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 چکيده

، خشکو نیمه در مناطق خشکهای مرتعی فراهم آورد. و اصالح اکوسیستم ءارزشمندی را جهت احیاتواند اطالعات بانک بذر خاک می

این  را در برابر چرای دام محافظت کنند. ی رویش یافتهو بذرهاشوند ممکن است سبب تجمع بانک بذر در زیراشکوب  ایبوتهگیاهان 

قرق و تحت چرای دام مراتع ییالقی  ۀدو منطق خاک بانک بذر ترکیبر ب Astragalus brachycalyx ۀگوناثر ی هدف بررس    مطالعه با

سوجمله ستان یا شهر شد.  شوره و گورگوی  سکتبدین منظور، نمونهانجام  صل پاییز در طول تران  100های گیری بانک بذر خاک در ف

ستفاده از پالت سال متری با ا شگاه یاسوج طی  ۀدر گلخان زنیجوانه به روش خاک مقدار بانک بذر انجام شد. 1397های زوجی در  دان

 12و  A. brachycalyx ۀگیاهی در زیراشکوب گون ۀگون 16قرق،  ۀدر منطقداد که  نتایج نشان .دیگرد نییتعهای آبان تا اردیبهشت ماه

شته و در منطق ۀگون شکوب  ۀگون 21تحت چرای دام،  ۀگیاهی در فضای باز مجاور وجود دا  ۀگون 11و  A. brachycalyxگیاهی در زیرا

اختالف  در زیراشکوب و فضای باز با هم ایگونه یکنواختیشاخص  فقطقرق  ۀدر منطقگیاهی در فضای باز مجاور وجود داشته است. 

 یاز فضا شتریدر زیراشکوب ب بانک بذر خاک یهای تنوع و غناشاخص ۀدام هم یتحت چرا ۀدر منطق کهدر حالی داشته، دارییمعن

 .مشاهده شد تحت چرای دام ۀاین گونه در منطقبیشترین تراکم بانک بذر در زیراشکوب نتایج آنالیز چندمتغیره نشان داد که  .ستاباز 

بذر خاک تحت بانک های گیاهی ای و برخی گروههای ترکیب، تنوع و غنای گونهش  اخص گون بر ۀنقش حفاظتی گون حاکی از هایافته

  .بوده است چرای دام

 Astragalus brachycalyxپرستار،  ۀبانک بذر، تسهیل مکانیکی، چرای دام، گون: واژگانکليد 
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 . مقدمه1
های انس  انی، ف  عی مدیریتی و مراتع به دلیل فعالیت

های مختلی تخریب ها در معرض ش   دتچرای مفرط دام

های رو، حفاظت از بس  یاری از گونه. از این]57[قرار دارند 

فی  ل ع هی  نیگی  ا گرا ن تع از  مرا برای در  ه  ای ج  دی 

 ای مرتعیهای بوتهگونه ور حض. ]29[ها است اکولوژیست

برای  تواندمی خش  کنیمه و خش  ک هایدر اکوس  یس  تم

ستقرار و موفقیت  سخت محیطی که غالباً ا شرایط  بهبود 

کند، استراتژی مناسبی باشد پوشش گیاهی را محدود می

خشک، پوشش و نیمه در مراتع مناطق خشک. ]54، 26[

. یکی ]3[ش وند ای ظاهر میگیاهی معموالً به ص ورت لکه

شکیل به ترین نتایج لکهاز مهم شدن پوشش گیاهی، ت ای 

ای است در زیر تاج گیاهان بوته« ایمنابع جزیره»اصطالح 

کان]47[ ما در . در این م خاک و ش   رایط میکروکلی ها 

مقایس  ه با مناطق اطراف بدون پوش  ش ش  رایط بهتری 

شته  سهیل ]56[دا گری و این تغییرات به گسترش نقش ت

نه مک میبین گو یاهی ک ند های گ یل ]32[ک . تس   ه

سط ست که به وا ای در مقیاس آن، تنوع گونه ۀفرآیندی ا

یاری از گیاهان، ممنطقه ته و بس    یاف  ۀحدودای افزایش 

س        ترش می . بنابراین، ]44[دهند پراکنش خود را گ

ای در جهت بهبود ش  رایط محلی های با پوش  ش بوتهلکه

مثل حفاظت در برابر خش  کی، چرا و فرس  ایش بادی، به 

نابع عمد ند بذر عمل می ۀعنوان م نایی ]34 ،27[کن . توا

ها در به دام انداختن بذرهای انتقال یافته با حیوانات بوته

شکل و شده، باد که موجب  گیری و حفظ بانک بذر خاک 

شود های پرستاری این گیاهان در نظر گرفته میاز ویژگی

]1، 33[. 

پوشش گیاهان پرستار نسبت به  میکروکلیمای زیر تاج

 طورکامل دریافتکه پرتوهای خورش   ید را به فض   ای باز

را ایجاد کرده ش  رایط رطوبتی و دمایی متفاوتی ، کنندمی

س  ایه، دمای خاک و هوا را تعدیل و از  وجود آوردنبهو با 

مواد غذایی در  طریق تجمع بقایای گیاهی، باعث افزایش

ند میش   کوب خود اخاک زیر  از طرفی. ]49 ،18[ش   و

ستارگیاهان  های توزیع رطوبت عمق درسزایی هب تأثیر پر

و گیاهان روییده در زیر  ]11 ،10[داش   ته مختلی خاک 

 در برابر چرا یحفاظت مکانیکی بیشترها از آن تاج پوشش

 برخوردارند اطراف نس  بت به گیاهان موجود در فض  ای باز

]12، 49 [. 

های علفی زیراش   کوب های بالغ بر گونهدر تأثیر بوته

توانند به ها میها س  ه احتمال وجود دارد. در ابتدا، بوتهآن

عنوان یک مانع فیزیکی حرکت باد را در مجاورت تاج خود 

و در نتیجه الگوی مکانی تجمع  ]52[تحت تأثیر قرار داده 

بذر را با توزیع مجدد بذرهای پراکنده با باد تغییر دهند 

توانند هم به عنوان گیاه ها می. دومین مورد اینکه بوته]7[

بالقو یب  به عنوان رق تار و هم  ه عمل کرده و نقش پرس   

های علفی در زیر زیادی در ظهور گیاهچه و اس  تقرار گونه

. همچنین تغییرات ]36 ،5[و اطراف تاج بوته داشته باشند 

 ۀدر تراکم بانک بذر ناش  ی از بوته ممکن اس  ت به واس  ط

ستقرار پایه ستقیم ظهور و ا سته به تراکم، اثر غیرم های واب

. ]37[داش   ته باش   د های علفی بر پویایی جمعیت گونه

ع طال بذر ۀم نک  مت و  با قاو عاملی مهم در م به عنوان 

شت ستم برگ سی سی ناهمگنی  ]55 ،11[پذیری اکو و برر

 ۀکنندمکانی دس  ترس  ی بذر به عنوان عامل اص  لی تعیین

ب  ،2[س   زایی دارد هالگوی مکانی جوامع گیاهی، اهمیت 

تادن . بس  یاری از عوامل زنده و غیرزنده مثل به تله اف]38

و  ]8[بذرهای پراکنده ش  ده با باد توس  ط گیاهان چوبی 

که ندازهای ای جوامع گیاهی در داخل چش   مپراکنش ل ا

کانی  ]43[ناهمگن  ناهمگنی م جب  ممکن اس    ت مو

های طبیعی شوند. از این رو، دسترسی بذر در اکوسیستم

به عنوان منبع های بوتهنقش اکولوژیکی گونه ای و چوبی 

ک پذیری م های خش    ک و انی در اکوس   یس   تمتغییر

های اخیر توجه زیادی را به خود خش   ک، طی دههنیمه

ست  . با این وجود، نقش اکولوژیکی ]48 ،14[جلب کرده ا

های ها به عنوان منبع تجمع بذر و ظهور گیاهچهاین گونه

ها کمتر مورد توجه قرار گرفته گیاهان علفی زیراشکوب آن

زیر  ترغنی بذر بانک. برخی مطالعات حاکی از ]30[اس  ت 

ستار هایبوته سبت پر ضای به ن ست باز  ف  . درحالی]58[ا

 پوش  ش تاج از توجهی اثر قابل هیچ یدیگر مطالعات که

 .]34[ نشان نداد بذر بانک بر را هابوته
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ای بر بانک به بررس   ی نقش گیاهان بوتهدر تحقیقی 

کوهستانی البرز پرداختند زارهای مناطق بذر خاک در بوته

ها نش ان داد که تراکم بانک بذر خاک آن ۀکه نتایج مطالع

ته داری بیش   تر از فواص   ل بین ها بطور معنیدر زیر بو

هاست. همچنین تشابه بین پوشش گیاهی و بانک بذر بوته

در  .]16[هاس  تها کمتر از فواص  ل بین بوتهخاک زیر بوته

ستحقیقی دیگر به  سی نقش پر  Artemisia ۀتاری گونبرر

halodendron چ یاه بذر و ظهور گ ن ۀروی تجمع   ۀگو

سال شنی  Agriophyllum squarrosum ۀیک ستگاه  در زی

بخش ش  رقی مغولس  تان نش  ان دادند که الگوهای مکانی 

ن با حض   ور گو به ش    دت  بذر   Artemisia ۀتجمع 

halodendron می یر  ی غ لی ت م گون  ه ع  ا ین  کن  د و ا

های علفی زیراشکوب یی جمعیت گونهکننده در پویاتعیین

نیز در بررس  ی تأثیر تاج پوش  ش  ]45[. نتایج ]28[اس  ت

ن بر تنوع و ترکیب گیاهان  Retama sphaerocarpa ۀگو

نیمه  ۀزیراش  کوب و ارتباط آن با بانک بذر خاک در منطق

خشک استان آلمریا در بخش جنوبی اسپانیا نشان داد که 

تراکم بانک بذر با افزایش تاج گیاه زیاد شده بود. تاج گیاه 

شته و عامل در ظهور گونه شکوب نقش مهمی دا های زیرا

 های حافر در زیراشکوب بود.بندی گونهمهم طبقه

 تراکم و تولی  د حفظ در ب  ا توج  ه ب  ه موارد م  ذکور،

 بودهمؤثر  مکانیسم یک زیراشکوب بذر بانک ،گیاه هایگونه

 درک .گیرد قرار مدنظر باید چرا مدیریت تص  میمات در و

نک بر دام چرای محیطی تغییرات اثر  برای خاک بذر با

دارد.  زیادی اهمیتء احیا اهداف و چرا مدیریت حفاظت

 تراکم، روی تواندمی دام که چرای دهدمی نش ان مطالعات

. ]15[ بگذارد تأثیر خاک بذر تش  ابه بانک و مانیزنده تنوع،

بقوالت با بیش  ۀ( متعلق به خانوادAstragalusجنس گون )

طور ای کوچ  ک، ب  هعلفی و درختچ  ه ۀگون   3000از 

سترده سر دنیا و بهگ سرا ستانی  خصوص ای در مناطق کوه

ترین مرکز پراکنش دارد. ایران ب  ه تنه  ایی غنی آس   ی  ا

 ۀگون 527گونه بوده که  850گون با بیش از های زیس  تگاه

تن  د  یران هس    بومی ا گزی  ۀ. درختچ  ]46[آن   گون 

(A. brachycalyx ) در س   طس وس   یعی از مراتع اس   تان

 اص   لی و غالب رویش ۀکهگیلویه و بویراحمد به عنوان گون

های دارد و نقش بس  یار مهمی در حفاظت خاک و تغذیه دام

فا می قه ای تاکنون اهلی و وحش   ی منط که  جا  ند. از آن ک

گون گزی بر بانک  ۀگون نقش پرس   تاریدر مورد ای همطالع

شکوب آن صورت بذر خاک زیرا ست، بنابراین این نها  گرفته ا

به بررس   ی تغییرات عه  ناترکیب،  مطال های و گروه تنوع ،غ

زیراش  کوب  ش  ده در بانک بذر خاک رهیذخ هایگونه گیاهی

مراتع نیمه  قرق و تحت چرای دام در ۀدر دو منطق فوق، ۀگون

تا مدیران اجرایی بتوانند از  ،اس   ت پرداخته اس   تپی زاگرس

 .پتانسیل این گونه جهت احیای مراتع منطقه استفاده نمایند

 

 شناسی. روش2

 مورد مطالعه ۀمنطق معرفی .2.1
شوره و گورگوی مله ۀمنطقییالقی این تحقیق در مراتع 

است    ان کهگیلویه و بویراحمد شه            رستان واقع در 

و  52° 7´ 14تا  ً  51° 40´ 02بویراحمد )طول ش   رقی ً 

مالی ً  جام 33° 30´ 20تا ً  30°  20´ 45عرض ش    ( ان

متر از سطس دریا  2500وسط ارتفاع منطقه     پذیرفت. مت

متوس  ط  س  اله 30براس  اس آمار بلند مدت باش  د و می

انگین      متر اس  ت. میمیلی 510منطقه  ۀبارندگی س  الیان

گراد و سانتی ۀدرج 7/17این منطقه  ۀرارت ساالن  درجه ح

 خشک است.نمای آمب رژه، دارای اقلیم نیمهبر اساس اقلیم

 خاک گيری بانک بذرنمونه. روش 2.2
شدن خواب خاک گیری بانک بذر نمونه شکسته  بعد از 

آذر ماه در  خاک داخلبذرها و قبل از آغاز رویش بذرهای 

 ۀمنظور بررس   ی اثرات گونبهانجام پذیرفت.  1397س   ال 

Astragalus brachycalyx بذر خاک بر ویژگی نک  با های 

س  ال( و تحت چرای  5در هر یک از مناطق قرق )به مدت 

سکت  صل 100دام، چهار تران متر از یکدیگر  50 ۀمتری با فا

)دو ترانسکت در جهت شیب و دو ترانسکت عمود بر جهت 

صادفی شیب( به ستقر گردید -صورت ت . در امتداد منظم م

که با ترانسکت  A. brachycalyx ۀگون ۀپای 10هر ترانسکت 

به عنوان  در نظر  یبردارواحد نمونه کیبرخورد داش   ت، 

های زوجی برداری به ص  ورت پالتروش نمونه ش  د. گرفته
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 ۀتاج پوش   ش گونابعاد که پالتی به طوریهبوده اس   ت ب

شد و به انداز A. brachycalyxای بوته ابعاد  ۀدر نظر گرفته 

برای  یمتریس  انت 50 ۀدر فاص  ل مجاورباز  یدر فض  ا بوته،

(. در امتداد 1گیری بانک بذر خاک استفاد شد )شکل نمونه

نمونه خاک از  یکدر هر پالت یک مترمربعی ها و ترانسکت

متری خاک با استفاده از سانتی 10تا 5و  5دو عمق صفر تا 

س   پس . ]50[ متر برداش   ت ش   دس   انتی 7به قطر  آگر

از هر ترانسکت  و در نهایتهای هر عمق با هم مخلوط نمونه

. در مجموع ندنمونه خاک برای هر دو عمق برداشت شد 20

هر یک از نمونه برای هر عمق( برای  40نمونه خاک ) 80

. بانک بذر خاک جهت کش  ت به ندبرداش  ت گردیدمناطق 

 هانهالنو رویشمنتقل و به روش ه یاس  وج دانش  گاگلخانه 

مورد های آذر تا اردیبهش   ت طی ماه (ایکش   ت گلخانه)

 .]4[بررسی قرار گرفتند

 
 های زوجیبرداری در پالتنمونه ۀنمای شماتیک از نحو .1شکل 

 

 هادادهتجزيه و تحليل . 2.3
عدم یل  عداد نرمال داده عتوزی به دل به ت های مربوط 

=y)داده با اس  تفاده از فرمول  لیتبدبذر،  5.0x)  انجام

در منطقه تعداد بذر هر گونه در هر  نیانگیم. ]53[ش   د 

سبه گرد سطس به عنوان تراکم بانک بذر محا و از  دیواحد 

 بررس   ی منظورهب .ش   دای تعیین این طریق ترکیب گونه

بانک  گیاهی هایگروهبر  A. brachycalyxنقش پرستاری 

فرم  ،یس   تیطول عمر، فرم ز ،یاهیگ هایرهی)تبذر خاک 

 یو غناوینر و سیمپسون( -)شانون ایگونه تنوع ،رویشی( 

 
1. Detrended Correspondence Analysis 

 ش  د. اس  تفاده t آزمون ای )مارگالی و منهینیک( ازگونه

سبات آم     اری  و. غنا رفتیپذ صورت Rافزار نرمدر  محا

 اس   بهمح PASTبا اس   تفاده از نرم افزار ای گونهتنوع 

 ،های تبدیل شدهبرای تمام دادهالزم به ذکر است، . گردید

از  .ندگزارش شدها جدولمیانگین برگردانده یا حقیقی در 

نقش پرس  تاری  یابیارز یبرا رهیچند متغ زیآنال یهاروش

قرق و چرا شده  ۀمنطقدر دو  بانک بذر خاکبر گون  ۀگون

فاده ش    د نال نیبد .اس   ت تدا از آ  یقیتطب زیمنظور اب

 انیطول گراد یرگیاندازه ی( براDCA) 1ش   ده یرگیقوس
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ها چون طول گرادیان کمتر حالت ۀاستفاده شد که در هم

در نتیجه برای بررسی نقش پرستاری  ،از سه به دست آمد

نه بر ذخیر نالیز فزون ۀاین گو  (RDA) 1گیبذری خاک از آ

از  Fمقدار  دارییمعن یبرا زیآنال نی. در ااس   تفاده ش   د

شد. انجام  لتبدی 999با  2کارلوروش آزمون مونت ستفاده  ا

ستفاده از نسخ زهایآنال نیا  CANOCOنرم افزار  5/4 ۀبا ا

 صورت گرفت.

 

 . نتايج3

 ای بانک بذر خاکترکيب گونه .3.1
رویش گونه  29مورد مطالعه  ۀمنطقدر بانک بذر خاک 

 ۀتیر که گیاهی تعلق داش   تند ۀتیر 19که به  داش   تند

ها را به بیش   ترین گونهگونه  پنج( با Poaceaeگندمیان )

عداد .(1 جدول) خود اختص   اص دادند  در این منطقه ت

نه بذر 282 نه جوا خا عداد کهزده  در گل  در منطقه قرق ت

رویش فض  ای باز  بذر به ترتیب در زیراش  کوب و 12و  16

 11و  21و در منطقه تحت چرای دام نیز تعداد  داش   تند

 به ترتیب در زیر اش   کوب و فض   ای باز ثبت ش   دند بذر

یانگین  .(1 جدول) بذر م قتراکم  عداد  ۀدر منط قرق ت

 به ترتیب در زیراشکوب در متر مربعبذر  82/14و  73/24

تحت چرای دام نیز تعداد  ۀو در منطق اس  تو فض  ای باز 

 به ترتیب در زیراشکوب بذر در متر مربع 72/22و  77/56

 و فضای باز ثبت شدند.

قرق و در  ۀمنطقموجود در بانک بذر خاک  ۀگون 16از 

 03/52 حدود (A. brachycalyxگون ) ۀزیراش   کوب گون

گون   چه  ار  ، Eryngium billardieri ۀدرص    د آن را 

Astragalus brachycalyx، Lithospermum arvense  و

Aegilops triuncialis  12از به خود اختص   اص دادند و 

، گون ۀگونتاج پوش  ش قرق و فض  ای باز  ۀدر منطق ۀگون

 Convolvulus arvensis، Plantagoه   ای گ   ون   ه

lanceolata  وFilago arvensis  تراکم به ترتیب بیشترین

 
 

 

 ۀطقمنبانک بذر خاک (. در 1)جدول بذری را داش   تند 

شکوب گون تحت چرای دام به ترتیب  گون گزی ۀو در زیرا

 ، Silene longipetala،Mentha longifolia ه  ایگ  ون  ه

Veronica anagallis-aquatica و Anthemis odontostephana 
 ۀرا به خود اختصاص دادند و در منطقتعداد بذر بیشترین 

حت چرای دام باز  ت نتاج پوش   ش و فض   ای   ،گون ۀگو

نه نیز  Anagallis arvensisو Filago arvensis  هایگو

 (.1)جدول  چنین وفعیتی داشتند

نش  ان داد که در  tمقایس  ۀ میانگین حاص  ل از آزمون 

شاخص ای های تنوع و غنای گونهمنطقۀ قرق هیچ یک از 

نه مدیگر اختالف به جز ش   اخص یکنواختی گو با ه ای 

(. ولی مقایس   ۀ میانگین 2داری نداش   تند )جدول معنی

در منطقۀ تحت چرای دام نشان داد که  tحاصل از آزمون 

داری داش   ته و ها با همدیگر اختالف معنیهمۀ ش   اخص

ها در زیراش  کوب گونۀ گون بیش  تر از مقادیر این ش  اخص

 (.2فضای باز بود )جدول 

 بانک بذر خاک گياهی یهاگروه راتييتغ. 3.2
نش  ان داد که در  tس  ۀ میانگین حاص  ل از آزمون مقای

با طول  هان  یا بذر خاک گ نک  با منطقۀ قرق فقط تراکم 

برگ، بین عمر چندس   اله و فرم رویش   ی چندس   اله پهن

داری زیراش   کوب گونۀ گون با فض   ای باز اختالف معنی

داش  تند و تراکم بانک بذر خاک در زیراش  کوب گونۀ گون 

ض        ای باز بود و  شتر از ف های گیاهی با سایر گروهبی

 (.3داری نداشتند )جدول هم  دیگر اختالف معنی

در منطقۀ  tهمچنین مقایسۀ میانگین حاصل از آزمون 

تح        ت چرای دام نشان داد که تراکم بانک بذر خاک 

س  اله و چندس  اله، فرم زیس  تی گیاهان با طول عمر یک

و برگ یکساله کریپتوفیت، فرم رویشی پهنتروفیت و همی

با همدیگر اختالف معنی له  داری دارند و تراکم چندس   ا

های گیاهی در زیراش   کوب گونۀ بانک بذر خاک این گروه

 (.3گون بیشتر از فضای باز بوده است )جدول 

1. Redundancy Analysis 
2. Mont Carlo permutation test 
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 قرق و تحت چرای دام ۀگون در دو منطق ۀای بانک بذر خاک )بذر در متر مربع( در زیراشکوب و فضای باز گونترکیب گونه .1جدول 

 قرق  تحت چرای دام
 

 زیر اشکوب فضای باز
 

 زیر اشکوب فضای باز

 گونهنام علمی  نام مخفی 5-0 10-5 5-0 10-5 5-0 10-5 5-0 10-5

- 97/51 - -  - 97/51 94/103 - Ae.tr Aegilops triuncialis 

- 94/103 - -  - - - - An.ar Anagallis arvensis 

- - - -  - 97/51 97/51 97/51 An.od Anthemis odontostephana 

94/103 88/207 91/155 97/51  97/51 97/51 94/103 94/103 Ar.le Arenaria leptoclados 

- - - 88/207  - - - - As.ad Astragalus adscendens 

- - - 78/363  - 97/51 - 94/103 Br.da Bromus danthoniae 

- - - -  97/51 97/51 97/51 - Br.to Bromus tomentellus 

- - - 91/155  - 97/51 - 94/103 Ca.dr Cardaria draba 

- 97/51 94/103 91/155  - - - 97/51 Co.ar Convolvulus arvensis 

97/51 - - 88/207  97/51 - - - Cy.da Cynodon dactylon 

- - 94/103 82/311  - 97/51 - 97/51 Cy.ro Cyperus rotundus 

- - 94/103 88/207  - - 88/207 - Er.ci Erodium cicutarium 

97/51 - 97/51 -  - - - - Er.bi Eryngium billardieri 

- - 97/51 -  - - - - Fi.ko Ficaria kochii 

- - 97/51 -  - - - - Fi.ar Filago arvensis 

- - - 85/259  - 97/51 - 94/103 Ga.ga Gagea gageoides 

- - - 94/103  - - 97/51 94/103 Ga.ap Galium aparine 

- - - 97/51  - - - - Li.ar Lithospermum arvense 

- 91/155 - -  - - - - Me.lo Mentha longifolia 

- 94/103 - -  - - - - Pl.l Plantago lanceolata 

- 94/103 - -  - - - - Po.pr Poa pratensis 

- - - 97/51  - 94/103 - 97/51 Po.av Polygonum aviculare 

- - - 94/103  - - - - Ru.cr Rumex crispus 

- - 97/51 88/207  - - 97/51 97/51 Sa.sc Salvia sclarea 

- - - -  - - - - Sa.mi Sanguisorba minor 

- 97/51 - 97/51  - 97/51 - 97/51 Si.lo Silene longipetala 

- - 85/259 -  - - - - Si.se Sisymbrium septulatum 

- - 94/103 -  - - - 97/51 Ve.an Veronica anagallis-aquatica 

- 88/207 91/155 91/155  94/103 94/103 97/51 97/51 Ve.or Veronica orientalis 

 تعداد گونه  13 8 11 4  16 11 9 3
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 دام یقرق و تحت چرا ۀگون در منطق ۀباز گون یاشکوب و فضا رزی در ای بانک بذر خاک. تغییرات تنوع و غنای گونه2جدول 

     ایشاخص غنای گونه  ایشاخص تنوع گونه  

 یکنواختی
 

 شانون واینر سیمپسون
 

 مارگالی منهینیک
 

   تعداد گونه

89/0  86/0  14/2  46/2  21/3  شکوبازیر 10 

 قرق
98/0   78/0  73/1   45/2  92/2  فضای باز 7  

67/4-  98/0  96/0   02/0  36/0   04/1  tمقدار  

003/0   36/0  37/0   98/0  72/0   34/0  Pمقدار  

85/0   89/0  37/2   2/2  38/3  شکوبازیر 13  

 چرای دام
91/0   73/0  3/1   75/1  98/1   5/5  فضای باز 

79/3-  42/2  96/2   14/3  67/3   32/3  tمقدار  

009/0   049/0  02/0   02/0  01/0   01/0  Pمقدار  

 

 دام یقرق و تحت چرا ۀگون در منطق ۀباز گون یاشکوب و فضارزی در های گیاهی بانک بذر خاک. تغییرات گروه3جدول 

 های گیاهیگروه   منطقۀ قرق    تحت چرای دام  

 زیر اشکوب فضای باز tمقدار  Pمقدار    زیر اشکوب فضای باز tمقدار  Pمقدار 
 

  

03/0  79/2  8/111  89/918   17/0  54/1  27/128  طول عمر سالهیک 76/389 

02/0  03/3  51/347  07/887   001/0  89/5  95/204  75/415  
 

  سالهچند

02/0  9/2  08/111  74/777   14/0  69/1  08/111  51/347  فرم زیستی تروفیت 

02/0  96/2  35/60  36/607   04/0  62/2  59/139  33/337   کریپتوفیتهمی  

01/0  24/3  83/128  62/303   1 0 5/22  5/22   کریپتوفیت  

25/0  24/1-  11/152  51/98   91/0  91/7  96/51  93/103   کاموفیت  

02/0  93/2  8/111  31/561   12/0  79/1  05/95  87/280  فرم رویشی برگان علفی یکسالهپهن  

004/0  55/4  51/98  99/552   02/0  91/2  47/119  28/258   برگان علفی چندسالهپهن  

- - - 46/176   41/0  87/0  5/22  35/60   گندمی یکساله  

1/0  91/1  35/60  04/276   41/0  87/0  5/22  35/60   گندمی چندساله  

25/0  24/1-  11/152  51/98   91/0  91/7  96/51  93/103   بوته  

56/0  6/0-  04/42  5/22   - - - -  Asteraceae های گیاهیتیره 

1 0 5/22  5/22   13/0  73/1-  3/76  96/51   Brassicaceae  

- - - -  13/0  73/1  5/22  96/51   Caryophyllaceae  

13/0  73/1-  - 35/60   56/0  6/0  5/22  04/42   Convolvulaceae  

- - - 69/195   1 0 5/22  5/22   Geraniaceae  

25/0  24/1-  11/152  51/98   91/0  91/7  69/51  93/103   Leguminosae  

1/0  93/1  35/60  58/458   44/0  82/0  04/42  8/111   Poaceae  

- - - 05/95   56/0  6/0-  04/42  5/22   Polygonaceae  

- - 5/22  -  56/0  6/0  5/22  04/42   Primulaceae  

- - - 05/95   56/0  6/0  5/22  04/42   Rubiaceae  
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با استفاده  A. brachycalyx حفاظتیاثر . ارزيابی 3.3

 از آناليز چندمتغيره

قرق و چرای  ۀدر منطق A. brachycalyxاثر حفاظتی 

نالیز دام بر کل گونه با اس   تفاده از آ بانک بذر خاک  های 

RDA ۀواس   طهداری بانجام ش   د. در این آنالیز، اثر معنی 

سهیل  بانک بذر خاک بر ترکیب گیاهی  A. brachycalyxت

های بانک بذر (. گونه=001/0P و   =46/10Fمشاهده شد )

خاک در فض ای دو بعدی این آنالیز تحت تأثیر عوامل قرق، 

ند  A. brachycalyx چرای دام و نقش حفاظتی قرار گرفت

شکل  شکوب و ای که گونه(. به گونه2) های موجود در زیرا

ضای باز در منطق س ۀف شتند و قرق تقریباً ترکیب یک انی دا

ضا در دیاگرام قرار گرفتند. اما گونه های موجود در در یک ف

تحت چرای دام  ۀگون در منطق ۀفضای باز و زیراشکوب گون

در دو فض  ای متفاوت و دور از هم قرار گرفتند که نش  ان از 

های ارزشمند گون دارد. اکثر گونه ۀنقش پرست   اری گون

خاک نظیر بذر  نک  با ، Aegilops triuncialis موجود در 

Bromus danthoniae ،Bromus tomentellus ، 

Cynodon dactylon ،Erodium cicutarium، 

Sanguisorba minor،Salvia sclarea ،  

Mentha longifolia ،Convolvulus arvensis ، 

Galium aparine  وFicaria kochii ها به همراه دیگر گونه

ر منطقه تحت چرای دام قرار گون و د ۀدر زیراش   کوب گون

 (.2گون بود )شکل  ۀگرفتند که حاکی از نقش حفاظتی گون

 

گون در قرق  ۀهای توپر شامل مناطق زیراشکوب گون. عامل محیطی به صورت مثلثRDAعوامل محیطی در آنالیز  -ۀدیاگرام دوگانه گون .2شکل 

(EUفضای باز گون ،)ۀ ( گون در قرقEOزیراشکوب بوت ،)ۀ ( گون در تحت چراGUو فضای باز گون )ۀ ( گون در تحت چراGOاست. گونه ) ها با فلش

 موجود است. (1)ها در جدول مشخص شده است و نام کامل آن

 

 گيری. بحث و نتيجه4

و  های انس  انی، ف  عی مدیریتیمراتع به دلیل فعالیت

های مختلی تخریب ها در معرض ش   دتچرای مفرط دام

های رو، حفاظت از بس  یاری از گونه. از این]57[قرار دارند 

نی گرا ن تع از  مرا فی در  ل ع هی  برای گی  ا ه  ای ج  دی 

 ای مرتعیهای بوتهگونه ور حض. ]29[ها است اکولوژیست
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برای  تواندمی خش  کنیمه و خش  ک هایدر اکوس  یس  تم

شرایط  ستقرار و موفقیت بهبود  سخت محیطی که غالباً ا

کند، استراتژی مناسبی باشد پوشش گیاهی را محدود می

خشک، پوشش در مراتع مناطق خشک و نیمه. ]54 ،26[

. یکی ]3[ش وند ای ظاهر میگیاهی معموالً به ص ورت لکه

شکیل به از مهمترین نتایج لکه شدن پوشش گیاهی، ت ای 

ای است در زیر تاج گیاهان بوته« ایمنابع جزیره»اصطالح 

کان]47[ ما در . در این م خاک و ش   رایط میکروکلی ها 

مقایس  ه با مناطق اطراف بدون پوش  ش ش  رایط بهتری 

شته  سهیل ]56[دا گری و این تغییرات به گسترش نقش ت

نه مک میبین گو یاهی ک ند های گ یل ]32[ک . تس   ه

سط ست که به وا قیاس ای در مآن، تنوع گونه ۀفرآیندی ا

یاری از گیاهان، محدودمنطقه ته و بس    یاف  ۀای افزایش 

س        ترش می . بنابراین، ]44[دهند پراکنش خود را گ

ای در جهت بهبود ش  رایط محلی های با پوش  ش بوتهلکه

مثل حفاظت در برابر خش  کی، چرا و فرس  ایش بادی، به 

نابع عمد ند بذر عمل می ۀعنوان م نایی ]34 ،27[کن . توا

به دام انداختن بذرهای انتقال یافته با حیوانات  ها دربوته

شکل شده، و باد که موجب  گیری و حفظ بانک بذر خاک 

شود های پرستاری این گیاهان در نظر گرفته میاز ویژگی

]1، 33[. 

پوشش گیاهان پرستار نسبت به  میکروکلیمای زیر تاج

 طورکامل دریافتکه پرتوهای خورش   ید را به فض   ای باز

را ایجاد کرده ش  رایط رطوبتی و دمایی متفاوتی ، کنندمی

س  ایه، دمای خاک و هوا را تعدیل و از  وجود آوردنبهو با 

مواد غذایی در  طریق تجمع بقایای گیاهی، باعث افزایش

ند میش   کوب خود اخاک زیر  از طرفی. ]49 ،18[ش   و

ستارگیاهان  های توزیع رطوبت عمق درسزایی هب تأثیر پر

و گیاهان روییده در زیر  ]13 ،10[داش   ته اک مختلی خ

 در برابر چرا یحفاظت مکانیکی بیشترها از تاج پوشش آن

 برخوردارند اطراف نس  بت به گیاهان موجود در فض  ای باز

]12، 49[. 

های علفی زیراش   کوب های بالغ بر گونهدر تأثیر بوته

توانند به ها میها س  ه احتمال وجود دارد. در ابتدا، بوتهآن

عنوان یک مانع فیزیکی حرکت باد را در مجاورت تاج خود 

و در نتیجه الگوی مکانی تجمع  ]52[تحت تأثیر قرار داده 

بذر را با توزیع مجدد بذرهای پراکنده با باد تغییر دهند 

توانند هم به عنوان گیاه ها می. دومین مورد اینکه بوته]6[

یب  به عنوان رق تار و هم  بالقوه عمل کرده و نقش پرس   

های علفی در زیر زیادی در ظهور گیاهچه و اس  تقرار گونه

. همچنین تغییرات ]36 ،5[و اطراف تاج بوته داشته باشند 

 ۀدر تراکم بانک بذر ناش  ی از بوته ممکن اس  ت به واس  ط

ستقرار پایه ستقیم ظهور و ا سته به تراکم، اثر غیرم های واب

. ]37[علفی داش   ته باش   د های بر پویایی جمعیت گونه

ع طال بذر ۀم نک  مت و  با قاو عاملی مهم در م به عنوان 

شت ستم برگ سی سی ناهمگنی  ]55 ،11[پذیری اکو و برر

 ۀکنندمکانی دس  ترس  ی بذر به عنوان عامل اص  لی تعیین

. ]38 ،2[الگوی مکانی جوامع گیاهی، اهمیت بسزایی دارد 

له به ت ثل  نده م نده و غیرز مل ز یاری از عوا تادن  بس    اف

و  ]8[بذرهای پراکنده ش  ده با باد توس  ط گیاهان چوبی 

که ندازهای ای جوامع گیاهی در داخل چش   مپراکنش ل ا

کانی  ]43[ناهمگن  ناهمگنی م جب  ممکن اس    ت مو

های طبیعی شوند. از این رو، دسترسی بذر در اکوسیستم

به عنوان منبع های بوتهنقش اکولوژیکی گونه ای و چوبی 

پذیری کانی در اکوس   یس   تم تغییر های خش    ک و م

های اخیر توجه زیادی را به خود خش   ک، طی دههنیمه

ست  . با این وجود، نقش اکولوژیکی ]48 ،14[جلب کرده ا

های ها به عنوان منبع تجمع بذر و ظهور گیاهچهاین گونه

ها کمتر مورد توجه قرار گرفته گیاهان علفی زیراشکوب آن

زیر  ترغنی بذر بانک. برخی مطالعات حاکی از ]30[اس  ت 

ستار هایبوته سبت پر ضای به ن ست باز  ف  . درحالی]60[ا

 پوش  ش تاج از توجهی اثر قابل هیچ یدیگر مطالعات که

، در بررس  ی ]28[ .]34[ نش  ان نداد بذر بانک بر را هابوته

گون   پرس    ت  اری  قش    Artemisia halodendron ۀن

 ۀیکس    ال   ۀگی  اهچ  ه گون  روی تجمع ب  ذر و ظهور 

Agriophyllum squarrosum  در زیس  تگاه ش  نی بخش

ش  رقی مغولس  تان نش  ان دادند که الگوهای مکانی تجمع 

 Artemisia halodendron ۀبذر به ش  دت با حض  ور گون

عاملی تعیینتغییر می نه  ند و این گو یایی ک نده در پو کن

ست. نتایج جمعیت گونه شکوب ا نیز  ]45[های علفی زیرا
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 Retama sphaerocarpa ۀدر بررسی تأثیر تاج پوشش گون

بر تنوع و ترکیب گیاهان زیراش  کوب و ارتباط آن با بانک 

نیمه خش  ک اس  تان آلمریا در بخش  ۀبذر خاک در منطق

شان داد که تراکم بانک بذر با افزایش تاج  سپانیا ن جنوبی ا

های زیراشکوب گیاه زیاد شده بود. تاج گیاه در ظهور گونه

قه عامل مهم طب ته و  ندی گونهنقش مهمی داش    های ب

 حافر در زیراشکوب بود.

مذکور، به موارد  جه  ید حفظ در با تو  تراکم و تول

مؤثر  مکانیس  م یک زیراش  کوب بذر بانک ،گیاه هایگونه

 .گیرد قرار مدنظر باید چرا مدیریت تص  میمات در و بوده

 خاک بذر بانک بر دام چرای محیطی تغییرات اثر درک

 زیادی اهمیت ءاحیا اهداف و چرا مدیریت حفاظت برای

 روی تواندمی دام که چرای دهدمی نش  ان دارد. مطالعات

 بگذارد تأثیر خاک بذر تشابه بانک و مانیزنده تنوع، تراکم،

بقوالت  ۀ( متعلق به خانوادAstragalusجنس گون ). ]16[

طور ای کوچک، بهعلفی و درختچه ۀگون 3000با بیش از 

خصوص ای در مناطق کوهستانی سراسر دنیا و بهگسترده

به تنه ایی غنی آس   ی ا ترین مرکز پراکنش دارد. ایران 

 ۀگون 527گونه بوده که  850های گون با بیش از زیستگاه

 گون گزی  ۀ. درختچ  ]46[آن بومی ایران هس   تن  د 

(A. brachycalyx ) در س  طس وس  یعی از مراتع اس  تان

اص  لی و غالب رویش  ۀراحمد به عنوان گونکهگیلویه و بوی

یه  غذ خاک و ت ظت  فا یار مهمی در ح دارد و نقش بس   

فا میدام جا که های اهلی و وحش   ی منطقه ای کند. از آن

ستاریدر مورد ای هتاکنون مطالع گون گزی  ۀگون نقش پر

شکوب آن صورت بر بانک بذر خاک زیرا ست، نها  گرفته ا

 تنوع ،غناترکیب،  تغییرات مطالعه به بررس  یبنابراین این 

بانک بذر  رهیذخ هایگونه های گیاهیو گروه ش   ده در 

ن خاک قرق و تحت  ۀدر دو منطق فوق، ۀزیراش   کوب گو

ستپی زاگرس چرای دام در ست پرداخته مراتع نیمه ا تا  ،ا

مدیران اجرایی بتوانند از پتانس  یل این گونه جهت احیای 

 .مراتع منطقه استفاده نمایند
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