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 چکيده   
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 مقدمه. 1
هاي مرتعذي کشذور تحذت    تنوع زيستي در اکوسيستم

باشد. چذراي دام يکذي از مهذم   مخاطرات فراواني مي يرتأث

ترين عوامل ايجاد تغيير در خاک و پوشش گيذاهي مراتذع   

هذاي مختلذس سذاختار و کذارکرد     بذه تواند جنبوده که مي

 .[80 ،08 ،7]اکوسيستم مرتعي را تحت تأثير قذرار دهذد   

از چذراي دام تذأثير    ايترکيب گياهي، غنذا و تنذوع گونذه   

هذاي هذوايي   . چذراي دام بذر انذدام   [84 و08] پريرنذد  مي

تذذأثير  يذذدمیليتولهذذاي گياهذذان مرغذذوص بخاذذوص انذذدام

يد برر اين گياهان تواند موجب کاهش تولگرارد که مي مي

بنابراين چراي دام بذر پوشذش گيذاهي    . [80 و 87]گردد 

هذا در  تواند تغييراتي در ذخذاير بذرر گونذه   سطح زمين مي

 .[85 ،88 ،01]خاک را در پي داشته باشد 

در مذذورد  اي ينذذدهفزاگسذذترده و  يمنذذد عالقذذهمذذروزه ا

منبعذذي بذذراي  عنذذوان بذذهشناسذذايي پتانسذذيل بانذذک بذذرر 

اظذذذذت از تنذذذذوع پوشذذذذش گيذذذذاهي در احيذذذذاح و حف

ايجذذاد گرديذذده  شذذده يذذبتخرهذذاي مرتعذذي اکوسيسذذتم

يکذذي از  درواقذذعبانذذک بذذرر خذذاک   . [85 و 9]اسذذت 

هذاي هذر جامعذه گيذاهي اسذت کذه بذا        تذرين بخذش   مهم

ذخيره کردن اجذزاي آن جامعذه گيذاهي بذه شذکل بذرور       

خذذذاک منجذذذر بذذذه حفذذذ  و ن هذذذداري    مذذذدفون در 

بذذروز شذذرايط مخذذرص هذذاي گيذذاهي بذذه هن ذذام  جمعيذذت

. بذرور ذخيذره شذده    [88]شذود  طبيعي و يا انسذاني مذي  

هذذاي مذذاني خذذود را بذذراي مذذدتدر خذذاک قابليذذت زنذذده

طذونني حفذ  کذرده و در صذورت فذراهم بذودن شذذرايط       

 .[00] کننذد مذي  زنذي محيطي مناسذب، اقذدام بذه جوانذه    

توانذد بذه ايجذاد پوشذش گيذاهي      بنابراين بانذک بذرر مذي   

وم و مانذدگاري پوشذش گيذاهي موجذود     جديد يا بذه تذدا  

 .[88و02]کمک نمايد 

توانذد بذر پويذايي بانذک اثرگذرار باشذد.       چراي دام مي

در  اهلذذي و وحشذذيحيوانذذات  يلهوسذذ بذذهپذذراکنش بذذرور 

يک فاکتور تعيذين کننذده در پويذايي     هاي طوننيمسافت

 باشذذد هذذاي مرتعذذي مذذيپوشذذش گيذذاهي در اکوسيسذذتم

عبذور   ينچن همها و به بدن دام. چسبيدن بررها [89 و 5]

از سيسذذتم گذذوارش و حدذذور در فدذذونت دامذذي موجذذب 

 . از طرفذي [00]شذود  پراکنش و تجمع برور در خاک مذي 

 يکذرو متواند باعث ايجذاد فدذاهاي خذالي و    چراي دام مي

هذا و  در سطح خاک گردد که ايذن فرورفت ذي   هايي يتسا

انع از بذين  ها خود عامل به دام افتادن بذرور و مذ  برآمدگي

رواناص در سطح خذاک   يلهوس بهرفتن و شسته شدن برور 

اثرات چراي دام بر مقذدار بذرر،    .[08 ،01 ،2 ،4]شوند مي

اي بانذک بذرر خذاک متفذاوت     تعداد گونه و ترکيذب گونذه  

پوشذش  تواند باعث کاهش چراي دام مي يطورکل بهاست. 

 ،80 ،08 ،01] کاهش تراکم بانک برر خاک شودگياهي و 

اين در حالي است که در برخي از مطالعات افذزايش   .[87

 افزايش تخريذب و آشذفت ي   واسطه بهتراکم برور در خاک 

و يا افزايش تنذوع و غنذاي    [88]خاک ناشي از چراي دام 

بانذذک بذذرر در چذذراي  زنذذيبذذرور قابذذل جوانذذه ايگونذذه

 سذاله  يک هايفزايش گونها واسطه بهو شديد  مدت يطونن

 .[0] استگزارش گرديده ک با برور کوچ

چذذراي دام بذذر   ازجملذذهدرک اثذذر عوامذذل محيطذذي  

حفاظذذت، مذذديريت و  منظذذور بذذهروي بانذذک بذذرر خذذاک 

اثذذر  اهذذداا احيذذاح در مراتذذع بسذذيار بذذا اهميذذت اسذذت.  

چذذراي دام بيشذذتر بذذر پوشذذش گيذذاهي سذذطح زمذذين     

مطالعذذه بذذر روي مراتذذع قذذرق شذذده و منذذاطق  صذذورت بذذه

سذتند در کشذور پرداختذه    مجاور کذه تحذت چذراي دام ه   

شذذده امذذا کمتذذر بذذه ارزيذذابي ايذذن اثذذرات بذذر ذخذذاير بذذرر 

 .[05 ،08 ،01 ،8] هذذا در خذذاک توجذذه شذذده اسذذتگونذذه

توانذد بذه تفسذير بسذياري از     کسب چنين اطالعذاتي مذي  

تغييذذرات ايجذذاد شذذده در پوشذذش گيذذاهي کمذذک نمايذذد. 

( شناسذذايي فلذذور بانذذک 0بنذذابراين اهذذداا ايذذن تحقيذذق  

در شذذرايط قذذرق و چذذراي دام و مقايسذذه     بذذرر خذذاک 

( اثذر چذراي دام بذر مقذدار     8در ايذن دو وعذعيت،     ها آن

( اثذذر چذذراي دام بذذر 8هذذا در خذذاک،  ذخذذاير بذذرر گونذذه

( تغييذرات  4اي بانذک بذرر خذاک و     تنوع و غنذاي گونذه  

 عمق خاک بوده است. برحسببانک برر خاک 
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 تحقيق يشناس روش. 2

 طالعهمعرفي منطقه مورد م .2.1
تحقيق حاعر در بخشي از مراتذع سذرعلي آبذاد انجذام     

کيلذذومتري جنذذوص شذذرقي   45پذذريرفت کذذه در حذذدود  

شهرستان گرگذان در اسذتان گلسذتان در ارتفاعذات بذين      

متر واقع اسذت. منطقذه معذرا منطقذه      8811الي  8811

متوسط بارنذدگي سذاننه آن   باشد. رويشي نيمه استپي مي

درجذذه  7ي سذذاننه آن و متوسذذط دمذذا متذذر يلذذيم 815

است. اقليم منطقه بذه روش دومذارتن اصذال      گراد يسانت

تيپ گياهي غالب مراتع منطقذه از  است.  خشک يمهنشده 

دوره تعليذس دام از اوايذل   باشذد.  ها ميبالشتکي -گندميان

باشذد. بخشذي از مراتذع     مي يورماهشهرخرداد لغايت اواخر 

 تذذذا  54˚88 8/7  ̋منطقذذه بذذذه وسذذعت چهذذذار هکتذذار     

 تذذذذا  89˚ 80َ  5/57  ̋طذذذذول شذذذذرقي و 54˚ 88َ 2/0  ̋

به مدت ده سال توسط مرکذز   عرض شمالي( 89˚ 41َ 81̋ 

تحقيقات کشاورزي و منذابع طبيعذي اسذتان گلسذتان بذا      

هدا بررسي مديريت مراتع و مطالعات پوشذش گيذاهي و   

 .[00] خاک قرق شده است

 

 شناسايي بانک بذر خاک .2.2
صورت گرفت  اسفندماهک برر خاک در گيري باننمونه

زنذي بذررها از خذاک    که قبل از آغاز فال رويش و جوانذه 

چنين در اين زمان بررها يک دوره سذرما را  بوده است. هم

گررانذذده کذذه بذذراي شکسذذته شذذدن خذذواص بذذرر در ايذذن  

ارتفاعات مهم است. با توجه به وسذعت در داخذل منطقذه    

ر سه علع آن شش قرق سه ترانسکت و در خارج از قرق د

متر مسذتقر گرديذد. بذر روي هذر      811ترانسکت به طول 

بذذه صذذورتي  يمترمربعذذپذذالت يذذک  01ترانسذذکت تعذذداد 

منظم انداخته شد. در داخل هر پالت دو نمونذه   -تاادفي

متذذري سذذانتي 01تذذا  5و  5خذذاک از دو عمذذق صذذفر تذذا 

متذر برداشذت شذد.    سذانتي  هفذت آگذر بذه قطذر     يلهوس به

بذه گلخانذه انتقذال و در شذرايط رويذش       هاي خذاک  نمونه

مذاه در گلخانذه    00ها به مدت طبيعي قرار گرفتند. نمونه

درون  زده جوانههاي مراقبت شده که در طي اين مدت برر

 هر ظرا شمارش و شناسايي شدند.

 

 هاداده ليوتحل هيتجز .2.3
هذاي شذمارش   هاي بانک برر شامل تعداد گياهچهداده

ه کذه توزيذع نرمذال نداشذته و داراي     شده در گلخانه بذود 

باشذذند. بنذذابراين قبذذل از تعذذداد زيذذادي عذذدد صذذفر مذذي 

=y هاي آمذاري بذا اسذتفاده از فرمذول     آزمون 5.0x

هذاي  هاي مختلفي شامل گذروه تبديل شدند. سپس مؤلفه

اي بانک بذرر و پاسذا انفذرادي    کارکردي، غنا و تنوع گونه

قرق و تحت چراي دام با اسذتفاده از   ها در دو منطقهگونه

هايي که در دو دامنه مقايسه شدند. در مورد گونه tآزمون 

هر دو عمق و هر دو منطقه حدور داشتند آناليز واريذانس  

تاادفي و  کامالًآزمايش فاکتوريل در قالب طر   صورت به

هايي کذه بذين دو منطقذه مشذترک بودنذد امذا       براي گونه

 انجام شذد.  tمق حدور نداشتند آزمون در هر دو ع عرورتاً

صذورت   05نسخه   Minitabافزار نرمآناليزها با استفاده از 

 افذزار  نذرم هاي تنوع و غناي بانذک بذرر در   گرفت. شاخص

Past  .ارزيابي پاسا کذل ترکيذب    منظور بهمحاسبه شدند

گياهي به تيمار چرا  قرق و خارج قرق( و همچنين به اثذر  

  افذذذزار نذذذرمد متغيذذذره در عمذذذق خذذذاک، آنذذذاليز چنذذذ 

CANOCO 4.5 گيري انجام شد. در آناليز تطبيقي قوس

تراکم بانک برر خاک طول گراديذان   هاي داده يروشده بر 

کذه يذک روش    RDAبوده لرا از آناليز  8محورها کمتر از 

 .[88] استفاده گرديد، خطي است

 

 نتايج. 3

 ای بانک بذر خاکشناسايي پتانسيل گونه  .3.1
تيذذره گيذذاهي در بانذذک بذذرر   05گونذذه از  82اد تعذذد

خذذاک دو منطقذذه قذذرق و چذذرا شذذده شناسذذايي شذذدند   

(. از ايذن تعذداد هشذت گونذه بذين دو منطقذه و       0جدول 
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 گونذذذذذذه هذذذذذذر دو عمذذذذذذق مشذذذذذذترک بودنذذذذذذد. 

Sonchus oleraceus   در فلذذذور بانذذذک بذذذرر خذذذاک

منطقذذه قذذرق و خذذارج قذذرق داراي بيشذذترين ميذذان ين    

. عمذذق سذذطحي (0جذذدول  بذذود عمترمربذذتعذذداد بذذرر در 

خذذاک در منطقذذه قذذرق نسذذبت بذذه عمذذق دوم خذذاک در  

اين منطقذه و دو عمذق خذاک در منطقذه خذارج قذرق از       

 تراکم برر بيشتري برخوردار بوده است.

گونه گياهي در فلور بانذک بذرر منطقذه قذرق      02برر 

 شناسذذذذايي شذذذذد. از ايذذذذن ميذذذذان سذذذذه گونذذذذه    

Medicago lupulina ،Nonea annua و Cornopus sp. 
 اختااصذذذي در بانذذذک بذذذرر منطقذذذه قذذذرق   طذذذور بذذذه

 ،Sonchus oleraceus هذذاي گونذذهحدذذور داشذذتند.  

Potentilla canescens  وGalium verum   78حذدود 

منطقذه قذرق را بذا بذه خذود      بانک برر خذاک در   درصد از

  و .Salvia spاختاذذذذاص دادنذذذذد. بذذذذرر دو گونذذذذه 

Draba nemorosa ً01تذذذا  5در عمذذذق  منحاذذذرا 

در عمق صذفر   منحاراًمتري و برر هفت گونه دي ر  سانتي

متذري خذاک منطقذه قذرق مشذاهده شذدند       تا پنج سانتي

 (.0جدول 

در منطقذذذه خذذذارج قذذذرق کذذذه تحذذذت چذذذراي دام  

گونه گيذاهي در فلذور بانذک بذرر خذاک       85باشد برر  مي

ده گونذذه مخذذتص بانذذک بذذرر  . (0 جذذدولمشذذاهده شذذد 

منطقذه نيذز هماننذد     در ايذن . منطقه خذارج قذرق بودنذد   

داراي  Sonchus oleraceusمنطقذذذه قذذذرق گونذذذه   

 هذاي گونذه  ازآن پذس بيشترين ميان ين تذراکم بذرر بذود.    

Potentilla canescens ،Agropyron sp. و 

Galium verum  درصذذد از بانذذک بذذرر خذذاک بيشذذترين

هشذت گونذه    منطقه خذارج قذرق را تشذکيل دادنذد. بذرر     

متذذري خذذاک و سذذانتيدر عمذذق صذذفر تذذا پذذنج  منحاذذراً

متذذري سذذانتي 01تذذا  5بذذرر شذذش گونذذه فقذذط در عمذذق 

 .(0جدول خاک حدور داشتند 

 

 های گياهي موجود در بانک بذر خاکگروه .3.2
( بذذا سذذه گونذذه مقذذدار Compositaeتيذذره کاسذذني  

درصذذد از بانذذک بذذرر منطقذذه قذذرق را بذذه خذذود    14/84

 گذذذذل سذذذذرخ تيذذذذره  ازآن پذذذذساختاذذذذاص داده و 

 Rosaceae،)   رونذذذذذذذاسRubiaceae و تيذذذذذذذره )

هذذاي غالذذب بانذذک ( جذذزو تيذذرهGramineaeگنذذدميان  

درصذد از   75حذدود  (. 8جذدول برر منطقه قذرق بودنذد    

هذاي کاسذني،   کل بانک برر منطقذه خذارج قذرق را تيذره    

(. 8جذذذدولتشذذذکيل دادنذذذد   گذذذل سذذذرخگنذذذدميان و 

هذذاي گيذذاهي در دو  مقايسذذه تذذراکم بانذذک بذذرر تيذذره   

ج قذذرق نشذذان داد کذذه ميذذان ين   منطقذذه قذذرق و خذذار 

در  Rubiaceaeو  Rosaceaeهذذاي تذذراکم بذذرر تيذذره  

داري بيشذتر از منطقذه خذارج    معنذي  طذور  بذه منطقه قرق 

 (.8قرق بود  جدول

هذا،  کريپتوفيذت همچنين نتذايج نشذان داد کذه همذي    

در فلذذور بانذذک بذذرر  هذذا چندسذذالهپهذذن برگذذان علفذذي و 

اي رويشذي  هذ خاک دو منطقه غالذب بذوده و برخذي فذرم    

. (8جذذدولو زيسذذتي در بانذذک بذذرر مشذذاهده نشذذدند    

ميذذذذذان ين تذذذذذراکم بذذذذذرر    tمطذذذذذابق آزمذذذذذون  

هذذا علفذي و چندسذاله   پهذن برگذان  هذا،   کريپتوفيذت  همذي 

داري در منطقذذه قذذرق بيشذذتر از خذذارج  معنذذي طذذور بذذه

 (.8قرق بود  جدول
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آباد منطقه چهارباغ بانک بذر خاک منطقه قرق و خارج قرق در مراتع سرعليهاي موجود در فلور گونه مترمربعميانگين تعداد بذر در   .1 جدول

 متر( بوده كه اعداد ميانگين برگردانده شده از تبديل جذر هستندسانتي 11تا  5و  5صفر تا )استان گلستان. تراكم بذر در دو عمق خاک 

 

 هانام علمي گونه
 قرق 

 
 خارج  قرق

 انک برردرصد از کل ب 5 -01 1 -5 مخفس
 

 درصد از کل بانک برر 5 -01 1 -5

Agropyron sp. Agsp 5/20 0/00 74/5 
 

0/98 2/92 02/08 

Circium sp. Cisp 0/80 0/00 71/8 
 

8/08 8/8 70/0 

Convolvulus arvensis Coar 5/9 - 84/1 
 

- 8/8 89/1 

Conyza canadensis Coca 5/9 - 84/1 
 

- 8/8 89/1 

Cornopus sp. Cosp 5/9 - 84/1 
 

- - - 

Dactylis glomerata Dagl 5/9 - 84/1 
 

- 5/9 89/1 

Digitaria sanguinalis Disa 5/55 5/9 78/8 
 

8/08 8/41 10/9 

Draba nemorosa Drne - 5/9 84/1 
 

2/2 - 12/0 

Eclipta prostrata Ecpr - - - 
 

8/8 - 89/1 

Erodium cicutarium Erci - - - 
 

8/8 - 89/1 

Festuca ovina Feov 9/82 - 18/8 
 

0/88 2/09 81/4 

Galium verum Gave 9/881 0/78 88/07 
 

0/50 5/5 84/2 

Juncus sp. Jusp - - - 
 

5/9 - 78/1 

Koeleria cristata Kocr 5/9 0/00 10/0 
 

- 5/9 78/1 

Lolium temulentum Lote - - - 
 

5/5 - 78/1 

Medicago lupulina Melu 5/9 - 84/1 
 

- - - 

Myosotis olympica Myol - - - 
 

8/8 8/8 78/1 

Nonea annua Noan 5/9 - 84/1 
 

- - - 

Phleum phleoides Phph - - - 
 

- 8/8 89/1 

Polygonum patulum Popa - - - 
 

7/07 7/07 81/4 

Potentilla canescens Poca 0/818 4/087 88/84 
 

72 7/47 84/04 

Salsola sp. Sasp - - - 
 

08 - 50/8 

Salvia sp. Salsp - 5/9 84/1 
 

- 8/8 89/1 

Sonchus oleraceus Sool 5/410 5/080 48/80 
 

080 5/008 22/89 

Spergularia  marina Spma - - - 
 

5/9 - 78/1 

Stellaria media Stme 8/79 5/85 74/5 
 

8/81 8/8 04/8 

Tragopogon sp. Trsp - - - 
 

8/8 - 89/1 

Veronica persica Vepe 45 0/00 82/8 
 

80 5/5 10/9 

 02 00 09  تعداد گونه
 

00 07 85 

 - 8/480 8/0815  مترمربعميان ين برر در 
 

8/404 0/847 - 
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 آباد حوزه چهارباغ استان گلستانهاي گياهي در دو منطقه قرق و خارج قرق در مراتع سرعليميانگين تراكم بانک بذر تيره. 2جدول

 گياهي تيره

 قرق
 

 خارج قرق

 Tآماره 
 ميان ين تراکم برر تعداد گونه

 درصد از کل

  بانک برر
 ميان ين تراکم برر تعداد گونه

 درصد از کل

 بانک برر

Boraginaceae 0 40/9 87/1 
 

0 5/9 77/1 110/1 ns 

Caryophyllaceae 0 92/010 20/5 
 

8 08/80 74/4 58/0 ns 

Chenopodiaceae - - - 
 

0 14/08 55/0 - 

Compositae 8 78/527 14/84 
 

5 95/891 05/81 08/0 ns 

Convolvulaceae 0 51/9 82/1 
 

0 80/8 82/1 45/1 ns 

Crusiferae 8 00/08 75/1 
 

0 21/2 15/0 80/1 ns 

Geraniaceae - - - 
 

0 81/8 82/1 - 

Gramineae 5 87/807 50/08 
 

7 88/848 77/82 81/1 ns 

Juncaceae - - - 
 

0 51/9 77/1 - 

Labiateae 0 51/9 82/1 
 

0 81/8 82/1 45/1 ns 

Legominosae 0 51/9 82/1 
 

- - - - 

Polygonaceae - - - 
 

0 40/85 81/4 - 

Rosaceae 0 82/480 02/84 
 

0 78/085 08/04 98/8 ** 

Rubiaceae 0 5/808 1/07 
 

0 85/57 20/9 **95/8 

Scropholariacea 0 08/59 85/8 
 

0 49/89 88/4 55/1 ns 

 داري يمعنعدم  ns، 10/1در سطح  دار يمعن **

 

 آباد منطقه چهارباغ استان گلستانهاي گياهي در دو منطقه قرق و خارج قرق در مراتع سرعليميانگين تراكم بانک بذر گروه . 3جدول

 

 ها در خاکاثر چرای دام بر تراکم بذر گونه. 3.3
هذايي کذه در هذر دو عمذق خذاک و هذر دو       براي گونه

منطقه قرق و خارج قرق حدور داشتند آزمايش فاکتوريل 

در مذورد  تنهذا  تاادفي نشان داد کذه   کامالً در قالب طر 

اثر متقابل عمق و منطقه  Digitaria sanguinalisگونه 

. مقايسذذذه (=109/1Pو  =199/9F  دار گرديذذذدمعنذذذي

داري از تذراکم  معني طور به گونه نياميان ين نشان داد که 

متر در منطقه قذرق  سانتي 5برر بيشتري در عمق صفر تا 

متري خاک در منطقه خذارج قذرق   يسانت 01تا  5و عمق 

 (.0برخوردار بوده است  شکل

 

 Tآماره 

 قرق  خارج قرق

درصد از کل  بانک  هاي کارکرديگروه

 برر 

متوسط  

 بانک برر

تعداد 

 گونه
 درصد از کل بانک برر 

متوسط بانک 

 برر
 تعداد گونه

79/8  کريپتوفيتهمي 00 2/0421 79/25  04 9/849 84/20 **

08/0 ns 79/07 5/040 00  84/04 2/845 7 تروفيت 

81/1 ns 54/80 28/842 2  50/08 87/807 5 گندميان 

55/8  علفي پهن برگان 08 89/0510 40/27  07 4/508 49/71 **

10/0 ns 58/02 18/059 00  84/04 70/845 7 ساله يک 

20/8  چندساله 00 25/0421 79/25  04 78/970 71/21 **
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 در دو منطقه قرق و خارج قرق و دو عمق خاک  D. sanguinalis. ميانگين تراكم بذر گونه 1 شکل

 ستانچهارباغ استان گل منطقهآباد سرعليمتر به رنگ سفيد( در مراتع سانتي 11تا   5متر به رنگ سياه و عمق سانتي 5)صفر تا 

 

دي ر نتايج حاصل از آناليز واريذانس نشذان داد کذه در    

 Potentilla canescens ،Stellaria هذاي مذورد گونذه  

media، Sonchus oleraceus وGalium verum  

دار بذوده  اثر مسذتقل منطقذه و عمذق معنذي    نشان داد که 

ها نشان داد که ميان ين تعداد بذرر  است. مقايسه ميان ين

داري پاسا میبت بذه  معني طور بهها ن گونهاي مترمربعدر 

 (.8 شکلقرق نشان داد 

  

  
  S. oleraceus)ج( و  S. media)ب(،  P. canescens)الف(،  G.verum گونه مترمربعميانگين تعداد بذر در   .2 شکل

 اغ استان گلستانچهارب آباد منطقه)د( در بانک بذر خاک در دو منطقه قرق و خارج قرق در مراتع سرعلي

a 

b 
b 

a 

 خارج قرق قرق

بع
مر

ر 
مت

در 
ذر 

د ب
دا

تع
ن 

گي
يان

م
 

(F= 98/4   (الس) (*
(F= 99/10   (ص) (***

(F= 42/4 *) 
  (ج)

(F= 96/10 ***) 
  (د)
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هاي مشذترک بذين   براي گونه tحاصل از آزمون  نتايج

در دو عمق خاک حدذور نداشذتند،    عرورتاًدو منطقه که 

هذا  داري بر بانک برر اين گونذه نشان داد که قرق اثر معني

هذاي غنذا و تنذوع    مقايسه شاخص ينچن هم. نداشته است

کذه بذر    اي بين دو منطقه قرق و خارج قرق نشان دادگونه

هذاي غنذا و   داري براي شاخصتفاوت معني tمبناي آماره 

 .اي در بانک برر خاک دو منطقه وجود نداشتتنوع گونه

 

ها بر تراکم بذر جمعيت گونه اثر چرای دام .3.4

 در بانک بذر خاک
ها اقدام به ارزيذابي پاسذا   عالوه بر پاسا انفرادي گونه

دام گرديد که نتذايج   به چراي زمان هم طور بهها تمام گونه

و  =88/5F  داري را نشذذان داداثذذر معنذذي  RDAآنذذاليز 

110/1P= .) دياگرام حاصل از آناليزRDA   نشان داد کذه

هاي بانک برر خاک در امتداد محور اول تحذت تذأثير   گونه

هذايي کذه بذا    گونه(. 8 شکلقرق و چراي دام قرار گرفتند 

از انجذام  جهت میبت محور اول همبسذت ي دارنذد متذأثر    

هذا  قرق بوده يعني قرق باعث افزايش تراکم برر اين گونذه 

هايي کذه بذا جهذت منفذي     گونهدر مقابل در خاک گرديد. 

در  هذا  آنمحور اول همبست ي داشته، تراکم جمعيت بذرر  

 .(8شکلخارج از قرق افزايش پيدا کرد  

 

 خاک و عوامل محيطي )قرق و خارج قرق(. شامل تركيب بانک بذر RDAدياگرام دوگانه حاصل از آناليز . 3شکل

 آورده شده است 1ها در جدول حروف مخفف نام جنس و گونه صورت بهها نام علمي گونه

 

 ها در دو عمق خاکپراکنش بذر گونه  .3.5
نتايج آناليز واريانس براي اثر مسذتقل عمذق خذاک در    

  و P.canescens، G. verum ،S. media مذذذذورد
S. oleraceus در عمذذق صذذفر تذذا پذذنج  شذذان داد کذذه ن

از تراکم برر بيشتري  داريمعني طور بهمتري خاک  سانتي

نسبت به عمق پنج تا ده سانتيمتري خاک برخوردار بودند 

 (.4 شکل

ارزيابي اثر عمذق   منظور به RDAنتايج حاصل از آناليز 

ها در بانک برر خاک کل خاک بر تراکم برر جمعيت گونه

هذا  عمق خاک بر بانک برر کل گونذه ه کمنطقه نشان داد 

 =25/1Fدار نداشته اسذت   دو منطقه اثر معني مجموع در

و  =08/1Fدر منطقذذذذه قذذذذرق  همچنذذذذين  (.=4/1Pو 

898/1P=  88/1( و خارج قرقF=  79/1وP=  نيز نتذايج )

دار نبودن اثر عمذق بذر بانذک    حاکي از معني RDAآناليز 

 ها بود.برر خاک کل گونه
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  S. oleraceus)ج( و  S. media)ب(،  P. canescens)الف(،  G.verumميانگين تعداد بذر در متر مربع گونه  .4شکل

 آباد منطقه چهارباغ استان گلستاندر مراتع سرعلي)د( در دو عمق خاک 

 

اي بانذک بذرر   هاي غنذا و تنذوع گونذه   مقايسه شاخص

خاک در دو عمذق خذاک در منطقذه قذرق نشذان داد کذه       

داري در عمق معني طور بهاي هاي غنا و تنوع گونهشاخص

صفر تا پنج سانتيمتري نسبت به عمق دوم بيشذتر بودنذد   

(. در منطقذه خذارج قذرق بذين دو عمذق خذاک       4 جدول 

اي هاي غنا و تنوع  گونذه داري از نظر شاخصتفاوت معني

 برر خاک وجود نداشت.بانک 

اي در دو عمق خاک در منطقه قرق در مراتع هاي غنا و تنوع گونهمقايسه شاخص .4جدول

 آباد منطقه چهارباغ استان گلستانسرعلي

 

 ها شاخص 5تا  1عمق  01تا  5عمق  Tآماره 
 تعداد گونه 81/4 17/8 90/8**
 تنوع شانون 14/0 409/1 10/8**
 ع سيمپسونتنو 54/1 810/1 9/8*
 يکنواختي 72/1 080/1 50/8*
 گغناي منهيني 09/0 787/1 89/8*
 غناي مارگالس 88/0 954/1 44/8*

 15/1و  10/1در سطح  دار يمعنبه ترتيب **و* 

(F= 16/4 *) 
  (الس)

(F= 45/4 *) 
  (ص)

(F= 8/5 *) 
  (ج)

(F= 06/7 **) 
  (د)
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 گيریو نتيجه بحث. 4
در فلور بانک بذرر خذاک ايذن منطقذه تيذره کاسذني،       

گلسذذذذرخ غالذذذذب بودنذذذذد. همچنذذذذين  گنذذذذدميان و 

هذذاي برگذذان علفذذي از گذذروها و پهذذنهذذکريپتوفيذذت همذذي

حدذذور کذذارکردي متذذداول در بانذذک بذذرر خذذاک بودنذذد.  

هذاي کاسذني، گنذدميان و گلسذرخ در فلذور      گسترده تيره

محققذين دي ذري نيذز     بانک برر دامنه شمالي البرز توسط

کذذه از دنيذل احتمذذالي   [82 ،88 ،04 ،01] شذده  گذزارش 

ا طول عمر بان و بداشتن برور توان ميها افزايش اين تيره

برگذان  . افزايش پهذن [84] امکان پراکنش آسان را نام برد

بانذک بذرر خذاک ايذن     علفي نسبت بذه گنذدميان کذه در    

 ،04] نيز گزارش شد در دي ر مطالعاتتحقيق اتفاق افتاد 

توان به چراي سن ين دام نسذبت  . علت اين امر را مي[81

ان بذه علذت   داد که با افزايش فشار چذرا از تذراکم گنذدمي   

برگذان علفذي   کاسته شده و به فراواني پهن يخوراک خوش

توانذد توليذد بذرر و ذخيذره     اين مسئله مي.شودافزوده مي

بررسذي  . [80]قرار دهذد   يرتأثشدن آن در خاک را تحت 

طول عمذر نيذز    ازلحاظهاي موجود در فلور بانک برر گونه

 طذذور بذذهنشذذان داد کذذه مقذذدار بذذرر گياهذذان چندسذذاله   

 بود. ها ساله يکداري بيشتر از  يمعن

ميان ين تراکم برر در منطقذه قذرق و خذارج قذرق بذه      

باشد. مقذادير  برر در متر مربع مي 0/480و  8/298ترتيب 

 .بيشتر يا کمتر در اين محدوده رويشي گزارش شده است

ميان ين تراکم برر موجود در بانذک   ها گزارشاين  ازجمله

ير سواد کذوه مازنذدران در دو   برر در زير حوزه رودخانه کب

منطقه شاهد و احيا که همذراه بذا قذرق بذوده بذه ترتيذب       

و در  [81]بذذذذرر در متذذذذر مربذذذذع  00/478و  44/498

آباد سوادکوه مازندران در منطقه بحراني و علفزارهاي سرخ

برر در متذر مربذع    48/8508و  80/8987کليد به ترتيب 

 .شدبرآورد  [82]

 بذررخاک  بانک فلور در شده ييشناسا هايگونه بين از

 قرق منطقه دو در Sonchus oleraceus گونه منطقه دو

 در بذرر  تعداد ميان ين ميزان بيشترين داراي قرق خارج و

 و مهاجم و کسالهي يهاجزوگونه گونه نيا .بود سطح واحد

 ريدرسذا . باشذد يمذ  افتذه ي بيذ تخر ياراعذ  مختص شتريب

 ديذ گرد گذزارش  ونذه گ نيا حدور زين شده انجام مطالعات

 پوشذش  درمذرکور   گونذه  کذه  ايذن  به توجه با .[82؛ 07]

 فذراوان  تعذداد  وجذود  ،[80] نشذد  مشاهده منطقه گياهي

 پوشذش  در آن حدذور  عدم و منطقه درخاک گونه برراين

 مناسذب  و مطلذوص  شذرايط  ايجاد دليل به تواندمي گياهي

 در. باشذد نمذي  فراهم عرصه در که باشد گلخانه در رويشي

 در سذوادکوه  يکوهسذتان  يعلفزارهذا  در دي ذري  مطالعذه 

 بانذک  در شيذ رو فاذل  لدرطذو  گونه نيا مازندران استان

 منطقذه  ياهيذ گ پوشذش  در امذا  داشذته  حدذور  خاک برر

 مرفولذوييکي  هذاي ويژگي طرفي از. [07] دين رد مشاهده

 بالدار، شکل و کوچک اندازه جمله از گونه اين برر ساختار

 امکذذان و فذذراوان بذذرر توليذذد ني،طذذون مانذذدگاري سذذبک،

 بانذک  در آن حدور براي را شرايط وسيع و آسان پراکنش

 .[84 و09] است نموده فراهم برر

و تعذداد   اين تحقيق نشان داد که ميان ين تعداد گونه

 01تا  5متري بيشتر از عمق سانتي 5برر در عمق صفر تا 

 ودحد مطالعه مورد منطقه درکل. استمتري خاک سانتي

همچنذين  . بودند خاک يسطح درعمق بررها از درصد 71

کذه انجذام قذذرق    اسذت نتذايج بدسذت آمذده حذذاکي از آن    

اي را در عمذق اول خذاک   هاي غنذا و تنذوع گونذه   شاخص

تواند بذه دليذل شذرايط مسذاعدتر و     بهبود بخشيد. اين مي

 مطالعذات  در باشد.فرصت برردهي گياهان در شرايط قرق 

 بذا  هذا گونذه  توزيع و پراکنش از وهاييال  داخل کشور نيز

 از فراوانذي  درصد حدور شامل که ديگرد بيان خاک عمق

 ،05 ،04 ،01 ،8 ،0] اسذت  بذوده خاک  اول عمق در برور

پذذراکنش عمقذذي بذذررها در خذذاک بذذه  .[81 ،89 ،88 ،81

باشذد.  بانذک بذرر مذي   و طول عمذر  عنوان معياري از دوام 

تواننذد  رر بذادوام مذي  هاي با بانذک بذ  بدين معني که گونه

 . [8]بررهاي بيشتري در اعماق زيرين خاک داشته باشند 

رسد که برور پهن، مستطيلي و يا با سطح زبر و به نظر مي

بذرور  ذخيذره شذده امذا    هاي سطحي خاک ناصاا در نيه

کوچک، با سطح صذاا و شذکل کذروي گذرايش و تمايذل      
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ا دارند هاي زيرين خاک رزيادي براي مدفون شدن در نيه

[84]. 

 منطقه دو بين ايگونه تنوع و غنا هايشاخص مقايسه

 بذذراي داريمعنذذي تفذذاوت داد نشذذان قذذرق خذذارج و قذذرق

 دو بذررخاک  بانذک  در ايگونذه  تنذوع  و غنذا  هايشاخص

 دام چذراي  فشذار  اثذر  منطقه نيا در. نداشت وجود منطقه

 ترکيذذب در را ياگونذذه تنذذوع و غنذذا يهذذاشذذاخص يبرخذذ

 نيذ ا رسذد يمذ  نظر به اما [80] داده رييتغ يگياه پوشش

 بذرر  بانذک  در انعکاسي منطقه گياهي پوشش در تغييرات

سذاير   مطالعات در نتايجي چنين .است نداشته منطقه اين

 رسذد يمذ  نظذر  به .[81 ،82 ،08] شد نيزگزارشمحققان 

 بانذک  ياگونذه  يغنذا  و تنوع بهبود جهت قرق زمان مدت

 داده نشذان  مطالعذات . است ودهنب يکاف قرق منطقه برردر

 در زيذ ن ياهيذ گ پوشذش  يهاشاخص بهبود در قرق اثر که

 قذرق  متفاوت اثر. [82] باشديم قرق زمان مدت با ارتباط

 و ياهيذ گ پوشذش  در غنذا  و تنذوع  يهذا شاخص بهبود در

 يممسذن  مذاهور  منطقذه  دراي مطالعذه  در بذررخاک  بانک

 طالعذذهم نيذذا در .[08] شذذد مشذذاهده زيذذن فذذارس اسذذتان

 نيهم به نسبت ياهيگ پوشش در غنا و تنوع يهاشاخص

 قذرار  قذرق  ريتأث تحت شتريب خاک برر بانک در هاشاخص

 ياريبسذ  دهذه  دو از شيبذ  قذرق  انجذام  رغميذ عل و گرفتند

 بانذذک در يانعکاسذذ ياگونذذه يغنذذا و تنذذوع در راتييذذتغ

 بذه  قذرق  کذه  داده نشذان  مطالعات. است نداشته بررخاک

 عيتسذر  موجذب  توانذد يمذ  ييايذ اح اتيذ لعم ريسذا  همراه

 گذردد  بذررخاک  بانذک  ياگونذه  يغنذا  و درتنوع راتييتغ

[81]. 

به طور کلذي مقايسذه تذراکم بانذک بذرر خذاک در دو       

منطقه قرق و چرا شده سرعلي آباد گرگان نشذان داد کذه   

تذذراکم بذذرر دار در ميذذان ين قذذرق باعذذث افذذزايش معنذذي 

هاي چندسذاله  و گونهبرگان علفي ها، پهن کريپتوفيت همي

داري بذراي  . همچنذين تفذاوت معنذي   در منطقه شده است

اي در بانک برر خذاک دو منطقذه   شاخص غنا و تنوع گونه

اي در دو عمق هاي غنا و تنوع گونهشاخص وجود نداشت.

هذا بذه طذور    خاک منطقه قرق نشان داد که ايذن شذاخص  

 متذري بيشذتر از  داري در عمق صفر تذا پذنج سذانتي   معني

عمق دوم بودند در حالي که در منطقه خارج قرق تفذاوت  

ها در دو عمق خاک مشذاهده  داري براي اين شاخصمعني

 نشد.
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