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چكيده
زمينه و هدف :درک چگونگی پاسخ گیاهان به آتشسوزی برای پیشبینی ویژگیها و پراکنش بسیاری از زیست بومها ضروری است.
هدف این تحقیق شناسایی ،طبقهبندی و تجزیه و تحلیل صفات عملکردی گیاهان است که بتوانند به عنوان وسیلهای برای شناسایی
تغییرات جوامع گیاهی در اثر آتشسوزی در فواصل زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرند.
روش بررسی :مطالعه حاضر در منطقه کرسنک در شهرستان بن و در استان چهارمحال و بختیاری انجام یافته است .تعداد  6سایت با
سابقه آتشسوزی یکساله و پنج ساله انتخاب و نمونهبرداری به روش تصادفی طبقهبندی شده انجام یافت .در هر پالت پس از شناسایی
گونههای موجود ،درصد پوشش هریک از گونهها تخمین زده شد و صفات گیاهی اندازهگیری شدند.
يافته ها :نتایج نشان داد که صفات گیاهی همچون ارتفاع گیاه ،تولید ،شاخص سطح برگ  ،SLAمساحت و وزن خشک برگ ،درصد
ترکیب گونههای گندمی ،علفی و بوتهای ،درصد ترکیب گیاهان با خوشخوراکی کالس  IIو  ،IIIدرصد ترکیب گونههای با اشکال زیستی
همیکریپتوفیت و کامفیت در دو منطقه آتشسوزی و شاهد اختالف معنیداری داشتند ( .)Sig ≤5/50طبق نتایج تحلیل مولفههای
اصلی ،تأثیرپذیرترین صفات به ترتیب عبارت از شاخص سطح برگ  ،SLAخوشخوراکی کالس  ،IIطول برگ ،درصد ترکیب
همیکریپتوفیت ،درصد ترکیب پهنبرگان علفی و مساحت برگ بودند که ارتباط مستقیمی با آتشسوزی پنجساله و آتشسوزی یکساله
داشتند.
بحث و نتيجه گيری :بنابراین میتوان نتیجهگیری نمود که صفات گیاهی نقش مهمی در تعیین پاسخ گونههای گیاهی به آشفتگیهای
محیطی دارند و از این رو میتوانند بر سیر توالی ثانویه مرتع نیمه استپی پس از آتشسوزی تأثیرگذار باشند.

واژههای كليدی :آتشسوزی ،صفات عملکردی گیاهی ،مرتع نیمه استپی ،کرسنک.
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Abstract
Background and Objective: Understanding of how plants respond to a fire is essential to predict the
characteristics and distribution of many ecosystems. This research is aimed at identifying, classifying
and analyzing plant functional traits that can be used as a means for determining changes in plant
communities through the fire at various time intervals.
Method: The present study was conducted in the Karsanak region in Chaharmahal Va Bakhtiari
province. Six sites with one and five years after the last fire were selected. A stratified random
sampling was used. In each plot, after identifying the existing species, the percentage of the cover of
each species was estimated and the plant characteristics were measured.
Findings: The results showed that vegetative traits such as plant height, production, SLA leaf area
index, leaf area and leaf dry weight, composition of Gramineae species, herbaceous plants and shrub,
the percentage of plants with class of II and III palatability, percentage of species composition with
form of Hemicryptophyte and chamaephyte had a significant difference in fire and control areas.
According to Principal Component Analysis, the most effective of trait were SLA leaf area index,
palatability of class II, the leaf length, Hemicryptophytes, forbs and long of the leaf which had a direct
relationship with five-year fire and one year fire.
Discussion and Conclusion: Therefore, it can be concluded that plant traits play an important role in
determining the response of plant species to environmental disturbances and hence can influence the
process of the post-fire rangeland secondary sequence.

Keywords: Fire, Plant Functional Traits, Semi-Steppe Rangeland, Karsanak.
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 .)2گونههای گیاهی دارای طیف وسیعی از راهبردهایی هستند

که اغلب گندمیان هستند ،فراهم میکند ( 18 ،17و  ،)19به

که به آنها اجازه میدهد تحت انواع مختلف رژیمهای
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گونههای درختچهای در منطقه کوهستانی جنوب شرق استرالیا
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گیاهی ،پویایی پوششگیاهی و پاسخ آن به آشفتگی و مدیریت

آتشسوزی در مراتع خشک و نیمه خشک بزنگان نتیجه گرفت

ضروری است (.)9
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ترکیب پوششگیاهی یکی از بارزترین آثار آتشسوزی بر زیست

غنیشدن و حاصلخیزی خاک ( )20و تجزیه بهتر مواد آلی

بومهای طبیعی میباشد ( .)13آتشسوزیهای مکرر میتواند

خاک میباشد ( .)26همچنین ممکن است تولید علوفه
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نزدیک به هم شود ( .)14آتش سوزی تأثیر معنیداری بر تغییر
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مقادیر زیتوده ،صفات گیاهی و تغییر ترکیب گروههای
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سبب تولید علوفه تازه و خوشخوراک می شود (.)35

سطح زمین را تغییر دهد ،به طوری که می تواند آن را کاهش

با وجود اینکه هر ساله هزاران هکتار از مراتع نیمهاستپی کشور
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بنی هاشمی و همكار

گرفته و تأثیر آتش بر مراتع ایران ،کامالً شناخته شده نیست.

میلیمتر و میانگین دمای ساالنه آن  12درجه سانتی گراد

همچنین در مورد اثر آتشسوزی بر تغییرات گروههای

است .این منطقه جزء مناطق نیمهاستپی زاگرس مرکزی به

عملکردی گیاهان در مراتع نیمه استپی کشور ،تاکنون تحقیق

حساب آمده و یکی از مراتع خوب استان چهار محال و بختیاری

جامعی صورت نگرفته است .به همین دلیل تحقیق حاضر جدید

است (.)31

بوده و به سبب بررسی این تغییرات ،نوآور میباشد.

آتشسوزی طی سالهای گذشته در قسمتهای مختلف این

هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی ،طبقهبندی و تجزیه و تحلیل

مراتع اتفاق افتاده است و از این رو می توان اثر آتشسوزی را

صفات عملکردی گیاهان است که بتوانند به عنوان وسیلهای

مورد بررسی قرار داد .به همین منظور ،تعداد  6سایت با

برای شناسایی تغییرات جوامع گیاهی در اثر آتشسوزی در

آتشسوزی یکساله و پنجساله انتخاب شدند .در انتخاب این

فواصل زمانی مختلف و هم چنین در مقایسه با سایت های

سایتها دقت شد که این مناطق در تمام خصوصیات مثل

شاهد ،مورد استفاده قرار گیرند.

توپوگرافی (شیب ،جهت و ارتفاع) ،نوع خاک و مقدار بارندگی
شبیه هم باشند .تیپ گیاهی این مناطق ،بوتهزار با غالبیت گون

مواد و روش ها

( )Astragalus spبود .برای هر یک از مناطق تعیین شده که

منطقه مورد مطالعه

آتشسوزی در آن رخ داده ،در مجاورت آن یک منطقه شاهد که

مطالعه حاضر در منطقه کرسنک در شهرستان بن و در استان

در آن آتشسوزی اتفاق نیفتاده ،مشخص گردید .تعیین مناطق

چهار محال و بختیاری انجام یافته است .موقعیت جغرافیایی آن

مورد مطالعه ،با استفاده از اطالعات و آمار بخش حفاظت اداره

بین ˝ 32° 35´ 29تا ˝ 32° 32´ 33عرض شمالی و ˝27´ 44

کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ،افراد محلی و

 05°تا ˝ 09° 29´ 59طول شرقی در فاصله  67کیلومتری

بهرهبرداران انجام یافت.

شمال غربی شهرکرد واقع شده است و  655هکتار وسعت دارد
(شکل  .)1حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا  3155متر و حداقل
ارتفاع آن  2205متر بوده و متوسط شیب منطقه حدود – 35
 %25میباشد .میانگین بارندگی ساالنه این منطقه 420

شكل  -2موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و استان چهارمحال و بختياری
Figure 1. Studied region location in Chaharmahal Va Bakhtiari Province, Iran

پس از شناسایی مقدماتی و تعیین حدود سایتهای مرتعی نیمه

 )random samplingاستفاده شد .در هر سایت مرتعی،

استپی مورد بررسی ،برای مطالعه پارامترهای پوششگیاهی از

تعداد  25پالت  4متر مربعی مستقر شد که  15پالت در منطقه

روش نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده ( Stratified

حریق و  15پالت در منطقه شاهد اجرا شد ( .)32به طور کلی
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 125واحد نمونهبرداری در منطقه مستقر شد .در هر واحد

توزین استفاده گردید ( .)32بدین صورت که با جداسازی

نمونهبرداری پس از شناسایی گونههای موجود ،درصد پوشش

قسمتهای تولید سال جاری از قسمتهای باقیمانده سال قبل

هر یک از گونهها تخمین زده شد .پس از شناسایی  33گونهی

در گونههای چندساله عمدتاً بوتهایها ،تولید پایههای گیاهی

گیاهی غالب در جامعه گیاهی بر اساس درصد تاجپوشش،

وزن گردید .برای اندازهگیری (وزن کلی گیاه) زیتوده گیاهی

اندازهگیری تمامی صفات بر روی  0پایهی گیاهی به صورت

باالی سطح زمین ،از روش نمونهگیری مضاعف استفاده شد.

تصادفی در سطح جامعه گیاهی صورت گرفت .نام گونههای

1

برای تعیین سطح ویژه برگ (  )SLAتمامی برگهای موجود

مورد اندازهگیری به شرح زیر است:

در پایههای برداشت شده از گیاه جدا شدند و برگها اسکن

Agropyron intermedium Rchb., Alyssum
heterotrichum Boiss., Asperula arvensis L.,
Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn.,
Astragalus angustifolius Lam., Astragalus
gossypinus Fisch., Astragalus siliquosus
Boiss.,
Astragalus rhodosemius Boiss.
&
Hausskn.,
Astragalus
susianus
Boiss.,
Astragalus verus Olivier, Boissiera squarrosa
(Sol.) Nevski, Bromus danthoniae Trin. ex
C.A.Mey., Bromus tectorum L., Bromus
tomentellus
Boiss.,
Carex
stenophylla
Wahlenb., Centaurea ustulata DC., Cousinia
)cylindracea Boiss., Eremopoa persica (Trin.
Roshev., Eryngium billardierei F.Delaroche.,
Euphorbia boissieriana (Woronow) Prokh.,
Fritillaria imperialis L., Geranium tuberosum
L., Lactuca serriola L., Mentha longifolia L.,
Phlomis olivieri Benth., Poa bulbosa L.,
Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski.,
Ranunculus arvensis L., Scariola orientalis
(Boiss.) Soják, Silene arbuscula Fenzl ex
Boiss., Stipa haussknechtii Boiss., Taraxacum
syriacum Boiss., Veronica biloba L.
صفات مورد بررسی شامل دو دسته صفات کیفی (شکل رویشی،

شدند و با استفاده از نرم افزار  Image J 1032طول ،عرض و

عمر رویشی ،شکل زیستی ،کالسهای خوشخوراکی) و صفات
کمی (ارتفاع گیاه ،طول برگ ،عرض برگ ،سطح برگ ،وزن
برگ ،تولید ،زیتوده گیاهی ،وزن کل گیاه و سطح ویژهی برگ)
بودند.
صفات کیفی با بررسی فهرست گونههای گیاهی و طبقهبندی
رانکایر مشخص گردید .ارتفاع گیاه هر پایه که فاصله بین

سطح برگ آنها تعیین شد .برگهای اندازهگیری شده در هوای
آزاد خشک شدند و سپس وزن هر برگ با استفاده از ترازوی با
دقت سه صفر (میلیگرمی) اندازهگیری شدند (وزن خشک).
سپس با استفاده از رابطه ( )1سطح ویژه برگ بهدست آمد:
رابطه ()1

بهمنظور مقایسه صفات عملکردی جوامع گیاهی در آتشسوزی
یکساله با منطقه شاهد و آتشسوزی پنجساله با شاهد آن پس
از بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون  Tمستقل در محیط
نرمافزاری  SPSS 23استفاده شد .همچنین بهمنظور بررسی اثر
چرای دام بر صفات عملکردی جوامع گیاهی در طول گرادیان،
آنالیز تجزیه مؤلفههای اصلی ( )PCA2با استفاده از نرمافزار
 ،Canoco 4.5انجام گرفت.

نتايج
بهمنظور بررسی وجود اختالف معنیدار بین صفات گیاهی مورد
بررسی در مناطق مختلف از لحاظ آتشسوزی یکساله و پنج
ساله از آزمون  Tدو نمونه مستقل استفاده شد .نتایج مربوط به
مقایسه صفات گیاهی در دو منطقه آتشسوزی و شاهد یکساله
نشان داد بین صفات ارتفاع گیاه ،تولید ،وزن کلی گیاه ،طول و
عرض برگ ،شاخص سطح برگ  ،SLAمساحت و وزن خشک
برگ ،درصد ترکیب گونههای با شکل رویشی گندمی ،علفی و

باالترین سطح بافت فتوسنتز کننده و سطح زمین میباشد،
اندازهگیری شد ( .)33برای اندازهگیری تولید از روش قطع و

1- Specific Leaf Area
2- Principal Component Analysis
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بوتهای ،درصد ترکیب گیاهان با خوشخوراکی کالس  IIو ،III

برگ  ،SLAوزن برگ ،درصد ترکیب گونههای با شکل رویشی

درصد ترکیب گونههای اشکال زیستی ژئوفیت ،همی

گندمی ،علفی و بوتهای ،درصد ترکیب گیاهان با خوشخوراکی

کریپتوفیت ،کامفیت و فانروفیت اختالف معنیداری بین مناطق

کالس  Iو  ،IIIدرصد ترکیب گونههای اشکال زیستی

وجود دارد (جدول  )Sig ≤5/50( )1و در سایر صفات

همیکریپتوفیت و کامفیت دارای اختالف معنیداری بین دو

اندازهگیری شده اختالف معنیداری بین دو منطقه یاد شده

منطقه آتشسوزی پنج ساله و شاهد آن ،بودند (جدول .)2

وجود نداشت .هم چنین از بین صفات کمی و کیفی مورد
بررسی صفات وزن کلی گیاه ،طول و عرض برگ ،شاخص سطح
جدول  -2نتايج آزمون  Tدو نمونه مستقل ،ميانگين صفات عملكردی گياهان در اثر آتشسوزی يکساله در منطقه كرسنک
Table 1.T-test results of Independent two-samples, mean of plants functional traits due to one-year fire in the
Karsanak region

صفت

تيمار (ميانگين ±اشتباه معيار)

درجه آزادی

t
-7/55

**
**
**

آتش سوزی

شاهد

ارتفاع گیاه )(cm

32/9 ± 1/27

46/79 ± 1/0

08

عرض برگ )(cm

5/94 ± 5/56

5/02 ± 5/52

36/27

0/863

شاخص سطح برگ

15/77 ± 5/36

8/13 ± 5/33

08

0/282

)Sig (2-tailed
5/555
5/555
5/555

گیاهان چند ساله

5/88 ± 5/510

5/89 ± 5/513

08

-5/036

5/094

n.s
n.s

گیاهان یکساله

5/11 ± 5/510

5/15 ± 5/513

08

5/036

5/094

وزن کلی گیاه )(gr

18/29 ± 5/71

22/54 ± 1/53

08

-2/977

**

5/554

وزن خشک برگ)(mgr

248/88 ± 39/24

86/05 ± 12/24

34/093

3/90

**

5/555

5/517

*

تولید )(gr

11/69 ± 5/40

13/11 ± 5/30

08

-2/46

سطح برگ )(mm2

812/82 ± 02/42

429/30 ± 24/51

45/661

6/60

**

طول برگ )(cm

15/36 ± 5/36

7/32 ± 5/28

08

6/63

**

گیاهان کالس کالس I

5/34 ± 5/54

5/26 ± 5/53

03/778

1/436

5/107

5/514

5/555
5/555

n.s

گیاهان کالس کالس II

5/37 ± 5/53

5/23 ± 5/54

08

2/238

گیاهان کالس کالس III

5/27 ± 5/532

5/49 ± 5/531

08

-4/84

**

5/555

5/508

*

*

گندمیان

5/44 ± 5/50

5/31 ± 5/53

49/660

1/938

پهنبرگان علفی

5/34 ± 5/53

5/13 ± 5/51

39/042

0/380

**

بوته ای

5/25 ± 5/537

5/04 ± 5/533

08

-6/992

**

5/555
5/555

تروفیت

5/112 ± 5/510

5/116 ± 5/513

08

-5/251

5/842

ژئوفیت

5/21 ± 5/53

5/56 ± 5/51

36/131

4/259

**

5/555

همی کریپتوفیت

5/46 ± 5/528

5/27 ± 5/524

08

0/170

**

کامفیت

5/25 ± 5/537

5/04 ± 5/533

08

-6/992

**

فانروفیت

5/550 ± 5/551

5/37 ± 5/53

29/149

-11/934

**

** اختالف معنی دار آماری در سطح یک درصد

n.s

5/555
5/555
5/555

* اختالف معنی دار آماری در سطح پنج درصد  n.sعدم اختالف معنیدار آماری
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جدول  -1نتايج آزمون  Tدو نمونه مستقل ،ميانگين صفات عملكردی گياهان در اثر آتشسوزی پنج ساله در منطقه كرسنک
Table 2. T-test results of Independent two-samples, mean of plants functional traits due to five-year fire in the
Karsanak region

صفت

تيمار (ميانگين ±اشتباه معيار)

درجه آزادی

t
5/003

5/083

**

5/553

**

آتش سوزی

شاهد

ارتفاع گیاه )(cm

47/52 ± 1/25

46/29 ± 5/03

45/252

عرض برگ )(cm

5/80 ± 5/52

1/553 ± 5/54

48/391

-3/13

شاخص سطح برگ

9/08 ± 5/18

7/34 ± 5/10

08

9/412

)Sig (2-tailed
n.s

5/555

گیاهان چند ساله

5/89 ± 5/557

5/87 ± 5/51

08

1/314

5/194

n.s
n.s

گیاهان یکساله

5/15 ± 5/557

5/12 ± 5/51

08

-1/314

5/194

وزن کلی گیاه )(gr

27/49 ± 5/87

39/86 ± 5/81

08

-15/318

**

5/555

وزن خشک برگ)(mgr

188/00 ± 7/42

207/91 ± 11/41

49/811

-0/592

**

تولید )(gr

16/69 ± 5/33

17/19 ± 5/24

08

-5/957

5/368

5/555

n.s

سطح برگ )(mm2

761/31 ± 22/87

713/67 ± 25/29

08

1/008

5/120

طول برگ )(cm

12/40 ± 5/31

15/10 ± 5/21

08

6/5

**

5/555

گیاهان کالس کالس I

5/65 ± 5/519

5/38 ± 5/517

08

8/087

**

n.s

5/555

گیاهان کالس کالس II

5/219 ± 5/559

5/214 ± 5/511

08

5/362

5/718

گیاهان کالس کالس III

5/170 ± 5/52

5/45 ± 5/51

08

-7/789

**

5/555

گندمیان

5/62 ± 5/52

5/36 ± 5/51

08

9/719

**

پهنبرگان علفی

5/19 ± 5/558

5/26 ± 5/51

08

-4/780

**

بوته ای

5/18 ± 5/52

5/37 ± 5/51

08

-7/337

**

تروفیت

5/156 ± 5/557

5/123 ± 5/515

08

-1/314

n.s

5/555
5/555
5/555
5/194

n.s

ژئوفیت

5/59 ± 5/515

5/57 ± 5/511

08

1/421

5/161

همی کریپتوفیت

5/61 ± 5/52

5/43 ± 5/51

08

0/642

**

5/555

کامفیت

5/18 ± 5/52

5/36 ± 5/51

08

-7/167

**

فانروفیت

5/52 ± 5/556

5/51 ± 5/550

08

1/368

** اختالف معنی دار آماری در سطح یک درصد

n.s

5/555
5/176

n.s

* اختالف معنی دار آماری در سطح پنج درصد  n.sعدم اختالف معنیدار آماری

نتایج آنالیز مولفه های اصلی نشان می دهد که مولفههای اول تا

گیاهی با صفات شاخص سطح برگ  ،SLAخوشخوراکی کالس

چهارم در توجیه تغییرات صفات عملکردی موثر هستند .دیاگرام

 ،IIطول برگ ،همی کریپتوفیت ،پهنبرگ علفی و مساحت

دو بعدی محور اول و دوم که درصد بیشتری از تغییرات را

برگ به ترتیب ارتباط مستقیمی با آتشسوزی پنج ساله و

توجیه می کنند در شکل  2نشان داده شده است .همانطور که

آتشسوزی یکساله دارند که صفت شاخص سطح برگ SLA

در شکل  2مشاهده میشود سایتهای نمونهبرداری واقع در

بیشترین همبستگی را با آتشسوزی یکساله و پنجساله دارد.

مناطق آتشسوزی یکساله و پنجساله در ربع دوم نمودار و

در حالیکه صفات تروفیت ،یکساله ،وزن کلی گیاه ،ژئوفیت،

سایتهای نمونه برداری شاهد پنج ساله در ربع سوم و شاهد

تولید ،وزن برگ ،گندمی ،خوشخوراکی کالس  Iو عرض برگ به

یک ساله در ربع اول و چهارم دیاگرام قرار دارند .لذا گونههای

ترتیب ارتباط و همبستگی بیشتری با شاهد پنجساله دارند و
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صفات کامفیت ،بوتهای ،خوشخوراکی کالس  ،IIIفانروفیت،

را برای مجموعه سایتهای نمونهبرداری در منطقه شاهد یک

ارتفاع و چندساله در ربع اول و چهارم بیشترین میزان واریانس

ساله دارند.

شكل -1دياگرام تحليل  PCAبا دو محور  2و  1در مناطق آتشسوزی يک ساله و پنج ساله و شاهد يکساله و پنجساله (-2
 :f-2منطقه آتشسوزی يک ساله سايت يک :f-2-1 ،منطقه آتشسوزی يک ساله سايت دو :f-2-3 ،منطقه آتش سوزی يک
ساله سايت سه :c-2-2 ،منطقه شاهد يکساله سايت يک :c-2-1 ،منطقه شاهد يکساله سايت دو :c-2-3 ،منطقه شاهد
يکساله سايت سه :f-1-2 ،منطقه آتش سوزی پنج ساله سايت يک :f-1-1 ،منطقه آتشسوزی پنجساله سايت دو:f-1-3 ،
منطقه آتشسوزی پنجساله سايت سه :c-1-2 ،منطقه شاهد پنجساله سايت يک :c-1-1 ،منطقه شاهد پنجساله سايت دو،
 :c-1-3منطقه شاهد پنج ساله سايت سه)
Figure 2. Diagrams of the Principal Components Analysis (PCA) in one year fire, five-year fire, one year control
and five-year control regions explained by first and second axes. (f-1-1) the region of one year fire in the site 1
(f-1-2) the region of one year fire in site 2 (f-1-3) the region of one year fire in site 3 (c-1-1) the region of one
year control in site 1 (c-1-2) the region of one year control in site 2 (c-1-3) the region of one year control in site 3
(f-5-1) the region of five-year fire in site 1 (f-5-2) the region of five-year fire in site 2 (f-5-3) the region of fiveyear fire in site 1 (c-5-1) the region of five-year control in site 1 (c-5-2) the region of five-year control in site 2
(c-5-3) the region of five-year control in site 3

بحث
صفات مختلف گیاهی پاسخهای متفاوتی به آتشسوزی و زمان-

نشان داد که در منطقه درصد ترکیب گونههای با شکل رویشی

های پس از آن نشان دادند؛ بهطوریکه با تغییر زمان پس از

بوتهای در اثر آتشسوزی کاهش معنیداری داشتند و گندمی و

آتشسوزی بعضی از صفات خاص ،افزایش یا کاهش یافتند.

چندساله نسبت به منطقه شاهد روند افزایشی را نشان دادند.

آتشسوزی با کاهش گیاهان چوبی و بوتهای ،توانایی و قابلیت

دلیل اصلی ماندگاری و افزایش گندمیان و چندساله و مقاومت

آنها را در رقابت با گیاهان علفی برای جذب نور ،رطوبت و مواد

آنها در برابر آتشسوزی به قرار گرفتن جوانه رشد آنها در

غذایی خاک کاهش میدهد و زمینه مساعدی را برای رشد و

سطح یا زیرزمین است ( ،)30اما در بوتهایها که جوانه رشد

گسترش گندمیان فراهم می کند ( 35و  .)34نتایج این تحقیق

آنها باالتر از سطح زمین است ،در مقابل آتش بیشتر آسیب

تغييرات گروههای عملكردی گياهان در اثر آتشسوزی در ....
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می بینند و چوبی بودن ساقه نیز بر شدت و حرارت سوخته

( )SLAبطور معنیداری افزایش یافت ( ،)40که این افزایش

شدن آنها میافزاید و آسیب پذیری آنها را بیشتر میکند .این

احتماالً به افزایش مواد مغذی خاک بر میگردد ( .)20افزایش

تغییر همچنین به دلیل قرارداشتن جوانههای رویشی اکثر بوته-

سطح ویژه برگ به دلیل افزایش سطح و کاهش وزن خشک

ها و درختچهایها در انتها یا امتداد ساقهها میباشد ،و سبب

برگ صورت میگیرد که سطح برگ عامل تعیین کننده نفوذ

تضعیف بوتهایها و فانروفیتها و افزایش همیکرپتوفیتها در

نهایی نور در گیاه میباشد که بر فتوسنتز ،تعرق و تجمع ماده

اثر آتشسوزی اندامهای هوایی شده است .این نوسان میتواند

خشک اثر دارد ( .)46آتشسوزی سبب کاهش ارتفاع گیاهان

به دلیل در معرض بودن تاج پوشش گیاه با آتش و ازدیاد

شد که با نتایج  Shryockو همکاران ( )34تطابق دارد.

گیاهان پاجوشدار و استولوندار و دارای برگهای روزتی باشد

شاخص سطح برگ  SLAبیشترین همبستگی را با آتشسوزی

( 36و .)37

یکساله و پنجساله دارد که احتماالً به راهبرد گیاهان به احیای

آتشسوزی همچنین در ترکیب گیاهی منطقه تعادل نسبی

پس از آتشسوزی مربوط میشود که در سال اول کاهش و

برقرار کرده است ،به طوریکه جمعیت گونههای بوتهای کاهش

سپس افزایش مییابد که رشد پس از آتشسوزی با افزایش نرخ

و در مقابل گیاهان خوشخوراک مرتعی افزایش داشتند که با

فتوسنتز و افزایش سطح ویژه برگ همراه است (.)40

نتایج شکری و همکاران ( )38مطابقت دارد .یکسالهها نیز در

نتایج این تحقیق نشان داد که آتش تأثیر یکسانی بر صفات

سالهای اولیه پس از آتشسوزی افزایش را نشان دادهاند ،در

گیاهان ندارد که ممکن است به دلیل پاسخ متفاوت اشکال

حالی که آنها فقط از طریق بذر تکثیر میشوند .بنابراین احتمال

زیستی و شکل رویشی گیاهان متفاوت به آتش باشد .آتش-

میرود آتش سوزی در فصل رشد انجام نگرفته باشد که مطالعه

سوزی همچنین میتواند سبب تغییر ترکیبات گیاهی و نسبت

ما با تحقیقات رفیعی و همکاران ( )39و هم چنین مطالعات

بین بوتهایها ،علفیها و گندمیان شود (.)47

 Bockو  )45( Bockکه نشان دادند آتشسوزی سبب افزایش
یکسالهها میشود ،مطابقت دارد .دلیل افزایش یکسالهها به
سبب مساعد بودن شرایط برای رشد بیشتر و فرصتطلب بودن
آنها با دوره زندگی کوتاه که برای رشد به شرایط خاصی نیاز
ندارند و به سرعت رشد کرده و به مرحله تولید بذر میرسند،
مربوط میشود ( .)41تولید علوفه که بیشتر مربوط به گندمیان
و پهن برگان علفی است در سال اول پس از آتشسوزی کاهش
نشان داد ،گرچه معنیدار نشد ( )27ولی در سال پنجم بیشتر
از منطقه شاهد شد ،برخی محققان نیز به نتایج مشابه نتیجه ما
رسیدند ( 27و  .)42فتاحی و طهماسبی ( )43در مطالعه خود
به این نتیجه رسیدند که آتشسوزی تولید علوفه ،تراکم
گندمیان چندساله را به طور معنیدار افزایش داده است و
درصد پوشش بوتهایها و یک سالهها کاهش معنیدار داشت که
با نتایج ما همخوانی دارد .صفات برگ تحت تأثیر آتشسوزی
تغییر میکنند ( ،)44نتایج بهدست آمده نشان داد که بین دو
منطقه آتش سوزی یک ساله و پنج ساله سطح ویژه برگ
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