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ستتوزد در در چند دهب اخی ، وقوع آتش. گذاردگیاهی م اتع تأثی  میپویایی پوشتتشاستتک کب     اکولوژیکی مهم املوعیکی از آتش 

شانده کسوزد  ب چالش استپیی  ب وور قا ل توههی ازاایش یازپب و ر زیک سازگارد گیاها  را   اد  ازسازد پ  از آتش م اتع نیمب
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، حداقل  ب یکی از تیمارهاد محصوت  آتش واکنش مثبک یا مطالعب موردی  ذور هشک گونب گیاهی زنهوانبنپایج نشا  داد کب . شتد 
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   مقدمه. 1
 دهیشتتکل در مهمی نقش اکولوژیکی هادآشتتیپگی

 .[26، 3]دارند  هها  ستتت تاستتت  در هااکوستتتیاتتتپم

هاارا  سال اسک  ها،ماپیاز اکوس داریدر  اد، سوزآتش

  اشدیدر حال وقوع م یک آشیپگی اکولوژیکی عنوا  ب کب

 یتکتتامف دنتتدهتتایز آو  [03یی ]ایتتپو آتش،[. 33، 20]

 دهد و در نپیجبی را تحک تاثی  ق ار میاهیت گ دهتا گونتب 

 [.00کند ]اییا می هااپمیدر اکوس ینقش مهم

ماتتتپعد  هاداکوستتتیاتتتپم در کب هاد گیاهیگونب

 مخپفیی ناتتبک هادواکنش کنند،می زندگی ستتوزدآتش

 دا   یاساس اتم یدو مکان یاهیگ دهاگونب .دارند آتش  ب

 دستتوزدر مع ض آتش دهااتتپمیدر اکوستت ا یادامب ح

 کب  ا کیو همع ددارند کب عبارتند از تداوم در سطح ز د

 کب یاهانگی توستت ها آ  ینزمی یز دهاتودهاتتکیز اءیاح

 اتتمیمکان . دیگیم صتتور  اند،زنده مانده دستتوزآتش در

کب  ا هذب از اد   اشدیم کیدر سطح همع دداریپا ،گ ید

شتتکل  دستتوز انک  ذر مقاوم در   ا   آتش کیاز  دیهد

 هاماپی   ساخپار و عمفک د اکوس قیو  نیو از ا  دگییم

 [.32] گذاردیم  یتأث

 زندگی چ خب در م احل مهمپ ین از یکی زنیهوانب

 آ   ب  عدد گیاه هادنال رشد کب شودمحاوب می گیاه

 اسپق ار رساند  حداکث   ب  ذرها هدف. [00] دارد  اپگی

 و زیایولوژیکی ز آیندهاد  نا  این، استتک و خود  قاد و

 یاهگ واکنش کفیدد هادهنبب زنی،هوانب  ب م  وط صیا 

هاد آشتتتیپگی .[3]هاتتتپند  مخپفف هادآشتتتیپگی  ب

ستتتوزد کتب شتتت ایطی متانند نور،   همچو  آتشمحیطی 

ح ار ، روو تک و محی  شتتتیمیتایی  ذر را تغیی    درهتب 

هاد گیاهی زنی  ذر گونبتوانند    رود هوانبدهند، میمی

 هاد وبیعی نقش داشپب  اشند.در  اتیارد از اکوستیاپم  

سوزد  ب دلیل اینکب خود یک همانطور کب  یا  شد، آتش

شتتود،     یشپ  ش ایطی کب عامل آشتیپگی محاتتوب می 

نی زذک  شد، تأثی  گذاشپب و در  ایارد از مواقع    هوانب

 [.02 ذر نیا تأثی گذار اسک ]

استتک  دهیچیپ ندیز آ کی دستتوزپ  از آتش دزادآور

ها گونب دو سازگار زنیهوانب راهب دهادچو   یوامفکب  ب ع

همچو   یباتیآتش شتتامل ت ک [.31] دارد  اتتپگی آتش  ا

یی ایتتمیشتتت دهتتامح کد زیایکی   ی ونی( و هتتامح ک

و دود  دار،پ وژ یمواد ن فن،یاتو  اکیتتمتتاننتتد آمون  درونی(

 یزنهاپند کب هوانب یباتیت ک دکب حاو  اشدیخاکاتپ  م 

 تیمار محصوت   ب  ذر زنیهوانب پاسج. کنندیم کیرا تح 

 مد   ب  اپگی آتش  مانند درهب ح ار ، دود و خاکاپ (،

. [02، 3] دارد  ذرها رود شتتده اعمال تیمارهاد شتتد  و

 این اینکب  ب  اتتتپب تواندمی زنیهوانب همچنین، پاستتتج

 مپیاو  شتتوند، اعمال ت کیبی یا هداگانب صتتور   ب عوامل

 یبیت ک  یوهود دارد کب تأث اندکیمطالعا   .[30]  اشتتتد

مورد   رستتتی ق ار را  زنی  تذر    هوانتتب آتش محصتتتوت 

نپایج  ب دسک آمده و البپب  [06، 30، 30، 20، 05] اندداده

  وده اسک. مپیاو  ،ها ا توهب  ب نوع گونب نیا

 ار ق محصوت  آتش مارتی تأثی تحک کب هاد گیاهیگونب

  تتازدانگتتا ، از مخپفیی هتتادهن  هتتا وتی ه از گی نتتدمی

 وستتیع ویف این. [02 اشتتند ]می هاادلیبها و تکاددولیب

 محصوت توست    زنیوانبه دهد تح یکنشتا  می  اد،گونب

 وبیعی ستتوزدآتش تحک هادآتش نب تنها در اکوستتیاتتپم

 زنیدرصتتتد هوانب ازاایش  اعث تیمارها این  فکتب  استتتک 

 در وبیعی وور  ب آتش کب هاییزیاپگاه در گیاهی هادگونب

 محصتتوت اث ا  .  نا  این، دشتتومی نیا ازپد،نمی اتیاق هاآ 

 دهاگونب یزنخاکاتتتپ     هوانب و دود ح ار ،آتش متاننتد   

 [.02، 3] را  ب خود هفف ک ده اسک یتوهب خاص گیاهی

زنی  ذر ستتتوزد    هوانب  رستتتی و مطالعب تأثی  آتش

آورد اوالعا  در هتاد گیاهی در م اتع، امکا  همع گونتب 

 ب نماید  هاد مخپفف را ز اهم میرا طتب  تا واکنش گونتب   

توا  قضاو  نمود کب چب وورد کب    اساس نپایج آ  می

 یک از   ند و کدامسوزد سود میهاد گیاهی از آتشگونب

شتتوند.  ب عبار   هپ ، تأثی ا  منیی و ها مپضتت ر میگونب

هتاد مخپفف گیتاهی ههک   ستتتوزد    گونتب مثبتک آتش 

گ دد. مطتتالعتتا  انتتدکی در متتدی یتتک م اتع روشتتتن می

د هازنی  ذر گونبمحصوت  آتش    هوانبخصتوص تأثی   

[. در 00، 20، 25، 0گیاهی در کشور ما انجام شده اسک ]
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اسپیی  ب ستوزد در م اتع نیمب چند دهب اخی ، وقوع آتش

وور قا ل توههی ازاایش یازپب استتک و ر زیک ستتازگارد 

ستتتوزد  ب چالش گیاها  را   اد  ازستتتازد پ  از آتش

انجام شتتتده در کشتتتور ما و  ب کشتتتد. نپایج مطالعا  می

اسپیی، حاکی از تأثی  منیی درهب خصوص در مناوق نیمب

هتتاد گیتاهی و  زنی  تذر گونتتب هتاد  تتات    هوانتتب ح ار 

هاد پایین و تیمارهاد ح ار همچنین تتأثی  مثبک درهب 

هاد گیاهی در این دود و ختاکاتتتپ     تعتدادد از گونتب   

 [.20، 25مناوق  وده اسک ]

ک ستتنک  استتپییمبیتع ناکب در م  حاضتت  در پژوهش

صتور  گ زپب اسک   داریواقع در استپا  چهارمحال و  خپ 

اسک کب اث  محصوت  آتش  ح ار ، دود و  نی   ا یستع 

    و همچنین تتتأثی  ت کیبی این تیمتتارهتتا ختتاکاتتتپ (

عفیی یکاتتتالب و چندستتتالب  دهااز گونب ی  خ یزنهوانب

 چب اث ا  دسوزآتش گ ددشود تا مشخص  ی  رس م تعی

از و زی، تغیی ا   .داردهتتا گونتتب نیا د   رو یکیاکولوژ

هتاد مورد مطتالعتب تحتک تأثی      درصتتتد پوشتتتش گونتب 

 مطالعب ستتوزد در ع صتتب مورد   رستتی ق ار گ زک. آتش

 تحک مناوق در گیاها  پویایی از ما درک  هبود  ب حاض 

 ستتوزدآتش از پ  ستتازدکفنی راهب د و ستتوزدآتش

 و سوزدتحک آتش استپیی مناوق نیمب در عفیی هادگونب

 .کندمی کمک مشا ب هاداکوسیاپم

 ها. مواد و روش2

 مطالعه موردهای معرفی منطقه و گونه. 2.1
در استتتپتتا   ک ستتتنت   منطقتب تع ام این تحقیق در 

کیفومپ د شتتمال ب  ی  05چهارمحال و  خپیارد واقع در 

اد نیمب کوهاپانی شه ک د  ب اه ا درآمد. ک سنک منطقب

هکپار استتتک و در  150و ییالقی  تب ماتتتاحتک حتدود    

 درهب 16°25 '31"تا  16°20'0" ییایمخپصتتتا  هغ از

 ع ض درهب 32°32' 33"تا  32°36'00"و  شتت قی وول

در این  ارتیاع مپوس . (0 شکل  ب اسکشتمالی ق ار گ زپ 

 ی ارندگ نیانگیم استتک و ایمپ  از ستطح در  2066 منطقب

ستاتنب   درهب ح ار میانگین و  مپ یفیم 021 ستاتنب آ  

 نیها در ااستتک. ابفف  ار  گ ادیدرهب ستتانپ 02 آ  نیا

 گیاهیپوشتتش. ازپدیو زماتتپا  اتیاق م اییمنطقب در پا

و  اد همچهاد  وتبعفیاار  ا بالبیک گو  -زارمنطقب،  وتب

Astragalus brachycalyx ،Astragalus verus ،

Astragalus susianus  وAstragalus rhodoseminus  و

و  Agropyron intermediumگنتتدمیتتا  پتتایتتا همچو  

Bromus tomentellus  [ 30استک .] م اتع ک ستتن  تحک

ق ار داشتتپب و  انبیستتال دهادستتوزدام و آتش دچ ا  یثأت

 جادیدر ا یینقش  اتتاا ی  ستتهود یا عمدد(عامل اناتتان

 .[35] دارد هادسوزآتش

 

 سوزیهای آتشموقعیت منطقه مورد مطالعه در استان چهارمحال و بختیاری به همراه موقعیت سایت .1شکل 
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هاد عفیی یکاتتتالب و    رود گونب مطتالعتب حتاضتتت    

 دهاگونبچندسالب در منطقب ک سن  مپم کا شده اسک. 

  اشندیمگونب م تعی  0ی در این مطالعب شامل   رس مورد

آورده  0هدول در  مطالعب موردد هاگونبکب مشتتخصتتا  

یکاتتالب و گونب گ اس  0ها شتتامل شتتده استتک. این گونب

گونب پهن   گ  زورب( یکاالب و چندسالب  0چندستالب و  

  ود.

 ی مرتعیهاگونهی بذور آورجمع. 2.2
 ا م حفب  زما همگونتب م تعی مورد مطتالعتب،     0 تذر  

از  0300[ در ستتال 00و  ب صتتور  دستتپی ]  هاآ  فوغ 

ستتتی   تتذور د شتتتتدنتتد. آورهمعم اتع ک ستتتنتت  

 ذر دانشکده منا ع وبیعی و  شگاهی ب آزما شتده دآورهمع

 د. در گام  عدشدندمنپقل عفوم زمین دانشتگاه شته ک د   

شتتد و انجام  شتتدهدآورهمع ذرهاد  دستتازم احل پاک

،  ذرهایی کب آستتیف زیایکی هانمونب  اد ازاایش کیییک 

قا ل رؤیک داشتتتپند و یا  ب  فوغ کامل ن ستتتیده  ودند از 

شتتکاپن خواب  ورظ ب منهاد اصتفی حذف شتدند.   نمونب

ماه در  3 ب مد   یماردهیتا شتت وع ت  ذرها یایولوژیکی،ز

گونب  از ه [. 00، 5شتتدند ] دنگهدارمحی  آزمایشتتگاه 

دود،  دمارهایت دتک ار   ا 1 تذر  ا   0016تعتداد  گیتاهی  

گ اد، یدرهب ستتانپ 066و  06 ،06 هادخاکاتتپ ، ح ار 

 ،گ ادیدرهب ستتتانپ 06دود  ا ح ار   یبیت ک دمتارها یت

  دو   گ اد و شتتتاهدیدرهتب ستتتانپ  06دود  تا ح ار   

 شیددپپ  ه  درو  در ادامب. هدا شتتد تیمارد( گونبچیه

 گ زک.ق ار  یکابذ صاز دعدد  ذر    رو 36تعداد 

 و نام تیره به همراه اطالعات شکل رویشی  مطالعه موردی هاگونه. 1جدول 

 نام عفمی نام تی ه نام زارسی شکل رویشی

 .Brassicaceae Alyssum linifolium Steph. ex Wild   گ  اریک قدومب سالبکیزورب 

 .Asteraceae Cousinia cylindracea Boiss اداسپوانب هاارخار زورب چندسالب

 Poaceae Heteranthelium piliferum (Bank & Soland.) Hochst ندمیگگلدگ   سالبکیگ اس 

 .Poaceae Hordeum bulbosum L پیازدار هو گ اس چندسالب

 .Poaceae Melica persica Kunth مفیکا البچندسگ اس 

 .Lamiaceae Phlomis persica Boiss ای انی گو    ه سالبچندزورب 

 Lamiaceae Stachys lavandulifolia Vahl چاد کوهی سالبچندزورب 

 Poaceae Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski گیاو چمن سالبکیگ اس 

 

 اعمال تیمارهای دود، حرارت و خاکستر .2.3
. شتتداستتپیاده  یح ارت دهااعمال شتتوک دآو    ا از

د هتتالیتتزو  اد اعمتتال تیمتتارهتتاد ح ار ،  تتذور در 

آلومینیومی ناوز ق ار داده شد. در ادامب تیمارهاد ح ارتی 

 06 ددما قب،دقی 1  ب مد  گ ادیدرهب سانپ 06 ددما ا 

درهب  066 دو دما قبدقی 1د  ب مد  گ ایدرهب ستتتانپ

اعمال شتتتد. ههک اعمال  قبدقی 0 د  ب مد گ ایستتتانپ

 گیاهی شدهخشکهاد تیمار دود ا پدا  ا استتپیاده از گونب

از منطقتب، اقدام  ب دودستتتازد در کوره   شتتتدهدآورهمع

شد کب نشا  دهنده ش ای  وبیعی ناشی  دودسازدسپگاه 

د پپ د هانمونب[. 25ستتتوزد در منطقب استتتک ]از آتش

دیش در داخل اتاقک دستتپگاه ق ار گ زپند و دود  ب مد  

در دسپگاه اعمال شد.  شدهبیتعبدقیقب  ب وستیفب زن   01

 دمد  زما  اعمال ح ار  در دما یبی کت دمتارهتا  یدر ت

همچنین  ود.  قبیدق 1  ب مد  گ ادیدرهب سانپ 06و  06

خاکاتتپ  حاصتتل از ستتوزاند    پ یگ م    ل 01محفول از 

ی  ا ماردهیمطالعب، ههک ت پوشتتتش بتالتف منطقب مورد  

 (.2شد  هدول اسپیاده  خاکاپ 
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 ی بذرزنجوانه. تشریح تیمارهای مورد استفاده در 2جدول 

 تیمار هائیا  توضیحا  منبع

 شاهد  دو  تیمار زق   ب مد  سب ماه در دماد آزمایشگاه ذخی ه شدند. [00، 2]

 دود دقیقب 01 در مع ض دود حاصل از سوزاند  پوشش گیاهی منطقب ق ار داده شدند. [00، 2]

 ح ارتی درو  آو  ق ار گ زپند.در مع ض شوک  [2]
گ اد  ب درهب سانپی 06

 دقیقب 1مد  
 0ح ار  

 در مع ض شوک ح ارتی درو  آو  ق ار گ زپند. [01]
گ اد  ب درهب سانپی 06

 دقیقب 1مد  
 2ح ار  

 در مع ض شوک ح ارتی درو  آو  ق ار گ زپند. [2]
گ اد درهب سانپی 066

 قبیدق 0 ب مد  
 3ح ار  

[2 ،00] 
در ا پدا شوک ح ارتی  ا اسپیاده از آو ، سی  در مع ض دود حاصل از سوزاند  پوشش گیاهی 

 منطقب ق ار گ زپند.

گ اد  ب درهب سانپی 06

 01دقیقب و  1مد  

 دقیقب دوددهی

 دود و ح ار 

[2 ،00] 
هی ادر ا پدا شوک ح ارتی  ا اسپیاده از آو ، سی  در مع ض دود حاصل از سوزاند  پوشش گی

 منطقب ق ار گ زپند.

درهب سانپیگ اد  ب  06

 01دقیقب و  1مد  

 دقیقب دوددهی

 دود و ح ار 

 خاکاپ  گ م    لیپ  01محفول  حاصل از سوزاند  پوشش گیاهی منطقب، از صازی رد شده  ا آب مخفوط شد. ماندهی اقمواد  [00]

 

در نهایک   اد هفوگی د از رشد کیک و قارچ، محفول 

ک  وکاتتتین تی ام  تا بفظک دو گ م    لیپ   ب   کشقتارچ 

لیپ  آب مقط   ب محی  کشتک اضازب شد.  میفی 06هم اه 

 هشدکنپ لد ر ف پپ د دیش در ش ای  هانمونبستی   

و تناوب  گ اددرهب ستتانپی 26میانگین  ژرمیناتور  ا دماد

 36ساعک تاریکی  ب مد   0روشنایی و  ستاعک  00نورد 

د و ثبک درصتتتد   دارادداشتتتکروز ق ار داده شتتتدنتد. ی 

انجام گ زک.   ارکروز ی 2ی ه  زنهوانبی و س عک زنهوانب

  ب رسید مپ میفی 2  ب ها ذر در چبریشتب  وول کب زمانی

 شدند. شمار  زدههوانب  ذور عنوا 

 برداری پوشش گیاهینمونه .2.4
از شتناسایی مقدماتی منطقب مورد مطالعب، ههک  پ  

  دارد تصادزی   آورد درصد پوشش گیاهی از رو  نمونب

( اسپیاده Stratified random sampling   ندد شدهوبقب

کب در ستتتال قبل از  یکستتتا 3 تب همین منظور،  شتتتد. 

. دشتتدنانپخاب ، اتیاق ازپاده  ود دستتوزآتش د  دارنمونب

 یپخصتتتوصتتتیا  و صتتتیا  مثل ت  این مناوق در تمام

توپوگ ازی  شتتتیف، ههک و ارتیاع(، نوع  یاهی،گپوشتتتش

ه     ادند. شتتبیب  ب هم  ود یباًخاک و مقدار  ارندگی تق 

سوزد در آ  رخ داده، یک از مناوق تعیین شتده کب آتش 

کب در آ   د،سوزیک منطقب شتاهد در مجاور منطقب آتش 

در ه  ستتایک  ستتوزد اتیاق نییپاده، مشتتخص گ دید.آتش

 06مپ  م  عی ماتتپق  شتتد کب  0پال   26م تعی، تعداد 

پال  در منطقب شتتتاهد ق ار  06پال  در منطقب ح یق و 

   استاس نوع پوشش   یمپ  م  ع 0اندازه پال  داده شتد.  

 اشتتتند، یم دا وتب دهابتالف در منطقب کب گو   یتاهی گ

مشتتا ب ههک  ی در شتت ا د کبامطالعبدر اب شتتد. انپخ

 0  پال گ زپب نیااندازه پال  انجام  ینمنتاستتتبپ   یینتع

  دارد پوشتتش گیاهی پیشتتنهاد  ههک نمونب یمپ  م  ع

در مجموع از ستتتب ستتتایک م تعی  .[30]شتتتده استتتک 

هاد موهود در داخل ه    دارد انجتام شتتتد. گونب نمونتب 

 ها  ب تیکیکاز این گونبپوشش ه  یک پال  و درصد تاج

دارد   تزم  ب ذک  اسک نمونبو  ب وور دقیق ثبک گ دید. 

 انجام شد. 0300گیاهی در اوایل خ داد ماه از پوشش

  دارد در ادامب،  ا توهب  ب اوالعا  حاصتتتل از نمونب
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ناتتبک  ب  هاد مورد مطالعبگونبواکنش پوشتتش گیاهی، 

ناتتتبک  ب  هتا گونتب واکنش . شتتتدد تعیین ستتتوزآتش

گونب  -0 گی د، شتتاملمیدر ستتب وبقب ق ار د ستتوزآتش

گونب  -2 یا د یم یشستتازگار: وزور گونب توستت  آتش ازاا

گونب  -3 یا د یحاتتاس: وزور گونب توستت  آتش کاهش م

 د اشیآتش حاتتاس نم یمارمقاوم: وزور گونب ناتبک  ب ت 

[00]. 

 هاداده لیتحل و هیتجز .2.5
  تتا( Germination Percentageزنی  هوانتب  درصتتتد

 Meanی  زنهوانبو میانگین مد   0 را طب از استتتپیاده

Germination Time شد محاسبب 2(  ا اسپیاده از را طب: 

 GP (%) = (Ʃ ni / N) × 100 0 را طب

  MGT (days) =  Ʃ (ti × ni) / Ʃ ni           2را طب 

در  زدههوانتتتبتعتتتداد  تتتذور  ni ایتتتن دو را طتتتبدر 

تعتتداد کتتل  تتذرهاد موهتتود در هتت   Nزمتتا  مشتتخص، 

 تعتتداد روزهتتا از زمتتا  شتت وع آزمتتایش ti و شیتتددپپتت 

[. ایتتن قاتتمک از مطالعتتب،  تت   00 اشتتد ]تتتا پایتتا  متتی

استتاس وتت م کتتامالً تصتتادزی انجتتام شتتد. ههتتک انجتتام  

متتال  تتود  د اول ن آمتتارد، در وهفتتب لیتتتحف و بیتتتجا

هتتتا از و یتتتق آزمتتتو  کولمتتتوگ وف استتتمی نوف و داده

هتا  تب وستیفب آزمتو  لتو  متورد       همگن  تود  واریتان   

ارزیتتا ی قتت ار گ زتتک. ههتتک   رستتی اثتت  تیمارهتتاد     

زنتتی و میتتانگین متتد  مخپفتتف آتتتش  تت  درصتتد هوانتتب

زنی از تجایب واریتان  یتک و زتب استپیاده شتد و      هوانب

از آزمتو  دانکتن    هتا میتانگین  مقتدار   نتدد کالسب ههک

 61/6P< شتتتد. همچنتتتین ههتتتک مقایاتتتب  ( استتپیاده

هتتاد متتورد مطالعتتب در دو درصتتد پوشتتش گیتتاهی گونتتب

ستتوزد و شتتاهد از آزمتتو  تتتی هیپتتی   منطقتتب آتتتش  

ازتتاار ه شتتد. کفیتتب محاستتبا  آمتتارد در نتت م   استتپیاد

SPSS 23   محتتتتتتی  و رستتتتتتم نمودارهتتتتتتا در 

Excel 2016 اسک. شده انجام 

 نتایج. 3

 زنی بذور به محصوالت آتشپاسخ جوانه .3.1
نپایج آنالیا واریان  یک و زب نشتتتا  داد کب میانگین 

، حداقل مطالعب موردگونب گیاهی  0ی  ذور زنهوانبدرصد 

 تب یکی از تیمتارهاد محصتتتوت  آتش واکنش مثبک یا   

درصتتد(  0دارد ناتتبک  ب شتتاهد  در ستتطح منیی معنی

 ازاایش گونب مورد مطالعب هشک از گونب نشتا  دادند. سب 

 شتتاهد  ب ناتبک  زنیمیانگین درصتد هوانب  در داردمعنی

 محصوت  تیمارهاد از یکی حداقل در( تیمار  دو  یعنی 

(.  یشتتپ ین و کمپ ین میانگین 2آتش دارا  ودند  شتتکل 

 م  وط  تتب گونتتب   تتب تت تتیتتف   زنتی درصتتتتد هتوانتتب 

Melica  persica  00  درصتتد( در تیمار خاکاتتپ  و گونب

Alyssum linifolium  3  از  وددرصتتتد( در تیمتتار دود .

 0گونب از  0زنی  ذور و زی میتانگین متد  زمتا  هوانتب    

گونتتب گیتتاهی متتذکور، حتتداقتتل  تتب یکی از تیمتتارهتتاد 

 دارد نابکمحصتوت  آتش واکنش مثبک یا منیی معنی 

 ا میانگین مد   M. persica ب شتاهد نشتتا  دادند. گونب  

روز تحتتک تتتأثی  تیمتتار ختتاکاتتتپ   0زمتتا  هوانتتب زنی 

زنی را ثبک ک د. همچنین تیمار خاکاپ  ت ین هوانبس یع

ب زنی گون تاعث  یشتتتپ ین تأخی  در میانگین مد  هوانب 

Cousinia cylindracea  26 ا میانگین مد  هوانب زنی 

(. 3هاد مورد مطالعب شد  شکل روز ناتبک  ب ستای  گونب  

زنی  ذور   استتتاس ماهیک، مد  و شتتتد  پاستتتج هوانب

تیمارهاد محصتتتوت  آتش  اتتتپب  ب نوع گونب  اتتتیار  

 مپیاو  اسک.

زنی به تیمارهای ترکیبی دود و پاسخخ جوانه . 3.2

 حرارت
گونب و میانگین مد   0زنی  ذور میانگین درصد هوانب

گونب مورد مطالعب حداقل  ب  0گونب از  1زنی زمتا  هوانتب  

یکی از تیمتارهتاد ت کیبی دود و ح ار  واکنش مثبک یا   

 هاددارد ناتبک  ب شتاهد نشا  دادند  شکل  منیی معنی

 (.3و  2
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گ اد درهتتب ستتتانپی 06تیمتتار ت کیبی دود و ح ار  

زنی گونب دار میانگین درصتتتد هوانبزاایش معنیستتتبف ا

Heteranthelium piliferum از و زی این تیمتتار شتتتد .

 هادزنی گونبدار میانگین درصتتد هوانب اعث کاهش معنی

persica Phlomis و Taeniatherum crinitum  شتتتتد

همچنین این تیمتار، میتانگین متد  زما     . (2 شتتتکتل  

 داردرا  ب صتتور  معنی C. cylindraceaزنی گونب هوانب

دارد داد. در حتتالیکتتب این تیمتتار  تتب وور معنی کتتاهش

 را T. crinitumزنی گونتتب میتتانگین متتد  زمتتا  هوانتتب
 (.3 شکل  اسک داده ازاایش

گ اد درهب سانپی 06نپایج تیمار ت کیبی دود و ح ار  

دار این تیمار    میانگین درصتتتد حاکی از عدم تأثی  معنی

زنی در هیتک گونب مورد مطالعب  ود و تنها در گونب  وانتب ه

Hordeum bulbosum    تاعتث کاهش معنی دار میانگین 

(. در حالیکب این تیمار 2زنی گ دید  شتتکل درصتتد هوانب

، .piliferum Hهاد زنی گونبمیتانگین متد  زما  هوانب  

H. bulbosum ،M. persica و T. crinitum صتتور   ب را 

 (.3 شکل  داد ازاایش داردمعنی

 زنی به تیمار خاکسترپاسخ جوانه. 3.3

گونب و میانگین مد   1زنی  ذور میانگین درصد هوانب

گونب مورد مطالعب  ب تیمار  0گونتب از   0زنی زمتا  هوانتب  

دارد ناتتتبک  ب خاکاتتتپ   واکنش مثبک یا منیی معنی

 (.3و  2هاد شاهد نشا  دادند  شکل

د دارنپایج نشتتا  داد کب تیمار خاکاتتپ   ب وور معنی

 A. linifoliumی زنهوانبستبف گ دید کب میانگین درصد  

درصد ازاایش دهد.  32درصتد در تیمار شتاهد را  ب    0از 

زنی دار درصد هوانبهمچنین این تیمار  اعث ازاایش معنی

lavandulifolia S.  00درصتتد در تیمار شتتاهد  ب   22از 

(. از و زی این تیمار  اعث کاهش 2درصتتد شتتد  شتتکل  

 هتتاد ی در گونتتبزنهوانتتبدار میتتانگین درصتتتتد معنی

C. cylindracea ،piliferum H. ،persica P.  شتتد. تیمار

دارد در کتاهش میانگین مد  زما   ختاکاتتتپ  اث  معنی 

هاد مورد مطالعب نداشتتک. تیمار خاکاتتپ   زنی گونبهوانب

زنی در دار میانگین مد  زما  هوانبستتتبف ازاایش معنی

 (.3شد  شکل  C. cylindraceaگونب 

 زنی به تیمار دودپاسخ جوانه .3.4
ب و میانگین مد  گون 2زنی  ذور میانگین درصد هوانب

گونب مورد مطالعب  ب تیمار  0گونتب از   3زنی زمتا  هوانتب  

دارد ناتتتبک  ب شتتتاهد دود واکنش مثبک یا منیی معنی

 (.3و  2هاد نشا  دادند  شکل

 T. crinitumنپایج نشا  داد کب تیمار دود در دو گونب 
دار میانگین درصتتتد  تاعتث کتاهش معنی    .persica Pو 

دارد نداشک زنی شد و در شش گونب دیگ  اث  معنیهوانب

 (. هتمتچتنین این تیمتتار، میتتانگین متتد     0 شتتتکتتل 

و  piliferum H. ،M. persicaهاد زنی گونبزمتا  هوانب 
T. crinitum 3دارد ازاایش داد  شکل  ب وور معنی را.) 

 تیمارهای حرارتزنی به پاسخ جوانه .3.5
گونب و میانگین مد   3زنی  ذور میانگین درصد هوانب

گونب مورد مطالعب حداقل  ب  0گونب از  0زنی زمتا  هوانتب  

یتکتی از تیمتتارهتتاد ح ارتی واکنش مثبتتک یتتا منیی   

 (.3و  2هاد دارد نابک  ب شاهد نشا  دادند  شکلمعنی

نپتایج نشتتتا  داد کتب هیچ یتک از تیمارهاد ح ارتی    

گ اد( تأثی  درهب ستتانپی 066و  06، 06امل دماهاد  شتت

هاد مورد زنی گونتب دارد    ازاایش درصتتتد هوانتب معنی

 (. همچنین این تیمارها اث 2مطتالعب نداشتتتپند  شتتتکل  

 زنیهوانب زمتا   متد   میتانگین  کتاهش  در داردمعنی

تیمار ح ارتی  (.3 شتتکل  نداشتتپند مطالعب مورد هادگونب

 زنی گ اد میتتانگین درصتتتتد هوانتتبدرهتتب ستتتتانپی 06

piliferum H. ،M. persica  وpersica P.    را  ب صتتور

 06و  06تیمار ح ارتی (. 2دارد کاهش داد  شتتکل معنی

زنی در گونب گ اد میانگین مد  زما  هوانبدرهب ستتتانپی

persica P. دارد ازاایش داد. همچنین را  ب صور  معنی

گ اد میانگین مد  زما  درهب ستتتانپی 06تیمار ح ارتی 

را  تتب صتتتور   M. persicaو  .piliferum Hزنی هوانتتب

درهتتب  066دارد ازاایش داد و تیمتتار ح ارتی متعتنی  
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 (.3شد  شکل  T. crinitumزنی در گونب هوانب  دار میانگین مدگ اد نیا تنها سبف ازاایش معنیستانپی 
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 باشد.درصد می 1اشتباه معیار( در سطح  ±توضیح: حروف غیر مشترک نشان دهنده اختالف آماری میانگین )
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 های مورد مطالعه تحت تأثیر تیمارهای محصوالت آتش.زنی گونهنمودار مقایسه میانگین مدت جوانه .3شکل 

 باشد.درصد می 1اشتباه معیار( در سطح  ±توضیح: حروف غیر مشترک نشان دهنده اختالف آماری میانگین )
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های ی بر درصد پوشش گونهسخوز آتشاثر  .3.6

 مورد مطالعه
نپایج آزمو  تی هیپی نشا  داد کب از نظ  

هاد مورد مطالعب  ین دو منطقب شاهد گیاهی گونبپوشش

(. 0د وهود دارد  شتتکل داریمعند اخپالف ستتوزآتشو 

دارد  اعث ازاایش  ب صتتور  معنی یکاتتالب دستتوزآتش

 T. crinitumو  .piliferum Hهاد درصتتد پوشتتش گونب 

ار ستوزد سازگ ها ناتبک  ب آتش گ دید،  نا  این این گونب

هاد مورد مطالعب  ب دلیل عدم  تاشتتتنتد. ستتتای  گونب  می

ها در دو ستتایک شاهد و دار  ین پوشتش آ  اخپالف معنی

 سوزد مقاوم هاپند.سوزد، نابک  ب آتشآتش

 

 سوزی و شاهد.های آتشهای مورد مطالعه در سایتگونهنمودار مقایسه درصد پوشش  -4شکل 

 باشد.درصد می 5اشتباه معیار( در سطح  ±توضیح: حروف غیر مشترک نشان دهنده اختالف آماری میانگین )

 

 گیرینتیجه. بحث و 4

 زنی بذور به محصوالت آتشپاسخ جوانه .4.1
اث   در ای ا  و خارج از کشتتتور، شتتتده انجاممطالعا  

ی  ذور در ه  اکوسیاپم زنهوانبتیمار محصوت  آتش    

[.  ب وور مثال در اکوسیاپم 00دهد ]را مپیاو  نشا  می

 ،ازپدیمد  ب صتتور  وبیعی اتیاق ستتوزآتشستتاوانا کب 

نابک  ب تیمارهاد دود و  معموتً تیمارهاد شوک ح ارتی

ب ی دارند کب این  زنهوانباا  خاکاتپ ، اث   یشپ د    می 

دلیل خواب زیایکی این  ذور استک. اما مطالعا  در کشور  

متا نشتتتا  داده استتتک کتب  ا توهب  ب اینکب عامل ایجاد   

هاد م تعی عمدتاً از نوع اناانی سوزد در اکوسیاپمآتش

استتتک  عمدد یا ستتتهود(،  نا  این تیمار ح ار   ات    

 دگذاریمهاد گیاهی اث  منیی ی ابفف گونبزنهوانبمیاا  

[. در پژوهش حتاضتتت  نیا  ب همین دلیل، تیمارهاد  20]

 از بگون شوک ح ارتی  ات   اد مطالعب انپخاب نشدند. سب

 میانگین در داردمعنی ازاایش مطالعب مورد گونب هشتتک

 در( تیمار  دو  یعنی  شتتاهد  ب ناتتبک زنیهوانب درصتتد

 ودند.  دارا آتش محصتتتوت  تیمارهاد از یکی حتداقل 
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همچنین یتتک گونتتب از هشتتتتک گونتتب متتذکور کتتاهش 

زنی ناتتتبک  ب دارد در میتانگین متد  زما  هوانب  معنی

درهتتب  06شتتتاهتتد زق  در تیمتتار ت کیبی دود و ح ار  

 گ اد نشا  داد.سانپی

 گ اددرهتب ستتتانپی  06تیمتار ت کیبی دود و ح ار   

ونب زنی گدار میانگین درصتتتد هوانبستتتبف ازاایش معنی

piliferum H. دار میتتانگین متتد  زمتتا  و کتتاهش معنی

   همکنش یعنی شتتتد  C. cylindraceaزنی گونب هوانب

  ا شتتده انجام قبفی مطالعا . (دود و ح ار   ین مثبک

 این تحک را زنیهوانب ازاایش نیا دیگ  مناوق هادگونب

 اگ چب .[30، 3] اندنموده گاار  تیمارهاد ت کیبی نوع

 جپاس نیاتک،  هنوز کامالً روشتن  الگو این دقیق مکانیاتم 

 ییشیمیا تغیی ا  اسک ممکن گ ما کب اسک این احپمالی

کنتتد. این تغیی ا   ایجتتاد دود در موهود ت کیبتتا  در

 مو ک ش ای  در تغیی اتی تواندمیشتیمیایی ایجاد شتده   

 زنیهوانب    استتک ممکن کب (،pH کند  مانند ایجاد  ذر

هتایی کتب تحتک تتأثی  تیمار     گونتب  .[23]  گتذارد  تتأثی  

، دارندزنی محصتتتوت  آتش در مد  زما  کوتاهی هوانب

ها در ههک استتتپق ار در مناوق در رقتا تک  تا دیگ  گونب   

[. این موضوع  ب این 0] کنندیمعمل  ت موزقد، سوزآتش

 ت کوتاه زنی  ذره  چب میانگین زما  هوانبدلیل اسک کب 

 نیا  اتت د مانیزنده  ا ت قود هادهچب نا  این گیا  اشد،

   اد را هاگیاهچب توانایی موضتتوع، این کب شتتودمی تولید

[. 06دهد ]می ازاایش سوزدآتش از پ  محی  در رقا ک

الگوهتتاد تیمتتار ت کیبی دود و ح ار   ،از ستتتویی دیگ 

 persicaهاد زنی گونبمپضتادد در میانگین درصتتد هوانب 
P. و T. crinitum  زنی گونبو میتانگین مد  زما  هوانب 

T. crinitum  داد، این الگود مپضتتاد تیمار مذکور  نشتتا

در  .[00هاد دیگ د نیا گاار  شتتده استتک ]   اد گونب

 06تیمار ت کیبی دود و ح ار   .piliferum Hمورد گونب 

دار میانگین درصد گ اد ستبف ازاایش معنی درهب ستانپی 

این  زنی   میانگین مد  زما  هوانب لیو شتتتد نیزهوانب

 اعث کب تیمار دود  ب تنهایی در حالی  ثی   ودأت ی گونتب 

 .شدزنی این گونب خی  در ز ایند هوانبأت

د دارنپایج نشتتا  داد کب تیمار خاکاتتپ   ب وور معنی

 .Aهاد ی گونبزنهوانبستتتبف ازاایش میانگین درصتتتد 

linifolium  وlavandolifulia S. هایی کب  ب شتتتد. گونب

دهند، معموتً داراد تیمار خاکاپ  واکنش مثبک نشا  می

 اشند و  نا  این ممکن اسک پدیده خواب زیایولوژیکی می

ها توس  این تیمار شتکاتپن خواب در   خی از این گونب  

 کیحااس ایدانب  یتعادل هورمون  ییتغ[. 01، 1رخ دهد ]

خاکاپ  سبف شکاک هاد ناشی از تیمار مح ک ب  نیهن

 .Cهتتاد گونتتب .[0شتتتود ]می ختواب زتیتایتولوژیکی    

cylindracea ،piliferum H. و persica P.   تحک تأثی

دارد ها کاهش معنیزنی آ تیمار خاکاتتپ ، درصتتد هوانب

پیتدا ک د. همچنین این تیمار ستتتبف ازاایش مد  زما   

 مقدار شده اسک. احپماتً C. cylindraceaزنی گونب هوانب

و  pHسبف تغیی   زنیهوانب  اپ   ب شده اضازب خاکاتپ  

کاهش پپاناتتیل هذب آب توستت   ذور گ دیده استتک و  

 .[36آ  شده اسک ] خی  در ز آیندأزنی یا تمانع از هوانب

 .persica Pو  T. crinitumتیمتتار دود در دو گونتتب 
زنی و در ستتب دار میانگین درصتتد هوانب اعث کاهش معنی

  اعث T. crinitumو  piliferum H. ،M. persicaگونتب  

در زعال  مواد شتتد. زنیهوانب زما  مد  میانگین ازاایش

 کیرا تقو یزنهاپند کب هوانب ییایمیشت  هاددود، مح ک

زعال دود و زما  ق ار  موادبفظک  [.02] کنندیم و یا مهار

 اث ی،  یتواند  ب وور منییماین تیمتار  گ زپن در مع ض 

هاد گیاهی  ذر گونب یزنهوانبهاد شتتتاخصمثبک     ای

اد در پارک مفی گفاتتتپا  مطالعب[. 06، 0]  گذارد  یتأث

تیمارهاد مخپفف دود     ذر سب گونب گ اس نشا  داد کب 

 Stipa caucasica ،Festuca valesiaca  وPoa densa )

 [.03دارد نداشپند ]اث  معنی

در این مطالعب، یا تأثی  تیمارهاد ح ارتی  ب کار گ زپب 

هاد مورد زنی گونبدارد    میتانگین درصتتتد هوانب معنی

 دار میانگین درصدمطالعب نداشپند و یا سبف کاهش معنی

 ها  ب خصتتوص در دماهاد  اتت زنی تعدادد از گونبهوانب
گ ما معموتً  ب  قیر از و و ذ یزنهوانب کیتح شتتتدنتد.  

 پبی پوسخوردگت ک ایو  ذر سخک پوستپب   تخ یف لیدل
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 ها ذر شتتودیکب  اعث م  ات استتک ار از درهب ح  یناشتت

 وابخ نی اشند و همچنپذی  نیوذ ژ یآب و اکانابک  ب 

وهود، پ  از ت ک  نی ا ا. [23 ذر شکاپب شود ] زیایکی

 نیتواند  ب هنی ذر، درهب ح ار   ات مپوستتتپب خورد  

 شتتود کن ممیب یزنشتتود هوانب ث  ستتاند و  اع فیآستت

راستتتپا  ا این مطالعب، . مطالعا  قبفی در کشتتتور هم[32]

تیمار شتوک ح ارتی مپوس  و  ات را عامل کاهش دهنده  

هاد گیاهی مشتتتخص ک دند ی  ذر گونبزنهوانبدرصتتتد 

[. مطالعب دیگ د در حوزه مدیپ انب نشتتا  داد کب  ذر 20]

 تتا ازاایش  Lamiaceaeو  Poaceaeهتاد  هتتاد تی هگونتب 

هتتا کم زنی آ دمتتاد تیمتتار ح ارتی درصتتتتد هوانتتب 

گونب از تی ه  22[. همچنین مطالعب    رود 20شتتتود]می

Poaceae   درهتتب  06مشتتتخص نمود کتتب درهتتب ح ار

ها زنی اکث  گونبگ اد ستتبف کاهش درصتتد هوانب ستتانپی

 [.0گ دد ]می

 های بر درصد پوشش گونهسوزآتشاثر  .4.2
هاد پوشتتش در پژوهش حاضتت   داده نپایج حاصتتل از

هایی ناتتبک  ب د چب گونبستتوزآتشنشتتا  داد کب  عد از 

ستوزد ستازگار، مقاوم و یا حاتاس هاپند. دو گونب    آتش

از  ین  .piliferum Hو  T. crinitumگ اس یکاتتتتالتتب 

ناتتتبک  ب ، Poaceae ، از تی همطتالعتب   موردد هتا گونتب 

ها  عد از آتش درصد پوشش آ  د سازگار  وده وسوزآتش

. نپتایج م  وط  تتب  ک د دایت پدارد ازاایش  تب میاا  معنی 

تیمارهاد محصوت  آتش    این دو گونب نیا حاکی از اث  

هاسک. ازاایش زنی این گونبدار این تیمارها    هوانبمعنی

 تواندسوزد می عد از آتش گ اس یکاالب دهاگونبپوشش 

ا   وده و ز صتتک وفف ها این گونب  ب این دلیل  اشتتد کب

ز اوا ، داشپن  انک  ذر  ذر  دیتول، عیرشتد س  دوره وول 

ها زنی  ذر این گونبستوزد    هوانب قود، تأثی  مثبک آتش

ستوزد درصد پوشش  و ایجاد زضتاد مناستف پ  از آتش  

اد در نپایج مطالعب[. 20گی د دارد ]ها ازاایش چشتتتمآ 

استتتپیی زاگ س هنو ی نشتتتا  داد کب پ  از م اتع نیمب

 ب  Poaceaeهاد تی ه ستتوزد، درصتتد پوشتتش گونب آتش

 [.00] یا دها ازاایش میخصوص یکاالب

 کاربردهای اکولوژیکی .4.3
و ت کیف  خاکاپ  ،ح ار  ،تیمارهاد دود ب وور کفی 

 تأثی گذار مطالعب مورد هادگونتب ابفتف     این تیمتارهتا   

 هادگونب پاستتتج کب نپایج این مطالعب نشتتتا  داد.  ودند

دود،  مانند آتش محصتتتوت   ب ناتتتبک مخپفف گیاهی

 مپیاو  توههی قا ل  طور هاخاکاپ  و ت کیف آ  ح ار ،

ها تحک تأثی  زنی آ هایی کب درصتتد هوانبگونب  اشتتد.می

 مناوق تیمارهاد محصتتتوت  آتش ازاایش پیدا ک د، در

 خالی زضاهاد تا اهازه خواهند یازک ستوزد،  آتش از پ 

[. 3] تحک اشغال خود درآورند را آتش توس  شتده  ایجاد

 سوزد در آینده،آتش ازاایش سناریوهاد در این،    عالوه

چو ی  هادگونب  ب ناتتتبک توانندمی عفیی هتاد گونتب 

 چو ی هادگونب زی ا ازاایش یا ند، اد(اد و درخپچب  وتب

 تا دارند نیاز هاستتوزدآتش  ین ت دتنیوو هادزما   ب

 زا پ  زضاهاد خالی ایجادشده  پوانند و شتوند   ازستازد 

 تحک [.20، 21، 3را  ب اشغال خود درآورند ] ستوزد آتش

 هادگونب کب داشتتک انپظار توا می ستتناریوهایی، چنین

 هادگونب ستتای  و پژوهش حاضتت ، در مطالعب مورد عفیی

 تغیی اتی و شوند ت ز اوا  مطالعب، مورد منطقب در معمول

ف ت کی و یا هاگونب تنوع مانند گیاهی  پوشش ستاخپار  در

 در مطالعا  قبفی این موضوع [،0، 3] کنند ایجاد( ادگونب

ستتوزد در آتش ماتتپعد خشتتکنیمب مناوق ستتای    اد

 طالعا م البپب[. 30، 22استتک ] شتتده هها  نیا گاار 

 وت محصنقش تیمارهاد    رسی یشتپ د   اد   تکمیفی

 از  هپ  درک همچنین و گیاهی منطقب هادآتش    گونب

 اسک. نیاز سوزدآتش از پ  گیاهی هوامع این پویایی
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Abstract 

Fire is one of the important ecological factors that affect the dynamics of rangeland vegetation. 

In recent decades, the incidence of wildfires in semi-steppe rangelands has increased significantly, 

challenging the adaptive capacity of plants for post-fire regeneration. In the present study, the 

germination response of eight annual and perennial herbaceous species of semi-steppe rangelands 

of Chaharmahal va Bakhtiari province to fire products treatments including heat (60, 80 and 100° 

C), smoke, ash, and the combined effect of heat and smoke treatments were investigated. Also, 

percentage cover change of studied species, one year after the fire were measured in the field. The 

results showed that the germination of seeds of eight studied plant species showed a significant 

positive or negative reaction to at least one of the fire product treatments. Combined treatment of 

smoke and 60° C caused a significant increase in the mean germination percentage of 

Heteranthelium piliferum. This treatment also significantly reduced the mean germination time 

of Cousinia cylindracea. Ash treatment also increased the mean germination percentage of 

Alyssum linifolium and Stachys lavandulifolia. Vegetation sampling results also showed that 

among the eight species studied, H. piliferum and Taeniatherum crinitum were fire adapted and 

six species were tolerant. The results of this study can be used as a potential factor to understand 

the dynamics of vegetation and restoration of degraded rangelands. 

Keywords: Vegetation, Smoke treatment, Heat treatment, Ash treatment, Germination 

percentage, Chaharmahal va Bakhtiari province. 
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