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چکیده
ویژه در مراتع خشک اي جوامع گیاهی بهمهم در تعیین ساختار و ترکیب گونههمراه چراي دام، دو عامل سوزي بهآتش

سوزي و چراي دام بر خصوصیات بانک بذر خاك شامل تراکم، این مطالعه با هدف بررسی اثر آتش. باشندخشک میو نیمه
12بندي شده و در تصادفی طبقهبرداري به روش نمونه. استپی زاگرس مرکزي انجام شداي در مراتع نیمهتنوع و غناي گونه

هاي خاك در نمونه. ، انجام گردیدسوزي یک و پنج ساله که تحت چراي سبک و سنگین قرار داشتندسایت با سابقه آتش
متري به وسیله آگر برداشت شد و به گلخانه منتقل گردید و در بستر مناسب سانتی5-10و 0-5فصل پاییز و از دو عمق 

نتایج این تحقیق نشان داد . در گلخانه شناسایی و شمارش شدندو زده جوانهبذرها ماه تمامی 6مدت به . کشت داده شد
دار تراکم، غنا و تنوع سوزي باعث کاهش معنیسوزي یکساله و تحت شرایط چراي سبک و سنگین، آتشکه در آتش

اي و تنوع نسبت به منطقه ک، غناي گونهساله و تحت شرایط چراي سب5سوزي در آتش. شوداي بانک بذر خاك میگونه
داري بر بانک بذر گونه اثر معنیسوزي و چرا هیچهمچنین نتایج نشان داد که آتش. کندداري پیدا میشاهد افزایش معنی

به طور کلی . باشدالیه زیرین خاك ندارند و این موضوع بیانگر نقش عمق خاك در کاهش تأثیر آتش و چرا می
گیاهی از طریق سوزي در این مناطق، نقش مهمی در احیا پوشششود که مدیریت چرا پس از وقوع آتشیگیري منتیجه

.بانک بذر خاك دارد

.گیاهی، تنوعسوزي، چراي دام، پوششبانک بذر خاك، آتش: هاي کلیديواژه

مقدمه
همراه چراي دام، دو عامل مهم در تعیین سوزي بهآتش

ویژه در مراتع خشک و جوامع گیاهی بهساختار و ترکیب 
,Noy‐Meir(باشندخشک مینیمه سوزي آتش. )1995

هاي مرتعی نقشی کلیدي در ساختار و عملکرد اکوسیستم
گیاهی یکی از تغییر در ساختار و ترکیب پوشش. دارد

هاي طبیعی است سوزي بر اکوسیستمبارزترین اثرات آتش
)Guevara et al., مطالعات،ازبرخیحال؛نایبا. )1999

گزارش توالیمسیرکنندهمختلیندافریکراسوزيآتش
,Moghadam(اند کرده 2001; Shokri et al., البته ). 2002

سوزي و چراي هاي زیادي در چگونگی تأثیر آتشتفاوت
گیاهی در مناطق خشک و علفخواران بر پویایی پوشش
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هاي مرتعی که اکوسیستمدر . خشک گزارش شده استنیمه
افتد، روند پویایی این دو عامل به صورت همزمان اتفاق می

هایی است که تنها تحت جوامع گیاهی متفاوت از اکوسیستم
,Noy‐Meir(گیرند تأثیر یکی از این دو عامل قرار می

1995; Tahmasebi et al., شناخت نحوه رواز این.)2011
گیاهی را از حفظ و احیاي پوششتأثیر توأم این دو عامل،

. کندمیپذیر سوزي امکانطریق مدیریت چرا و آتش
رشد نکردهزنده بذرهاياي از بانک بذر خاك ذخیره

جایگزین شدن گیاهان بالغ را قابلیتداخل خاك است که 
,Leck(دارد  بذرهاياین تعریف مشتمل بر کلیه . )2012
سطحی و عمق خاك شده در داخل الشبرگ، خاك مدفون

زنی مجبور است که تا فراهم شدن شرایط مناسب جوانه
شوند چرخه زندگی خود را به صورت خواب سپري کنند می

)Thompson, اي مطالعه بانک بذر خاك مطالعه. )2000
. آیدشناسی گیاهی به حساب میبنیادي در اکولوژي و جامعه

و همچنین در یافتهدر حفظ و احیاء مراتع تخریببذرهااین 
اي جوامع گیاهی نقش کلیدي بهبود وضعیت ترکیب گونه

عالوه بر این، بانک بذر خاك در حفظ و احیاي . دارند
هاي گیاهی در حال انقراض و حفظ تنوع ژنتیکی گونه

& Wolters(دارد يگیاهان اهمیت ویژه و غیرقابل انکار

Bakker, 2002( .
کم بذرهاي یکی از خصوصیات بانک بذر خاك، ترا

کننده تولید بذري تراکم منعکس. مدفون شده در خاك است
کند طور عمده جامعه گیاهی آن منطقه را ایجاد میاست که به

)Simpson et al., تنوع زیستی یا گوناگونی . )1989
مختلف و متنوع شکلهايشناختی، ترکیبی است از زیست

تنوع در بانک ها در بانک بذر، که اغلب با نام مختصر گونه
Saatkamp(شود بذر بیان می et al., و بررسی آن )2014

براي تعیین روند تغییرات در مدیریت مراتع حائز اهمیت 
سوزي و چراي دام، دهند که آتشمطالعات نشان می. است

توانند بر روي تراکم، تنوع، باشند که میدو عامل مهم می
ش سطحی زمین مانی و تشابه بانک بذر خاك با پوشزنده

Sternberg(تأثیر بگذارند  et al., 2003; Maia et al.,

سوزي وابسته هاي گیاهی به آتشبسیاري از گونه. )2012

نیاز به دوبارهزنی هستند و حتی ممکن است براي جوانه
هاي در مقابل، برخی از گونه. سوزي داشته باشندآتش

ی چنین زنسوزي وابسته نبوده و جوانهگیاهی به آتش
سوزي ممکن است حتی به صورت هایی در اثر آتشگونه

,Gonzalez & Ghermandi(نشودمطلوب انجام  2012;

Naghipour et al., 2014; Naghipour et al., 2016( .
اند، به الي الشبرگ گیاهی قرار گرفتههکه در الببذرهایی

روند، سوزي از بین میوسیله شدت حرارت ناشی از آتش
در خاك بستگی به میزان بذرهازنی موفق بنابراین جوانه

در پروفیل خاك و شدت بذرهارطوبت، عمق قرارگیري 
,Whelan(سوزي دارد آتش 1995( .

هاي چرا از طریق کاهش اختصاص فتوسنتز به اندام
ها و برداشت برگ یا حذف گلدلیلتولید مثلی گیاه، به 

Sternberg(شود ها، باعث کاهش تولید بذر میدانه et al.,

ها در ترکیب گیاهی را با و نیز تراکم و تنوع گونه)2003
دهد، در نتیجه، سبب تغییراتی در چراي انتخابی تغییر می

زنی بذرهاي و جوانه) تنوع و غنا(اي فراوانی، ترکیب گونه
Kinloch(شود موجود در بانک بذر خاك می & Friedel,

2005(.
لعاتی هر چند اندك در مورد اثرات در کشور ما مطا

,Erfanzadeh & Hosseini Kahnuj(چراي دام  2011;

Erfanzadeh et al., 2012; Sadeghipour & Kamali,

2013; Kamali et al., Abbasi(سوزي و آتش) 2014

Moselu et al., بر بانک بذر خاك انجام شده است؛ ) 2010
ولی در مورد اثرات متقابل این دو عامل آشفتگی بر بانک 

هدف از . استنشدهانجامبذر خاك، تاکنون تحقیق جامعی 
سوزي و چراي دام بر تحقیق ارزیابی اثرات متقابل آتشاین 

استپی زاگرس اي و تنوع در مراتع نیمهتراکم، غناي گونه
.باشدمرکزي می

هامواد و روش
مشخصات منطقه مورد مطالعه

درمرکزيزاگرساستپینیمهمراتعمطالعه دراین 
این.شدانجامبختیاريوچهارمحالواصفهانهاياستان
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قرارسالیانههايسوزيآتشودامچرايتأثیرتحتمراتع
درگذشتههايسالطیتکراربهسوزيآتش. دارند

رواینازواستافتادهاتفاقمراتعاینمختلفهايقسمت
بهسوزيآتشاثردربانک بذر خاكتغییراتروندتوانمی

به همین . کردبررسیمناطقایندررادامچرايهمراه
هاي سوزي مربوط به دورههاي آتشمنظور، سایت

انتخاب ) سایت6(ساله پنجو ) سایت6(سوزي یکساله آتش
اي است که در سال قبل از منطقهسوزي یکسالهآتش. گردید
اتفاق افتاده بود و در آنجا سوزي برداري آتشنمونه
سوزي اي با سابقه آتشساله مربوط به منطقهپنجسوزي آتش
اطالعات مربوط به . برداري استسال قبل از زمان نمونهپنج

این. ذکر شده است1برداري در جدول هاي نمونهسایت
شیب،(توپوگرافیمثلصفاتوخصوصیاتتمامدرمناطق
بهتقریباً شبیهبارندگیمقداروخاكنوع،)ارتفاعوجهت

باسوزيچرا و سال آتششدتفاکتوردرتنهاوبودههم
با زاربوتهمناطق،اینگیاهیتیپ.داشتنداختالفهم

مناطقازهریکبراي.بود) .Astragalus sp(غالبیت گون 
شاهدمنطقهیکداده،رخآندرسوزيآتشکهشدهتعیین

تعیین.شدمشخصنیفتاده،اتفاقسوزيآتشآندرکه
بخشآمارواطالعاتازاستفادهبامطالعه،موردمناطق

ومحلیافرادها،طبیعی این استانمنابعکلادارهحفاظت
وسبکچرايتحتکهمناطقیوشدانجامبردارانبهره

موجود در بخش اطالعاتاستفاده ازباداشتند،قرارسنگین
برداران و طبیعی، افراد محلی و بهرهمرتع اداره کل منابع

.گردیدمشخصمنطقهازهمچنین بازدید
برداري بانک بذر خاكنمونه

در فصل 1392برداري از بانک بذر خاك در پاییز نمونه
ها در گیاهی و قبل از شروع بارندگیرکود رشد پوشش

Sternberg(منطقه  et al., برداري ، به روش نمونه)2003
Stratified(شده بنديطبقهتصادفی Random Sampling (

,Kent(انجام شد  4پالت 20در هر سایت، تعداد ). 2011
سوزي و پالت در منطقه آتش10مترمربعی مستقر شد که 

12در مجموع . پالت در منطقه شاهد مستقر گردید10
پالت 240انتخاب و در ) 1جدول (برداري ایت نمونهس

2هاي خاك از در هر پالت، نمونه. برداري انجام شدنمونه
Esposito(متري سانتی5- 10و 0-5عمق  et al., 2006(

بهفلزياستوانهتوسطخاكازبردارينمونه. برداشت شد
100خاكحجم(مترسانتی3/5قطرومترسانتی5عمق

عمقهربرايپالتهرداخلدرتکرار3با) سانتیمتر مربع
الکتکرارهاي هر عمق با هم مخلوط گردید و از.شدانجام

Erfanzadeh & Hosseini(شد دادهعبورمتريمیلی2

Kahnuj, گلداندرگلخانهمحیطدرآنگاه،)2011
دررطوبتنگهداريونفوذبرايوشددادهقرارپالستیکی

متر سانتی2عمقبهوشدهاستریلشنازهاگلدانداخل
به طور متوسط دماي . شداستفادهعنوان بستر کشتبه

درجه 27زنی هاي جوانهگلخانه در طول مدت آزمایش
گراد در طول درجه سانتی15گراد در طول روز و سانتی

هاينمونهها،ظرفکفدرشندادنقرارازپس. شب بود
رطوبت مورد نیاز براي .شدریختههاگلدانداخلدر خاك
پاشی از باال و در صورت نیاز به زنی به صورت مهجوانه

ها به صورت در میان نمونه.صورت غرقابی تأمین گردید
عنوان شاهد قرار داده شد که تنها گلدان به64تصادفی تعداد 

ده شده در آنها ریخته شد تا بذرهاي پراکنده شماسه استریل
ها ظاهر وقتی نونهال.از محیط اطراف گلخانه شناسایی شوند

ها ها میسر شد از سطح نمونهشدند و امکان شناسایی گونه
در نهایت بعد از اینکه هیچ گیاهی سبز نشد، . برداشت شدند

بعداي تیمار خشکی اعمال گردید و هفته2یک دوره 
دوبارهخراشدهی سطح خاك انجام شد و آبیاري و شمارش 

Sadeghipour(آغاز گردید  & Kamali, مطالعات ). 2013
زده مورد هاي جوانهگونه. ماه به طول انجامید6اي گلخانه

شناسایی قرار گرفت و در صورت عدم شناسایی گونه 
. گیاهی، گیاه تا زمانی که قابل شناسایی شود، نگهداري شد

Melilotusهاي گونه officinalis (L.) Lam. ،
Descurainia sophia (L.) Prantl ،Malva neglecta

Wallr.وHordeum glaucum Steud.هاي موجود گونه
هاي بانک بذر خاك هاي شاهد بودند که از دادهدر گلدان

.حذف شدند
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برداريهاي نمونهمشخصات مربوط به سایت-1جدول 
جغرافیاییطول نام منطقهاستانردیف

)UTM(
عرض جغرافیایی

)UTM(
ارتفاع از سطح دریا 

)متر(
شدت چراسوزينوع آتش

کمیکساله42602336594362555داشقرهاصفهان1
کمیکساله40205636625972705ماهورستاناصفهان2
کمیکساله45120435981812644کرسنکبختیاريوچهارمحال3
زیادیکساله40692936620622752فتحلیحاجاصفهان4
زیادیکساله40439936593172742آقاگلاصفهان5
زیادیکساله40382536606842716نقندراصفهان6
کمساله425073365933025225داشقرهاصفهان7
کمساله451058359741026455کرسنکبختیاريوچهارمحال8
کمساله450993359752026285کرسنکبختیاريوچهارمحال9
زیادساله430250366463025505هداناصفهان10
زیادساله417971366420524625ازنولهاصفهان11
زیادساله404363366116626535آقاگلاصفهان12

زده، براي تعیین هاي جوانهبعد از اتمام شمارش نونهال
میزان بذر در هر سایت تراکم ثبت شده در داخل هر سایت 

هایی تعداد گونه. بر حسب تعداد در مترمربع محاسبه گردید
که از خاك هر سایت جوانه زدند و شناسایی شدند، غناي 

- شاخص تنوع شانوناز با استفاده . شمار آمداي آن بهگونه
,Kent(وینر  در هر سایت بذرهاايتنوع گونه) 2011

.مشخص شد
هاتجزیه آماري داده

وسیله ها بهآنالیز آماري، ابتدا نرمال بودن دادهبراي
,Lilliefors(آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همگن ) 1967

,Levene(ها توسط آزمون لون بودن واریانس مورد ) 1960
هاي تراکم بانک بذر خاك دادهالبته . بررسی قرار گرفت

ها از نرمال نبودند، بنابراین براي نرمال کردن داده
√=yفرمول + ,Busso & Bonvissuto(استفاده شد 0.5

گیري آثار آتش، چرا، سال، عمق و اثر براي اندازه). 2009
،متقابل آنها بر شاخص تنوع، غنا و تراکم بانک بذر خاك

. استفاده شد)GLM(خطیعمومیمدلنخست از آزمون

هامیانگینمقداربنديکالسهبراياز آزمون دانکن آنگاه 
SPSSآماريافزارنرمکمکبههابررسیاین. شداستفاده

همچنین بررسی تنوع و غناي بانک بذر .شدانجام16نسخه 
هاي دادهبنابراین . انجام گردیدPASTافزار با استفاده از نرم

ر آماري هاي اصلی و بدون تغییمندرج در نمودارها داده
.باشندمی

نتایج
زده در طول دوره مطالعه در گلخانه تعداد کل بذر جوانه

6/87(بذر 1168از این تعداد . عدد بذر بود1333، )ماه6(
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46در مجموع . متري خاك بودسانتی5- 10مربوط به عمق 
تیره در بانک بذر خاك این مناطق 17گونه گیاهی متعلق به 

ترتیب متعلق به بیشترین بذر بهکه طوريبه. موجود بود
Bromusهاي گونه tomentellus Boiss. ،Poa bulbosa

L. ،Drabopsis verna K. Koch.وCeratocephalus

falcatus (L.) pers.بود.
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اي بانک سوزي و عمق خاك و اثرات متقابل آنها بر تراکم، غنا و تنوع گونهآتشحاصل از تأثیر آتش، چراي دام، سال GLMنتایج -2جدول 
بذر خاك

تنوع شانونايغناي گونهتراکم
.FSig.FSig.FSigمنبع تغییرات

000/020/1281/0**21/35آتش ns01/0952/0 ns
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000/0**000/008/69**000/053/512**43/748عمق 
87/3058/0چرا× آتش  ns13/0717/0 ns48/2125/0 ns
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000/013/0717/0**71/27عمق× آتش  ns57/2118/0 ns
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دارعدم اختالف معنی:ns، 05/0دار در سطح اختالف معنی:*، 01/0دار در سطح اختالف معنی:**
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که طوريدار است، بهمختلف چرا داراي اختالف معنی
سوزي و چرا باعث کاهش شدید تراکم بانک بذر خاك آتش

با افزایشگردید، ولی) مترسانتی0- 15(در عمق اول خاك 
در هر دو تیمار آتش و ) متريسانتی15- 30(عمق خاك 

. )الف و ب- 1شکل(نشدمالحظهداريمعنیتفاوتچرا،
دار شد، تأثیر عمق خاك در تراکم بانک بذر نیز معنی

که با افزایش عمق خاك در کلیه تیمارها، تعداد طوريبه
الف و - 1شکل(شدت کاهش یافت داخل خاك بهبذرهاي

ساله، بیشترین پنجسوزي یک و در هر دو نوع آتش. )ب
میزان تراکم بانک بذر خاك مربوط به عمق اول منطقه شاهد 

تحت چراي سبک بود و کمترین مقدار ) سوزيبدون آتش(
.مق دوم مناطق مورد مطالعه بودنیز مربوط به ع
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) سانتیمتري10- 5و 5- 0(هاي مختلف تغییرات تراکم بانک بذر خاك در عمق-1شکل 
سالهپنجسوزي آتش) سوزي یکساله، بآتش) الف: در مناطق
.باشدمی%5در سطح )اشتباه معیار±(میانگین دهنده اختالف آماريحروف غیر مشترك نشان

اي بانک بذر خاكغناي گونه) ب
نشان داد که سه اثر اصلی چرا، سال، عمق GLMنتایج 

خاك، اثر متقابل آتش و سال، اثر متقابل چرا و سال، اثر 
متقابل آتش، سال و چرا، اثر متقابل چرا، عمق و سال و 
همچنین اثر متقابل آتش، چرا، سال و عمق در غناي بانک 

دار بود؛ ولی اثر اصلی آتش و دیگر اثرات بذر خاك معنی
نتایج حاصل از آزمون ). 1جدول (دار نبود یمتقابل معن

سوزي یکساله و در مناطق با آتشمقایسه میانگین دانکن 
اي بین دو منطقه غناي گونهکه نشان داد ساله پنج

سوزي و شاهد تحت چراي سبک در عمق اول خاك آتش
که در سال اول بعد از طوريدار بود، بهداراي اختالف معنی

پنجداري کاهش و اي به طور معنینهسوزي، غناي گوآتش
عمق اول درسوزي، افزایش یافت؛ ولیسال پس از آتش

شکل(نشدمالحظهداريمعنیتفاوت)چراي شدید(خاك 
اي بانک بذر تأثیر عمق خاك در غناي گونه. )الف و ب- 2

که با افزایش عمق در کلیه تیمارها، طوريدار شد، بهنیز معنی
شدت کاهش یافت گیاهی داخل خاك بههاي تعداد گونه

.)الف و ب-2شکل(
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) سوزي یکساله، بآتش) الف: در مناطق) متريسانتی10-5و 5-0(هاي مختلف اي بانک بذر خاك در عمقمتوسط غناي گونه-2شکل 
.باشدمی%5در سطح )اشتباه معیار±(میانگین دهنده اختالف آماريحروف غیر مشترك نشانسالهپنجسوزي آتش

تنوع بانک بذر خاك) ج
نشان داد که دو اثر اصلی سال، عمق خاك GLMنتایج 

و اثر متقابل آتش و سال، چرا و سال و همچنین چرا و عمق 
دار بود؛ ولی اثر اصلی آتش، در تنوع بانک بذر خاك معنی

نتایج ). 1جدول (دار نبود اثرات متقابل معنیچرا و دیگر 
در مناطق با حاصل از آزمون مقایسه میانگین دانکن 

اي تنوع گونهکه نشان داد ساله پنجسوزي یکساله و آتش

سوزي در هر دو در سال اول بعد از آتش) شاخص شانون(
سوزي داري ندارد، ولی در آتششدت چرایی تفاوت معنی

ساله همراه با چراي سبک، تنوع افزایش قابل توجهی پنج
تأثیر عمق در البته . )الف و ب-3شکل(پیدا کرده است 

که با طوريدار شد، بهاي بانک بذر خاك نیز معنیتنوع گونه
افزایش عمق در کلیه تیمارها، تنوع گیاهی بانک بذر خاك 

.)الف و ب- 3شکل(شدت کاهش یافت به
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) متريسانتی10- 5و 5- 0(هاي مختلف میانگین تنوع بانک بذر خاك در عمق-3شکل 
سالهپنجسوزي آتش) سوزي یکساله، بآتش) الف: در مناطق
.باشدمی%5در سطح )اشتباه معیار±(میانگین دهنده اختالف آماريحروف غیر مشترك نشان

بحث 
سوزي و چرا در تراکم بذر بانک بذر خاكتأثیر آتش

سوزي، دهد که پس از آتشنتایج این تحقیق نشان می
نتایج دیگر . یابدشدت کاهش میتراکم بانک بذر خاك به

و بذرسوزي تراکم دهند که آتشتحقیقات نیز نشان می
داخل خاك به صورت قابل زنی آنها را در قابلیت جوانه

دهد و دلیل این موضوع عالوه بر نابودي توجهی کاهش می
مستقیم آنها در اثر حرارت باالي آتش در فاصله کوتاه پس 

و تغییر بذرهاسوزي، تغییرات فیزیولوژیک از آتش
Esque(خصوصیات خاك ذکر شده است  et al., در . )2010

بر تراکم بذر بانک بذر مطالعاتی که در ارتباط با تأثیر آتش 
خاك انجام شده، کاهش تراکم بذر در اثر آتش گزارش شده 

Esposito(است  et al., پنجپس از گذشت البته . )2006
سوزي، اثر منفی آتش در کاهش تراکم بانک سال از آتش

مطالعه، این که در در حالی. بذر خاك همچنان ادامه داشت
سوزي نسبت به آتشساله پنجسوزي تراکم بذر در آتش

یکساله افزایش یافته، ولی هنوز به تراکم بذر منطقه شاهد 
که بانک بذر کردگیري توان نتیجهبنابراین می. نرسیده است

هاي مختلف چرایی سوزي تحت شدتخاك در منطقه آتش
در این فاصله زمانی پس از آتش، توان احیاي خود را ندارد 
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دهد و دلیل این موضوع عالوه بر نابودي توجهی کاهش می
مستقیم آنها در اثر حرارت باالي آتش در فاصله کوتاه پس 

و تغییر بذرهاسوزي، تغییرات فیزیولوژیک از آتش
Esque(خصوصیات خاك ذکر شده است  et al., در . )2010

بر تراکم بذر بانک بذر مطالعاتی که در ارتباط با تأثیر آتش 
خاك انجام شده، کاهش تراکم بذر در اثر آتش گزارش شده 

Esposito(است  et al., پنجپس از گذشت البته . )2006
سوزي، اثر منفی آتش در کاهش تراکم بانک سال از آتش

مطالعه، این که در در حالی. بذر خاك همچنان ادامه داشت
سوزي نسبت به آتشساله پنجسوزي تراکم بذر در آتش

یکساله افزایش یافته، ولی هنوز به تراکم بذر منطقه شاهد 
که بانک بذر کردگیري توان نتیجهبنابراین می. نرسیده است

هاي مختلف چرایی سوزي تحت شدتخاك در منطقه آتش
در این فاصله زمانی پس از آتش، توان احیاي خود را ندارد 
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) متريسانتی10- 5و 5- 0(هاي مختلف میانگین تنوع بانک بذر خاك در عمق-3شکل 
سالهپنجسوزي آتش) سوزي یکساله، بآتش) الف: در مناطق
.باشدمی%5در سطح )اشتباه معیار±(میانگین دهنده اختالف آماريحروف غیر مشترك نشان

بحث 
سوزي و چرا در تراکم بذر بانک بذر خاكتأثیر آتش

سوزي، دهد که پس از آتشنتایج این تحقیق نشان می
نتایج دیگر . یابدشدت کاهش میتراکم بانک بذر خاك به

و بذرسوزي تراکم دهند که آتشتحقیقات نیز نشان می
داخل خاك به صورت قابل زنی آنها را در قابلیت جوانه

دهد و دلیل این موضوع عالوه بر نابودي توجهی کاهش می
مستقیم آنها در اثر حرارت باالي آتش در فاصله کوتاه پس 

و تغییر بذرهاسوزي، تغییرات فیزیولوژیک از آتش
Esque(خصوصیات خاك ذکر شده است  et al., در . )2010

بر تراکم بذر بانک بذر مطالعاتی که در ارتباط با تأثیر آتش 
خاك انجام شده، کاهش تراکم بذر در اثر آتش گزارش شده 

Esposito(است  et al., پنجپس از گذشت البته . )2006
سوزي، اثر منفی آتش در کاهش تراکم بانک سال از آتش

مطالعه، این که در در حالی. بذر خاك همچنان ادامه داشت
سوزي نسبت به آتشساله پنجسوزي تراکم بذر در آتش

یکساله افزایش یافته، ولی هنوز به تراکم بذر منطقه شاهد 
که بانک بذر کردگیري توان نتیجهبنابراین می. نرسیده است

هاي مختلف چرایی سوزي تحت شدتخاك در منطقه آتش
در این فاصله زمانی پس از آتش، توان احیاي خود را ندارد 
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به تراکم بذر اولیه نیاز و به زمان بیشتري براي بازگشت 
. دارد

سوزي در کاهش دهد که آتشهمچنین نتایج نشان می
تأثیر ) مترسانتی0- 5(تراکم بانک بذر در الیه سطحی خاك 

5-10(داري دارد؛ ولی در عمق زیرین خاك معنی
گونه اثر قابل توجهی بر تراکم سوزي هیچ، آتش)متريسانتی

نتایج بیانگر نقش عمق خاك این . بذر بانک بذر خاك ندارد
و همکاران Esposito.باشددر کاهش تأثیر آتش می

سوزي بر بانک بذر نیز با بررسی اثر شدت آتش) 2006(
اي، به نتایج مشابهی دست خاك در یک اکوسیستم مدیترانه

هاي موجود در بانک بذر همچنین به دلیل اینکه گونه. یافتند
باشند، ی در خاك میخاك داراي توزیع عمودي متفاوت

هایی که تراکم بیشتري در الیه سطحی خاك بنابراین گونه
Saatkamp(دارند، آسیب بیشتري خواهند دید  et al.,

2014( .
بیشترین میزان تراکم بانک بذر خاك مربوط به البته 

در (تحت چراي سبک ) سوزيبدون آتش(منطقه شاهد 
بنابراین . بود) عدد بذر در مترمربع1541مجموع دو عمق، 

. چراي شدید دام بر تراکم بانک بذر خاك تأثیري منفی دارد
در اثر عدم بذرچرا و لگدکوبی دام با تأثیر منفی که در تولید 

به کاهش تراکم بانک منجر توانند استقرار گیاهان دارند، می
Bisigato(د بذر خاك شون & Bertiller, Kamali؛2004

et al., به طور کلی، دام با لگدکوبی خود پوسته . )2014
بیولوژیکی خاك را فشرده کرده و از نفوذ و حرکت بذر در 

شود که آورد و این عامل سبب میعمل میخاك ممانعت به
در نتیجه تراکم بانک بذر ،تعداد بذر در خاك نیز کاهش یابد

,Bertiller & Ares(خاك با افزایش شدت چرا کاهش یابد 

2011.(
بانک بذر خاكبذرتأثیر عمق خاك در تراکم

اغلب مطالعاتی که بانک بذر خاك را مورد بررسی قرار 
اي از بذرها را در الیه سطحی اند، حضور بخش عمدهداده

Esposito(اند خاك گزارش کرده et al., 2006; Zhang &

Chu, 2013Kamali et al., 2014; .(Demel)1998 ( بیان
که (درصد بذرها در الیه سطحی خاك 90که بیش از کرد

قرار دارند؛ ) متري انتخاب شده بودسانتی0- 6در آن مطالعه 
دهد که تأثیر عمق در منطقه تحقیق نیز نشان میاین نتایج 

دار است و با افزایش عمق، معنیمورد مطالعه بر تعداد بذر 
. کندتراکم بذر به طور قابل توجهی کاهش پیدا می

عمق پراکنش بذر در خاك به سن، شکل بذر، اندازه بذر 
و نیازهاي اکولوژیکی بذر و همچنین فعالیت موجودات زنده 

,Thompson(خاك بستگی دارد به این ترتیب .)2000
Convolvulus arvensisهايگونه L. ،Stachys inflata

Benth. ،Myosotis pseudopropinqua Popov ،
Veronica biloba L. وCentaurea sp به دلیل اینکه تنها

در الیه دوم خاك موجود بودند، احتماالً داراي بانک بذر 
.باشندبادوام می

اي بانک بذر خاكتنوع و غناي گونه
پس از دهد که در سال اول میتحقیق نشاناین نتایج

اي و تنوع ، غناي گونه)در هر دو شدت چرایی(سوزي آتش
که طوريبهکند؛ داري پیدا نمیکاهش یافته و یا تفاوت معنی

سوزي، به اي در یکسال پس از آتشکاهش غناي گونه
ها در احتمال زیاد به دلیل از بین رفتن بذر بسیاري از گونه

Esposito(باشد حرارت ایجاد شده در سطح خاك می et

al., سوزي سایر تحقیقات نشان داده است که آتش. )2006
اي در سبب کاهش پوشش گیاهی و کاهش غناي گونه

Fattahi(شود سوزي میمناطق آتش & Tahmasebi,

سوزي دهد که تأثیر آتشنتایج این تحقیق نشان می). 2010
در عمق سطحی بذرهااي در افزایش تنوع و غناي گونه

شاید بتوان به صورت غیرمستقیم . تر استمحسوس
هایی با بانک بذر گیري کرد که تأثیر آتش در گونهنتیجه

هاي اي گونهخاك زودگذر بیشتر است و آتش در تنوع گونه
نتایج همچنین .بادوام در بانک بذر خاك تأثیر چندانی ندارد

شرایطو تحتسالهپنجسوزي دهد که در آتشنشان می
غناي دارافزایش معنیباعثسوزيآتشسبک،چراي
.گرددمینسبت به منطقه شاهدتنوعاي وگونه

توان بیان کرد تحقیق میاین به طور کلی بر اساس نتایج 
سوزي در این مناطق، که مدیریت چرا پس از وقوع آتش

نقش مهمی در احیا پوشش گیاهی از طریق بانک بذر خاك 
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بانک بذر خاك آیندهالعات شود مطهمچنین توصیه می.دارد
اي در این مناطق به دلیل ناچیز بودن تراکم و غناي گونه

و همچنین عدم ) متريسانتی5- 10(عمق دوم خاك 
ها، تنها در عمق تأثیرپذیري این عمق در مقابل آشفتگی

.انجام شود) متريسانتی0- 5(سطحی خاك 

سپاسگزاري
و هیئت عض(از جناب آقاي مهندس جواد پوررضایی 

و جناب آقاي مهندس )االنبیاء بهبهانعلمی دانشگاه خاتم
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات (مصطفی نوروزي 

که ما را در جهت انجام )کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان
هاي گیاهی شناسایی گونهویژههر چه بهتر این تحقیق و به

.کنیمتشکر می،کردندکمک
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Abstract
The structure and composition of plant communities are mainly affected by fire and
grazing, especially in arid and semiarid rangelands. This study aimed to investigate the
role of fire and grazing on soil seed bank characteristics (density, diversity and species
richness) in semi-steppe rangelands of Central Zagros. A stratified random sampling
was used to collect the data from 12 sites with one and five years after the last fire, and
with long term light and heavy grazing history. Soil samples were collected in the
autumn by auger from 0-5 and 5-10 cm from the soil surface, and the samples were
cultivated in the greenhouse. All the germinated seeds were identified and counted for a
6-month period. The results showed that the one year after fire treatment under both
light and heavy grazing resulted to a significant decrease in density, richness, and
diversity of the soil seed bank. The richness and diversity of soil seed bank in the five-
year after fire treatment and under light grazing pressure increased significantly
compared to its control site. According to the results, the soil seed bank in 5 to 10 cm
from the soil surface did not vary statistically under fire and grazing pressure, indicating
the role of soil depth in reducing the impact of fire and grazing. Overall, it can be
concluded that the grazing management after a fire event has a key role in vegetation
restoration through its effects on the soil seed bank.

Keywords: Diversity, fire, grazing, soil seed bank, vegetation.


