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هاي تنوع، غنا و تراكم بانك بذر خاك در جوامع علفي مرتعياثر شخم گراز بر شاخص  

  3زادهو اميد اسماعيل 2*رضا عرفانزاده، 1حميد يوسفي

  20/12/1393تاريخ تصويب:        07/08/1393تاريخ دريافت: 

  

 

 

  چكيده

نوع، غنا و تراكم بانك بذر خاك، پنج جامعه هاي تزني گراز بر مقادير شاخصمنظور تعيين اثر شخمدر اين تحقيق به

 -Festuca ovina-Bromus tmentellus  ،Bromus tomentellus-Plantago lanceolata،Alyssum minusگياهي شامل

Astragalus sp.، Trifolium repens - pratensis Poa  وAsperago procumbens- foliosum Chenopodium  انتخاب و در هر

متر  1×1پالت  چهارلكه در هر  .شدزني گراز در آن مشهود بود، تعيين كه فعاليت شخم حداقل يك لكه امع مذكوركدام از جو

نمونه خاك با استفاده از اوگر  مربعي و همچنين در مناطق تخريب نشده مجاور هر لكه تعداد چهار پالت مستقر گرديد.

هاي شاخص Pastافزار با استفاده از نرمپيدايش نهال كشت شدند.  روشهاي خاك به گلخانه منتقل و بهبرداشت شد. نمونه

اثر گراز، نوع پوشش و اثر متقابل آن دو بر  GLMهاي غنا محاسبه گرديد. سپس با استفاده آزمون آماري تنوع و شاخص

هاي جوامع خارج لكههاي مورد محاسبه در  داخل و نتايج نشان داد كه تمامي شاخص هاي بانك بذر خاك بررسي شد.ويژگي

)، شانون 64/0)، سيمپسون (79/1)، مارگالف (28/1بيشترين مقدار شاخص منهينگ ( .داري با هم داشتنداختالف معني

)، مارگالف 09/1ها براي شاخص منهنيگ () در خارج لكه و كمترين مقدار اين شاخص25/46) و تراكم بانك بذر خاك (72/1(

) در داخل لكه مشاهده شد. همچنين اثر جامعه 21/39) و تراكم بانك بذر خاك (11/1نون()، شا52/0)، سيمپسون (36/1(

هاي تنوع شانون و سيمپسون، غناي مارگالف و منهينگ و تراكم بانك بذر خاك در سطح يك درصد داراي براي شاخص

  شود.مي طور كلي گراز سبب كاهش تنوع، غنا و تراكم بانك بذر خاكبهداري بود. اختالف معني

  

  .اي، جوامع مرتعياختالل گراز، بانك بذر خاك، تنوع گونه: هاي كليدي واژه

  

  

  

  

                                                      
  تربيت مدرس دانشگاه ،دانشكده منابع طبيعي دانشجوي كارشناسي ارشد مرتعداري -1

  مدرس تربيت دانشگاه طبيعي، منابع دانشكده مرتعداري گروه اردانشي -2

  Rezaerfanzadeh@modares.ac.ir : * نويسنده مسئول: 

  دانشگاه تربيت مدرس ،استاديار گروه جنگلداري دانشكده منابع طبيعي -3
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  مقدمه

از مطالعات در  پوشش گياهي همواره بخش مهمي

خود اختصاص داده است هاي مرتعي را بهاكوسيستم

دست آمده در اين زمينه در بررسي روند توالي هاطالعات ب

ي، تعيين ظرفيت و وضعيت گياهي، تغيير در تركيب گياه

هاي احيايي مورد هاي مرتعداري و برنامهمرتع، تهيه طرح

هاي موجود در گيرند. با وجود اينكه بذراستفاده قرار مي

هاي مرتعي و جنگلي بوده خاك بخش مهمي از اكوسيستم

كه بر ساختار و پويايي پوشش گياهي آن موثر است، كمتر 

هاي . از آنجايي كه رويشگاه)26است ( به آن پرداخته شده

تنها بر اساس هاي گياهي نهطبيعي، اجتماعات و گونه

تركيب و پوشش گياهي رو زميني بلكه بر اساس ذخاير 

). 12باشند (بذر موجود در خاك نيز قابل تفكيك مي

مطالعات بانك بذر خاك در جامعه شناسي گياهي و ساير 

شود. بانك بذر  مطالعات اكولوژيكي بايستي در نظر گرفته

اي از بذور قابل رشد موجود در خاك و خاك مجموعه

) كه با خاك سطحي و حتي عمقي 6باشد (الشبرگ مي

مخلوط و اثرات زيادي روي ساختار، پويايي و توزيع زماني 

). اين ذخيره 19كند (و مكاني جوامع گياهي اعمال مي

ان هاي مهم تجديد حيات در گياهبذر از جمله استراتژي

خاكروي بوده كه نقش مهمي در پراكنش، پويايي و تنوع 

). همچنين بانك بذر پايه، اساس و 8جوامع گياهي دارد (

ها پس از اصول توالي جوامع و ظهور دوباره برخي از گونه

) و عامل كليدي در 16باشد (حذف پوشش سطحي مي

پذير در معرض خطر هاي آسيباحياي جوامع و گونه

وده و يك منبع بالقوه براي بازسازي احياي ) ب4انقراض (

  ).15باشد (طبيعي پوشش گياهي مي

ماني بذور مدفون شده عوامل مختلفي بر روي زنده

در خاك و در نتيجه تركيب و تراكم بانك بذر موثرند. 

طور عمده به ميزان توليد بذر و تركيب تركيب بانك بذر به

فعلي است  منابع بذر، كه شامل پوشش گياهي گذشته و

تواند تغييرات ) و اعمال مديريت مي7و  1بستگي دارد (

). بانك بذر خاك نسبت 30قابل توجهي در آن ايجاد كند (

به تركيب پوشش گياهي كنوني و يا مادري در برابر 

امروزه نه  ).27باشند (تر ميشرايط سخت محيطي مقاوم

تنها اهميت دستيابي به اطالعات پايه در خصوص بانك 

عنوان خطوط راهنما در تجديد حيات و بذر خاك به

) بلكه مطالعه 25است ( احياي جوامع گياهي فزوني يافته

تر تنوع زيستي منظور ارائه هر چه جامعبانك بذر خاك به

در يك منطقه با آشكار ساختن تركيب گياهي كه در حال 

حاضر در پوشش گياهي رو زميني حضور ندارند حائز 

  ).5است (اهميت فراوان 

هاي مختلفي تشكيل هر اكوسيستم از بخش

شدهاست موجودات زنده بخشي از آن اكوسيستم 

باشند كه هر كدام از اين موجودات وظايفي را در اين  مي

اكوسيستم بر عهده دارند حيوانات چراكننده و غير چرا 

باشند كه اگر هاي غذايي متفاوتي ميكننده داراي رژيم

يا ميزان مصرف آنها بيش از ظرفيت  اجتماع اين موجودات

آن اكوسيستم باشد باعث بر هم خوردن تعادل اكولوژيكي 

  ).17شود (و تخريب آن اكوسيستم مي

يكي از عوامل مهم تاثيرگذار بر پوشش و خاك 

در خصوص چراي دام بر  .باشدمراتع، چراي دام مي

هاي مرتعي مطالعات خصوصيات كمي و كيفي رويشگاه

باعث تغييرات زيادي در  است كه ام شدهزيادي انج

ها شده است. عالوه بر حيوانات چراكننده از اكوسيستم

قبيل گاو و گوسفند حيوانات غيرچراكننده از جمله موش، 

تواند مورچه، گوركن و يا حيوانات بزرگتر از قبيل گراز مي

تاثير مهمي بر خاك و پوشش اين اكوسيستم داشته 

هاي مشترك در نده يكي از ويژگيعوامل مخرب زد. نباش

توانند هاي مرتعي هستند كه ميبسياري از اكوسيستم

خاك و ساختار جوامع گياهي را تغيير دهند و هجوم 

  ).10هاي مهاجم را تسريع كنند (گونه

تهاجم گرازهاي مراتع عامل اصلي شخم و تخريب 

هاي جهان و طبيعي در بسياري از مناطق و انواع زيستگاه

جز قطب جنوب و جزاير ها بهحال حاضر در تمام قارهدر 

هاي پي يافتن بخش شود كه دراقيانوسي را شامل مي

ها، زمين، ريشه هاي زيرها، پيازاز جمله قارچ مختلف گياه

هاي گندمي باالي زمين، شاخ و برگ ها، گونهبذر

مهرگان بزرگ در زير زمين، سطح وسيعي برگان و بي پهن

كنند كه در واقع اهي و خاك را زيرورو مياز پوشش گي

طور گسترده به باشد. تخريب گرازهمه چيزخوار مي

گذار بر ساختار عنوان يك فاكتور كليدي تاثير به

  ).28است ( ها تشخيص داده شدهاكوسستم
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باشد كه در گراز يكي از حيوانات وحشي مي 

ت هاي گياهي باالبند فلور خزري به وفور يافرويشگاه

ها را شود كه هر ساله سطوح وسيعي از مراتع و جنگل مي

زند و باعث دست آوردن مواد غذايي شخم ميهمنظور ببه

شوند. فعاليت در ها ميهاي مراتع و جنگلتخريب خاك

هاي مرتعي و جنگلي نواحي باالبند ناحيه خزري رويشگاه

دليل تخريب خاك و به تبع آن تغيير در تركيب پوشش به

هايي با ابعاد مشخص كه از صورت لكهاهي روزميني بهگي

  باشد. هاي مجاور متمايز است قابل تشخيص ميتوده

مطالعات متفاوتي در رويشگاهاي متنوع و مناطق 

مختلف جغرافيايي در زمينه تخريب گراز در توزيع و 

و  4سيمان). 14است (هاي گياهي انجام شده فراواني گونه

 طوربهافتند كه اختالل گراز ) دري2009همكاران (

مستقيم از طريق تغيير در مستقيم با مصرف بذور و غير

تواند پويايي و بازسازي جنگل شدت يا فراواني اختالل مي

) در 2011و همكاران ( 5را تحت تاثير قرار دهد. بونو

بررسي اثر اختالل گراز بر روي بانك بذر خاك در مراتع 

هاي خاك در داخل قسمتآلپي دريافتند كه بانك بذر 

خورده توسط گراز كمتر و كوچكتر از حد انتظار بود. شخم

شخم گراز بانك بذر مداوم دائمي را به بانك بذر موقتي 

جابجايي بذور از  وسيلهبهتبديل كرد، به اين دليل كه 

هاي عميق خاك به سطح خاك و بدون حفاظ بخش

ي بذور در زني براگذاشتن بذور سبب ايجاد شرايط جوانه

خورده شد. در سطح جوامع گياهي نتايج آنها مناطق شخم

نشان داد كه اختالل گراز همگني بانك بذر، فراواني و 

دهد، در حالي اي را در جوامع فقير افزايش ميغناي گونه

را  6هاي بومي در جوامع نيتروژن دوستكه بذور گونه

  كاهش داد.

ه مراتع شمال ويژهب ،در كشور ايران در اكثر مراتع

صورتي است شود. اين درشدت مشهود ميكشور گراز به

كه حضور گراز در مرتع باعث ايجاد اختالالتي در خاك و 

هاي اهلي بر پوشش و گردد. مطالعه اثر دامگياهان مي

كه تاثير حيات خاك به كرات گزارش شده است در حالي

ديگر  ويژه گراز گزارشي ارائه نشده است. از طرفهوحش ب

با توجه به ارتباط متقابلي كه گياهان مرتعي و خاك در 

                                                      
1. Siemann 
2.  Bueno 
6 . Nitrophilous 

پويايي اكوسيستم دارند در صورت تغيير در هر يك، سبب 

توان ميشود. تخريب و يا تغيير در كل اكوسيستم مي

گفت تخريب خاك توسط گراز در مراتع را شايد بتوان به 

شود، هاي كشاورزي انجام ميشخم مراتع كه جهت فعاليت

طور كه تحقيقات به كرات نشان داده تشبيه نمود. همان

هاي خاك و  است كه شخم مراتع باعث تغيير ويژگي

شود، شخم پوشش گياهي روزميني و بانك بذر خاك مي

پوشش داشته  تواند اثراتي بر خاك وآن توسط گراز نيز مي

دهد. نظر به باشد، كه لزوم اهميت اين مطالعه را نشان مي

كميت و كيفيت تاثير گراز بر خصوصيات  تماالًاينكه اح

بانك بذر خاك تاثير متفاوتي در جوامع مختلف گياهي 

زمان با مقايسه در پنج خواهد داشت، اين مطالعه هم

بنابراين تحقيق حاضر در نظر جامعه گياهي انجام شد. 

 در اثر اختالل گراز دارد تا تغييرات بانك بذر خاك را

اي و گونه غناي تنوع و بر آنها راتاث ارزيابي صورت به

عالوه براين دومين را ارزيابي نمايد.  تراكم بانك بذر خاك

تر، مقايسه تنوع و تراكم بانك بذر خاك در هدف جزئي

جوامع مختلف مرتعي غالب در منطقه مورد مطالعه 

  باشد. مي

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه 

لي سجا معروف نام مح منطقه مورد مطالعه كه به

هكتار، يكي از مراتع حوزه  750باشد، به مساحت مي

شود كه در بين عرض شمالي آبخيز گلندرود محسوب مي

 ˚ 56́ 25˝ شرقي طول و 36˚ 15 24˝ تا 36˚ 17 12˝

. اين منطقه در است گرفته قرار 51˚ 59́ 12 ˝ تا 51

متر از سطح دريا در  3518تا  2450محدوده ارتفاعي 

تري شهر چمستان در شهرستان نور (استان كيلوم 50

است. در بررسي مشخصات مازندران) واقع شده 

دماي باران و همهواشناسي منطقه بر اساس خطوط هم

تهيه شده از دو ايستگاه هواشناسي بلده و كجور كه 

متوسط درجه  ،باشدنزديكترين ايستگاه به منطقه مي

د و مقدار درجه سانتي گرا 14تا  12حرارت ساليانه 

متر بوده و با ميلي 650متوسط بارندگي ساليانه درحدود 

توجه به كوهستاني بودن منطقه، قسمت عمده نزوالت به 
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باشد. اقليم مرتع مورد نظر با استفاده از صورت برف مي

  باشد.روش اقليم نماي آمبرژه داراي اقليم سرد مي
در منطقه مورد مطالعه پس از بازديد صحرايي در 

زني گراز بر منظور تعيين اثر شخم، به1391ايل خرداد او

هاي تنوع و غنا در جوامع مختلف مرتعي، روي شاخص

 Festuca ovina-Bromus پنج جامعه مرتعي شامل 

tomentellus ،Plantago lanceolata-Bromus 

tomentellus،Alyssum minus- Astragalus sp.  ،

Trifolium repens -pratensis Poa و Asperugo 

procumbens -foliosum Chenopodium در انتخاب شد .

هاي مختلفي را در منطقه اين جوامع گراز خرد زيستگاه

مورد مطالعه براي انجام فعاليت غذايي و استراحت 

زني و زنند كه شخمكرر شخم ميصورت هر ساله و م به

باشد. اين گونه زدن خاك جزء فعاليت رايج گراز ميهمبر

طور معمول با كندن خاك سطحي توسط پوزه خود به به

تفكيك جوامع  ).22پردازد (جستجوي مواد غذايي مي

طبق آنچه در علوم مرتع مرسوم است براساس گونه غالب 

كه گونه گياهي كه بيشترين  صورتبدين انجام شد، 

داد درصد تركيب پوشش گياهي در منطقه را تشكيل مي

هايي كه بعد از بعد از آن گونهعنوان گونه غالب اول و به

شرط داشتن درصد گونه اول داراي پوشش بيشتري بود، به

عنوان پوشش گياهي بيش از نصف پوشش گونه غالب به

انتخاب شدند. در هر كدام از جوامع  گونه همراه اول

زني گراز در آن مشهود كه فعاليت شخم 7حداقل يك لكه

هار پالت (چهار بود تعيين گرديد. در داخل هر لكه چ

 عنوان تكرار در هر جامعهبهجهت اصلي خارج از لكه) 

 4برداري از خاك مستقر گرديد و معادل آن نمونه براي

. شدگيري پوشش مستقر اندازه برايپالت خارج از لكه 

سطح هر پالت با توجه به منابع مورد مطالعه و غالب بودن 

الت در هر پوشش علفي در منطقه يك متر مربع و تعداد پ

لكه با توجه به مساحت لكه و حداقل تكرار مورد نياز براي 

عدد انتخاب گرديد. در واقع تكرار نمونه  4آناليز آماري، 

منظور بررسي به). 2عدد بوده است ( 4برداري در هر لكه 

تغييرات بانك بذر خاك در داخل هر پالت با استفاده از 

 5متر با سانتي 10متر و با عمق سانتي 5اوگر به قطر 

ليتر خاك براي هر نمونه خاك  8/0تكرار حجمي معادل 

                                                      
7 . Patch 

برداشت گرديد (پنج نمونه خاك از چهار گوشه و وسط هر 

متري برداشت شد). نمونه خاك سانتي 10پالت تا عمق 

مربوط به هر قطعه با يكديگر مخلوط شده تا يك نمونه 

  مركب از هر كدام استخراج شود. 

  

  

  
هاي نمونه برداري در داخل و ه تكرار پالتنقش – 1شكل 

خارج هر لكه (در هر جامعه گياهي يك لكه با چهار تكرار نمونه 

  برداري گرديد)

  

هاي مركب خاك پس از برداشت هريك از نمونه

هاي پالستيكي ريخته شد و پس از داخل كيسه

 برايگذاري (شماره پالت، لكه و نوع كاربري)  برچسب

روش پيدايش نهال نتقل شد. سپس بهكشت به گلخانه م

) مورد بررسي قرار 21و  9اي (معروف به كشت گلخانه

هاي خاك در محيط گلخانه، با گرفت. در اين روش، نمونه

گراد و ) درجه سانتي18-25شرايط دمايي مناسب (

 40×26هاي پالستيكي رطوبت كافي در داخل سيني

دند، كشت متري كه در زير حاوي چند سوراخ بوسانتي

هاي خاك بر روي اليه گرديد. در داخل هر سيني، نمونه

متر) به سانتي 3نازكي از ماسه استريل (به ضخامت 

 6/0ها بيشتر از اي پخش شدند تا ضخامت آن گونه

متر نباشد تا اينكه بذور در معرض نور و هوا قرار سانتي

 زني برخوردار شوند. تأمينگيرند و از شانس باالي جوانه

پاشي از باال صورت مهزني بهرطوبت مورد نياز براي جوانه

اي جهت اطمينان از وجود بذور هرز گلخانه .صورت گرفت

عنوان سيني يك سيني به 10و يا ماسه بستر به ازاي هر 

شاهد، بدون خاك مناطق مورد مطالعه بينابين ساير 

طور هاي در حال ظهور بهها قرار گرفت. نهالسيني

روز يك بار شمارش شده و حذف  12هر  اًن حدودميانگي

كهماه سپس بعد از شش دند، تا ديگر بذوري سبز نشودش
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ديگر هيچ بذري در داخل سيني جوانه نزد، آبياري به 

مدت دو هفته قطع و بعد از آن با ايجاد يك خراش 

ها دوباره شروع به آبياري سطحي خاك در داخل سيني

ال در اين دوره مورد مطالعه ). اما به هر ح3و 18شد (

زني از خاك نشد. در نهايت هيچ بذري موفق به جوانه

گيري در تعداد بذور در هر پالت با توجه به مساحت نمونه

افزار  سپس با استفاده از نرم واحد مترمربع احتساب گرديد.

Past هاي هاي تنوع شانون و سيمپسون و شاخصشاخص

ه گرديد. با استفاده از غناي مارگالف و منهينگ محاسب

(تجزيه واريانس دو طرفه) اقدام به  GLMآزمون آماري 

ها گرديد تا اثر اصلي شخم گراز، نوع تجزيه آماري داده

هاي بانك بذر خاك پوشش و اثر متقابل آن دو بر ويژگي

(تراكم، تنوع و غنا) بررسي شد. اين آزمون در محيط 

   انجام گرديد.  SPSSافزار  نرم

  

  يجنتا

بر نشان داد اثر جامعه (تيپ)  نتايج تجزيه واريانس

هاي تنوع شانون و سيمپسون، غناي مارگالف شاخص روي

و منهينگ و تراكم بانك بذر خاك در سطح يك درصد 

داري بودند. اثر لكه (گراز) براي داراي اختالف معني

هاي تنوع شانون و سيمپسون، شاخص غناي فاكتور

بذر خاك در سطح يك درصد و  منهينگ و تراكم بانك

براي شاخص غناي مارگالف در سطح پنج درصد داراي 

داري بودند. اثر متقابل جامعه (تيپ) و لكه اختالف معني

(گراز) براي شاخص تنوع شانون و تراكم بانك بذر خاك، 

داري با هم در سطح يك درصد داراي اختالف معني

نگ و داشتند و براي شاخص غناي مارگالف و منهي

  داري مشاهده نشد.شاخص سيمپسون اختالف معني

   

اثر گراز بر برخي خصوصيات بانك بذر خاك در داخل و 

  :يخارج لكه جوامع مختلف مرتع

نتايج نشان داد كه مقادير شاخص غناي مارگالف، 

هاي تنوع (شانون و سيمپسون) و تراكم بذر در شاخص

تفاوت هاي جوامع مختلف مرتعي داخل و خارج لكه

داري در سطح يك درصد با هم داشتند. براي معني

داري در سطح پنج درصد اختالف معني منهينگ شاخص

ها در خارج طوري كه بيشترين مقدار آنمشاهده گرديد. به

 داخل لكه وجود داشت. ها درها و كمترين مقدار آنلكه

 بيشترين تراكم بانك بذر خاك مربوط به گونه

Chenopodium  foliosum هاي يكساله از جمله بوده گونه

Chenopodium  foliosum ،Alyssum bracteatum  ،

Capsella bursa-pastoris ،Descurainia sophia و Poa 

bulbosa   بيشترين حضور را در داخل اختالالت گراز به

بذر درخارج  1694خود اختصاص دادند. در مجموع تعداد 

 داخل لكه سبز شدند (جدولبذر در  1278از لكه و تعداد 

2.(  

 

  هاي بانك بذرخاك شاخص )GLM( دو طرفهنتايج تجزيه واريانس  -1جدول 

  تراكم  تنوع  غنا 

  شانون  سيمپسون  منهينگ  مارگالف

  01/202**  48/38**  54/231**  49/43**  15/28**  جامعه

  59/12**  37/98**  55/41**  28/5*  41/24**  لكه

11/2  لكه ×جامعه ns 35/0 ns 38/0 ns **28/5  **21/6  

 

  مرتعي در جوامع مختلفانحراف معيار)  ±(اثر گراز بر شاخص هاي بانك بذر خاك  -2جدول 

  غنا تنوع تراكم بانك بذر

 منهينگ مارگالف سيمپسون شانون

  خارج لكه 28/1±57/0 79/1±58/0 64/0±27/0 72/1±3/0 25/46±58/31

 لكه داخل 09/1±49/0 36/1±47/0 52/0±26/0 11/1±5/0 21/39±22/38
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 اثر اصلي جامعه (تيپ) بر خصوصيات بانك بذر خاك

  :در جوامع مرتعي

ها مقدار دست آمده از مقايسه ميانگيننتايج به

(منهينگ و  هاي تنوع (شانون، سيمپسون)، غنايشاخص

مارگالف) و تراكم بانك بذر خاك نشان داد كه كليه 

داري در لف مرتعي تفاوت معنيها در جوامع مختفاكتور

طوري كه بيشترين سطح يك درصد با هم داشتند. به

هاي تنوع شانون و سيمپسون و شاخص مقدار شاخص

و   Br. tomentellus – F. ovinaجامعهدر  منهينگ غناي

هاي بانك بذر خاك در جامعه كمترين مقدار اين شاخص

A. procumbens-Ch. foliosum ين وجود داشت. همچن

 .Plبيشترين مقدار شاخص غناي مارگالف در جامعه 

lanceolata –Br. tomentellus  و كمترين مقدار اين

 A. procumbens -Ch. foliosumشاخص در جامعه 

عالوه بيشترين مقدار تراكم بانك بذر خاك مشاهده شد. به

و كمترين  A. procumbens -Ch. Foliosumدر جامعه 

 بود (جدول  P. Pratensis- T. repensمقدار آن در جامعه

3.(  

  

در بانك بذر خاك  انحراف معيار) ±( يكنواختيو  هاي تنوع (سيمپسون و شانون) و غنا (منهينگ و مارگالف)مقادير شاخص -3جدول 

 .Pl. lanceolata– Br جامعه گياهي، Br. tomentellus – F. ovinaبه ترتيب بيانگر جامعه گياهي  5الي  1. اعداد مرتعي مختلف جوامع

tomentellus  جامعه گياهي ،T. repens  P. pratensis- ، جامعه گياهيAstragalus sp – A. bracteatum جامعه گياهي وCh. foliosum- A. 

procumbens  باشدمي  

  ام جامعه  غنا تنوع

 منهينگ مارگالف سيمپسون شانون

74/4±25/0    78/0±27/0 91/1±47/0 67/1±26/0 1  

73/1±31/0  77/0±26/0 09/2±45/0 47/1±28/0 2  

53/1±28/0  73/0±06/0 78/1±34/0 51/1±23/0 3  

42/1±36/0  55/0±09/0 37/1±12/0 04/1±26/0 4  

74/0±06/0  11/0±08/0 82/0±26/0 34/0±08/0 5  

  

خصوصيات  اثر متقابل جامعه (تيپ) و گراز( لكه) بر

در جوامع مختلف مرتعي: بانك بذر خاك

ايج اثر جامعه (تيپ) و گراز (لكه) بر مقادير نت

خصوصيات بانك بذر خاك نشان داد كه تراكم بانك بذر 

شاخص تنوع شانون در سطح يك درصد داراي  در خاك و

داري در جوامع مختلف و در داخل و خارج اختالف معني

كه شاخص تنوع سيمپسون و  لكه جوامع داشتند. در حالي

داراي اختالف  منهينگو  هاي غناي مارگالفشاخص

هاي تنوع داري نشان ندادند. بيشترين مقدار شاخصمعني

و شاخص غناي مارگالف در جامعه  شانون و سيمپسون

Br. tomentellus – F. ovina  و در خارج از لكه و كمترين

هاي بانك بذر خاك در جامعه مقدار اين شاخص

A.procumbens-Ch. foliosum د و در داخل لكه وجو

  ).4 داشت (جدول

 .Aبيشترين مقدار تراكم بانك بذر خاك در جامعه 

procumbens-Ch. foliosum  و در خارج لكه و كمترين

و در   P. pratensis – T. repensمقدار آن در جامعه 

بيشترين مقدار شاخص غناي منهينگ در  .داخل لكه بود

و در خارج لكه و   P. pratensis – T. repens جامعه

-A. procumbens رين مقدار اين فاكتور در جامعهكمت

Ch.  foliosum  1و در داخل لكه مشاهده شد (شكل.( 
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و يكنواختي بانك هاي تنوع (سيمپسون و شانون) و غنا (منهينگ و مارگالف) اثر متقابل گراز (لكه) و جامعه (تيپ) بر شاخص -4جدول 

 .Brبه ترتيب بيانگر جامعه گياهي  5الي  1اعداد  .و خارج لكه هاي جوامع مختلف مرتعي در داخل انحراف معيار) ±(بذر خاك 

tomentellus – F. ovina ،جامعه گياهي Pl. lanceolata– Br. tomentellus  جامعه گياهي ،T. repens  P. pratensis- جامعه گياهي ،Astragalus 

sp – A. bracteatum جامعه گياهي وCh. foliosum- A. procumbens  باشدمي.  

  نام جامعه  غنا  تنوع

 منهينگ مارگالف سيمپسون شانون

 خارج 1 52/1±19/0 34/2±2/0 84/0±27/0  95±05/0/1

  داخل 1 41/1±32/0 6/1±46/0 74/0±26/0    54/1±2/0

 خارج 2 81/1±22/0 22/2±43/0 82/0±02/0    93/1±16/0

  داخل 2 47/1±22/0 73/1±06/0 7/0±05/0    44/1±16/0

 خارج 3 59/1±05/0 99/1±36/0 79/0±02/0    74/1±19/0

  داخل 3 43/1±16/0 55/1±17/0 67/0±07/0    33/1±19/0

 خارج 4 09/1±39/0 38/1±17/0 61/0±05/0    67/1±36/0

  داخل 4 98/0±06/0 35/1±04/0 51/0±08/0    17/1±16/0

 خارج 5 39/0±04/0 04/1±14/0 4/0±02/0    29/1±09/0

  داخل 5 28/0±05/0 59/0±1/0 06/0±05/0    18/0±12/0

  

  

 
در داخل و خارج لكه هاي جوامع مختلف انحراف معيار)  ±اثر متقابل گراز (لكه) و جامعه (تيپ) بر تراكم بانك بذر خاك ( -2شكل 

، جامعه  Pl. lanceolata– Br. tomentellus ، جامعه گياهي Br. tomentellus – F. ovinaبه ترتيب بيانگر جامعه گياهي  5الي  1اعداد  .مرتعي

 و باشد مي  Ch. foliosum- A. procumbensو جامعه گياهي Astragalus sp – A. bracteatum، جامعه گياهي -T. repens  P. pratensisگياهي 

inي داخل لكه ودهنده نشان out ي خارج لكه مي باشدنشان دهنده 

  

  گيريبحث و نتيجه

ي خصوصيات بانك بذر خاك در اثر گراز بر برخ

  داخل و خارج لكه جوامع مختلف مرتعي:

گراز سبب تغيير در شاخص تنوع، بر اساس نتايج، 

هاي بانك بذر خاك در جوامع مختلف غنا و تراكم گونه

طوري كه اثر اختالل گراز سبب كاهش مرتعي شد. به

هاي غناي (منهينگ و داري در مقادير شاخصمعني

هاي تنوع (شانون و سيمپسون) و تراكم شاخص، مارگالف)

هاي جوامع مختلف مرتعي بانك بذر خاك در داخل لكه
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اي بانك بذر گرديد. باال بودن ميزان تنوع و غناي گونه

توان به عدم اختالل و خاك در خارج از لكه جوامع را مي

شخم خاك توسط گراز و ترميم پوشش گياهي از طريق 

كاهش تنوع  ).24رويشي نسبت داد ( هايبانك بذر و اندام

اي بانك بذر خاك مناطق شخم خورده را و غناي گونه

توان به شخم اين مناطق توسط گراز نسبت داد، زيرا مي

گراز در ابتداي فصل رويش شروع به شخم و اختالل در 

كند كه اين امر به دو صورت باعث كاهش تنوع و خاك مي

گياهان را ريشه كن  شود يكي به اين دليل كهغنا مي

نموده و گياهان قادر به ترميم و احياي خود پس از بروز 

شوند و دوم اينكه باشند و خشك مياختالل خاك نمي

قبل از زماني كه گياه به بذردهي كامل برسد به گياه 

باشد و شود و گياه قادر به توليد بذر نميصدمه وارد مي

  شود. خاك از لحاظ منابع بذري بسيار فقير مي

اي بانك بذر خاك همچنين كاهش تنوع و غناي گونه

توان به عدم توانايي گياه براي در اثر اختالل گراز را مي

رشد مجدد پس ازاختالل گراز دانست. در اين زمينه 

گياهان حتي با داشتن ذخاير بانك بذر نيز درصد تاج 

پوشش كمتري نسبت به مناطق مختل نشده دارند. از 

ها توسط هر ساله در اين مناطق در داخل لكهآنجايي كه 

شود و با توجه به اينكه گراز يك گراز شخم خورده مي

ها، ريزوم، پياز و پيازچه حيوان همه چيز خوار است بذر

خورد، در نتيجه اين مناطق به مرور موجود در خاك را مي

اثر ريشه كني و  دهد.زمان منبع بذري خود را از دست مي

ني و تنوع بذر در بيشتر جوامع گياهي تخريب شخم، فراوا

دهد. بانك بذر خاك درون وسيله گراز را كاهش ميشده به

لكه ها كمتر و كوچكتر از حد انتظار بود كه با نتيجه بونو و 

كني گراز بانك ) مطابقت داشت. ريشه2011(  1همكاران

كند در بذر طوالني مدت را به بانك بذر موقت تبديل مي

هاي عميق خاك در اثر ه اين دليل كه بذور از بخشواقع ب

هاي پاييني خاك به سطح خاك اختالل گراز از عمق

نزديك شده و در اثر بدون حفاظ گذاشتن بذور به شرايط 

رسد و يا اينكه پديده زني در سطوح تخريب شده ميجوانه

گيرد. دليل كاهش تعداد بذر خواري در آنها صورت مي

ذر خاك در داخل لكه ها در جوامع هاي بانك بگونه

شخم و پوزه توان گفت كه مختلف مرتعي را اين طور مي

                                                      
1
 . Bueno 

هاي گياهي را به مرور زمان ضعيف كرده خواري گراز گونه

كني گراز قادر به و در نهايت در اثر عدم زادآوري و ريشه

  شوند.ايجاد بذر نيستند يا  حذف مي

 

ك بذر خاك اثر اصلي جامعه (تيپ) بر خصوصيات بان

  :مرتعي  در جوامع

ها دست آمده از مقايسه ميانگينبا توجه به نتايج به

ها در جوامع مختلف مرتعي كه نشان داد كليه فاكتور

 داري در سطح يك درصد با هم داشتند.تفاوت معني

– Pl. lanceolata وBr. tomentellus – F. ovinaجوامع 

Br. Tomentellus دوري از  له نسبتاًدليل اينكه در فاصبه

آغل گوسفند قرار گرفته و عمل شدت و تكرار چرا در اين 

جوامع كمتر صورت گرفته است، داراي بيشترين مقدار 

باشند. بيشتر مطالعات قبلي نشان اي ميتنوع و غناي گونه

اي دهد كه چراي شديد باعث كاهش تنوع و غناي گونهمي

ذر خاك هم در پوشش گياهي سرپا و هم در بانك ب

گردد. چرا در طول دوره گلدهي و يا رسيدن بذر عمده  مي

طور تواند مانعي براي ايجاد بانك بذر خاك و بهها ميگونه

) 2005( 2فريدل و   ها شود. كينلوچتدريجي نابودي گونه

ها به شدت تحت تاثير بيان داشتند پراكنش ناهمگون بذر

باشد. از چراي حيوانات و انتخاب گياهان جهت چرا مي

در  A. procumbens-Ch. Foliosumآنجايي كه جامعه 

گاه گوسفند قرار گرفته و به شدت نزديكي آغل و استراحت

اي چه در مورد چرا قرار گرفته از لحاظ تنوع و غناي گونه

پوشش گياهي روزميني و چه در بانك بذر خاك فقير 

دار باشد و در مقايسه با ساير جوامع داراي كمترين مق مي

باشد. همچنين چرا تنوع و غنا در بانك بذر خاك مي

هاي تواند از طريق كاهش اختصاص فتوسنتز به اندام مي

ها و توليد مثلي به خاطر برداشت برگ و يا حذف گل

ها باعث كاهش توليد بذر و در نتيجه كاهش تراكم بذر  دانه

، به طوري كه باعث )11هاي خوشخوراك شود (گونه

شود و كاهش تراكم بذر هاي خوشخوراك مينهنابودي گو

ها را در پي خواهد داشت. از داليل اختالف در اين گونه

توان به اي اين جوامع را ميمقادير تنوع و غناي گونه

شرايط رويشگاهي، موقعيت قرارگيري جوامع در مرتع 

ها هر يك از مورد نظر و تاثير متفاوت چراي دام بر گونه

                                                      
2
 . Kinloch & Friedel 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
94

.9
.1

.4
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1394.9.1.4.7
https://rangelandsrm.ir/article-1-167-en.html


  63                                                                                         4139 بهار/ اول/ شمارة نهمنشرية علمي پژوهشي مرتع، سال 

  

 

 

 .A. procumbens-Chداد. در جامعه  اين جوامع نسبت

Foliosum گونه Ch. Foliosum  توسط حيوانات به مقدار

گيرد و از طرفي در اين جوامع كمتري مورد چرا قرار مي

،  Chenopodium  foliosumهاي از جمله گونه

Descurainia sophia ،Sameraria nummularia  با مقدار

ر تراكم بانك بذر بذردهي بسيار باالست بيشترين مقدا

خاك در جوامع مختلف مرتعي را به خود اختصاص داده 

است. بيشترين مقدار پوشش اين جامعه مربوط به گياهان 

باشد. گياهان يكساله به دليل توليد بذر فراوان يكساله مي

ساليانه، توليد بذر كوچك كه به آساني توسط باد انتشار 

كنند پايين بودن ييافته و در داخل اختالالت خاك نفوذ م

ماني آنها بخش اعظم بانك بذر شدت بذرخواري و نرخ زنده

). 26اند (خاك را به خود در اين جامعه اختصاص داده

اي بانك بذر خاك تابعي از توليد طور كلي تركيب گونه به

بذر گياهان در گذشته و زمان حال و همچنين ميزان طول 

هرحال مطالعات به). 29باشد (عمر بذرها در خاك مي

بيشتري بايستي در خصوص تاثير نوع جامعه بر تراكم و 

تركيب بانك بذر انجام شود. عدم اطالع از ورودي بذور به 

خاك در هر جامعه، مانع از بحث بيشتر در مورد تاثير نوع 

  جامعه بر بانك بذر مي گردد. 

توان گفت اختالل خاك توسط گراز در طور كل ميبه

هاي  بتوان به شخم مراتع كه جهت فعاليت مراتع را شايد

شود، تشبيه نمود و مناطق شخم كشاورزي انجام مي

خورده توسط گراز را در سال بعد با اراضي رها شده 

كشاورزي تشبيه نمود.  همان طور كه تحقيقات به كرات 

نشان داده است كه شخم مراتع باعث كاهش تنوع و غناي 

ط گراز نيز اثر مشابه دارد. شود، تخريب آن توساي ميگونه

دليل مصرف مستقيم ن احتماال بهمنفي آحتي تأثير 

زني تواند از شخمگياهان توسط گراز مياندامهاي مختلف 

 كشاورزي بيشتر باشد. ادوات

 

  سپاس گذاري

از جناب آقاي دكتر حسن قليچ نيا و مهندس 

هاي غالمحسن ويس كرمي كه در زمينه شناسايي گونه

اند كمال را در انجام اين تحقيق ياري نموده گياهي ما

  تشكر و قدرداني را داريم.
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