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مطالعه ی غنای گونه ای و تشابه پوشش سطحي و بانك 
بذر خاك در مناطق خشك آتريپلکس کاری شده ی شهريار 

)پژوهش  و  سازندگی(

ژپوهش اهیپ آبخیزداری

چکيده
پوشــش گياهی را شــايد بتوان مهمترين فاکتور تأثيرگذار در حفاظت خاک از فرسايش آبی و بادی دانست. مديريت آگاهانه پوشش گياهي، نياز به 
اطالعات دقيق و کافي از آن و ظرفيت هاي بانک بذر خاک دارد. از طرفی بررســی تغييرات ايجاد شــده در پوشش گياهی و بانک بذر خاک بعد از 
عمليات اصالحی می تواند روند تغييرات حاصل از مديريت را بيش از پيش نمايان سازد. رابطه ی بين اين دو لزوم مطالعات بعد از عمليات اصالحی 
را برجســته تر می کند. برای تعيين غنای گونه ای و تشابه پوشش سطحی و بانک بذر خاک، از مناطق آتريپلکس کاری شده 18 ساله قرق و منطقه 
قرق فاقد بوته کاری نمونه برداری صورت گرفت. نمونه برداري بانک بذر در پاييز 1389 به روش تصادفي سيســتماتيک در طول 4 ترانســکت 200 
متری در هر منطقه انجام شــد. 5 پالت يک متر مربعی به فواصل 50 متری در طول هر ترانســکت )جمعا 20 پالت در هر منطقه( مســتقر گرديد. 
نمونه هاي خاک از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متر به وسيله ی اگري به قطر 2/5 سانتي متر برداشت و به گلخانه منتقل و در بستر مناسب کشت 
گرديدند. همچنين بررسی و ثبت پوشش گونه های گياهی در هر پالت در دو مرحله پاييز و بهار 1390، به روش تخمين انجام شد. تعداد گونه هايی 
که از خاک استحصالی از هر پالت در گلخانه جوانه زد و شناسايی شد، به عنوان غنای گونه ای آن نمونه به حساب آمد. از شاخص کيفي سورنسون 
جهت اندازه گيری تشابه بين بانک بذر خاک و پوشش گياهي سطح زمين در هر پالت استفاده شد. برای مقايسه خصوصيات بانک بذر خاک شامل 
تشــابه بانک بذر با پوشــش روزمينی، غنای بانک بذر، کالس های خوشخوراکی و اشکال زيستی بين دو منطقه از آزمون t غير جفتی استفاده شد. 
جهت مقايسه ی هر کدام از خصوصيات بانک بذر خاک بين دو عمق هر منطقه از آزمون t جفتي استفاده شد. از آزمون تجزيه واريانس يک طرفه 
و دانکن جهت مقايسه ی کالس های خوشخوراکی و اشکال زيستی در هر منطقه بطور جداگانه استفاده شد. نتايج نشان داد که در مورد تشابه بانک 
بذر خاک و پوشــش روزمينی، همچنين غنای بانک بذر خاک درعمق 5-0 و 10-5 ســانتی متری بين منطقه بوته کاری و فاقد بوته کاری اختالف 
معنی دار وجود  دارد. نتايج نشــان داد که تشــابه بانک بذر خاک با پوشش سطح زمين در منطقه بوته کاری براي عمق اول 60 درصد و براي عمق 
دوم 24 درصد و در منطقه ی فاقد بوته کاری براي عمق اول 84 درصد و براي عمق دوم 40 درصد اســت. تمامی کالس های خوشخوراکی بين دو 
منطقه اختالف معنی دار نشان داد. از بين اشکال زيستی به جز همی کريپتوفيت ها باقی اشکال زيستی دارای اختالف معنی دار بين دو منطقه بودند.
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مقدمه
تغييرات حاصل از عمليات اصالحی و بررســی رونــد و تأثير اين تغييرات در 
ســطح حوزه های آبخيز کشــور در بهبود مديريت و ارائه راهکار های مناسب 

برای مناطق با شرايط مشابه از اهميت بااليی برخوردار است. پوشش گياهی 
را شــايد بتوان مهمترين فاکتور تأثيرگذار در حفاظت خاک از فرسايش آبی و 
بادی دانست. مديريت آگاهانه پوشش گياهي نياز به اطالعات دقيق و کافي از 
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Abstract
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 5-0 and 10-5 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 5-0 and 10-5 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
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آن و ظرفيت هاي بانک بذر خاک دارد )Kamali, 2012(. با توجه به اينکه 
ســطح وسيعی از حوزه های آبخيز کشــور به دليل شرايط خاص حاکم بر آنها 
 Eskandari( تحت بوته کاری به ويژه با گونه آتريپلکس قرار گرفته اســت
et al., 1999(، بررسی تغييرات ايجاد شده در اين مناطق حائز اهميت خواهد 
بود. ايجاد تغييرات حاصل از عمليات اصالحی را می توان در پوشــش گياهی 
مشــاهده کــرد. از طرفی بانک بذر خاک پل فاصله زمانــي، بين توليد بذر و 
جوانه زدن بذر بوده، می تواند مکانيســمي را براي تداوم جامعه گياهي فراهم 
 کند )Lunt, 1997؛ Auld et al., 2000(. لذا بررســی بانک بذر خاک نيز 
به اندازه پوشــش گياهی از اهميت برخوردار است. اطالع از ساختار و قدرت 
ديناميک بانک بذر جوامع گياهي جهت مديريت پوشش گياهي و احيا پوشش 
مناطــق تخريب يافته بســيار مهم بوده و اطالع از توزيــع  و دوام  بذرها در 
خاک، اثر محيط بر بانک بذر، شباهت پوشش روي زمين با بانک بذر  الزم و 

 .)2009 ,.Esmaeilzadeh et al(ضروري است
Harper )1979( خاک را به منزله بانکی از  بذرهاي مختلف دانســت که 
امکان ســپرده گذاری  )توليد و انتشار (  و برداشت   )جوانه زنی ( از آن وجود دارد . 
بانک بذر به صورت بالقوه اي مي تواند در پروژه هاي ترميم و اصالح پوشــش 
گياهي استفاده شــود )Hopfensperger, 2007(. بخصوص در جاهايي 
که شــباهت بين بانک بذر و پوشــش زياد اســت بانک بذر وسيله اي خوب 
براي بازسازي پوشش است و مي توان از بانک بذر براي بازسازي سايت هاي 
تخريب يافته استفاده کرد )Hegazy et al., 2009(. از طرفی بررسی تشابه 
پوشــش سطحی و بانک بذر خاک جهت بررسی تغييرات مديريت نيز اهميت 
می يابــد. غنای گونه ای ترکيبي از اشــکال مختلف و متنوع جوامع گياهي در 
بانک بذر را شــامل مي شــود )Barbur et al., 1999( و بررسي آن براي 
 Tampson &( تعيين روند تغييرات در مديريت مراتع داراي اهميت است
Graim, 1979(. بانک بذر خاک در پويايی و تشريح پوشش سطحی زمين 
نقش مهمی را بازی می کند، اگر چه اين نقش از يک سيستم تا سيستم ديگر 
متفاوت اســت )Whelan et al., 2002(. در واقع می توان گفت شــباهت 
باالی پوشش و بانک بذر خاک به ما کمک می کند که با ارزيابی يکی ديگری 
را نيز تخمين بزنيم. محققين زيادی به بررســی غنــای گونه ای بانک بذر و 
همچنين تشــابه پوشش سطحی با بانک بذر خاک در مناطق و مديريت های 

مختلف پرداخته اند.
Zende del Ghazimahale )1998( در بررســی بانــک بذر خاک در 
تعــدادی از تيپ های گياهی مراتع فيروزکوه، بر تشــابه اندک بين بانک بذر 
خاک و پوشــش روزمينــی تاکيد کــرد. Erkkila & Heli )1998( بيان 
داشتند چرای دام در مراتع سواحل دريای بالتيک در فنالند باعث کاهش تعداد 
و همچنين غنای گونه ای بانک بذر خاک در ارتفاعات پايين شــد درحالی که 
در ارتفاعــات باالتر چرای دام باعث افزايش تعداد بذر در برخی از گونه ها از 
 .Török et al .گرديد )Juncus gerardii ( جمله گونه اي سازوي شور
)2009( در بررسی تأثير چرای غاز بيان داشتند تشابه بانک بذر خاک و پوشش 
 Bossuyt & .روزمينی در مناطق چرا نشــده کمتر از مناطق چرا شده بود
Hermy )2003( در تحقيقی که در علفزارهای بلژيک انجام دادند گزارش 
کردند که اگر چه غنای گونه ای در پوشــش روزمينی باالست ولی اغلب اين 

گونه ها دارای  بذرهاي با طول عمر کوتاه هســتند و در مناطق تخريب يافته  
بذرهاي اکثر گونه ها در خاک وجود ندارند و نمی توان جهت احيا به بانک بذر 
خاک متکی بود. Bossuyt et al. )2005( در مطالعه ای که در سواحل شور 
دريای شــمال در کشور بلژيک انجام شد، نشان دادند که برای احيای پوشش 
گياهی اين مناطق به جز در چند گونه يکساله نمی توان به بانک بذر خاک تکيه 
کرد. Capon & Brock )2006( درتحقيقی که در مناطق بيابانی استراليا 
انجام شد تأثير سيالب بر بانک بذر خاک و تشابه آن با پوشش سطحی زمين 
را مطالعه کردند. در اين تحقيق بيشترين تعداد بذر در خاک متعلق به گياهان 
يکســاله )گراس و پهن برگ( بود و تشابه بانک بذر خاک با پوشش روزمينی 
با تکرار ســيالب رابطه مســتقيم داشــت. Dreber & Esler )2011( با 
مطالعــه تأثير چرای ســنگين بر روی ويژگی های بانــک بذر خاک، گزارش 
کردند که چرای ســنگين دام باعث افزايش تعداد  بذرهاي گونه های يکساله 
مدفون شــده در خاک می شود و نتايج آنها حاکی از آن بود که رويشگاه های 
به شــدت تخريب يافته نيز به اندازه کافی بذر در خاک خود جهت احيا دارند. 
ازآنجاکه تا کنون در ايران مطالعه ای درمورد بررسی تأثير عمليات بوته کاری و 
تغييرات حاصل از آن بر روی غنای گونه ای و تشابه پوشش روزمينی با بانک 
بذر خاک  انجام نشــده است، در مطالعه حاضر به بررسی اين خصوصيات در 

مناطق آتريپلکس کاری شده قطعه 4 شهريار پرداخته شد.

مواد و روش ها
منطقه ی مورد مطالعه

قطعه ی چهار شــهريار در 35 کيلومتری جنوب غربی شهرستان شهريار و 40 
کيلومتری شهرســتان کرج در محدوده »//12 /5 °50  تا »//40 /36 °50 طول 
شــرقی و »//5 /33 °35  تا »//21 /36 °35  عرض شــمالی قرار دارد. متوسط 
بارندگي 18 ســاله منطقه 237 ميلي متر اســت که از ايــن ميزان 25 درصد 
در پاييز، 45 درصد در زمســتان، 29 درصد در بهار و بقيه در تابســتان اتفاق 
مي افتــد )Hente & 2011 Ranjbari Karimian 2004(. متوســط 
درجه حرارت ســاالنه 13/5 درجه سانتی گراد اســت و گرمترين و سردترين 
ماههای ســال به ترتيب تير و دی می باشند بر اســاس روش اقليمي آمبرژه،  
منطقه جزء مناطق با آب و هوای نيمه خشــک سرد محسوب می شود. شيب 
عمومی منطقه 0/95 درصد می باشــد و قســمت دشــتی منطقه که تحقيق 
حاضر در آن صورت گرفته اســت بدون شيب است. در سال 72-1371طرح 
کشــت گونه آتريپلکس کانسنس)Atriplex canescens( توسط فائو در 
اين منطقه به انجام رســيده اســت و از سال 1379 در سطحی معادل 6298 
هکتار، عمليات اصالحی بيولوژيکی در بخشــهای مختلف اين منطقه توسط 
اداره منابع طبيعی شهرســتان شهريار انجام شده است. بخشی از اين عمليات 
شامل نهال کاری آتريپلکس کانسنس   به مساحت 4718/4 هکتار بوده است 

.)2012 ,Sadeghipour(

نمونه برداري خاك
نمونه برداري از بانک بذر خاک در پاييز 1389به روش تصادفی-سيستماتيک 
انجام شد. در هر منطقه 4 ترانسکت به طول 200 متر مستقر گرديد. در طول 
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هر ترانســکت به فواصل 50 متری از هم 5 پالت يک متر مربعی و مجموعا 
20 پالت در هر منطقه مستقر گرديد )Kamali, 2012(. در صورت برخورد 
بــه بوته، پالت در مجاورت آن قرار گرفــت. نمونه برداری خاک از دو عمق 
5-0 ســانتيمتري و 10-5 سانتيمتري با 10 تکرار در هر پالت بوسيله اگري 
به قطر 2/5 ســانتي متر صورت گرفت و ســپس تکرار های هر عمق به  طور 
جداگانه با هم مخلوط شدند. سپس نمونه هاي خاک به گلخانه منتقل شدند و 
در سيني هايي با ابعاد 26×40 سانتی متر بر روی بستری از ماسه استريل شده 
کشت شدند. پس از کشت در گلخانه نهال های در حال ظهور هر 12 روز يک 
 Chaideftou( بار شمارش، شناسايی و در نهايت از سينی ها حذف گرديدند
et al., 2009( . بعد از اين که ديگر هيچ پايه ای ظاهر نشــد يک دوره 2 
هفته اي تيمار خشــکي به سيني ها داده شد و سپس خاک مجددا آبياري شد 
و نهال ها شناســايی و شمارش آغاز گرديد )Nicol et al., 2007( تا ديگر 
بذري سبز نشد. تعداد گونه هايی که از خاک استحصالی از هر پالت در گلخانه 
جوانه زد و شناســايی شــد، به عنوان غنای گونه ای آن نمونه به حساب آمد 

.)Kamali, 2012(

اندازه گيری پوشش سطحی و تشابه بانك بذر خاك با آن
محل پالت ها با پيکه گذاری در مرحله برداشت نمونه های خاک مشخص شد 
و نهايتًا بررسی و ثبت پوشش گياهی در هر پالت با توجه به فنولوژی گونه ها 
در دو مرحله پاييز و بهار 1390، در زمان رشد غالب گونه ها، به روش تخمين 
انجام شد. شــاخص کيفي سورنسون جهت اندازه گيری تشابه بين بانک بذر 
 Nicol et al.,( خاک و پوشش گياهي سطح زمين در هر پالت استفاده شد
2007(. خود بوته های آتريپلکس در تعيين درصد محاســبه نشــد تا بررسی 

تأثير آنها بر ساير گونه ها، قابل مقايسه با منطقه فاقد بوته کاری باشد. 

تجزيه ی آماری داده ها
ابتدا همگنی و نرمال بودن داده ها بررســی گرديد. براي اندازه گيري اثرات 
چــرا، عمق خاک و اثر متقابل اين دو بر غنای گونه-ای و تشــابه پوشــش 
ســطحی و بانک بذر خاک ابتدا از GLM در قالب طرح فاکتوريل اســتفاده 
شــد. در صورت معنی دار شدن اثرات متقابل، از تجزيه واريانس يک طرفه و 
دانکن برای مقايســه خصوصيات بانک بذر خاک بين مناطق مختلف در هر 
عمق خاک به صورت جداگانه استفاده شد. همچنين براي بررسي خصوصيات 
بانک بذر خاک بين دو عمق 5-0 و 10-5 ســانتي متر در هر يک از مناطق 
بصورت جداگانه از آزمون t زوجي اســتفاده گرديد. تجزيه و تحليل ها با نرم 

افزار های Excel وSPSS نسخه 17 انجام شد. 

نتايج
جمعا در پوشــش روزمينی منطقه بوته کاری 21 گونه شناسائي شد. از طرفی 
در مدت بيش از شــش ماه مطالعــه در گلخانه، 1181 عدد بذر مربوط به 27 
گونه يافت شــد. 18 گونه بين بانک بذر و پوشش سطحی مشترک و 3 گونه 
فقط در پوشش سطح زمين حضور داشتند. همچنين9 گونه فقط در بانک بذر 
حضور داشتند و در پوشش رو زمينی مشاهده نشدند )جدول 1(. در منطقه فاقد 
بوته کاری 24 گونه در پوشش روزمينی ثبت گرديد همچنين در بانک بذر 701 
عدد بذر متعلق به 20 گونه يافت شد که از اين تعداد 19 گونه بين بانک بذر و 
پوشش سطحی مشترک و 5 گونه فقط در پوشش سطح زمين حضور داشتند. 

و تنها يک گونه فقط در بانک بذر حضور داشت )جدول 1(. 

مطالعه ی غنای گونه ای و تشابه پوشش...
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شماره 11۴، پژوهش های آبخیزداری، بهار 9۶

=تزيفیت، Thَای چىذ سالٍ، = گًوPٍَای یل سالٍ، = گًوAٍ) اضتیاٌ معیار در باول بذر ي پًضص ريسمیىي ±َای لیست فزاياوي وسبي گًوٍ -1جذيل 
Ch ،مامًفیت=Heمزپتًفیت، =َميGe ،صئًفیت =Iل خًضخًرامي، = مالس یII ،مالس دي خًضخًرامي =IIIمي(= مالس سٍ خًضخًرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شكل  عمر خانواده گونه
 فرم رويشي زيستي
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ماریمىطقٍ فاقذ بًتٍ  ماریمىطقٍ بًتٍعمق ومًوٍ بزداری     پًضص ري سمیىي 

5-0  10-5  5-0  10-5  قزق ضاَذ 

Acantholimon erinaceum Boiss. Plumbaginaceae P Ch ايبوته  III 0 0 000/0±10/1  000/0±110/1  0 0 

Acanthophyllum bracteatum Boiss. Caryophyllaceae P He ايبوته  III 000/0±10/1  00/0±10/1  000/0±10/1  00/±10/1  000/0±10/1  000/0±01/1  

Achillea mllilefolium L. subsp. Asteraceae P He علفي II 1 0 110/1±10/1  10/1±10/1  0 000/0±10/1  

Agropyron sp. Poaceaee P Ge گندميان II 0 0 000/0±10/1  00/0±10/1  0 00/0±10/1  

Alyssum desertorum  L. Rothm. Brassicaceae A Th علفي III 000/0±10/1  00/0±10/1  000/0±10/1  00/0±10/1  000/0±10/1  000/0±10/1  

Anthemis arvensis Boiss. Asteraceae A Th علفي II 0 0 000/0±10/1  00/0±10/1  0 0 

Artemisia sieberi  Boiss. Lamiaceae P He علفي II 000/0±10/1  00/0±10/1  000/0±10/1  00/0±10/1  000/0±10/1  000/0±10/1  

Astragalus glocacanthus Boiss. Fabaceae P Ch ايبوته  III 0 0 000/0±10/1  00/0±10/1  0 000/0±10/1  

Boissiera squarrosa Bank & Soland Poaceae A Th گندميان III 0 0 000/0±10/1  00/0±00/1  0 000/0±10/1  

Bromus tectorum L. Poaceae P He گندميان III 0 0 000/0±10/1  000/±110/1  0 000/0±10/1  

Carthamus tinctorius L. Asteraceae A Th علفي III 000/0±10/1  00/0±10/1  000/0±10/1  0 00/0±10/1  000/0±110/1  

Centaurea sp. Lamiaceae A Th علفي III 0 0 000/0±10/1  0 0 000/0±10/1  

Ceratocarpus arenarius Linnaeus. Chenopodiaceae A Th علفي III 000/0±10/1  0 0 00/0±10/1  000/0±10/1  0 

Cerepis sancta )L.( Bornmüller Asteraceae A Th علفي II 000/0±00/1  0 0 0 000/0±10/1  0 

Clematis sp.  Hook.f. & Thoms Ranunculaceae A Th علفي II 000/0±10/1  0 000/0±10/1  0 0 000/0±10/1  

Cousinia belangeri Boiss. Lamiaceae P He علفي III 000/0±10/1  0 0 0 000/0±10/1  0 

Cousinia congesta Boiss. Lamiaceae P He علفي III 000/0±10/1  00/0±10/1  0 0 000/0±10/1  0 

Dianthus calocephalus Adams Caryophyllaceae P He علفي III 000/0±10/1  00/0±10/1  0 00/0±00/1  000/0±10/1  0 

Eremopyrum sp. Poaceae A Th گندميان III 0 0 000/0±10/1  0 0 000/0±10/1  

Erodium pulverulentum Cav.  Geraniaceae A Th علفي III 000/0±10/1  000/0±10/1  0 0 0 0 

Euphorbia helisocopia L. Euphorbiaceae A He علفي III 000/0±10/1  0 0 0 0 0 

Gypsophila sp. Caryophyllaceae P He علفي II 000/0±10/1  0 000/0±10/1  00/0±10/1  00/0±10/1  0 

Hordeum marinum Boiss. Poaceaee A Th گندميان I 1 0 110/1±10/1  1 0 000/0±00/1  

Hulthemia persica L. Rosaceae A Th علفي II 0 0 0 0 0 000/0±10/1  

Iris barnumae Baker and Foster Iridaceae P Ge علفي I 0 0 0 000/0±110/1  0 0 

Lactuca orientalis Boiss. Lamiaceae P He علفي I 000/0±01/1  00/0±00/1  0 0 00/0±01/1  0 

Matricaria recutita L. Asteraceae A Th علفي II 000/0±10/1  0 0 0 000/0±10/1  0 

Noea mucronata Chenopodiaceae A Th علفي III 000/1±110/1  000/0±110/1  0 0 000/0±110/1  0 

Nonnea caspica Willd. G.Don. Boraginaceae A Th علفي II 0 0 00/0±00/1  0 0 0 

Onopordon acanthium Asteraceae A Th علفي III 0 0 000/0±10/1  0 0 000/0±10/1  

Peganum harmala L. Zygophyllaceae A Th علفي III 0 0 0 000/0±10/1  0 0 

Salsola sp. Chenopodiaceae P He علفي III 000/0±10/1  0 0 0 00/0±01/1  0 

Scabiosa flavida Hausskn Dipsacaceae A Th علفي III 000/0±10/1  0 000/0±10/1  000/0±110/1  000/0±10/1  0 

Scariola orientalis Boiss. Asteraceae A Th علفي III 000/±10/1  00/0±10/1  000/0±100/1  00/0±10/1  00/0±10/1  000/0±110/1  

Schismus arabicus Poaceae A Th علفي III 0 00/0±10/1  0 000/±110/1  0 0 

Silene aucheriana Boiss. Caryophyllaleae P He علفي III 000/0±10/1  0 0 0 000/0±10/1  0 

Stachys byzantina Boiss. Lamiaceae P He علفي III 0 0 000/0±10/1  0 0 000/0±10/1  

Stipa barbata Trin. & Rupr. Poaceae P He علفي I 000/0±10/1  0 00/0±00/1  0 0 00/0±00/1  

Stipagrostis plumosa Linn. Poaceae P Ch ايبوته  III 0 00/0±10/1  0 0 0 0 

Suaeda sp. Chenopodiaceae A Th علفي II 000/0±10/1  0 0 00/0±10/1  000/0±10/1  0 

Taeniatherum caput�medusae Poaceae A Th يعلف  III 000/0±10/1  0 0 0 000/0±10/1  0 

Tragopogon graminifolius DC. Lamiaceae A Th علفي II 0 00/0±10/1  0 0 0 0 

Ziziphora tenuior Lam. Lamiaceae P Ch علفي III 110/1±10/1  0 110/1±10/1  10/1±10/1  0 000/0±10/1  



40)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری

کاری ٌظان کاری طده و فاكد ةّجَ دار ةیً ىٍعلَ ةّجَحالف ىؿٍیىحری اخشاٌحی 5-10و  0-5دو ؾيق  در ُر ای غٍای گٌَّ
 کاری ىحری ُو درىٍعلَ ةّجَشاٌحی 5-10و   0-5ؾيق  دو دار ةیًاٌگر اخحالف ىؿٍییزوزی ة tُيچٍیً ٌحایر صاغم از  داد.

(00/0= Sig ،593/4= t )َکاریو ُو در ىٍعلَ فاكد ةّج (00/0= Sig ،122/2= t )ةّد. 
 

  ماری ماری ي فاقذ بًتٍ بًتٍغىای گًوٍ ای باول بذر خاك بیه مىاطق  : مقایس2ٍجذيل  
ىیاٌگیً ±اطحتاه ىؿیار  

df t Sig فاكدىٍعلَ  ىٍاةؽ جغییر  
ةّجَ کاری   

کاری طدهةّجَ ىٍعلَ  

89/0±7/11 bA 54/0±45/16 aA 38 893/4٭٭  00/0 شاٌحی ىحر 0-5ؾيق    
38/0±01/4 bB 43/0±25/8 aB 38 175/2٭  03/0 شاٌحی ىحر 5-10ؾيق    

 و 0-5دار ةیً ؾيق )صروف کّچك ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی05/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭، 01/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭٭
 ىحری در ُر ىٍعلَ اشث(.   شاٌحی 5-10و  0-5شاٌحی ىحری ةیً ىٍاظق ةّجَ کاری و فاكد ةّجَ کاری و صروف ةزرگ ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی دار ةیً ؾيق  10-5

 
دار ةیً ىحری اخحالف ىؿٍیشاٌحی 5-10و  0-5دو ؾيق  ةذر خاك و پّطض روزىیٍی در ُر ای ةاٌكطاخع جظاةَ گٌَّ

ؾيق دو  دار ةیً اٌگر اخحالف ىؿٍییزوزی ة tٌظان داد. ُيچٍیً ٌحایر صاغم از را کاری کاری طده و فاكد ةّجَ ىٍعلَ ةّجَ
، Sig =00/0کاری )( و ُو در ىٍعلَ فاكد ةّجSig ،614/2= tَ =00/0) کاری ىحری ُو درىٍعلَ ةّجَاٌحیش 5-10و   5-0

717/1= t ).ةّد 
 

 ماری  ماری ي فاقذ بًتٍ بیه مىاطق بًتٍ ي پًضص ريسمیىي تطابٍ گًوٍ ای باول بذر خاك ی: مقایس3ٍجذيل  
ىیاٌگیً ±اطحتاه ىؿیار  

df t Sig فاكد َ ىٍعل ىٍاةؽ جغییر  
 ةّجَ کاری

کاری طدهةّجَ ىٍعلَ  

32/0±84/0 aA 02/0±60/0 bA 38 848/1٭٭-  00/0 شاٌحی ىحر 0-5ؾيق    
38/0±40/0 aB 43/0±21/0 bB 38 770/0٭٭-  00/0 شاٌحی ىحر 5-10ؾيق    

ىحری ةیً ىٍاظق ةّجَ کاری و فاكد ةّجَ کاری و صروف ةزرگ ٌظان شاٌحی  5-10و  0-5دار ةیً ؾيق )صروف کّچك ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی01/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭٭
 شاٌحی ىحری در ُر ىٍعلَ اشث(. 5-10و  0-5دٍُده اخحالف ىؿٍی دار ةیً ؾيق 

 
دار ٌظان داد. ُيچٍیً ُا اخحالف ىؿٍیةیً دو ىٍعلَ در جياىی کالسةاٌك ةذر خاك ىلایصَ کالس ُای خّطخّراکی 

ىٍعلَ فاكد  ( وSig ،05/37= f =00/0کاری ) ُای خّطخّراکی ةرای ىٍعلَ ةّجَرفَ کالسٌحایر جسزیَ واریاٌس یك ظ
 ( اخحالف ىؿٍی دار ٌظان داد.Sig ،18/20= f =00/0کاری ) ةّجَ

 
  ماری ماری ي فاقذ بًتٍ بیه مىاطق بًتٍباول بذر َای خًضخًرامي  فزاياوي وسبي مالسی مقایسٍ -4جذيل 

df t Sig 
 SE±پّطضىیاٌگیً درغد 

 ىٍاةؽ جغییر
کاری طدهةّجَ ىٍعلَ فاكد ةّجَ کاریىٍعلَ   

38 **219/8 00/0 bC53/0±64/8 aC46/1±48/21  کالس خّطخّراکیI 
38 **467/4 00/0 bB75/0±79/19 aB39/2±00/31  کالس خّطخّراکیII 
38 **115/9- 00/0 aA90/0±55/71 bA47/2±50/47  کالس خّطخّراکیIII 

ُای  دار ةیً کالسکاری اشث، صروف ةزرگ ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی کاری و فاكد ةّجَ دار ةّجَ)صروف کّچك ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی01/0در شعش  دار ىؿٍیالف اخح ٭٭
 خّطخّراکی در ُر ىٍعلَ ةػّرت زداگاٌَ اشث(

 

کاری ٌظان کاری طده و فاكد ةّجَ دار ةیً ىٍعلَ ةّجَحالف ىؿٍیىحری اخشاٌحی 5-10و  0-5دو ؾيق  در ُر ای غٍای گٌَّ
 کاری ىحری ُو درىٍعلَ ةّجَشاٌحی 5-10و   0-5ؾيق  دو دار ةیًاٌگر اخحالف ىؿٍییزوزی ة tُيچٍیً ٌحایر صاغم از  داد.

(00/0= Sig ،593/4= t )َکاریو ُو در ىٍعلَ فاكد ةّج (00/0= Sig ،122/2= t )ةّد. 
 

  ماری ماری ي فاقذ بًتٍ بًتٍغىای گًوٍ ای باول بذر خاك بیه مىاطق  : مقایس2ٍجذيل  
ىیاٌگیً ±اطحتاه ىؿیار  

df t Sig فاكدىٍعلَ  ىٍاةؽ جغییر  
ةّجَ کاری   

کاری طدهةّجَ ىٍعلَ  

89/0±7/11 bA 54/0±45/16 aA 38 893/4٭٭  00/0 شاٌحی ىحر 0-5ؾيق    
38/0±01/4 bB 43/0±25/8 aB 38 175/2٭  03/0 شاٌحی ىحر 5-10ؾيق    

 و 0-5دار ةیً ؾيق )صروف کّچك ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی05/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭، 01/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭٭
 ىحری در ُر ىٍعلَ اشث(.   شاٌحی 5-10و  0-5شاٌحی ىحری ةیً ىٍاظق ةّجَ کاری و فاكد ةّجَ کاری و صروف ةزرگ ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی دار ةیً ؾيق  10-5

 
دار ةیً ىحری اخحالف ىؿٍیشاٌحی 5-10و  0-5دو ؾيق  ةذر خاك و پّطض روزىیٍی در ُر ای ةاٌكطاخع جظاةَ گٌَّ

ؾيق دو  دار ةیً اٌگر اخحالف ىؿٍییزوزی ة tٌظان داد. ُيچٍیً ٌحایر صاغم از را کاری کاری طده و فاكد ةّجَ ىٍعلَ ةّجَ
، Sig =00/0کاری )( و ُو در ىٍعلَ فاكد ةّجSig ،614/2= tَ =00/0) کاری ىحری ُو درىٍعلَ ةّجَاٌحیش 5-10و   5-0

717/1= t ).ةّد 
 

 ماری  ماری ي فاقذ بًتٍ بیه مىاطق بًتٍ ي پًضص ريسمیىي تطابٍ گًوٍ ای باول بذر خاك ی: مقایس3ٍجذيل  
ىیاٌگیً ±اطحتاه ىؿیار  

df t Sig فاكد َ ىٍعل ىٍاةؽ جغییر  
 ةّجَ کاری

کاری طدهةّجَ ىٍعلَ  

32/0±84/0 aA 02/0±60/0 bA 38 848/1٭٭-  00/0 شاٌحی ىحر 0-5ؾيق    
38/0±40/0 aB 43/0±21/0 bB 38 770/0٭٭-  00/0 شاٌحی ىحر 5-10ؾيق    

ىحری ةیً ىٍاظق ةّجَ کاری و فاكد ةّجَ کاری و صروف ةزرگ ٌظان شاٌحی  5-10و  0-5دار ةیً ؾيق )صروف کّچك ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی01/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭٭
 شاٌحی ىحری در ُر ىٍعلَ اشث(. 5-10و  0-5دٍُده اخحالف ىؿٍی دار ةیً ؾيق 

 
دار ٌظان داد. ُيچٍیً ُا اخحالف ىؿٍیةیً دو ىٍعلَ در جياىی کالسةاٌك ةذر خاك ىلایصَ کالس ُای خّطخّراکی 

ىٍعلَ فاكد  ( وSig ،05/37= f =00/0کاری ) ُای خّطخّراکی ةرای ىٍعلَ ةّجَرفَ کالسٌحایر جسزیَ واریاٌس یك ظ
 ( اخحالف ىؿٍی دار ٌظان داد.Sig ،18/20= f =00/0کاری ) ةّجَ

 
  ماری ماری ي فاقذ بًتٍ بیه مىاطق بًتٍباول بذر َای خًضخًرامي  فزاياوي وسبي مالسی مقایسٍ -4جذيل 

df t Sig 
 SE±پّطضىیاٌگیً درغد 

 ىٍاةؽ جغییر
کاری طدهةّجَ ىٍعلَ فاكد ةّجَ کاریىٍعلَ   

38 **219/8 00/0 bC53/0±64/8 aC46/1±48/21  کالس خّطخّراکیI 
38 **467/4 00/0 bB75/0±79/19 aB39/2±00/31  کالس خّطخّراکیII 
38 **115/9- 00/0 aA90/0±55/71 bA47/2±50/47  کالس خّطخّراکیIII 

ُای  دار ةیً کالسکاری اشث، صروف ةزرگ ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی کاری و فاكد ةّجَ دار ةّجَ)صروف کّچك ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی01/0در شعش  دار ىؿٍیالف اخح ٭٭
 خّطخّراکی در ُر ىٍعلَ ةػّرت زداگاٌَ اشث(

 

کاری ٌظان کاری طده و فاكد ةّجَ دار ةیً ىٍعلَ ةّجَحالف ىؿٍیىحری اخشاٌحی 5-10و  0-5دو ؾيق  در ُر ای غٍای گٌَّ
 کاری ىحری ُو درىٍعلَ ةّجَشاٌحی 5-10و   0-5ؾيق  دو دار ةیًاٌگر اخحالف ىؿٍییزوزی ة tُيچٍیً ٌحایر صاغم از  داد.

(00/0= Sig ،593/4= t )َکاریو ُو در ىٍعلَ فاكد ةّج (00/0= Sig ،122/2= t )ةّد. 
 

  ماری ماری ي فاقذ بًتٍ بًتٍغىای گًوٍ ای باول بذر خاك بیه مىاطق  : مقایس2ٍجذيل  
ىیاٌگیً ±اطحتاه ىؿیار  

df t Sig فاكدىٍعلَ  ىٍاةؽ جغییر  
ةّجَ کاری   

کاری طدهةّجَ ىٍعلَ  

89/0±7/11 bA 54/0±45/16 aA 38 893/4٭٭  00/0 شاٌحی ىحر 0-5ؾيق    
38/0±01/4 bB 43/0±25/8 aB 38 175/2٭  03/0 شاٌحی ىحر 5-10ؾيق    

 و 0-5دار ةیً ؾيق )صروف کّچك ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی05/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭، 01/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭٭
 ىحری در ُر ىٍعلَ اشث(.   شاٌحی 5-10و  0-5شاٌحی ىحری ةیً ىٍاظق ةّجَ کاری و فاكد ةّجَ کاری و صروف ةزرگ ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی دار ةیً ؾيق  10-5

 
دار ةیً ىحری اخحالف ىؿٍیشاٌحی 5-10و  0-5دو ؾيق  ةذر خاك و پّطض روزىیٍی در ُر ای ةاٌكطاخع جظاةَ گٌَّ

ؾيق دو  دار ةیً اٌگر اخحالف ىؿٍییزوزی ة tٌظان داد. ُيچٍیً ٌحایر صاغم از را کاری کاری طده و فاكد ةّجَ ىٍعلَ ةّجَ
، Sig =00/0کاری )( و ُو در ىٍعلَ فاكد ةّجSig ،614/2= tَ =00/0) کاری ىحری ُو درىٍعلَ ةّجَاٌحیش 5-10و   5-0

717/1= t ).ةّد 
 

 ماری  ماری ي فاقذ بًتٍ بیه مىاطق بًتٍ ي پًضص ريسمیىي تطابٍ گًوٍ ای باول بذر خاك ی: مقایس3ٍجذيل  
ىیاٌگیً ±اطحتاه ىؿیار  

df t Sig فاكد َ ىٍعل ىٍاةؽ جغییر  
 ةّجَ کاری

کاری طدهةّجَ ىٍعلَ  

32/0±84/0 aA 02/0±60/0 bA 38 848/1٭٭-  00/0 شاٌحی ىحر 0-5ؾيق    
38/0±40/0 aB 43/0±21/0 bB 38 770/0٭٭-  00/0 شاٌحی ىحر 5-10ؾيق    

ىحری ةیً ىٍاظق ةّجَ کاری و فاكد ةّجَ کاری و صروف ةزرگ ٌظان شاٌحی  5-10و  0-5دار ةیً ؾيق )صروف کّچك ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی01/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭٭
 شاٌحی ىحری در ُر ىٍعلَ اشث(. 5-10و  0-5دٍُده اخحالف ىؿٍی دار ةیً ؾيق 

 
دار ٌظان داد. ُيچٍیً ُا اخحالف ىؿٍیةیً دو ىٍعلَ در جياىی کالسةاٌك ةذر خاك ىلایصَ کالس ُای خّطخّراکی 

ىٍعلَ فاكد  ( وSig ،05/37= f =00/0کاری ) ُای خّطخّراکی ةرای ىٍعلَ ةّجَرفَ کالسٌحایر جسزیَ واریاٌس یك ظ
 ( اخحالف ىؿٍی دار ٌظان داد.Sig ،18/20= f =00/0کاری ) ةّجَ

 
  ماری ماری ي فاقذ بًتٍ بیه مىاطق بًتٍباول بذر َای خًضخًرامي  فزاياوي وسبي مالسی مقایسٍ -4جذيل 

df t Sig 
 SE±پّطضىیاٌگیً درغد 

 ىٍاةؽ جغییر
کاری طدهةّجَ ىٍعلَ فاكد ةّجَ کاریىٍعلَ   

38 **219/8 00/0 bC53/0±64/8 aC46/1±48/21  کالس خّطخّراکیI 
38 **467/4 00/0 bB75/0±79/19 aB39/2±00/31  کالس خّطخّراکیII 
38 **115/9- 00/0 aA90/0±55/71 bA47/2±50/47  کالس خّطخّراکیIII 

ُای  دار ةیً کالسکاری اشث، صروف ةزرگ ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی کاری و فاكد ةّجَ دار ةّجَ)صروف کّچك ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی01/0در شعش  دار ىؿٍیالف اخح ٭٭
 خّطخّراکی در ُر ىٍعلَ ةػّرت زداگاٌَ اشث(

 

غنای گونه ای در هر دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متری اختالف معنی دار بين 
 t منطقه بوته کاری شده و فاقد بوته کاری نشان داد. همچنين نتايج حاصل از
زوجی بيانگر اختالف معنی دار بين دو عمق 5-0  و 10-5 ســانتی متری هم 

درمنطقه بوته کاری )t =4/593 ،Sig =0/00( و هم در منطقه فاقد بوته کاری 
)t =2/122 ،Sig =0/00( بود.

شــاخص تشابه گونه ای بانک  بذر خاک و پوشــش روزمينی در هر دو عمق 
5-0 و 10-5 ســانتی متری اختالف معنی دار بين منطقه بوته کاری شــده و 
فاقد بوته کاری را نشان داد. همچنين نتايج حاصل از t زوجی بيانگر اختالف 

معنی دار بين  دو عمق 5-0  و 10-5 ســانتی متری هم درمنطقه بوته کاری 
 ،Sig =0/00( و هــم در منطقه فاقــد بوته کاری )t =2/614 ،Sig =0/00(

t =1/717( بود.

مقايسه کالس های خوشــخوراکی بانک بذر خاک بين دو منطقه در تمامی 
کالس ها اختالف معنی دار نشان داد. همچنين نتايج تجزيه واريانس يک طرفه 

کالس های خوشخوراکی برای منطقه بوته کاری )f =37/05 ،Sig =0/00( و 
منطقه فاقد بوته کاری )f =20/18 ،Sig =0/00( اختالف معنی دار نشان داد.

مقايسه ی اشکال زيســتی بانک بذر خاک بين دو منطقه نيز در همه اشکال 
زيســتی به جز همی کريپتوفيت ها اختالف معنی دار نشان داد. همچنين نتايج 
تجزيه واريانس يک طرفه اشــکال زيســتی برای منطقه بوته کاری )0/00= 

 ،Sig =0/00( و همچنيــن منطقــه فاقــد بوتــه کاری )f =188/747 ،Sig
f =317/093( اختالف معنی دار نشان داد.

مطالعه ی غنای گونه ای و تشابه پوشش...
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اخحالف ُا کریپحّفیثةَ زز ُيیاطکال زیصحی  ُيَدر ٌیز ةیً دو ىٍعلَ ةاٌك ةذر خاك اطکال زیصحی  یىلایصَ
 =Sig ،747/188 =00/0کاری ) دار ٌظان داد. ُيچٍیً ٌحایر جسزیَ واریاٌس یك ظرفَ اطکال زیصحی ةرای ىٍعلَ ةّجَىؿٍی

fَو ُيچٍیً ىٍعلَ فاكد ةّج ) ( 00/0کاری= Sig ،093/317= fاخحالف ىؿٍی ) .دار ٌظان داد 
 

 ماری ماری ي فاقذ بًتٍ بًتٍبیه مىاطق  بذرباول  اضنال سیستي یمقایسٍ -5جذيل 

df t Sig 
 SE±ىیاٌگیً درغد پّطض

 ىٍاةؽ جغییر
کاری طدهةّجَ ىٍعلَ فاكد ةّجَ کاریىٍعلَ   

38 **875/27- 00/0 aA24/2±55/44 bC17/1±54/10  ; کاىّفیثCh 
38 **803/4 00/0 0 aD43/2±25/5  ; ژئّفیثGe 
38 413/0  ns 68/0 aB72/0±67/28 aB96/1±54/29  ; ُيی کریپحّفیثHe 
38 **127/13 00/0 bB61/0±76/26 aA03/2±66/54  ; جروفیثTh 

کاری و فاكد  دار ةّجَ)صروف کّچك ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی اخحالف ىؿٍی دار ؾدم وزّد ns ،05/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭، 01/0در شعش  دار ىؿٍیاخحالف  ٭٭
 دار ةیً اطکال زیصحی در ُر ىٍعلَ ةػّرت زداگاٌَ اشث(کاری اشث، صروف ةزرگ ٌظان دٍُده اخحالف ىؿٍی ةّجَ

 
 

 گیزی بحث ي وتیجٍ
طٌّد: دشحَ اغهی جلصیو ىیشَ گیاُان ةَ  ،ةرای جؿییً درزَ جظاةَ ةیً پّطض روزىیٍی و ةاٌك ةذر خاك در ُر ىٍعلَ

 Fenner) دارٌد خاك را در ةادوام ةذر جظکیم ةاٌك ُا جّاٌاییگٌَّ طٌّد، ایًىی گیاُاٌی کَ فلط در ةاٌك ةذر خاك ىظاُده
& Thompson, 2005 ،)ةَ ؾٍّان ىذال ایً ةذور  ٌیصث فراُو گیاُی پّطض در رویض آٌِا و زٌیزّاٌَ ةرای طرایط اىا

اُو ٌیصث یا جغییرات آب و ُّایی شتب زٌی آٌِا فردارای خّاب ویژه ُصحٍد کَ ةا جغییرات طرایط ىضیعی زىیٍَ ةرای زّاٌَ
ُای ازگٌَّ .(Jankju, 2009)زٌی ٌظّدٌد طده اشث کَ ایً ةذور ةرای فرار از طرایط شخث ىضیعی و ... ىّفق ةَ زّاٌَ

ةاةٌَّ جاج  ،(Acantholimon  erinaceum) کاله ىیرصصً خارپظحی طده ىیحّان ةَ کاری گروه در ىٍعلَ ةّجَایً ىحؿهق ةَ 
، Clematis sp.  ُایکاری ةَ گٌَّو در ىٍعلَ فاكد ةّجَ arenarius arpusCeratoc،   (arvensis sAnthemi) ٌیدٌدا

Erodium pulverulentum، فرفیّن (Euphorbia helisocopia) .گیاُاٌی ُصحٍد کَ فلط در  دشحَ دیگر  اطاره کرد
یا ٌیاز ةَ  طدن طرایط ىٍاشب ىذم از ةیً رفحً خّاب ةذرفراُو طٌّد. ایً دشحَ یا ةَ ؾهث  پّطض روزىیٍی ىظاُده ىی

دوام ةا  کو ةاٌك ةذر دارای ُاگٌَّ ایً اصحياالً و یا  (Gholami, 2010زٌی در گهخاٌَ را ٌدارٌد )طرایط خاص جّاٌایی زّاٌَ
. (Cassie & Waters, 2001) طّد در ٌِایث در ةاٌك ةذر خاك صضّر پیدا ٌکٍٍدةاطٍد کَ شتب ىیكّه ٌاىیَ پاییً ىی

 در ُاگٌَّ ایً صضّر دنیم ىِيحریًةاطٍد کَ ُو در پّطض و ُو در ةاٌك ةذر خاك صضّر دارٌد؛ دشحَ شّم گیاُاٌی ىی
گروه در  ایً ُای ىحؿهق ةَةاطد. ازگٌَّىی خاك در ُاگٌَّ ایً ظّالٌی ةذر ىاٌی زٌده ةّاشعَ ةذر ةاٌك و پّطض گیاُی

، Gypsophila sp. ،Scabiosa flavida، (Achillea mllilefolium) ةّىادران انترزی حّان ةَطده ىی کاری ىٍعلَ ةّجَ
Suaeda sp. ... چّةك جياطایی ُایکاری ةَ گٌَّو در ىٍعلَ فاكد ةّجَ و (Acanthophyllum bracteatum)،  درمنه کوهی

(Artemisia sieberi)، Carthamus tinctorius، کاکّجی (Ziziphora tenuior) ...اطاره کرد و. 
در ُر دو  ةذر و ةاٌك پّطض گیاُی روی زىیً کاُض جظاةَ ىیان شتب ،ایض ؾيقزکَ اف داد ٌظان ُاداده  جسزیَ و جضهیم

ٌیز .Jacquemyn el al)2011(  و ,Bertiller & Ares )Chaideftou et al.  (2009،) )2011ىضللاٌی ىاٌٍد طد. ىٍعلَ
-و ةیان داطحٍد کَ ةا افزایض ؾيق ىیزان جظاةَ پّطض روزىیٍی و ةاٌك ةذر خاك کاُض ىی ٍدةَ ٌحایر ىظاةِی دشث یافح

 . پّطض روزىیٍی و ةاٌك ةذر در ُر دو ىٍعلَ ةّدزیاد  دٍُده جظاةَ  ٌحایر ٌظان ،ؾالوه ةر ایً .یاةد

بحث و نتيجه گيری 
برای تعيين درجه تشابه بين پوشش روزمينی و بانک بذر خاک در هر منطقه، 
گياهان به ســه دسته اصلی تقسيم می شــوند: گياهانی که فقط در بانک بذر 
خاک مشــاهده می شوند، اين گونه ها توانايی تشــکيل بانک بذر بادوام را در 
خاک دارند )Fenner & Thompson, 2005(، اما شــرايط براي جوانه زني 
و رويش آنها در پوشــش گياهي فراهم نيست به عنوان مثال اين بذور دارای 
خواب ويژه هســتند که با تغييرات شرايط محيطی زمينه برای جوانه زنی آنها 
فراهم نيســت يا تغييرات آب و هوايی ســبب شده اســت که اين بذور برای 
 Jankju,( فرار از شــرايط ســخت محيطی و ... موفق به جوانه زنی نشودند
2009(. ازگونه هــای متعلق به اين گروه در منطقه بوته کاری  شــده ميتوان 
به کاله ميرحســن خارپشــتي )Acantholimon  erinaceum(، بابونه تاج 
دنداني )Anthemis arvensis(  ، Ceratocarpus arenarius و در منطقه 
 ،Clematis sp.  ، Erodium pulverulentumفاقد بوته کاری به گونه هاي
فرفيــون )Euphorbia helisocopia( اشــاره کرد.  دســته ديگر گياهانی 
هستند که فقط در پوشــش روزمينی مشاهده می شوند. اين دسته يا به علت 
فراهم شدن شرايط مناسب مثل از بين رفتن خواب بذر يا نياز به شرايط خاص 
توانايی جوانه زنی در گلخانــه را ندارند )Gholami, 2010( و يا احتمااًل اين 
گونه ها داراي بانک بذر کم دوام با قوه ناميه پايين می باشند که سبب می شود 
 .)Cassie & Waters, 2001( در نهايت در بانک بذر خاک حضور پيدا نکنند
دسته سوم گياهانی می باشند که هم در پوشش و هم در بانک بذر خاک حضور 
دارند؛ مهمترين دليل حضور اين گونه ها در پوشش گياهي و بانک بذر بواسطه 
زنده ماني طوالني بذر اين گونه ها در خاک مي-باشــد. ازگونه های متعلق به 
 Achillea( اين گروه در منطقه بوته کاری  شــده ميتوان به بومادران البرزي
mllilefolium(، Gypsophila sp.، Scabiosa flavida، Suaeda sp. و 
Acanthophyl�(  ... و در منطقه فاقد بوته کاری به گونه هاي چوبک تماشايي
 Artemisia sieberi(، Carthamus( درمنه کوهــی ،)lum bracteatum

tinctorius، کاکوتی )Ziziphora tenuior( و... اشاره کرد.
تجزيه و تحليل  داده ها نشــان داد که افزايش عمق، ســبب کاهش تشــابه 
ميان پوشــش گياهی روي زمين و بانک بذر در هر دو منطقه شد. محققانی 
 ,Bertiller & Ares )2011( ،)2009(  .Chaideftou et alماننــد
و  )Jacquemyn el al)2011.نيز به نتايج مشــابهي دست يافتند و بيان 
داشــتند که با افزايش عمق ميزان تشــابه پوشش روزمينی و بانک بذر خاک 

کاهش می يابد. عالوه بر اين، نتايج نشان  دهنده تشابه  زياد پوشش روزمينی 
و بانک بذر در هر دو منطقه بود. 

غنا و تشابه پوشش روزمينی و بانک بذر بين دو منطقه دارای اختالف معنی دار 
بود بطوری که ميزان تشــابه و غنای گونه ای در منطقه فاقد بوته کاری بيشتر 
از منطقه بوته کاری بود. علت اين امر را شــايد بتوان مربوط به خود عمليات 
اصالحی بوته کاری دانست. احتماال بوته های آتريپلکس زمينه را برای حضور 
گونه های جديد فراهم نموده است. در واقع بوته ها با ايجاد يک ميکروکليمای 
مناســب به علت سايه اندازی و کاهش تبخير، زمينه را برای حضور گونه های 
1ساله فراهم می نمايد و نتايج بررسی اشکال زيستی نيز مويد اين مطلب است. 
به طوري که مشاهده می شود بيشــترين فراوانی نسبی در منطقه بوته کاری 
شــده متعلق به گونه های تروفيت است و همين مهم می تواند از عوامل موثر 
برکاهش تشــابه منطقه بوته کاری شده نسبت به منطقه فاقد بوته کاری باشد. 
اين بررسی به طورکلی نشان داد که تشابه بانک بذر خاک با پوشش روزمينی 
 .Kassahun et al 2011( و( .Drebera et al .در منطقــه باالســت
)2009( نيز در مطالعات خود در مراتع مناطق خشــک و نيمه خشک به نتايج 

مشابهی دست يافته و ميزان شاخص تشابه را باال اعالم کردند. 
نتايج نشــان داد کــه غنای گونه ای در منطقه ی بوته کاری بيشــتر از منطقه 
فاقد بوته کاری بود و همچنين با افزايش عمق از غنای گونه ای کاســته شد. 
 به طورکلي تحت شــرايط قــرق، ورودي بانک بذر خــاک به خاطر فرصت 
بذر دهي افزايش مي يابد. در برآورد محققان مختلف نشان داده شده است که 
 Auld( تنــوع و غناي گونه اي بانک بذر تحت تأثير عواملي از قبيل دوام بذر
 Auld( توليد و زنده ماني بذر ،)1999 ,Bell( خــواب بــذر ،)2000 ,.et al
et al., 2000(، شــکار شدن بذر )Leck et al., 1989(، ناهمگني بانک بذر 
 Dessaint( و وضعيــت نمونه برداري )1979 ,Tampson & Grime(

et al., 1996( مي باشد.
نتايج نشان داد که در تمامی کالس های خوشخوراکی بين دو منطقه اختالف 
معنی دار وجود داشــت. همچنين بين کالس های خوشخوراکی در هر منطقه 
نيز بطور جداگانه اختالف معنی دار مشــاهده شــد. بوته کاری سبب افزايش 
چشــمگير گونه های کالس I شــده اســت بطوری که ميزان آن در منطقه 
فاقــد بوته کاری برابر 8/46 و در منطقه بوته کاری برابر 21/48 بود. همچنين 
کاهش فراوانی گونه های کالس III در منطقه بوته کاری نســبت به منطقه 
فاقد بوته کاری مشــاهده شد. با توجه به تغييرات حاصل شده در کالس های 
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خوشــخوراکی می توان اينچنين  نتيجه گرفت که انجــام عمليات بوته کاری 
سبب بهبود وضعيت کالس های خوشــخوراکی شده است و اين مهم بعد از 
ورود دام می توانــد به افزايش توليدات دامــی نيز کمک کند. در واقع نه تنها 
بوته های آتريپلکس به افزايش توليــد علوفه در منطقه کمک نموده اند بلکه 
زمينه را نيــز برای افزايش گونه های خوشــخوراک و کاهش گونه های غير 

خوشخوراک فراهم نموده اند.
شــکل زيســتي هر گونه ويژگي تقريبًا ثابتي است که بر اساس سازش هاي 
مورفولوژيکي گياه با شــرايط محيطي بوجود آمده است، در واقع گونه هاي با 
گســتره اکولوژي محدود، شکل زيســتي ثابتي دارند اما گونه هاي با گستره 
اکولوژي وســيع ممکن است تحت شرايط محيطي مختلف، شکلهاي زيستي 
متفاوتي را بروز دهند. گياهاني با شــکل زيســتي مشابه که در کنار هم رشد 
مي کنند بطور مستقيم با يکديگر براي اشغال آشيان اکولوژي رقابت مي نمايند. 
اين تشابه ساختاری و شــکل بيانگر مشابهت در سازش جهت بهره گيری از 
 ,Bakhshi Khaniki( منابــع طبيعی موجود در يک مکان معين اســت
2008(. نتايج نشــان داد به غير از همی کرپتوفيت ها بين ساير اشکال زيستی 
بين دو منطقه تفاوت معنی دار وجود داشت. Batoli )2003( بيان می دارد که 
همي کريپتوفيت ها نقش بسيار تعيين کننده اي در تثبيت خاک، بر عهده دارند 
و در واقع پناهگاهي براي اســتقرار ســاير عناصر زيستي همچون تروفيت ها 
را فراهم مي آورند. از طرفی اين گونه ها شــرايط نامســاعد زندگی خود را به 
صورت ريشــه در زير زمين می گذرانند و چون تــوان توليد  بذرهاي زيادی 
ندارند تعادلی بين توليد ساقه های گل و بذر دهنده با ساقه های رويشی برقرار 
کرده اند و با افزايش ســاقه های رويشی از ساقه های بذر دهنده کاسته شده اند 

.)2012 ,Kamali(
نتايج نشــان داد در منطقه ی بوته کاری شده بيشترين فراوانی اشکال زيستی 
متعلق به تروفيت ها می باشــد. علت باال بودن تروفيت ها در منطقه بوته کاری 
شــده، شايد به اين علت باشــد که بوته ها به عنوان گونه پرستار عمل کرده و 
امــکان توليد مثل و افزايش بذر را بــرای گياهان تروفيت که قابليت تکميل 
سريع دوره رويشی خود را دارند، فراهم می کند )Jankju, 2009(. همچنين 
تروفيت ها در مناطق خشــک و نيمه خشــک به هنگام فصل بارندگی رشد 
کــرده و دانه توليد می کننــد و اين دانه ها دوره خشــکی را به حالت خواب 
می گذراننــد. در واقع اين گياهان به جای تحمل دوره های طوالنی خشــکی 
از آن اجتنــاب می کننــد )Najafi tireshabankare, 1994(. از طرفی 
گياهــان تروفيت به علت کوچکی و توليد باال و ســريع بذر، قادرند به تعداد 
 Najafi .)1979 ,Thompson & Grime( زيــاد در خاک قرار بگيرند
tireshabankare et al. )2008( نيــز در مطالعــه خــود تروفيت ها را 
به عنوان فراوان ترين شکل زيستی در بانک بذر خاک معرفی می کنند و علت 
حضور تروفيت ها در بانک بذر را کوچکی بذر ها می دانند که ســبب می شــود 
آســيب کمتري ديده و قــدرت زنده ماني خود را براي دوره بيشــتري حفظ 
 ،Holmes & Cowling  ،)2000( Kebrom & Tesfaye .کننــد 
)1997( Najafi tireshabankare )2008( و Kamali )2012( نيــز 
ميــزان حضور تروفيت هــا را در بانک بذر باال اعالم کردنــد. در منطقه فاقد 
بوته کاری حضور کاموفيت ها بيشتر از ســاير اشکال زيستی بود. کمتر بودن 

کاموفيت ها در منطقه بوته کاری شــده احتماال به علت خود پديده بوته کاری 
می-باشــد. احتماال بوته های آتريپلکس به علت رقابت با کاموفيت ها از رشد 
آنها جلوگيری کرده، می تواند سبب کاهش فراوانی نسبی کاموفيت در منطقه 
بوته کاری شده است. از طرفی باال بودن کاموفيت ها در منطقه فاقد بوته کاری 
به علت تحمل اين دســته از گونه ها به کم آبی منطقه و نيز سازگاری باالی 

.)2008 ,.Iranbakhsh et al( اين دسته به شرايط سخت منطقه است
در نهايت می توان اينگونه بيان داشــت که اعمال عمليات بوته کاری ســبب 
بهبود وضعيت ويژگی های بانک بذر خاک شده است بطوری که نه تنها غنای 
گونــه ای افزايش يافته بلکه ترکيب گونه ای نيز بهبود يافته اســت و افزايش 
قابل مالحظه گونه های کالس I و همچنين کاهش گونه های کالس III در 
منطقه بوته کاری نســبت به منطقه فاقد بوته کاری مويد اين مطلب است. از 
طرفی با اينکه تشــابه پوشش روزمينی و بانک بذر خاک در منطقه بوته کاری 
کمتر است با اين حال ميزان تشابه پوشش روزمينی و بانک بذر خاک در هر 
دو منطقه باالســت و از اين رو می توان در صورت بروز تغييرات غير منتظره 
بر روی توانايی بانک بذر خاک برای احيای مجدد پوشش گياهی تکيه نمود.

منابع
1. Auld, T.D., Keith, D.A. and  Bradstock, R.A. 
)2000(. Patterns in longevity of soil seed banks 
in fire-prone communities of south-eastern  
Australia. Australian Journal of Botany, vol. 48, no.4, pp.  
539-548.
2. Bakhshi Khaniki, GH. R. )2008(. Flora and  
vegetation studies in Ferdows area, Khorasan province 
)Iran(. Pajouhesh & Sazandegi, )Special Issue(, pp. 183 
- 195.
3. Barbur, M.G., Burk, J.H., Pitts, W., Gilliam, 
F.S. and Schwartz, M.W. (1999). Terrestrial plant  
Ecology (3th. edition), an important of Addison wesly 
Longman Incorporation, 649pp.
4. Batooli, H. (2003). Biodiversity and  
species richness of plant elements in Qazaan  
reserve of Kashan. Pajouhesh & Sazandegi, vol. 61, pp.  
85-103. 
5. Bell, D.T. )1999(. The process of germination in  
Australian species. Australian Journal of Botany, vol. 
47, no. 4, pp. 475-517.
6. Bertiller, M.B. and Ares, J.O. )2011(. Does sheep 
selectivity along grazing paths negatively affect  
biological crusts and soil seed banks in arid shrub 
lands? A case study in the Patagonian Monte,  
Argentina. Journal of Environmental Management, vol. 

مطالعه ی غنای گونه ای و تشابه پوشش...



)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری 43

شماره 11۴، پژوهش های آبخیزداری، بهار 9۶

92, no. 8, pp. 2091-2096.
7. Bossuyt, B. and Hermy, M. )2003(. The  
potential of soil seed banks in the ecological  
restoration of grassland and heath land  
communities. Belgian Journal of Botany, vol, 136, no. 
1, pp. 23-34.
8. Bossuytt, B., Stichelmans, E. and Hoffmann, M. 
(2005). The importance of seed bank knowledge for the 
restoration of coastal plant communities a case study 
of salt marshes and dune slacks at the Belgian coast.  
International Conference on Nature Restoration  
Practices in European Costal Habitat, vol. 19, pp.  
270-278.
9. Capon, S.J. and Brock. M.A. )2006(. Flooding, soil 
seed bank dynamics and vegetation resilience of a hydro 
logically variable desert floodplain. Freshwater Biology, 
vol. 51, pp. 206-23.
10. Cassie, G. and Waters, M. )2001(. 
Soil seed bank diversity and abundance in a 
gricultural and forest area, soil seed bank in Sewanee,  
Tennessee. Department of Biology.
11. Chaideftou, E.,  Thanos, C.A.,  Bergmeier,  
E., Kallimanis A. and Dimopoulos, P. )2009(. Seed 
bank composition and above-ground vegetation 
in response to grazing in sub-Mediterranean oak  
forests (NW Greece). Plant Ecology, vol. 201, no. 1, pp. 
255-265.
12. Dessaint, F., Barralis, G., Caixinhas, M.L.,  
Mayor, J.P., Recasens, J. and Zanin, G. )1996(. 
Precision of soil seed bank sa  mpling: how may 
soil cores. Weed Research, vol. 36, no. 2, pp.  
143-151. 
13. Dreber, N. and Esler, K.J. (2011). Spatio- 
temporal variation in soil seed banks under  
contrasting grazing regimes following low and high  
seasonal rainfall in arid Namibia. Journal of Arid  
Environments, vol. 75, no. 2, pp. 174-184.
14. Dreber, N., Oldelanda, J. and Rooyenb, 
G.M.W. )2011(. Species, functional groups and  
community structure in seed banks of the arid 
Nama Karoo: Grazing impacts and implications for  
rangeland restoration. Agriculture, Ecosystems and  

Environment, vol. 141, no. 3-4, pp. 399- 409.
15. Eskandari, N., Alizadeh, A. and Mahdavi, M. )1999(. 
Policies of Rangeland management in Iran. Pooneh  
Publication, Tehran,191p.
16. Esmaeilzadeh, A., Hosseini, M., Mesdaghi, 
M. and Tabari kochaksaraei, M )2009(. Ability to  
describe the composition of the soil seed bank of  
herbaceous plant communities are facing the ground.  
Environmental Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 41-62.
17. Fenner, M. and Tampson, K. )2005(. The  
Ecology of seed. Cambridge University Press,  
Cambridge, 250 p.
18. Gholami, P. )2010(. Changes in vegeta-
tion and soil seed bank in different grazing  
intensities in Mamasani. M.Sc. thesis, Faculty of Natural  
Resources, Sari University of Agricultural Sciences and 
Natural Resources, 146p.
19. Harper, J.L. )1977(. Population biology of plants. 
Academic Press: New York.
20. Hegazy, A.K., Hammouda, O., Lovett-Doust, 
J. and Gomaa, N.H. )2009(. Variations of the  
germinable soil seed bank along the altitudinal  
gradient in the northwestern Red Sea region. Acta  
Ecologica Sinica, vol. 29, no. 1, pp. 20-29.
21. Heli, M., Jutila, B. and Erkkilä, C. )1998(. Seed 
banks of grazed and ungrazed Baltic seashore meadows. 
Journal of Vegetation Science, vol. 9, no. 3, pp. 395-408.
22. Hente, A. (2004). Study the effect of Atriplex c 
anescens plantation on plant and soil )Case 
study: Zarand Saveh stepps). Ph.D thesis. Tehran  
University. 120p.
23. Holmes, P.M. and Cowling, R.M. (1997).  
Diversity, composition and guild structure  
relationships between soil stored seed banks and 
mature vegetation, in alien plant – invaded South 
African fynbos shrub lands. Journal of Plant  
Ecology, vol. 133, pp. 107-122.
24. Hopfensperger, K.N. (2007). A review of  
similarity between seed bank and standing vegeta-
tion across ecosystems. Oikos, vol. 116. No. 9, pp.  
1438-1448.
25. Iranbakhsh, A., Aliabad Katoul, R., Hamdi, 



44)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری

S. and Assadi, M. )2008( . Flora, life forms and  
chorotypes of plants of Garmsar region in  
Semnan province. Pajouhesh & Sazandegi, vol. 79,  
pp. 179-199.
26. Jankju, M. )2009(. Range development and  
improvement. Mashhad University Jihad  
Publication, 240p.
27. kamali, P.)2012(. Comparison of soil seed 
bank density, richness, diversity and similar-
ity with aboveground vegetation between grazed and  
ungrazed region. M.Sc. thesis, Faculty of Natural  
Resources, Tarbiat Modares University, 76p.
28.Kassahun, A., Snyman, H.A. and Smit, 
G.N. )2009(. Soil seed bank evaluation along a  
degradation gradient in arid rangelands of the  
Somali region, eastern Ethiopia. Agriculture,  
Ecosystems and Environment, vol. 129, no. 4, pp.  
428-436.
29.Kebrom, T. and Tesfaye, B. )2000(. The role 
of soil seed bank in rehabilitation of degraded 
hill slope in southern Wello, Ethiopia. Journal of  
Biographical, vol. 32, no. 1, pp. 23-32.
30.Leck, M.A., Parker V.T. and Simpson, R.L. )1989(. 
Ecology of soil seed banks. Academic Press, San Diego, 
462 pp.
31.Lunt, I.D. )1997(. Germinable soil seed banks 
of anthropogenic native grasslands and grassy  
forest remnants in temperate south-eastern Australia. 
Plant Ecology, vol. 130, no. 1, pp. 21-34.
32.Najafi tireshabankare, M. (1994).  
Characteristics of vegetation in semi-arid  
areas and drought resistance mechanisms.  
Livestock and Natural Resources Research Center of  
Hormozgan Province. 23p.
33. Najafi, K., N. Khorasani, A. Jalili, Z. Jamzad and 
Y. Asri, (2008) Investigation the similarity between  

standing vegetation and soil seed bank in Genu  
Protected Area. Journal of Pajouhesh & Sazandegi )Spe-
cial Issue): 171 - 182.
34. Nicol, J.M., Muston, S., D’Santos, P.,  
McCarthy, B. and Zukowski, S. (2007). Impact of sheep  
grazing on the soil seed bank of a managed ephem-
eral wetland: implications for management. Australian  
Journal of Botany, vol. 55, no. 2 , pp. 103-109.
35. Ranjbari Karimian, J. )2011(. Compari-
son the carbon storage between grassland and  
shrubland (Case study: Akhtar abade). M.Sc thesis,  
University of Tehran. 89 p.
36. Sadeghipour, A. (2012). The study of  
carbon sequestration and it›s distribution in  
different land uses (Case study: Shahriar). Ph.D thesis,  
University of Tehran. 120p.
37. Thompson, K. and Grime, Y.P. (1979).  
Seasonal variation in the seed banks of  
herbaceous species in ten Contrasting habitats. Journal 
of Ecology, vol. 67, pp. 893-921.
38. Török, P., Matus, G.,  Papp, M. and  
Tóthmérész B. )2009(. Seed Bank and Vegetation  
Development of Sandy Grasslands After Goose  
Breeding. Folia Geobot, vol. 44, pp. 31-46.
39. Whelan, R.J., Rodgerson, L., Dickman C.R. and 
Sutherland, E.F. )2002(. Critical life cycles of plants and 
animals: developing a process-based understanding of 
population changes in fire-prone landscapes. In: Brad stock 
RA, Williams JE, Gill AM (eds) Flammable Australia: the 
fire regimes and biodiversity of a continent, Cambridge  
University Press, Melbourne, pp, 94-124.
40. Zendehdel ghazimahale, K. (1998(. Study 
the seed density, diversity and viability in soil of  
Katlan rangeland, Firoozkouh. M.Sc. thesis,  
Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 
80p.

مطالعه ی غنای گونه ای و تشابه پوشش...


