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تاثیر تاج پوشش گیاه بالشتکی اسپرس خاردار ()Onobrychis cornuta
بر پراکنش مکانی بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی حوزۀ واز
 پریسا نیکنام؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مرتعداری ،دانشگاه تربیت مدرس
 رضا عرفانزاده*؛ دانشیار گروه مرتعداری ،دانشگاه تربیت مدرس
 محمد حسن قلیچ نیا؛ استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ساری ،ایران ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثر گیاه بالشتکی اسپرس خاردار ( )Onobrychis cornutaبر پراکنش مکانی بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی
حوزۀ واز ا ستان مازندران انجام شد .بدین منظور 20 ،پایه از ا سپرس خاردار به ت صادف انتخاب شدند .در چهار موقعیت هر پایه (لبه در
شیب رو به باال ،لبه در شیب رو به پایین ،مرکز و بیرون بهعنوان منطقۀ شاهد) ،نمونۀ خاک از عمق  0-5و  5-10سانتیمتر برداشت شد.
سپپپب بذور جوانهزدۀ داخل نمونه های خاک در شپپرایط یبیعی گاخانه شپپناسپپایی و تراک بانک بذر خاک در مترمربع و ونای گونهای
محا سبه شدند .برای مقای سۀ اثر موقعیت مکانی لکۀ بال شتکی ،عمق و اثر متقابل آنها بر خ صو صیات بانک بذر خاک از آزمونهای تجزیۀ
واریانب دو یرفه و  tجفتی استفاده شد .نتایج نشان داد که اثر موقعیت و عمق بر تراک درسطح  0/01معنیدار بود .همچنین تراک بانک
بذر در موقعیتهای لبۀ شیب رو به باال و مرکز (به ترتیب با میانگین  5437و  4099/5بذر در مترمربع) بهیور معنیداری بی شتر از تراک
در موقعیتهای لبۀ شپپپیب رو پایین و بیرون (به ترتیب با میانگین 2685/5 ،و  2413/8بذر در مترمربع) بود .همچنین ونای گونهای در
موقعیتهای لبۀ شیب رو به باال و مرکز (به ترتیب با میانگین  9/7و  )9/5بهیور معنیداری بی شتر از ونای گونهای دو موقعیت دیگر بود.
تراک و و نای گو نهای با نک بذر خاک عمق سپپپطحی خاک بهیور معنیداری بیشتر از عمق پایینی بود .این تحقیق تأثیر معنیدار
تاجپوشش گیاهان بالشتکی در افزایش تراک و ونای بانک بذر خاک را ثابت کرد.
کلید واژگان :اسپرس خاردار( ،)Onobrychis cornutaبانک بذر خاک ،حوزۀ واز ،ونای گونهای ،گیاه بالشتکی.

 .1مقدمه
منایق کوهسپپپتانی با وی گیهایی مانند درجۀ حرارت
پایین ،تابش خورشپپپیدی باال ،بادهای قوی ،بسپپپترهای
* نویسنده مسئول :شماره تماس+981144553201-3 :

ناپایدار و فصل رشد کوتاه مشخص می شوند [ .]9پوشش
گیاهی در منایق مرتفع معموالً از جوامع لکهای تشپپپکیل
شپپده اسپپت .مکانیس پ های مختافی برای توضپپیح عوامل

Email: rezaerfanzadeh@modares.ac.ir
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کنترل کنندۀ این ساختارها بیان شده است .در محیطهای
کوهسپپپتانی سپپپخت ،پراسپپپترس و خشپپپن ،دلیل وجود
ساختارهای لکهای وجود پدیدۀ ت سهیل 1بیان شده ا ست
[.]17 ،7
چندین فرم رویشپپپی گیاهی برای رشپپپد و تک یر در
محیطهای سخت کوه ستانی سازگار شدهاند .گیاهان با

[.]39 ،33 ،30 ،22 ،16 ،12 ،8 ،6 ،1
گیاهان بالشتکی با عماکردشان به عنوان پناهگاه باد و
تأثیر بر الگوی حرکت رسوب به صورت بالقوه به عنوان تاۀ
بذر ع مل میکن ند [ .]22بو ته ها به عنوان یک مانع،
دینامیک باد و الگوی رسپپپوب را ترییر میدهند .بوتهها از
لحاظ فیزیکی سپپرعت باد را کاهش داده که احتماالً منجر

فرم رویشپپی بالشپپتکی 2از سپپازگارترین و مشپپهودترین
گیاهان موجود در زیستگاههای کوهستانی هستند [.]9 ،8
با توجه به فرم رویشپپپی فشپپپرده و ارتفاگ ک  ،گیاهان
بالشپپتکی میتوانند با اصپپ ش شپپرایط زیسپپت محیطی،
خردزی ستگاههایی 3مجزا از محیط ایراف خود ایجاد کرده
و ت شکیل لکههای 4گیاهی را بدهند [ .]29 ،2این گیاهان
در محیطهای کوه ستانی با اثرات حفاظتی خود میتوانند

به سقوط بذرهای پراکنده شده تو سط باد در تاج پو شش
و نزدیکی بوته میشپپپود .همچنین گیاهان بالشپپپتکی در
سپپطوش شپپیبدار به عنوان یک مانع فیزیکی در مسپپیر
حرکت رواناب و رسپپوب هسپپتند که منجر به نگهداشپپت
ذرات رسپپوب و بذرهای حمل شپپده با آب در لبۀ گیاه در
شیب رو به سمت باال می شود که احتماالً بر تجمع بذر و
استقرار نهال در لبۀ گیاه در شیب رو به سمت پایین تأثیر

نقش گیاه پرسپپتار 5را برای دیگر گونه ها بازی کنند [،12
 .]22اثرات پرستاری نوعی از تعام ت م بت است که یک
گونه (پرستار) شرایط خردزیستگاهی را فراه میکند که
ا ستقرار دیگر گونهها (ذینفع) را ت سهیل میکند [.]33 ،1
این اثرات تسپپهیای تأثیرات قابل م حظهای بر روی تنوگ
جوامع گیاهی کوهسپپپتانی در مقیاس منطقهای و جهانی
بازی میکنند [ .]25 ،10به دلیل آ سیبپذیری نهالها به
شپپپرایط اسپپپترسزا ،گونههای پرسپپپتار با تعدیل و بهبود
ا سترس ،ا ستقرار نهالها را افزایش میدهند .این بهبودی
از یریق دو مکانیس بهدست میآید:
 .1مکانیسپپپ های فیزیکی از جماه تضپپپعیر برخی از
فاکتورهای محیطی مانند عارخواری ،تابش خورشپپپیدی
باال ،انسپپپپداد رسپپپوب ،جاوگیری از حر کت زیرال یه،
سپپپایهاندازی ،پناهگاه باد و شپپپکار ،بهبود درجۀ حرارت
محیط خرد زیستگاه و خاک و افزایش ریوبت خاک.
 .2مکانیس پ های بیولوژیکی مانند بهبود مواد معدنی و
آلی ،افزایش منابع دسپپپترس در زیر گونه های پرسپپپتار،
افزایش منابع کایدی مانند آب و نیتروژن و ارائۀ مایکوریزا

منفی میگذارد [ .]32 ،22از اینرو میتوان انتظار داشت
که لکههای پوشپپپش گیاهی حاصپپپل از این گونهها باعث
ترییرات مکانی زیاد در بانک بذر خاک میشود و گسترش
اثر ل که به ایراف ،یک گراد یان در تراک و ترک یب بذر
ایجاد میک ند [ .]7 ،5نتایج تحقیقات صپپپورت گرفته بر
بانک بذر خاک تحت تأثیر پوشش روزمینی حاکی از باالتر
بودن تراک و ونای گونهای زیر تاجپو شش گیاهان ن سبت
به محیط ایراف است [.]34،16،8،7
بانک بذر خاک بخشی از پویایی جوامع گیاهی است .با
توجه به اهمیت باالی بانک بذر خاک به دالیل متعدد از
جماه عماکرد به عنوان ذخایر گونه ،دارا بودن افراد جدید
در بسپپیاری از جمعیتهای گیاهی [ ،]3تنوگ ژنتیکی باال،
حفظ تداوم گونهها [ ،]20در امان نگه داشپپپتن گونههای
آسپپیبپذیر سپپطح زمین از خطر انقرا[ [ ]28و توسپپعۀ
پو شش گیاهی در یول باز سازی سایتهای تخریب شده
[ ،]26آگاهی از محیط زی ست بانک بذر و بهوی ه آگاهی از
تأثیر این لکه ها در پراکنش مکانی و زمانی بذرها بسپپپیار
حائز اهمیت است.
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چرای شپدید گوسپفند و بز در مراتع کوهسپتانی البرز
دارای سپپپابقۀ یوالنی اسپپپت و همین امر موجب ایجاد
مکانهای باز و بدون پو شش گیاهی شده ا ست .بنابراین
احیاء سپپپایتهای تخریب شپپپده یک نگرانی برای مدیران
مراتع در این م نایق اسپپپت .یکی از راه کار های موجود
اسپپپتفاده از بذور مدفون شپپپده در خاک برای برگرداندن
پوشش است .مطالعه و بررسی دقیق پتانسیلهای منطقه
از جماه بانک بذر خاک میتواند جهت احیاء منطقه کمک
شایانی نماید.
بنابراین تحقیق حا ضر با هدف برر سی تأثیر گونههای
با سپپاختار بسپپته (همچون گیاهان بالشپپتکی) بر تراک و
تنوگ بانک بذر خاک و ارزیابی نقش آنها در ذخیره سازی
بذرها صپپپورت گرفت .از آنجا که منطقۀ مورد مطالعه تپه
ماهوری و دارای شیب ا ست انتظار میرود که در گیاهان
بالشتکی در این شیبها ،موقعیت لبۀ آنها در شیب رو به
باال دارای تراک و و نای گو نهای بیشپپپتری نسپپپ بت به
موقع یت لبه در شپپپ یب رو به پایین و موقع یت بیرون از
گیاهان و چه ب سا مرکز گیاهان بال شتکی با شند .همچنین
بهنظر میرسد فراوانی بذرها در زیر بوتهها نسبت به فضای
میانی بین بوتهها بیشتر است .از اینرو نگارندگان مقاله بر
این باورند که تاج گونههای بالشپپپتکی نه تنها باعث جذب
بذور و به تاه اندازی آنها و درنتیجه افزایش تراک و تنوگ
بانک بذر خاک می شوند ،باکه قسمتهای مختار هر پایۀ
بال شتکی توان متفاوتی در افزایش بذور مدفون شدۀ خاک
دارند .بنابراین فرضپپپیه های تحقیق بدین صپپپورت ارائه
گردید :اوالً بانک بذر زیر تاج پوشپپپش گیاه بالشپپپتکی
اسپپپپرس خاردار ( )Onobrychis cornutaدارای تراک و
تنوگ بی شتر ن سبت به بیرون تاج پو شش ا ست؛ ثانیاً شیب
رو به باالی این گیاه بالشپپتکی توان بیشپپتری در افزایش
تراک و تنوگ بانک بذر خاک در مقایسپپه با مرکز و شپپیب
رو با پائین آن دارد.

 .2مواد و روشها

 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
این م طال عه در مراتع کوهسپپپ تانی البرز در حوزۀ واز،
ایران انجام شپپپد .مراتع یی قی واز با مسپپپاحتی بال بر
 5150هک تار در دام نه های شپپپ مالی البرز مرکزی با
مختصات جررافیایی ˝ 51˚ 55΄ 15˝ - 52˚ 12΄ 15یول
شپپرقی و ˝ 36˚ 12΄ 30˝ - 36˚ 30΄ 15عر[ شپپمالی
قرار گرفته اسپپپت .اقای منطقه بر اسپپپاس روش دومارتن
مدیترانهای سرد و فرا سرد ا ست [ .]24شیب عمومی در
این منطقه دارای دامنۀ  25تا  35درصپپپد اسپپپت .ارتفاگ
منطقه  2439متر از سپپپطح دریا اسپپپت .متوسپپپط درجۀ
حرارت سپپپاالنه  15/5درجۀ سپپپانتیگراد از  0/8درجۀ
سانتیگراد در دی ماه تا  30/2درجۀ سانتیگراد در مرداد
ماه اسپپت .متوسپپط بارش سپپالیانه حدود  500میایمتر
است.

 .2.2نمونهبرداری
نمونهبرداری بانک بذر خاک در اوایل پاییز  1394بعد
از اتمام فصپپپل رشپپپد و ریزش بذرها و قبل از جوانهزنی
پاییزه انجام شپپد .بنابراین بذرها شپپامل بذرهای موقت و
دائمی بود ند [ .]7در مجموگ  20پا یۀ گ یاه بالشپپپتکی
 Onobrychis cornutaبه صورت جداگانه انتخاب شدند.
در داخل هر لکۀ بالشپپتکی ،سپپه موقعیت مکانی شپپامل
مرکز ،لبۀ رو به شپپپیب باال و لبۀ رو به شپپپیب پایین و
موقعیت بیرون از محدودۀ گیاه بالشپپپتکی بهعنوان منطقۀ
شپپپاهد به منظور برداشپپپت نمونههای خاک در نظرگرفته
شپپپد .انتخاب تعداد پایه بر اسپپپاس تکرار مناسپپپب جهت
اسپپپتحصپپپال نتایج قابل اسپپپتناد از حیث آنالیز آماری و
همچنین هزینه به عمل آمد .همچنین جهت حذف یا به
حداقل ر ساندن تأثیر توپوگرافی بر خ صو صیات بانک بذر،
انتخاب پایهها به صورت ت صادفی در مکانهایی انجام شد
که دارای شیب عمومی رو به شمال و درصد شیب یکسان
( )%100بودند .در هر کدام از این چهار موقعیت به صورت
ت صادفی  6ه سته خاک به عمق  10سانتیمتر به و سیاۀ
یک اوگر با قطر  5سپپپانتیمتر در دو عمق  0-5و 5-10
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سپپانتیمتر جمعآوری شپپد [ .]11سپپپب نمونههای خاک
مربوط به هر کدام از موقعیتها و اعماق با ه ادوام شدند

(شکل.)1

˚35

شکل .1طرح نمونه برداری از گیاه بالشتکی .از هر موقعیت در هر گیاه 6 ،زیرنمونۀ خاک برداشت شد که قبل از کشت با هم ادغام شدند
( =لبه در شیب رو به باال = ،لبه در شیب رو به پایین = ،مرکز =  ،بیرون به عنوان منطقه شاهد)

 .3.2روش کشت گلخانهای
نمونههای بانک بذر خاک در محیط گاخانه با شپپرایط
دمایی مناسب  18تا  25درجۀ سانتیگراد و ریوبت کافی
در داخل سپپپینی های کارتوپ سپپپت (با ابعاد 25×15×7
سانتیمتر) در ب ستر منا سب ک شت شدند .در داخل هر
سینی نمونههای خاک بر روی الیۀ نازکی از ماسۀ استریل
( ضخامت  3سانتیمتر) به گونهای پخش شد تا ضخامت
آنها بیشتر از  2سانتیمتر نباشد تا کایۀ بذرها در معر[
نور و هوا قرار بگیرند و از شانب باالی جوانهزنی برخوردار
باشند.
سینیها به صورت ت صادفی در قف سههایی با رژی نور
یبیعی قرار داده شپپپدند و با آب پاشپپپی منظ مریوب
نگهداری شدند .برای ت شخیص آلودگی احتمالی بذرها ،به
ازای هر  10سپپینی ،یک سپپینی به عنوان شپپاهد که فقط
دارای ماسپپۀ اسپپتریل بود در بین نمونهها قرار گرفت .پب
از کشپپپت در گاخانه نهالهای در حال ظهور در فواصپپپل
منظ شمارش ،شنا سایی و در نهایت از سینیها حذف

شدند تا دیگر بذری سبز ن شد [ .]11پب از شش ماه که
دیگر بذری از داخل سینیها سبز نشد آبیاری به مدت دو
هفته قطع گردید و بعد از یک خراش سپپپطحی در خاک
سینیها ،آبیاری دوباره شروگ شد و شمارش آواز گردید تا
دیگر بذری سبز نشد [.]24 ،16 ،15

 .4.2تجزیه و تحلیل آماری
تعداد گونههایی که از خاک استحصالی در هر موقعیت
در گاخانه جوانه زد و شنا سایی شد ،ونای گونهای در آن
موقعیت بهشپپمار آمد .تراک نیز بر حسپپب تعداد گونه در
متر مربع برای هر موقع یت به دسپپپت آ مد .نر مال بودن
داده ها با اسپپپت فاده از آزمون کولموگرف اسپپپمیرنوف و
همگنی واریانب با استفاده از آزمون لون مورد بررسی قرار
گرفت.
برای مقای سۀ اثر موقعیت مکانی لکۀ بال شتکی ،عمق و
ا ثر م تقپپابپپل آنهپپا بر بپپانپپک بپپذر خپپاک از آز مون
) GLM(Repeated Measuresاسپپتفاده شپپد .در صپپورت
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بذر متعاق به  36گو نه در موقع یت بیرون از ل که های
بالشپپپتکی جوا نه زد ند 29 .گو نه در هر چ هار موقع یت
مشترک بودند (جدول.)1
بر ا ساس تق سی بندی  Dreberو همکاران 2011 ،که
بانک بذر را با توجه به تعداد بذر جوانه زده در گاخانه به
سه گروه کوچک ( 15بذر>) ،متو سط ( 16 – 120بذر) و

معنیدار بودن نتایج این آزمون برای مقایسپپپۀ دو به دوی
بین موقعیتها از آزمون  tتسپپپت زوجی اسپپپتفاده شپپپد.
همچنین برای مقایسۀ تراک و ونای گونهای بین دو عمق،
در هر موقعیت به صورت جداگانه از آزمون  tت ست زوجی
استفاده شد.

بزرگ ( 120بذر <) تقسپپپی بندی کرد ند [ ،]13در این
تحقیق شپپپ مارش ت عداد بذر جوا نهزده در موقع یت های
نمونهبرداری نشپپان داد در هر چهار موقعیت نمونهبرداری،
اک ر گونه ها دارای بانک بذر کوچکی بودند ( 15بذر>) در
حالی که فقط ت عداد کمی از گو نه ها دارای با نک بذر با
ا ندازۀ متوسپپپط ( 16 – 120بذر) و بزرگ ( 120بذر <)
بودند (شکل .)2

 .3نتایج
در مجموگ  6911ن هال از  50گو نۀ گ یاهی متعاق به
 22خانواده از نمونههای بانک بذر خاک جوانه زدند .از این
تعداد  2578بذر متعاق به  46گونه در لبۀ شپپپیب رو به
باال 1265 ،بذر متعاق به  43گونه در لبۀ شپپپ یب رو به
پایین 1931 ،بذر متعاق به  38گو نه در مرکز و 1137

۴۰
۳۵
۳۰

باال

۲۰

پایین

۱۵

مرکز

۱۰

بیرون

۵

تعداد گونه

۲۵

۰
>۱۲۰

۱6-۱۲۰

<۱۵

تعداد بذر
شکل .2توزیع اندازۀ بانک بذر خاک در هر چهار موقعیت نمونه برداری؛  = > 15بانک بذر کوچک = 16 – 120 ،بانک بذر متوسط
و  = < 120بانک بذر بزرگ .باال :لبۀ گیاهان بالشتکی در شیب رو به باال ،پایین :لبۀ گیاهان بالشتکی در شیب رو به پایین،
مرکز :مرکز گیاهان بالشتکی ،بیرون :محدودۀ بیرون از گیاهان بالشتکی
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 منطقۀ شاهد: مرکز و بیرون، لبه در شیب رو به سمت پایین:پایین
بیرون

مرکز

پایین

باال

نام گونه گیاهی

352/418

369/402

314/204

1036/024

0/000
4/246

42/460
8/492

29/722
33/968

55/198
38/214

Acantholimon erinaceum Bioss.
Achillea millefolium L.

50/952
38/214
186/824

89/166
16/984
560/472

174/086
12/738
161/348

191/070
135/872
424/600

4/246
55/198

12/738
29/722

4/246
16/984

50/952
4/246

0/000
55/198
12/738

21/230
174/086
254/760

4/246
67/936
80/674

16/984
101/904
59/444

343/926
0/000

666/622
21/230

305/712
8/492

798/248
4/246

4/246
0/000
21/230

16/984
21/230
0/000

12/738
0/000
16/984

12/738
16/984
67/936

0/000
29/722

21/230
38/214

29/722
101/904

38/214
212/300

72/182
8/492
25/476

220/792
0/000
59/444

131/626
0/000
0/000

339/680
33/968
80/674

131/626
0/000

72/182
29/722

309/958
72/182

929/874
0/000

0/000
0/000
16/984

4/246
0/000
76/428

0/000
4/246
16/984

4/246
4/246
29/722

0/000
67/936

0/000
21/230

8/492
76/428

0/000
59/444

80/674
12/738
29/722

458/568
0/000
25/476

80/674
0/000
29/722

250/514
76/428
127/380

0/000
4/246

0/000
25/476

12/738
25/476

8/492
4/246

721/820
942/612
373/648

1269/554
1698/400
632/654

883/168
433/092
343/926

1227/094
1473/362
823/724

8/492
12/738

0/000
4/246

21/230
4/246

21/230
4/246

0/000
67/936
0/000

4/246
25/476
0/000

63/690
50/952
16/984

12/738
220/792
0/000

0/000
985/072

16/984
1031/778

0/000
1290/784

16/984
1766/336

4/246
8/492
12/738

93/412
12/738
0/000

38/214
21/230
8/492

29/722
12/738
0/000

0/000
42/460

0/000
0/000

0/000
4/246

4/246
8/492

8/492
29/722

0/000
50/952

8/492
38/214

8/492
101/904

Achillea wilhelmsii C. Koch
Adonis aestivalis Boiss.
Allium christophii Trautv.
Alyssum minus L. Rothm
Apium graveolens subsp. dulce (Mill.) Schübl. & G. Martens
Arabis hirsuta L. Scop.
Brachypodium sylvaticum (Huds٫) Beauv.
Bromus stenostachya Boiss.
Bromus tomentellus Boiss.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton
Festuca ovina L.
Ficaria verna Huds.
Galium verum L.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Hypericum scabrum L.
Lamium album L.
Lathyrus roseus L.
Lathyrus pratensis L.
Marrubium vulgare L.
Medicago lupulina L.
Medicago minima L.
Nonea caspica Wild. G٫Don.
Oxalis corniculata L.
Phlomis olivieri Benth.
Plantago lanceolata L.
Plantago sp.
Poa annua L.
Polygonum aviculare L.
Portulaca oleracea L.
Potentilla reptans L.
Prunella vulgaris L.
Reseda lutea L.
Rumex chalepensis Mill.
Sanguisorba minor Scop.
Sedum sp.
Silene conoidea L.
Stachys byzantina Koch.
Stellaria media (L.) Vill.
Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg
Thymus fedtschenkoi Ronniger
Tragopogon brevirostris DC.
Tragopogon dubius Scop.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium repens L.
Urtica dioica L.
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نتایج آزمون ) GLM (Repeated Measuresنشان داد
که اثر موقعیت و عمق بر تراک و ونای گونهای بانک بذر
خاک معنیدار بود (جدول.)2

 .1 .3تأأیثیر موقعیأأت و عمب بر تراکو و انأأای
گونهای بانک بذر خاک

جدول .2تأثیر موقعیت و عمق بر تراکم و غنای گونهای بانک بذر خاک
df
3
1
3

موقعیت
عمق
موقعیت×عمق

F
**17/094
**64/535
**4/836

میانگین مربعات
6/7E430
1/8E465
5524943/895

df
3
1
3

F
**16/533
**89/720
4/875ns

میانگین مربعات
114/842
1380/625
4/875

** اخت ف معنیدار در سطح  ns 0/01عدم وجود اخت ف معنیدار

نتایج آزمون  tت ست زوجی ن شان داد که تراک بانک بذر
خاک در منطقۀ بیرون یا شاهد ( 2413/581بذردرمترمربع)
بهیور معنیداری از موقع یت های باال ( 5473/094بذر در
متر مربع) و مرکز ( 4099/513بذر در متر مربع) کمتر است
ولی تفپاوت معنیداری بین موقعیپتهپای بیرون و پپایین

( بهترت یب 9/775 ،و  )9/500بهیور معنیداری بیشتر از
موقع یت های پایین و بیرون ( بهترت یب 7/025 ،و)6/450
اسپپپت .در صپپپورتیکه ونای گونهای بین موقعیتهای باال و
مرکز و یا پایین و بیرون تفاوت معنیداری با ه نداشپپپت
(جدول ،3شکل .)3نتایج آزمون  tتست نشان دهندۀ کاهش

( 2685بپذر در متر مربع) از نظر تراک وجود نپداشپپپپت
(جدول ،3شپپپکل .)2همچنین نتایج آزمون  tتسپپپت زوجی
نشپپپان داد که ونای گونهای در موقعیت های باال و مرکز

معنیدار تراک و ونای گونهای با عمق در هر چهار موقعیت
بود (جدول ،4شکل 2و.) 3

جدول  .3مقایسۀ تراکم و غنای گونهای بین موقعیتهای مختلف در عمق  0-10سانتیمتر

باال-پایین
باال-مرکز
باال-بیرون
پایین-مرکز
پایین-بیرون
مرکز-بیرون

میانگین

اشتباه از
معیار

t

df

میانگین

اشتباه از
معیار

t

df

5574/998
2747/162
6118/486
-2827/836
543/488
3371/324

949/000
1285/712
1145/807
740/241
582/554
923/333

**5/875
*2/137
**5/340
**-3/820
0/933ns
**3/651

19
19
19
19
19
19

2/950
-1/100
4/100
-3/050
1/150
4/200

0/835
0/589
0/992
0/803
0/985
0/030

**3/533
-0/170ns
**4/134
**-3/799
1/168ns
**4/077

19
19
19
19
19
19

** اخت ف معنیدار در سطح 0/01

 nsعدم وجود اخت ف معنیدار

جدول  .4مقایسۀ تراکم و غنای گونهای بانک بذر در هر موقعیت بین دو عمق ( 0-5و  5-10سانتیمتر)

باال
پایین
مرکز
بیرون

میانگین

اشتباه از
معیار

t

df

میانگین

اشتباه از
معیار

t

df

6037/812
2942/478
4046/438
2772/638

1188/766
416/307
658/459
533/937

**5/079
**7/068
**6/145
**5/193

19
19
19
19

6/850
5/650
2/800
5/200

0/985
0/591
0/823
0/698

**6/956
**9/566
**7/050
**7/449

19
19
19
19
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** اخت ف معنیدار در سطح 0/01

C

C

۱۰۰۰۰

a

۹۰۰۰
۸۰۰۰
۷۰۰۰

a

6۰۰۰
۵۰۰۰

a

a

۴۰۰۰

b

b

عمق 5-0

۳۰۰۰
۲۰۰۰

b

۱۰۰۰

b

۰
بیرون

پایین

مرکز

میانگین تراک بانک بذر خاک (تعداد بذر در متر مربع)

B

A

باال

موقعیت نمونه برداری ایراف گیاهان بالشتکی
شکل .3متوسط تراکم بانک بذر خاک (تعداد در متر مربع  ±خطای استاندارد) بین چهار موقعیت حول گیاه بالشتکی به تفکیک عمق نمونهبرداری
(سانتیمتر) .حروف کوچک غیر مشترک نشان دهندۀ اختالف معنیدار بین عمقهای نمونهبرداری در هر موقعیت است و حروف بزرگ
غیرمشترک نشان دهندۀ اختالف معنیدار بین موقعیتهای متفاوت گیاه بالشتکی اسپرس خاردار ( )Onobrychis cornutaاست.

A

B

A

B

a
a

۸

b

6

b

b

۴

عمق 10-5

میانگین غنای گونه ای

۱۰

b

عمق 5-0

۱۴
۱۲

a

a

۱6

۲
۰
بیرون

مرکز

پایین

باال

موقعیت نمونه برداری اطراف گیاهان بالشتکی
شکل .4متوسط غنای گونهای بانک بذر خاک  ±خطای استاندارد بین چهار موقعیت حول گیاه بالشتکی به تفکیک عمق نمونهبرداری (سانتیمتر).
حروف کوچک غیر مشترک نشان دهندۀ اختالف معنیدار بین عمقهای نمونهبرداری در هر موقعیت است و حروف بزرگ غیر مشترک
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نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین موقعیتهای متفاوت گیاه بالشتکی اسپرس خاردار ( )Onobrychis cornutaاست.

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشپپان داد که توزیع مکانی بانک بذر
خاک در موقع یت های مت فاوت ایراف گ یاه بالشپپپتکی
اسپپپرس خاردار ( )Onobrychis cornutaکام ً ناهمگون
بود .بهیوری که تراک بانک بذر خاک و ونای گونهای در
مرکز لکههای بال شتکی و لبه در شیب رو به باال ن سبت به
موقعیتهای بیرون لکههای بالشتکی و لبه در شیب رو به
پایین بهیور معنیداری بیشتر بود.
مطالعات متعددی نشپپپان دادهاند که تراک بانک بذر
خاک و ونای گونهای در داخل لکههای بالشپپتکی و تحت
پو شش بوتهای ن سبت به محیط ایراف باالتر ا ست [،7 ،2
.]35 ،32 ،27 ،16 ،12
عماکرد باد میتوا ند یکی از دال یل باالتر بودن تراک
بذر در داخل لکههای بوتهای نسپپبت به خارج باشپپد ،زیرا
سپپپرعت باد در نزدیکی و زیر بوته ها کاهش پیدا کرده و
بوته ها از لحاظ فیزیکی به عنوان تاۀ بذر عمل میکنند و
بذر های پراک نده شپپپده توسپپپط باد در ایراف و دا خل
تاجپو شش بوتهها سقوط میکنند [ .]32 ،27 ،16 ،2این
امر موجب باال رفتن تراک بذر در داخل لکه های بوتهای
ن سبت به محیط ایراف آن می شود .فاز دوم پراکنش بذر
در حرکت و جابجایی ثانویۀ بذرها بسپپپیار دارای اهمیت
اسپپپت .فاکتورهای ویر زنده مانند آب و باد و فاکتورهای
زنده مانند حیوانات از جماه تعیین کنندههای حرکتهای
جانبی بذر هسپپپتند .بذرهایی که در فاز اولیۀ پراکنش در
مکانهای خالی مستقر شدهاند در یی فاز دوم پراکنش به
وسپپیاۀ باد یا رواناب از این مکانهای خالی جابجا شپپده و
در زیر بوتهها بهوسپپپیاه الشپپپبرگ فراوان به دام میافتند
[.]32،27،2
بهیور کای ت فاوت تراک با نک بذر خاک و و نای
گو نهای بین دا خل و بیرون گ یا هان بو تهای از جم اه
بالشپپتکیها میتواند بهوسپپیاۀ مقادیر باالی ورودی بذر در
داخل تاجپوشپپپش (از یریق تولید بذر و به دام انداختن
بذر) ،عماکرد گ یاه به عنوان منبع بذر (افزایش فراوانی

بانک بذر خاک و پو شش گیاهی روزمینی) و ظرفیت گیاه
برای به دام انداختن بذرها از محیط ایراف توضپپپیح داده
شود [.]16
ه مانیور که در تحقیق  Haussmannو هم کاران،
 ،2011گزارش شد ،نتایج ما نیز نشان داد که تراک بذر و
ونای گونهای در لبۀ شیب رو به باال نسبت به لبۀ در شیب
رو پایین و بیرون بهیور معنیداری باالتر بود .همچنین در
شکل  1یک الگوی م شخص وجود دارد که ن شان میدهد
در موقعیت لبه در شیب رو به سمت باال تعداد گونههایی
که بانک بذر خاک کوچکی دارند نسبت به سایر موقعیتها
کمتر و تعداد گونههایی که بانک بذر بزرگی دارند نسپپبت
به سپپایر موقعیتها بیشپپتر اسپپت .این الگو نشپپان دهندۀ
عماکرد بهتر موقعیت لبه در شیب رو به سمت باال نسبت
سایر موقعیتها در به دام انداختن بذر است .زیرا ع وه بر
ریزش بذرهای حمل شپپده بهوسپپیاۀ باد در این موقعیت،
گیاهان بالشپپتکی در سپپطوش شپپیبدار به عنوان یک مانع
فیزیکی در مسپپپیر حرکت رسپپپوب و رواناب ایجاد شپپپده
بهوسیاۀ باران و ذوب برف هستند که باعث می شود ذرات
بیشتر و بزرگتری در شیب باالی بالشتکیها رسوب کند
و ایجاد یک سپپد رسپپوبی میشپپود که این امر به صپپورت
بالقوه باعث تسهیل به دام افتادن بذرها و استقرار نهال در
سمت شیب رو به باالی گونۀ بالشتکی میشود که بر روی
تجمع بذر و اسپپتقرار نهال در شپپیب رو پایین تأثیر منفی
میگذارد [.]22
از یرفی عماکرد گ یا هان بالشپپپتکی به عنوان ت اۀ
ال شبرگ در ترکیب با شرایط مطاوب خردزی ستگاهی در
داخل لکههای بالشتکی باعث بهوجود آمدن شرایط بسیار
مناسپپپب برای فعال یت های میکروبی و موجودات تجزیه
کننده می شود که منجر به افزایش مواد وذایی آزاد شده
در زیر بال شتکیها می شود .این اثر مخ صو صاً در منایق
فقیر از نظر مواد وذایی مانند زیسپپپتگاههای کوهسپپپتانی
ب سیار مه ا ست .نیتروژن شایعترین مادۀ محدود کنندۀ
رشپپد در منایق کوهسپپتانی اسپپت و باعث تحریک رشپپد
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گیاهان می شود [ .]39بنابراین ر شد و ا ستقرار نهالهای
گیاهان در ایراف و در داخل گیاهان بالشپپتکی نسپپبت به
محیط ایراف بی شتر ا ست .با توجه به حفاظت گیاهان در
برابر عارخواری در گونههای بال شتکی ،گیاهان م ستقر در
داخل گونههای بالشپپتکی توانایی رشپپد و تک یر دارند .در
نتیجه تولید و تجمع ذخایر بذر در این لکهها میتواند باال

از آنجاییکه بذرهای قدیمیتر زمان بیشتری برای عمیقتر
دفن شپپدن دارند ،توزیع عمقی بذر شپپاخصپپی مناسپپب از
یول عمر بذر است [ .]18ساختار خاک نیز توزیع عمودی
بذر را تحت تأثیر قرار میدهد .به عنوان م ال Tessema
در سپپال  2012یکی از دالیل کاهش تراک بذر با افزایش
عمق را ترییر ساختار خاک به عات چرای سنگین دانست

باشد [.]34 ،1
حضپپپور بخش عمدۀ بذرها در الیۀ سپپپطحی خاک در
اواب مطالعات بانک بذر خاک گزارش شپپده اسپپت [،14
 .]36 ،31 ،26 ،24 ،23در این تحقیق نیز تراک بذر و
ونای گونهای یک روند کاهشپپپی را با عمق نشپپپان دادند؛
بهیوری که بیش از  %70م قدار کل با نک بذر خاک در
عمق  0 – 5سانتیمتر قرار دا شت که با توزیع عمودی در

[.]36
ن تایج این تحقیق نشپپپپان داد که عماکرد گ یا هان
بالشپپپتکی اسپپپپرس خاردار ( )Onobrychis cornutaبه
عنوان تاۀ بذر و اثرات پرسپپتاری آنها باعث میشپپود که
این گ یا هان تأثیر م بت و معنیداری بر تراک و و نای
گونهای بانک بذر خاک دا شته با شند و به عنوان گونههای
کایدی در زیستگاههای کوهستانی ،بتوانند کمک در حفظ

ارتباط اسپپپت .توزیع عمودی بذر ممکن اسپپپت به عات
توانایی های مختار بذرها در نفوذ به خاک باشپپپد [.]26
عمق پراکنش بذر در خاک به سپپن بذر ،شپپکل بذر ،اندازۀ
بپپذر ،نیپپازهپپای فیزیولوژیپپک بپپذر و همچنین فعپپالیپت
موجودات زنده خاک ب ستگی دارد [.]38 ،37 ،24 ،19 ،4

تنوگ گیاهی بنمایند .بذور ذخیره شده در زیراشکوب و لبۀ
باالئی گیاهان بالشپپپتکی در نقاط شپپپیبدار میتوانند به
مدیران جهت بازسپپپازی و یا حفاظت از پوشپپپش گیاهی
منایق تخریب شده کمک کنند.
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