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پوشش گیاهی را شاید بتوان مهمترین فاکتور تاثیرگذار در حفاظت خاک از فرسایش آبی و بادی دانست .مديريت آگاهانه پوشش
گياهي ،نياز به اطالعات دقيق و كافي از آن و ظرفيتهاي بانك بذر خاك دارد .از طرفی بررســی تغییرات ایجاد شــده در پوشش
گیاهی و بانک بذر خاک بعد از عملیات اصالحی میتواند روند تغییرات حاصل از مدیریت را بیش از پیش نمایان ســازد .رابطه بین
این دو لزوم مطالعات بعد از عملیات اصالحی را برجســتهتر میکند .برای تعیین غنای گونهای و تشــابه پوشش سطحی و بانک
بذر خاک ،از مناطق آتریپلکس کاری شــده  18ســاله قرق و منطقه قرق فاقد بوتهکاری نمونهبرداری صورت گرفت .نمونه برداري
بانک بذر در پاییز  1389به روش تصادفي سيســتماتيك در طول  4ترانسکت  200متری در هر منطقه انجام شد 5 .پالت یک متر
مربعی به فواصل  50متری در طول هر ترانســکت (جمعا  20پالت در هر منطقه) مســتقر گردید .نمونههاي خاک از دو عمق 0-5
و  5-10ســانتیمتر بوسيله اگري به قطر  2/5سانتيمتر برداشــت و به گلخانه منتقل و در بستر مناسب کشت گرديدند .همچنین
بررســی و ثبت پوشــش گونههای گیاهی در هر پالت در دو مرحله پاییز و بهار  ،1390به روش تخمین انجام شد .تعداد گونههایی
که از خاک اســتحصالی از هر پالت در گلخانه جوانه زد و شناسایی شد ،بهعنوان غنای گونهای آن نمونه بهحساب آمد .از شاخص
كيفي سورنســون جهت اندازه گیری تشابه بين بانک بذر خاک و پوشش گياهي سطح زمين در هر پالت استفاده شد .برای مقایسه
خصوصیات بانک بذر خاک شامل تشــابه بانک بذر با پوشش روزمینی ،غنای بانک بذر ،کالسهای خوشخوراکی و اشکال زیستی
بین دو منطقه از آزمون  tغیر جفتی اســتفاده شد .جهت مقايسه هر کدام از خصوصيات بانک بذر خاک بين دو عمق هر منطقه از
آزمون  tجفتي اســتفاده شد .از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن جهت مقايسه کالسهای خوشخوراکی و اشکال زیستی
در هر منطقه بطور جداگانه اســتفاده شد .نتایج نشان داد که در مورد تشــابه بانک بذر خاک و پوشش روزمینی ،همچنین غنای
بانک بذر خاک درعمق  0-5و  5-10ســانتیمتری بین منطقه بوتهکاری و فاقد بوتهکاری اختالف معنیدار وجود دارد .نتايج نشان
داد كه تشابه بانک بذر خاک با پوشش سطح زمين در منطقه بوتهکاری براي عمق اول  %60و براي عمق دوم  %24و در منطقه فاقد
بوتهکاری براي عمق اول  %84و براي عمق دوم  %40است .تمامی کالسهای خوشخوراکی بین دو منطقه اختالف معنیدار نشان داد.
از بین اشکال زیستی به جز همی-کریپتوفیتها باقی اشکال زیستی دارای اختالف معنیدار بین دو منطقه بودند.
کلمات كليدي :بانک بذر خاک ،شاخص تشابه سورنسون ،اشکال زیستی ،کالس خوشخوراکی.
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Study the species richness and similarity of plant cover and soil seed bank in arid areas of Atriplex plantation
(Case Study: Shahriar)
By: N. Kamali: Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education
and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran . A. Sadeghipour: Assistant Professor, Faculty of Desert Studies,
Semnan University, Iran (Corresponding Author). P. Kamali: PhD Student, Gorgan University of Agricultural Sciences
and Natural Resources.
Plant cover may be the most important factor in conserving the soil from water and wind erosion. Wise management
of plant cover needs accurate and sufficient information from vegetation and soil seed bank capacity. Evaluation of
changes in vegetation and soil seed bank after a restoration operation can show the role of land management. The
relation between these two, indicates the necessity of study the areas after restoration operation. To determine the
species richness and similarity of plants and soil seed bank, sampling was done in ungrazed 18 year old Atriplex
cultivated area and natural exclosure non-cultivated area. In the fall of 2010 randomized-systematic sampling of seed
bank was conducted along four 200 m transects in each region. Five one-square-meter plots with 50 meter intervals
along each transect (total of 20 plots in each region) were deployed. Soil samples from the depth of 0-5 and 5-10 cm
were collected using auger and transferred to the greenhouse for planting in the proper beds. Plant cover was also
estimated and recorded in the fall and spring of 2011 in each plot. Sorenson’s quantitative index was used to measure
the similarity between soil seed bank and vegetation cover in each plot. To compare the characteristics of soil seed
bank, containing seed bank similarity to vegetation, seed bank richness, palatability classes and life forms, between
two regions, unpaired t-test, and between two depths of each region paired t-test were applied. One-way ANOVA and
Duncan’s test were used separately to compare the palatability classes and life forms in each region. The results showed
that, similarity of plant cover and soil seed bank, also soil seed bank richness in the depths of 0-5 and 5-10 cm had
significant difference between planted and non-planted areas. The results also showed that similarity of soil seed bank
and plant cover in the planted area is 60% for the first depth and 24% for the second depth. It’s 84% in the first and 40%
in the second depth of non-planted area. All palatability classes showed significant difference between two regions. All
kinds of life forms except Hemicryptophytes had significant difference between two areas.
Keywords: Soil seed bank, Sorensen similarity index, Life forms, Palatability class.

.بانک بذر خاک نیز به اندازه پوشــش گیاهی از اهمیت برخوردار است
اطالع از ســاختار و قدرت ديناميک بانک بــذر جوامع گياهي جهت
مديريت پوشــش گياهي و احيا پوشــش مناطق تخريب يافته بسيار
 اثر محيط بر،مهــم بوده و اطــاع از توزیع و دوام بذرها در خــاک
 شــباهت پوشــش روي زمين با بانک بذر الزم و ضروري،بانک بذر
.)2009 ,.Esmaeilzadeh et al(است
) خاک را به منزله بانکی از بذرهاي مختلف دانست1979( Harper
برداشت (جوانهزنی) از آن

که امکان ســپردهگذاری (تولید و انتشار ) و
 بانک بذر به صورت بالقوهاي ميتواند در پروژههاي ترمیم.وجود دارد
.)2007 ,Hopfensperger( و اصالح پوشش گياهي استفاده شود
بخصوص در جاهايي كه شــباهت بين بانک بذر و پوشــش زياد است
بانک بذر وسيلهاي خوب براي بازسازي پوشش است و ميتوان از بانک
Hegazy( بذر براي بازســازي سايتهاي تخريب يافته استفاده كرد
 از طرفی بررســی تشــابه پوشش سطحی و بانک بذر.)2009 ,.et al
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مقدمه
تغییرات حاصل از عملیات اصالحی و بررسی روند و تاثیر این تغییرات
در ســطح حوزههای آبخیز کشور در بهبود مدیریت و ارائه راهکارهای
.مناسب برای مناطق با شرایط مشابه از اهمیت باالیی برخوردار است
پوشش گیاهی را شــاید بتوان مهمترین فاکتور تاثیرگذار در حفاظت
 مديريت آگاهانه پوشش گياهي.خاک از فرسایش آبی و بادی دانست
نيــاز به اطالعات دقيق و كافــي از آن و ظرفيتهاي بانك بذر خاك
 با توجه به اینکه سطح وسیعی از حوزههای.)2012 ,Kamali( دارد
آبخیز کشور بهدلیل شرایط خاص حاکم بر آنها تحت بوتهکاری بهویژه
،)1999 ,.Eskandari et al( با گونه آتریپلکس قرار گرفته اســت
.بررسی تغییرات ایجاد شــده در این مناطق حائز اهمیت خواهد بود
ایجاد تغییرات حاصل از عملیات اصالحی را میتوان در پوشش گیاهی
 بين توليد، از طرفی بانک بذر خاك پــل فاصله زماني.مشــاهده کرد
 میتواند مکانيســمي را براي تداوم جامعه،بذر و جوانه زدن بذر بوده
 لذا بررسی.)2000 ,.Auld et al ؛1997 ,Lunt( گياهي فراهمکند
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خاک جهت بررســی تغییــرات مدیریت نیز اهمیــت مییابد .غنای
گونهای ترکيبي از اشکال مختلف و متنوع جوامع گياهي در بانك بذر
را شامل ميشود ( )1999 ,.Barbur et alو بررسي آن براي تعيين
روند تغييرات در مديريت مراتع داراي اهميت است (& Tampson
 .)1979 ,Graimبانک بذر خاک در پویایی و تشریح پوشش سطحی
زمین نقش مهمی را بازی میکند ،اگر چه این نقش از يک سيســتم
تا سيســتم ديگر متفاوت اســت ( .)2002 ,.Whelan et alدر واقع
میتوان گفت شــباهت باالی پوشــش و بانک بذر خاک به ما کمک
میکند که با ارزیابی یکی دیگری را نیز تخمین بزنیم .محققین زیادی
به بررسی غنای گونهای بانک بذر و همچنین تشابه پوشش سطحی با
بانک بذر خاک در مناطق و مدیریتهای مختلف پرداختهاند.
 )1998( Zende del Ghazimahaleدر بررســی بانک بذر خاک
در تعــدادی از تیپهای گیاهی مراتع فیروزکوه ،بر تشــابه اندک بین
بانک بذر خاک و پوشــش روزمینــی تاکید کردErkkila & Heli .
( )1998بیان داشــتند چرای دام در مراتع سواحل دریای بالتیک در
فنالند باعث کاهش تعــداد و همچنین غنای گونهای بانک بذر خاک
در ارتفاعات پایین شــد درحالیکه در ارتفاعات باالتر چرای دام باعث
افزایش تعداد بذر در برخی از گونه ها از جمله گونهاي ســازوي شور
(  )Juncus gerardiiگردید )2009( .Török et al .در بررســی
تاثیر چرای غاز بیان داشتند تشابه بانک بذر خاک و پوشش روزمینی
در مناطق چرا نشــده کمتر از مناطق چرا شــده بودBossuyt & .
 )2003( Hermyدر تحقیقــی که در علفزارهای بلژیک انجام دادند
گزارش کردند که اگر چه غنای گونهای در پوشــش روزمینی باالست
ولی اغلب این گونهها دارای بذرهاي با طول عمر کوتاه هســتند و در
مناطــق تخریب یافته بذرهاي اکثر گونههــا در خاک وجود ندارند و
نمیتــوان جهت احیا به بانک بذر خاک متکی بود.Bossuyt et al .
( )2005در مطالعهای که در ســواحل شــور دریای شمال در کشور
بلژیک انجام شــد ،نشــان دادند که برای احیای پوشش گیاهی این
مناطق بهجز در چند گونه یکســاله نمیتوان به بانک بذر خاک تکیه
کرد )2006( Capon & Brock .درتحقیقی که در مناطق بیابانی
استرالیا انجام شد تاثیر سیالب بر بانک بذر خاک و تشابه آن با پوشش
سطحی زمین را مطالعه کردند .در این تحقیق بیشترین تعداد بذر در
خاک متعلق به گیاهان یکساله (گراس و پهن برگ) بود و تشابه بانک
بذر خاک با پوشــش روزمینی با تکرار سیالب رابطه مستقیم داشت.
 )2011( Dreber & Eslerبا مطالعه تاثیر چرای ســنگین بر روی
ویژگیهای بانک بذر خاک ،گزارش کردند که چرای سنگین دام باعث
افزایش تعداد بذرهاي گونههای یکساله مدفون شده در خاک میشود
و نتایج آنها حاکی از آن بود که رویشــگاههای بهشدت تخریب یافته
نیز به انــدازه کافی بذر در خاک خود جهت احیــا دارند .ازآنجاکه تا
کنــون در ایران مطالعهای درمورد بررســی تاثیر عملیات بوتهکاری و
تغییرات حاصل از آن بر روی غنای گونهای و تشــابه پوشش روزمینی
با بانک بذر خاک انجام نشــده است ،در مطالعه حاضر به بررسی این
خصوصیات در مناطق آتریپلکس کاری شده قطعه  4شهریار پرداخته
شد.
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مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
قطعه چهار شهریار در  35کیلومتری جنوب غربی شهرستان شهریار و
 40کیلومتری شهرستان کرج در محدوده " 50° 5′ 12تا "36′ 40
 50°طول شــرقی و " 35° 33′ 5تا " 35° 36′ 21عرض شــمالی
قرار دارد .متوســط بارندگي  18ساله منطقه  237ميليمتر است که
از ايــن ميزان  25درصد در پاييز 45 ،درصد در زمســتان 29 ،درصد
در بهار و بقيه در تابســتان اتفاق ميافتد (Ranjbari Karimian
 .)2004 Hente & 2011متوسط درجه حرارت ساالنه  13/5درجه
ســانتیگراد است و گرمترین و سردترین ماههای سال بهترتیب تیر و
دی میباشند بر اســاس روش اقلیمي آمبرژه ،منطقه جزء مناطق با
آب و هوای نیمه خشک سرد محسوب میشود .شیب عمومی منطقه
 0/95درصد می باشــد و قسمت دشــتی منطقه که تحقیق حاضر در
آن صورت گرفته اســت بدون شیب اســت .در سال 1371-72طرح
کشت گونه آتریپلکس کانســنس( )Atriplex canescensتوسط
فائو در این منطقه به انجام رســیده است و از سال  1379در سطحی
معادل  6298هکتار ،عملیات اصالحی بیولوژیکی در بخشهای مختلف
این منطقه توســط اداره منابع طبیعی شهرســتان شهریار انجام شده
است .بخشی از این عملیات شامل نهالکاری آتریپلکس کانسنس به
مساحت  4718/4هکتار بوده است (.)2012 ,Sadeghipour
نمونهبرداري خاك
نمونهبــرداري از بانــک بذر خاک در پاییز 1389بــه روش تصادفی-
سیســتماتیک انجام شد .در هر منطقه  4ترانسکت به طول  200متر
مســتقر گردید .در طول هر ترانســکت به فواصل  50متری از هم 5
پالت یک متر مربعی و مجموعا  20پالت در هر منطقه مستقر گردید
( .)2012 ,Kamaliدر صــورت برخورد به بوتــه ،پالت در مجاورت
آن قرار گرفــت .نمونه برداری خاک از دو عمق  0-5ســانتيمتري و
 5-10ســانتيمتري با  10تکرار در هر پالت بوسيله اگري به قطر 2/5
سانتيمتر صورت گرفت و سپس تکرار-های هر عمق بهطور جداگانه
با هم مخلوط شدند .ســپس نمونههاي خاک به گلخانه منتقل شدند
و در ســينيهايي با ابعاد  40×26سانتی متر بر روی بستری از ماسه
اســتریل شده کشت شدند .پس از کشت در گلخانه نهالهای در حال
ظهور هر  12روز یک بار شــمارش ،شناسایی و در نهایت از سینیها
حذف گردیدند ( . )2009 ,.Chaideftou et alبعد از اين كه دیگر
هيچ پایه ای ظاهر نشــد يك دوره  2هفته اي تيمار خشكي به سيني
ها داده شــد و سپس خاک مجددا آبياري شــد و نهالها شناسایی و
شمارش آغاز گرديد ( )2007 ,.Nicol et alتا ديگر بذري سبز نشد.
تعداد گونههایی که از خاک اســتحصالی از هر پالت در گلخانه جوانه
زد و شناســایی شد ،به عنوان غنای گونه ای آن نمونه به حساب آمد
(.)2012 ,Kamali
اندازه گیری پوشش سطحی و تشابه بانک بذر خاک با آن
محــل پالتها با پیکهگــذاری در مرحله برداشــت نمونههای خاک
مشخص شد و نهایتاً بررسی و ثبت پوشش گیاهی در هر پالت با توجه

(پژوهشوسازندگی)

مطالعه غنای گونهای و تشابه پوشش ...

بــه فنولوژی گونهها در دو مرحله پاییز و بهار  ،1390در زمان رشــد
غالب گونهها ،به روش تخمین انجام شــد .شــاخص كيفي سورنسون
جهت اندازه گیری تشــابه بين بانک بذر خاک و پوشش گياهي سطح
زمين در هر پالت استفاده شد ( .)2007 ,.Nicol et alخود بوتههای
آتریپلکس در تعیین درصد محاســبه نشد تا بررسی تاثیر آنها بر سایر
گونهها ،قابل مقایسه با منطقه فاقد بوتهکاری باشد.
تجزیه آماری دادهها
ابتدا همگنی و نرمال بودن داده ها بررســی گردید .براي اندازه گيري
اثرات چرا ،عمق خاک و اثر متقابل اين دو بر غنای گونهای و تشــابه
پوشــش ســطحی و بانک بذر خاک ابتــدا از  GLMدر قالب طرح
فاکتوریل اســتفاده شد .در صورت معنیدار شــدن اثرات متقابل ،از
تجزیه واریانــس یک طرفه و دانکن برای مقایســه خصوصیات بانک
بــذر خاک بین مناطق مختلف در هر عمــق خاک بهصورت جداگانه
استفاده شــد .همچنين براي بررسي خصوصیات بانک بذر خاک بين
دو عمق  0-5و  5-10سانتيمتر در هر يك از مناطق بصورت جداگانه
از آزمون  tزوجي اســتفاده گرديد .تجزيه و تحليلها با نرم افزارهای
 Excelو SPSSنسخه  17انجام شد.
نتایج
جمعا در پوشــش روزمینی منطقه بوتهکاری  21گونه شناسائي شد.
از طرفی در مدت بيش از شــش ماه مطالعــه در گلخانه 1181 ،عدد
بذر مربوط به  27گونه يافت شــد 18 .گونه بين بانك بذر و پوشــش
سطحی مشترك و  3گونه فقط در پوشش سطح زمين حضور داشتند.
همچنین 9گونه فقط در بانك بذر حضور داشــتند و در پوشــش رو
زمینی مشاهده نشدند (جدول  .)1در منطقه فاقد بوتهکاری  24گونه
در پوشش روزمینی ثبت گردید همچنین در بانک بذر  701عدد بذر
متعلق به  20گونه یافت شد که از این تعداد  19گونه بين بانك بذر و
پوشش سطحی مشترك و  5گونه فقط در پوشش سطح زمين حضور
داشتند .و تنها یک گونه فقط در بانک بذر حضور داشت (جدول .)1
غنــای گونهای در هــر دو عمق  0-5و  5-10ســانتیمتری اختالف
معنــیدار بین منطقه بوتهکاری شــده و فاقد بوتهکاری نشــان داد.
همچنین نتایج حاصل از  tزوجی بیانگر اختالف معنیدار بین دو عمق
 0-5و  5-10ســانتیمتری هم درمنطقه بوتــهکاری (،Sig =0/00
 )t =4/593و هــم در منطقه فاقد بوتــهکاری (=2/122 ،Sig =0/00
 )tبود.
شــاخص تشــابه گونهای بانکبذر خاک و پوشش روزمینی در هر دو
عمق  0-5و  5-10سانتیمتری اختالف معنیدار بین منطقه بوتهکاری
شــده و فاقد بوتهکاری را نشان داد .همچنین نتایج حاصل از  tزوجی
بیانگر اختالف معنیدار بین دو عمق  0-5و  5-10ســانتیمتری هم
درمنطقه بوتــهکاری ( )t =2/614 ،Sig =0/00و هم در منطقه فاقد
بوتهکاری ( )t =1/717 ،Sig =0/00بود.
مقایسه کالس های خوشــخوراکی بانک بذر خاک بین دو منطقه در
تمامــی کالسها اختالف معنیدار نشــان داد .همچنین نتایج تجزیه
واریانس یک طرفه کالسهای خوشــخوراکی برای منطقه بوتهکاری

(پژوهشوسازندگی)

( )f =37/05 ،Sig =0/00و منطقــه فاقد بوتــهکاری (،Sig =0/00
 )f =20/18اختالف معنی دار نشان داد.
مقایسه اشــکال زیســتی بانک بذر خاک بین دو منطقه نیز در همه
اشکال زیستی به جز همیکریپتوفیتها اختالف معنی-دار نشان داد.
همچنین نتایج تجزیه واریانس یک طرفه اشکال زیستی برای منطقه
بوتــهکاری ( )f =188/747 ،Sig =0/00و همچنیــن منطقــه فاقد
بوتهکاری ( )f =317/093 ،Sig =0/00اختالف معنیدار نشان داد.
بحث و نتیجهگیری
برای تعیین درجه تشــابه بین پوشــش روزمینی و بانک بذر خاک در
هر منطقه ،گیاهان به ســه دسته اصلی تقسیم میشوند :گیاهانی که
فقط در بانک بذر خاک مشاهده میشوند ،اين گونهها توانایی تشكيل
بانــك بذر بــادوام را در خاك دارنــد (,Fenner & Thompson
 ،)2005اما شــرايط براي جوانهزني و رويش آنها در پوشــش گياهي
فراهم نیســت به عنوان مثال این بذور دارای خواب ویژه هســتند که
با تغییرات شــرایط محیطی زمینه برای جوانهزنی آنها فراهم نیست یا
تغییرات آب و هوایی سبب شده است که این بذور برای فرار از شرایط
ســخت محیطی و  ...موفق به جوانهزنی نشودند (.)2009 ,Jankju
ازگونههــای متعلق به ایــن گروه در منطقه بوتهکاریشــده میتوان
به كاله ميرحسن خارپشــتي (،)Acantholimon erinaceum
بابونــه تاج دندانــي (Anthemis arvensis) ، Ceratocarpus
 arenariusو در منطقــه فاقد بوتهکاری بــه گونههايClematis
 ،sp. ، Erodium pulverulentumفرفيــون (Euphorbia
 )helisocopiaاشــاره کرد .دســته دیگر گیاهانی هستند که فقط
در پوشــش روزمینی مشاهده میشوند .این دســته یا به علت فراهم
شــدن شرایط مناســب مثل از بین رفتن خواب بذر یا نیاز به شرایط
خــاص توانایی جوانهزنی در گلخانــه را ندارند ()2010 ,Gholami
و یــا احتماالً اين گونهها داراي بانك بــذر كم دوام با قوه نامیه پایین
میباشند که ســبب میشود در نهایت در بانک بذر خاک حضور پیدا
نکنند ( .)2001 ,Cassie & Watersدسته سوم گیاهانی میباشند
که هم در پوشــش و هم در بانک بذر خــاک حضور دارند؛ مهمترين
دليل حضور اين گونهها در پوشــش گياهي و بانك بذر بواسطه زنده
ماني طوالنــي بذر اين گونهها در خاك ميباشــد .ازگونههای متعلق
به این گروه در منطقه بوتهکاریشــده میتوان بــه بومادران البرزي
(Achillea mllilefolium)، Gypsophila sp.، Scabiosa
 .flavida، Suaeda spو  ...و در منطقه فاقد بوتهکاری به گونههاي
چوبــك تماشــايي ( ،)Acanthophyllum bracteatumدرمنه
کوهــی (،Artemisia sieberi)، Carthamus tinctorius
کاکوتی ( )Ziziphora tenuiorو ...اشاره کرد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که افزايش عمق ،سبب کاهش تشابه
میان پوشــش گیاهی روي زمین و بانک بذر در هر دو منطقه شــد.
محققانی مانندBertiller )2011( ،)2009( .Chaideftou et al
 ,& Aresو (.Jacquemyn el al)2011نيــز به نتايج مشــابهي
دســت يافتند و بیان داشتند که با افزایش عمق میزان تشابه پوشش
روزمینی و بانک بذر خاک کاهش مییابد.
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Asteraceae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Caryophyllaceae
Poaceae

Cerepis sancta (L.) Bornmüller

Clematis sp. Hook.f. & Thoms

Cousinia belangeri Boiss.

Cousinia congesta Boiss.

Dianthus calocephalus Adams

Eremopyrum sp.

Lamiaceae

Chenopodiaceae

Ceratocarpus arenarius Linnaeus.

Lactuca orientalis Boiss.

Lamiaceae

Centaurea sp.

Iridaceae

Asteraceae

Carthamus tinctorius L.

Iris barnumae Baker and Foster

Poaceae

Bromus tectorum L.

Rosaceae

Poaceae

Boissiera squarrosa Bank & Soland

Hulthemia persica L.

Fabaceae

Astragalus glocacanthus Boiss.

Poaceaee

Lamiaceae

Artemisia sieberi Boiss.

Hordeum marinum Boiss.

Asteraceae

Anthemis arvensis Boiss.

Caryophyllaceae

Brassicaceae

Alyssum desertorum L. Rothm.

Gypsophila sp.

Poaceaee

Agropyron sp.

Euphorbiaceae

Asteraceae

Achillea mllilefolium L. subsp.

Euphorbia helisocopia L.

Caryophyllaceae

Acanthophyllum bracteatum Boiss.

Geraniaceae

Plumbaginaceae

Acantholimon erinaceum Boiss.

Erodium pulverulentum Cav.

خانواده

گونه
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P

P

A

A

P

A

A

A

P

P

P

A

A

A

A

A

P

A

P

P

A

A

P

P

P

P

عمر

He

Ge

Th

Th

He

He

Th

Th

He

He

He

Th

Th

Th

Th

Th

He

Th

Ch

He

Th

Th

Ge

He

He

Ch

شكل
زيستي

علفي

علفي

علفي

گندميان

علفي

علفي

علفي

گندميان

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

گندميان

گندميان

بوته¬اي

علفي

علفي

علفي

گندميان

علفي

بوته¬اي

بوته¬اي

I

I

II

I

II

III

III

III

III

III

III

II

II

III

III

III

III

III

III

II

II

III

II

II

III

III

فرم
كالس
خوشخوراكي رويشي

0/10±0/008

0

0

0

0/08±0/005

0/01±0/005

0/01±0/005

0

0/03±0/003

0/02±0/004

0/05±0/007

0/03±0/005

0/15±0/009

0/03±0/005

0

0/04±0/006

0

0

0

0/03±0/001

0

0/02±0/005

0

0

0/01±0/003

0

0-5

0/25±0/03

0

0

0

0

0

0/04±0/019

0

0/06±0/02

0/08±0/03

0

0

0

0

0

0/08±0/02

0

0

0

0/08±0/02

0

0/04±0/01

0

0

0/04±0/01

0

5-10

منطقه فاقد بوته¬کاری
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0

0

0

0/03±0/004

0/02±0/004

0

0

0/01±0/003

0

0

0

0/01±0/003

0

0

0/02±0/002

0/01±0/004

0/06±0/002

0/07±0/002

0/02±0/002

0/07±0/003

0/01±0/004

0/03±0/005

0/03±0/007

0/04±0/007

0/07±0/006

0/01±0/005

0-5

0

0/005±0/005

0

0

0/09±0/02

0

0

0

0/11±0/03

0

0

0

0

0/06±0/02

0

0

0/005±/005

0/12±0/03

0/06±0/01

0/05±0/02

0/09±0/02

0/04±0/02

0/09±0/03

0/06±0/02

0/02±/01

0/009±0/005

5-10

عمق نمونه برداري منطقه
کاری-بوته

0/10±0/01

0

0

0

0/07±0/01

0

0

0

0/06±0/007

0/03±0/008

0/06±0/008

0

0/05±0/005

0/04±0/006

0

0/07±0/01

0

0

0

0/06±0/007

0

0/05±0/008

0

0

0/03±0/007

0

شاهد

0

0

0/02±0/005

0/12±0/003

0

0

0

0/03±0/006

0

0

0

0/02±0/004

0

0

0/03±0/004

0/004±0/004

0/08±0/001

0/09±0/003

0/03±0/003

0/06±0/008

0

0/03±0/008

0/05±0/01

0/03±0/007

0/10±0/003

0

قرق
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A

Asteraceae
Poaceae
Caryophyllaleae
Lamiaceae
Poaceae
Poaceae
Chenopodiaceae

Schismus arabicus

Silene aucheriana Boiss.

Stachys byzantina Boiss.

Stipa barbata Trin. & Rupr.

Stipagrostis plumosa Linn.

A

Poaceae
Lamiaceae

Tragopogon graminifolius DC.

Ziziphora tenuior Lam.
Ch

Th

Th

Th

Ch

He

He

He

Th

Th

Th

He

Th

Th

Th

Th

Th

علفي

علفي

علفي

علفي

بوته¬اي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

علفي

III

II

III

II

III

I

III

III

III

III

III

III

III

III

II

III

II

0/03±0/005

0

0/03±0/006

0/04±0/009

0

0/01±0/003

0

0/02±0/002

0

0/03±/005

0/02±0/006

0/06±0/007

0

0

0

0/001±0/001

0/05±0/008

0-5

0

0/07±0/02

0

0

0/04±0/02

0

0

0

0/05±0/02

0/02±0/01

0

0

0

0

0

0/005±0/005

0

5-10

منطقه فاقد بوته¬کاری

0/04±0/007

0

0

0

0

0/12±0/01

0/01±0/004

0

0

0/013±0/004

0/01±0/004

0

0

0/01±0/003

0/15±0/01

0

0

0-5

0/04±0/01

0

0

0/01±0/02

0

0

0

0

0/005±/005

0/03±0/02

0/003±0/003

0

0/03±0/008

0

0

0

0

5-10

عمق نمونه برداري منطقه
کاری-بوته

0

0

0/02±0/008

0/01±0/007

0

0

0

0/04±0/006

0

0/05±0/01

0/02±0/006

0/10±0/01

0

0

0

0/003±0/003

0/04±0/008

شاهد

0/08±0/006

0

0

0

0

0/13±0/01

0/01±0/005

0

0

0/001±0/001

0

0

0

0/05±0/008

0

0

0
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= کالس سه خوشخوراکیIII ،= کالس دو خوشخوراکیII ،= کالس یک خوشخوراکیI ،= ژئوفیتGe ،=همی¬کرپتوفیتHe ،=کاموفیتCh ،=تروفیتTh ،= گونه¬های چند سالهP ،= گونه¬های یک سالهA

P

A

P

P

P

A

A

A

Taeniatherum caput-medusae

Suaeda sp.

P

Dipsacaceae

Scariola orientalis Boiss.

P

A

A

A

Scabiosa flavida Hausskn

Asteraceae

Onopordon acanthium
Zygophyllaceae

Boraginaceae

Nonnea caspica Willd. G.Don.

A

Chenopodiaceae

Chenopodiaceae

Noea mucronata

A

Salsola sp.

Asteraceae

Matricaria recutita L.

Peganum harmala L.

خانواده

گونه

شكل
فرم
كالس
عمر
خوشخوراكي رويشي زيستي
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شماره  ،111پژوهشهای آبخیزداری ،تابستان 1395
جدول  :2مقایسه غناي گونه اي بانک بذر خاک بين مناطق بوتهکاری و فاقد بوتهکاری

اشتباه معيار ±ميانگين

df

t

Sig

منابع تغيير

٭٭4/893

0/00

عمق  0-5سانتي متر

٭2/175

0/03

عمق  5-10سانتي متر

منطقه فاقد بوته کاری

منطقه بوتهکاری شده

11/7±0/89bA

16/45±0/54aA

38

4/01±0/38bB

8/25±0/43aB

38

٭٭ اختالف معنيدار در سطح  ،0/01٭ اختالف معنيدار در سطح (0/05حروف کوچک نشان دهنده اختالف معنیدار بین عمق  0-5و
 5-10سانتی متری بين مناطق بوته کاری و فاقد بوته کاری و حروف بزرگ نشان دهنده اختالف معنی دار بین عمق  0-5و  5-10سانتی متری در هر منطقه است).
جدول  :3مقایسه تشابه گونه اي بانک بذر خاک و پوشش روزمینی بين مناطق بوتهکاری و فاقد بوتهکاری

اشتباه معيار ±ميانگين

df

منطقه فاقد بوته کاری

منطقه بوتهکاری شده

0/84±0/32aA

0/60±0/02bA

38

0/40±0/38aB

0/21±0/43bB

38

Sig

منابع تغيير

-1/848

0/00

عمق  0-5سانتي متر

-0/770

0/00

عمق  5-10سانتي متر

t

٭٭ اختالف معنيدار در سطح (0/01حروف کوچک نشان دهنده اختالف معنیدار بین عمق  0-5و  5-10سانتی متری بين مناطق بوته کاری و فاقد بوته کاری و حروف
بزرگ نشان دهنده اختالف معنی دار بین عمق  0-5و  5-10سانتی متری در هر منطقه است).
جدول  -4مقايسه فراوانی نسبی کالسهای خوشخوراکی بانک بذر بين مناطق بوتهکاری و فاقد بوتهکاری

df

t

Sig

ميانگين درصد پوشش SE±

منابع تغيير

منطقه فاقد بوته کاری

منطقه بوتهکاری شده

38

**8/219

0/00

8/64±0/bC53

21/48±1/aC46

کالس خوشخوراکی I

38

**4/467

0/00

19/79±0/bB75

31/00±2/aB39

کالس خوشخوراکی II

38

**-9/115

0/00

71/55±0/aA90

47/50±2/bA47

کالس خوشخوراکی III

٭٭ اختالف معنيدار در سطح (0/01حروف کوچک نشان دهنده اختالف معنیدار بوتهکاری و فاقد بوتهکاری است ،حروف بزرگ نشان دهنده اختالف معنیدار بین
کالسهای خوشخوراکی در هر منطقه بصورت جداگانه است)
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جدول  -5مقايسه اشكال زيستي بانک بذر بين مناطق بوتهکاری و فاقد بوته¬کاری

ميانگين درصد پوشش SE±

منابع تغيير

df

t

Sig

38

**-27/875

0/00

44/55±2/aA24

38

**4/803

0/00

0

5/25±2/aD43

38

ns 0/413

0/68

28/67±0/aB72

29/54±1/aB96

 = Heهمي كريپتوفيت

38

**13/127

0/00

26/76±0/bB61

54/66±2/aA03

 = Thتروفيت

منطقه فاقد بوته کاری

منطقه بوته¬کاری شده

10/54±1/bC17

 = Chكاموفيت
 = Geژئوفيت

٭٭ اختالف معنيدار در سطح  ،0/01٭ اختالف معنيدار در سطح  ns ،0/05عدم وجود اختالف معنی دار (حروف کوچک نشان دهنده اختالف معنیدار بوتهکاری و فاقد
بوتهکاری است ،حروف بزرگ نشان دهنده اختالف معنیدار بین اشکال زیستی در هر منطقه بصورت جداگانه است)

عالوه بر این ،نتایج نشــان دهنده تشابه زياد پوشش روزمینی و بانک
بذر در هر دو منطقه بود.
غنا و تشابه پوشش روزمینی و بانک بذر بین دو منطقه دارای اختالف
معنیدار بود بطوری که میزان تشــابه و غنای گونهای در منطقه فاقد
بوتهکاری بیشــتر از منطقه بوتهکاری بود .علت این امر را شاید بتوان
مربوط به خود عملیات اصالحی بوتهکاری دانســت .احتماال بوتههای
آتریپلکس زمینه را برای حضور گونههای جدید فراهم نموده است .در
واقع بوتهها با ایجاد یک میکروکلیمای مناســب به علت سایهاندازی و
کاهش تبخیر ،زمینه را برای حضور گونههای 1ســاله فراهم مینماید
و نتایج بررسی اشکال زیستی نیز موید این مطلب است .به طوري که
مشــاهده میشود بیشترین فراوانی نســبی در منطقه بوتهکاری شده
متعلق به گونههای تروفیت است و همین مهم میتواند از عوامل موثر
برکاهش تشابه منطقه بوتهکاری شده نسبت به منطقه فاقد بوتهکاری
باشــد .این بررسی بهطورکلی نشان داد که تشــابه بانک بذر خاک با
پوشــش روزمینی در منطقه باالســت )2011( .Drebera et al .و
 )2009( .Kassahun et alنیــز در مطالعات خود در مراتع مناطق
خشک و نیمه خشــک به نتایج مشابهی دست یافته و میزان شاخص
تشابه را باال اعالم کردند.
نتایج نشان داد که غنای گونهای در منطقه بوتهکاری بیشتر از منطقه
فاقد بوتهکاری بود و همچنین با افزایش عمق از غنای گونهای کاسته
شــد .بهطوركلي تحت شــرايط قرق ،ورودي بانك بذر خاك به خاطر
فرصــت بذر دهي افزايش مييابد .در برآورد محققين مختلف نشــان
داده شــده است كه تنوع و غناي گونهاي بانك بذر تحت تاثير عواملي
از قبيل دوام بذر ( ،)2000 ,.Auld et alخواب بذر (،)1999 ,Bell
توليد و زندهماني بذر ( ،)2000 ,.Auld et alشكار شدن بذر (Leck
 ،)1989 ,.et alناهمگنــي بانــك بــذر (,Tampson & Grime
 )1979و وضعيت نمونهبرداري ( )1996 ,.Dessaint et alميباشد.
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نتایج نشان داد که در تمامی کالسهای خوشخوراکی بین دو منطقه
اختالف معنیدار وجود داشت .همچنین بین کالسهای خوشخوراکی
در هــر منطقــه نیز بطور جداگانه اختالف معنیدار مشــاهده شــد.
بوتهکاری ســبب افزایش چشــمگیر گونه-های کالس  Iشــده است
بطوری که میزان آن در منطقه فاقد بوتهکاری برابر  8/46و در منطقه
بوتهکاری برابر  21/48بود .همچنین کاهش فراوانی گونههای کالس
 IIIدر منطقه بوتهکاری نســبت به منطقه فاقد بوتهکاری مشــاهده
شــد .با توجه به تغییرات حاصل شــده در کالسهای خوشخوراکی
ن نتیجه گرفت که انجام عملیات بوتهکاری ســبب
میتوان اینچنیــ 
بهبود وضعیت کالسهای خوشــخوراکی شده اســت و این مهم بعد
از ورود دام میتوانــد بــه افزایش تولیدات دامی نیــز کمک کند .در
واقع نــه تنها بوتههای آتریپلکس به افزایــش تولید علوفه در منطقه
کمک نمودهاند بلکه زمینه را نیز برای افزایش گونههای خوشخوراک
و کاهش گونههای غیر خوشخوراک فراهم نمودهاند.
شکل زيســتي هر گونه ويژگي تقريباً ثابتي است که بر اساس سازش
هاي مورفولوژيکي گياه با شــرايط محيطي بوجود آمده است ،در واقع
گونههاي با گســتره اکولوژي محدود ،شکل زیســتي ثابتي دارند اما
گونه هاي با گستره اکولوژي وسيع ممکن است تحت شرايط محيطي
مختلف ،شــکلهاي زيســتي متفاوتي را بروز دهند .گياهاني با شکل
زيســتي مشابه که در کنار هم رشد ميکنند بطور مستقيم با يکديگر
براي اشغال آشــیان اکولوژي رقابت مينمايند .این تشابه ساختاری و
شــکل بیانگر مشابهت در ســازش جهت بهرهگیری از منابع طبیعی
موجود در يک مکان معين اســت (.)2008 ,Bakhshi Khaniki
نتایج نشــان داد به غیر از همیکرپتوفیتها بین سایر اشکال زیستی
بین دو منطقــه تفاوت معنــیدار وجود داشــت)2003( Batoli .
بیان میدارد که هميكريپتوفيتها نقش بســيار تعيين كنندهاي در
تثبيت خاك ،بر عهده دارند و در واقع پناهگاهي براي اســتقرار ساير
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عناصر زيســتي همچون تروفيتها را فراهــم ميآورند .از طرفی این
گونهها شرایط نامســاعد زندگی خود را به صورت ریشه در زیر زمین
میگذرانند و چــون توان تولید بذرهاي زیــادی ندارند تعادلی بین
تولید ســاقههای گل و بذر دهنده با ساقههای رویشی برقرار کردهاند
و با افزایش ســاقههای رویشی از ساقههای بذر دهنده کاسته شدهاند
(.)2012 ,Kamali
نتایج نشــان داد در منطقه بوتهکاری شده بیشــترین فراوانی اشکال
زیســتی متعلق به تروفیتها میباشــد .علت باال بودن تروفیتها در
منطقه بوتهکاری شده ،شاید به این علت باشد که بوتهها بهعنوان گونه
پرســتار عمل کرده و امکان تولید مثل و افزایش بذر را برای گیاهان
تروفیت که قابلیت تکمیل ســریع دوره رویشــی خود را دارند ،فراهم
میکند ( .)2009 ,Jankjuهمچنین تروفیتها در مناطق خشــک و
نیمه خشــک به هنگام فصل بارندگی رشد کرده و دانه تولید میکنند
و ایــن دانهها دوره خشــکی را به حالت خــواب میگذرانند .در واقع
این گیاهان به جای تحمل دورههای طوالنی خشــکی از آن اجتناب
میکننــد ( .)1994 ,Najafi tireshabankareاز طرفــی گیاهان
تروفیت به علت کوچکی و تولید باال و سریع بذر ،قادرند به تعداد زیاد
در خــاک قرار بگیرند (Najafi .)1979 ,Thompson & Grime
 )2008( .tireshabankare et alنیز در مطالعه خود تروفيتها را
بهعنوان فراوانترین شکل زیستی در بانک بذر خاک معرفی میکنند
و علــت حضور تروفيتها در بانك بــذر را کوچکی بذرها میدانند که
سبب میشود آسيب كمتري ديده و قدرت زندهماني خود را براي دوره
بيشتري حفظکنندHolmes ،)2000( Kebrom & Tesfaye .
 )2008( Najafi tireshabankare )1997( ،& Cowlingو
 )2012( Kamaliنيــز ميزان حضور تروفيتهــا را در بانك بذر باال
اعــام کردند .در منطقه فاقد بوتهکاری حضور کاموفیتها بیشــتر از
ســایر اشکال زیستی بود .کمتر بودن کاموفیتها در منطقه بوتهکاری
شده احتماال به علت خود پدیده بوتهکاری میباشد .احتماال بوتههای
آتریپلکس به علت رقابت با کاموفیتها از رشــد آنها جلوگیری کرده،
می تواند ســبب کاهش فراوانی نسبی کاموفیت در منطقه بوتهکاری
شده اســت .از طرفی باال بودن کاموفیتها در منطقه فاقد بوتهکاری
به علت تحمل این دســته از گونهها به کم آبی منطقه و نیز سازگاری
باالی این دســته به شرایط ســخت منطقه است (Iranbakhsh et
.)2008 ,.al
در نهایت میتوان اینگونه بیان داشــت کــه اعمال عملیات بوتهکاری
ســبب بهبود وضعیت ویژگیهای بانک بذر خاک شــده است بطوری
کــه نه تنها غنای گونهای افزایش یافته بلکه ترکیب گونهای نیز بهبود
یافته اســت و افزایش قابل مالحظــه گونه-های کالس  Iو همچنین
کاهــش گونههای کالس  IIIدر منطقه بوته کاری نســبت به منطقه
فاقد بوتهکاری موید این مطلب اســت .از طرفی با اینکه تشابه پوشش
روزمینی و بانــک بذر خاک در منطقه بوتهکاری کمتر اســت با این
حال میزان تشابه پوشش روزمینی و بانک بذر خاک در هر دو منطقه
باالســت و از این رو میتوان در صــورت بروز تغییرات غیر منتظره بر
روی توانایی بانک بذر خاک برای احیای مجدد پوشــش گیاهی تکیه
نمود.
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