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پتانسيل غنـا و تنوع گونهای ذخيره شده
در بانک بذر خاک مراتع در دو شرايط قرق و چرای دام
 فاطمه ساالريان؛ کارشناس ارشد مرتعداري ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ایران.
*

 جمشيد قرباني ؛ دانشيار دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ایران.
 قدرت اله حيدری؛ استادیار دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ایران.
 نصرت اله صفائيان؛ استاد دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ایران.

چکيده
حفاظت و احيا تنوع زيستي در اکوسيستمهاي مرتعي تخريب يافته اهميت فراواني دارد .در اين زمينه نياز است تا پتانسيل بانک بذرر
خاک بهعنوان يکي از منابع مهم گونهاي مورد شناسايي قرار گيرد .در اين تحقيق ترکيب گونهاي و مقدار برر موجذود در خذاک در دو
شرايط قرق و خارج قرق در بخشي از مراتع چهارباغ استان گلستان مورد بررسي قرار گرفت .نمونهگيري بانک برر خاک از دو منطقذه
سانتيمتري خاک در  01پالت يک مترمربعي انجام شد .ترکيب و مقدار بانک برر به

قرق و خارج قرق در دو عمق صفر تا  5و  5تا 01
روش جوانهزني در گلخانه تعيين گرديد 82 .گونه گياهي از  05تيره از نمونههاي خاک دو منطقه جوانه زدند .تيره کاسني ،گندميان و
کريپتوفيتها ،پهذن برگذان علفذي و

گل سرخ در دو منطقه قرق و خارج قرق جزو تيره-هاي غالب بانک برر خاک منطقه بودند .همي
چندسالهها از گروههاي کارکردي غالب در بانک برر خاک دو منطقه بودند .قرق بهطور معنيداري باعث افزايش بانک بذرر گونذههذاي
 Sonchusoleraceus ،Stellaria media ،Potentilla canescens ،Digitaria sanguinalisو  Galium verumگرديذذذد.
يداري
شاخصها به طور معنذ 

گونهاي بانک برر خاک دو منطقه تفاوت معنيداري نداشتند .در منطقه قرق اين
شاخصهاي غنا و تنوع 

شاخصها تفاوت معنيداري نداشتند .نتايج اين تحقيذق

در عمق سطحي خاک بيشتر بوده اما دو عمق خاک در خارج قرق از نظر اين
يدار
نشان داد هر چند قرق موجب تغييراتي در بانک برر گياهان در خاک شده اما هنوز بهبود شاخصهاي تنوع و غنا و افذزايش معنذ 
گندميان را در پي نداشته است.

واژگان کليدی:

تخريب مرتع ،تنوع زيستي ،ذخاير گونهاي ،گراديان چرا ،مراتع چهارباغ..

* نويسنده مسئول :شماره تماس+020088228025 :

Email: j.ghorbani@sanru.ac.ir
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 .1مقدمه
تنوع زيستي در اکوسيستمهاي مرتعذي کشذور تحذت
تأثير مخاطرات فراواني ميباشد .چذراي دام يکذي از مهذم
ترين عوامل ايجاد تغيير در خاک و پوشش گيذاهي مراتذع
بوده که ميتواند جنبذههذاي مختلذس سذاختار و کذارکرد
اکوسيستم مرتعي را تحت تأثير قذرار دهذد [.]80 ،08 ،7
ترکيب گياهي ،غنذا و تنذوع گونذهاي از چذراي دام تذأثير
ميپريرنذد [08و  .]84چذراي دام بذر انذدامهذاي هذوايي
گياهذذان مرغذذوص بخاذذوص انذذدامهذذاي توليذذدمیلي تذذأثير
ميگرارد که ميتواند موجب کاهش توليد برر اين گياهان
گردد [ 87و  .]80بنابراين چراي دام بذر پوشذش گيذاهي
سطح زمين ميتواند تغييراتي در ذخذاير بذرر گونذههذا در
خاک را در پي داشته باشد [.]85 ،88 ،01
امذذروزه عالقذذهمنذذدي گسذذترده و فزاينذذدهاي در مذذورد
شناسذذايي پتانسذذيل بانذذک بذذرر بذذهعنذذوان منبعذذي بذذراي
احيذذذذاح و حفاظذذذذت از تنذذذذوع پوشذذذذش گيذذذذاهي در
اکوسيسذذتمهذذاي مرتعذذي تخريذذبشذذده ايجذذاد گرديذذده
اسذذت [ 9و  .]85بانذذک بذذرر خذذاک درواقذذع يکذذي از
مهمتذرين بخذش هذاي هذر جامعذه گيذاهي اسذت کذه بذا
ذخيره کردن اجذزاي آن جامعذه گيذاهي بذه شذکل بذرور
مذذذدفون در خذذذاک منجذذذر بذذذه حفذذذ و ن هذذذداري
جمعيذذتهذذاي گيذذاهي بذذه هن ذذام بذذروز شذذرايط مخذذرص
طبيعي و يا انسذاني مذيشذود [ .]88بذرور ذخيذره شذده
در خذذاک قابليذذت زنذذدهمذذاني خذذود را بذذراي مذذدتهذذاي
طذونني حفذ کذرده و در صذورت فذراهم بذودن شذذرايط
محيطي مناسذب ،اقذدام بذه جوانذهزنذي مذيکننذد [.]00
بنابراين بانذک بذرر مذيتوانذد بذه ايجذاد پوشذش گيذاهي
جديد يا بذه تذداوم و مانذدگاري پوشذش گيذاهي موجذود
کمک نمايد [02و.]88
چراي دام ميتوانذد بذر پويذايي بانذک اثرگذرار باشذد.
پذذراکنش بذذرور بذذهوس ذيله حيوانذذات اهلذذي و وحشذذي در
مسافتهاي طونني يک فاکتور تعيذين کننذده در پويذايي
پوشذذش گيذذاهي در اکوسيسذذتمهذذاي مرتعذذي مذذيباشذذد

[ 5و  .]89چسبيدن بررها به بدن دامها و همچنين عبذور
از سيسذذتم گذذوارش و حدذذور در فدذذونت دامذذي موجذذب
پراکنش و تجمع برور در خاک مذيشذود [ .]00از طرفذي
چراي دام ميتواند باعث ايجذاد فدذاهاي خذالي و ميکذرو
سايت هايي در سطح خاک گردد که ايذن فرورفت ذيهذا و
برآمدگيها خود عامل به دام افتادن بذرور و مذانع از بذين
رفتن و شسته شدن برور بهوسيله رواناص در سطح خذاک
ميشوند [ .]08 ،01 ،2 ،4اثرات چراي دام بر مقذدار بذرر،
تعداد گونه و ترکيذب گونذهاي بانذک بذرر خذاک متفذاوت
است .به طورکلي چراي دام ميتواند باعث کاهش پوشذش
گياهي و کاهش تراکم بانک برر خاک شود [،80 ،08 ،01
 .]87اين در حالي است که در برخي از مطالعات افذزايش
تراکم برور در خاک بهواسطه افزايش تخريذب و آشذفت ي
خاک ناشي از چراي دام [ ]88و يا افزايش تنذوع و غنذاي
گونذذهاي بذذرور قابذذل جوانذذهزنذذي بانذذک بذذرر در چذذراي
طونني مدت و شديد به واسطه افزايش گونههاي يک سذاله
با برور کوچک گزارش گرديده است [.]0
درک اثذذر عوامذذل محيطذذي ازجملذذه چذذراي دام بذذر
روي بانذذک بذذرر خذذاک بذذهمنظذذور حفاظذذت ،مذذديريت و
اهذذداا احيذذاح در مراتذذع بسذذيار بذذا اهميذذت اسذذت .اثذذر
چذذراي دام بيشذذتر بذذر پوشذذش گيذذاهي سذذطح زمذذين
بذذهصذذورت مطالعذذه بذذر روي مراتذذع قذذرق شذذده و منذذاطق
مجاور کذه تحذت چذراي دام هسذتند در کشذور پرداختذه
شذذده امذذا کمتذذر بذذه ارزيذذابي ايذذن اثذذرات بذذر ذخذذاير بذذرر
گونذذههذذا در خذذاک توجذذه شذذده اسذذت [.]05 ،08 ،01 ،8
کسب چنين اطالعذاتي مذيتوانذد بذه تفسذير بسذياري از
تغييذذرات ايجذذاد شذذده در پوشذذش گيذذاهي کمذذک نمايذذد.
بنذذابراين اهذذداا ايذذن تحقيذذق  )0شناسذذايي فلذذور بانذذک
بذذرر خذذاک در شذذرايط قذذرق و چذذراي دام و مقايسذذه
آنها در ايذن دو وعذعيت )8 ،اثذر چذراي دام بذر مقذدار
ذخذذاير بذذرر گونذذههذذا در خذذاک )8 ،اثذذر چذذراي دام بذذر
تنوع و غنذاي گونذهاي بانذک بذرر خذاک و  )4تغييذرات
بانک برر خاک برحسب عمق خاک بوده است.
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 .2روششناسي تحقيق
 .1.2معرفي منطقه مورد مطالعه
تحقيق حاعر در بخشي از مراتذع سذرعلي آبذاد انجذام
پذذريرفت کذذه در حذذدود  45کيلذذومتري جنذذوص شذذرقي
شهرستان گرگذان در اسذتان گلسذتان در ارتفاعذات بذين
 8811الي  8811متر واقع اسذت .منطقذه معذرا منطقذه
رويشي نيمه استپي ميباشد .متوسط بارنذدگي سذاننه آن
 815ميلذذيمتذذر و متوسذذط دمذذاي سذذاننه آن  7درجذذه
سانتي گراد است .اقليم منطقه بذه روش دومذارتن اصذال
شده نيمهخشک است .تيپ گياهي غالب مراتع منطقذه از
گندميان -بالشتکيها ميباشذد .دوره تعليذس دام از اوايذل
خرداد لغايت اواخر شهريورماه ميباشذد .بخشذي از مراتذع
منطقذذه بذذذه وسذذعت چهذذذار هکتذذار ̋  54˚887/8تذذذا
̋  54˚ 88َ 0/2طذذذذول شذذذذرقي و̋  89˚ 80َ 57/5تذذذذا
̋  89˚ 41َ 81عرض شمالي) به مدت ده سال توسط مرکذز
تحقيقات کشاورزي و منذابع طبيعذي اسذتان گلسذتان بذا
هدا بررسي مديريت مراتع و مطالعات پوشذش گيذاهي و
خاک قرق شده است [.]00

 .2.2شناسايي بانک بذر خاک
نمونهگيري بانک برر خاک در اسفندماه صورت گرفت
که قبل از آغاز فال رويش و جوانذهزنذي بذررها از خذاک
بوده است .همچنين در اين زمان بررها يک دوره سذرما را
گررانذذده کذذه بذذراي شکسذذته شذذدن خذذواص بذذرر در ايذذن
ارتفاعات مهم است .با توجه به وسذعت در داخذل منطقذه
قرق سه ترانسکت و در خارج از قرق در سه علع آن شش
ترانسکت به طول  811متر مسذتقر گرديذد .بذر روي هذر
ترانسذذکت تعذذداد  01پذذالت يذذک مترمربع ذي بذذه صذذورتي
تاادفي -منظم انداخته شد .در داخل هر پالت دو نمونذه
خذذاک از دو عمذذق صذذفر تذذا  5و  5تذذا  01سذذانتيمتذذري
بهوسيله آگذر بذه قطذر هفذت سذانتيمتذر برداشذت شذد.
نمونههاي خذاک بذه گلخانذه انتقذال و در شذرايط رويذش

طبيعي قرار گرفتند .نمونهها به مدت  00مذاه در گلخانذه
مراقبت شده که در طي اين مدت بررهاي جوانهزده درون
هر ظرا شمارش و شناسايي شدند.

 .3.2تجزيهوتحليل دادهها
دادههاي بانک برر شامل تعداد گياهچههذاي شذمارش
شده در گلخانه بذوده کذه توزيذع نرمذال نداشذته و داراي
تعذذداد زيذذادي عذذدد صذذفر مذذيباشذذند .بنذذابراين قبذذل از
آزمونهاي آمذاري بذا اسذتفاده از فرمذول y= x  0.5

تبديل شدند .سپس مؤلفههاي مختلفي شامل گذروههذاي
کارکردي ،غنا و تنوع گونهاي بانک بذرر و پاسذا انفذرادي
گونهها در دو منطقه قرق و تحت چراي دام با اسذتفاده از
آزمون  tدو دامنه مقايسه شدند .در مورد گونههايي که در
هر دو عمق و هر دو منطقه حدور داشتند آناليز واريذانس
بهصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طر کامالً تاادفي و
براي گونههايي کذه بذين دو منطقذه مشذترک بودنذد امذا
عرورتاً در هر دو عمق حدور نداشتند آزمون  tانجام شذد.
آناليزها با استفاده از نرمافزار  Minitabنسخه  05صذورت
گرفت .شاخصهاي تنوع و غناي بانذک بذرر در نذرمافذزار
 Pastمحاسبه شدند .به منظور ارزيابي پاسا کذل ترکيذب
گياهي به تيمار چرا قرق و خارج قرق) و همچنين به اثذر
عمذذذق خذذذاک ،آنذذذاليز چنذذذد متغيذذذره در نذذذرمافذذذزار
 CANOCO 4.5انجام شد .در آناليز تطبيقي قوسگيري
شده بر رويدادههاي تراکم بانک برر خاک طول گراديذان
محورها کمتر از  8بوده لرا از آناليز  RDAکذه يذک روش
خطي است ،استفاده گرديد [.]88

 .3نتايج
 .1.3شناسايي پتانسيل گونهای بانک بذر خاک
تعذذداد  82گونذذه از  05تيذذره گيذذاهي در بانذذک بذذرر
خذذاک دو منطقذذه قذذرق و چذذرا شذذده شناسذذايي شذذدند
جدول .)0از ايذن تعذداد هشذت گونذه بذين دو منطقذه و
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هذذذذذذر دو عمذذذذذذق مشذذذذذذترک بودنذذذذذذد .گونذذذذذذه
 Sonchus oleraceusدر فلذذذور بانذذذک بذذذرر خذذذاک
منطقذذه قذذرق و خذذارج قذذرق داراي بيشذذترين ميذذان ين
تعذذداد بذذرر در مترمرب ذع بذذود جذذدول .)0عمذذق سذذطحي
خذذاک در منطقذذه قذذرق نسذذبت بذذه عمذذق دوم خذذاک در
اين منطقذه و دو عمذق خذاک در منطقذه خذارج قذرق از
تراکم برر بيشتري برخوردار بوده است.
برر  02گونه گياهي در فلور بانذک بذرر منطقذه قذرق
شناسذذذذايي شذذذذد .از ايذذذذن ميذذذذان سذذذذه گونذذذذه
 Nonea annua ،Medicago lupulinaو Cornopus sp.
بذذذهطذذذور اختااصذذذي در بانذذذک بذذذرر منطقذذذه قذذذرق
حدذذور داشذذتند .گونذذههذذاي ،Sonchus oleraceus
 Potentilla canescensو  Galium verumحذدود 78
درصد از بانک برر خذاک در منطقذه قذرق را بذا بذه خذود
اختاذذذذاص دادنذذذذد .بذذذذرر دو گونذذذذه  Salvia sp.و
 Draba nemorosaمنحاذذذراً در عمذذذق  5تذذذا 01
سانتيمتري و برر هفت گونه دي ر منحاراً در عمق صذفر
تا پنج سانتيمتذري خذاک منطقذه قذرق مشذاهده شذدند
جدول.)0
در منطقذذذه خذذذارج قذذذرق کذذذه تحذذذت چذذذراي دام
ميباشد برر  85گونه گيذاهي در فلذور بانذک بذرر خذاک
مشذذاهده شذذد جذذدول .)0ده گونذذه مخذذتص بانذذک بذذرر
منطقه خذارج قذرق بودنذد .در ايذن منطقذه نيذز هماننذد
منطقذذذه قذذذرق گونذذذه  Sonchus oleraceusداراي
بيشترين ميان ين تذراکم بذرر بذود .پذس ازآن گونذههذاي
 Agropyronو
sp. ،Potentilla
canescens
 Galium verumبيشذذترين درصذذد از بانذذک بذذرر خذذاک
منطقه خذارج قذرق را تشذکيل دادنذد .بذرر هشذت گونذه

منحاذذراً در عمذذق صذذفر تذذا پذذنج سذذانتيمتذذري خذذاک و
بذذرر شذذش گونذذه فقذذط در عمذذق  5تذذا  01سذذانتيمتذذري
خاک حدور داشتند جدول.)0

 .2.3گروههای گياهي موجود در بانک بذر خاک
تيذذره کاسذذني  )Compositaeبذذا سذذه گونذذه مقذذدار
 84/14درصذذد از بانذذک بذذرر منطقذذه قذذرق را بذذه خذذود
اختاذذذذاص داده و پذذذذسازآن تيذذذذره گذذذذل سذذذذرخ
 ،)Rosaceaeرونذذذذذذذاس  )Rubiaceaeو تيذذذذذذذره
گنذذدميان  )Gramineaeجذذزو تيذذرههذذاي غالذذب بانذذک
برر منطقه قذرق بودنذد جذدول .)8حذدود  75درصذد از
کل بانک برر منطقذه خذارج قذرق را تيذرههذاي کاسذني،
گنذذذدميان و گذذذل سذذذرخ تشذذذکيل دادنذذذد جذذذدول.)8
مقايسذذه تذذراکم بانذذک بذذرر تيذذرههذذاي گيذذاهي در دو
منطقذذه قذذرق و خذذارج قذذرق نشذذان داد کذذه ميذذان ين
تذذراکم بذذرر تيذذرههذذاي  Rosaceaeو  Rubiaceaeدر
منطقه قرق بذهطذور معنذيداري بيشذتر از منطقذه خذارج
قرق بود جدول.)8
همچنين نتذايج نشذان داد کذه همذيکريپتوفيذتهذا،
پهذذن برگذذان علفذذي و چندسذذالههذذا در فلذذور بانذذک بذذرر
خاک دو منطقه غالذب بذوده و برخذي فذرمهذاي رويشذي
و زيسذذتي در بانذذک بذذرر مشذذاهده نشذذدند جذذدول.)8
مطذذذذذابق آزمذذذذذون  tميذذذذذان ين تذذذذذراکم بذذذذذرر
همذيکريپتوفيذتهذا ،پهذن برگذان علفذي و چندسذالههذذا
بذذهطذذور معنذذيداري در منطقذذه قذذرق بيشذذتر از خذذارج
قرق بود جدول.)8
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 ميانگين تعداد بذر در مترمربع گونههاي موجود در فلور بانک بذر خاک منطقه قرق و خارج قرق در مراتع سرعليآباد منطقه چهارباغ.1 جدول
 سانتيمتر) بوده كه اعداد ميانگين برگردانده شده از تبديل جذر هستند11  تا5  و5  تراكم بذر در دو عمق خاک (صفر تا.استان گلستان
خارج قرق

قرق

نام علمي گونهها

درصد از کل بانک برر

5 -01

1 -5

درصد از کل بانک برر

5 -01

1 -5

مخفس

08/02

92/2

98/0

5/74

00/0

20/5

Agsp

Agropyron sp.

0/70

8/8

08/8

8/71

00/0

80/0

Cisp

Circium sp.

1/89

8/8

-

1/84

-

9/5

Coar

Convolvulus arvensis

1/89

8/8

-

1/84

-

9/5

Coca

Conyza canadensis

-

-

-

1/84

-

9/5

Cosp

Cornopus sp.

1/89

9/5

-

1/84

-

9/5

Dagl

Dactylis glomerata

9/10

41/8

08/8

8/78

9/5

55/5

Disa

Digitaria sanguinalis

0/12

-

2/2

1/84

9/5

-

Drne

Draba nemorosa

1/89

-

8/8

-

-

-

Ecpr

Eclipta prostrata

1/89

-

8/8

-

-

-

Erci

Erodium cicutarium

4/81

09/2

88/0

8/18

-

82/9

Feov

Festuca ovina

2/84

5/5

50/0

07/88

78/0

881/9

Gave

Galium verum

1/78

-

9/5

-

-

-

Jusp

Juncus sp.

1/78

9/5

-

0/10

00/0

9/5

Kocr

Koeleria cristata

1/78

-

5/5

-

-

-

Lote

Lolium temulentum

-

-

-

1/84

-

9/5

Melu

Medicago lupulina

1/78

8/8

8/8

-

-

-

Myol

Myosotis olympica

-

-

-

1/84

-

9/5

Noan

Nonea annua

1/89

8/8

-

-

-

-

Phph

Phleum phleoides

4/81

07/7

07/7

-

-

-

Popa

Polygonum patulum

04/84

47/7

72

84/88

087/4

818/0

Poca

Potentilla canescens

8/50

-

08

-

-

-

Sasp

Salsola sp.

1/89

8/8

-

1/84

9/5

-

splSa

Salvia sp.

89/22

008/5

080

80/48

080/5

410/5

Sool

Sonchus oleraceus

1/78

-

9/5

-

-

-

Spma

Spergularia marina

8/04

8/8

81/8

5/74

85/5

79/8

Stme

Stellaria media

1/89

-

8/8

-

-

-

Trsp

Tragopogon sp.

9/10

5/5

80

8/82

00/0

45

Vepe

Veronica persica

85

07

00

02

00

09

تعداد گونه

-

847/0

404/8

-

480/8

0815/8

ميان ين برر در مترمربع
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جدول .2ميانگين تراكم بانک بذر تيرههاي گياهي در دو منطقه قرق و خارج قرق در مراتع سرعليآباد حوزه چهارباغ استان گلستان
خارج قرق

قرق
تعداد گونه

ميان ين تراکم برر

درصد از کل
بانک برر

تعداد گونه

ميان ين تراکم برر

درصد از کل
بانک برر

آماره T

Boraginaceae

0

9/40

1/87

0

9/5

1/77

1/110ns

Caryophyllaceae

0

010/92

5/20

8

80/08

4/74

0/58
-

تيره گياهي

ns

Chenopodiaceae

-

-

-

0

08/14

0/55

Compositae

8

527/78

84/14

5

891/95

81/05

ns

Convolvulaceae

0

9/51

1/82

0

8/80

1/82

ns

Crusiferae

8

08/00

1/75

0

2/21

0/15

ns

1/80

Geraniaceae

-

-

-

0

8/81

1/82

-

Gramineae

5

807/87

08/50

7

848/88

82/77

1/81ns

Juncaceae

-

-

-

0

9/51

1/77

-

Labiateae

0

9/51

1/82

0

8/81

1/82

1/45

Legominosae

0

9/51

1/82

-

-

-

-

0/08
1/45

ns

-

Polygonaceae

-

-

-

0

85/40

4/81

Rosaceae

0

480/82

84/02

0

085/78

04/08

**

Rubiaceae

0

808/5

07/1

0

57/85

9/20

**

Scropholariacea

0

59/08

8/85

0

89/49

4/88

ns

8/98

8/95

1/55

** معنيدار در سطح  ns ،1/10عدم معنيداري

جدول .3ميانگين تراكم بانک بذر گروههاي گياهي در دو منطقه قرق و خارج قرق در مراتع سرعليآباد منطقه چهارباغ استان گلستان
خارج قرق

قرق
گروههاي کارکردي
هميکريپتوفيت

تعداد
گونه

متوسط
بانک برر

درصد از کل بانک
برر

آماره T

849/9

20/84

**8/79

تعداد گونه

متوسط بانک
برر

درصد از کل بانک برر

00

0421/2

25/79

04

تروفيت

7

845/2

04/84

00

040/5

07/79

ns

0/08

گندميان

5

807/87

08/50

2

842/28

80/54

1/81ns

پهن برگان علفي

08

0510/89

27/40

07

508/4

71/49

**8/55

يکساله

7

845/70

04/84

00

059/18

02/58

0/10ns

چندساله

00

0421/25

25/79

04

970/78

21/71

**

 .3.3اثر چرای دام بر تراکم بذر گونهها در خاک
براي گونههذايي کذه در هذر دو عمذق خذاک و هذر دو
منطقه قرق و خارج قرق حدور داشتند آزمايش فاکتوريل
در قالب طر کامالً تاادفي نشان داد کذه تنهذا در مذورد
گونه  Digitaria sanguinalisاثر متقابل عمق و منطقه

8/20

معنذذذيدار گرديذذذد  F=9/199و  .)P=1/109مقايسذذذه
ميان ين نشان داد که اينگونه بهطور معنيداري از تذراکم
برر بيشتري در عمق صفر تا  5سانتيمتر در منطقه قذرق
و عمق  5تا  01سانتيمتري خاک در منطقه خذارج قذرق
برخوردار بوده است شکل.)0
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a

b

خارج قرق

b

ميانگين تعداد بذر در متر مربع

a

قرق

شکل  .1ميانگين تراكم بذر گونه  D. sanguinalisدر دو منطقه قرق و خارج قرق و دو عمق خاک
(صفر تا  5سانتيمتر به رنگ سياه و عمق  5تا  11سانتيمتر به رنگ سفيد) در مراتع سرعليآباد منطقه چهارباغ استان گلستان

دي ر نتايج حاصل از آناليز واريذانس نشذان داد کذه در
مذورد گونذههذاي Stellaria ،Potentilla canescens
 Sonchus oleraceus ،mediaو Galium verum
نشان داد که اثر مسذتقل منطقذه و عمذق معنذيدار بذوده
)*(F= 4/98

)*(F= 4/42

)الس(

است .مقايسه ميان ينها نشان داد که ميان ين تعداد بذرر
در مترمربع اين گونهها به طور معنيداري پاسا میبت بذه
قرق نشان داد شکل.)8

)***(F= 10/99

)ص(

)د(

)ج (
)***(F= 10/96

شکل  .2ميانگين تعداد بذر در مترمربع گونه ( G.verumالف)( P. canescens ،ب)( S. media ،ج) و S. oleraceus

(د) در بانک بذر خاک در دو منطقه قرق و خارج قرق در مراتع سرعليآباد منطقه چهارباغ استان گلستان
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نتايج حاصل از آزمون  tبراي گونههاي مشذترک بذين
دو منطقه که عرورتاً در دو عمق خاک حدذور نداشذتند،
نشان داد که قرق اثر معنيداري بر بانک برر اين گونذههذا
نداشته است .هم چنين مقايسه شاخصهذاي غنذا و تنذوع
گونهاي بين دو منطقه قرق و خارج قرق نشان داد کذه بذر
مبناي آماره  tتفاوت معنيداري براي شاخصهذاي غنذا و
تنوع گونهاي در بانک برر خاک دو منطقه وجود نداشت.

 .4.3اثر چرای دام بر تراکم بذر جمعيت گونهها
در بانک بذر خاک

تمام گونهها بهطور همزمان به چراي دام گرديد که نتذايج
آنذذاليز  RDAاثذذر معنذذيداري را نشذذان داد  F=5/88و
 .)P=1/110دياگرام حاصل از آناليز  RDAنشان داد کذه
گونههاي بانک برر خاک در امتداد محور اول تحذت تذأثير
قرق و چراي دام قرار گرفتند شکل .)8گونههذايي کذه بذا
جهت میبت محور اول همبسذت ي دارنذد متذأثر از انجذام
قرق بوده يعني قرق باعث افزايش تراکم برر اين گونذههذا
در خاک گرديد .در مقابل گونههايي کذه بذا جهذت منفذي
محور اول همبست ي داشته ،تراکم جمعيت بذرر آنهذا در
خارج از قرق افزايش پيدا کرد شکل.)8

عالوه بر پاسا انفرادي گونهها اقدام به ارزيذابي پاسذا

شکل .3دياگرام دوگانه حاصل از آناليز  RDAشامل تركيب بانک بذر خاک و عوامل محيطي (قرق و خارج قرق).
نام علمي گونهها بهصورت حروف مخفف نام جنس و گونهها در جدول  1آورده شده است

 .5.3پراکنش بذر گونهها در دو عمق خاک
نتايج آناليز واريانس براي اثر مسذتقل عمذق خذاک در
مذذذذورد  S. media ،G. verum ،P.canescensو
 S. oleraceusنشذذان داد کذذه در عمذذق صذذفر تذذا پذذنج
سانتيمتري خاک به طور معنيداري از تراکم برر بيشتري
نسبت به عمق پنج تا ده سانتيمتري خاک برخوردار بودند
شکل.)4
نتايج حاصل از آناليز  RDAبهمنظور ارزيابي اثر عمذق

خاک بر تراکم برر جمعيت گونهها در بانک برر خاک کل
منطقه نشان داد که عمق خاک بر بانک برر کل گونذههذا
در مجموع دو منطقه اثر معنيدار نداشته اسذت F=1/25
و  .)P=1/4همچنذذذذين در منطقذذذذه قذذذذرق  F=1/08و
 )P=1/898و خارج قرق  F=1/88و  )P=1/79نيز نتذايج
آناليز  RDAحاکي از معنيدار نبودن اثر عمذق بذر بانذک
برر خاک کل گونهها بود.
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)الس(

)ص(

)*(F= 4/16

)*(F= 4/45

)ج (
)**(F= 7/06

)*(F= 5/8

)د(

شکل .4ميانگين تعداد بذر در متر مربع گونه( G.verumالف)( P. canescens ،ب)( S. media ،ج) و S. oleraceus

(د) در دو عمق خاک در مراتع سرعليآباد منطقه چهارباغ استان گلستان

مقايسه شاخصهاي غنذا و تنذوع گونذهاي بانذک بذرر
خاک در دو عمذق خذاک در منطقذه قذرق نشذان داد کذه
شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي بهطور معنيداري در عمق
صفر تا پنج سانتيمتري نسبت به عمق دوم بيشذتر بودنذد

جدول  .)4در منطقذه خذارج قذرق بذين دو عمذق خذاک
تفاوت معنيداري از نظر شاخصهاي غنا و تنوع گونذهاي
بانک برر خاک وجود نداشت.

جدول .4مقايسه شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي در دو عمق خاک در منطقه قرق در مراتع
سرعليآباد منطقه چهارباغ استان گلستان
عمق  1تا 5
شاخصها
4/81
تعداد گونه
0/14
تنوع شانون
1/54
تنوع سيمپسون
1/72
يکنواختي
0/09
غناي منهينيگ
0/88
غناي مارگالس
*و**به ترتيب معنيدار در سطح  1/10و 1/15

عمق  5تا 01
8/17
1/409
1/810
1/080
1/787
1/954

آماره T
**8/90
**8/10
*8/9
*8/50
*8/89
*8/44
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 .4بحث و نتيجهگيری
در فلور بانک بذرر خذاک ايذن منطقذه تيذره کاسذني،
گنذذذذدميان و گلسذذذذرخ غالذذذذب بودنذذذذد .همچنذذذذين
همذذيکريپتوفيذذته ذا و پهذذنبرگذذان علفذذي از گذذروههذذاي
کذذارکردي متذذداول در بانذذک بذذرر خذذاک بودنذذد .حدذذور
گسترده تيرههذاي کاسذني ،گنذدميان و گلسذرخ در فلذور
بانک برر دامنه شمالي البرز توسط محققذين دي ذري نيذز
گذزارششذده [ ]82 ،88 ،04 ،01کذذه از دنيذل احتمذذالي
افزايش اين تيرهها ميتوان داشتن برور با طول عمر بان و
امکان پراکنش آسان را نام برد [ .]84افزايش پهذنبرگذان
علفي نسبت بذه گنذدميان کذه در بانذک بذرر خذاک ايذن
تحقيق اتفاق افتاد در دي ر مطالعات نيز گزارش شد [،04
 .]81علت اين امر را ميتوان به چراي سن ين دام نسذبت
داد که با افزايش فشار چذرا از تذراکم گنذدميان بذه علذت
خوش خوراکي کاسته شده و به فراواني پهنبرگذان علفذي
افزوده ميشود.اين مسئله ميتوانذد توليذد بذرر و ذخيذره
شدن آن در خاک را تحت تأثير قرار دهذد [ .]80بررسذي
گونههاي موجود در فلور بانک برر ازلحاظ طول عمذر نيذز
نشذذان داد کذذه مقذذدار بذذرر گياهذذان چندسذذاله بذذهطذذور
معنيداري بيشتر از يکسالهها بود.
ميان ين تراکم برر در منطقذه قذرق و خذارج قذرق بذه
ترتيب  298/8و  480/0برر در متر مربع ميباشد .مقذادير
بيشتر يا کمتر در اين محدوده رويشي گزارش شده است.
ازجمله اين گزارش ها ميان ين تراکم برر موجود در بانذک
برر در زير حوزه رودخانه کبير سواد کذوه مازنذدران در دو
منطقه شاهد و احيا که همذراه بذا قذرق بذوده بذه ترتيذب
 498/44و  478/00بذذذذرر در متذذذذر مربذذذذع [ ]81و در
علفزارهاي سرخآباد سوادکوه مازندران در منطقه بحراني و
کليد به ترتيب  8987/80و  8508/48برر در متذر مربذع
[ ]82برآورد شد.
از بين گونههاي شناسايي شده در فلور بانک بذررخاک
دو منطقه گونه  Sonchus oleraceusدر دو منطقه قرق
و خارج قرق داراي بيشترين ميزان ميان ين تعداد بذرر در

واحد سطح بود .اين گونه جزوگونههاي يکساله و مهاجم و
بيشتر مختص اراعذي تخريذب يافتذه مذيباشذد .درسذاير
مطالعات انجام شده نيز حدور اين گونذه گذزارش گرديذد
[07؛  .]82با توجه به ايذن کذه گونذه مذرکور در پوشذش
گياهي منطقه مشاهده نشذد [ ،]80وجذود تعذداد فذراوان
برراين گونه درخاک منطقه و عدم حدذور آن در پوشذش
گياهي ميتواند به دليل ايجاد شذرايط مطلذوص و مناسذب
رويشي در گلخانه باشد که در عرصه فراهم نمذيباشذد .در
مطالعذه دي ذري در علفزارهذاي کوهسذتاني سذوادکوه در
استان مازندران اين گونه درطذول فاذل رويذش در بانذک
برر خاک حدذور داشذته امذا در پوشذش گيذاهي منطقذه
مشاهده ن رديد [ .]07از طرفي ويژگيهذاي مرفولذوييکي
ساختار برر اين گونه از جمله اندازه کوچک و شکل بالدار،
سذذبک ،مانذذدگاري طذذونني ،توليذذد بذذرر فذذراوان و امکذذان
پراکنش آسان و وسيع شرايط را براي حدور آن در بانذک
برر فراهم نموده است [09و .]84
اين تحقيق نشان داد که ميان ين تعداد گونه و تعذداد
برر در عمق صفر تا  5سانتيمتري بيشتر از عمق  5تا 01
سانتيمتري خاک است .درکل منطقه مورد مطالعه حدود
 71درصد از بررها درعمق سطحي خاک بودند .همچنذين
نتذايج بدسذت آمذده حذذاکي از آن اسذت کذه انجذام قذذرق
شاخصهاي غنذا و تنذوع گونذهاي را در عمذق اول خذاک
بهبود بخشيد .اين ميتواند بذه دليذل شذرايط مسذاعدتر و
فرصت برردهي گياهان در شرايط قرق باشد .در مطالعذات
داخل کشور نيز ال وهايي از پراکنش و توزيع گونذههذا بذا
عمق خاک بيان گرديد که شامل حدور درصد فراوانذي از
برور در عمق اول خاک بذوده اسذت [،05 ،04 ،01 ،8 ،0
 .]81 ،89 ،88 ،81پذذراکنش عمقذذي بذذررها در خذذاک بذذه
عنوان معياري از دوام و طول عمذر بانذک بذرر مذيباشذد.
بدين معني که گونههاي با بانذک بذرر بذادوام مذيتواننذد
بررهاي بيشتري در اعماق زيرين خاک داشته باشند [.]8
به نظر ميرسد که برور پهن ،مستطيلي و يا با سطح زبر و
ناصاا در نيههاي سطحي خاک ذخيذره شذده امذا بذرور
کوچک ،با سطح صذاا و شذکل کذروي گذرايش و تمايذل
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زيادي براي مدفون شدن در نيههاي زيرين خاک را دارند
[.]84
مقايسه شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي بين دو منطقه
قذذرق و خذذارج قذذرق نشذذان داد تفذذاوت معنذذيداري بذذراي
شاخصهاي غنذا و تنذوع گونذهاي در بانذک بذررخاک دو
منطقه وجود نداشت .در اين منطقه اثذر فشذار چذراي دام
برخذي شذذاخصهذذاي غنذذا و تنذذوع گونذذهاي را در ترکيذذب
پوشش گياهي تغيير داده [ ]80اما به نظر مذيرسذد ايذن
تغييرات در پوشش گياهي منطقه انعکاسي در بانذک بذرر
اين منطقه نداشته است .چنين نتايجي در مطالعات سذاير
محققان نيزگزارش شد [ .]81 ،82 ،08به نظذر مذيرسذد
مدت زمان قرق جهت بهبود تنوع و غنذاي گونذهاي بانذک
برردر منطقه قرق کافي نبوده است .مطالعذات نشذان داده
که اثر قرق در بهبود شاخصهاي پوشذش گيذاهي نيذز در
ارتباط با مدت زمان قرق ميباشد [ .]82اثر متفاوت قذرق
در بهبود شاخصهذاي تنذوع و غنذا در پوشذش گيذاهي و
بانک بذررخاک در مطالعذهاي در منطقذه مذاهور ممسذني
اسذذتان فذذارس نيذز مشذذاهده شذذد [ .]08در اي ذن مطالعذذه
شاخصهاي تنوع و غنا در پوشش گياهي نسبت به همين
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شاخصها در بانک برر خاک بيشتر تحت تأثير قذرق قذرار
گرفتند و عليذرغم انجذام قذرق بذيش از دو دهذه بسذياري
تغيي ذرات در تنذذوع و غنذذاي گونذذهاي انعکاس ذي در بانذذک
بررخاک نداشته است .مطالعات نشذان داده کذه قذرق بذه
همراه سذاير عمليذات احيذايي مذيتوانذد موجذب تسذريع
تغييرات درتنوع و غنذاي گونذهاي بانذک بذررخاک گذردد
[.]81
به طور کلذي مقايسذه تذراکم بانذک بذرر خذاک در دو
منطقه قرق و چرا شده سرعلي آباد گرگان نشذان داد کذه
قذذرق باعذذث افذذزايش معنذذيدار در ميذذان ين تذذراکم بذذرر
هميکريپتوفيتها ،پهنبرگان علفي و گونههاي چندسذاله
در منطقه شده است .همچنذين تفذاوت معنذيداري بذراي
شاخص غنا و تنوع گونهاي در بانک برر خذاک دو منطقذه
وجود نداشت .شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي در دو عمق
خاک منطقه قرق نشان داد که ايذن شذاخصهذا بذه طذور
معنيداري در عمق صفر تذا پذنج سذانتيمتذري بيشذتر از
عمق دوم بودند در حالي که در منطقه خارج قرق تفذاوت
معنيداري براي اين شاخصها در دو عمق خاک مشذاهده
نشد.
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