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 چکیده

و موجب تغییر در پویایی  نمایندهای طبیعی ایفا میعملکرد بسیاری از اکوسیستمنقش بسیار مهمی در ساختار و  سوزیآتش

زنی نهبر تراکم جوا گردد. این مطالعه با هدف بررسی تیمارهای مربوط با محصوالت آتش )حرارت، دود و خاکستر(گیاهی میجوامع

های خاک از منطقه مورد نظر به روش نمونه ،برای این منظور. انجام شداستپی کشور بذور موجود در بانک بذر خاک در مراتع نیمه

 تیماردو تیمار شامل 5 ها اعمال شدند.آوری و تیمارهای مربوط با محصوالت آتش بر آنجمع بندی شدهبرداری تصادفی طبقهنمونه

 ری( مورد آزمون قرار گرفتند.کشیدن خاکستر و شاهد )بدون اعمال هیچ تیما و دهیدودیک تیمار ( ، c°80و  60تنش حرارت )

بیشترین تعداد بذر  .زدند شده در گلخانه جوانههای بانک بذر خاک کشتخانواده در نمونه 15گونه از  21در مجموع، بذور 

فقط در تیمار . زنی در کل بانک بذر خاک بودبود که دارای بیشترین تراکم جوانه Conringia orientalisزده مربوط به گونه جوانه

تیمار درجه دار با تیمار شاهد مشاهده گردید. مربع، اختالف معنیعدد در متر 706 زدهمیانگین بذور جوانهبا  c°80درجه حرارت 

 باشدمی فیزیولوژیکی نوع از کشور استپینیمه مناطق در موجود گیاهی هایگونه اغلب بذرکه خواب به دلیل این c°80حرارت 

 زنی بذور موجود در بانک بذر خاک در منطقه دارد. بیشترین تأثیر بر تراکم جوانه

 سوزیت، دود، خاکستر، تراکم، آتشحرار کلیدواژه:

 

 

 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

 1397اردیبهشت ماه  18-19

 مقدمه

دهد، نقش بسیار مهمی در ساختار و عملکرد نشده که به دو شکل طبیعی و یا توسط انسان رخ میهای کنترلسوزیآتش

 حرارت، درجه نور، مانندمختلفی  محیطی عوامل .Bond & Keeley, 2005)) نمایندهای طبیعی ایفا میبسیاری از اکوسیستم

 ,.Nelson et al) زنی بذور در گیاهان عالی به یک فرایند پیچیده تبدیل شودشوند که شرایط جوانهباعث می نیترات و رطوبت

 گیردمی قرار نیز سوزیآتشباشد که تحت تأثیرهای مختلف رشد و توسعه گیاهی مییکی از جنبه ،زنی بذور گیاهانجوانه .(2009

(van Staden et al., 2000).  سوزی با افزایش منابع در دسترس گیاه و کاهش رقابت در زیستگاه، شرایط برای آتشبعد از

 .(Carrington, 2010) گرددمناسب می بذورزنی جوانه

 Kulkarni et)زنی بذور گیاهان دارنند پذیری جوانهات متفاوتی بر تحریکتأثیرمحصوالت آتش )حرارت، دود و خاکستر( 

al., 2011). ن واکنش نشا به یکی از این محصوالت و برخی دیگر به ترکیبی از محصوالت آتش ی گیاهیهاگونه بذور برخی از

تیمار  .(Read et al., 2000) گرددزنی بذور گیاهان میپیچیده و درک سخت جوانهپذیری دهند که این امر باعث تحریکمی

زنی بذور شده و در نهایت باعث افزایش جوانهافزایش رطوبت بذور پوسته غیرقابل نفوذ بذور و  شکسته شدنحرارت باعث 

تیمار  .(Keeley and Fotheringham, 2000) شودگردد. همچنین حرارت باعث فعال شدن و شکستن خواب فیزیکی بذور میمی

نتیجه گرفت  توانو می حرارت براساس میزان دما و مدت زمان اعمال تیمار تاثیر متفاوتی بر روی بذور یا بانک بذر خاک دارد

شد باها از نوع فیزیولوژیک میدارای خواب فیزیکی نیستند بلکه خواب آن که در دمای باال از بین می روند بذوریکه 

(Naghipour et al., 2016). اولین بار توسط De Lange  و Boucher(1990 )زنی اثر مثبت دود مشتق شده از گیاهان بر جوانه

گردد یکی از زنی بذور میباعث تحریک جوانهکه باعث  ترین ترکیب شیمیایی در دودبزرگ گزارش شد. های گیاهیبذر گونه

زنی بذور و در های باال مانع جوانهدود در غلظت .(Nelson et al., 2012)باشد می Karriknolideبه نام  Butenolideترکیبات 

خاکستر بستگی به درجه حرارت آتش،  ثیر تیمارأت .(Light et al., 2002)گردد زنی میهای پایین باعث افزایش جوانهغلظت

زمانی که  .های سوخته شده، نوع برگ و رطوبت اکوسیستم آسیب دیده داردکامل بودن احتراق، ساختار پوشش گیاهی، نوع گونه

محیط باعث مسمومیت بذور، کاهش بالقوه آب و مانع  PHبا توجه به افزایش  خاکستر به مقدار زیاد در محیط وجود داشته باشد

  .(Neeman et al., 2002)گردد رسیدن آب به جنین بذر می

بذور چند گونه  زنیجوانه تاثیر محصوالت آتش بر رویبر  (1393) همکاران و پورنقیو  (2013) همکاران و Aránمطالعات 

 زاگرس مراتع غالب گونه 7 زنیجوانه در تحقیق دیگریها به محصوالت آتش بود. گیاهی، نشان دهنده پاسخ متفاوت این گونه

 است ایگونه واکنش یک آتش محصوالت اثر داد نشان نتایج. گرفتند قرار مختلف محصوالت آتش تیمارهای تاثیر تحت مرکزی

 مورد های گونه اغلب بذر زنیجوانه ،زیاد حرارتی تیمارهای. شودمی مشاهده متفاوتی تأثیر نیز جنس یک هایگونه در حتی و

 بذر در زیاد حرارت منفی تأثیر به باتوجه بذر، خواب. برندمی بین از کامالً یا و داده کاهش داریمعنی طوربه را منطقه مطالعه
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 به نسبت دود تیمار مثبت اثر همچنین. است فیزیولوژیکی نوع از کشور استپینیمه مناطق در موجود گیاهی هایگونه اغلب

و  Abedi .(Naghipour et al., 2016) بود بیشتر مطالعه مورد هایگونه بذر زنیجوانه افزایش در خاکستر و حرارت تیمارهای

زنی بانک بذر خاک و پنج گروه عملکردی بر روی جوانهدقیقه  30و 15دو تیمار دود گازی به مدت زمان اثر  (2017همکاران )

دقیقه  15تیمار دود گازی با مدت زمان که نشان داد ایشان . نتایج دادندزارهای شمال ایران مورد بررسی قرار گیاهی در بوته

 . استزنی بذور گیاهان داشته بیشترین تأثیر را بر روی جوانه

آوری اطالعات در مورد واکنش های مرتعی، به ما امکان جمعزنی بذر گونهجوانهسوزی بر مطالعه و بررسی اثرات آتش

از این اطالعات توان میآورد؛ به طوری که را فراهم میمحصوالت آتش )شامل حرارت، دود و خاکستر(  به های مختلفگونه

محصوالت آتش شامل حرارت، دود و خاکستر این مطالعه با هدف بررسی اثر بنابراین،  استفاده کرد.مراتع  صحیح جهت مدیریت

 .گرفتانجام  چهارمحال و بختیاریمراتع نیمه استپی استان  های موجود در بانک بذر خاکر گونهوزنی بذجوانهتراکم بر 

 روش کار

 منطقه مورد مطالعه

 12و درجه حرارت  متریلیم 425 یبارندگ نیانگیبا م ایمتر از سطح در 2600کرسنگ، با ارتفاع متوسط  یاستپمهیمراتع ن

و  یعرض شمال یهیثان 33 قهیدق 32درجه و  32تا  هیثان 19و  قهیدق 30درجه و  32 ییایدر سال و مختصات جغراف گرادیسانت

قرار  یاریاستان چهارمحال و بخت یدر شمال غرب ،یطول شرق یهیثان 35 قهیدق 27و  جهدر 50تا  هیثان 4 قهیدق 26درجه و  50

 یهایسوزدام و آتش یچرا ری. مراتع کرسنگ تحت تأثافتدیو زمستان اتفاق م زییمنطقه پا نیها در ااست. اغلب بارش گرفته

 یهابه تکرار در سال یسوزدارد. آتش یسوزجاد آتشیدر ا یینقش بسزا یرسد عامل انسان یقرار دارند، که به نظر م انهیسال

برگان علفی و پهنشامل ترکیبی از گندمیان،  منطقه   نیا یاهیمراتع رخ داده است. پوشش گ نیمختلف ا یگذشته در قسمت ها

 (.1390و همکاران،  یماسب)طهها می باشد ایبوته

 برداری بانک بذر خاکنمونه

در گردید. استفاده بندی شده برداری تصادفی طبقهاز روش نمونهپس از شناسایی مقدماتی و تعیین حدود منطقه مورد بررسی، 

گیاهی برداری از بانک بذر خاک در فصل رکود رشد پوششنمونه. برداری بانک بذر خاک  تعیین شدبرای نمونهپالت  50، مجموع

هایی به پالت ،متری 100با استفاده از ترانسکت  .(Sternberg et al., 2003) انجام گرفت ها در منطقهو قبل از شروع بارندگی

برداری متری برداشت شد. نمونهسانتی 5تا  0های خاک از عمق در هر پالت، نمونه متری مشخص گردید.10با فواصل  2*2ابعداد 

های های خاک در کیسهسپس نمونه .گرفتدر داخل هر پالت صورت تکرار  5با متر سانتی 5از خاک توسط سیلندر به قطر 

 شد و پس از برچسب گذاری جهت انجام تیمارها و کشت در گلخانه منتقل گردید. پالستیکی ریخته

 ایانجام تیمارها و کشت گلخانه
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شد و سپس تیمارهای  داده عبور متریمیلی 2 الک ها ازنمونه ،هاهای خاک به همراه بذور موجود در آنپس از انتقال نمونه

تیمارهای مورد استفاده شامل: حرارت، دود و خاکستر می باشد. حرارت شامل دو تیمار مختلف آتش بر روی آنها اعمال گردید. 

. دلیل انتخاب این دو تیمار حرارتی، نتایجی شدها در دستگاه آون انجام گراد بوده که با قرار دادن نمونهدرجه سانتی 80و  60

های که حرارت در دماهای باال اثرات منفی بر گونه ( به دست آوردند و نشان می داد2016و همکاران ) Naghipourاست که 

دقیقه در معرض  30ها به مدت برد. برای تیمار دود نیز نمونهاستپی کشور داشته و بذور این گیاهان را از بین میگیاهی مناطق نیمه

حاصل از سوزاندن گیاهان . جهت تیمار خاکستر نیز، خاکستر گرفتندهای غالب گیاهی منطقه قرار دود حاصل از سوختن گونه

بعد از انجام این مراحل  .شدها قرار داده متر بر روی سطح خاک نمونهمیلی 1ای به ضخامت آوری نموده و الیهغالب منطقه را جمع

ای انههای بانک بذر که تیمارها بر روی آنها اعمال گردیده در محیط گلخعملیات کشت در گلخانه آغاز گردید. در این مرحله، نمونه

باشد و با رطوبت کافی در داخل ها گیاهی میترین دما برای  رشد اکثر گونهگراد که مناسبسانتیدرجه  25تا  18با شرایط دمایی 

های خاک بر روی الیه نازکی از ماسه استریل شده هر سینی، نمونهشدند. در  متر کشت دادهسانتی 5های کشت به عمق سینی

متر نباشد تا کلیه بذور در معرض هوا و نور سانتی 2ها بیشتر از ای پخش گردیدند که ضخامت آن( به گونهمترسانتی 3)ضخامت 

 به عنوان شاهد سینیها تعدادی در میان نمونه. (Wang et al., 2009)زنی بذور به حداکثر برسد کافی قرار گرفته و شانس جوانه

و  تا بذرهای پراکنده شده از محیط اطراف گلخانه شناسایی شوند شدشده در آنها ریخته که تنها ماسه استریل دادیمقرار  استریل

 6های سبز شده هر سینی به مدت ثبت و شمارش نونهال (.1395پور و همکاران، )نقی زده حذف گردندجوانه یهااز لیست گونه

ها میسر شد از سطح ا ظاهر شدند و امکان شناسایی گونههوقتی نونهالماه تا زمانی که دیگر بذر جدیدی سبز نشد انجام گردید. 

زده، برای تعیین های جوانهبعد از اتمام شمارش نونهال هم باشد.ند تا محیط برای رویش بذور دیگر بیشتر فراها برداشت شدنمونه

 د. یدگرحسب تعداد در متر مربع محاسبه  بر سینیتراکم ثبت شده در داخل هر  سینیمیزان بذر در هر 

 افزارهای مورد استفادههای به دست آمده و نرمتجزیه و تحلیل داده

و همگن بودن  (Lilliefors, 1967) وسیله آزمون کولموگروف اسمیرنوفها بهجهت آنالیز آماری، ابتدا نرمال بودن داده

از تجزیه واریانس ها مقدار میانگینبندی کالسهبرای . گرفتمورد بررسی قرار  (Levene, 1960)ها توسط آزمون لون واریانس

  Excel 2010 و رسم نمودارها در محیطSPSS 23 کلیه محاسبات آماری در نرم افزار . طرفه و آزمون دانکن استفاده شدیک

 .انجام شده است

 نتایج

های . خانواده(1)جدول  زدنددر گلخانه جوانه شدههای بانک بذر خاک کشتدر نمونه خانواده 15گونه از  21بذور در مجموع، 

Poaceae  وBrassicaceae گونه  زده مربوط بهبیشترین تعداد بذر جوانه .ظاهر شدند خاک با بیشترین تعداد گونه در کل بانک بذر

Conringia orientalis درجه بیشترین تعداد خانواده در تیمار  .زنی در کل بانک بذر خاک بوددارای بیشترین تراکم جوانه بود که
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ثیر تیمارهای زده تحت تأجوانههای ها و خانوادهاز مجموع کل گونه ؛و بیشترین تعداد گونه در تیمار خاکستر c °80حرارت

تیمارهای مختلف محصوالت آتش نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که اثر  (.2محصوالت آتش مشاهده گردید )جدول 

بذور جوانه زده  تراکمدانکن، بین  بر اساس نتایج حاصل از آزمون .بوددار بر روی تراکم بذور جوانه زده از بانک بذر خاک معنی

 c °80زده تیمار درجه حرارتدر تراکم بذور جوانه. داشتنداری وجود و تیمار شاهد اختالف معنی c °60حرارتدرجه  تیماردر 

زنی بذور تحت جوانهتراکم  رغم افزایشهمچنین نتایج نشان داد که علی دار مشاهده گردید.، اختالف معنینسبت به تیمار شاهد

زنی بانک بذر خاک نسبت تیمار دود باعث کاهش جوانه داری دیده نشد.، اختالف معنیتأثیر تیمار خاکستر نسبت به تیمار شاهد

زده نگین بذور جوانهدر این بین میاداری بین تیمار دود و شاهد مشاهده نگردید. این وجود اختالف معنیبه تیمار شاهد شد اما با 

عدد، تیمار خاکستر برابر  98عدد، تیمار دود برابر با  706برابر با  c°80 تیمارحرارت ،عدد 128 برابر با   c°60تیمارحرارت در 

  .(1)شکل  باشدمی مربععدد در متر 137شاهد  تیمار عدد و 294

 Ph. :مطالعه مورد زده از بانک بذر خاک در منطقهجوانه رویشی و منطقه رویشی گیاهان فرم زیستی، نام گونه، تیره، شکل -1جدول 

: PG یکساله، فورب: AF چندساله، فورب: PF ای،بوته: Sh تروفیت؛: Th ژئوفیت،: Ge کریپتوفیت،همی: He کامفیت،: Ch فانروفیت،

  وطنیجهان: Cosm ای،مدیترانه: M سیبری، -اروپا: ES سندی، -صحرا: SS تورانی،-ایران: IT ؛یکساله گراس: AG چندساله، گراس

رویشی فرم تیره نام علمی  منطقه رویشی شکل زیستی 
Agropyron sp. Poaceae PG He IT 

Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae AF Th IT 

Astragalus spp. Fabaceae Sh Ch IT 

Bromus tectorum L. Poaceae AG Th IT, SS 

Cardaria draba (L.) Desv. Brassicaceae AF Th Cosm 

Cerastium glutinosum Fr. Caryophyllaceae AF Th IT 

Ceratocephalus falcatus (L.) pers Ranunculaceae AF Th IT,M 

Conringia orientalis Andrz. ex DC. Brassicaceae AF Th IT 

Drabopsis verna K. Koch. Brassicaceae AF Th IT 

Erodium cicutarium (L.) L'Her.  Geraniaceae AF Th IT,M 

Eryngium billardierei F. Delaroche. Apiaceae PF He IT 

Galium aparine L. Rubiaceae AF Th IT 

Holosteum umbellatum L. Caryophyllaceae AF Th IT 

Hordeum bulbosum L. Poaceae PG Ge IT,M 

Lamium amplexicaule L. Lamiaceae AF Th IT,M,ES 
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Malva neglecta Wallr. Malvaceae PF He IT, M, ES 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. Liliaceae PF Ge IT 

Poa bulbosa L. Poaceae PG Ge IT,M,ES 

Stipa haussknechtii Boiss. Poaceae PG He IT 

Tragopogon sp. Asteraceae PF He IT 

Veronica biloba L Scrophulariaceae AF Th IT 

 

 به صورت مجزا محصوالت آتش در هر تیمار هاهمراه با سهم آن زدههای جوانهتیرهها و تعداد گونه_ 2جدول 

 هاسهم تیرهدرصد  هاسهم گونهدرصد  هارهیتعداد ت هاتعداد گونه مارهایت

c°60 8 5 9/38 33/33 

c°80 13 10 9/61 66/66 

 40 57/28 6 6 دود

 33/53 66/66 8 14 خاکستر

 40 57/28 6 6 شاهد

 

 

 منطقه کرسنک در بانک بذر خاک زدهتراکم بذور جوانهاثر تیمارهای مختلف محصوالت آتش بر _ 1شکل 

 باشد درصد می 5اشتباه معیار( در سطح  ±)نشان دهنده اختالف آماری میانگین حروف غیر مشترک 
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 گیریبحث و نتیجه

زنی بذور موجود در بانک بذر (  باعث افزایش جوانهc°80حرارت متوسط ) های مختلف حرارت،تیماراز بین ، فوق مطالعه در

 ها در شکست خواب فیزیولوژیکی و فیزیکی بذور موثراین نتیجه بیانگر این موضوع است که برخی از درجه حرارت خاک شد.

زنی ر و افزایش جوانهوباعث از بین رفتن پوسته سخت بذ مناسب حرارتهمچنین . گردندمی و باعث افزایش تراکم بذور جوانه زده

 باشد. می (2016و همکاران ) Naghipourلعه راستا با مطا. این مطالعه همگرددمیبذور 

اما قرار گرفتن بذور به مدت طوالنی در غلظت باالی دود های گیاهی میگردد. زنی در طیف وسیعی از گونهجوانه دود باعث

قبلی تایید مطالعات  .(Moreira et al., 2010)گردد می زنیو در پی آن باعث کاهش تراکم جوانه باعث مسمومیت و مرگ بذور

گردد در مطالعات آتی، از تیمارهای بنابراین، پیشنهاد می .(;Abedi et al., 2017)  Light et al., 2002باشند این موضوع می کننده

  دوددهی با زمان کمتر استفاده شود. 

 زنی به خوبی شناخته نشدهجوانهشود اما تأثیر این ماده برروی زنی شناخته میخاکستر به عنوان عاملی مهم در تنظیم جوانه

زنی اختالفی معناداری با خاکستر در این مطالعه علی رغم افزایش تراکم جوانه . تیمار((Franzese & Ghermandi, 2011 تاس

 بذرزنی در بانک ایش تراکم جوانهخاکستر به مقدار کم باعث افز می توان نتیجه گرفت که وجودبراین اساس  تیمار شاهد نداشت.

مکانیسم تأثیر . (Neeman et al., 2002) گرددزنی بذور در خاک میباعث کاهش جوانهخاک  PHو افزایش آن با باال بردن 

 زنی نیاز به مطالعات بیشتری دارد.خاکستر بر تحریک جوانه

های توان نتیجه گرفت که مطالعه اثرات محصوالت آتش )حرارت، دود و خاکستر( بر روی گونهبا توجه به نتایج این مطالعه می

سازی این تیمارها با شبیهزنی بذور دارد. همچنین پذیری جوانهها در تحریکگیاهی اهمیت زیادی در شناخت و تحلیل پاسخ گونه

ها به آتش بدست آورد، بلکه در مناطقی که ان نه تنها اطالعات بیشتری در چگونگی پاسخ گونهتومی گلخانهدر آزمایشگاه و 

های در ها و گونهو انجام مطالعات درست در عرصه وجود ندارد، نوع پاسخ گونهنشده عرصه وجود دارد سوزی کنترلامکان آتش

استپی کشور برای مدیریت و احیای مراتع نیمهن از این اطالعات توابینی نمود. عالوه بر این میسوزی را پیشمعرض خطر در آتش

طور دقیق در و درک بهتر پویایی جوامع گیاهی استفاده نمود. اما قبل از استفاده از این تیمارها به عنوان ابزار مدیریتی باید به

 ند.های مختلف در منطقه باشها برگونهو مراقب اثرات ناخواسته آنگردند  بررسیطبیعت 

 منابع
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Abstract 

The fire has a very important role in the structure and functioning of many natural ecosystems and changes the 

dynamics of plant communities. This study attempts to understand the effect of the main fire products (smoke, 

ash and heat) on the density of seed germination in the in Semi-Steppe rangelands of Iran. For this purpose, 

soil samples from this region were collected by stratified random sampling method and the treatments related 

to fire products were applied to them. Five treatments including 2 of heat (60°C, 80°C), 1 of smoke, 1 of Ash, 

and 1 of control were tested in the current study. In total, seeds of 21 species of 15 families of seed banks 

seeded in the greenhouse been germinated. The highest number of germinated seeds belonged to Conringia 

orientalis, which had the highest germination density in the whole seed bank. Only in the treatment of 80 °C 

with an average germination rate of 706 seeds/m2, a significant difference was observed with a control 

treatment. Temperature treatment of 80 °C due to the fact that seed dormancy of most plant species in semi-

arid regions of the country is of physiological type, has the most effect on the germination density of seeds in 

the soil seed bank in the region. 
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