
52 )پژوهش وسازند گی( 

اثر آتش سوزی بر تراکم و تنوع   ...

 

Email: mahdymortazavi@yahoo.com

تاريخ د  ريافت: آبان ماه 1384    تاريخ پذيرش: بهمن ماه 1384

bb bb

• سينا سرابي   
گنبد كاووس )نویسنده مسئول(  
•  ام البنين ابراهيمي        
گنبد كاووس 
• مجيد محمد اسمعيلي         
گنبد كاووس
•  حامد روحاني        
گنبد كاووس
 تاریخ د ریافت: مرداد ماه 1392     تاریخ پذیرش: بهمن  ماه 1393
Email: sarabi_si@yahoo.com

اثر آتش سوزی بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک
)مطالعه موردی: مراتع حاجی قوشان گنبدکاووس(

چکيده
بانک بذر خاک به منظور مديرت مرتع بدليل بازبابی تنوع زيســتی جوامع رويشگاهی پس از بروز شرايط نامطلوب و يا تخريب از 
اهميت بسزايی برخوردار است. آتش سوزی توسط فعاليت های انسانی بر فرايندهای اکولوژيکی مربوط به بانک بذر خاک و ساختار 
جوامع رويشــگاهی اثر می گذارد.  اين تحقيق در سال 1390 به منظور بررسی اثر آتش سوزی بر پوشش گياهی مراتع حاجی قوشان 
در شمال شهرستان گنبد که در سال 1389 آتش سوزی شده، در دو منطقه شاهد و آتش سوزی شده انجام شد. نمونه برداري از بانک 
بذر خاک بر روی ترانسکت در طول شــيب در دو عمق 0-5 سانتی متر و 5-10 سانتی متر به عمل آمد و با  استفاده از روش کشت 
گلخانه اي، ترکيب گونه اي، تراکم بانک بذر خاک بررسی گرديد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که آتش سوزی باعث کاهش 
تنوع گونه ای در ســطح منطقه گرديده است. اما ميزان تراکم بانک بذر در عمق های مورد بررسی در دو منطقه تفاوت معنی داری با 
يکديگر نداشــته است. در منطقه شاهد گونه Poa bulbosa با 17/76 % و گونه Stellaria media با 12/69%  جزء گياهان غالب 
اين منطقه محســوب می شوند. در منطقه آتش سوزی شــده نيز Stellaria media با 18/44% و Poa bulbosa با 15/63 % در 
بانک بذر خاک غالب ترين گونه های تشــکيل دهنده را تشکيل دادند. ميانگين تراکم بذر در منطقه شاهد و در عمق اول 337/5 و 
در عمق دوم 96 بذر در متر مربع ثبت گرديد. ولی ميانگين تراکم بذر در منطقه آتش ســوزی شده، در عمق اول خاک 282/5 و در 
عمق دوم 70 بذر در متر مربع ثبت گرديد. بيشترين تراکم بذر در عمق اول خاک مشاهده گرديد. نتايج بدست آمده از آناليز غنا و 
تنوع بذری در دو منطقه شــاهد و آتش سوزی  نشان داد، ميزان غنا و تنوع گونه ای منطقه شاهد نسبت به آتش سوزی بيشتر بوده، 

همچنين تنوع و غنای در عمق اول هر دو منطقه نسبت به عمق دوم بيشتر بوده است. 

کلمات کليدي: آتش سوزی، بانک بذر، رويشگاه، تراکم، غنای گونه ای، مراتع حاجی قوشان

شماره 106، بهار 1394

)پژوهش و سازندگی(



)پژوهشوسازندگی(53

شماره 106، پژوهش های آبخيزد اری، بهار 1394

Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 106 pp: 52-62

Fire effects on density and richness of soil seed bank (Case study: Haji-Ghoushan Rangelands of Gonbad 
Kavous)
By: S. Sarabi, Gonbad-e Kavus (Corresponding Author). O. ebrahimi, Gonbad-e Kavus. M.M. Esmaeeli, Gonbad-e 
Kavus. H. Rouhani, Gonbad-e Kavus.

Soil seed bank is important for range management because it contains propagules of species that may be considered 
desirable or undesirable for site colonization after management and disturbance events. However, human-caused fire 
can affect ecological processes related to soil seed bank and vegetation structure. In order to determine the effects of 
burning on the seed bank, we germinated soil samples from burned and unburned plots in Haji-Ghoushan located in 
the Northern part of Gonbad city (Golestan Province) where human-caused fires in September 2010.  In controlled 
laboratory conditions the total number of seedlings, number of families and subfamilies found in the upper (0-5 cm) 
and lower (5-10 cm) layers of soil within burn and no burn plots were recorded. Our research indicated that the total 
seedling density was higher in first depth than in second depth, and lower in burned site than unburned site; however, 
differences were non-significant but the number of seedlings varied significantly with depth. Twenty-four species 
were identified in unburned site. The species numbers in the seed bank of burned site were 18. The majority of the 
family was Poaceace, which was common to the two treatments. In unburned site, Poa Bulbosa and Stellaria media 
accounted for 17.76 % and 12.69 %, respectively of the seedling population. In the burned site we found Stellaria 
media and Pao Bulbosa accounted for 18.44 % and 15.63%, of the seedling population respectively. The densities 
of soil seed banks were highest at first depth in unburned and burned site with 337.5 and 282.5 m2. In the deeper 
depth, the density of soil seed banks was 96 and 70 m2 in unburned and burned sites, respectively. Species richness 
and diversity were obtained higher in unburned site than burned site and were higher in the upper depth than the 
lower depth in both sites. 
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مقدمه
آتش سوزی قدیمی ترین روشی اســت كه به وسیله بشر برای كنترل 
و از بین بردن گیاهان نامرغوب به كار رفته اســت )مصداقی، 1386(. 
همچنیــن این پدیده یكــي از ابزارهاي مدیریــت در اصالح تركیب 
پوشش-گیاهي علفزارها و مراتع اكوسیستم هاي مختلف است )مقدم، 
2000(. آتش ســوزي ممكن است برجنبه هاي گوناگون رشد و توسعه 
جوامع گیاهي نظیر گلدهي، پراكنش بذر، جوانه زني بذر و اســتقرار 
نونهال ها، مرگ و میر گیاهي و وزن زنده گیاهي مؤثر باشد و از طرف 
دیگر یک عامل مهم در شــكل گیری پوشش گیاهی مناطق خشک و 
نیمه خشــک بوده است و از هجوم بوته ها به علفزار جلوگیری می كند 
)مصداقی، 1386(. همچنین گرماي مستقیم آتش بر روي خاك باعث 
از بین رفتن ریشه و بذر گیاهان و در معرض آتش قرار گرفتن الیه هاي 
معدني خاك و اكسید شــدن مواد آلي و مواد مغذي خاك مي گردد، 
كه  چنین اثراتــي منجر به تغییر تركیــب و خصوصیات بیوفیزیكي 
رویشــگاه می شــود. در بســیاری از گیاهان، گرمای ناشــی از  آتش 
 ,Ghermandi et al(سوزي موجب  شكســتن خواب بذور می شود
2004(، كه  این عمل از طریق تاثیر بر پوســته و جنین بذر می باشد 

)Iloun et al, 2008(.  بانــک بذر به معنــی ذخیره ای از بذرهای 
 Thompson( زنده و جوانه نزده در سطح خاك و الشبرگ می باشد
and Grime,1979(. بانــک بذر خاك تقریبــا یک جزء عملكردي 
بســیار مهم همه اكوسیســتم ها مي باشــد؛ كه با توجه به  جوانه زني 
مجدد )Pausas ,2001(، پراكنش تكثیر و ذخیره زیر پوشش تاجي 
باعث تجدید دوباره گیاهان و حفظ جمعیت در یک رویشگاه مي شود 
)Whelan ,2002(. با این حال ممكن اســت ماندگاري )تداوم( یک 
گونه خاص به شــدت تحت تاثیر تغییرات محیطي منجر به تغییرات 
جامعه گردد )Keith, 1996(، كه در نتیجه بر مســیر توالي پوشش 
گیاهي اثر مي گذارد. حضور بســیاري از گونه هاي موجود در بانک بذر 
مي تواند اثر عوامل محیطي یا مدیریتي در گذشته را تفسیر نماید. در 
صورت حضور گونه هــای مرغوب در بانک بذر، می تواند به عنوان یک 
منبع ارزاني از بذر جهت احیاء مراتع استفاده شود.  در مناطق خشک 
و نیمه خشــک بذور بوسیله آتش ســوزی نابود می شوند و جوانه زنی 
گونه هایی كه در آن مناطق هســتند پس از آتش سوزی به بانک بذر 
موجود در خــاك بســتگی دارد )Grime ,1989(. این تغییرات در 
جوامع گیاهی، تاثیر آتش ســــوزی را بر بــــانــــک بذر مشــخص 
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می كـــــند )Gonzales and Germandi ,2008(. آن قسمت از 
غنا و تنوع پوشش گیاهی هر اكوسیستم كه به صورت بذر جوانه نزده 
در داخل خاك باقی مانده و ذخیره می شود بانک بذر خاك را تشكیل 
می دهد )Roberts ,1991(. بانک بذر برای اكوسیســتم های خشک 
ضروری است زیرا بذرها برای سال های زیادی در خاك وجود داشته و 
 )2000, Baker(.در صورت شرایط مناسب، شروع به رشد می كنند

رخ فیروز و همكاران )1389( در پژوهش خود به بررســی اثر عملیات 
اصالح و احیــاء مرتع بر تركیب و تنوع ذخایــر بذر گونه های گیاهی 
موجود در خاك منطقه ســوادكوه مازنــدران پرداختند. نتایج مطالعه 
بیانگــر، حضور 38 گونــه گیاهی در بانک بذر خــاك و 71 گونه در 
پوشش گیاهی سطحی زمین می باشــد. همچنین نتایج این پژوهش 
نشــان داد، بانک بذر خاك می تواند در اثــر عملیات احیاء تغییر پیدا 
كند. Bossuyt and Hermy )2003( در بررســی پتانسیل بانک 
بذر خاك در عملیــات اصالحی اكولوژیكی در گراســلندها و جوامع 
گیاهی گرمادوســت به این نتیجه رسیدند كه انجام عملیات اصالحی 
  Elsafori در گراسلندها و جوامع گرما دوست مسئله ساز است. نتایج
و همكاران )2011( در مورد بانک بذر نیل سفید سودان بیانگر، تراكم 
بیشــتر بانک بذر خاك در عمق 0تا 5 سانتی متری نسبت به عمق 10 
الی 15 ســانتی متری خاك است. عباسی موصلو و همكاران )1388( 
اثر آتش ســوزی بر تركیب گونه ای بانک بذر خاك در پارك ملی بمو 
شــیراز را بررسی كرده و اظهار داشتند كه تعداد گونه های اندكی بین 
آنها مشترك بوده و بسیاری از گونه ها مشاهده شده در پوشش گیاهی 
در بانک بذر مشــاهده نشــدند و پس از گذشت 5 سال از آتش سوزی 
تركیب گیاهی به شــرایط قبلی خود بازگشت. طهماسبی )1392( در 
بررســی تأثیر آتش سوزی های ســال های 1387، 1385، و 1388 بر 
تركیب، تنوع، و چگونگی احیــای گونه های گیاهی و انتخاب دام، در 
مراتع نیمه استپی منطقة كرسنگ استان چهارمحال و بختیاری نتیجه 
گرفتند در مناطقی كه در ســال های 1387 و 1388 آتش سوزی رخ 
داده اختــالف معنی داری در تركیب و تنوع پوشــش گیاهی در بین 
مناطق حریق و شــاهد وجود دارد، ولی این اختالف در منطقه ای كه 
در ســال 1385 آتش گرفت وجود ندارد. حیدری و فرامرزی )1393( 
در بررســی اثر اثرات كوتاه مدت آتش سوزي با شدت هاي مختلف بر 
تركیب و تنوع بانک بذر خاك در اكوسیســتم جنگلی زاگرس به این 
تتیجه رســیدند كه تركیب بانک بذر خاك بین لكه های شــاهد و با 
سوختگی شدید به طور مشخص متفاوت بـــود. همچنین شـــاخص 
تنـــوع شـانون، غنـــای مارگـــالف و یكنواختی پایلو بین سه تیمار 
تفاوت معنی داری داشــت و بیشترین تنوع در شدت كم مشاهده شد. 
Andrade and Miranda )2014( پویایی بانک بذر خاك بعد از 
یک واقعه آتش سوری در منطقه ساوانا در مركز برزیل را بررسی كردند 
و نتیجه گرفتند كه آتش ســوزی بر تراكم كلی بانک بذر خاك تاثیری 
نداشت ولی غنای گونه ای كاهش یافت. اگرچه گیاهان تک لپه قبل از 
آتش سوزی 65 درصد بانک بذر خاك را شامل می  شوند و یک سال بعد 
از آتش ســوزی تراكم گیاهان تک لپه به هیچ وجه به آن مقدار نرسید 
ولی تراكم بذور گیاهان دو لپه ســه برابر شد.  Navarra و همكاران 
)2011( در تحقیقی به بررسی تغییرات بانک بذر در طول زمان تحت 

تاثیــر آتش ســوزی در بوته زارهای رزماری فلوریــدا پرداختند. نتایج 
حاصل از بررسی نشان دهنده تراكم بذر خاك بسیاری از گونه ها تحت 
تاثیر آتش سوزی می باشد، اما زمان اوج تراكم بذری بر حسب فنولوژی 
 Gonzalez and .گونه ای و قوه نامیه متفاوت و قابل تغییر می باشــد
Ghermandi )2008(، در بررســی اثــر آتش ســوزی بر بانک بذر 
گراس لندهای مناطق نیمه خشــک، اظهار داشتند كه آتش سوزی اثر 
 Wills and كمی بر روی كل بانک بذر داشت در صورتیكه پژوهش
Read  )2007( در مورد تاثیر آتش ســوزی در جنوب شرقی اتریش، 

نشان دهنده كاهش معنی داری در تعداد بانک بذر می باشد.
آتش سوزی همواره می تواند اثرات مختلفی بر روی مراتع داشته باشد، 
بدین منظور این پژوهش با هدف بررســی تاثیر آتش ســوزی بر روی 
بانک بذر جوامع گیاهی مرتعی منطقه حاجی قوشــان واقع در شمال 
شهرســتان گنبد كاووس انجام شــد. مراتع حاجی قوشان با توجه به 
تنوع گونه ایی مرتعی مناســب و همچنین در دسترس بودن منطقه ای 

كه به تازگی در آن آتش سوزی رخ داده شده بود انتخاب گردید.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه: 

این پژوهش در منطقه حاجی قوشــان با مختصــات 41″ 21′ 55° 
شــرقی  ″8 ′26 °37 شمالی  واقع در شمال شرقی استان گلستان در 
بخش مركزی شهرســتان گنبد صورت گرفت. متوسط بارندگی 550 
میلی متر در سال و اقلیم منطقه نیمه مرطوب می باشد. آتش سوزی به 
مساحت 19 هكتار در پاییز سال 1389 بطور عمد و به منظور تصاحب 
زمین های بكر و پربازده مرتعی و تبدیل آنها به زمین های كشــاورزی 
بــود. لذا به منظور بررســی تغییرات تركیب گونه ای 1 ســال پس از 

حریق، این منطقه انتخاب گردید.

نمونه برداری از بانک بذر خاک:
به منظور انجام نمونه گیری بانک بذر در بازدید میداني در بهمن1390 
درمنطقه آتش ســوزی شده و شــاهد )این دو منطقه در فاصله 500 
متری از یكدیگر و در جوامع گیاهی تشــكیل دهنده ی آن یكســان 
بوده اســت(، در طول شــیب به روش تصادفي– سیستماتیک تعداد 
10 پــالت یک متر مربعي مســتقر و در هر پالت به صورت تصادفی با 
برداشت یک كودرات 20*20 سانتی متر از دو عمق 0-5 سانتی متری 
)عمق اول( و 5-10 ســانتی متری )عمق دوم( برداشــت شد )تعداد 
20 نمونه در منطقه آتش ســوزی شده و 20 نمونه در منطقه شاهد(.  
ســپس نمونه های خاك به گلخانه منتقل و پس از جدا ســازي اجزا 
مرده گیاهي و سنگ و سنگ ریزه، نمونه ي خاك در داخل گلدان های 
پالستیكی كه كف آن به ارتفاع تقریبي یک سانتي متر از شن استریل 
)به منظور جذب بهتر آب( پر شــده بود، و در زیر حاوی چند ســوراخ 
ریز به منظور جذب آب بودند كشــت داده شدند. تامین رطوبت مورد 
نیــاز برای جوانه زنی بذور به صورت تلفیق مه پاشــی از باال و آبیاری 
كرتی از پایین به عمل آمد. همچنین چند ظرف كه تنها شامل ماسه 
اســتریل بوده در گلخانه قرار داده شــد تا رویــش گیاهچه ها در آنها 
به عنوان آلودگي از محیط اطراف لحاظ شــده و این گونه ها از داده ها 
حذف شــوند )نظری و همكاران، 1393(. همچنین در داخل گلخانه 
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جابجایــی گلدان ها به صورت هر هفتــه یكبار به عمل آمد تا با حذف 
اثر احتمالی محل استقرار گلدان ها بر جوانه زنی بذور، شرایط هر چه 
همگن و یكنواخت تر برای نمونه ها فراهم آید. از طرف دیگر برای اینكه 
گونه¬های ظهور یافته ســطح محیط كشت را نپوشانده و مانع ظهور 
ســایر بذرهای خاك نشود، پس از كشــت در گلخانه در طی 3 ماه، 

گیاهان ظهور یافته شمارش، شناسایی و حذف گردید.

آناليز داده ها:
پس از اتمام دوره ی جوانه زنی، داده هاي خام حاصل از برداشــت هاي 
صحرایي اســتخراج و  به نــرم افزار صفحه گســترده   جهت اعمال 
مدیریــت الزم روي داده ها منتقل شــد و تركیب گونه ای بانک بذر و 

همچنین حضور تیره و گونه¬های گیاهی محاسبه گردید.

آناليز غنا و تنوع:
غنای گونه ای به معنی شمارشــی از تعــداد گونه های گیاهی در یک 
قاب، یک منطقه و یا جامعه گیاهی است كه اغلب معادل با تنوع فرض 
شــده است. وقتی كه اكولوژیست ها از تنوع زیاد بحث می كنند، اغلب 
منظور آن ها جامعه ای است كه تعداد زیادی از گونه های مختلف داشته 
باشد )ماگیوران، 1988(. به منظور بررسی تنوع و غنای گونه ای بانک 
بذر در منطقه شاهد و آتش سوزی شــده از شاخص های تنوع شانون 
، سیمپســون ، و شــاخص های غنای گونه ای من هنیــک  و مارگالف  
استفاده گردید. محاســبه تنوع و غنای گونه ای با استفاده از نرم افزار 
آماری PAST انجام شد. PAST یک نرم افزار آماری ساده و در عین 
حــال كارآمد برای انواع آنالیزهای آماری می باشــد كه برای اولین بار 
توسط هارپر و رایان  )1995( توسعه یافت. برای مقایسه شاخص های 
تنوع دو فرایند  بوتستراپینگ  و جایگشت  انجام شد. سپس از آزمون 
t دو دامنه براي مقایســه این شاخص ها در پوشش گیاهي و بانک بذر 
خاك استفاده شد. از این آزمون براي مقایسه شاخص هاي غنا و تنوع 
گونه اي در دو عمق خاك نیز استفاده شد )نظری و همكاران، 1393(.

نتايج
ترکيب گونه ای بانک بذر منطقه شاهد

نتایج حاصل از برداشــت هاي صحرایي، شناســایي تعــداد 24 گونه 
گیاهي از 11 خانواده بود كه میزان تراكم بذر در عمق 0-5 سانتی متر  
397/5 و در عمق 5-10 ســانتی متر 95 و در كل منطقه  492/5 بذر 
در متــر مربع بود. در این منطقــه 80/71 % بانک بذر خاك در عمق 
اول و 19/29% دیگر در عمــق دوم خاك بودند. از مجموع گونه های 
موجود در این منطقــه، 14/47% مربوط به گونه Poa bulbosa و 
11/32% از بانک بذر عمق  اول را گونه Stellaria media تشكیل 
می دهد، كه این دو گونه به طور كلی گونه ها غالب این منطقه محسوب 
می شــوند. از دیگر گونه های غالب تشكیل دهنده این منظقه می توان 
به Phalaris minor و Sonchus arvensis اشــاره كرد. از بین 
گونه¬های موجود در این منطقه 12 گونه گیاهی فقط در عمق 5-0 
 Sonchus  :ســانتیمتر یافت شدند كه بیشترین ســهم را گونه های

Bromus tectorum تشــكیل  arvensis , Poa bulbosa و 
می دهند، همچنین هیچ گونه گیاهی انحصاراً برای عمق دوم شناسایی 

نگردید )جدول 1(.
از بین تیره های گیاهی شناســایی شده، ســهم تیره Poaceace با 
داشــتن 6 گونه گیاهــی از بقیه تیره های گیاهی بیشــتر بود، پس از 
 Asteracea، Lamiacea، Fabaceae،تیره گرامینه، تیره هــای
Brassicaceae هــر كدام با داشــتن 3 گونه گیاهی ســهم باالیی 
را در تشــكیل دادن بانک بــذر منطقه شــاهد دارا بودند. همچنین 
 Stelaria( با تنها یــک گونه گیاهی  Caryophyllaceae تیــره
media( در بین تیره های گیاهی ســهم قابــل توجهی در بانک بذر 
خاك منطقه شاهد داشت. همچنین از بین تیره های موجود، تیره های 
  Brassicaceae ،Rubiaceae ،Amaryllidaceae گیاهــی 
Malvales ،Scrophulariaceae، فقــط در عمــق اول خــاك  

مشاهده شدند )جدول 1(.

ترکيب گونه ای بانک بذر منطقه آتش سوزی شده
تعــداد 18 گونه گیاهی در منطقه آتش ســوزی شــده، شناســایی 
شــدند. از تعداد كل بانک موجود خاك در منطقه آتش ســوزی شده،              
80/14 % در عمق اول و 19/86% باقیمانده در عمق دوم قرار داشتند. 
میزان میانگین تراكم بــذر در عمق اول 282/5 و در عمق دوم 70 و  

در كل رویشگاه 352/5 در متر مربع بود..
 Stelaria media از بین گونه هــای موجود در این منطقه، گونــه
15/04% از كل بانک بذر موجود در عمق اول را تشــكیل داده  است. 
گونــه Poa bulbosa  13/27% از كل بانــک بذر موجود در خاك 
را در عمق اول تشــكیل می هــد. از دیگر گونه های  غالب تشــكیل 
دهنده این رویشــگاه می توان به Bromus tectorum  با %10/62 
 %7/08 Veronica persica با 10/62% و Phalaris minor و
از كل بانــک بــذر موجود در خــاك را در عمق اول خاك تشــكیل 
می دهد. بــذر10 گونه گیاهی تنها در عمق اول خاك دیده شــد كه 
 Phalaris و  Stellaria media ،Poa bulbosa سهم گونه های

minor از دیگر گونه ها بیشتر می باشد )جدول 2(.
به طور كلی در منطقه آتش ســوزی 11 تیره گیاهی شناسایی شدند 
كه در این بین ســهم تیره Poaceace و Lamiacea، با داشــتن 
3 گونه گیاهی از بقیه تیره های گیاهی بیشــتر بــود، پس از تیره ها، 
تیره هــای Asteracea، Fabaceae، Brassicaceae هر كدام 
با داشــتن 2 گونه گیاهی ســهم باالیی را در تشكیل دادن بانک بذر 
منطقه آتش سوزی شده دارا بودند. همچنین همانند منطقه شاهد تیره 
 Stelaria( با اینكــه تنها یک گونه گیاهی  Caryophyllaceae
media( در بین تیره های گیاهی داشــت، امــا به دلیل غالبیت تنها 
گونه این تیره ســهم قابل توجهی در بانک بذر خاك منطقه شــاهد 
داشــت )18/44%(. همچنیــن از بیــن تیره های موجــود، تیره های 
 Brassicaceae، Amaryllidaceae، Fabaceae، گیاهــی 
Apiaceae، Chenopodiaceae، Amaryllidaceae، فقط در 

عمق اول خاك  جوانه زدند )جدول 2(.
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جدول 1 -ميانگين تراکم بذر )تعداد در مترمربع( در بانک بذر خاک منطقه شاهد حاجی قوشان. در هرمنطقه تراکم بذر در دو عمق  
)صفر تا 5 سانتي متر و 5 تا  10 سانتي متر( آورده شده است

درصد از کل بذرتيره هاگونه  ها
منطقه شاهد

5-10 سانتيمتر0-5 سانتيمتر

Allium canadenseAmaryllidaceae3/05150
Eryngium bourgatiiApiaceae0/512/55
Calendula officinalisAsteraceae0/512/50

Sonchus arvensisAsteraceae7/11355
Sonchus oleraceusAsteraceae3/5517/52/5

Capsella bursa-pastorisBrassicaceae0/512/50
Sisymbrium officinaleBrassicaceae1/0250
Rapistrum rugosumBrassicaceae3/5517/50

Stellaria mediaCaryophyllaceae9/144517/5
Medicago minimaFabaceae4/5722/55
Trifolium pratenseFabaceae3/05150

Trefolium resupinatomFabaceae0/512/50
Salvia pratenseLamiaceae1/527/57/5

Veronica persicaLamiaceae3/05152/5
Ziziphora tenuioLamiaceae4/5722/57/5
Malva sylvestrisMalvales1/527/50

Avena fatuaPoaceae2/03100
Aegilops crassaPoaceae0/512/50

Bromus tectorumPoaceae4/5722/57/5
Phalaris minorPoaceae7/6137/55
Poa PratensisPoaceae1/0250
Poa bulbosaPoaceae11/6857/53

Linaria vulgarisScrophulariaceae1/527/50
Galium verum Rubiaceae4/06200
Galium verum Rubiaceae4/06200

2411تعداد گونه

116تعداد تیره

397/595میانگین تراكم بذر
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حضور گونه های گياهی
حضــور یــا حضــور نداشــتن در بانــک بــذر گونه هــای گیاهــی نشــان 
ــه می باشــد  ــک منطق ــه ای در ی ــوع گون ــاوت تن ــزان تف ــده می دهن
ــا  ــده شــده اســت. ب ــق در جــدول 3 گنجان ــن تحقی ــج ای ــه نتای ك
ــداد 16  ــه تع ــود ك ــاهده نم ــوان مش ــدول میت ــن ج ــه ای ــه ب توج
گونــه گیاهــی در عمــق اول بانــک بــذر خــاك در بیــن دو منطقــه 
ــه گیاهــی در  ــوده اســت امــا در عمــق دوم تنهــا 6 گون مشــترك ب
در منطقــه بــه صــورت مشــترك حضــور داشــتند. در بحــث مربــوط 
ــوان  گونه-هــای كــه انحصــارا در دو منطقــه حضــور داشــتند می ت
ــه  ــا 1 گون ــاهد و تنه ــه ش ــه منطق ــه منحصــر ب ــه حضــور 7 گون ب
منحصــر بــه منطقــه آتش ســوزی )Spinacia oleracea( اشــاره 
ــرد  ــت ك ــئله را برداش ــن مس ــوان ای ــوع می ت ــن موض ــت، از ای داش
ــی شــده  ــه مطالعات ــا در منطق ــه آتش ســوزی باعــث كاهــش غن ك

اســت )جــدول 3(.

بررسی غنا و تنوع گياهی
ــه بررســی شــاخص های غنــای گیاهــی در  در ایــن بخــش اقــدام ب
هــر دو منطقــه شــاهد و آتــش ســوزی شــده گردیــد )جــدول 4(. 
ــه شــاهد و آتش ســوزی  ــه ای در منطق ــای گون ــوع و غن بررســی تن
شــده در دو عمــق0-5 و 5-10 ســانتی متری نشــان داد كــه تنــوع 
ــه عمــق  ــذر خــاك نســبت ب ــک ب ــه در عمــق اول بان و غنــای گون
ــا مقایســه نتایــج بدســت آمــده  دوم بیشــتر می باشــد. همچنیــن ب
ــاهد  ــه ش ــوع آن در منطق ــی و تن ــش گیاه ــوع پوش ــزان تن از می
ــان  ــدول 4 نش ــد. ج ــده می باش ــوزی ش ــه آتش س ــتر از منطق بیش
داد میــزان غالبیــت در عمــق اول شــاهد بیشــتر اســت. همچنیــن 
بیشــتر بــودن شــاخص تنــوع شــانون  در عمــق اول منطقــه شــاهد 
بیشــتر بــودن تنــوع را در ایــن منطقــه نشــان می دهــد. بــر خــالف 
ایــن موضــوع كمتــر بــودن مقــدار عــددی شــاخص سیمپســون  در 
منطقــه شــاهد نشــان دهنده تنــوع بیشــتر در ایــن منطقــه اســت. 

درصد از کل بذرتيره هاگونه  ها
منطقه شاهد

5-10 سانتيمتر0-5 سانتيمتر

Allium canadenseAmaryllidaceae1/4250
Eryngium bourgatiiApiaceae1/4250
Sonchus arvensisAsteraceae7/80207/5
Sonchus oleraceusAsteraceae4/96152/5

Sisymbrium officinaleAsteraceae2/84100
Capsella bursa-pastorisBrassicaceae0/712/50

Spinacia oleraceaBrassicaceae1/4250
Stellaria mediaCaryophyllaceae18/4442/522/5

Trifolium pratenseFabaceae1/4250
Medicago minimaFabaceae3/5512/50

Salvia pratenseLamiaceae0/712/50
Veronica persicaLamiaceae5/67200
Ziziphora tenuioLamiaceae6/3817/55
Bromus tectorumPoaceae8/51300

Poa bulbosaPoaceae15/6037/517/5
Phalaris minorPoaceae9/22302/5
Linaria vulgarisScrophulariaceae4/367/57/5
Galium verum Rubiaceae5/67152

188تعداد گونه

116تعداد تیره

282/570میانگین تراكم بذر

جدول 2- ميانگين تراکم بذر )تعداد در مترمربع( در بانک بذر خاک منطقه آتش سوزی شده حاجی قوشان



58 )پژوهش وسازند گی( 

اثر آتش سوزی بر تراکم و تنوع   ...

شــاخص های منهنیک و مارگلف دو شاخصی هستند كه نشان دهنده 
غنای گونه ای هســتند. شــاخص من هنیک و مارگلف در عمق اول 
منطقه شاهد نســبت به آتش سوزی بیشــتر بود. شاخص یكنواختی 
نشــان دهنده میزان همسانی گونه های گیاهی در دو منطقه می باشد 
كه این شــاخص در منطقه آتش سوزی شــده بیشتر از منطقه شاهد 
می باشــد، كه این موضوع به دلیل كــم بودن میزان تنوع و قرارگیری 

سهم قابل توجهی از گونه های همسان در این منطقه است.

مقايسه تنوع 
بر این اســاس بین دو منطقه شــاهد و آتش سوزی شده در عمق اول 
و دوم  تفاوت معنی داری یافت نشــد )جــدول 5 و 6(. در عمق دوم 
منطقه مورد مطالعه نیز شــاخص های تنوع مورد نظر در منطقه شاهد 
از آتش ســوزی بیشتر بوده است. ضمن اینكه همسانی پوشش گیاهی 

در این منطقه نسبت به آتش سوزی در عمق دوم بیشتر بود. 

رديف
گونه های منحصر به دو منطقه شاهد و آتش سوزیگونه های مشترک در منطقه شاهد و آتش سوزی 

آتش سوزیشاهد5-010-5

1Sonchus oleraceusSonchus oleraceusRapistrum rugosumSpinacia oleracea

2Galium verumStellaria mediaCalendula officinalis

3Bromus tectorumPoa bulbosaAvena fatua

4Stellaria mediaPhalaris minorAegilops crassa

5Poa bulbosaZiziphora tenuioPoa Pratensis

6Medicago minimaSonchus arvensisMalva sylvestris

7Eryngium bourgatiiTrefolium resupinatom

8Linaria vulgaris

9Phalaris minor

10Ziziphora tenuio

11Allium canadense

12Sonchus arvensis

13Veronica persica

14Trifolium pretense

15Salvia pratense

16Sisymbrium officinale

جدول 3- گونه های مشترک و منحصر به فرد در دو منطقه مطالعاتی بانک بذر خاک

شاخص تنوع/غنا 0-5 شاهد 0-5 آتش سوزی 5-10 شاهد 5-10 آتش سوزی

77 تنوع تاكسنومیكی 71 27 23

تعداد پایه گیاهی 158 113 38 28

غالبیت 0/018 0/016 0/044 0/056

شاخص شانون 4/171 4/167 3/209 3/035

شاخص سیمپسون 0/981 0/983 0/955 0/943

من هنیک 6/126 6/697 4/380 4/347

مارگلف 15/01 14/81 7/148 6/602

شاخص یكنواختی 0/960 0/977 0/973 0/968

جدول 4- شاخص های غنای و تنوع گياهی در عمق 0-5 و 5-10 منطقه شاهد و آتش سوزی

* محدوده شاخص سیمپسون : 0 الی 1 ، محدوده شاخص سیمپسون بین 1/5 الی 4/5 ، شاخص یكنواختی بین 0 الی 1
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آزمون تی تست شاخص تنوع
مقایسه شاخص تنوع شانون در 2 نمونه با استفاده از آزمون تی تست 
 ,)1974( Poole ,)1970( Hutcheson برای اولین بــار توســط
Magurran )1988( شــرح داده شد. شاخص شانون در این قسمت 
دارای یک مقدار اصالحی بایاس می باشد و ممكن است حداقل برای 

نمونه های كوچک توسط داده های محاســبتی اشتباه به مقدار كمی 
 P)value( انحراف پیدا كنــد. نتایج حاصل از این آزمون با  توجه به
باالتــر از 0/05 بیــن دو منطقه هم در عمــق اول و هم در عمق دوم 

اختالف معنی داری وجود ندارد )جدول 7و8(.

شاخص تنوع/غنا 0-5 شاهد 0-5 آتش سوزی Boot p(eq) Perm p(eq)

77 تنوع تاكسنومیكی 71 0/882 0/944

تعداد پایه گیاهی 158 113 0 0

غالبیت 0/018 0/016 0/76 0/718

شاخص شانون 4/171 4/167 0/988 0/995

شاخص سیمپسون 0/9816 0/983 0/76 0/718

من هنیک 6/126 6/679 0/206 0/292

مارگلف 15/01 14/81 0/944 0/967

شاخص یكنواختی 0/960 0/977 0/096 0/055

جدول5- مقايسه شاخص های تنوع در عمق 0-5 شاهد و آتش سوزی

* محدوده شاخص سیمپسون : 0 الی 1 ، محدوده شاخص سیمپسون بین 1/5 الی 4/5 ، شاخص یكنواختی بین 0 الی 1

شاخص تنوع/غنا 0-5 شاهد 0-5 آتش سوزی Boot p(eq) Perm p(eq)

27 تنوع تاكسنومیكی 23 0/579 0/800

تعداد پایه گیاهی 38 28 0 0

غالبیت 0/044 0/056 0/476 0/398

شاخص شانون 3/209 3/035 0/504 0/616

شاخص سیمپسون 0/955 0/943 0/476 0/397

من هنیک 4/38 4/347 0/943 0/946

مارگلف 7/148 6/602 6/633 0/774

شاخص یكنواختی 0/973 0/968 0/782 0/774

جدول6- مقايسه شاخص های تنوع در عمق 5-10 شاهد و آتش سوزی

* محدوده شاخص سیمپسون : 0 الی 1 ، محدوده شاخص سیمپسون بین 1/5 الی 4/5 ، شاخص یكنواختی بین 0 الی 1

P(value)درجه ازادیtمقدار شاخصواريانسSمنطقه

0/426255/120/804
عمق 0-5 شاهد0/00373/930677

عمق 0-5 آتش سوزی0/00443/857771

جدول 7- آزمون تی تست برای عمق اول دو منطقه آتش سوزی شده و شاهد

P(value)درجه ازادیtمقدار شاخصواريانسSمنطقه

0/24856/5921/168
عمق 5-10 شاهد0/01382/866627

عمق 5-10 آتش سوزی0/02312/642323

جدول 8- آزمون تی تست برای عمق دوم دو منطقه آتش سوزی شده و شاهد
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بحث و نتيجه گيری 
این پژوهش به منظور بررسی اثر آتش سوزی بر روی تركیب گونه ای، 
تنوع و غنای گونه ای و همچنین تراكم بانک بذر در دو منطقه شاهد و 
آتش سوزی شده در منطقه حاجی قوشان انجام شد. در این تحقیق بذر 
24 گونــه از 11 تیره در عمق اول و تعداد 11 گونه از 6 تیره در عمق 
دوم مشاهده شد. با  توجه به این یافته ها بیشترین تراكم بذر در عمق 
اول خاك مشاهده گردید كه این موضوع با یافته های موصلو )1388( 
 )2011(  Navara و )و رخ فیــروز )1390(، طهماســبی )1392
همخوانــی دارد. مجموع گونه ها ی موجــود در این منطقه، %14/47 
مربوط به گونه Poa bulbosa و 11/32% از بانک بذر عمق  اول را 
گونه Stellaria media تشــكیل می دهد، كه این دو گونه به طور 
كلی گونه ها غالب این منطقه محســوب می شوند. به طور كلی تفاوت 
مقــدار بانک بذر خاك در منطقه آتش ســوزی می تواند به دلیل درجه 
 )2006( and Turna Bilgili حرارت باالی آتش سوزی باشــد كه
گزارش كردند كه حرارت بین 110 تا 150 درجه سانتی گراد اثر منفی 
بر جوانه زنی در بعضی گیاهان دارد. همچنین Bekele )2000( بیان 
كرد كه در صورتیكه بذر در عمق كافی نباشد در اثر آتش سوزی شدید 
از بین خواهد رفت. از طرف دیگر Ne’eman و همكاران )2009( بیان 
 pH كردند كه خاكســتر بجا مانده از آتش سوزی باعث افزایش مقدار
خاك شده كه ممكن است جوانه زنی بعضی بذور گیاهان كاهش یابد. 
همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، تنوع گونه های یكساله 
در كل منطقه غالب بوده است كه با توجه به اقلیم منطقه این مسئله 
منطقی به نظر می رســد. عالوه بر این، بررســی میزان تراكم و فراوانی 
بانک بذر گیاهان یک ســاله و چندســاله پس از جوانه زنی در محیط 
گلخانه، نشــان داد در منطقه آتش سوزی شده تراكم گیاهان یكساله 
كاهش نسبی پیدا كرده اما میزان تراكم و فراوانی جوانه زنی بانک بذر 
گیاهان چندساله تفاوتی معنی داری وجود ندارد. Brooks و همكاران 
)2013( و طهماســبی )1392( در پژوهش هــای خود به این نتیجه 
رسیدند كه آتش سوزی در كوتاه مدت باعث آسیب به بانک بذرگیاهان 
  Gonzales and Germandi یک ساله در مراتع می شود. همچنین
)2008(، در پژوهش خود عنوان كردند بانک بذر گونه های چندساله 
بیشترین آســیب پذیری را پس از آتش سوزی داشــتند و برای احیاء 
نیاز به سه ســال دارند. از بین گونه های گیاهی تعداد 7 گونه گیاهی  
 Rapistrum rugosum ،Calendula officinalis ،Avena
 fatua ،Aegilops crassa ،Poa Pratensis ،Malva
sylvestris و Trefolium resupinatom  فقط در منطقه شاهد 
یافت شدند، اما در منطقه آتش سوزی این گونه ها جوانه زنی نداشتند. 
بر این اســاس بروز آتش ســوزی در ســطح منطقه باعث ایجاد تنش 
محیطی شده است و تحت این امر جوانه زنی این گیاهان را در منطقه 
آتش سوزی تحت تاثیر خود قرار داده است. اما در منطقه آتش سوزی 
شده تنها گونه Spinacia oleracea منحصراً در این منطقه وجود 
داشــت. انتظار می رود كه بذر این گیاه در هر دو منطقه وجود داشته 
اســت اما بروز آتش ســوزی به عنوان یک فاكتور مثبت باعث شكسته 
شــدن خواب بذر این گونه شده اســت. بنابراین بروز آتش سوزی هم 

می تواند تاثیر مثبت و هم تاثیــر منفی وجود یا عدم وجود گونه های 
گیاهی داشــته باشد. این مسئله در پژوهش های منصوری ) 1387( و 
قربانی و همكاران )1389( نیز مورد بحث قرار گرفته و عنوان شــده 
است كه بروز آتش ســوزی می تواند در ایجاد )شكستن خواب بذر( یا 
محو )ایجاد خواب بذر یا از بین بردن بذر( گونه های موجود در ســطح 

منطقه نقش مهمی داشته باشد. 
نتایج بدســت آمــده از آنالیز غنای و تنوع پوشــش گیاهی توســط 
شــاخص های تنوع شانون، من هنیک، سیپمســون و مارگلف، در دو 
منطقه شاهد و آتش سوزی نشان داد، میزان غنا و تنوع گونه ای منطقه 
شــاهد نسبت به آتش سوزی بیشتر اســت، همچنین تنوع و غنای در 
عمق اول هر دو منطقه نسبت به عمق دوم بیشتر است.  عالوه بر این 
با بررسی شــاخص یكنواختی نشان داده شد كه میزان یكنواختی در 
منطقه شاهد و در عمق اول )0-5( نسبت به عمق دوم )5-10( بیشتر 
اســت، اما در منطقه آتش سوزی شده این روند معكوس می باشد. این 
نتایــج میزان تاثیرپذیری و تغییر گونه ای بانک بذر را در دو عمق اول 
و دوم را دو منطقه شــاهد و آتش ســوزی نمایان می سازد. به طوریكه 
با بروز آتش ســوزی در عمق اول بانک بذر گونه های گیاهی تشــكیل 
دهنده ی آن دچار تغییر بیشــتری شــده در حالی كه در عمق دوم با 
توجه به كمتر بودن تاثیر پذیری نســبت به بروز آتش ســوزی تغییر 
محسوســی در بانک بذر گونه ای خود را تجربه نكرده اســت. بیشتر 
 Elsafori Wills and بودن تنــوع و غنای گونه ای در یافته هــای
Read  )2011( و عباســی موصلو و همــكاران )1388( تطابق دارد. 
همچنین Orea و همكاران )2010(  بیان نمودند كه آتش سوزی در 
بوته زارهای منطقه ی خشک در مكزیک منجر به كاهش غنی و تراكم 
گونه ای شد؛ اما یک سال بعد از حریق فروانی بذر خاك و تركم آن در 
منطقه  آتش سوزی نسبت به ســال قبل آن مقداری افزایش یافت. به 
طور كلی، هرچند كه آتش سوزی در برخی از گونه ها اثر مثبت گذاشته 
و باعث افزایش فراوانی بانک بذر و یا باعث شكســته شدن خواب بذر 
آنها شــده است، اما به طور كلی آتش سوزی بر تركیب گونه ای، تراكم 

بذر و غنای و تنوع گیاهی در این منطقه اثر منفی گذاشته است.
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