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 چکیده

های در باطلهتوالی پوشش گیاهی مراتع است. از جمله عوامل تخریب پوشش گیاهی های معدنی سنگهای مربوط به استخراج فعالیت
 ۀمطالعدر استان مازندران اقدام به  زغال سنگمهم برداشت  ۀمنطق. بدین منظور در دو استتشکیل بانک بذر در ارتباط با زغال سنگ 

های خاک و مقدار بذر گیاهان در باطله و خاک مراتع اطراف مورد شناسایی و مقایسه قرار گیرد. نمونهبانک بذر خاک شد تا ترکیب و 

به برداشت و در کارمزد سوادکوه یک متر مربعی پالت  115در کیاسر و یک متر مربعی پالت  140 ازرویش گیاهان صل از فباطله قبل 

 ازنتایج این تحقیق نشان داد  ند.شدو شمارش بذرهای جوانه زده شناسایی زنی نگهداری شدند. برای جوانهمدت هشت ماه در گلخانه 

گیاهی به ترتیب فقط  ۀگون 6و  10تعداد گیاهی جوانه زدند.  ۀگون 23کارمزد  ۀمنطقگیاهی و  ۀگون 28کیاسررر  ۀمنطقبانک بذر خاک 

کارمزد با  ۀمنطقها و در کیاسررر با یکسرراله ۀمنطقهای کارمزد و کیاسررر مشرراهده شرردند. غالبیت بانک بذر باطله در در بانک بذر باطله

ها نسبت به بانک بذر مراتع مشجر اطراف از تنوع و بانک بذر باطله کیاسر ۀمنطقدر بوده است. و غالبیت پهن برگان علفی ها چندساله

ها و پوشررش گیاهی اطراف از نظر تنوع و غنا مشرراهده داری بین باطلهکارمزد تفاوت معنی ۀمنطقکمتری برخوردار بودند اما در  یغنا
شد.  شران ستقرار گ زنیسخت جوانه یطبا توجه به  سد به نظر میآن و تراکم کم بذر در بانک بذر ها در باطله یاهچهو ا  یعیطب ءیااحر

شش گیاهی در باطله سنگهای پو شد که کند یندآفر زغال  ستفاده از ت یازنی با صالح کننده و ورود  یمارهایبه ا ستی ا  یاهانگبذر د
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 مقدمه. 1
های معدنی از سررنگهای مربوط به اسررتخراج فعالیت

، 18]در مراتع است جمله عوامل ایجاد آشفتگی و تخریب 

های برداشررت عناصررر معدنی در اکوسرریسررتم. [28 ، 27

ست  شش گیاهی و خاک همراه ا مرتعی با از بین رفتن پو

 دهدکه چشم انداز طبیعی نیز زیبایی خود را از دست می

عدنی در محیط. [4] به های م خاک و هوا  آلودگی آب، 

ستگاه  ستی موجب تخریب شدید زی همراه کاهش تنوع زی

 . این تغییرات معمولا [36]شرررود و کل اکوسررریسرررتم می

ها . آلودگی[34]شدید و گاهی برگشت ناپذیر خواهند بود 

های های معدنی محدود نشرررده و خاک و آببه محیط

ناطق اطراف نیز در معرض آلودگی  ند زیرزمینی م خواه

یت عال یاری از ف ید بود. بسررر با تول کاری همراه  عدن های م

توانند منشرراء آلودگی برای محیط ها هسررتند که میباطله

. بنابراین احیاء پوشرررش گیاهی بر روی این [4]باشرررند 

انداز زیبا ها به منظور کاهش آلودگی و ایجاد چشرررمباطله

 .[14]اهمیت فراوان دارد 

باط کاری و  عدن ناطق م یل لهدر م به دل عدنی  های م

های محیطی گیاهان به سرررختی توانایی وجود محدودیت

ای از . در این زمینه مجموعه[27] رویش و اسررتقرار دارند

عوامل زنده و غیر زنده به صرررورت عامل محدود کننده 

. اقلیم، توپوگرافی، مواد بسررتر آلوده [21،6] کنندعمل می

. [4] هسرررتند های غیر زندهو فقدان خاک از محدودیت

های تکثیر ها و نبود اندامفعالیت اندک میکروارگانیسرررم

. احیای طبیعی یا خود [21]گیاهان از عوامل زنده هستند 

 زغال سنگهای متروک به خودی پوشش گیاهی در باطله

پوشررش توسررعۀ به کندی انجام شررده و جهت و سرررعت 

 گیاهی به این که تا چه اندازه بذر گیاهان مناطق اطراف

و نیز  [2] ها را دارندمعادن پتانسرریل دسررترسرری به باطله

ها تا چه اندازه های پیشگام مستقر شده بر روی باطلهگونه

 توانایی تشررکیل بانک بذر در خاک را دارند بسررتگی دارد

حتی در احیاء فنی نیز تشرررکیل بانک بذر تحت  .[21،3]

تیمارهای مورد اسرررتفاده نیز در پایداری احیاء پوشرررش 

. در این زمینه [31،2]ها اهمیت دارد گیاهی بر روی باطله

ست تا از  سعی بر این ا سطحی  ستفاده از خاک  در روش ا

ای از بذر گیاهان هدف را خاکی اسررتفاده شررود که هخیره

شد  شته با شش گیاهی در  ءبنابراین در احیا .[34،2]دا پو

اراضرری معدنی، امکان تشررکیل بانک بذر توسررط گیاهان 

در شررروع توالی در این  مرتعی اهمیت فراوان خصرروصرراا

 .[12]مناطق دارد 

ست که در هغال سوختی ارزان ا سنگ از جمله منابع 

درصرررد از تولید جریان برن دنیا از آن  40حال حاضرررر 

درصررد از  39در عین حال حدود . [17]شررود حاصررل می

. [20]است  زغال سنگن مربوط به انتشار دی اکسید کرب

صلی  سنگمنابع ا در ایران در طبس، البرز مرکزی،  زغال 

. اسررتان [20]کرمان، البرز شرررقی و البرز غربی قرار دارند 

سره اسرتان جزء سرنگ مازندران از نظر میزان منابع هغال

ادن در مراتع قرار دارند برتر اسرررت که بخشررری از این مع

. هر چند که این معادن به صرررورت تونلی برداشرررت [8]

صورت دپو شده یا شوند اما حجم زیادی از باطلهمی ها به 

ها قرار دارند که مطالعات نشرران داده برخی تونلدهانۀ در 

. [14،11]اند ها مسررتقر شرردهاز گیاهان مرتعی بر روی آن

ستقرار گیاهان موجود  سنگهای در باطلهتداوم ا به  زغال 

که  ها در تشکیل بانک بذر خاک بستگی داردپتانسیل آن

ای در داخل کشور و برای این مناطق در این زمینه مطالعه

ست شده ا شت انجام ن سایت مهم بردا . بدین منظور در دو 

سنگ ستان مازندران اقدام به  زغال  بانک بذر مطالعۀ در ا

خاک شررد تا ترکیب و مقدار بذر گیاهان در باطله و خاک 

سه قرار گیرد.  سایی و مقای شنا این که مراتع اطراف مورد 

ها حضررور تا چه اندازه بذر گیاهان مرتعی منطقه در باطله

شده دارند در روند احیاء پوشش گیاهی در باطله های رها 

 در سطح مراتع منطقه اهمیت دارد.

 

 شناسی روش .2

 مورد مطالعهمنطقۀ  . معرفی1.2
عدن  نگاین تحقیق در دو م غال سررر تان  ز در اسررر

شد شکل  مازندارن انجام  سنگ. معدن (1) کارمزد  زغال 
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زغال  کنندۀتولیدترین مناطق یکی از بزرگترین و قدیمی

ست که در  سنگ صلۀدر البرز مرکزی ا کیلومتری  25 فا

شرهر آلشرت در شرهرسرتان سروادکوه واقع شرده اسرت. 

ایستگاه سالیانۀ میانگین بارندگی سالنه براساس میانگین 

. [26]متر اسررت میلی 5/536هواشررناسرری آلشررت حدود 

متوسررط دمای حداکثر گرمترین ماه و حداقل سررردترین 

. گراد اسررتسررانتیدرجۀ  7/1و 2/19ماه منطقه به ترتیب 

قل  متر از  1410و  600و حداکثر ارتفاع این منطقه حدا

شدسطح دریا می سیم .[14] با ساس تق بندی دمارتن برا

نیمه مرطوب معتدل  اصرررالح شرررده منطقه دارای اقلیم

معدن زغال سنگ کیاسر، یکی از سه معدن فعال  باشد.می

البرز مرکزی بوده که در ده کیلومتری  زغال سنگشرکت 

ساری واقع شده  سر در شهرستان  شهر کیا شمال شرقی 

غاز بهره برداری از آن سرررال  . [15]اسرررت  1362که آ

ساس آمار  سالیانه برا ستگاه  14میانگین بارندگی  ساله ای

میانگین ارتفاعی  متر است.میلی 3/520هواشناسی کیاسر 

میانگین حداقل و  اسررت.متر از سررطح دریا  1030منطقه 

 .[22]گراد اسررت سررانتیدرجۀ  4/22و  7/3حداکثر دما 

صالح  نوع ساس طبقه بندی ا دومارتن نیمه شدۀ اقلیم برا

 باشد.خشک معتدل می

  

 ساری )ب( های زغال سنگ در معادن کارمزد سوادکوه )الف( و کیاسر. تصاویر باطله1شکل 

 

 گیری بانک بذر خاکنمونه .2.2
باطلهنمونه سرررنگ و خاک مراتع های هغالگیری از 

 1396ها قبل از فصررل رویش سررال مشررجر اطراف باطله

مورد مطالعه با روش محدودۀ انجام شرررد. پس از تعیین 

صادفی ستماتیک نمونه -ت صادفی سی ستقرار ت گیری با ا

برداری در طول ترانسکت ها و انتخاب نقاط نمونهترانسکت

منطقۀ پالت در  140منظم انجام شررد. از تعداد فاصررلۀ با 

گیری کارمزد سوادکوه نمونهمنطقۀ پالت در  115کیاسر و 

شد. در هر پالت یک متر مربعی دو نمونه خاک یا باطله با 

برداشت متر سانتی 10سانتی متر و تا عمق  7ر آگر به قط

هر پالت با یکدیگر مخلوط گردیدند. نمونۀ دو  [.23] شررد

ها به گلخانه انتقال و در شرررایط طبیعی در سرر س نمونه

خل ظروف پالسرررتیکی بر روی  یۀ دا خاک ل نازکی از 

متر کشت داده شدند. سانتی 5الی  3استریل به ضخامت 

گراد و سرررانتیدرجۀ  30تا  18محدودۀ دمای گلخانه در 

حت آب ها ت که تن عدادی ظرف  یاری منظم بوده اسرررت. ت

ضرردعفونی شررده بودند به عنوان شرراهد در ماسررۀ شررامل 

گلخانه قرار گرفته تا بذور پراکنش یافته از محیط اطراف 

ها به مدت هشت ها حذف شوند. نمونهشناسایی و از داده

ماه در گلخانه آبیاری شررردند و تمامی بذرهای جوانه زده 

شده و یا  سایی  سایی در مرحله شنا شنا صورت عدم  در 

گیاهچه به ظروف بزرگتری انتقال تا پس از رشرررد کافی 

(ب) )الف(  
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 شناسایی شوند.

 هاتجزیه و تحلیل داده .3.2
های های بانک بذر خاک شرررامل تعداد گیاهچهداده

 وعلت تعداد زیاد صفر هشمارش شده در گلخانه بوده که ب

بنابراین از ماهیت شرررمارشررری بودن توزیع نرمال ندارند. 

های ( برای نرمال سررازی دادهSQRT+0.5تبدیل جذری )

مقایسرۀ سر س برای . [29]بانک بذر خاک اسرتفاده شرد 

نه بذر گو قه، تراکم  حاضرررر در هر دو منط یاهی  های گ

نهگروه نای گو کارکردی، تنوع و غ در  tآزمون ای از های 

های تنوع و غنای شاخص .استفاده شد Minitabنرم افزار 

به د. محاسربه شر PASTای و یکنواختی در نرم افزار نهگو

تغییرات تراکم بررذر در خرراک از نحوۀ منظور ارزیررابی 

ضوی صی از پراکندگی ههای انحراف معیار ببی شاخ عنوان 

اهد های گیاهی در پاسخ به باطله و مرتع شتراکم بذر گونه

نالیز تطبیقی قوس گیری شرررده از پکیج  در  Veganدر آ

 .[19] استفاده شد R 3.5.1نرم افزار

 

 نتایج .3

 ترکیب گیاهی بانک بذر خاک .1.3
بذر خاک  نک  با عاا در  یاسرررر منطقۀ مجمو نۀ  28ک گو

شد کهگیاهی  سایی  باطلۀ گیاهی هم در گونۀ  15 بذر شنا

(. 1مشرراهده شررد )جدول  مجاورمرتع و هم در  زغال سررنگ

سنگباطلۀ فقط از بانک بذر شش گونه تعداد  هفت و  زغال 

 هایگونه جوانه زدند.مرتع  نک بذر خاکااز ب گونه منحصرررراا

Polygonum aviculare، Chenopodium botrys و 

Artemisia absinthium  شترین تراکم بذر در متر مربع بی

باطلۀ بانک بذر خاک  دررا  سرررهم بیشرررترینهمچنین و 

 مجاورمرتع  خاک . در بانک بذرداشرررتند زغال سرررنگ

، Artemisia absinthium، Salsola kaliهررای گررونرره
Medicago sativa، Trifolium repens و  Sedum rubens 

)جدول  را به خود اختصاص دادند درصد بانک بذر 48حدود 

تایج آزمون . (1 بذر در متر مربع نشررران دا tن که تراکم  د 

 ،Artemisia aucheri ،Euphorbia maculataهررای گونرره
Sedum rubens، Lamium amplexicaule  و

Sanguisorba minor بذر در داریبه طور معنی نک   با

 اسررت بوده زغال سررنگباطلۀ  بانک بذر مرتع بیشررتر از

، Chenopodium albumهای گونهدر مقابل . (1)جدول 
Chenopodium botrys و Rubus persicus  برراطلررۀ در

سنگ سبت داری به طور معنی زغال  شتری ن تراکم بذر بی

 (.1جدول )شتند به مرتع شاهد دا

 23 کارمزدمنطقۀ  زغال سرررنگهای باطلههای نمونه از

 درصرررد بانک بذر را 30حدود  کهگیاهی جوانه زدند گونۀ 

Euphorbia maculate یل داد جدول  تشرررک (. از دیگر 1)

 ،Artemisia absinthiumتوان به های مهم بانک بذر میگونه
Artemisia scoparia و Rumex acetosella .اشرراره کرد 

 زغال سنگباطلۀ گیاهی تنها در بانک بذر گونۀ  10تعداد 

منطقۀ  درمشرررجر اطراف باطله در مرتع یافت شررردند. 

گیاهی در بانک بذر خاک حضرررور گونۀ  13کارمزد بذر 

جدول  داشررررت نه(. 1)  ،Artemisia scopariaهای گو
Artemisia absinthium، Rumex acetosella، 

Spergularia media و Sedum rubens  صد  73حدود در

گونۀ تراکم بذر  (.1)جدول بانک بذر را شرررامل شررردند 

Artemisia scoparia بذر در  داریبه طور معنی نک  با

و تراکم بذر  زغال سرررنگباطلۀ بانک بذر مرتع بیشرررتر از 

باطلۀ در  داریبه طور معنی Euphorbia maculataگونۀ 

 (.1)جدول است بوده بیشتر از مرتع  زغال سنگ

 های گیاهیتراکم بذر گروه .2.3
های گیاهی در بانک بذر خاک منطقۀ بررسررری گروه

 16ها با کیاسر نشان داد که در باطلۀ زغال سنگ یکساله

شکیل داده  68گونۀ گیاهی حدود  صد از بانک بذر را ت در

گیاهان اما بانک بذر خاک مراتع اطراف دارای غالبیت بذر 

(. همچنین پهن برگان 2چند سررراله بوده اسرررت )جدول 

گونۀ گیاهی هم در بانک بذر باطله و هم بانک  18علفی با 

 بذر خاک مرتع مجاور آن بیشترین سهم را داشتند.



 ... زغال سنگ و هایدر بانک بذر باطله یمرتع یاهانحضور گ

 

 591 

  گیاهیهای گونهبانک بذر کل و درصد از میانگین تراکم بذر در متر مربع . 1جدول 

 کیاسر و کارمزد شهرستان سوادکوه، استان مازندران.منطقۀ در بانک بذر خاک 

 چند ساله Pیکساله و  Aاست.  nsداری با عدم معنیبا **  %1با * و  %5داری در سطح معنیو تبدیل جذر  اعداد برگردانده شده از

های گیاهینام علمی گونه  

مر
 ع
ول

 ط
 کیاسر

 tآماره 

 کارمزد

 tآماره 
 مرتع باطله مرتع باطله

ن
گی

یان
 م

صد
در

 

ن
گی

یان
 م

صد
در

 

ن
گی

یان
 م

صد
در

 

ن
گی

یان
 م

صد
در

 

Aegilops cylindrical A 03/39  91/1  40/71  93/3  -1/44ns - - - - - 

Amaranthus retroflexus A 72/7  35/0  - - - 66/14  41/1  61/17  11/2  -0/2 ns 

Anagallis foemina A - - 41/121  74/6  - - - - - - 

Artemisia absinthium P 13/364  49/21  31/265  42/17  0/93 ns 90/94  71/12  29/72  86/9  0/46 ns 

Artemisia annua A - - - - - 85/33  23/4  43/31  52/3  0/11 ns 

Artemisia aucheri P 50/16  95/0  83/123  58/7  -3/19 ** - - - - - 

Artemisia scoparia P - - - - - 08/58  65/5  94/276  58/29  -3/54 ** 

Berberis vulgaris P - - 65/21  40/1  - 09/6  60/0  - - - 

Bromus tectorum A 72/7  35/0  - - - - - - - - 

Chenopodium album A 65/40  99/1  69/9  56/0  2/36 ** 55/26  62/2  74/24  52/3  0/8 ns 

Chenopodium botrys A 47/424  90/27  42/35  97/1  5/08 *** 42/54  25/6  - - - 

Conyza canadensis A - - 69/9  56/0  - 63/34  23/4  - - - 

Daucus carota A 61/24  13/1  - - - - - - - - 

Equisetum ramosissimum P - - - - - 73/16  61/1  99/12  41/1  0/32 ns 

Euphorbia maculata P 91/1  09/0  50/75  21/4  -3/78 ** 73/221  04/30  44/24  82/2  3/57 ** 

Galium verum P - - 83/40  25/2  - 98/9  01/1  - - - 

Kochia prostrata P 65/32  91/1  13/73  49/4  -1/47 ns 42/24  42/2  43/31  52/3  -0/37 ns 

Lamium amplexicaule A 72/7  35/0  13/39  25/2  -2/13 * - - - - - 

Luzula forsteri P - - - - - 40/15  41/1  - - - 

Medicago sativa A 72/7  35/0  33/115  02/7  -3/54 ns - - - - - 

Melica persica P 85/62  21/3  46/28  69/1  1/67 ns - - - - - 

Melilotus officinalis A - - - - - 34/29  82/2  - - - 

Oxalis corniculata P - - - - - 04/13  21/1  - - - 

Plantago lanceolata P - - 83/40  25/2  - 0 0 - - - 

Plantago major P - - - - - 99/15  61/1  - - - 

Poa annua A 11/7  35/0  - - - 39/8  81/0  - - - 

Poa pratensis A - - - - - 51/4  40/0  - - - 

Polygonum aviculare A 36/189  28/31  - - - - - - - - 

Rubus persicus P 88/39  17/2  69/9  56/0  2/09 * - - - - - 

Rumex acetosella P - - - - - 57/66  45/6  88/95  27/11  0/74 ns 

Rumex crispus P 83/3  17/0  25/23  40/1  -1/62 ns - - - - - 

Salsola kali A 19/35  91/1  16/138  96/10  -1/98 ns - - - - - 

Sanguisorba minor P 70/23  13/1  74/81  06/5  -2/15 * 25/2  20/0  24/29  52/3  1/59 ns 

Sedum rubens A 27/13  87/0  46/99  02/7  -2/41 * 14/44  66/7  67/81  27/11  0/81 ns 

Solanum nigrum A 83/3  17/0  - - - - - - - - 

Spergularia media A - - - - - 25/28  82/2  96/96  27/11  -1/96 ns 

Stipa lagascae P - - 16/65  93/3  - - - - - - 

Trifolium repens P - - 77/105  74/6  - 68/18  81/1  54/58  34/6  -1/75 ns 
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 ها در بانک بذر خاک های کارکردی و درصد از سهم آنگروهتراکم بذر در متر مربع . میانگین 2 جدول

 در منطقۀ کیاسر و کارمزد شهرستان سوادکوه، استان مازندران

 کیاسر  کارمزد
گروه 

 باطله درصد مرتع درصد tآمارۀ  کارکردی
تعداد 

 گونه
 باطله درصد مرتع درصد tآمارۀ  

تعداد 

 گونه
ns57/0- 3/68  2/767  7/66  7/682  13  -3/25 ** 8/54  3/1145  31 4/637  چندساله 12 

0/54 ns 7/31  5/266  3/33  5/322  10  1/01 ns 2/45  7/841  9/68  1/1101  یکساله 16 

1/23 ns 1/57  9/580  6/74  3/782  16  -0/51 ns 59 5/1180  7/67  9/1041  18 
پهن 

 گانبر

-2/5 * 9/42  9/421  8/20  2/187  3  -0/46 ns 5/31  8/566  5/26  4/504  بوته 5 

- - - 1/4  7/43  3  -1/35 ns 5/9  9/180  8/5  8/124  گندمیان 5 

- - - 6/0  1/6  درختچه - - - - - -  1 

 

بانک  های گیاهینشان داد که از میان گروه tنتایج آزمون     

ن ها بیچندسررالهبذر خاک در منطقۀ کیاسررر، تنها تراکم بذر 

قه اختالف معنی به طور دو منط ته و در مرتع  داری داشررر

 .(2داری بیشتر از باطلۀ زغال سنگ بوده است )جدول معنی

ها چندسالهسوادکوه، کارمزد منطقۀ خاک در بانک بذر 

 زغال سرررنگباطلۀ هم در بانک بذر مرتع و هم بانک بذر 

گونه  16با  ان علفیپهن برگ(. 2غالبیت داشرررتند )جدول 

شترین  شتباطله و مرتع بانک بذر تراکم بذر را در بی ند. دا

را به  زغال سنگباطلۀ درصد بانک بذر  4گندمیان حدود 

خود اختصررراص داده اما در بانک بذر خاک مرتع مشرررجر 

 tنتایج آزمون (. 2اطراف باطله حضررور نداشررتند )جدول 

داد  کارمزد سرروادکوه نشررانمنطقۀ های گیاهی گروهبرای 

ته ها فرم رویشررری بو قه ایکه تن دارای ها بین دو منط

بانک در  این گیاهان رتراکم بذ بوده کهداری معنیاختالف 

شتر از بذر  سنگباطلۀ بانک بذر مرتع بی ست بوده  زغال  ا

 (.2)جدول 

 بانک بذر خاک ایتنوع و غنای گونه .3.3
ای گونه یهای تنوع و غناشررراخص میانگینمقایسرررۀ 

 دارمعنی اثرکیاسر نشان داد که منطقۀ در بانک بذر خاک 

ها وجود داشررته به طوری که بانک بذر برای این شرراخص

باطلۀ خاک مراتع مجاور نسررربت به بانک بذر گیاهان در 

از تنوع و غنای بیشرررتری برخوردار بودند  زغال سرررنگ

بل در در (. 3)جدول  قا ها  سررروادکوه کارمزدمنطقۀ م تن

داشرررته و داری بین باطله و مرتع تفاوت معنییکنواختی 

 باطله و مرتعداری بین ها تفاوت معنیسرررایر شررراخص

شتند سۀ  (.3)جدول  ندا شان داد مقای بین دو منطقه نیز ن

ها و ها به غیر از یکنواختی بین باطلهی شررراخصمتماکه 

شاخصمراتع اختالف معنی ها در مراتع داری دارند و همه 

 (.3ها هستند )جدول بیشتر از باطله
 

 ، استان مازندرانکارمزد و کیاسرمنطقۀ ال سنگ و مراتع اطراف در های زغهای تنوع و غنای بانک بذر باطلهشاخصمیانگین . 3جدول 

 کیاسر  کارمزد  مقایسه دو منطقه
هاشاخص  

 باطله مرتع tآماره   باطله مرتع tآماره   هاباطله مراتع

6/66** -1/02 ns  1/11ns 38/2  69/2   -7/15** 08/5  47/2  تعداد گونه 

4/56** -1/8 ns  0/05 ns 413/0  415/0   -9/31** 674/0  336/0 سیم سون تنوع   

5/83** -1/88 ns  0/35 ns 683/0  723/0   -0/3** 36/1  573/0 شانون تنوع   

-4/17** -1/75 ns  -2/4 ** 948/0  903/0   0/37 ns 85/0  86/0  یکنواختی 

5/93** -2/41*  0/49 ns 104/1  146/1   -8/44** 718/1  989/0 منهنیکغنای    

6/52** -1/6 ns  0/49 ns 86/0  93/0   -9/02** 909/1  761/0 مارگالفغنای    
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آنالیز ترکیب بانک بذر خاک با مقایسۀۀۀۀ  .4.3

 (DCA)تطبیقی قوس گیری شده 
کیاسر منطقۀ در ایج آنالیز تطبیقی قوس گیری شده نت

در  های گیاهیهای پراکنش گونهنشررران داد که بیضررروی

شاهد و  سنگباطلۀ مرتع  که معرف پراکنش تراکم  زغال 

پوشررانی همهای گیاهی در بانک بذر خاک اسررت بذر گونه

شته  شابه زیادی دا شان از ت بانک بذر یاهی ترکیب گکه ن

. در مقابل الف(-2)شررکل  داردو مرتع سررنگ هغال باطلۀ 

سواد منطقۀ در  ضوی انکوه کارمزد  صل حبی راف معیار حا

طور کامل در بیضرروی ههای گیاهی مرتع باز پراکنش گونه

دهد تنها بخش کوچکی از میباطله قرار گرفته و نشررران 

م هو مرتع به زغال سرررنگباطلۀ یاهی بانک بذر گترکیب 

 ب(.-2)شکل نزدیک است 

 
 چین( )خطمرتع شاهد  بانک بذر خاک در های معرفبیضویشامل  DCAدیاگرام دو گانه حاصل از آنالیز  .2شکل 

 مازندران(، استان ب( و کارمزد سواد کوه )الفکیاسر ) ۀمنطقدر  (ممتد )خط زغال سنگ ۀباطلو 

 

 گیریبحث و نتیجه .4
های مهم هخایر معدنی از جمله آسیبرویۀ بیبرداشت 

به مراتع کشررور اسررت که ضرررورت دارد در طول فعالیت 

معادن و پس از آن احیاء پوشرررش گیاهی در اولویت قرار 

عۀ مورد منطقۀ گیرد. در  شرررواهدی از  ،این تحقیقمطال

زغال های اسررتقرار طبیعی پوشررش گیاهی بر روی باطله

شان داد [14،11]مشاهده شد  سنگ . نتایج این تحقیق ن

پوشش گیاهی منجر به تشکیل بانک بذر اولیۀ که استقرار 

سنگهای در باطله ست. هر چند که مقدار و  زغال  شده ا

بذر موجودی تعداد گونه در بانک بذر زیاد نبوده اما همین 

گیاهی در این مناطق اهمیت دارد در توالی پوشرررش  نیز

بذر در  832دو منطقه بین باطلۀ مقدار بانک بذر در . [5]

تا منطقۀ مترمربع در  بذر در متر مربع در  1353کارمزد 

قۀ  یاسرررر متغیر بوده اسرررت. در منط عۀ ک طال در  [1]م

شررمال اسرر انیا حتی پس از انجام  زغال سررنگهای باطله

بذر  1813عملیات هیدروسرریدینگ تراکم بذر در خاک تا 

بذر در  نک  با ندک  فت. تراکم ا یا در مترمربع افزایش 

له عادن هاباط عدنی در مورد م نگی م غال سررر و  [7] ز

گزارش شرده اسرت. مقدار بانک  [5]مس همچنین معدن 

بذر در متر  1595بذر در مراتع شاهد دو منطقه به ترتیب 

بذر در متر مربع در کارمزد بوده  854مربع در کیاسرررر و 

ست.  شده برای ا سایر مطالعات گزارش  این تراکم بذر از 

 .[23،9]مراتع مشجر در استان مازندران بیشتر بوده است 

ست گونه شان داد که در های گیاهی در بلی انک بذر ن

ها با گیاهان کیاسرررر غالبیت بانک بذر در باطلهمنطقۀ 

 )ب( )الف(
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ساله بوده در حالی که در  سهم گیاهان منطقۀ یک کارمزد 

وفور چند سررراله در بانک بذر باطله بیشرررتر بوده اسرررت. 

پدیدۀ توالی اولیۀ مراحل گیاهان یکسررراله در بانک بذر 

ست که به  سطۀ متداولی ا ستراتژی تکثیر این گیاهان وا ا

ست  در  زغال سنگباطلۀ تر بودن انباشت . از قدیمی[9]ا

توان استنتاج مراحل بالتر توالی را داشت که با کارمزد می

ان . گندمی[7]گردد حضرررور گیاهان چندسررراله همراه می

دو منطقه داشررتند که به باطلۀ سررهم اندکی در بانک بذر 

ندک آن یل حضرررور ا جاور در دل بذر مرتع م نک  با ها در 

کیاسرررر و عدم وجود در بانک بذر مرتع مجاور در کارمزد 

ست.  سیر ا سر تعداد منطقۀ در قابل تف گیاهی گونۀ  6کیا

شتند اما در بانک بذر مراتع در بانک بذر باطله ها حضور دا

اطراف مشررراهده نشررردند. با توجه به یکسررراله بودن این 

به تو یل این امر  هان دل یا بذر فراوان و پراکنش آن گ ید  ل

باط دارد  یا آب ارت باد  بل [23]توسرررط  قا نۀ  7. در م گو

شتر آن ساله بودند تنها در بانک بذر گیاهی که بی ها چند 

بذر  رسد انتشارمراتع اطراف مشاهده شدند که به نظر می

ای مرتع است به اندازهها که در پایین دست ها به باطلهآن

گیری تحقیق قابل مشررراهده شررروند. در نبوده تا در نمونه

ها در باطله گیاهی منحصررررااگونۀ  10کارمزد بذر منطقۀ 

پیدا شرردند که در آنالیز چند متغیره از دلیل هم وشررانی 

ست. با توجه به این اندک بیضوی های باطله و مرتع بوده ا

که انباشرررت باطله بیشرررتر در پایین دسرررت مرتع و در 

انتشررار بذر در مقیاس مکانی مجاورت رودخانه اسررت لذا 

تر از مناطق اطراف ممکن است اتفان افتاده باشد گسترده

مروری بر منابع نشرران داد که برخی گیاهان دارای  .[33]

بانک بذر در محیط باطله این تحقیق در مطالعات دیگران 

نه ند. گو بذر ده نک  با یل  ند تشرررک  های نیز توانسرررت

T. repense، P. lanceolata ،R. crispus  وS. minor  در

 زغال سرررنگهای در باطله [1]مطالعۀ بانک بذر خاک 

س انیا،  ، و T. repense ،P. lanceolataپالنسیا در شمال ا

P. annua  بذر در نک  خاکبا عادن اوره و   ۀآلود یهام

در بانک بذر خاک آلوده به  R. acetosellaو  [16] یکبلژ

شررردند. حضرررور گزارش  [24]فلزات سرررنگین در فنالند 

توان دال بر مشررترک این گیاهان در بانک بذر خاک را می

شکیل بانک بذر خاک در  توانایی این گیاهان در رویش و ت

 های معدنی دانست.باطله

زغال هر چند در هر منطقه ترکیب بانک بذر در باطله 

مقایسرررۀ با مرتع متفاوت بوده اما نتایج مربوط به  سرررنگ

در دو ای بین باطله و مرتع گونههای تنوع و غنای شاخص

بانک بذر کیاسرررر منطقۀ در منطقه متفاوت بوده اسرررت. 

سبت به بانک بذر باطلهمرتع خاک در  ها از تنوع و غنای ن

است. شرایط نامناسب بستر باطله بیشتری برخوردار بوده 

کاتیونهب بالی  ، ینها و فلزات سرررنگعلت وجود مقادیر 

یت کم نگهداری آب pHتغییرات  ، فقر مواد غذایی و ظرف

نهشررررایط را برای  های گیاهی و اسرررتقرار گونه زنیجوا

کارمزد سرررواد کوه بین منطقۀ . در [30]کند محدود می

داری اختالف معنیاز نظر شاخص تنوع و غنا باطله  مرتع و

رغم اختالف در ترکیب بانک رسد علیو به نظر مینداشته 

ما این اختالف در  مرتع در این منطقه باطله وبذر بین  ا

ها ای نشررده تا موجب تفاوت در شرراخصترکیب به اندازه

سۀ شود.  شان داد که باطلهبانک بذر مقای های دو منطقه ن

به کیاسرررر از غنای باطلۀ منطقۀ فقط  کارمزد نسررربت 

تر علت قدیمیهبیشررتری برخوردار بوده که ممکن اسررت ب

ها در این منطقه و شرروع زودتر توالی پوشرش باطلهبودن 

شد  شیب هر دو رو . [1]گیاهی با دو منطقه از نظر جهت 

ما  مال بوده ا ندک اقلیمی یعنی به شررر فاوت ا به ت ید  با

بارندگی بیشرررتر در کارمزد و دپوی حجم بیشرررتر زغال 

 سنگ در این منطقه نیز اشاره داشت.

کیاسر قۀ منطنتایج این تحقیق نشان داد که در هر دو 

سوادکوه تعدادی ساری  توانایی  های گیاهیگونهو کارمزد 

دارند. را  زغال سررنگهای روی باطله بذر بربانک تشررکیل 

شکیل بانک بذر در فرآیند احیاء خود سیل ت خودی ه ب پتان

چون  ،ها اهمیت فراوانی داردپوشرش گیاهی بر روی باطله

باطله ها وجود ها انبوهی از محدودیتبر خالف خاک در 

بذر  نک  با ند که بر ورودی و خروجی  ند. مؤثر دار هسرررت

سطه خلل و شرایط فیزیکی باطله ست که به وا ها طوری ا

ها بذرهای انتشرررار یافته از مناطق اطراف به اعمان فرج
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زنی و اسرررتقرار پیدا باطله نفوه کرده که فرصرررت جوانه

ند. نمی عال ینهمچنکن  یراز موجودات نظ یاریبسررر یتف

و حشررررات در گرده افشرررانی و تولید بذر  [32] هامورچه

هان  یا بذر  یو خروج ورودی در که [16]گ نک  ثر ؤمبا

البته کاهش  اندک اسررت. یمعدن هاییطدر مح ،هسررتند

تواند به ها میفعالیت میکروبی در محیط اسررریدی باطله

ها کمک نماید کاهش مرگ و میر بذر به واسرررطه بیماری

و استقرار  زنیسخت از نظر جوانه یطبا توجه به شرا. [16]

لذا اح یاهچهگ بذر  نک  با بذر در   یعیطب ءیاو تراکم کم 

ندیفرا هد بود  ی ند خوا فاده از  یازو ن [10]ک به اسرررت

 هدف است. یاهاناصالح کننده و ورود گ یمارهایت
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