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 چکیده

و بانک بذر  بشاررودخانۀ حاشيۀ این پژوهش سعی بر آن داشته است تا با معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژي پوشش گياهی 

ذخيرۀ ، نقش این رودخانه را در انتقال بذور و اهميت رسوبات آبرفتی در نگهداشت و در استان کهگيلویه و بویراحمد رسوبات آن

دهنو، نواحی بشار در  ۀرودخان يۀحاش گياهی پوشش کيفلورست ستيل ی،نيزم شیمايپمنظور، با  به این. کندمشخص بذر گياهان 

تهيه شد. سپس، براي تعيين وضعيت بانک بذر با استفاده از روش پيدایش نهال، از رسوبات  یو رودشت انيمختار، دروهان، کبگ

حاشيۀ . نتایج نشان داد در پوشش گياهی شدو براي کشت به گلخانه منتقل  هبرداري شد رودخانه نمونهکنارۀ شده در  نهشته

پوشش  نيگونه ب 32، شده ییشناسا هاي گونه انياز مگونه گياهی وجود داشت.  32و  23ترتيب،  بهرودخانه و بانک بذر رسوب 

 Alyssum dasycarpum. ،Chenopodium گونه شامل 2و  است بشار با بانک بذر رسوبات مشترک ۀرودخان يۀحاش گياهی

botrys،Erodium cicutarium، Medicago rigidula  وAeluropus littoralis نتایج اشکال بذر رسوبات وجود دارد کفقط در بان .

ها و  و تروفيتاست   کریپتوفيت هاي گياهی از نوع همی درصد از کل گونه 22 رودخانه نشان دادحاشيۀ زیستی پوشش گياهی 

ها جزء  درصد گونه 23اند. در بانک بذر رسوب نيز،  درصد را به خود اختصاص داده 23/2و  78/87ترتيب  بهها نيز  ژئوفيت

بين بانک یافته  رویشگياهچۀ از نظر تعداد شان داد ن واریانستجزیۀ ها تروفيت هستند. نتایج  درصد گونه 38ها و   کریپتوفيت همی

ميانگين نيز بر وجود مقایسۀ داري در سطح یک درصد وجود دارد؛  معنابشار تفاوت رودخانۀ بذر رسوب در مناطق مختلف 

 رسوبیبار  با هایی رودخانهکه آنجا از کبگيان با دهنو داللت دارد. منطقۀ مناطق به جزء همۀ دار بين بانک بذر رسوب  معنااختالف 

بانک بذر رسوبات آبرفتی این  است،وضعيت نامناسب اراضی باالدست و تخریب پوشش گياهی  ۀدهند نشان قابل توجه،

، تعيين وضعيت بانک بنابراین. دهد را نشان می آبخيزحوضۀ ضعيف بودن بانک بذر خاک  است کهکوچک و کم ها نيز  رودخانه

 .کندها ایفا  تواند نقش کليدي در آگاهی از وضعيت مدیریت حوضه می ،شود رودخانه حمل میوسيلۀ  بذر رسوباتی که به

 

 .اي رودخانهرسوبات ، زنی بذر جوانه تراکم و تنوع بذر،، یرسوببار : کلیدواژگان
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 مقدمه

نمود چهره و  مهم های پدیده پوشش گیاهی هر منطقه یکی از

عوامل دربارۀ سیمای طبیعت بوده و بهترین راهنمای قضاوت 

در واقع، پوشش گیاهی هر . [1] شناختی آن منطقه است بوم

بر مؤثر  مهم و عوامل از یکیآبخیز، حوضۀ منطقه در قالب یک 

ارکان تأثیرگذارترین های دینامیک آن حوضه است که از  پدیده

رود. از  میآبخیز به شمار حوضۀ طبیعی در مدیریت جامع 

منشأ جغرافیایی و بررسی فلور هر منطقه، مطالعۀ طرف دیگر، 

ها برای مدیریت و حفاظت از ذخایر  از کارآمدترین روش

شناخت  به طوری که آید؛ حساب می ژنتیکی و تنوع زیستی به

ترین  لیست فلورستیک هر منطقه به عنوان مهمتهیۀ فلور و 

های ژنتیکی و  شناخت تنوع زیستی، ارزشبرای اطالعات پایه 

زیست اقتصادی آن از یک سو و دستیابی به منابع اطالعات 

برای مدیریت صحیح و علمی و اتخاذ تدابیر الزم به منظور الزم 

از سوی  پذیر های در معرض خطر، نادر و آسیب حفاظت از گونه

هی است که با شناخت علمی و . بدیداردضرورت خاصی  ،دیگر

توان نسبت به  پوشش گیاهی هر منطقه می ۀجانب همه

برداری، حفاظت و سایر  ریزی صحیح و اصولی در بهره برنامه

 .کردهای پوشش گیاهی اقدام  جنبه

هلای   ترین عاملل تددیلد حیلات و تلداوم نسلل      بذر، مهم

گیاهی است. بذر بسیاری از گیاهان موجود در یک حوضه بله  

های سلطحی و سلیالبی هملراه بلا رسلوبات آن       جریانوسیلۀ 

هلا و رسلوبات    شلود. در واقلع، رودخانله    جا و منتقل ملی  هجاب

بلذور  ذخیلرۀ    بنیادیهای  محل توان یکی از آنها را میحاشیۀ 

اصطالح بانلک بلذر دانسلت. بانلک بلذر، مخلزن        بهگیاهان یا 

شده در خاک و رسوب است که به طور  ذخیرهبذرهای زنده و 

؛ ایلن بلذور   [3و  2] شلود  پتانسیل جایگزین گیاهان بالغ ملی 

نقش مهملی در نگهداشلت پوشلش گیلاهی، ملدیریت تنلوع       

 ای، حفظ تنوع ژنتیکی، توالی و ترمیم اکوسیسلتم دارنلد   گونه

زنلی و   نوسلان سلطح آب رودخانله، پلراکنش، جوانله      .[7ل 0]

کنلد و   زایی بذر را در بانک بذر خاک و رسوب تنظیم می نهال

. [8و  1] سلازد  ملی  متأثررو، جامعه و اجتماع گیاهان را  ایناز 

یک سد در مسیر رودخانه احداث شود، تنلوع  اگر  برای نمونه،

 یابد توجهی کاهش میدرخور ای بانک بذر رسوب به طور  گونه

توان  ارزیابی بانک بذر رسوبات آبرفتی را میبه طور کلی، . [9]

یک معیار دقیق علمی در اثرگذاری رودخانله بلر اکوسیسلتم    

دانسللت. بنللابراین، شللناخت و آگللاهی از ایللن بانللک و  نللای 

تواند اهمیت بسیار زیلادی در مسلیر ملدیریت     ای آن می گونه

 آبخیز داشته باشد.حوضۀ یک 

 تحقیقپیشینۀ 

ونللد و همکللاران بلله معرفللی فلللور، شللکل زیسللتی و    یوسلل 
پوشش گیاهی روزمینی و بانلک بلذر خلاک پلارک      1کورولوژی

آنها به این نتیده رسیدند کله در بخلش   . جنگلی نور پرداختند

 18گونله متعللق بله     66روزمینی منطقه، تعداد پوشش گیاهی 
گونله   123تیره و در بانک بذر خاک منطقه، تعداد  38جنس و 

 تیلره گیلاهی حضلور دارنلد     08جلنس و   92گیاهی متعلق به 
حضور گیاهان مرتعی در بانلک بلذر    . نامدویان و همکاران[12]

سنگ و مراتع اطراف معادن کلارمزد سلوادکوه و    های ز ال باطله
از  ،آنهلا  پلووهش  بر اساس نتایج. کیاسر ساری را بررسی کردند

گیاهی و منطقه کلارمزد  گونۀ  28کیاسر منطقۀ بانک بذر خاک 
بله  . عشلوری و همکلاران   [11] گونه گیلاهی جوانله زدنلد    23

هلا در   های اختصاصی و سهم مشارکت گونه بررسی تعیین گونه

گیاهی روی زملین مرتلع   شباهت بین بانک بذر خاک و پوشش 
لزور فیروزکوه پرداختند و به این نتیده رسلیدند کله در بانلک    

 ،سلاله و همننلین   برگان علفی یلک  ها و پهن بذر خاک، تروفیت
ها را به خلود اختصلا     بیشترین درصد گونه Poaceaeخانوادۀ 
زیسللتی و  فلللور، شللکل سللخاوت و همکللاران   .[12] دادنللد

گیلللاهی روزمینلللی و بانلللک بلللذرخاک  کوروللللوژی پوشلللش
را  هلای اسلتان مازنلدران    خسلب در جنگلل   های شلب  رویشگاه
 در بخلش پوشلش   داد نشلان  آنها پووهش نتایج .دندکربررسی 

تیره گیاهی و  38جنس و  19گونه،  66گیاهی روزمینی، تعداد 
 82گونه گیاهی متعللق بله    93در بخش بانک بذرخاک، تعداد 

گیلاهی   تیره گیاهی حضور دارد. در بخش پوشلش  08جنس و 
لل   گونه( و عناصر اروپلا  21درصد ) 9/37ها با  روزمینی فانروفیت

خلاک   گونه( و در بخش بانک بلذر  28درصد ) 0/02سیبری با 
گونلله( و عناصللر  32درصللد ) 3/32هللا بللا  کریپتوفیللت همللی
رین تل  گونله( بله عنلوان مهلم     26درصلد )  28ای بلا   ناحیهچند
زیستی و کورولوژی ایلن سله منطقله     های ساختاری طی  گروه

اثلر  مطالعلۀ  حیلدری و همکلاران بلا    . [13] شلوند  محسوب می
نملای پیلت و مانلد و روشلنه بلر فللور، شلکل زیسلتی و          زمین

 ۀآمیختل رویشگاه در کروتیپ پوشش روزمینی و بانک بذر خاک 

 32بانلک بلذر خلاک     رسیدند که درممرز آستارا به این نتیده 
 23گونله از   28خانواده و در پوشش گیاهی  20گونه متعلق به 

هلای زیسلتی  اللب     شلکل  در این مطالعله  .خانواده وجود دارد
هلا و   بند و باالبنلد فانروفیلت   های پوشش روزمینی در میان گونه
هلا هسلتند و در هلر دو موقعیلت فیزیلوگرافی       کریپتوفیت همی
در  .شکل زیستی فانروفیت شلده اسلت   ۀ لبد روشنه باعث ایدا

                                                                                                             

1. Chorology 



 708 ...آن با پوشش گیاهی  ۀسیو مقا یبانک بذر رسوبات آبرفت یبررسفرزین و همکاران: 

بانک بذر نیز شکل زیستی  الب متأثر از طبقه ارتفلاع از سلطح   
هلللا و  ارتفلللاعی، تروفیلللت ۀطبقلللو در هلللر دو  هدریلللا نبلللود

[. نتلایج  10] ندا هها مهمترین شکل زیستی بود کریپتوفیت همی
 یاهیللپوشللش گترکیللب فلورسللتیک  زمینللۀ ای در  مطالعلله
 اسپانیا نشلان داد  والدئوندرۀ در و بانک بذر خاک  کاشت دست
وجلود  بانلک بلذر    گونه در 120و  یاهیپوشش گ درگونه  119
 اسلت بین پوشش گیاهی و بانک بذر مشلترک  گونه  10 دارد و
بللا اندللام پووهشللی در مراتللع جنللوبی مارمللارای ترکیلله  [.11]

گونه گیاهی در بانک بذر خلاک و پوشلش    82مشخص شد که 
تلرین و   به طوری که بلزر   ،گیاهی روزمینی منطقه وجود دارد

شده و مراتلع   بذرکاریترتیب، به مراتع  ترین بانک بذر به کوچک
افزایلی بلارش و    اثلر هلم  مطالعۀ . با [16] ساحلی اختصا  دارد

خشک در چین، این  نیمهناحیۀ چرای زمستانه بر بانک بذر یک 
 18شلده   آوری های خلاک جملع   نتیده حاصل شد که در نمونه

گیلاهی وجلود دارد و خشکسلالی بله     خانوادۀ  9گونه متعلق به 
ذر خلاک را  ای بانلک بل   داری تراکم،  نا و تنلوع گونله   معناطور 

این در حلالی اسلت کله چلرای دام، موجلب       .کاهش داده است

نتلایج پووهشلی   . [17] ای شلده اسلت   افزایش  نا و تنوع گونه
تحلیل ترکیب و تراکم بانک بلذر خلاک مراتلع     و تدزیهپیرامون 

و تراکم بلذر   )هشت خانواده( تنوع شمال شرق اتیوپی نشان داد
در خاک کم است و فرصلت   در مترمربع( 00) های گیاهی گونه
 .[18]کند  مراتع را در آینده محدود میاحیای 

اگرچه مطالعات زیادی در رابطه با مراحل مختل  بانک بذر 
کنلون پلووهش چنلدانی در رابطله بلا       اما تا ، خاک منتشر شده

در کشلور اندلام نشلده     ای رودخانله بانک بذر رسوبات آبرفتی و 
ویلوه در   بههای آن  این در حالی است که رودخانه و شاخه. است

ترین عامل مورفودینامیک و انتقال مواد  مناطق کوهستانی، مهم
به طوری که بذور گیاهان در تعلیق با رسوبات آبرفتلی  ، هستند
ملوارد،   شلود و در بسلیاری   جلا ملی   هآبخیز جابحوضۀ در سطح 

دیگلر را ایفلا   حوضۀ رودخانه نقش انتقال بذور از یک حوضه به 
رو، این پووهش سعی بلر آن داشلته اسلت تلا بلا       اینکند. از  می

معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی 
بشلار بله عنلوان یکلی از     رودخانلۀ  حاشیه و بانک بذر رسلوبات  

هلا را در   کارون بزر ، نقش رودخانهرودخانۀ مهم های  سرشاخه 
بذر ذخیرۀ انتقال بذور و اهمیت رسوبات آبرفتی در نگهداشت و 

 .کندگیاهان مختل  مشخص 

 

 ها مواد و روش
 شده  مطالعهحوضۀ 

حوضۀ کوهستانی مهم های  سرشاخه بشار، یکی ازرودخانۀ 

کارون است که بخش اعظم آن در استان رودخانۀ آبخیز 

 رودخانه(. این 1کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته است )شکل 

ترین منبع آب جاری در شهرستان بویراحمد است که از  مهم

 و از شهر یاسوج گیرد میکوه زاگرس سرچشمه  رشتهارتفاعات 

هزار هکتار، به طور  318بشار با مساحت حوضۀ . گذرد نیز می

و تنوع ژئومورفولوژیک قابل توجهی را است کامل کوهستانی 

 1300حوضه نقطۀ ترین  توان در آن مشاهده کرد. پست می

متر  0361های دنا با ارتفاع  ترین نیز یکی از قله متر و مرتفع

نطقه که از سطح دریا است. به دلیل موقعیت جغرافیایی این م

های هوایی  ربی و جنوب  ربی  همواره در مسیر ورود توده

های قابل توجهی در این ناحیه رخ  ساله بارش همه، است

 1222تا  322حوضه از بارندگی  متوسط میزاندهد.  می

های وسیعی از ارتفاعات آن  بخشو  بودهمتغیر متر  میلی

 رودخانه بشار، بستر مواد جنس. [19] است برفپوشیده از 

دشت نیز با  سیالب در و سنگی قلوه تا شنیۀ دان درشتنسبتاً 

ولی  ،توجه به کاربری اراضی جنس مواد کناره متفاوت بوده

زیاد است  سنگی یا ریزدانه با پوشش گیاهی نسبتاًبیشتر 

ای بسیار  های بلوط ایرانی و مراتع با تنوع گونه جنگل. [22]

 دهد.  این حوضه را تشکیل میعمدۀ زیاد، پوشش گیاهی 

 

 
 شده مطالعه ۀحوضآبراهۀ نقشۀ . موقعیت و 0شکل 

 

 کارروش 
 رودخانه یۀحاش یاهیپوشش گ ییو شناسا یبررس

بشار رودخانۀ حاشیۀ های اصلی،  ابتدا، بر مبنای اتصال آبراهه 

لیست فلورستیک تهیۀ . سپس، برای شدقسمت تقسیم  1به 

 شده مطالعه ۀگان بشار در مناطق پنجرودخانۀ حاشیۀ پوشش 
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( از روش 2)دهنو، مختار، دروهان، کبگیان و رودشتی( )شکل 

ها در بررسی  ترین روش از مرسوم پیمایش زمینی که

. با پیمایش [22و  21]استفاده شد  ،تاکسونومیک است

 1398های  میدانی در سه فصل زمستان، بهار و تابستان سال

آوری و پس  های گیاهی مناطق جمع شناسایی نمونه 1399و 

از پرس و خشک کردن، با استفاده از منابع از جمله: فلور 

های ایران  ، رستنی[21]، عراق [20]، ترکیه [23]ایرانیکا 

به طور  [28]های ایران  و گونه [27]بندی گیاهی  رده) [26]

دقیق اندام شد. شکل زیستی گیاهان با استفاده از سیستم 

شکل زیستی در این سیستم بر . مشخص شد [29] رانکایر

کننده که در سال بعد  احیاهای  مبنای موقعیت جوانه

شود و  تعیین می ،آورند وجود میه های مختل  گیاه را ب بخش

ها،  وفیتتکریپ ها، همی ها، کامفیت فانروفیتدستۀ به شش 

. شود ها تقسیم می فیت ها و اپی تها، تروفی کریپتوفیت

ها( نیز بر اساس  ها )کورولوژی گونه پراکنش جغرافیایی گونه

 تعیین شد. [31 و 32]بندی نواحی رویشی  تقسیم

 

 برداری رسوب نمونه

و  1398ماه  رودخانه در بهمنحاشیۀ برداری از رسوبات  نمونه

پس از  ،منظور به این. شدقبل از فصل رویش گیاهان اندام 

. شدبرداری تعیین  های مکرر از مناطق هدف، نقاط نمونه بازدید

گیری به روش تصادفی  ، نمونهشده مطالعه ۀدر پنج منطق

شده  مستقرمتری(  122های ) امتداد ترانسکتسیستماتیک در 

در امتداد هر ترانسکت  ،منظور به این(. 2اندام گرفت )شکل 

با توجه به اینکه  ،سپس. چهار پالت یک مترمربعی پیاده شد

متری خاک قرار دارد  سانتی 6تا  3بیشترین تراکم بذر در عمق 

رسوب در مرکز هر نمونۀ با در نظر گرفتن حدود احتمالی،  ،[18]

. [32]شد متری برداشت  سانتی 12پالت از عمق صفر تا 

های پالستیکی ریخته شد و  شده در نایلون آوری های جمع نمونه

دانشکدۀ به آزمایشگاه خاک  ،دهی و کدگذاری برچسبپس از 

 منابع طبیعی دانشگاه یاسوج انتقال داده شد.

 

 
 ( رودشتی5( کبگیان، 0( دروهان، 3( مختار، 2( دهنو، 0برداری رسوب شامل:  نمونهگانۀ  . نقاط پنج2شکل 

 

 ای کشت گلخانه

بانک بذر رسوب به روش پیدایش نهال یا همان کشت مطالعۀ 

دانشگاه یاسوج با شرایط گلخانۀ در محیط  [33]ای  گلخانه

گراد اندام شد. به این صورت که  سانتیدرجۀ  32ل 18 دمایی

ماسۀ ای از  روی الیه های رسوب زنی نمونه به منظور جوانه

در ظروف پالستیکی  [30]شده با ضخامت برابر  استریل

حفرۀ متر که در زیر آنها چند  سانتی 21قطر شکل با  ای دایره

جذب رطوبت ایداد شده بود، کشت داده شد )شکل برای ریز 

زنی بذور و  (. برای دریافت یکنواخت رطوبت مورد نیاز جوانه3

ها، آبیاری با خیس کردن گونی کنفی که در زیر  رشد گیاهنه

فقط . تعدادی ظرف که شداندام  ،ظروف قرار گرفته بود

عنوان شاهد در ه شده بودند نیز ب ضدعفونیماسۀ حاوی 

یافته از محیط  پراکنشمحیط گلخانه قرار گرفت تا بذور 

آبیاری و نگهداری دورۀ و حذف شوند. شده اطراف شناسایی 

های حاوی رسوب تا رویش کامل گیاهان ادامه پیدا  ظروف

مدت که نزدیک به هفت ماه به طول اندامید، این  طیکرد؛ 
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صورت هفتگی تا زمانی ه شده در هر ظرف ب ظاهرهای  گیاهنه

ه قابل شد ظاهرکه دیگر هیچ گیاهی سبز نشد و گیاهان 

یافته با منابع  رویشهای  . گیاهنهشدشناسایی بودند، بررسی 

 معتبر علمی شناسایی شدند.

 

 
( گیاهان 5؛ زده جوانه( رشد بذور 0و  3؛ زنی بذور ( جوانه2؛ شده کشت( ظروف حاوی رسوب 0. عملیات کشت در محیط گلخانه: 3شکل 

 زنی بذور هرباریومی حاصل از جوانه

 

 ها داده تحلیل و تجزیه

ها در پووهش حاضر با  تحلیل داده و تدزیهسازی و  آماده

اندام شد. به این صورت  20نسخۀ  SPSSافزار  استفاده از نرم

ای دانکن و  دامنه ها با آزمون چند میانگینمقایسۀ که 

آوری رسوب بر اساس تعداد  بندی مناطق جمع طبقه

ای به روش  یافته با استفاده از آنالیز خوشه رویشهای  گیاهنه

 اندام گرفت. 1واردزبا روش واریانس حداقل 

 

 ها یافته

 بررسی فلورستیک پوشش روزمینی و بانک بذر رسوب

گونۀ  32بشار، رودخانۀ حاشیۀ در پوشش روزمینی رسوبات 

)جدول آوری و شناسایی شد  گیاهی جمعتیرۀ  10گیاهی از 

های گیاهی منطقه از نظر  نتایج حاصل از بررسی تیره (.1

های گیاهی  تیره ترین های گیاهی نشان داد بزر  تعداد گونه

با  (Poaceaeند از: گندمیان )ا منطقه به ترتیب فراوانی عبارت

 9/21گونه ) 7( با Asteraceaeکاسنی )درصد(،  21 )گونه  8

(، درصد 1/12گونه ) 0با  (Fabaceae(، بقوالت )درصد

 2با  (Brassicaceaeبو ) ( و شبPolygonaceaeبند ) هفت

های گیاهی هر کدام با یک  ( و سایر تیرهدرصد 3/6گونه )

های گیاهی  ال (. بررسی جنس 0( )شکل درصد 1/3گونه )

                                                                                                             

1. Wards 

 شده مطالعه ۀجنس در منطق 32موجود در منطقه نشان داد 

گیاهی منطقه بر اساس   های جنس ترین وجود دارد، مهم

( و بروموس Medicagoیونده ) های فراوانی گونه شامل جنس

(Bromus با )(. 1شود )جدول  گونه می 2 

 منلاطق نتایج مربوط به لیست فللور بانلک بلذر رسلوبات     

گونه  21، های رسوب نشان داد در بانک بذر نمونه شده مطالعه

(. نتلایج نشلان داد   1دارد )جلدول  گیلاهی وجلود   تیرۀ  12از 

شلده   برداری نمونهگانۀ  های گیاهی مناطق پنج ترین تیره بزر 

گونله   7بلا   (Poaceaeنلد از: گنلدم )  ا به ترتیب فراوانی عبارت

(، درصللد 22گونلله ) 1( بللا Fabaceae(، بقللوالت )درصللد 28 )

کاسللنی (، درصللد 12گونلله ) 3( بللا Brassicaceaeبللو ) شللب

(Asteraceae( اسللفناجیان ،)Chenopodiaceaeو هفللت )  بنللد

(Polygonaceae بللا )هللای  ( و سللایر تیللرهدرصللد 8 )گونلله  2

ب(. بر اسلاس  0( )شکل درصد 0گیاهی هر کدام با یک گونه )

 راوانی، جنسترین جنس گیاهی منطقه بر اساس ف نتایج، مهم

 (.  1گونه است )جدول  2( با Medicagoیونده )

شلده در ایلن    شناسلایی هلای   مطابق نتایج، از میلان گونله  

رودخانلۀ  حاشیۀ گونه بین پوشش روزمینی  22مطالعه تعداد 

 گونله شلامل:   1بشار با بانک بذر رسلوبات مشلترک و تعلداد    

Alyssum dasycarpum. ،Chenopodium botrys، Erodium 

cicutarium، Medicago rigidula  وAeluropus littoralis 
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فقط در بانک بذر رسوبات وجود دارد و در پوشلش روزمینلی   

های  (. از بین گونه1شود )جدول  رودخانه مشاهده نمیحاشیۀ 

، .dasycarpumهای  شاخص موجود در بانک بذر رسوب، گونه

Chenopodium botrys،Erodium cicutarium و Aeluropus 

littoralis  کبگیلان و  منطقۀ جز  هب شده مطالعه مناطقهمۀ در

رسلوب  نمونلۀ  فقلط در   Medicago rigidulaگونۀ  ،همننین

 کبگیان وجود داشت.منطقۀ 

حاشلیۀ  زیستی پوشش گیلاهی رسلوبات    های لشک نتایج

های گیلاهی موجلود    گونهدرصد از کل  12رودخانه نشان داد 

ها  ها و ژئوفیت است. تروفیت  کریپتوفیت در منطقه از نوع همی

درصد را به خود اختصا  دادند. در  12/3و  87/08ترتیب  به

هلا و    کریپتوفیت ها جزء همی درصد گونه 36بانک بذر رسوب، 

(. بررسلی طیل    1ها تروفیت هستند )جلدول   درصد گونه 60

دهنلدۀ   بشار نشانرودخانۀ پوشش گیاهی روزمینی  یجغرافیای

 10/20تورانی با ل  رویشی ایرانناحیۀ های انحصاری  هگون لبۀ 

 20/17وطلن و   درصد جهلان  69/22درصد فلور منطقه است. 

سلیبری هسلتند.   لل   تورانی و اروپال  رویشی ایرانناحیۀ درصد 

ارائله   1های جغرافیلایی در جلدول    سایر طی نتایج پراکنش 

درصللد  21شللده اسللت. نتللایج بانللک بللذر رسللوب نشللان داد 

درصلد بله    67/16وطلن و   جهلان منطقلۀ  های گیاهی به  گونه

درصد پوشش  71/68تورانی تعلق دارند. ل  رویشی ایرانناحیۀ 

 21  فرم رویشی علفلی،  بشاررودخانۀ حاشیۀ گیاهی روزمینی 

درصلد   72. دارنلد ها  گراس شبهدرصد  21/6ها و  درصد گراس

. هسلتند درصد گلراس   28بانک بذر رسوب علفی و های  گونه

پوشلش گیلاهی روزمینلی،     ازآملده   دسلت  بله بر اساس نتلایج  

 87/06هلا   سلاله  و یکهستند ساله  ها چند درصد گونه 12/13

 ،دهنلد. در بانلک بلذر رسلوب     را تشلکیل ملی  هلا   درصد گونه

درصلد   60سلاله   های یک درصد و گونه 36های چندساله  گونه

 را به خود اختصا  دادند.

 
 رودخانه بشار پوشش روزمینی حاشیه و بانک بذر رسوب گیاهی ویژگیفهرست  .*0جدول 

فرم 

 رویشی

طول 

 عمر

شکل 

 زیستی

ناحیۀ 

 رویشی
 مشترک 

 بانک

 رسوب

 پوشش

 روزمینی
 نام علمی

Asteraceae 
F P He IT   × Centaurea behen L. 

F P He    × Taraxacum sp. 

F A Th Cosm ×   Xanthium spinosum L. 

F P He M, ES, IT   × Cichorium intybus L. 

F P He IT   × Centaurea iberica Trev. ex Spreng. 

F A Th SS, IT ×   Anthemis odontostephana Boiss.  

F A Th M, IT   × Carthamus oxyacantha M. B. 

Brassicaceae 
F A Th  Cosm ×   Capcella borsa pastoris (L.)Medic 

F A Th M, IT ×   Sinapis arvensis L. 

F A Th IT-ES  ×  Alyssum dasycarpum Stef. 
Chenopodiaceae 

F A Th Cosm ×   Chenopodium album L. 

F A Th Cosm  ×  Chenopodium botrys L. 
Cyperaceae 

GL P Ge IT-ES   × Carex divisa Huds 
Juncaceae 

GL P He Cosm   × juncus inflexus L. 
Geraniaceae 

F A Th  IT-ES-M  ×  Erodium cicutarium L. 
Lamiaceae 

F P He IT   × Mentha longifolia (L.) Hudson. 
Papaveraceae 

F A He IT ×   Papaver dubium L. 
Fabaceae 
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فرم 

 رویشی

طول 

 عمر

شکل 

 زیستی

ناحیۀ 

 رویشی
 مشترک 

 بانک

 رسوب

 پوشش

 روزمینی
 نام علمی

F P He IT-ES-M ×   Lotus corniculatus L. 

F P He Cosm ×   Medicago sativa L. 

F A Th ES, IT ×   Medicago laciniata (L.)Miller 

F A Th M, IT  ×  Medicago rigidula 
F A Th  Cosm ×   Melilotus officinalis (L.) 
       Plantaginaceae 

F P He 
IT-ES-

Nb.s 
×   Plantago lanceolata L. 

Poaceae 
G A Th  IT-ES-M ×   Aegilops triuncialis L. 

G A Th  IT-ES   × Bromus danthoniae Trin. 

G A Th  IT ×   Bromus tectorum L. 

G P He Plur ×   Poa pratensis L. 

G A Th  IT ×   Taeniatherum crinitum (Schreb) 

G A Th     × Avena sp. 

G A Th   ×   Lolium sp. 

G A Th M, IT ×   Hordeum murinum L. 

G P He IT,M,SS  ×  Aeluropus littoralis 
Polygonaceae 

F P He IT ×   Rumex acetosa L. 

F P He M, IT ×   Polygonum aviculare L. 

Resedaceae 
F P He IT-ES   × Reseda lutea L. 

Rosaceae 
F P He M, ES, IT ×   Sanguisorba minor 

Scrophulariaceae 
F P He IT-ES   × Verbascum songaricum  
: Mسیبری، ل  : اروپاESتورانی،  - : ایرانITعالئم اختصاری پراکنش جغرافیایی:  ژئوفیت.: Grکریپتوفیت،  : همیHeعالئم اختصاری شکل زیستی: * 

بر   : پهنFعالم اختصاری فرم رویشی و پایداری:  : نبو سندین.Nbصحارا سندی، ل  : ایران تورانی IT-SS، وطنی : جهانCosmای،  : چندناحیهPlای،  مدیترانه

 ساله. : یکA: چندساله، P گراس؛ شبه:  GL : گندمیان،Gعلفی، 

 

 
 بشار )الف( و بانک بذر رسوبات )ب(رودخانۀ حاشیۀ در پوشش  های گیاهی منطقه بر اساس تعداد گونه تیره. 0شکل 
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 شده مطالعه بانک بذر رسوب در مناطق

بلین بانلک بلذر رسلوب در      نشلان داد  واریلانس تدزیلۀ  تایج ن

یافته  رویشگیاهنۀ بشار از نظر تعداد رودخانۀ مناطق مختل  

(. 2)جلدول   داری در سطح یک درصد وجلود دارد   معناتفاوت 

داری بلین   معنلا میانگین نیز نشان داد اخلتالف  مقایسۀ نتایج 

کبگیان بلا دهنلو   منطقۀ  جز بهآوری رسوب  مناطق جمعهمۀ 

یافتله در   رویلش گیاهنلۀ  وجود دارد. میانگین بیشترین تعداد 

گیاهنله( و   71/22دورهلان ) منطقلۀ  بانک بذر رسلوب   نۀنمو

کبگیلان  منطقۀ گیاهنه( در بانک بذر رسوب  71/8کمترین )

 (.1محاسبه شد )شکل 

 
 یافته در بانک بذر رسوب مناطق مختلف رویشهای  واریانس تعداد گیاهچهتجزیۀ  نتایج .2 جدول

 منابع تغییر مدموع مربعات آزادی ۀدرج میانگین مربعات F داریمعنا

222/2 
 ها گروهبین  122/181 0 371/106 721/77**

  
 ها گروهدرون  212/28 11 883/1

   
 مدموع 712/613 19

 دار در سطح یک درصد. معنااختالف  ۀدهند نشان **

 

 
 یافته در بانک بذر رسوب مناطق مختلف رویشگیاهچۀ تعداد  میانگین مقایسۀ. 5 شکل

 

گانۀ  بندی مناطق پنج ای برای طبقه خوشهتدزیۀ ، 6شکل  

دهلد. بلر ایلن     شده را نشلان ملی   آوری های رسوب جمع نمونه

گیاهنلۀ  بلر مبنلای تعلداد     شلده  مطالعله  ۀاساس، پنج منطقل 

گلروه قلرار گرفلت    یافته در بانک بلذر رسلوب، در سله     رویش

: 3گلروه   ؛: مختلار 2گلروه   ؛: دروهان و رودشتی1شامل گروه 

 دهنو و کبگیان.  

 

 
 یافته در بانک بذر رسوب رویشگیاهچۀ ای مناطق مختلف براساس تعداد  خوشهتجزیۀ . 6 شکل
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 گیری نتیجه و بحث

ای بلرای   منطقه درونبانک بذر خاک، معرف منبع طبیعی بذر 

به طوری کله پویلایی گیاهلان را     ،پوشش گیاهی است یاحیا

کنلد   ای را حفلظ ملی   و ذخلایر گونله  [ 36و  31]کنترل کرده 

تواند تداوم، تددید حیلات،   بنابراین، بانک بذر می[. 38و  37]

های گیلاهی مختلل  را سلبب شلود. از      گونهانتقال و استقرار 

 رو، شناخت و آگاهی کامل از بانک بلذر خلاک، بله عنلوان     این

در حل بسیاری از مسائل ملدیریت پوشلش    ،کلیدی یراهکار

ها گزارش  های کمیاب و تنوع اکوسیستم گیاهی، حفاظت گونه

حاضلر بلا هلدف     پلووهش . در همین راسلتا،  [39]شده است 

فللور، شلکل زیسلتی و کوروللوژی پوشلش      مقایسۀ معرفی و 

بشار و بانلک بلذر رسلوبات آن اندلام     رودخانۀ حاشیۀ گیاهی 

بشلار،  رودخانلۀ  حاشیۀ در پوشش روزمینی  ،شد. مطابق نتایج

گیلاهی و در بانلک بلذر رسلوب     تیلرۀ   10گیاهی از گونۀ  32

گیلاهی شناسلایی شلد.    تیلرۀ   12گیاهی از ونۀ گ 21رودخانه 

رودخانله از نظلر تعلداد    حاشلیۀ  های گیاهی  ترین خانواده مهم

(، کاسلللنی Poaceaeهلللای گیلللاهی شلللامل گنلللدم ) گونللله

(Asteraceae( و بقوالت )Fabaceaeمی )      شلود کله در ردیل

شلوند و در   های گیاهی بزر  کشور ایلران محسلوب ملی    تیره

. از جمله [02ل 02]مطالعات مختلفی به آنها اشاره شده است 

حاشلیۀ  گندمیان کله در پوشلش   خانوادۀ های مربوط به  گونه

 Aegilopsهای:  توان به گونه می ،بشار رویش داشتندرودخانۀ 

triuncialis L. ،Bromus danthoniae Trin. ،Bromus 

tectorum L  وTaeniatherum crinitum (Schreb.)  اشللاره

دارند و کمی ساله هستند و ارزش  ذایی  ها یک کرد؛ این گونه

هلای سلطحی و    توانلد توسلط جریلان    راحتی ملی  بهبذور آنها 

جا شده و در مسلیر رودخانله هملراه بلا رسلوبات       هرواناب جاب

عللت  استقرار یابد. رودخانه حاشیۀ حمل شود و در نهایت، در 

بشار رودخانۀ حاشیۀ کاسنی در خانوادۀ فراوانی نسبی گیاهان 

زیلاد  ، شلکل زیسلتی و سلازگاری    زیلاد تنلوع   بله  تلوان  را می

و های گیاهی این تیره بله شلرایط سلخت و کوهسلتانی      گونه

گیاهان این خلانواده در ایدلاد و    بسیار زیادتوانایی  ،همننین

انتشللار بللذرهای کوچللک و معمللوالً مدهللز بلله عامللل انتشللار 

..( و ساختارهای مقاوم به چرا )مانند خلاردار  .)پاپوس، کرک و

عللت   نیلز  . در برخی از مطالعات[02و  01]بودن( نسبت داد 

کاسلنی را تخریلب پوشلش گیلاهی     خلانوادۀ  فراوانی گیاهلان  

گیاهلان ایلن    پرشلمار به طوری کله حضلور    ،دانند منطقه می

خانواده را زنگ خطری برای تخریب پوشلش گیلاهی منطقله    

(، بقوالت Poaceaeهای گندمیان ) . خانواده[03]اند  بیان کرده

(Fabaceaeو شلللب )  بلللوBrassicaceae تلللرین  نیلللز مهلللم

 بشلار را در بلر  رودخانلۀ  های گیاهی بانک بذر رسلوب   خانواده

 Fabaceaeو  Poaceaeهای گیلاهی   کنون خانواده گیرند. تا می

های گیاهی بانک بذر خاک گلزارش شلده    ترین خانواده از مهم

 همخوانی دارد. نتایج پووهش حاضرکه با [ 06-00، 30]است 

رودخانلۀ  حاشیۀ های  بررسی طی  جغرافیای گیاهی گونه

لل   رویشلی ایلران  ناحیۀ های انحصاری  گونه لبۀ بشار نشان از 

بلله  شللده مطالعلله ۀتللورانی دارد. بللا توجلله بلله اینکلله محللدود

زاگرسلی متعللق اسلت، ایلن نتیدله دور از       -کردوزیرحوضۀ 

در مسیر تالقی  شده مطالعه ۀانتظار نبود. اما قرار گرفتن حوض

تلورانی،  لل   شلامل ایلران  رویشلی بلزر    ناحیۀ و تداخل چهار 

عربلی، شلرایط را بلرای    لل   سلندی و صلحارا  ل  ای، نبو مدیترانه

کند. از طرف دیگلر،   رویشی فراهم میناحیۀ حضور دو یا چند 

تواند ناشلی از عواملل    ای می های دو یا چند ناحیه حضور گونه

بر اساس نتلایج، در بانلک    .محیطی و فعالیت انسانی نیز باشد

وطلن   های گیاهی منطقه به جهلان  درصد گونه 21ب بذر رسو

 تعلق دارند.

زیستی پوشش گیلاهی نشلان داد    های لشک بررسی نتایج

 در زملرۀ  ترتیلب  بله  بشلار رودخانلۀ  حاشلیۀ  های گیاهی  گونه

ها قرار دارنلد؛ ایلن در    ها و ژئوفیت ها، تروفیت کریپتوفیت همی

هلا و   ترتیلب تروفیلت   در بانک بذر رسلوب، بله   حالی است که

ها  کریپتوفیت ها  الب بودند.  الب شدن همی کریپتوفیت همی

توان به اقلیم منطقله   رودخانه را میحاشیۀ در پوشش گیاهی 

اقلیم منطقه، سلرد وکوهسلتانی اسلت،     که آندا از . نسبت داد

سازگاری دهندۀ  کریپتوفیت نشان  الب شدن فرم زیستی همی

هلای   که با یافتله [ 07]است   شناختی منطقه  آن با شرایط بوم

مهلر و همکلاران    ، امینی[08]و همکاران  پاکروانهای  پووهش

گونلۀ  مطابقت دارد.  [01]، جعفری کوخدان و ظریفیان [02]

Carex divisa Huds   حاشللیۀ موجللود در پوشللش گیللاهی

فلرم زیسلتی ژئوفیلت اسلت؛ حضلور ایلن       دارای نیز رودخانه 

صورت پیاز، ریزوم یا  ده در زیر  زمستان را به  ها که فصل گونه

ها در شرایط مقاومت آندهندۀ  تواند نشان می ،گذرانند خاک می

هلا   حاضر، تروفیلت  پووهشسخت محیطی باشد. مطابق نتایج 

ونلد   در بانک بذر رسوب  الب هستند. در همین راستا، یوس 

تلرین شلکل    ها فلراوان  اظهار داشتند تروفیت [12]و همکاران 

زیستی در ترکیب گیاهی بانک بذر خاک هستند و با توجه به 

هلای علفلی و پیشلگام و     ها بیشتر شلامل گونله   اینکه تروفیت

دارای بذرهای ریز و بلا دوام )بلا قابلیلت مانلدگاری      ،همننین

ای از ترکیب بانلک بلذر را    در خاک( هستند، بخش عمدهزیاد 
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شللناختی  عوامللل بللوم ،نللد. بنللابراینا هبلله خللود اختصللا  داد

بسلیار  تأثیر های زیستی  گیری و استقرار فرم تواند در شکل می

حاشلیۀ  در پوشلش گیلاهی    ،زیادی داشلته باشلد. همننلین   

ایلن در حلالی    .ساله  الب بودنلد  چند یها بشار، گونهرودخانۀ 

. ساله  اللب بودنلد   های یک در بانک بذر رسوب گونه که تاس

توان در تازه بودن و عدم تکاملل رسلوب و در    این حالت را می

توالی اکولوژیک دانست که با نتایج اولیۀ وجود مراحل  ،نتیده

 مطابقت دارد.  [ 09]نامدویان و همکاران پووهش 

ی بلا آورد رسلوبی   ا  رودخانله  بانک بذر رسوبات آبرفتیاگر 

وضلعیت نامناسلب اراضلی     ،قابل توجه، کوچلک و کلم باشلد   

ضلعی  بلودن    ،باالدست و تخریب پوشش گیاهی و در نتیده

. تلراکم کلم بلذر در    دهلد  را نشان ملی بانک بذر خاک حوضه 

هلای انسلانی،    فعالیلت تلأثیر   ۀدهند نشانتواند  بانک خاک می

خاک  ۀکنند محدودکننده و عوامل  مختل، عوامل شدیدچرای 

هلا   شامل تنش رطوبت، دماهای بسیار زیاد و کمبود ریزمغذی

. در واقع، اثرات اقلیمی و انسلانی، دو عاملل اصللی    [18]باشد 

در ایداد فرسایش خاک، تخریب مراتع و زوال تنوع زیسلتی و  

ر بل کله  [ 19]خشلک اسلت    نیمله پوشش گیلاهی در منلاطق   

قابلل تلوجهی خواهلد داشلت.     تلأثیر  وضعیت بانک بلذر نیلز   

و بذور نیلز  [ 12]سازد  میمتأثر پراکنش بارندگی تولید بذر را 

[. 11]شلود   بعد از بارندگی قابل توجه و مناسب رهاسازی می

بنابراین، بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روزمینلی از شلرایط   

 عواملل هیلدرولوژیک حاصلل از   . [17] شلوند  میثر أبارش مت

ر بسلیار  یثتلأ تواند  اثر انسانی نیز می کاحداث سد به عنوان ی

به طوری که  ،شدیدی بر بانک بذر خاک و رسوب داشته باشد

با افلزایش سلطح آب در مسلیر رودخانله، ذخلایر بلذر خلاک        

رو، شناخت وضعیت بانلک   این. از [9]یابد  تدریج کاهش می به

توانلد   ملی  ،شلود  رودخانه حمل ملی وسیلۀ  که بهبذر رسوباتی 

. کندها ایفا  نقش کلیدی در آگاهی از وضعیت مدیریت حوضه

پووهش حاضر شامل معرفی فللور، شلکل    جینتادر این راستا، 

بشلار و  رودخانلۀ  حاشلیۀ  زیستی و کورولوژی پوشش گیلاهی  

هللای  در بررسللی توانللد مللی آنحاشللیۀ بانللک بللذر رسللوبات 

در  کیل ولوژیب اتیعملشناختی، حصول اهداف مدیریتی و  بوم

هلای   حوضله سلایر  به عنوان الگلو بلرای   و  شده مطالعه ۀحوض

 باشد.مفید آبخیز 
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