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تغییرات خرداقلیمی گونۀ بالشتکی اسپرس تحت تأثیر آتشسوزی در علفزارهای پارک ملی
گلستان
خدیجه بهلکه ،1مهدی عابدی ،2قاسمعلی دیانتی تیلکی
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 .1دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مرتعداري ،دانشکدۀ منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 .2استادیار گروه مرتعداري (نویسندۀ مسئول) ،دانشکدۀ منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 .3دانشیار گروه مرتعداري ،دانشکدۀ منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
(تاریخ دریافت 1395/08/15؛ تاریخ تصویب )1395/10/05

چکیده
گیاهان بالشتکي بهعنوان گونۀ غالب مناطق کوهستاني ،حضور گونههاي اطراف خود را آسان میيکننید .اییم ملالعیه بیهدنبیال
بررسي تأثیر آتشسوزي بر بهبود خرداقلیمي اسپرس در علفزارهاي کوهستاني است .آتیشسیوزي در تابسیتان  1392رخ داده
است .بدیممنظور از  29اسفند  1394با استفاده از دماسنج تکمهاي در عمق نوسان دماي روزانه در زیربوتۀ شاهد و نیز زیربوتۀ
سوختۀ اسپرس بهمدت  31روز و با فواصل زماني نیم ساعت ثبت شد .اختالف متغیرهاي مرتبط با دما در زیربوتهها با استفاده
از آزمون  tغیرجفتي صورت گرفت .رطوبت خاک زیربوتۀ شیاهد و بوتیۀ سیوخته بیا اسیتفاده از دسیتگاه  TDRدر دو زمیان
متفاوت بررسي شد .براي تعییم مهمتریم عوامل تأثیرگذار بر رطوبت خاک ،از دو عامل آتشسوزي و زمان و براي اثر متقابیل
آنها از مدل خلي تعمیمیافتۀ عمومي مدل خلي ترکیبي عمومي و بیراي مقایسیۀ مییانگیم اثیر آتیش و زمیان نییز از آزمیون

t

غیرجفتي استفاده شد .بر اثر آتشسوزي بهجز دماي کمینه ،سایر متغیرها شامل میانگیم دما ،نوسان دماي روزانه و دماي بیشیینه
افزایش معنادار ( )P≥0/01داشت .براساس نتیایج بیهدسیتآمیده نوسیان دمیاي روزانیه در بوتیۀ سیوخته ( 14/5 -2/5درجیۀ
سانتيگراد) بیشتر از بوتۀ شاهد (1/0ی  3/5درجۀ سانتيگراد) بود .براساس نتایج مدل خلي ترکیبیي عمیومي بیهترتییب زمیان
( )F= 22/4P;≥ 0/01بیشتریم تأثیر را بر رطوبت خاک داشتند .رطوبت خاک در هر دو منلقۀ آتشگرفته و شاهد کاهش یافت
که ایم تغییر تنها در زمان نخست معنادار ( )P≥0/05بود.
کلیدواژگان :بوتۀ پرستار ،تسهیل ،دما ،رطوبت ،مدل خلي ترکیبي عمومي.
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مقدمه
بهبود خرداقلیم در علفزارهای کوهستاان بت واست ۀ گیاهتا
بالشاک صورت م گیرد .این گیاها بر گون های اطراف ختود
تأثیر مثبت یا منف م گذارند .تسهیل ب عنوا یک از روابت
مهم مثبت بین گیاها [ ]1و ابتزاری بترای یایتداری یو ت
گیاه در رای سخت محی [ ]2ب ویژه احیتا در منتاط
خشک [ ]3و یا ب عنتوا عامتل کلیتدی زیستا اههتای للیت
محسوب م ود [ .]4ب گون های ک موجب ایجتاد تستهیل
م وند ،بوتۀ یرساار گویند .این گیاهتا بیشتار تتا یو ت
بزرگ و قد و قامت کوتاه و فشردهای دارند [.]5
گیاها یرساار فرایندهای مخالف برای تستهیل دارنتد و
ناخت لنها برای تحلیل چ تون تتأثیر گیاهتا بوتت ای بتر
کارکرد یک زیستبوم ضترورت دارد کت برلینتد هی ت لنهتا
بهبود خرداقلیی است .بنابراین ،گون های بالشاک م تواننتد
تا حدودی رای محی را تغییر دهند و خرداقلیم جدیتدی
بتزرگ لنهتا از طریت ایجتاد
ایجاد کنند ک توس تا یو
سای  ،حفظ رطوبت ،حفظ دما و بهبتود حاصتلخیتزی ختا
صورت م گیرد .سایۀ ایجاد ده توست تتا یو ت گیاهتا
بوت ای از نهالهای سایر گون ها در برابر دمتای زیتاد و کتاه
فاوسناز نا از نور زیاد حفاظت م کند و هیچنین موجتب
کاه تن هتای دمتای و ازدستتداد لب از طریت تعتر
م ود []6؛ ب طوریک اساقرار بستیاری از گونت هتا بت طتور
عیده ب مکا های سای دار محتدود تده استت .تیبهتای
مخال ت محی ت (تتتاب  ،دمتتا و نتتور) ایجتتاد تتده در زیتتر
گیاه موجتب هتمزیستا گونت هتای دی تر در ل
تا یو
محی م ود [ .]7ب عتووه ،افتزای رطوبتت ختا در زیتر
گیاها نیز بر بهبود خرداقلییت متؤثر استت ،ایتن
تا یو
حفظ رطوبت در طول فصل ر د ،مرگومیتر نونهتالهتا را در
مناطق کاه م دهد ک در معرض خشک قرار دارنتد [.]4
رطوبت خا عامل بسیار مهی بترای گیاهتا [ 9 ،8و  ]10و
یک از دالیل رقابت گیاها با یکدی ر است .گیاها بالشتاک
بیشار سیسام ریش ای عیی دارند و با استافاده از جتذب لب
عی های یایین و اناقال ل ب عی های س ح  ،منبت لب را
برای برخ گون های س ح مهیتا و بت ایتن صتورت از لنهتا
حفاظت م کنند [ .]11عووه بتر ل  ،دمتا نیتز عامتل مهیت
است [ .]12گیاها یرساار در زیسا اههای کوهساان موجب
تعدیل دما م وند و نوسا دمتا را کتاه مت دهنتد [.]13
هیچنین تسهیل با افزای حاصتلخیتزی ختا بتر کتارکرد
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جامعۀ گیاه تأثیر مت گتذارد .ختا هتای زیتر تتا یو ت
گیاها چندسال اغلب نسبت ب خا های غن تتر استت کت
در فضای باز بتدو یو ت قترار دارنتد [ .]14بت طتور کلت ،
گیاها بالشاک دما ،رطوبتت و نیتز حاصتلخیتزی ختا را
تغییر م دهند ک برلیند هیۀ این عوامتل بهبتود خرداقلییت
است ک رای را برای اساقرار و ر د گون هتای دی تر مهیتا
م کنند [ .]15این رواب تحت تأثیر ل تفا هتای محی ت
ماننتتد چتترای دام ،لت ت ستتوزی ،خشکستتال و غیتتره تغییتتر
م کنند.
لت ب عنوا عامل مهم بت ویتژه در زیستتبتومهتای
مدیارانت ای استتت و ایتتن عامتل بتتر خصوصتتیات فیزیکت ،
یییای و ب ویژه فعالیت بیولوژیک خا  ،جتذب عناصتر
مهم مانند فسفر و یااسیم تتأثیر مت گتذارد [16ت  .]19در
یار مل گلساا چو حفاظتت در ست ب بتاالی انجتام
م ود در نایج بوتۀ اسیرس رو ب افتزای استت ،چتو
این گون بالشاک است ،تأثیر زیتادی بتر یو ت گیتاه
مرات دارد و با ایجاد خترداقلیم جدیتد در زیتر تتا ختود
موجب تغییر در ترکیب و ساخاار جامعۀ گیاه مت تود.
بنابراین ،بررس خرداقلیم بوت های بالشتاک اهییتت دارد
ک با توج ب اهییت دما و رطوبت در بهبتود خرداقلییت ،
این دو ماغیر بررست تده استت .م العتات زیتادی روی
گیاها بوت ای و اثر دما و رطوبت خا صورت گرفا است
[20ت  .]22در حال حاضر هیچ تحقی مساندی در زمینتۀ
بررس تغییر دمتا و رطوبتت ختا بعتد از لتت ستوزی و
رای خردزیسا اه بوتت هتا تحتت تتأثیر لتت ستوزی
مشاهده نشده است .بنابراین ،یتژوه حاضتر در راستاای
دسایاب ب هدف یاد ده انجام یذیرفا است.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

نیون برداری از من قۀ للی قرهتیکا واقت در یتار ملت
گلساا در موقعیت جغرافیتای  37 16 43تتا 37 31 35
عتترض تتیال و  55 43 25تتتا  56 17 47طتتول تترق
انجام یذیرفت .دمای ماوس ستالیان بتین  5/11تتا 5/17
درجۀ سانا گراد ماغیر است؛ ارتفاع ماوست ایتن من قت
 1700مار از س ب دریا و دارای سنگ و سنگریزۀ بیشتار
غالب ل بوت های اسیرس و گنتدمیا چندستال
و یو
است [.]23
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رطوبت اندازهگیری نی ود .واحد اندازهگیتری رطوبتت
) m−3است .بدینمنظور در هر دورۀ زمان تعداد  5یایت بوتتۀ
اسیرس ب عنوا اهد و  5یای بوتۀ سوخا برای بررست اثتر
لت بر رطوبت ب صتورت تصتادف اناختاب تد .اناختاب در
من قۀ م العۀ بوت ها و در سایتهای م الع تده ،بت صتورت
تصادف بود .یای هتای تصتادف بتا یییتای میتدان اناختاب
دند تا گویای جامعۀ مد نظر با ند (.)26
(m3

این بخ از م الع در دو بخ اندازهگیری دما و رطوبت
خا در زیربوتۀ بالشاک اسیرس و بوتتۀ ستوخا صتورت
گرفا است:
اندازهگیری دما

برای بررس اثر خرداقلیی با استافاده از دماستن تکیت ای
( )Maxim, USThermochrons,دمتای زیتربوتتۀ استیرس و
بوت  ]24[ 1سوخا ثبت د .روش کار ب این صورت بود ک
در  29اسفند  1394در زیربوتۀ اسیرس ب عنوا بوتۀ تاهد
در  2سانا ماری زیر خا [ ]25دماسن قرار داده د .این
نوع دماسن با توجت بت دقتت بستیار زیتاد ،تعتداد تکترار و
قابلیت تنظیم ل  ،اناخاب د؛ ب طوری ک هر نتیمستاعت و
ب مدت  31روز دمای خا ثبت د .بتا دقتت انتدازهگیتری
 ±1درجۀ سانا گراد و نیز  ±2دقیق در ماه ک توانای ثبت
دما از  -40تا  +70درجۀ سانا گراد را دارد.
برای بررست اثتر لتت  ،در هیتا زمتا در زیتر بوتتۀ
سوخا نیز دماسن قرار داده د .با توج ب حساسیت ایتن
سنسورها ب رطوبت خا  ،این دماسن ها در زیپکیپ قترار
داده دند .ایتن دماستن بت متدت  31روز و بتا فاصتلۀ هتر
نیمساعت دمای خا را ثبت کرد و در  31فتروردین 1395
این دماسن ها از خا خار دند .ستیس دمتاستن هتا در
دسا اه دماخوا ( DS1402D-DB8+ Blue Dot receptor
 )iButton reader cableقرار گرفاند و بعد توست نترمافتزار
( )Thermodata Viewer with DS9490R keyدادههای دما
بردا ت د .دلیل اناخاب ایتن بتازۀ زمتان  ،اهییتت ل در
جوان زن گون های گیاه است ک ط اسفند تا اردیبهشت
رخ م دهتد و تغییترات رطتوبا و دمتای بتر جوانت زنت و
اساقرار گون ها مؤثر است.
اندازهگیری رطوبت خاک

برای مقایسۀ رطوبت خا زیر بوتۀ بالشتاک استیرس و بوتتۀ
سوخاۀ استیرس ،طت دو بتازۀ زمتان در اوایتل فصتل ر تد
گیاها و اواس فصل ر د رطوبت خا با اسافاده از دسا اه
رطوبتتستن Delta-T Devices Ltd, UK)(Theta Probe
 ML3x,اندازهگیری د .عی انتدازهگیتری رطوبتت ختا 5
سانا ماری خا است .دقت این دستا اه بستیار زیتاد استت
ب طوری ک اگر سنسورهای ل کامتل در ختا قترار ن یترد،
1. Patch

تحلیل دادهها
بعد از تهیۀ بانک اطوعات دادهها در محی اکستل ،بترای
بررس نوسا دمای روزان  2ابادا دمای تبان روز محاستب
د .سیس از تفاوت بیشین و کیینتۀ دمتا در طتول روز و
ب ،اخص دمای روزان محاسب د [ .]27برای تعیتین
مهمترین عامل تأثیرگذار بتر رطوبتت ختا در دو من قتۀ
اهد و لت گرفات در زمتا هتای مخالت  ،متدل خ ت
ترکیب عیوم  3ب کار گرفا د .در مدل یوتها ب عنوا
عامل تصادف و اثر جهت و زمتا بت عنتوا عامتل اصتل
بررس د و از توزیت گوست و ییونتد هیتان  4در متدل
اسافاده د .در نهایت ،ارزیاب مدل براساس خروج فیشر
( )Fتحلیل د .برای مقایسۀ میان ین اثر لتت و زمتا از
لزمو  tغیرجفا اسافاده د .کلیۀ لزمو ها در نترمافتزار
 Rنسخۀ  3.2.2انجام د (.)Https://cran.r-project.org
نتایج
براساس کل  ،1بوتتۀ استیرس در من قتۀ تاهد (3/5 -1/0
درجۀ سانا گراد) ،کیارین نوسا دمای روزان را دارد کت در
روزهتتای  11 ،8و  14فتتروردین کیاتترین نوستتا دمتتا و در
روزهای  23 ،18 ،17و  29فروردین  1395بیشتارین نوستا
دمای روزان مشاهده د .بوتۀ سوخا در من قۀ لتت گرفات
( 14/5 -2/5درجۀ سانا گراد) بیشارین نوسا دمتای را دارد
ک در  13فروردین  1394کیارین نوسا دمای مشاهده د
و اخاوف دمای کیین و بیشین کیارین مقتدار بتود و در 23
فروردین  1395بیشارین نوسا دمای روزان مشاهده د.

(2. Diurnal Temperature Fluctuation )DTF
)3. General Linear Mixed Model (GLMM
4. Identity
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شکل  .1نوسان دمای روزانه در زیربوتۀ شاهد و زیربوتۀ سوخته

شکل  .2دمای کمینه و بیشینه در زیربوتۀ اسپرس و زیربوتۀ سوخته

براساس کل  2مشاهده م تود کت دمتای کیینت و
بیشینۀ بوتۀ اهد ط دمای کیین و بیشینۀ بوتتۀ ستوخا
قرار دارد .ب طوری ک در زیربوتۀ اهد تعتدیل دمتا صتورت
گرفا است .کیارین و بیشارین دما در بوتۀ اهد ب ترتیتب
(4ت  14درجۀ سانا گتراد) و در بوتتۀ ستوخا (22/5 -1/5
درجۀ سانا گراد) است .در نایج  ،بوتۀ اهد موجب تعدیل
دما ( 8/5 -2/5درجۀ سانا گراد) ده است.
براساس جدول  1در زیربوتۀ اهد و زیربوتتۀ ستوخا
ب ترتیب میان ین دمتا ( 7/7ت  10/2درجتۀ ستانا گتراد) و
دمای بیشتین (8/9ت  14/8درجتۀ ستانا گتراد) و نوستا

دمای (1/9ت  8/5درجۀ سانا گراد) است .ک یس از لت
افزای معنادار ( )P >0/01دا ا است.
براساس جدول  2ناای متدل خ ت ترکیبت عیتوم
ب ترتیب زما ( ،)F= 22/4P;> 0/01لتت ستوزی (0/01
>; )F= 14/9Pو اثر ماقابل لنها ( )F= 7/7P;> 0/05تتأثیر
زیادی بر رطوبت ختا دا تاند کت در میتا لنهتا زمتا
بیشارین تأثیر را دا ا است .ب گونت ای کت بتا توجت بت
جدول  3در من قۀ اهد در بازۀ زما اول ( 13/3درصتد)
رطوبت خا اثر معنادار افزایش دا ا است.
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جدول  .1مقایسۀ میانگین دما و دمای کمینه و بیشینه (درجۀ سانتیگراد) براساس آزمون  tغیرجفتی در زیربوتۀ اسپرس و زیربوتۀ
سوخته
میانگین دما

منطقه

b

7/7±0/4
10/2±0/6a

اهد
لت

دمای کمینه
a

7/0±0/4
6/3±0/6a

نوسان دمایی

دمای بیشینه

b

b

1/9±0/2
8/5±0/7a

8/9±0/4
14/8±0/9a

 aب معنای نبود اخاوف معناداری و  bب معنای اخاوف معناداری در س ب اطیینا  95درصد.

جدول  .2نتایج اثر یکجانبه و متقابل آتش و زمان بر رطوبت خاک زیربوتۀ اسپرس و بوتۀ سوخته با استفاده از مدل خطی تعمیمیافتۀ
عمومی
درجۀ آزادی
لت
1

زما
لت × زما

سطح معناداری

آماره F

0/002

14/9

0/000

22/4

0/020

7/7

جدول  . 3نتایج مقایسۀ میانگین اثر آتش و زمان در زیربوته در دو بازۀ زمانی بر رطوبت خاک
موقعیت

زمان اول

زمان دوم

اهد
لت

13/3±1/2Aa
7/1±0/7Ba

6/3±0/4Ab
5/3±1/2Aa

 aب معنای نبود اخاوف معناداری و  bب معنای اخاوف معناداری در س ب اطیینا  95درصد است .حروف بزرگ نشا دهندۀ مقایسۀ لت
نشا دهندۀ مقایسۀ دو بازۀ زمان در هر دو من ق اهد و لت گرفا است.

بحث
تأثیر بوتههای پرستار بر دمای خاک

رواب تسهیل و رقابا در جوام کوهستاان بستیار مشتهود
هساند و تغییرات را بت ختوب نشتا مت دهنتد زیترا تیب
ارتفاع با انواع تن ها ترکیب م ود [ .]5بوت های بالشاک
ب عنوا یناه اه زنده برای گون های زیرل کوب خود محسوب
م وند ،ب طوری ک در برخ مناط حضور گیاها وابستا
ب این بوت ها است و این بوت هتا بتا فراینتدهتای ختاخ ختود
موجب اساقرار و ر د گون های دی ر م وند [ .]11با توجت
ب ناای ب دستلمده از این تحقیت کیاترین نوستا دمتای
داخل بوتۀ اهد مشتاهده تد .در م العتۀ حاضتر بوتت هتای
بالشاک ب عنوا گونۀ یرساار عیل م کنند و با تنظیم دمتای
محی  ،حفاظتت در برابتر بتادهتا ،افتزای رطوبتت ختا در
رای سخت محی از گون های دی ر حفاظت م کنند کت
بزرگ لنها صورت م گیترد و
این حفاظت ب واس ۀ تا یو
یافات ت هتتتای ایتتتن تحقیت ت بتتتا م العتتتات  ]28[ Arroyoو
 ]29[ Akhalkatsiم ابقتتتت دارد .هیچنتتتین بتتتا تحقیقتتتات

در دو زما و حروف کوچک

انجام ده در زیسا اههای للی نیز همخوان دارد کت تفتاوت
دما سبب بهبود رای من ق ای توس تغییترات کوچتک در
میکروتویوگراف و ایجاد مناط مناسب برای جوان زن بذرهتا
و اساقرار نهالها تده استت [ .]15 ،28 ،30در ایتن م العت
تغییرات دما در طول  1ماه در اباتدای بهتار بررست تد کت
مهمترین زما برای جوان زن و اساقرار اولیۀ نهالهتا استت و
م تواند برای اساقرار گون ها عامل محدودکننتده با تد [.]31
بدو ک این نوسانات و تغییترات در فصتل تابستاا بیشتار
خواهد بود ک در ل زما با توج ب اینک بیشتار گونت هتای
این من ق چندسال هستاند و نهتالهتا تتا ل زمتا مستاقر
دهاند ،لسیبیذیری کیاری دارند.
لت ب عنوا یک ل فا تأثیر زیادی بر جوام گیتاه
دارد و در ناای داخل بوتۀ سوخا نوسا دمای روزانت بستیار
زیاد است ،م توا چنین گفت کت بت علتت نبتود یناه تاه
مانند گیاه بالشتاک تعتدیل دمتا صتورت نیت گیترد .بتر اثتر
سوخان و نیز قرارگرفان خاکستار روی ست ب ختا  ،میتزا
جذب نور خور ید و نوسا دمتای ختا افتزای مت یابتد و
اخاوف دمای تبان روز بستیار زیتاد مت تود [ .]32هن تام
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سوخان مادۀ لل خا س ح م ستوزد و از طرفت تثبیتت
نیاروژ افزای م یابد [ .]16نوسا دمتا بتر جامعتۀ گیتاه
بسیار مؤثر است ب گون ای ک طبت تحقیقتات ]33[ Iverson
بیشارین دمای روزان در یوتهتای کت لتت گرفات بودنتد
مشاهده د و در م العۀ  ]34[ Vermeireدمای خا من قۀ
سوخا  1تا  3درجۀ سانا گراد گرمتر از من قۀ اهد بود ک
در من قۀ م الع ده در یژوه حاضر دمتای ختا یتس از
لت سوزی 6/1 ،درجۀ سانا گراد افتزای دمتا را نشتا داد.
گیاه ل من ق تأثیر زیتادی دارد و
این تغییر دما بر یو
برخ گون ها تأثیر مثبت و برخ میکتن استت تتأثیر منفت
بیذیرند ک م تواند ب علت اساراتژی مافاوت گون هتا بت دمتا
با د .تأثیر مثبت میکن است ب واست ۀ کستت ختواب بتذر
برخ گون هتا از جیلت ختانوادۀ ل تومهتا [ ،]35جستتزنت
گیاها چندسال و در برخ علف های یتکستال و چندستال
تحریک بانک بذر خا ب واس ۀ دود و حترارت ایجتاد تده از
لت با د [ .]36هیچنین لت سوزی بر گون های یتکستال
طب م العات  ]37[ Michaletاثتر مثبات بت واست ۀ حتذف
بوتۀ بالشاک دارد ،ب گون ای ک در زیربوتۀ اهد یکستال هتا
برای مناب غذای  ،لب و نور رقابت م کنند و وقا ایتن بوتت
م سوزد عامل رقابت حذف و بر تعداد این یکسال هتا افتزوده
م ود.
تأثیر بوتههای پرستار بر رطوبت خاک

با توج ب ناای ب دستلمده مشاهده م تود کت رطوبتت
خا یس از لتت ستوزی کتاه معنتادار و بتا یافات هتای
 Melgozaو هیکتتتتتتاران [ ]38و  Smithو ]39[ Nowak
م ابقت دارد .با کم د رطوبت خا رقابتت بترای لب کت
برای ر د گیاها ضروری است میکن استت افتزای یابتد؛
ول در برخ مواق مانند دورا گلده گیاها میکن است
مفید با د زیرا بر اثر کاه تراکم از میتزا تبخیتر و تعتر
گیاه نخستاین متان در
کاسا م ود [ .]40 ،33یو
گیاها بالشاک از
مقابل با ق رۀ لب است [ .]21تا یو
تولید رواناب جلوگیری کرده و گیاها بوت ای با ریشۀ عیی
خود از عی لب اسافاده م کنند و موجب تستهیل گیاهتا
علف و یکسال در س ب م وند [ 41و .]6
تتتأثیر منف ت لت ت ب ت ایتتن صتتورت استتت ک ت یتتس از
لت سوزی بقایای ل موجتب افتزای لب و متواد مغتذی در
س ب م ود ،در نایج مان از نفوذ و هدایت لنها ب اعیتا و
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سبب ایجاد رواناب و افزای فرستای مت تود [ .]42طبت
م العۀ  ]25[ Cavieresدر زیربوتتۀ یرستاار ترای استاقرار
برای نهالهای دی ر از جیل علف ها مهیا م ود .این کتار بتا
ماعادل د دما و بهبود رطوبت خا در زیربوتت هتا صتورت
م گیرد و در مناطق کت لتت وجتود دارد میتزا رطوبتت
عامل مهم و محدودکننتده بت تیار مت رود کت در بررست
رطوبت ،زما عامل بسیار مهی است .در م العتۀ  Sharrowو
 ]43[ Wrightمشاهده کردنتد کت فصتل لتت ستوزی تتأثیر
زیادی بر رطوبت خا دارد زیرا در فصتلهتای خشتک لتت
رای محی را سختتتر مت کنتد و گیاهتا بت تدت بتا
یکدی ر رقابت م کنند .هیچنین بوتت هتا از جریتا ستاق ای
م کاهند؛ این جریا ستاق ای بخشت از بتارش استت کت از
ساق و اخۀ گیاها وارد خا م ود [.]22
با توج ب اینک م العۀ حاضر تغییرات دمای ختا را در
طول یک ماه و نیتز رطوبتت را در دو بتازۀ زمتان مهتم بترای
اساقرار گون بررس کترده استت ،ییشتنهاد مت تود کت در
م العات لینده تغییرات دمتا و رطوبتت در طتول بتازۀ زمتان
بیشاری بررس ود تتا امکتا یتای تغییترات رطوبتت نیتز
فراهم با د .هیچنتین در ستایت لتت ستوزی کت تغییترات
دمای بیشار است احایال مرگومیتر نهتالهتا بیشتار استت؛
چنانچ در یک تحقی زندهمان نهالها و نیز تغییرات رطوبت
ود ،م توانتد اطوعتات
و دما در فصلهای تابساا نیز یای
بیشاری از تغییرات دما ب دست لورد .هیچنتین لتت ستوزی
روی خصوصیات نفوذیذیری ،لبگریزی و نیز فرستای ختا
تأثیر م گذارد و این یارامارها را م توا بررس کرد .در یتک
جی بنتدی کلت مت تتوا گفتت کت بوتت هتای یرستاار بتا
تتتا یو ت بزرگشتتا در فصتتلهتتای مخال ت از گونت هتتای
زیرل کوب خود حفاظت م کننتد؛ ایتن حفاظتت بت واست ۀ
تعدیل دما و افتزای رطوبتت ختا صتورت مت گیترد و در
صورت تکرار ل فا های مثل لت ک بوتۀ یرستاار حضتور
ندارد موجب افزای رواناب و در نایج فرستای ختا و بتا
ایجاد نوسا دمای زیاد رای برای اساقرار گونت هتا ستخت
م ود.
تشکر و قدردانی

از معاونت محارم یژوهش دانشتکدۀ منتاب طبیعت بابتت
مساعدت در خرید دسا اهها تشکر مت تود .هیچنتین از
مسئوال ادارۀ کل اساا گلساا و نیز یار مل گلساا

629

...  تغییرات خرداقلیمی گونۀ بالشتکی اسپرس تحت تأثیر آتشسوزی در:بهلکه و همکاران

[11]. Pugnaire FI, Armas C, Maester FT. Positive
plant interactions in the Iberian Southeast:
mechanisms, environmental gradients, and
ecosystem
function.
Journal
of
Arid
Environments. 2011; 75(12): 1310-1320.
[12]. Michalet R, Brooker RW, Lortie CJ, Maalouf
JP, Pugnaire FI. Disentangling direct and indirect
effects of a legume shrub on its understorey
community. Oikos. 2015; 124(9), 1251-1262.
[13]. Kos M, Poschlod P.Seeds use temperature
cues to ensure germination under nurse-plant
shade in xeric Kalahari savannah. Annals of
Botany. 2007; 99(4): 667-675.
[14]. Sher Y, Zaady E, Ronen Z, Nejidat A.
Nitrification activity and levels of inorganic nitrogen
in soils of a semi-arid ecosystem following a
drought-induced shrub death. European Journal of
Soil Biology. 2012; 53: 86-93.
[15]. Cavieres LA, Quiroz CL, MolinaMontenegro MA, Muñoz AA, Pauchard A.
Nurse effect of the native cushion plant
Azorellamonantha on the invasive non-native
Taraxacumofficinale in the high-Andes of
central Chile. Perspectives in Plant Ecology,
Evolution and Systematics. 2005; 7(3): 217-226.
[16]. DeBano LF, Ritsema CJ, Dekker LW.The
role of fire and soil heating on water repellency.
Soil water repellency: occurrence, consequences
and amelioration. 2003; 193-202.
[17]. Neary DG, Klopatek CC, DeBano LF,
Ffolliott PF.Fire effects on belowground
sustainability: a review and synthesis. Forest
ecology and management. 1999; 122(1): 51-71.
[18]. Certini G. Effects of fire on properties of forest
soils: a review. Oecologia. 2005; 143(1): 1-10.
[19]. Thomaz EL, Fachin PA.Effects of heating on
soil physical properties by using realistic peak
temperature gradients. Geoderma. 2014; 230:
243-249.
[20]. Jankju M. Role of nurse shrubs in restoration
of an arid rangeland: effects of microclimate on
grass
establishment.
Journal
of
Arid
Environments. 2013; 89: 103-109.
[21]. Kolahchi N, MohseniSaravi M, Tavili A,
Asadian G. Investigation of Interception and its
Importance in Ecohydrology Studies in
Rangeland Plants. Journal of Ecohydrology.
2014; 1(1): 1-10. [Persian].
[22]. Yousefi S, MatinkhahSH, Rohani F, Nael N.
Anabasis aphylla&Pteropyrumaucheri Canopy
Cover Effect on Generating Stemflow in Arid
Regions. Journal of Ecohydrology. 2014;1(2):
133-142.[Persian].

ط نیون برداری و نیز محی بانا گرام صتیییان تشتکر
 هیچنین از خانم محبوب کیان بابتت ویراستااری.م ود
 مرکتزICRP  هیچنین از برنامت.ادب مقال تشکر م ود
م العات و هیکاری های علیت وزارت علتوم و نیتز طتر
یژوهشتت صتتندو حیایتتت از یژوهشتت را بتت تتیاره
" بایت حیایت مال تشکر م ود95827273"
منابع
[1].Callaway RM, Brooker R, Choler P, Kikvidze
Z, Lortie CJ, Michalet R, et al.Positive
interactions among alpine plants increase with
stress. Nature. 2002; 417(6891): 844-848.
[2].Bruno JF, StachowiczJJ, Bertness MD.
Inclusion of facilitation into ecological theory.
Trends in Ecology & Evolution. 2003; 18(3):
119-125.
[3]. Brooker RW, Maestre FT, Callaway RM, Lortie
CL, Cavieres LA, Kunstler G, et al. Facilitation in
plant communities: the past, the present, and the
future. Journal of Ecology. 2008; 96(1): 18-34.
[4].Forbis TA. Seedling demography in an alpine
ecosystem. American Journal of Botany. 2003;
90(8): 1197-1206.
[5]. Cavieres LA, BadanoEI, Sierra‐Almeida A,
Gómez‐Gonzalez S, Molina‐Montenegro MA.
Positive interactions between alpine plant species
and the nurse cushion plant Laretiaacaulisdo not
increase with elevation in the Andes of central
Chile. New Phytologist. 2006; 169(1): 59-69.
[6].Moro M, Pugnaire F, Haase P, Puigdefábregas J.
Effect of the canopy of Retamasphaerocarpa on
its understorey in a semiarid environment.
Functional Ecology. 1997a; 11(4): 425-431.
[7]. Moro M, Pugnaire F, Haase P, Puigdefábregas J.
Mechanisms of interaction between a leguminous
shrub and its understory in a semi‐arid
environment. Ecography. 1997b; 20(2): 175-184.
[8].Abedi M, Bartelheimer M, Poschlod P. Effects
of substrate type, moisture and its interactions
on soil seed survival of three Rumex species.
Plant and soil. 2014; 374(1-2): 485-495.
[9].BadanoEI, Bustamante RO, Villarroel E,
MarquetPA, Cavieres LA. Facilitation by nurse
plants regulates community invisibility in harsh
environments. Journal
of
Vegetation
Science.2015; 26(4), 756-767.
[10]. Michalet R and Pugnaire FI. Facilitation in
communities: underlying mechanisms, community
and ecosystem implications. Functional Ecology.
2016; 30(1), 3-9.

1395  زمستان،4  شمارۀ،3  دورۀ،اکوهیدرولوژی

630

[23]. Akhani H. Plant biodiversity of Golestan
National Park, Iran. Stapfia. 1998; 53: 411p.

prescribed fire in mixed-oak forests, USA.
Natural Areas Journal. 2002; 22: 296–304.

[24]. Abedi M, Arzani H, Shahriary E, Tongway
D, Aminzadeh M. Assessment of patches
structure and function in arid and semi-arid
Rangelands. Environmental Studies. 2007; 40:
117-126.[Persian].

[34]. Vermeire LT, Wester DB, Mitchell RB,
Fuhlendorf SD.Fire and grazing effects on wind
erosion, soil water content, and soil temperature.
Journal of Environmental Quality. 2005; 34(5):
1559-1565.

[25]. Cavieres LA, BadanoEI, Sierra-Almeida A,
Molina-Montenegro
MA.
Microclimatic
modifications of cushion plants and their
consequences for seedling survival of native and
non-native herbaceous species in the high Andes
of central Chile. Arctic, Antarctic, and Alpine
Research. 2007; 39(2): 229-236.

[35]. Luna B, Moreno J, Cruz A, FernándezGonzález F.Heat-Shock and seed germination of
a group of Mediterranean plant species growing
in a burned area: an approach based on plant
functional
types.
Environmental
and
experimental botany. 2007; 60(3): 324-333.

[26]. Arzani H and Abedi M. Rangeland Assessment:
Vegetation measurement. University of Tehran.
2015; Press,217p.[Persian].
[27]. Kos M, Poschlod P.Seeds use temperature
cues to ensure germination under nurse-plant
shade in xeric Kalahari savannah. Annals of
Botany. 2007; 99(4): 667-675.
[28]. Arroyo M, Cavieres L, Penaloza A, ArroyoKalin M. Positive associations between the
cushion plant Azorellamonantha (Apiaceae) and
alpine plant species in the Chilean Patagonian
Andes, Plant Ecology. 2003; 169(1): 121-129.
[29]. Akhalkatsi M, AbdaladzeO, Nakhutsrishvili G,
SmithWK.Facilitation of seedling microsites by
Rhododendron
caucasicum
extends
the
Betulalitwinowii alpine treeline, Caucasus
Mountains, Republic of Georgia. Arctic, Antarctic,
and Alpine Research. 2006; 38(4): 481-488.
[30]. Billings WD. Adaptations and origins of
alpine plants. Arctic and alpine research. 1974;
129-142.
[31]. Poschlod P, Abedi M, Bartelheimer M,
Drobnik J, Rosbakh S, Saatkamp A. Seed
ecology andassembly rules in plant communities
In: Van der Maarel E and Franklin J, editors.
Vegetation ecology.2th.John Wiley & Sons,
Ltd.2013. pp. 164-202.
[32]. Keeley JE, Bond WJ, Bradstock RA, Pausas
JG, Rundel PW. Fire in Mediterranean
ecosystems: ecology, evolution and management,
Cambridge University: Press.522 p. 2011.
[33]. Iverson LR, Hutchinson TF. Soil temperature
and moisture fluctuations during and after

[36]. Zaki E, Abedi M, Erfanzadeh, Naghinejad AR.
Response of different plant functional groups to
Aerosol and aqueous smokes treatments. Plant
researches. 2106; 20. (In press).[Persian].
[37]. Michalet R.highlighting the multiple drivers
of change in interactions along stress
gradients. New Phytologist. 2007; 173(1): 3-6.
[38]. Melgoza G, Nowak RS, Tausch RJ.Soil water
exploitation after fire: competition between
Bromus tectorum (cheatgrass) and two native
species. Oecologia. 1990; 83(1): 7-13.
[39]. Smith SD, Nowak RS. Ecophysiology of
plants in the Intermountain lowlands. In:
Osmond CB, Pitelka LF and Hidy GM, editors.
In Plant biology of the Basin and Range.
Springer-Verlag, New York, USA.. Springer
Berlin Heidelberg.1990.p.179-241.
[40]. Silva JS, Rego FC, Mazzoleni S.Soil water
dynamics after fire in a Portuguese shrubland.
International Journal of Wildland Fire. 2006;
15(1): 99-111.
[41]. Mauchamp A, Janeau JL. Water funneling by
the crown of Flourensiacernua, a Chihuahuan
Desert shrub. Journal of Arid Environments.
1993; 25: 299–306.
[42]. Stoof CR, Wesseling JG, Ritsema CJ. Effects
of fire and ash on soil water retention.
Geoderma. 2010; 159(3): 276-285.
[43]. SharrowSH, Wright HA. Effects of fire, ash,
and litter on soil nitrate, temperature, moisture
and tobosagrass production in the rolling plains.
Journal of Range Management. 1977; 266-270.

