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تأثیر چرای دام بر تراکم ،تنوع ،و غنای بانک بذر خاک مراتع
کوهستانی (مطالعة موردی :حوزة واز)
 پریا کمالی :دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة مرتعداری ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 رضا عرفانزاده* :استادیار گروه مرتعداری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 حسن قلیچنیا :استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثر چرای دام بر خصوصیات بانک بذر خاک (تراکم ،تنوع ،و غنای گونهای) در علفزارهای البرز شمالی (حوزة
واز) انجام شد .به منظور برداشت نمونههای خاک 4 ،ترانسکت عمود بر اضالع قرق در داخل و خارج مستقر گردید و نمونههای خاک از
دو عمق  0-5و  5-00سانتیمتری به وسیلة اوگر برداشت و به گلخانه منتقل گردید و در بستر مناسب کشت داده شد .گونههههایی کهه از
بانک بذر جوانه میزدند هر  01روز یک بار شناسایی و حذف میشدند .برای بررسی تأثیر چرا و عمق و همچنهین اثهر متقابهل آنهها در
خصوصیات بانک بذر خاک از ( GLMطرح فاکتوریل) استفاده شد .در مواردی که اثر متقابل چرا و عمهق معنهیدار مهیشهد ،از آزمهون

t

غیرجفتی برای مقایسة هر یک از خصوصیات بانک بذر در هر یک از عمقهای خاک بین منطقة چراشده و نشده اسهتفاده شهد .همچنهین،
برای مقایسة هر یک از خصوصیات بذر خاک بین دو عمق از آزمون  tجفتی استفاده گردید .نتهایج نشهان داد قهرق طهی یهک دههه تهأثیر
معنیداری در خصوصیات بانک بذر خاک گذاشته است و تراکم ،تنوع ،و غنای گونهایِ بانک بذر خاک در منطقة قرق به طور معنهیداری
بیشتر از منطقة چراشده بود .همچنین ،تمامی خصوصیات بانک بذر عمق سطحی خاک به طور معنیداری بیشتر از عمق پایینی بود .نتهایج
این تحقیق نشان داد که برای اصالح و احیای نقاط تخریبیافته در این مرتع ،که به سبب چرا اتفاق افتاده ،میتوان بر بذور مدفونشده در
خاک تکیه نمود.
واژگان کلیدی :بانک بذر خاک ،تراکم ،تنوع ،چرای دام ،غنای گونهای ،قرق واز.
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بانههک بههذر خههاک مههیشههود [ .]10تحقیقههاتی کههه در

مقدمه
همواره ،بخش مهمی از مطالعات در اکوسیسهتمهها و
جوامع طبیعی به پوشش گیاهی اختصاص دارد .بانک
بذر نیز بخش مهمی از جوامع گیاهی است و مطالعات
بانک بذر خاک میتواند اطالعات مهمی بهرای تهرمیم
جوامع گیاهی در مراتع و اهداف مدیریتی فراهم کنهد

[ .]1مفهوم بانک بذر را نخستین بار داروین 0در سهال
 ،0350زمانی که ظهور  531نهال را فقه از  3قاشهق
غذاخوری لجن تهاب

مشهاهده کهرد ،معرفهی نمهود

[ .]31بانک بذر خاک مجموعهای از بذور زندة قابهل
رشد موجود در خاک است کهه بها بشهبر

و مهواد

خههاک سههطحی مخلههوط مهیشههود و آثهار زیهادی در
ساختار ،پویهایی ،و توزیهع زمهانی و مکهانی جوامهع
گیاهی باقی میگذارد [ .]30یکی از خصوصیات بانک
بذر خاک اندازه یا تراکم بذرهای مدفونشده در خاک
است .تراکم منعکسکنندة تولید بذری است که بهطور
عمده جامعة گیاهی ساکن آن را ایجاد مهیکنهد [.]34
تنوع زیستی یا گوناگونی زیستشناختی ترکیبی است
از اشکال مختلف و متنوع گونهها در بانهک بهذر ،کهه

اغلب با نام مختصر تنوع 1در بانک بذر بیان مهیشهود
[ ]4و بررسههی آن بههرای تعیههین رونههد ترییههرات در
مدیریت مراتع حائز اهمیت است .یکی از عواملی که
ممکن است تأثیر معنیداری در ایهن دو خصوصهیت
بانک بذر خاک داشهته باشهد چهرای دام اسهت .چهرا
مهیتوانهد از طریهق کهاهش اختصهاص فتوسهنتز بهه
اندامهای تولید مثلی گیاه ،به سبب برداشت بهر

یها

حذف گلها و دانهها ،باعث کاهش تولیهد بهذر شهود
[ ]31و نیز تراکم و تنوع گونهها در ترکیب گیهاهی را
ترییر میدهد ،در نتیجه ،سهبب ترییراتهی در فراوانهی،
ترکیب (تنوع و غنا) ،و جوانهزنی بذرهای موجود در
3. Salt marsh

2. Diversity

کشورهای دیگر انجام یافته نشان داده است کهه چهرا
همزمان تعداد بذر گونهههای خهو خهوراک ،ماننهد
گراسهای چندساله و لگومینوزهها ،را در بانهک بهذر
خاک کاهش ،و تعداد بذور گیاهان یکساله و غیرقابل
چرا را در ذخیرة بذر خاک افزایش مهیدههد []11 ،5
و ،در نهایههت ،رونههد جانشههینی را در مراتههع طبیعههی
دگرگون میکند [ .]3مطالعات مختلفی در زمینة تهأثیر
چرا در ویژگیهای مختلف بانهک بهذر خهاک انجهام
شده و نتایج متفاوتی نیز بهدست آمده است .بررسهیِ

انواع مختلف شورهزارها 3نشان داد کهه افهزایش [،11
 ]30 ،30یا کاهش چرا [ ]00در تراکم و تنهوع بانهک
بذر خاک تأثیری نمیگذارد ،اما دربارة جنگلها نتایج
ضدونقیضی ثبت شده است [ .]31 ،33 ،01 ،0برخهی
از محققان نیز تأثیر چرای گوسهفند را در بانهک بهذر
بررسی و مشاهده کردند که تعداد نهالهای ظاهرشده
در منطقة قهرق بهه مقهدار زیهادی از منطقهة غیرقهرق
بیشهتر بهود و تهراکم بهذر و غنهای گونههای ترکیهب
فلوریستیک بانک بذر نیز تفاوت معنیداری بهین ایهن
مناطق داشهت [ .]11همچنهین ،دیگهران ذخیهرة بهذر
خاک را از نظر اندازه ،ترکیب ،و غنای گونه در مناطق
چراشده و قرق ،در مراتهع آنتالیها در ترکیهه ،مقایسهه
کردند [ .]3نتایج نشان داد تعداد نهالهای منطقة قرق
بیشتر از غیرقرق بود و بذر گونههای مطلو

و گونهة

بقوبت در سایت قرق بابتر بود .در تحقیق دیگهری،
در ترکیه ،در بررسی بانک بذر خاک و پوشش سهط
زمین در مراتهع مختلهف تحهت چهرا بهه ایهن نتیجهه
رسیدند که بیشترین تراکم بذر در مراتع قهرقشهده و
کمترین بذر در مراتع ساحلی بود و مشخص شد چرا
نقهش مهمهی در غنهای گونههای و تعهداد بهذرههای
جوانهزده از بانک بذر اراضی تحهت چهرا در جنهو
1. Darwin
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ترکیه دارد [ .]13همچنین ،نتایج آنهها نشهان داد کهه

ارتفاع  1430متری قرار دارد .بر اساس بررسی بهعمهل

کاهش فشار چرا ممکن است سهبب بهبهود وضهعیت

آمده از دادههای ایستگاهههای بلهده نهور ،چمسهتان ،و

اراضی تحت چرا در جنو

ترکیه شود.

کرسنگ این قهرق دارای متوسه بهار

سهالیانه 501

از معههدود مطالعههات صههورتگرفتههه در داخههل

میلیمتر است .از محاسهبة ضهریب ترییهرات بارنهدگی

کشور میتوان به مطالعهای در منطقة چادگان اصفهان

سابنة ایستگاههای یادشده ،که بین  04/5تا  13درصهد

اشاره کرد که نشان دادند تعداد بذرها در منطقة قهرق

در نوسان است ،میتوان نتیجه گرفت که ر یم بارشهی

بیشتر از منطقة چراشده بود [ .]15بهه نظهر مهیرسهد

در منطقة مورد مطالعه تقریباً منظم است.

مطالعاتِ ذخیرة بذر خاک قبل از برنامههههای احیها و
مههدیریت مراتههع تخریههبشههده از نظههر اکولههو ی و

الف) روش نمونهبرداری خاك

اقتصادی ،توجیهپذیر باشد .تفاوتِ نتایج تأثیر چرا در

برای نمونهگیری خاک از منطقه ،در زمستان  ،0330به

منههاطق مختلههف اهمیههت بررسههی تههأثیر چههرا در
ویژگیهای مختلهف بانهک بهذر خهاک را در منهاطق
مختلف آ وهوایی نشان میدههد و بیهان کننهدة ایهن
واقعیت است که مطالعات بیشتری باید در این زمینهه
صورت گیرد .از آنجا که تعداد کمهی از مطالعهات در
بانک بهذر خهاک بهه بررسهی تفهاوت آثهار ترییهر در
شیوههای مدیریتی پرداختهاند [ ]10و ایجاد قهرق نیهز
یکی از شیوههای مدیریتی برای اصالح مراتهع اسهت،
مطالعات بیشتری در ایهن زمینهه توصهیه مهیشهود و
مطالعة حاضر بدین منظور در مراتع کوهستانی شهمال

نمونهبرداری به شهکل تصهادفی -سیسهتماتیک اقهدام
شد 4 .ترانسکت  10متری عمود بهر اضهالع قهرق در
داخل قرق و  4ترانسکت عمهود بهر اضهالع قهرق در
خههارج از قههرق مسههتقر شههد .در طههول هههر یههک از
ترانسکتها در داخل به فاصلههای  00متری از هم 1
پالت و جمعاً  13پالت مستقر گردیهد .در خهارج از
قرق هم ،به همین شکل ،مکان پالتها مشخص شد.
نمونهههبههرداری خههاک توسهه اوگههر بههه شههعاع 1/5
سههانتیمتههر در داخههل هههر پههالت از دو عمههق 0-5
سانتیمتری و  5-00سانتیمتری [ ]00 ،0با  00تکهرار

کشور صورت گرفت.

حجمی معادل  0/3لیتهر [ ]01بهرای ههر عمهق خهاک

روششناسی

برداشت شد .نمونهها به گلخانه منتقل و روی بستری
از ماسة استریلشده با ابعاد  40×11سانتیمتهر کشهت

منطقة مورد مطالعه

شدند .برای اطمینان از وجود بذرهای هرز گلخانهه و

منطقة قرق (با مساحت تقریبی  4هکتار) ،که مطالعه بر

یا ماسة بستر ،به ازای ههر  00سهینی ،یهک سهینی بهه

روی آن صورت گرفت ،از سهال  0311توسه مرکهز

عنوان شاهد ،که فق دارای ماسة استریل بود ،در میان

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازنهدران در

سایر سینیها قرار گرفت .پس از کشهت در گلخانهه،

حههوزة شهرسههتان نههور و در بخههش بههابیی روسههتای

نهالهای در حال ظهور در فواصل منظم ،یعنی هر 01

گزنهههسههرا قههرق ش هده اسههت .ای هن منطقههه در عههر

روز یک بهار ،شهمار  ،شناسهایی ،و ،در نهایهت ،از

جررافیایی " 31º01´30" - 31º05´50شهمالی و طهول

جررافیهههایی " 51º00´50"- 51º01´30شهههرقی و در

سینیها حذف شدند [ .]00پس از آنکه ههی گیهاهی
سبز نشهد ،یهک دورة دو هفتههای تیمهار خشهکی بهه
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سینیهها داده شهد ،سهسس ،آبیهاری و شهمار

آغهاز

گردید تا دیگر بذری سهبز نشهد [ .]11 ،00مطالعهات
گلخانهای  1ماه به طول انجامید.

تعداد گونههایی که از خاک استحصالی از ههر پهالت
در گلخانه جوانه زد و شناسایی شد ،غنای گونهای آن
نمونه به شمار آمد .تراکم نیز بر حسب تعداد در متهر
شد .با استفاده از تهراکم

بذر هر گونه در هر پالت نسبت وفور ههر گونهه بهه
نسبت کل گونهها احتسا

و بها اسهتفاده از شهاخص

تنوع شانون -وینر تنوع گونهای بهذور در ههر پهالت
مشخص شد .برای احتسا
انتخا

تنوع لگاریتم در پایهه 00

گردید [.]14

برای اندازهگیری آثار چرا ،عمق ،و اثر متقابل این دو بهر
شاخص تنوع ،غنا ،و تراکم بانک بذر خهاک نخسهت از
 GLMبهها طههرح فاکتوری هل اسههتفاده شههد .در صههورت
معنیدارشدن آثار متقابل از  tغیر جفتی برای مقایسة این
خصوصیات بانک بذر خاک بین مناطق چراشده و قرق
در هر عمق خاکْ جداگانه استفاده شد .همچنین ،بهرای
بررسی خصوصیات بانک بذر خاک بین دو عمق  0-5و
 5-00سههانتیمتههر در هههر یههک از منههاطق چراشههده و
چرانشده جداگانه از  tزوجی استفاده شد .تمامی تجزیه
انجام شد.

بذر مربوط به  50گونه در قرق یافت شد .از این تعداد
 40گونه بین پوشش و بانک بذر مشترک بودند و 03
گونه فق در بانهک بهذر حضهور داشهتند .همچنهین،
 0430عدد بذر متعلق به  41گونه در بانک بذر خهاک
منطقة چراشده یافت شد که از ایهن تعهداد  40گونهه
بین پوشش و بانک بذر یکسان بود و  1گونه فق در
بانک بذر حضور داشت .بیشترین بذر در داخل قهرق
بهترتیب متعلق بود به گونهههای

pratensis

، Festuca

 ، Brachypodium sylvaticumو  Galium odorataو در
منطقهة چراشههده متعلههق بههه گونهههههای

Polygonum

 ، Festuca pratensis ، aviculareو .Salvia hydrangea

ج) تجزیة آماری دادهها

و تحلیلها با نرمافهزارههای  Excelو SPSS

تعداد کهل بهذر جوانههزده در طهول دورة مطالعهه در
گلخانه  4100عدد بذر بود .بهطور کلهی 3010 ،عهدد

) اندازهگیری غنا و تنوع گونهای بانک بذر خاک

مربع برای هر گونه احتسا

نتایج

نسهخة 01

الف) تأثیر چرا و عمق در تراکم بانک بذر خاك

آنالیز آماری نشان داد که اثر چرا ،عمهق ،و اثهر متقابهل
این دو در تراکم بانک بذر خاک معنیدار بهود (جهدول
 )0و نتایج آزمون  tغیرجفتی نشان داد تراکم بانک بهذر
خاک بین مناطق چراشهده و قهرق در اعمهاق مختلهف
دارای اختالف معنیدار بود ،بهطهوریکهه چهرا باعهث
کاهش شدید تراکم بانک بهذر خهاک در ههر دو عمهق
گردید (شکل  ،0جدول  .)1تأثیر عمق در تراکم بانهک
بذر خاک نیز معنیدار شد ،بهطوریکه با افزایش عمهق
هههم در منطقهة قههرق ( )t= 3/335 ،sig= 0/00و هههم در
منطق هة چراشههده ( )t =1/310 ،sig =0/00تعههداد بههذور
داخل خاک بهشدت کاهش یافت (شکل .)1
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جدول  .1تأثیر چرای دام و عمق در تراکم بانک بذر خاک
Sig.

F

میانگین مربعات

df

منبع تغییرات

**0/00

30/100

10000100/10

0

چرا

**0/00

000/101

15001300/01

0

عمق

**0/00

00/150

45403104/5

0

چرا×عمق

** اختالف معنیدار در سط 0/00
جدول  .2نتایج تأثیر چرای دام در عمقهای مختلف بر تراکم بانک بذر خاک بین مناطق چراشده و قرق حاصل از  tغیرجفتی
T

F

Sig

منابع تغییر

5/013

1/105

**0/00

عمق  5-0سانتی متر

1/053

3/340

*0/031

عمق  00-5سانتی متر

4/001

1/131

**0/00

عمق  00-0سانتی متر

** اختالف معنیدار در سط  * ،0/00اختالف معنیدار در سط 0/05

شکل  .1متوسط تراکم بانک بذر خاک (تعداد در متر مربع)  ±اشتباه معیار بین مناطق چراشده و قرق به تفکیک عمق نمونهبرداری.
حروف کوچک نشاندهندة اختالف تراکم بذر خاک بین مناطق چراشده و قرق است.

شکل  .2متوسط تراکم بانک بذر خاک (تعداد در متر مربع)  ±اشتباه معیار در اعماق مختلف منطقة چراشده و همچنین قرق.
حروف کوچک نشاندهندة اختالف تراکم بذر خاک بین دو عمق  0-5و  5-10سانتیمتری در هر منطقه است.
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ب) تأثیر چرا و عمق در غنای گونهای بانک بذر خاك

منطقه در عمق  5-00سانتیمتر تفهاوت معنهی داری را

آنالیز آماری نشان داد که اثر چرا ،عمهق ،و اثهر متقابهل

نشان نداد (شهکل  ،3جهدول .)4تهأثیر عمهق در غنهای

این دو در غنای بانک بذر خاک معنیدار بهود (جهدول

بانک بذر خاک نیز معنیدار شد ،بهطوریکه با افهزایش

 .)3نتایج آزمون  tغیر جفتهی نشهان داد کهه چهرای دام

عمق هم در منطقة قرق ( )t= 03/030 ،sig= 0/00و هم

باعث کاهش معنیدار غنهای گونههای در عمهق بهابیی

در منطقهههة چراشهههده ( )t =1/314 ،sig =0/00تعهههداد

بانک بذر خاک شده بود .امها غنهای گونهه ای بهین دو

گونهها در داخل خاک بهشدت کاهش یافت.

جدول  .3تأثیر چرای دام و عمق در غنای بانک بذر خاک
Sig.

F

میانگین مربعات

df

منبع تغییرات

**0/00

004/001

0011/13

0

چرا

**0/00

101/040

1503/04

0

عمق

**0/00

14/111

155/13

0

چرا × عمق

** اختالف معنیدار در سط 0/00
جدول  .4تأثیر چرای دام در عمقهای مختلف بر غنای گونهای بانک بذر خاک بین مناطق چراشده و قرق حاصل از  tغیرجفتی
منابع تغییر

T

F

Sig

01/110

0/303

**0/00

عمق  0–5سانتیمتر

0/004

1/514

0/004Ns

عمق  5-00سانتیمتر

3/511

1/113

**0/00

عمق  0-00سانتیمتر

** اختالف معنیدار در سط  ns ،0/00اختالف در سط  0/05معنیدار نبود

شکل  .3متوسط غنای گونهای بانک بذر خاک  ±اشتباه معیار بین مناطق چراشده و قرق به تفکیک عمق نمونهبرداری .حروف کوچک
نشاندهندة اختالف غنای گونهای بین مناطق چراشده و قرق است.

ج) تأثیر چرا و عمق در تنوع بانک بذر خاك

(جدول  .)5همچنین ،نتایج آزمون  tغیر جفتهی نشهان

نتایج آنالیز آماری نشان داد که اثر چهرا ،عمهق ،و اثهر

داد که قرق باعث افزایش تنهوع گونههای بانهک بهذر

متقابل این دو در تنوع بانک بذر خاک معنهیدار بهود

خههاک در عمههق  0-5سههانتیمتههری خههاک شههده بههود
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(شکل  4و جدول  .)1تأثیر عمق در تنوع بانهک بهذر

چراشههده ( )t =5/335 ،sig =0/00تنههوع گونهههای در

خاک نیز معنیدار شد ،بهطوریکه با افزایش عمق هم

داخل خاک بهشدت کاهش یافت.

در منطقة قرق ( )t= 3/114 ،sig= 0/00و هم در منطقة
جدول  .5تأثیر چرای دام و عمق در تنوع گونهای بانک بذر خاک
Sig.

F

میانگین مربعات

df

منبع تغییرات

**0/00

14/100

1/130

0

چرا

**0/00

000/101

30/340

0

عمق

**0/00

1/313

1/010

0

چرا× عمق

** اختالف معنیدار در سط 0/00
جدول  .6تأثیر چرای دام در عمقهای مختلف بر تنوع بانک بذر خاک بین مناطق چراشده و قرق
منابع تغییر

T

F

Sig

00/011

3/354

**0/00

عمق  0–5سانتیمتر

0/005

0/131

0/13ns

عمق  5-00سانتیمتر

4/140

0/011

**0/00

عمق  0-00سانتیمتر

** اختالف معنیدار در سط  ns 0 ،0/00اختالف در سط  0/05معنیدار نبود

چرا شده

شکل  .4متوسط تنوع بانک بذر خاک  ±اشتباه معیار بین مناطق چراشده و قرق به تفکیک عمق نمونهبرداری .حروف کوچک نشاندهندة
اختالف تنوع بین مناطق چراشده و قرق است.

بحث و نتیجهگیری
در بانک بذر داخل قرق تعهداد  41گونهة پههنبهر و
تعداد  3گونة بوتهای ،و  00گونهة گنهدمی یافهت شهد.
همچنین ،در بانک بذر منطقة چراشده تعهداد  30گونهة
پهنبهر و تعهداد  3گونهة بوتههای ،و تعهداد  5گونهة
گندمی دیده شهد .در یهک بررسهی پوشهش روزمینهی

مشخص شد که تعداد بوتهایهها در پوشهش روزمینهی
منطقة قرق نیز کمتر از چراشده بود .این نتایج میتواند
حاکی از آن باشد کهه اوبً بانهک بهذر خهاک دنبالههرو
پوشش سطحی است و ثانیهاً گونههههای بوتههای ایهن
منطقه میتوانند دارای بانک بذر دائمی باشند.
نتههایج ایههن تحقیههق نشههان داد کههه چههرا در
فاکتورهای مورد مطالعة بانک بذر خاک تأثیری منفهی
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دارد .تراکم بانک بذر خاک در منطقهة قهرق بیشهتر از

شده حضور بخش عمدهای از بذرها در بیهة سهطحی

منطقة چراشده بود ،بهطوری که میانگین تعهداد بهذور

خاک گزار

شهده اسهت [،13 ،11 ،03 ،04 ،00 ،00

در منطقة مطالعاتی بهرای قهرق  5134و بهرای منطقهة

 .]40 ،10عمق پراکنش بذر در خهاک بهه سهن ،شهکل

چراشده  1101عدد بذر در متر مربع بهدست آمد کهه

بهذر ،انهدازة بهذر ،و نیازههای فیزیولهو یکی بهذر و

نشان میدهد چرای سنگین در  00سال اخیر بهشدت

همچنین فعالیت موجودات زندة خاک بستگی دارد .در

در تولید و ذخیرة بانک بذر خاک تأثیر گذاشته است.

مورد پراکنش عمقی بذرها بیان شده که گونهههایی بها

چرا و لگدکوبی میتوانند به کاهش اندازة بانهک بهذر

بانک بذر بادوام میتوانند بهذرهای بیشهتری در عمهق

خاک ه با تأثیر منفی که در تولیهد بهذور در اثهر عهدم

دوم خاک ) 5-00سانتیمتهری) داشهته باشهند [،05 ،1

استقرار گیاهان دارنده منجر شهوند [.]40 ،10 ،01 ،3

 .]33محقق دیگری بیان کرد که  00درصد بذور در 1

بهههطههور کل هی ،دام بهها لگههدکههوبیِ خههود در پوسههتة

سانتیمتهری عمهق بهابیی خهاک وجهود دارد؛ نتهایج

بیولو یکی خاک تأثیر میگذارد و این سبب مهیشهود

تحقیق حاضهر ههم نشهان داد تهأثیر عمهق در ههر دو

که قدرت نگهداری بذر در خاک نیز کهاهش یابهد و،

منطقة چراشده و چرانشهده بهر تعهداد بهذر معنهیدار

در نتیجه ،اندازة بانک بذر خاک با افزایش چرا کاهش

است و کاهش چندبرابری تعداد بذر خاک با افهزایش

یابد [ .]1مطالعات گلخانههای ایهن تحقیهق حهاکی از

عمق مشاهده شد [.]03

افههههزایش بههههذر گیاهههههان غیرخههههو خههههوراک،
شهامل

bungei

 Eryngiumو

Peganum harmala

 ،در

بانک بذر مناطق چراشده بود که این گونهها میتوانهد
بیانگر سیر قهقرایی در مراتع باشهند .مطالعهات نشهان
داده است که فشار چرا سبب عهدم بهذردهی گیاههان
کالس  Iمیشود و زمینه برای بذردهی و ذخیرة بذور
کالس  IIIدر بانک بذر فراهم میشهود [ .]40 ،10بهه
ایههن ترتیههب ،فشههار چههرای دام بههر روی گونههههههای
خو خوراک سبب رشهد بهتهر و بیشهتر گونههههای
غیرخو خوراک میشود [ .]1عالوه بر این ،برخی از
محققان بیان کردند کهه ریهز

بهذر بهرای بازسهازی

بانک بذر به منظور تهرمیم ترکیهب بانهک بهذر کهافی

تنوع و غنای گونهای بانک بذر خاک
تنههوع و غنههای گونهههای بانههک بههذر خههاک در منطق هة
چراشههده کمتههر از منطقهة قههرق بههود .بهتربههودن غنههای
گونهای در قرق ،به احتمال زیاد ،به علت واکنش سریع
پوشش گیاهیِ بابی سط زمین به چهرای دام اسهت و
قرق ،با فراهمکردن شرای مناسب ،زمینة افزایش غنا و
تنوع را فراهم میآورد .سایر تحقیقات نشان داده اسهت
که چرا سبب کاهش عملکرد گیاههان و کهاهشِ غنهای
گونهای در مناطق چراشده مهیشهود [ .]03نتهایج ایهن
تحقیق نشان داد که تأثیر قرق در افزایش تنوع و غنهای
گونهای بذور در عمق سطحی خاک محسوستهر بهود.
شاید بتوان به صورت غیرمستقیم نتیجهگیری کهرد کهه

نیست و بهبود شرای آن به شکلی خودکفا دهههها و

0

یا حتی قرنها طول میکشد [.]13

1

تأثیر قرق در گونههایی با بانهک بهذر خهاک زودگهذر
بیشتر است و قرق در تنوع گونهای گونهههای بهادوام

تأثیر عمق خاک در تراکم بانک بذر خاک

در بانک بذر خاک تأثیری ندارد .در نتیجههگیهری کلهی

در بیشتر مطالعاتی که در زمینة بانک بذر خهاک انجهام

میتوان گفت اعمال قرق اگرچه باعث افزایش پوشش

2. persistence

1. Transient
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است وضهعیت مرتهع را در درازمهدت بهبهود بخشهد

 ایهن افهزایش، تراکم بذر خواهد شهد،ً نهایتا،سطحی و

 در تحقیق حاضر قرق در افزایش تهراکم بانهک،]35[

پوشش صرفاً از گونههای محدود موجود در بانک بذر

بذر خاک تأثیر چشمگیری داشت و حتهی مهیتوانهد

.خواهد بود و برعکس

10  افههزایش.ذخی هرهگههاهی نتیک هی بههه شههمار بیای هد

اگرچه سایر محققان بیان کردند که قهرق بهرای

درصدی تنوع گونهای در بانک بذر خاک قرق نسهبت

حفظ تنهوع گیهاهی در پوشهش فقه زمهانی جهوا

 گونة گیهاهی در بانهک03 به مناطق چراشده و وجود

 ماننههد،خواهههد داد کههه بهها سههایر عملیههات اصههالحی

 کهه در پوشهش سهطحی آن حضهور،بذر خاک قهرق

 یا بنهابر اسهتدبل،]13[  همراه شود،بذرپاشی گونهها

. مؤید این مطلب است،نداشتند

 پخهش و ورود بهذر توسه عوامهل،برخی محققهان
 ممکهن، از سهایر منهاطق، مانند حیوانات و باد،ثانویه
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