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 چکیده 

دنبیال   کننید. اییم ملالعیه بیه     میي آسان هاي اطراف خود را  حضور گونه ،کوهستانيغالب مناطق گونۀ عنوان  بالشتکي بهگیاهان 

رخ داده  1392 سیوزي در تابسیتان   آتیش . استسوزي بر بهبود خرداقلیمي اسپرس در علفزارهاي کوهستاني  بررسي تأثیر آتش

ۀ بوت زیرشاهد و نیز بوتۀ  زیروسان دماي روزانه در ن در عمق اي با استفاده از دماسنج تکمه 1394 اسفند 29 ازمنظور  یمدباست. 

 استفاده با ها بوته زیرهاي مرتبط با دما در متغیر اختالف. روز و با فواصل زماني نیم ساعت ثبت شد 31مدت  بهاسپرس سوختۀ 

در دو زمیان   TDRبیا اسیتفاده از دسیتگاه    سیوخته   بوتیۀ شیاهد و   ۀبوت زیرگرفت. رطوبت خاک  صورت غیرجفتي t آزمون از

اثر متقابیل   براي زمان و و سوزي عامل آتش از دوتریم عوامل تأثیرگذار بر رطوبت خاک،  متفاوت بررسي شد. براي تعییم مهم

 t آزمیون  از نییز مقایسیۀ مییانگیم اثیر آتیش و زمیان       بیراي  و عموميمدل خلي ترکیبي  عمومي ۀیافت تعمیما از مدل خلي نهآ

جز دماي کمینه، سایر متغیرها شامل میانگیم دما، نوسان دماي روزانه و دماي بیشیینه   بهسوزي  آتش اثربر شد.  استفاده غیرجفتي

درجیۀ   5/14 -5/2)بوتیۀ سیوخته   آمیده نوسیان دمیاي روزانیه در      دسیت  براساس نتیایج بیه   ( داشت.P≤01/0دار ) معناافزایش 

ترتییب زمیان    اساس نتایج مدل خلي ترکیبیي عمیومي بیه    بود. برگراد(  سانتيدرجۀ  5/3ی  0/1شاهد )بوتۀ ر از شتگراد( بی سانتي

(01/0 ≥P;4/22F= بی )گرفته و شاهد کاهش یافت  منلقۀ آتشریم تأثیر را بر رطوبت خاک داشتند. رطوبت خاک در هر دو شت

 .بود( P≤05/0)دار  نخست معناکه ایم تغییر تنها در زمان 

 .مدل خلي ترکیبي عموميپرستار، تسهیل، دما، رطوبت، بوتۀ : واژگانکلید 
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 مقدمه

گیاهتا    ۀواست   بت  های کوهستاان    بهبود خرداقلیم در علفزار

ف ختود  اهای اطر گون گیرد. این گیاها  بر  بالشاک  صورت م 

روابت    عنوا  یک  از تسهیل ب  .گذارند م  مثبت یا منف  تأثیر

ابتزاری بترای یایتداری یو ت       و [1]مثبت بین گیاها  مهم 

ویژه احیتا در منتاط     ب  [2] گیاه  در  رای  سخت محی  

هتای للیت     عنتوا  عامتل کلیتدی زیستا اه     و یا ب  [3]خشک 

های  ک  موجب ایجتاد تستهیل    ب  گون  .[4] ود  محسوب م 

یو ت    تتا   بیشتار یرساار گویند. این گیاهتا   بوتۀ  ، وند م 

 .  [5]ای دارند  بزرگ و قد و قامت کوتاه و فشرده

 ونتد  دارهای مخالف  برای تستهیل   فرایند گیاها  یرساار

 بتر  یا بوتت   اهتا  یگ ریثأتت   چ تون   لیتحل یبرا انهل  ناخت

ا نهت کت  برلینتد هی ت  ل    دارد ورترضت   بوم زیست کی کارکرد

تواننتد   های بالشاک  م  گون  ،ینا. بنابراستبهبود خرداقلیی  

تا حدودی  رای  محی   را تغییر دهند و خرداقلیم جدیتدی  

 جتاد یاا از طریت   نهت یو   بتزرگ ل  تا ایجاد کنند ک  توس  

 ختا   یزخیت   حاصتل  بهبتود حفظ دما و  رطوبت، حفظ  ،یسا

 اهتا  یگ یو ت   تتا   توست   جاد دهیایۀ سا .ردیگ  م صورت

 کتاه   و ادیت ز یدمتا  برابر در ها گون  های سایر نهال از یا بوت 

 موجتب نین یچه و کند  م حفاظت ادیز نور از  نا  فاوسناز

 تعتر    یت طر از لب داد  دستت  از و دمتای   هتای  تن  کاه 

 طتور  بت   هتا  گونت   از یاریبست  اساقرار ک  یطور ب  ؛[6] ود   م

 یهتا  بی ت . استت   تده  محتدود  دار  یسا های مکا  ب  عیده

 ریتتز در  تتده ایجتتاد( نتتور و دمتتا تتتاب ،)   تتیمح مخالتت 

 ل  در  تر ید هتای  گونت  زیستا    هتم  موجتب  اهیگ یو   تا 

 ریت ز در ختا   رطوبتت   یافتزا  عتووه،  ب . [7] ود  م   یمح

 نیت ا استت،  ثرؤمت   خرداقلییت  بهبود بر زین اها یگ یو   تا 

 در را هتا  نونهتال  ریت وم مرگ، ر د فصل طول در رطوبت حفظ

. [4] دارنتد  قرار  خشک معرض در ک  دهد  م کاه  مناطق 

و  [10و  9، 8] رطوبت خا  عامل بسیار مهی  بترای گیاهتا    

. گیاها  بالشتاک   استیک  از دالیل رقابت گیاها  با یکدی ر 

با استافاده از جتذب لب    و نددارای عیی   سیسام ریش  بیشار

های س ح ، منبت  لب را   یایین و اناقال ل  ب  عی های  عی 

ا نهت و بت  ایتن صتورت از ل    مهیتا    س ح یها برای برخ  گون 

دمتا نیتز عامتل مهیت       ،. عووه بتر ل  [11]کنند  حفاظت م 

های کوهساان  موجب  گیاها  یرساار در زیسا اه .[12]است 

[. 13]دهنتد   را کتاه  مت   دمتا   وند و نوسا   تعدیل دما م 

 کتارکرد  بتر  ختا   خیتزی  حاصتل   یافزا با لیتسه نینیچه

 یو ت   تتا   ریت ز هتای  ختا   .گتذارد   مت  ریثأتگیاه  جامعۀ 

 کت   تتر استت    غن های  خا  ب  نسبت اغلب چندسال  اها یگ

 ،طتور کلت    . بت  [14] دارنتد  قترار  یو ت   بتدو   باز یفضا در

خیتزی ختا  را    گیاها  بالشاک  دما، رطوبتت و نیتز حاصتل   

این عوامتل بهبتود خرداقلییت     هیۀ دهند ک  برلیند  م تغییر 

هتای دی تر مهیتا     است ک   رای  را برای اساقرار و ر د گون 

هتای محی ت     . این رواب  تحت تأثیر ل تفا   [15]کنند  م 

ستتوزی، خشکستتال  و غیتتره تغییتتر  ماننتتد چتترای دام، لتتت 

 د.نکن م 

هتای   بتوم  ویتژه در زیستت   مهم بت    عنوا  عامل لت  ب  

خصوصتتیات فیزیکتت ،  ایتتن عامتل بتتر  و استتتای  مدیارانت  

ویژه فعالیت بیولوژیک  خا ، جتذب عناصتر    ب  یییای  و 

. در [19 ت 16]گتذارد   مهم مانند فسفر و یااسیم تتأثیر مت   

یار  مل  گلساا  چو  حفاظتت در ست ب بتاالی  انجتام     

اسیرس رو ب  افتزای  استت، چتو      ۀ ود در نایج  بوت م 

زیتادی بتر یو ت  گیتاه      تأثیر  ،استشاک  این گون  بال

مرات  دارد و با ایجاد خترداقلیم جدیتد در زیتر تتا  ختود      

 . تود  گیاه  مت  جامعۀ موجب تغییر در ترکیب و ساخاار 

د داراهییتت   های بالشتاک   بررس  خرداقلیم بوت  ،بنابراین

ک  با توج  ب  اهییت دما و رطوبت در بهبتود خرداقلییت ،   

روی  م العتات زیتادی   ه استت.  تد رست   بر این دو ماغیر

ای و اثر دما و رطوبت خا  صورت گرفا  است  گیاها  بوت 

زمینتۀ  . در حال حاضر هیچ تحقی  مساندی در [22 ت 20]

ستوزی و   بررس  تغییر دمتا و رطوبتت ختا  بعتد از لتت      

ستوزی   هتا تحتت تتأثیر لتت       رای  خردزیسا اه  بوتت  

یتژوه  حاضتر در راستاای    بنابراین، مشاهده نشده است. 

 انجام یذیرفا  است.یاد ده دسایاب  ب  هدف 

 ها مواد و روش

 شده مطالعه ۀمنطق

تیکا  واقت  در یتار  ملت      قره للی من قۀ برداری از  نیون 

 37 31 35تتا   37 16 43گلساا  در موقعیت جغرافیتای   

طتتول  تترق   56 17 47تتتا  55 43 25عتترض  تتیال  و 

 17/5تتا   11/5دمای ماوس  ستالیان  بتین   انجام یذیرفت. 

ارتفاع ماوست  ایتن من قت     گراد ماغیر است؛  سانا درجۀ 

ر شتا بیریزۀ  مار از س ب دریا و دارای سنگ و سنگ 1700

های اسیرس و گنتدمیا  چندستال     و یو   غالب ل  بوت 

 .[23] است
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 اثر بهبود خرداقلیمی 

گیری دما و رطوبت  ع  در دو بخ  اندازهاین بخ  از م ال

ستوخا  صتورت   بوتتۀ  بالشاک  اسیرس و زیربوتۀ خا  در 

 گرفا  است:

 گیری دما اندازه

ای  تکیت  برای بررس  اثر خرداقلیی  با استافاده از دماستن    

(Maxim, USThermochrons,  دمتای ) استیرس و   ۀبوتت  زیتر

سوخا  ثبت  د. روش کار ب  این صورت بود ک   [24] 1بوت 

 تاهد  بوتۀ عنوا   اسیرس ب  ۀبوت زیردر  1394 اسفند 29در 

. این دماسن  قرار داده  د [25] ماری زیر خا  سانا  2در 

 و تعتداد تکترار   ت بستیار زیتاد،  دقت  با توجت  بت    نوع دماسن 

و ستاعت   نتیم ک  هر  طوری ب  ؛اناخاب  د ل ،تنظیم  یتقابل

 گیتری  . بتا دقتت انتدازه   روز دمای خا  ثبت  د 31مدت  ب 

دقیق  در ماه ک  توانای  ثبت  ±2نیز گراد و  سانا درجۀ  1±

 .را داردگراد  سانا درجۀ + 70 تا -40دما از 

بوتتۀ    زیتر لتت ، در هیتا  زمتا  در     اثتر برای بررست    

با توج  ب  حساسیت ایتن  سوخا  نیز دماسن  قرار داده  د. 

کیپ قترار   زیپها در  سن  دمااین  ،ب  رطوبت خا  نسورهاس

هتر  فاصتلۀ  روز و بتا   31متدت   بت  ایتن دماستن    . ندداده  د

 1395فتروردین   31در ساعت دمای خا  را ثبت کرد و  نیم

هتا در   ستن   دمتا  یسست  ها از خا  خار   دند. این دماسن 

 DS1402D-DB8+ Blue Dot receptor)  دسا اه دماخوا 

iButton reader cableافتزار   نترم توست   بعد و  ند( قرار گرفا

(Thermodata Viewer with DS9490R key) های دما  داده

در  ل اهییتت   ،زمتان  بتازۀ  دلیل اناخاب ایتن  بردا ت  د. 

اسفند تا اردیبهشت  ط های گیاه  است ک   زن  گون  جوان 

زنت  و   دهتد و تغییترات رطتوبا  و دمتای  بتر جوانت        رخ م 

 است. ها مؤثر رار گون اساق

 گیری رطوبت خاک اندازه

بوتتۀ  بالشتاک  استیرس و   بوتۀ رطوبت خا  زیر مقایسۀ برای  

زمتان  در اوایتل فصتل ر تد     بتازۀ  طت  دو   ،استیرس سوخاۀ 

 گیاها  و اواس  فصل ر د رطوبت خا  با اسافاده از دسا اه

 Delta-T Devices Ltd, UK)(Theta Probeستن    رطوبتت 

ML3x, 5گیتری رطوبتت ختا      عی  انتدازه گیری  د.  اندازه 

 زیتاد استت  ماری خا  است. دقت این دستا اه بستیار    سانا 

 ،کامتل در ختا  قترار ن یترد     های ل  ک  اگر سنسور طوری ب 

                                                           
1. Patch 

 m3)گیتری رطوبتت    اندازه ود. واحد  گیری نی  رطوبت اندازه

m−3)  .بوتتۀ یایت    5تعداد  زمان دورۀ منظور در هر  یندباست 

سوخا  برای بررست  اثتر   بوتۀ یای   5عنوا   اهد و  اسیرس ب 

در  اناختاب  صتورت تصتادف  اناختاب  تد.     لت  بر رطوبت ب 

صتورت   بت   ، تده  م الع  های در سایت و ها م العۀ بوت  ۀمن ق

هتای تصتادف  بتا یییتای  میتدان  اناختاب        . یای بودتصادف  

 .  (26د )نمد نظر با جامعۀ گویای  تا ند د

 ها تحلیل داده

بترای   ،ها در محی  اکستل  دادهبانک اطوعات  تهیۀ بعد از 

روز محاستب     تبان  ابادا دمای  2بررس  نوسا  دمای روزان 

دمتا در طتول روز و   کیینتۀ   د. سیس از تفاوت بیشین  و 

. برای تعیتین  [27]  اخص دمای روزان  محاسب   د ، ب

من قتۀ  ترین عامل تأثیرگذار بتر رطوبتت ختا  در دو     مهم

متدل خ ت    ، هتای مخالت    زمتا  گرفات  در   لت  اهد و 

عنوا   ها ب   د. در مدل یوت کار گرفا  ب  3ترکیب  عیوم 

عنتوا  عامتل اصتل      عامل تصادف  و اثر جهت و زمتا  بت   

در متدل   4بررس   د و از توزیت  گوست  و ییونتد هیتان     

اساس خروج  فیشر  برارزیاب  مدل  ،ایتاسافاده  د. در نه

(F تحلیل  د. برای ) میان ین اثر لتت  و زمتا  از  مقایسۀ 

 افتزار  نترم ها در  لزمو کلیۀ غیرجفا  اسافاده  د.  tلزمو  

R  3.2.2نسخۀ ( انجام  دHttps://cran.r-project.org). 

 نتایج  

 5/3 -0/1 تاهد ) من قتۀ  استیرس در  بوتتۀ  ، 1اساس  کل  بر

کت  در   را داردرین نوسا  دمای روزان  یاک ،گراد( سانا درجۀ 

رین نوستتا  دمتتا و در  یاتتفتتروردین ک 14و  11، 8روزهتتای 

رین نوستا   شتا بی 1395فروردین  29و  23، 18، 17ی  روزها

گرفات    من قۀ لتت  سوخا  در بوتۀ دمای روزان  مشاهده  د. 

د دار را رین نوسا  دمتای  شابی گراد( سانا درجۀ  5/14 -5/2)

رین نوسا  دمای  مشاهده  د یاک 1394فروردین  13ک  در 

 23رین مقتدار بتود و در   یااخاوف دمای کیین  و بیشین  ک و

 رین نوسا  دمای روزان  مشاهده  د.شابی 1395فروردین 

                                                           
2. Diurnal Temperature Fluctuation )DTF( 
3. General Linear Mixed Model (GLMM) 
4. Identity 
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 سوختهبوتۀ  زیرشاهد و بوتۀ  زیرنوسان دمای روزانه در . 1شکل 

 
 سوختهبوتۀ  اسپرس و زیربوتۀ  دمای کمینه و بیشینه در زیر. 2شکل 

و   تود کت  دمتای کیینت      مشاهده م  2براساس  کل 

بیشینۀ بوتۀ  اهد ط  دمای کیین  و بیشینۀ بوتتۀ ستوخا    

بوتۀ  اهد تعتدیل دمتا صتورت     طوری ک  در زیر قرار دارد. ب 

ترتیتب   گرفا  است. کیارین و بیشارین دما در بوتۀ  اهد ب 

 5/22 -5/1گتراد( و در بوتتۀ ستوخا  )    درجۀ سانا  14ت  4)

موجب تعدیل گراد( است. در نایج ، بوتۀ  اهد  درجۀ سانا 

 گراد(  ده است. درجۀ سانا  5/8 -5/2دما )

ستوخا   بوتتۀ    اهد و زیربوتۀ  در زیر 1اساس جدول  بر

گتراد( و   ستانا  درجتۀ   2/10ت  7/7ترتیب میان ین دمتا )  ب 

گتراد( و نوستا     ستانا  درجتۀ   8/14ت  9/8دمای بیشتین  ) 

. ک  یس از لت  استگراد(  سانا درجۀ  5/8ت  9/1دمای  )

 دا ا  است. (< 01/0Pدار ) معناای  افز

ناای  متدل خ ت  ترکیبت  عیتوم       2اساس جدول  بر

 01/0)ستوزی   ، لتت  ( =P;4/22F< 01/0)ترتیب زما   ب 

>P;9/14F=  و اثر ماقابل لنها )(05/0 >P;7/7F=   تتأثیر )

زیادی بر رطوبت ختا  دا تاند کت  در میتا  لنهتا زمتا        

ای کت  بتا توجت  بت       گونت   ب بیشارین تأثیر را دا ا  است. 

درصتد(   3/13در من قۀ  اهد در بازۀ زما  اول ) 3جدول 

 دار افزایش  دا ا  است. رطوبت خا  اثر معنا
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بوتۀ  بوتۀ اسپرس و زیر غیرجفتی در زیر tاساس آزمون  گراد( بر سانتی  . مقایسۀ میانگین دما و دمای کمینه و بیشینه )درجۀ1جدول 

 سوخته

 نوسان دمایی بیشینه یدما کمینه یدما میانگین دما منطقه

 b4/0±7/7 a4/0±0/7 b4/0±9/8 b2/0±9/1  اهد

 a6/0±2/10 a6/0±3/6 a9/0±8/14 a7/0±5/8 لت 

a  ی و دار معنااوف اخنبود ی امعن بb  درصد. 95اطیینا  داری در س ب  معنای اخاوف امعن ب 

یافتۀ  از مدل خطی تعمیم بوتۀ اسپرس و بوتۀ سوخته با استفاده بر رطوبت خاک زیر جانبه و متقابل آتش و زمان  . نتایج اثر یک2جدول 

 عمومی

 Fآماره  داری معناسطح  آزادیدرجۀ  

 لت 

1 

002/0 9/14 

 4/22 000/0 زما 

 7/7 020/0 زما  ×لت 

 . نتایج مقایسۀ میانگین اثر آتش و زمان در زیربوته در دو بازۀ زمانی بر رطوبت خاک3جدول 

 زمان دوم زمان اول موقعیت

 Aa2/1±3/13 Ab4/0±3/6  اهد

 Ba7/0±1/7 Aa2/1±3/5 لت 

a  داری و  معنااخاوف نبود ی امعن بb  لت  در دو زما  و حروف کوچک مقایسۀ  ۀدهند نشا . حروف بزرگ استدرصد  95داری در س ب اطیینا   معنای اخاوف امعن ب

 گرفا  است. زمان  در هر دو من ق   اهد و لت بازۀ دو مقایسۀ  ۀدهند نشا 

 بحث

 های پرستار بر دمای خاک تأثیر بوته

رواب  تسهیل  و رقابا  در جوام  کوهستاان  بستیار مشتهود    

دهنتد زیترا  تیب     ختوب  نشتا  مت     بت  و تغییرات را  هساند

های بالشاک   . بوت [5] ود  ها ترکیب م  ارتفاع  با انواع تن 

های زیرل کوب خود محسوب  گون عنوا  یناه اه زنده برای  ب 

ک  در برخ  مناط  حضور گیاها  وابستا    طوری ب  وند،  م 

هتای ختاخ ختود     هتا بتا فراینتد    و این بوت  استها  ب  این بوت 

با توجت    .[11]  وند های دی ر م  موجب اساقرار و ر د گون 

 رین نوستا  دمتای   یات از این تحقیت  ک لمده  دست ب ب  ناای  

هتای   حاضتر بوتت   م العتۀ   تد. در   مشتاهده هد  ابوتۀ داخل 

 متای و با تنظیم دکنند  م یرساار عیل گونۀ عنوا   ب بالشاک  

هتا، افتزای  رطوبتت ختا  در      محی ، حفاظتت در برابتر بتاد   

کنند کت    های دی ر حفاظت م   رای  سخت محی   از گون 

 وگیترد   ا صورت م نهیو   بزرگ ل تا  ۀواس  ب این حفاظت 

و  Arroyo [28]هتتتای ایتتتن تحقیتتت  بتتتا م العتتتات  یافاتتت 

Akhalkatsi [29] .نتتتین بتتتا تحقیقتتتات یچه م ابقتتتت دارد

کت  تفتاوت    خوان  دارد نیز هم های للی   ده در زیسا اه انجام

ای توس  تغییترات کوچتک در    بهبود  رای  من ق سبب  دما

هتا   زن  بذر میکروتویوگراف  و ایجاد مناط  مناسب برای جوان 

در ایتن م العت     .[15، 28، 30]ها  تده استت    اساقرار نهالو 

 ماه در اباتدای بهتار بررست   تد کت       1تغییرات دما در طول 

 وهتا استت    نهالاولیۀ زن  و اساقرار  ترین زما  برای جوان  مهم

. [31] کننتده با تد   ها عامل محدود تواند برای اساقرار گون  م 

ر شتا ل تابستاا  بی بدو   ک این نوسانات و تغییترات در فصت  

هتای   گونت  بیشتار  خواهد بود ک  در ل  زما  با توج  ب  اینک  

هتا تتا ل  زمتا  مستاقر      این من ق  چندسال  هستاند و نهتال  

 ری دارند.یایذیری ک لسیب ،اند  ده

عنوا  یک ل فا   تأثیر زیادی بر جوام  گیتاه    ب لت  

سوخا  نوسا  دمای روزانت  بستیار   بوتۀ داخل  دارد و در ناای 

علتت نبتود  یناه تاه     بت  کت    گفتتوا  چنین  ، م زیاد است

اثتر  بتر  گیترد.   مانند گیاه بالشتاک  تعتدیل دمتا صتورت نیت      

میتزا    ،روی ست ب ختا    گرفان خاکستار  قرارسوخان و نیز 

 یابتد و  و نوسا  دمتای ختا  افتزای  مت      جذب نور خور ید

هن تام   .[32]  تود  مت  زیتاد  روز بستیار    تبان   یاخاوف دما
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ستوزد و از طرفت  تثبیتت     لل  خا  س ح  م مادۀ سوخان 

گیتاه   جامعتۀ  . نوسا  دمتا بتر   [16]یابد  نیاروژ  افزای  م 

 Iverson [33]ای ک  طبت  تحقیقتات    گون  ب  استمؤثر  بسیار

هتای  کت  لتت  گرفات  بودنتد      روزان  در یوت یدمابیشارین 

من قۀ دمای خا   Vermeire [34]م العۀ مشاهده  د و در 

 اهد بود ک  من قۀ تر از  گراد گرم سانا درجۀ  3تا  1سوخا  

در یژوه  حاضر دمتای ختا  یتس از      ده م الع  ۀدر من ق

گراد افتزای  دمتا را نشتا  داد.     سانا درجۀ  1/6سوزی،  لت 

گیاه  ل  من ق  تأثیر زیتادی دارد و   این تغییر دما بر یو  

ها تأثیر مثبت و برخ  میکتن استت تتأثیر منفت       برخ  گون 

هتا بت  دمتا     علت اساراتژی مافاوت گون  ب تواند  بیذیرند ک  م 

 کستت ختواب بتذر     ۀواست   ب با د. تأثیر مثبت میکن است 

زنت    ، جستت [35]هتا   ل توم ختانوادۀ  هتا از جیلت     برخ  گون 

ستال  و چندستال     های یتک  ل  و در برخ  علف گیاها  چندسا

 تده از   ایجتاد دود و حترارت   ۀواس  ب تحریک بانک بذر خا  

ستال    های یتک  سوزی بر گون  نین لت یچ. ه[36] با دلت  

حتذف  واست ۀ   اثتر مثبات  بت     Michalet [37]طب  م العات 

هتا   ستال    اهد یکزیربوتۀ ک  در  ای گون  بالشاک  دارد، ب  بوتۀ 

کنند و وقا  ایتن بوتت     برای مناب  غذای ، لب و نور رقابت م 

هتا افتزوده    سال  و بر تعداد این یک سوزد عامل رقابت حذف م 

  ود.   م 

 های پرستار بر رطوبت خاک تأثیر بوته

 تود کت  رطوبتت     لمده مشاهده م  دست با توج  ب  ناای  ب 

هتای   بتا یافات    و دار معنتا ستوزی کتاه     خا  یس از لتت  

Melgoza و  [38]  و هیکتتتتتتارانSmith  وNowak [39] 

 د  رطوبت خا  رقابتت بترای لب کت      کمبا  .م ابقت دارد

؛ میکن استت افتزای  یابتد    استبرای ر د گیاها  ضروری 

ول  در برخ  مواق  مانند دورا  گلده  گیاها  میکن است 

مفید با د زیرا بر اثر کاه  تراکم از میتزا  تبخیتر و تعتر     

متان  در  نخستاین  . یو   گیاه  [40، 33] ود  سا  م کا

یو   گیاها  بالشاک  از  تا . [21] استلب ق رۀ مقابل  با 

عیی  ریشۀ  ای با  و گیاها  بوت  کردهتولید رواناب جلوگیری 

و موجب تستهیل گیاهتا    کنند  م اسافاده  لب عی  خود از

 .[6و  41] وند  سال  در س ب م  علف  و یک

منفتت  لتتت  بتت  ایتتن صتتورت استتت کتت  یتتس از  تتتأثیر 

ل  موجتب افتزای  لب و متواد مغتذی در      بقایای سوزی لت 

و  ا ب  اعیتا  نهدر نایج  مان  از نفوذ و هدایت ل ، ود س ب م 

طبت    .[42] تود   ایجاد رواناب و افزای  فرستای  مت   سبب 

یرستاار  ترای  استاقرار     ۀبوتت  زیردر  Cavieres [25]م العۀ 

این کتار بتا    . ود ها مهیا م  های دی ر از جیل  علف  برای نهال

هتا صتورت    بوتت   زیر د  دما و بهبود رطوبت خا  در  ماعادل

 گیرد و در مناطق  کت  لتت  وجتود دارد میتزا  رطوبتت      م 

کت  در بررست      رود  تیار مت    بت  کننتده   محدودمهم و   عامل

و  Sharrowم العتۀ  . در استرطوبت، زما  عامل بسیار مهی  

Wright [43]      ستوزی تتأثیر    مشاهده کردنتد کت  فصتل لتت

خشتک لتت     یهتا  زیادی بر رطوبت خا  دارد زیرا در فصتل 

 تدت بتا    بت  کنتد و گیاهتا     تتر مت     رای  محی   را سخت

ای  هتا از جریتا  ستاق     نین بوتت  یچکنند. ه یکدی ر رقابت م 

ای بخشت  از بتارش استت کت  از      این جریا  ستاق   ؛کاهند م 

 .  [22] ود  گیاها  وارد خا  م  اخۀ ساق  و 

تغییرات دمای ختا  را در  حاضر  ۀم الع با توج  ب  اینک 

زمتان  مهتم بترای    بتازۀ  و نیتز رطوبتت را در دو    طول یک ماه

 تود کت  در    ییشتنهاد مت    ،اساقرار گون  بررس  کترده استت  

زمتان   بتازۀ  م العات لینده تغییرات دمتا و رطوبتت در طتول    

د تتا امکتا  یتای  تغییترات رطوبتت نیتز       ری بررس   وشابی

ستوزی کت  تغییترات     نتین در ستایت لتت    یچفراهم با د. ه

 ؛ر استت شتا هتا بی  میتر نهتال   و مرگر است احایال شادمای  بی

ها و نیز تغییرات رطوبت  مان  نهال چنانچ  در یک تحقی  زنده

توانتد اطوعتات    م  ،های تابساا  نیز یای   ود و دما در فصل

 ستوزی  دست لورد. هیچنتین لتت     تغییرات دما بری از شابی

گریزی و نیز فرستای  ختا     روی خصوصیات نفوذیذیری، لب

. در یتک  کردتوا  بررس   گذارد و این یارامارها را م  تأثیر م 

هتای یرستاار بتا     بوتت   کت   تتوا  گفتت   بنتدی کلت  مت     جی 

هتتای  هتتای مخالتت  از گونتت  در فصتتل شتتا یو تت  بزرگ تتتا 

 ۀواست   بت  ایتن حفاظتت    ؛کننتد  حفاظت م زیرل کوب خود 

گیترد و در   تعدیل دما و افتزای  رطوبتت ختا  صتورت مت      

یرستاار حضتور   بوتۀ های  مثل لت  ک   صورت تکرار ل فا  

ندارد موجب افزای  رواناب و در نایج  فرستای  ختا  و بتا    

هتا ستخت     رای  برای اساقرار گونت  زیاد ایجاد نوسا  دمای  

  ود.   م 

 ردانیتشکر و قد

منتاب  طبیعت  بابتت    دانشتکدۀ  از معاونت محارم یژوهش  

 تود. هیچنتین از    مت  ها تشکر  دسا اهمساعدت در خرید 

 کل اساا  گلساا  و نیز یار  مل  گلساا مسئوال  ادارۀ 
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بانا  گرام  صتیییان  تشتکر    برداری و نیز محی  نیون ط  

 د. هیچنین از خانم محبوب  کیان  بابتت ویراستااری   و م 

 مرکتز  ICRP برنامت   از هیچنین ود.  ادب  مقال  تشکر م 

 طتر   نیتز  و علتوم  وزارت علیت   های هیکاری و م العات

  تتیاره بتت  یژوهشتت را  از حیایتتت صتتندو  یژوهشتت 

  ود م  تشکر مال  حیایت بایت "95827273"
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