچنین ضرایب تشـابه
گروه های یکساله و شاهد با همدیگر و با سایر مناطق
آتشسوزی (پنجساله و گروه دهسـاله) متفـاوت بودنـد
که نشاندهندة تأثیر بیشتر آتشسوزی بـر بانـک بـذر
خاک در منطقۀ یکساله است که با هیچیک از مناطق
مورد نظر از نظـر شـاخصهـای جاکـاراد و سورنسـون
شباهت نداشتند و در یک گروه قرار نگرفتند .از دالیل
دیگر عدم شباهت بانک بذر خـاک مـیتـوان بـه قـرار
گرفتن هریک از دوره های زمـانی در مرحلـۀ متفـاوت
تــوالی پوشــش گیــاهی تحــت تــأثیر زمــان وقــوع

آتشسوزی اشاره کرد.
قرار گرفتن منطقۀ شاهد با گـروه دهسـاله در یـک
گروه از نظر شاخصهـای تنـوع نشـاندهنـدة بازیـابی
بانک بذر خاک با گذشت مدتی از زمـان آتـشسـوزی
اســت .همچنــین گــروههــای پــنجســاله و ی ـکســاله
آتش سوزی نشاندهندة تأثیر آتش سوزی بر ترکیـب و
تنوع بانک بذر خاک هستند .به طوری که آتشسـوزی
در منطقۀ یکسـاله ترکیـب گونـهای بانـک بـذر را در
کوتــاهمــدت تغییــر داده اســت .ایــن تغییــرات شــامل
جوانهزنی گونههای جدید و آسـیب و حـذف مسـتقیم
گونههای با بذر سطحی و گونههـای غالـب بانـک بـذر
خاک اسـت کـه در بلندمـدت ایـن تغییـرات بازیـابی
میشود .به طوری که در بین منـاطق شـاهد و حریـق
دهساله از نظر شاخص هـای تنـوع بیشـترین نزدیکـی
وجود داشت و در یک گروه قـرار گرفتنـد کـه بیـانگر
بازیابی پوشش گیاهی پس از گذشت زمـان اسـت کـه
با یافتههای ) Brooks et al. (2003که عقیده دارند 1
تا  29سال پس از حریق زمان کافی برای طـی شـدن
مراحل توالی و افزایش پوشـش منـاطق آتـش سـوزی
است ،مطابقت دارد Abaci et al.)2009( .در تحقیقـی
ضمن بررسی تأثیر وقوع آتشسوزی در پوشش گیاهی
پارک ملی بمو شیراز بـر ترکیـب گونـه ای بانـک بـذر
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خاک با سابقۀ آتشسوزی متفاوت (حریق یـکسـاله و
حریق پنج سـاله) نشـان دادنـد کـه تعـداد گونـه هـای
مشترک کمی بین مناطق حریق و شاهد مشاهده شـد
و برخی گونه ها منحصر بـه منطقـۀ حریـق یـا شـاهد
بودنـــد کـــه بـــا نتـــایج تحقیـــق مـــا همسوســـت.
( DeFalco et al.)2009نیز با بررسی بانک بذر خـاک
در شمال شرقی آمریکا نشـان دادنـد کـه در رویشـگاه
تخریبیافته ،کاهش آشکار گونه های یک سـاله نسـبت
به منطقۀ کمتر دست خـورده اتفـا افتـاده اسـت کـه
دلیل این تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خـاک
ذکر شد که با نتایج تحقیـق حاضـر همخـوانی نـدارد،
بــهطــوری کــه در منــاطق دچــار حریــق یــکســاله و
پنجساله گونههای یکساله بیشـتر از منـاطق شـاهد و
دهساله بودند .بیشترین تراکم بذر در شاهد و کمتـرین
آن در آتشسوزی یکساله وجود داشت و آتشسـوزی
دهساله و پنجساله در حد واسط این دو قـرار داشـتند.
تحقیقــات ) Brooks et al. (2003نشــان داد کــه
آتش سوزی تراکم بذور و قابلیت جوانه زنـی آنهـا را در
داخل خاک به صـورت چشـمگیری کـاهش مـی دهـد،
بهطوری که در مدت زمان کوتاهی پس از آتشسـوزی
تراکم بذور  55تا  93درصد کاهش یافته بـود و دلیـل
این موضوع عالوهبر نابودی مستقیم آنها در اثر حرارت
زیاد آتش در فاصلۀ کوتاه پس از آتش سوزی ،تغییرات
فیزیولو یک بذور و تغییر خصوصیات خاک ذکر شـده
است .نتایج بررسی شاخص های تنـوع گونـه ای نشـان
داد که آتش سوزی تنوع ،غنا و یکنـواختی را در بانـک
بذر کاهش داده است .منطقۀ شاهد و دهسـاله تنـوع و
غنای بیشتری داشتند .حذف و نابودی مسـتقیم بـذور
یا تغییر زیاد شـرایط رویشـگاه در اثـر حریـق موجـب
کاهش تراکم بانک بذر خاک در مناطق دچـار حریـق
نسبت به منطقۀ شاهد شده است که با نتـایج مطالعـۀ
) Moya et al. (2019و (Bobbymoore et al. )2019
که بیان کردند آتشسوزی سبب کـاهش تـراکم بـذر
گونههای مختلف میشود و در نتیجه تنوع شانون وینر
و غنای گونهای را کاهش میدهد ،همخوانی داشـت .از
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دالیل این کاهش تنوع و غنا در منـاطق آتـشسـوزی
میتوان به تغییر خصوصیات خاک در اثر آتش سـوزی
و عدم استقرار بذر و متعاقبا کاهش تـراکم بـذر اشـاره
کرد .عالوهبر این تـراکم بـذر بیشـتر منـاطق شـاهد و
دهساله در افزایش غنـای گونـهای آنهـا تـأثیر اساسـی
داشته است که با نتایج ( Heidari et al., (2014که در
مطالعات خود نشان دادند تراکم بذر بیشـتر در افـزایش
غنــای گونــهای نقــش اساســی دارد ،مطابقــت داشــت.
بیشــترین یکنــواختی در منطقــۀ شــاهد بــود و منــاطق
آتشسوزی یکساله و پنجسـاله کمتـرین یکنـواختی را
داشتند که با یافتـههـای (Bobbymoore et al. )2019
مبنی بر اینکه آتش سوزی سبب کـاهش یکنـواختی در
منطقۀ سوخته میشود ،مطابقـت دارد و بـا یافتـههـای
) Brooks et al. (2003که بیـان کردنـد آتـشسـوزی
یکنــواختی را افــزایش مــیدهــد ،همخــوانی نــدارد.
( Brooks et al. )2003دلیــل ایــن تغییــرات در
یکنواختی را ایجاد ناهمگنی در رویشگاه در سال هـای
اول و دوم بعد از آتشسوزی مـیداننـد .نتـایج تشـابه
بانک بذر خاک با پوشش روزمینی بین مناطق مختلف
آتش سوزی اختالف معنیداری داشت ،بـه طـوری کـه
این تشـابه در منـاطق شـاهد و آتـشسـوزی دهسـاله
بیشتر از مناطق آتشسوزی پنجساله و یـکسـاله بـود
کــه بــا نتــایج ) Erfanzadeh et al. (2010مطابقــت
داشت .دلیل تشابه بین مناطق شـاهد و آتـش سـوزی
دهساله گذشت مـدت زمـانی پـس از آتـشسـوزی در
منطقۀ دهساله است که در این مـدت پوشـش گیـاهی
روزمینی و همچنین بانک بذر خاک بازسـازی شـده و
به شرایط منطقـۀ شـاهد نزدیـک شـده اسـت .نتـایج
بررسی رسته بندی ( )DCAقطعـات نمونـه نشـان داد
قطعات نمونۀ مناطق مختلف زمانی پس از آتشسوزی
از توزیع مکانی متمایزی بر روی محورهای رستهبندی
برخوردارند .بـه طـوری کـه محـور اول قطعـات نمونـۀ
منطقۀ دهساله را نشان میدهد و هرچه از طرف راست
محور اول بـه سـمت چـح محـور حرکـت مـیکنـیم،
بهترتیب از سمت منطقـۀ دهسـاله بـه سـمت منـاطق

...تأثیرات آتشسوزی در دورههای مختلف زمانی بر

مرحلهای از توالی گونههای خاصی جایگزین گونههای
قبلی میشوند که میتواند سبب تفکیک قطعات نمونه
 بـهطـورکلی.بانک بذر در مناطق تحت بررسـی شـود
براساس نتایج تحقیق حاضر میتوان گفت که تغییرات
رویشگاه پس از آتش سوزی در کوتاه مـدت بـه صـورت
مشخص در ترکیب بانک بذر خاک نمایان مـیشـود و
.ایــن تغییــرات بــا گذشــت زمــان بازیــابی م ـیشــوند
 براسـاس نتـایج ایـن تحقیـق آتـش سـوزی،همچنین
تأثیرات نامطلوبی را بر بانک بذر خاک بهعنـوان منبـع
 توصیه.پوشش گیاهی روزمینی آتی بر جای میگذارد
میشود چنین مطالعـاتی در منطقـۀ زاگـرس در کنـار
بررسی پوشش گیاهی و عوامل خاک انجـام گیـرد تـا
پتانسیل احیای این مناطق بر مبنای بانک بـذر خـاک
.تعیین شود
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 بـهطـوری کـه،پنجساله و یک ساله حرکت مـیکنـیم
مناطق پنج ساله و یک ساله در سمت چـح محـور اول
 قسـمت بـاالی محـور دوم، همچنـین.قرار می گیرنـد
شامل قطعات نمونۀ منطقۀ پـنجسـاله و سـمت پـایین
محور قطعات نمونۀ مناطق شاهد و یـک سـاله حرـور
دارند و بهطـور کلـی قطعـات نمونـۀ منـاطق مختلـف
زمــانی از هــم تفکیــکپــذیر بودنــد کــه بــا نتــایج
 اثـــر. مطابقـــت داشـــتHeidari et al. (2014(
آتش سوزی سبب تفکیـک و تمـایز قطعـات نمونـه در
منــاطق تحــت مطالعــه شــده اســت کــه از دالیــل آن
میتوان به متفاوت بودن گونههای بانک بذر خاک هـر
منطقه و گونه های مشترک اندک (هشت گونه در هـر
 با توجه بـه اینکـه، همچنین.چهار منطقه) اشاره کرد
پوشش گیاهی منطقه در اثر آتشسوزی و سایر عوامل
 ازایـنرو در هـر،انسانی پیوسته دچار تغییر مـیشـود
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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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