مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال چهارم ،شماره نهم ،زمستان  ،1394صفحه ۲3ـ34

(مطالعۀ موردی :منطقۀ قوشه در استان سمنان)
شیما نیکو ،*1بهرام قلینژاد ،2حامد جنیدی

جعفری3

تاریخ دریافت94/۸/14 :

تاریخ پذیرش94/11/19 :

چکیده
آگاهی از خصوصیات کمی و کیفی بانک بذر خاک در اکوسیستمهای مرتعی و تأثیر عوامل مدیریتی بر آن مییتوانید یکیی از راهکارهیای
مناسب برای دستیابی به اهداف اصالحی در محیطهای طبیعی محسوب شود .در این پژوهش ،اثر شدتهیای ریرای دام بیر ویژگیهیای
بانک بذر خاک در بوتهزارهای مناطق خشک استان سمنان در سال 1389مورد مطالعه قرار گرفی ..منطقی نمونیهبرداری بیه وسیع500 .
هکتار شامل مناطق ررا نشده (قرق 17ساله) ،منطقه با شدت ررای متوسط و منطق ررای سنگین (با انجیام بیرآورد مقایسیهای برداشی.
اندام هوایی نسب .به منطق قرق) به فاصل نزدیکی از هم تعیین شدند .در هر تیمار نمونهبرداری از خاک بیه رو

تصیادفی سیسیتماتیک

در قالب  20پالت  1×1مترمربعی به فواصل  50متر از هم و در طول  4ترانسک .به طول  200متر انجام شید .نمونیهبیرداری از خیاک در
داخل هر پالت از دو عمق 0ی 5و 5ی 10سانتیمتری و توسط آگر به شعاع  3سانتیمتر انجام شد .در هر تیمار در مجمیوع  20نمونیه و در
مجموع  60نمونه خاک جمعآوری و به محیط گلخانه منتقل شد .نمونههای خاک الکشده و داخل ظروفی بیه ابعیاد  40*40سیانتیمتری
کش .شدند .پس از اتمام مرحل کش .گلخانهای ،تراکم بذور هر گونیه در واحید سیطر برحسیب تعیداد در مترمربیع محاسیبه شید .بیا
احتساب تراکم بذر هر گونه در مترمربع ،نسب .فراوانی هر گونه به نسب .کل گونههای موجود محاسبه شد .سپس با اسیتفاده از شیاخ
تنوع شانون -وینر ،تنوع گونهای در واحد سطر محاسبه شد .مقایس دادهها در قالب طرح کامالً تصیادفی و بیا اسیتفاده از آزمیون تجزیی
واریانس یکطرفه استفاده شد .مقایس خصوصیات بانک بذر در دو عمق مورد مطالعه نیز با استفاده از آزمون تیاسیتیودن .مسیتقل انجیام
شد .نتایج مبین تأثیر معنیدار شدت ررا و همچنین عمق خاک بر تراکم بذر اس ..هر دو تیمار ررای متوسط و سینگین تیأثیر معنییداری
بر تراکم بانک بذر خاک در واحد سطر نسب .به تیمار ررا نشده ایجاد کردند .بیشترین کاهش تراکم بذر بر اثیر افیزایش عمیق در تیمیار
قرق و به میزان  43/5درصد محاسبه شد .این مقدار کاهش برای تیمار ررای متوسط و سنگین بهترتیب  24/4و  21/9درصد برآورد شید.
همچنین ررای دام با شدت متوسط تغییر معنیداری در تنوع بانک بذر خاک نسب .به منطق قرق در الیههای مختلف ایجاد نکیرد ،امیا در
تیمار ررای شدید ،تنوع بانک بذر خاک در عمق اول ( 39/5درصد) و عمق دوم ( 51درصد) بهطور معنیداری کاهش یاف..
کلمات کلیدی :شدت ررا ،تنوع بذر ،تراکم بذر ،بانک بذر خاک ،سمنان.
 .1استادیار دانشکده کویرشناسی ،دانشگاه سمنان ،نویسنده مسئول Email: shimanikou@profs.semnan.ac.ir /
 .2استادیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
 .3استادیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
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گونهای و تنیوع جوامیع گییاهی تیأثیر مییگیذارد (اسیکورلوک،10

 .1مقدمه
آگییاهی از خصوصیییات کمییی و کیفییی بانییک بییذر خییاک در

 .)2002در کنار موارد ذکرشده ،نتیایج تحقیقیات متعیدد در جهیان

اکوسیستمهای مرتعی میتواند یکیی از راهکارهیای مناسیب بیرای

مبین آن اس .که ررای دام قادر به ایجیاد تغیییرات معنییداری در

دستیابی به اهداف اصالحی محیطهای طبیعی محسوب شود .بانک

بانک بذر اس.

بذر خاک در حقیق .مجموعهای از بذور زندۀ حاصیل از پوشیش

نظیر (عرفانزاده و همکاران2011 ،؛ نیکیول و همکیاران )2007 ،بیا

گیاهی همان منطقه و بخشی از بذور انتقالیافتیه از منیاطق مجیاور

و همکاران .)2011 ،محققیانی دیگیر

بررسی تأثیر ررا بر بانک بذر خاک نشان دادند که ررای دام منجر
به ایجاد تغییر در کمیی .و تنیوع بانیک بیذر خیاک خواهید شید.

تلقی میشود (مولس و دراک.)1999 ،1
خاک مانند بانکی اسی .کیه فراینید ذخییره و برداشی .بیذور
پیوسته در آن جریان دارد .بیهرغیم ورود پیوسیت بیذور بیه خیاک،
تعیدادی از آنهیا از طرییق جوانیهزنی ،فسیاد ،تغذیی جانیدارن،
فعالی.های موجودات زنده و ...از محیط خیاک خیار مییشیوند
(نیکول 2و همکاران .)2007 ،ایین بیذور میمن حریور خیود در
خاک ،موجب تسریع و ترمین استقرار جوامع گیاهی (تامپسون 3و
همکاران ،)1997 ،حفظ تنوع زیستی (فورسل 4و همکیاران1996 ،؛
آلتین 5و همکارن ،)2005 ،ایجاد تیوازن در فراینید تیوالی پوشیش
گیاهی (عرفیانزاده و همکیاران )2010a ،و جلیوگیری از انقیرا
گونههای گیاهی بهخصوص در شرایط تنشزای محیطی مییشیود
(کازی و واترز .)2001 ،6بذرها همچنین در حفظ و احییای مراتیع
تخریبشده و بهبود ومعی .جوامع گیاهی آن میتوانند یک نقیش
کلیدی داشته باشند (فورسال و همکیاران .)1996 ،یکیی از مسیالل
مهم در ارتباط با خصوصیات بانک بذر خاک ،ترکیب بذر اس .که
متأثر از عوامل محیطی شامل ومیعی .و ترکییب پوشیش گییاهی،
غنای گونهای ،مراحل توالی و فاکتورهای مدیریتی نظیر ریرای دام
اس( .گودفروید 7و همکاران.)2010 ،
ررای دام یکی از مهمترین ترین و مرسومتیرین نیوع کیاربری
زمین در ارامی مرتعی جهان و ایران اسی ..ریرای دام بیر مییزان
بیوماس گیاهی (بریسک 8و همکاران ،)1996 ،آب و میواد غیذایی
قابل دسیترس (کیلنید و برانی199 ،9.؛ شیریف )1994 ،و ترکییب
1. Moles & Drake
2. Nicol
3. Thompson
4. Forcella
5. Altin
6. Cassie. & Waters
7. Godefroid
8. Briske
9. Kielland & Bryant

همچنین برخی دیگر از پژوهشگران نظیر (دانشگر 12و همکیاران)2013 ،
با بررسی تأثیر قرق بر ویژگیهای بانک بذر خاک مراتع پلور بیان کردنید
که تراکم و غنای گونهای ترکیب بانک بذر خاک در منطقی قیرق بیهطور
معنیداری کمتر از منطق ررا شده بود .درخصیوص تیأثیر رراکننیدگان
وحشی بر بانک بذر خاک نیز گزار

شیده اسی .کیه زییر و رو شیدن

خاک ناشیی از شخم گراز سبب کاهش تنوع ،غنا و تراکم بانک بیذر
خاک میشود (یوسفی و همکاران )2015 ،در تبیین لزوم توجیه بیه
بحث تأثیر ررا بر ذخیایر بیذر خیاک برخیی پژوهشیگران میمن
مطالعات خود بیان میکنند که بهمنظور احیای پوشش گییاهی ییک
منطقه و همچنین جلیوگیری از پدییدۀ بیابیانزاییی ،آگیاهی از اثیر
ررای دام بر ویژگیهای بانک بیذر خیاک امیری میروری اسی.
(رویروی.)2012 ،13
نکت درخور توجه در این خصوص آن اس .که اثر ریرای دام
بر خصوصیات بانک بذر خاک وابسیته بیه شیدت ریرا ییا حجیم
بهرهبرداری از پوشش گیاهی اس ..در این زمینیه ،محققیانی نظییر
(وو 14و همکاران )2009 ،با بررسی اثر شدت ررا بر خصوصییات
بانک بذر خاک نشان دادهاند که بیا افیزایش شیدت ریرا ،تعیداد و
تنوع بانک بذر خاک ممکن اس .کاهش محسوسی داشته باشد.
مطالع غالمی ( )2011در استان فیارس نشیانگر آن اسی .کیه
ررای شدید منجر به کاهش معنیدار تعداد بذور شمار

شیده در

خاک نسب .به ررای سبک و قرق میشود .همچنیین بررسیی اثیر
ررای دام با شدتهای مختلف بر خصوصیات بانک بذر خیاک در
بوتهزارهای دس .کاش .آتریپلکس در مناطق خشک استان تهیران
نشان داده اس .که ررای سبک تغییری در خصوصیات بانک بیذر
10. Scurlock
11. Jacquemyn
12. Daneshgar
13. RuiRui
14. Wu
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اثر شدت چرا بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک (مطالعۀ موردی)...

بذور در واحد سطر خواهد شد (صادقیپیور و همکیاران.)2013 ،

بوده که بیش از  65درصد از کل بار

سالیانه در دو فصل پیاییز و

هررند که ررای مداوم و برنامهریزینشدۀ دام با اممحالل پوشش

زمسیتان ر میییدهیید .میییانگین طییوالنی مییدت دمییا  16/3درجی

گیاهی ،افزایش فشردگی خیاک و مصیرف بیذر گونیههای گییاهی

سانتیگراد و ارتفاع از سیطر درییا  1500متیر اسی( .آذرنیونید و

میتواند موجب کاهش کمی و کیفی ذخایر بذر خاک گردد ،اعمال

همکاران .)2009 ،خاک دارای عمق  40سیانتیمتر و از نیوع شینی

سیستمهای ررای تناوبی مییتوانید بیا افیزایش پوشیش گییاهی و

لومی با درصد متوسط شن ،سیل .و رس بیهترتیب  16/4 ،68/8و

الشبرگ ،افزایش منابع غذایی خاک و کاهش اثیر فرسیایش خیاک

 14/8اس ..درصد سنگ و سنگریزۀ سطحی  60درصد ،توپیوگرافی

منجر به افزایش تنوع بانک بذر خاک شود (روییروی و همکیاران،

دش .دامنهای با شیب متوسط  4درصد در جه .شمالی و زهکشیی

 .)2012بررسی بانک بیذر خیاک منیاطق رراشیده و ررانشیده در

غالیب گییاهی در تمیام منطقیه

خوب اس( .جنیدی .)2009 ،تیی

عمقهای مختلف خاک در مراتع استان کرمان نتایج نشان داده اس.

(همی

که تراکم بانک بذر خاک منطقه قیرق بیهطور معنییداری بیشیتر از

نسبی متوسط بیش از  80درصد و منطقه کامالً عاری از آثار عوامل

منطق رراشده اس( .عرفانزاده و حسینی کهنو .)2010 ،

انسانی نظیر کشاورزی و فعالی.های ساخ.وساز اسی ..بیهمنظور

مراتع ایران وسیع ترین عرص حیاتی کشور را شامل میشیوند

تیمارهییا) متشییکل از Besser.

 Artemisia sieberiبییا غالبییی.

تعیین اثر شدت ررا بیر خصوصییات بانیک بیذر خیاک در ناحیی

که بیش از  70درصد از این مراتع در ناحی خشک و نیمیهخشیک

قوشه اقدام به شناسایی مناطق تح .ررای دام بیه فاصیل کمیی از

واقع شده اس ..کاربری عمیومی ایین ارامیی در کشیور ،اسیتفاده

یکدیگر شد .در این راسیتا منطقی نمونیهبرداری بیه وسیع500 .

بهعنوان رراگاه بوده و ررای بیش از ظرفی .مرتع در ایین نیواحی

هکتار شامل مناطق ررانشیده (قیرق  17سیاله) ،منطقیه بیا شیدت

اغلب منجر به تغییر در کمی .و کیفیی .پوشیش گییاهی و خیاک،

ررای کم (بهدلیل نبود منیابع آب کیافی) و منطقی ریرای سینگین

افزایش زمینهای بایر و توسعه بیابانزاییی شیده اسی( .ارزانیی و

(بهدلیل دسترسی کافی بیه منیابع آب و راه ارتبیاطی) در پینج کیوه

همکاران.)2007 ،

قوشه تعیین شد .درصد بهیرهبیرداری از بیومیاس انیدام هیوایی در

ازآنجاکه حفظ تنوع و غنای گونهای بیهعنوان یکیی از اهیداف

تیمار تح .ررای متوسط  45درصد و منطقی ریرای سینگین 75

مهم در مدیری .اکوسییستمها (فخیمی )2011 ،وابسته به آگاهی از

درصد بود (با انجام برآورد مقایسهای برداش .اندام هیوایی نسیب.

ویژگیهای بانک بذر موجود در واحید سیطر بیوده و بانیک بیذر

به منطق قرق) .تمامی خصوصییات توپیوگرافی (شییب ،جهی .و

خاک نیز تح .تأثیر مستقیم ررای دام اسی ،.در اکوسیسیتمهیای

ارتفاع) ،خاکی و اقلیمی در هر سه تیمار یکسان اس( .جدول .)1

مرتعی مناطق خشک و بیابانی مطالع آثیار شیدت ریرا میرورت
بیشتری خواهد داش ..به این ترتیب میتوان بیا میدیری .صیحیر
ررای دام ،به احیای طبیعی پوشش گیاهی مراتع این مناطق امیدوار
بود .بر این اساس ،در این پیژوهش اثیر شیدتهای ریرای دام بیر
ویژگیهای بانک بذر خاک در بوتیهزارهای منیاطق خشیک اسیتان
سمنان مورد مطالعه قرار گرف..

 .۲.۲روش تحقیق
نمونهبرداری از خاک در اوایل بهار سیال ( 1389بانیک بیذر سیال
 ،)1388پییس از طییی دورۀ سییرمادهی طبیعییی بانییک بییذر و قبییل
جوانهزنی بذور انجام شد (تامپسیون .)1979 ،در هیر شیدت ریرا
پس از تعیین منطق مناسب (در مرکز مکانی بهعنوان منطق کلیید)،
نمونهبرداری از خاک به رو

تصیادفی سیسیتماتیک در قالیب 20

 .۲مواد و روشها

پییالت  1×1مترمربع یی بییه فواصییل  50متییر از هییم و در طییول 4

 .1.۲معرفی منطقۀ مورد مطالعه

ترانسک .به طول  200متر انجام شد .تعیین طول ترانسک .و ابعاد

منطق مورد مطالعه در استان سمنان و در ناحی قوشه به مختصیات

پالتها با توجه به خصوصیات پوشش گییاهی منطقیه انجیام شید

شمالی و  54درجه و  50دقیقیه طیول

(آذرنیوند و همکاران .)2009 ،در هیر منطقیه پیس از اسیتقرار هیر

 35درجه و  53دقیقه عر
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پالت در طول ترانسک ،.ابتدا خصوصییات پوشیش گییاهی نظییر

از ماسه استریلشده به مخام .یک سانتیمتر پخش شد تیا بیذور

درصد تا پوشش و درصد الشیبرگ انیدازهگییری شید و لیسی.

در معر

نور و هوا قیرار گرفتیه و از شیانس بیاالی جوانیهزنیی

گونههای گیاهی تهیه شد .سپس نمونهبرداری از خاک در داخل هر

برخوردار شوند (ما و همکاران.)2010 ،
بهصورت هر  4روز یک بار صورت گرف ..در طول دورۀ آبییاری

سانتیمتر انجام شد (کمالی و عرفانزاده.)2014 ،
در هر پالت بصورت تصادفی-سیستماتیک  10نمونه خاک (به

بذور سبزشده که قابلی .شناسیایی داشیتند ،شناسیایی و یادداشی.

حجم یک لیتر) از هر عمق برداش .شد و نمونههای مذکور با هیم

شده و از سینیها حدف شدند تا محیط برای روییش بیذور دیگیر

ادغام شده و تشکیل یک نمونه خاک را داد (عرفیانزاده و حسیینی،

بهتر فراهم باشد.

 .)2011به این ترتیب در هیر منطقیه 20 ،نمونیه و در مجمیوع 60

بعد از گذش 6 .ماه ،با ایجیاد تینش بیهمنظور تحرییک عمیل

نمونه خاک جمعآوری و به محیط گلخانه با دمای  20تا  25درجی

جوانهزنی ،خاکها به مدت دو هفته آبیاری نشده و خاکها زییر و

سانتیگراد منتقل شد .در گلخانه ،نمونههای خاک الکشیده داخیل

رو شده و مجدداً آبیاری شدند.

ظروفی به ابعاد  40×40سانتیمتری ریخته شد و روی آنها الییهای

شکل ( :)۲موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در استان سمنان
جدول ( :)1جدول تجزیۀ واریانس تراکم و تنوع بانک بذر خاک در اعماق مختلف خاک در تیمارهای چرایی
متغیر

ومعی.

درصد تا

مرتع

پوشش

خوب

15

Artemisia sieberi- Zygophyllum
atripolicoides

ررای متوسط

45

4

شمال

1540

متوسط

11

ررای سنگین

75

3

شمال

1535

معیف

3

Artemisia sieberi- Zygophyllum
atripolicoides
Artemisia sieberi-Peganum
harmala

قرق

درصد بهرهبرداری

شیب

اندام هوایی (درصد)

(درصد)

0

4

جه.
شمال

ارتفاع
1530

(ررانشده)

پس از اتمام مرحل کش .گلخانهای ،تراکم بذور هیر گونیه در
واحد سطر برحسب تعداد در مترمربع محاسیبه شید .بیا احتسیاب
تراکم بذر هر گونه در مترمربع ،نسب .فراوانی هر گونه بیه نسیب.

تی

گیاهی

کل گونههای موجود محاسبه شد .سپس با استفاده از شاخ

تنوع

شییانون-وینییر ،1تنییوع گونیهای بییذر در واحیید سییطر (سییینیهای
1. Shannon-Weiner
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پالت از دو عمق 0ی 5و 5ی 10سانتیمتری و توسط آگر به شعاع 3

آبیاری ظروف حیاوی خیاک بیر حسیب نییاز رطیوبتی خیاک

اثر شدت چرا بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک (مطالعۀ موردی)...

آزمایشییی) براسییاس رابط ی ( )1محاسییبه شیید (مصییداقی.)2011 ،
شاخ

تنوع شانون-وینر گستردهترین شاخ

میورد اسیتفاده در

بومشناسی اس .که براساس تئوری اطالعات مییباشید .در معادلی
متعلق به گون  iام میباشد و  Sتعداد کل گونههای مشیاهده شیده
اس ..گفتنی اس .که برای استفاده از معادل فوق تیراکم بیذرهای
هر گونه بهصورت نسبتی از  100بهصورت فراوانی نسبی در آمد.

 .3نتایج
 .1.3تراکم بذر خاک
نتایج مقایس دادهها با قالب طرح کیامالً تصیادفی و بیا اسیتفاده از
آزمون تجزی واریانس دوطرفه نشیان داد کیه اثیر شیدت ریرا (3
تیمار) و عمق خاک (دو تیمار) بر تراکم بانک بذر خیاک معنییدار
بود (جدول  .)2همچنین نتایج آزمون تجزی وارییانس یکطرفیه و
آزمون تی استیودن .نیز مبین تأثیر معنیدار شدت ررا و همچنیین

()1

عمق خاک بر تراکم بذر خاک بیود (جیدول  2و .)3مطیابق شیکل
( ،)2هر دو تیمار ررای متوسط و سنگین تأثیر محسوسی بر تیراکم
بهمنظور مقایس خصوصیات بانک بیذر خیاک در تیمارهیا و

بانک بذر خاک در واحد سطر نسیب .بیه تیمیار ررانشیده ایجیاد

اعماق مختلف مورد مطالعه ابتدا دادههیای تیراکم بیذر بیهلحیا

کردند (شکل  .)1تعداد بذور شمار شیده در مترمربیع نمونیههای

نرمال بودن مورد آزمون قرار گرفتند ،با توجیه بیه نرمیال نبیودن

خاک در تیمار قرق ،ررای متوسط و ررای سنگین بهترتیب معادل

دادهها از جذر دادههای هیر پیالت اسیتفاده شید (صیادقیپیور و

 432 ،654و  276عدد محاسبه شد .در هم تیمارها مقیدار تیراکم

همکاران )2013 ،و در ادامه ،مقایس دادههیا بیا اسیتفاده از طیرح

بذر خاک در الیه سطحی حداکثر بوده و با افزایش عمق بهصیورت

کامالً تصادفی و آزمون تجزیی وارییانس یکطرفیه انجیام شید.

معنیدار کاهش یاف ،.اما شدت این تفاوت در تیمارهیای مختلیف

همچنین برای مقایس تراکم بانک بذر خاک تیمارها در هر عمیق

متفاوت بود (جدول  .)3بیشترین کاهش تراکم بذر بر اثیر افیزایش

از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و برای مقایسی میانگینهیا از

عمق در تیمار قرق و به میزان  43/5درصد محاسبه شد .این مقیدار

آزمون دانکن استفاده شد .مقایس خصوصیات بانیک بیذر در دو

کاهش برای تیمار ررای متوسط و سنگین بیهترتیب  24/4و 21/9

عمق مورد مطالعه نیز با استفاده از آزمون تی استیودن .مستقل و

درصد برآورد شد.

با استفاده از نرمافزار  spssانجام شد.

جدول ( :)۲جدول تجزیۀ واریانس تراکم و تنوع بانک بذر خاک در اعماق مختلف خاک در تیمارهای چرایی
عوامل

عمق اول

منبع تغییرات

میانگین مربعات

درجه آزادی

مقدار F

بین گروهها

2777/900

2

**211/59

درون گروهها

13/119

27

بین گروهها

148/909

2

درون گروهها

6/377

27

بین گروهها

21/086

2

درون گروهها

0/08

27

بین گروهها

4/088

2

درون گروهها

0/009

27

تراکم بانک بذر

عمق دوم

تنوع بانک بذر

عمق اول

عمق دوم

** اختالف معنیدار در سطر یک درصد

**23/35

**262/54

**454/22
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( Pi ،)1نسب .تراکم گونه iام یا به عبارتی نسبتی از نمونه کل کیه

27
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28

جدول ( :)3مقایسۀ تراکم بانک بذر خاک در اعماق مختلف تیمارهای قرق ،چرای متوسط و چرای سنگین
مقدار T

عمق (سانتیمتر)

منبع تغییرات

0ی5

5ی10

ررای متوسط

40/32± 3/01

17/03± 2/11

** 29/351

ررای سنگین

16/15± 3/53

12/42± 2/82

* 16/966

*اختالف معنیدار در سطر پنج درصد

** اختالف معنیدار در سطر یک درصد

شکل ( :)۲مقایسۀ مقادیر تراکم بانک بذر خاک در واحد سطح در تیمارهای مختلف چرایی

 .۲.3تنوع بانک بذر خاک

در حالی اس .که تنوع بذر موجود در تیمیار ریرای متوسیط بیا

براساس نتایج بهدس.آمده ،اثر شیدتهای مختلیف ریرای دام بیر

تعداد  28گونه تفاوت معنییداری را بیا تیمیار قیرق نشیان نیداد

تنوع بانک بذر خاک معنیدار اس( .جدول  .)3ررای دام با شدت

(جدول  .)4در کل دو عمق نیز از مجموع  40گونه شمار شیده

متوسط تغییر معنیداری در تنوع بانک بذر خاک نسیب .بیه منطقی

از  12خانوادۀ گیاهی ،تیمار قرق با دارا بودن بذور  33گونیه از 8

قرق در الیههای مختلف ایجاد نکرد ،امیا در تیمیار ریرای شیدید

خانوادۀ گیاهی ،تیمیار ریرای متوسیط بیا داشیتن  31گونیه از 8

تنوع بانک بذر خاک در هر دو عمق مورد مطالعه نسب .بیه تیمیار

خانوادۀ گیاهی و تیمار ریرای سینگین بیا ذخییرۀ  22گونیه از 6

ررا نشده (شاهد) بهطور معنیداری کاهش یاف( .شکل .)3

خانوادۀ گیاهی بهترتیب مقامهای اول تا سوم را از نظر تنوع بانک

در عمق اول ،تیمارهای قرق ،ررای متوسط و ررای سینگین

بذر خاک به خود اختصاص دادند (جدول .)5

با دارا بودن بذر  32 ،38و  23گونه بهترتیب رتبههای اول تا سوم

همچنین نتایج نشان داد که در تیمار قرق و ررای متوسط ،بیا

را از نظر تنوع بذر به خود اختصیاص دادنید .در عمیق دوم نییز

افزایش عمق ،تنوع بذر خیاک بیهترتیب بیه مییزان  15/8و 15/6

تیمار قرق با  33گونه بیشترین تنوع و تیمار ررای سنگین بیا دارا

درصد کاهش یاف ..درحالیکه ایین مییزان کیاهش بیرای تیمیار

بودن تنها  16گونه کمترین تنوع را به خود اختصاص دادند .ایین

ررای سنگین  30/4درصد محاسبه شد.
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قرق (ررانشده)

48/11± 4/19

20/20± 2/56

** 21/861

29

اثر شدت چرا بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک (مطالعۀ موردی)...
جدول ( :)4تنوع بانک بذر  SE ±براساس شاخص شانون وینر در اعماق مختلف تیمارهای قرق ،چرای متوسط و سنگین

مقدار T

عمق (سانتیمتر)

منبع تغییرات

5ی10

0ی 5

ررای متوسط

1/12± 0/07

1/05± 0/09

ns 29/351

ررای سنگین

1/09± 0/08

0/98± 0/08

ns 16/966

** اختالف معنیدار در سطر یک درصد

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 19:29 +0430 on Monday April 19th 2021

قرق (ررانشده)

3/62± 0/11

2/12± 0/10

** 21/861

 nsعدم وجود اختالف معنیدار

شکل ( :)3مقایسۀ مقادیر تنوع بانک بذر خاک در واحد سطح در تیمارهای مختلف چرایی
جدول ( :)5تراکم نسبی بذور شمارششده در نمونههای خاک به تفکیک گونه ،عمق و تیمارهای مورد مطالعه
قرق
گونه

ررای متوسط

خانواده

ررای شدید

عمق خاک (سانتیمتر)
0-5

5-10

0-5
24/15±0/04

0/21±0/002

0/19±0/003

0/23±0/001

6/12±0/004

0/141±0/006

1/009±0/001

0/008±0/000

1/004±0/001

0/005±0/000

0±0/000

0±0/000

6/01±0/002

0/012±0/000

3/016±0/001

0/021±0/000

4/045±0/005

0/042±0/001

Centaurea aucheri

9/02±0/007

0/021±0/000

1/024±0/001

0/027±0/000

5/039±0/006

0/033±0/002

Cirsium lappaceum

2/026±0/005

0/009±0/000

0/032±0/4

0/048±0/004

0/058±0/012

0/075±0/001

Conyza canadensis

1/009±0/001

0/008±0/000

1/020±0/001

0/011±0/000

5/019±0/002

0/025±0/005

Cousinia belangeri

0/01±0/006

0/017±0/001

2/020±0/003

0/016±0/000

4/032±0/004

0/042±0/004

Echinops cephalotes

2/01±0/003

0/008±0/000

2/032±0/003

0/032±0/002

3/045±0/002

0/050±0/003

Noea mucronata

4/01±0/005

0/008±0/000

4/012±0/001

0/016±0/001

5/026±0/001

0/042±0/004

Artemisia sieberi
Carduus nutans
Carthamus tinctorius

Asteraceae

5-10

0-5

5-10

Nonnea caspica

0/007±0/002

0±0/000

0±0/000

0/032±0/001

0±0/000

0±0/000

Onopordun acanthium

1/016±0/008

0/008±0/000

5/040±0/007

0/037±0/000

3/071±0/001

0/075±0/003

Scariola orientalis

6/028±0/008

0/021±0/000

2/008±0/001

0/016±0/000

0/019±0/001

0±0/000

Senecio racemosus

3/021±0/004

0/025±0/000

3/016±0/003

0/021±0/000

0/019±0/001

0±0/000

4/01±0/002

0/008±0/000

0/016±0/008

0±0/000

0±0/000

0±0/000

Caparis spinosa

Caparidaceae
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ادامه جدول ( :)5تراکم نسبی بذور شمارششده در نمونههای خاک به تفکیک گونه ،عمق و تیمارهای مورد مطالعه
Anabasis aphylla
Anabasis setifera
Ceratocarpus arenarius

Chenopodiaceae

2/016±0/006

0/012±0/000

5/020±0/001

0/016±0/000

0±0/000

0.±0/000

5/026±0/009

0/017±0/000

2/032±0/002

0/027±0/000

7/032±0/005

0/042±0/006

0/007±0/003

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

Haloxylon aphyllum

2/026±0/004

0/012±0/000

1/032±0/004

0/011±0/000

0/026±0/002

0±0/000

Salsola crassa

4/036±0/005

0/046±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0/032±0/002

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0/016±0/001

0±0/000

0/032±0/000

0±0/000

7/031±0/004

0/029±0/000

3/020±0/001

0/021±0/002

0±0/000

0±0/000

2/021±0/002

0/012±0/000

3/032±0/001

0/021±0/001

0/019±0/002

0±0/000

Glycyrrhiza glabra

2/031±0/004

0/012±0/000

9/049±0/003

0/064±0/003

6/039±0/005

0/058±0/006

Agropyron cristatum

3/043±0/002

0/046±0/000

2/032±0/005

0/037±0/002

0±0/000

0±0/000

Boisiera squarrosa

4/048±0/004

0/038±0/000

5/049±0/010

0/043±0/005

0/039±0/002

0/058±0/001

3/021±0/001

0/017±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

Cynodon dactylon

0/01±0/001

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

Hordeum marinum

4/043±0/003

0/033±0/000

3/057±0/008

0/043±0/003

1/032±0/004

0/025±0/001

Schismus arabicus

1/021±0/001

0/025±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

Stipa barbata

3/052±0/006

0/072±0/000

1/028±0/001

0/021±0/001

0±0/000

0±0/000

Stipagrostis plumosa

2/01±0/001

0/017±0/000

0±0/000

0±0/001

0±0/000

0±0/000

Salsola kali
Ephedra intermedia

Ephedraceae

0/01±0/001

Euphorbia helisocopia

Euphorbiaceae

0±0/000

Astragalus gossypinus
As. glucacanthus

Bromus tectorum

Fabaceae

Poaceae

Atraphaxix spinosa

Polygonaceae

2/021±0/002

0/042±0/000

3/032±0/002

0/043±0/003

0/019±0/003

0±0/000

Hulthemia persica

Rosaceae

0±0/000

0±0/000

0±0/000

0±0/000

5/039±0/000

0/025±0/005

Lycium depressum

Solanaceae

0/016±0/005

0±0/000

0/020±0/003

0±0/000

0±0/000

0±0/000

Dendrostellera lessertii

Thymelaeaceae

1/024±0/002

0/017±0/000

1/012±0/001

0/016±0/001

0±0/000

0±0/000

Peganum harmala

1/016±0/001

0/021±0/000

4/057±0/002

0/053±0/000

0/016±0/002

0/175±0/001

Tribullus terresteris

2/021±0/003

0/029±0/000

0/020±0/001

0±0/000

0±0/000

0±0/000

3/055±0/003

0/080±0/000

6/057±0/007

0/064±0/006

1/039±0/002

0/050±0/001

418

236

246

186

155

121

Zygophyllaceae

Zygophyllum
atripolicoides
مجموع تراکم بذر

کل

 .4بحث و نتیجهگیری

قرق بهطور معنیدار بیشتر از منطق رراشیده اسی ..ایین نتیجیه

نتایج این تحقیق نشان داد که ررای دام قادر بیه ایجیاد تغیییرات

نشانگر آن اس .که افزایش شدت ررا و فشار بر گیاهان مرتعیی

کمی و کیفی در خصوصیات بانک بذر خاک خواهید بیود .آنچیه

از حجم تولید بذر کاسته و بانک بذر خاک را تحی .تیأثیر قیرار

در این میان اهمی .دارد ،آن اس .که میزان تغییرات در کمیی .و

خواهد داد (عرفیانزاده و همکیارن .)2010 ،دلییل دیگیر کیاهش

ترکیب بانک بذر خاک بر اثر ررای دام وابسته بیهشیدت ریرا و

تراکم بیذر خیاک بیر اثیر ریرای دام آن اسی .کیه وقتیی تیوان

حجم بهره برداری از گیاهان اس..

بیولوژیک خاک بر اثر ررای دام کاهش مییابد ،گیاهان تولید بذر

براساس نتایج بهدس.آمده از این پژوهش ،ریرای دام منجیر
به کاهش معنیدار در سطر یک درصد در تراکم بیذر در هیر دو

را بهشدت کاهش میدهند (کوپلند و مک دونالد.)1999 ،1
دیینگ 2همکیاران ( )2008نییز بیا بررسیی آثیار ریرای کیم،

عمق خاک شد .در کل ررای متوسط و سنگین منجر به کاهشیی

متوسط ،شدید و بدون ررا بر بانک بذر خاک در منیاطق بیابیانی

بهترتیب به مییزان  35و  58درصید در تیراکم بانیک بیذر خیاک

نشان دادند که تعداد گونیههیای گییاهی و تیراکم بیذر خیاک بیا

نسب .به منطق ررانشده شد .در این ارتباط برخی محققان ممن
مطالعات خود ،بیان کردند که تراکم بانیک بیذر خیاک در منطقی

1. Copeland & McDonald
2. Deying
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اثر شدت چرا بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک (مطالعۀ موردی)...

اسیی ..همچنییین نتییایج پییژوهش غالمییی و همکییاران ()2010

تحقیقات دربر 2و همکاران ( )2011در مراتع خشک تح .ررای

درخصوص کاهش معنیدار مقادیر بانک بذر خاک در شدتهای

دام در جنوب غرب آفریقا نیز بیانگر تمایز آشکار بین تنوع بانک

مختلف ررای دام درمراتع استان فارس با یافتههای ایین تحقییق

بذر در دو منطق تخریبشده و مرجع اس..
اما صرفنظیر از تعیداد بیذور در خیاک ،توجیه بیه ترکییب

همخوانی دارد.
نتایج این تحقیق نشان داد که تراکم بانک بذر خاک در تمیام

گونهای در خاک مناطق تح .ررا و قرق مبین تیأثیر انکارناپیذیر

تیمارهای مورد مطالعه در عمق اول بیهطور معنییداری بیشیتر از

ررای دام بر کاهش بذر گونیههای مرغیوب و افیزایش ییا حتیی

عمق دوم اس ..در این ارتباط بعری محققان نشیان دادهانید کیه

ظهور بذر گونههای مهاجم و نیامرغوب در خیاک منیاطق میورد

تراکم بانک بذر خاک در عمق 0ی 5سانتیمتر بیشتراز عمق 5یی10

مورد مطالعیه اسی ..بیرای مثیال در تیمیار قیرق بیذر گونیههای

سانتیمتر اس( .عرفانزاده و حسینی .)2010 ،مطالع مراتع استپی

مهیییاجمی نظییییر  Hulthemia persica ،Salsola kali L.و

و نیمهاستپی یزد نیز نشان داده که تراکم بانک بیذر خیاک منیاطق

 Euphorbia helioscopia L.وجود ندارد ،درحالیکه با افیزایش

ررا شده و قرق در عمق 0ی 5سانتیمتر بیشتر از 5ی 10سیانتیمتر

شدت ررا سهم نسبی این گونهها در ترکییب بانیک بیذر خیاک

اس .کیه بیا یافتیههای ایین پیژوهش مطابقی .نشیان مییدهید

افزایش یافته اس ..از طرف دیگیر در تیمیار ریرای شیدید بیذر

(اکبرزاده .)2005 ،دلیل تراکم باالتر بذر خیاک در عمیق سیطحی

رندسییاله و نسییبتاً خییو خییوراک نظیییر

میتواند مربیوط بیه سین و شیکل بیذور ،انیدازۀ بیذر ،نیازهیای

گونییههای بییا ارز
Del.

monacanta

Desf. ،Cornulaca

barbata

،Stipa

فیزیولوژیک بذر و فعالی .موجودات زنده در خاک مرتبط باشید

 Dendrostellera lessertii Wikstr.و Ephedra intermedia

(یوشیهارا 1و همکاران .)2010 ،از جه .دیگر نتایج نشان داد که

بهطور کامل از هر دو عمق خاک حذف شده اس ..عالوه بر این

اختالف تراکم بذر میان دو عمق در تیمار ررای سنگین بیشترین

تراکم بذر گیاهان یکساله ،غیر خو خوراک و کمارزشیی نظییر

مقدار و در تیمار قرق کمترین مقدار اس ..در توجیه این موموع

،Salsola kali ،Boisiera squarrosa (Bank& soland).

میتوان گف .که ررا و رف.وآمد میداوم دام در سیطر مرتیع بیا

tinctorius

جابجا کردن خاک سطحی و مخلوط آن بیا خیاک عمیق زییرین

 Anabasis setiferaدر ترکیییب بانییک بییذر خییاک افییزایش

میتواند موجب انتقال بذور از عمق سیطحی بیه اعمیاق زییرین

رشمگیری یافته اس ..این موموع بیانگر آن اس .که با افیزایش

شده و بیدین ترتییب اخیتالف تیراکم بیذر در سیطر و عمیق را

شدت ررا و مصرف بیش از حد گیاهان مرغوب و قابیل ریرای

کاهش دهد (تامپسون و همکاران .)1997 ،اکبیرزاده ( )2012نییز

دام ممکن اس .تراکم این گونهها در بانک بذر خیاک بیهشیدت

بیان کرد که ررا اثر معنیداری بر روی تراکم بذر عمیق سیطحی

محدود و در نهای .بهطور کامیل حیذف شیود و در مقابیل بیذر
گیاهان کمارز

دارد ،درحالیکه این تأثیر در عمق پایینتر بیاثر بود.

aucheri ،Carthamus

 CentaureaوMoq

و غیر خو خوارک و گاهیا سیمی در ترکییب

درخصوص تنوع بذر نییز نتیایج بییانگر تیأثیر منفیی ریرای

گیاهی جایگزین خواهد شید .در تأییید ایین مومیوع بروکیز 3و

سنگین بر تنوع بانک بذر خاک در هر دو عمق خاک مییباشید و

همکاران ( ،)2006نشان دادند که با افزایش شدت ررا ،به درصد

این در حالی اس .که ررای متوسط تأثیری معنیداری بیر تنیوع

گیاهان یکسال مهاجم افزوده شده و درصد گونیههای رندسیال

گونهای بانک بذر خاک ایجاد نکرد .در این زمینه برخی مطالعات

بومی کاهش رشمگیری خواهد یاف ..بررسییهای دیگیری نییز

با هدف بررسی اثر شیدتهیای مختلیف ریرای دام بیر ترکییب

نشان داده اس .که با افیزایش شیدت ریرا ،گونیههیای مرغیوب

گونهای بانک بذر خاک نشان داده اس .که با افزایش شدت ررا،

1. Yoshihara

2. Dreber
3. Brooks
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تنوع گونهای در بانک بذر خاک کاهش مییابد (غالمیی.)2011 ،
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مرتعی در پوشش گییاهی و بانیک بیذر خیاک کیاهش یافتیهانید
.)2011 ،(غالمی

طبیعی این مناطق با استفاده از رو هیای معمیول نظییر قیرق و

 کیه اجیرای هیر نیوع. ذکر این نکته مروری اس.در نهای

 همچنیین کیاهش تنیوع بانیک بیذر. امکانپذیر نباشد.استراح

 اصولی و پایدار در مراتع مستلزم داشتن اطالعات دقییق.مدیری

خییاک در اکوسیسییتمهای شییکننده منییاطق خشییک کییه بییا

، (ییالقیی.از شدت ررا و تأثیر آن بر تنوع گونهای مراتیع اسی

،های محیطی فراوان نظیر خشیکی و گرمیا مواجهانید.محدودی

) و در این میان آگاهی از آثار شدت ررا بیر خصوصییات2012

،میتواند به کاهش رشمگیر پایداری پوشش گیاهی منجر گیردد

بانک بذر خاک (بهعنوان بخش مولد اکوسیستم) بهمنظور اجرای

زیرا برخیی محققیان تنیوع گونیهای بیاال را معیادل اسیتواری و

 امییری مییروری و،هییر گونییه عملیییات اصییالحی و احیییایی

پایداری سیستمهای اکولوژیک در نظر مییگیرنید (رسیتمپیور و

. اهیمی. توجه به این مومیوع از آن جهی..اجتنابناپذیر اس

 نتیجه این پژوهش نشان میدهد کیه. در نهای.)2009 ،همکاران

 شاهد حرور بیشتر گونههای،دارد که با تداوم ررای غیراصولی

 ررای مجاز در مرتع مامن حفظ تنوع گونهای و. ظرفی.رعای

مهاجم و غیر خو خوراک و کاهش یا حذف گونههای مرغوب

.بانک بذر خاک در خواهد بود

مرتعی خواهیم بود که حذف بیذر ایین گونیهها را در

و باارز

 ایین احتمیال، در رنیین شیرایطی..خاک به دنبال خواهد داش
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Abstract
At this research, the effect of the grazing intensity on the features of the soil seed bank in shrub
lands in arid zones in Semnan province was studied. The sampling area (500 hectares) was
determined including no-grazing area (un-grazed 15 years), the moderate grazing intensity and the
high grazing intensity area near the close of interval each other. In each treatment of soil sampling,
systematic sampling was done within the 20 plots of 1 × 1 m intervals along 4 transect of 50 meters
and a length of 200 m. Soil samples from each plot at depths of 0-5 and 5-10 cm and radius 3 cm
was done by Auger. In each treatment, a total of 20 samples and finally 60 soil samples were
collected and transferred to the greenhouse environment. Soil samples were planted with
dimensions of 40 x 40 cm sieve containers. After finishing the greenhouse cultivation, seed density
per unit area in terms of number of species per square meter was calculated. Considering the density
of seeds per square meter, the ratio of frequency of each species to all species was calculated. Oneway ANOVA was used to compare the data. Independent student t -test used to compare
characteristics of the seed bank was also studied in tow depths. Results show a significant effect
because the intensity and depth of seeding is. Both moderate and heavy grazing treatments were
created impact on soil seed bank density per unit area. The highest and lowest seed density
fluctuations due to the increased depth of the treatments no-grazing (43.5%) and heavy grazing
(21.9%) was estimated. The average grazing intensity not changes significantly in the soil seed bank
diversity than Un-grazed areas in different layers. But in the heavy grazing, soil seed bank diversity
was significantly decreased in the first depth (39.5%) and the second depth (51%).
Keywords: Grazing intensity, seed variety, Seed density, soil seed bank, Semnan.
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