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  و بانک بذر خاك راشکوبیزبر تنوع گیاهی  Atriplex lentiformisبررسی اثر کشت 
  

  2، آزاده دیلم2جواد اسفنجانی، *1ندا ابراهیمی محمدآبادي
  دانشگاه گنبد کاووس کارشناسی ارشد مرتعداري اندانشجوی2 آموخته کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه گنبد کاووسدانش1  

  
  

  چکیده 
 به محیطی زیست هاي ارزیابی و گیاهی پوشش مطالعات در وسیعی طور به است، یکنواختی و غنا از ترکیبی اي گونه تنوع

 گیاهی تنوع و غنا از قسمتی .گیرد می قرار استفاده مورد ها اکوسیستم وضعیت تعیین در مهم هاي شاخص از یکی عنوان
. دهد می تشکیل شوند، می ذخیره درخاك که اي نه نزدهجوا و زنده بذرهاي شامل که خاك بانک بذر را اکوسیستم، هر

 Atriplex lentiformisواینر در پوشش گیاهی زیراشکوب -هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه شاخص تنوع شانون
بوته آتریپلکس  10برداري به روش سیستماتیک تصادفی با انتخاب  نمونه. است) 5-10(و ) 0-5(و بانک بذر خاك اعماق 

پوشش گیاهی در زیر ) تعداد در واحد سطح(تراکم . انجام شدمتر مربعی1رایط متوسط گیاهی با استفاده از پالت با ش
اي  ها جمع آوري شده و در شرایط گلخانه همان بوته) 5-10(و ) 0-5(هاي خاك در دو عمق  نمونه. گیري شد ها اندازه بوته

واینر با کمک نرم افزار - سپس شاخص تنوع شانون. هی، نگهداري شدهاي گیا زنی و امکان شناسایی گونه تا زمان جوانه
PAST اي در زیر اشکوب آتریپلکس بیشتر از دو تیمار  شاخص تنوع گونهنتایج نشان داد که . محاسبه و آنالیز شد

که احتماال  افتهی بهبود یاهیگ يها گونه تنوع ها بوته ریدر ز .دار نبود دیگري بود؛ البته این اختالف از نظر آماري معنی
و  ها بوته ریدر ز بر بذور و گیاهان Atriplex lentiformisاثرات مثبت و تحریک کننده رشد مواد آللوپاتیکی لیدل به

  .کندهمچنین احتماال این گیاه نقش پرستار را براي زیر اشکوب خود فراهم می
  

 .اي نهتراکم گو برداري، نمونه اي، ، تنوع گونهPAST :هاي کلیدي واژه
  

  همقدم -1
جنس  یبوم ریغ يها است که از گونه یطوالن انیسال ران،یخشک ا مهیمراتع خشک و ن ایبه منظور اصالح و اح

و  Atriplex canescens ،Atriplex halimusمورد استفاده عبارتند از  يها گونه نیمهمتر. شود یاستفاده م پلکسیآتر
Atriplex lentiformis .بر سطح  زیاست و هر ساله ن شده يکار ها، بوته گونه نیا طاز مراتع خشک توس یعیامروزه سطح وس

) باشد یبوم ریغ اهیاگر آن گ ژهیبه و( طیدر مح دیجد اهیگ کیالزم به ذکر است که در اثر کشت . شود یکشت آن افزوده م
و موجودات  یبوم اهانیدر خاك، گ دتوان یم راتییتغ نیا. وجود دارد ستمیو اکوس یعیطب طیدر مح یراتییاحتمال بروز تغ

اي که ترکیبی از غنا و یکنواختی است، به طور  تنوع گونه). 1383( کند حنطه و همکاران جادیا یمنف ایزنده، اثرات مثبت 
هاي مهم در تعیین وضعیت  هاي زیست محیطی به عنوان یکی از شاخص وسیعی در مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابی

هاي اکولوژیک  اي باال را با پایداري سیستم طوري که بسیاري از محققین تنوع گونه به. گیرد استفاده قرار می ها مورد اکوسیستم
اي به عنوان یک شاخص حساس براي  هاي مختلف تنوع گونه ها یا مدل هرچند که در مورد استفاده از شاخص. دانند مرتبط می

و همکاران  Battlesاختالف نظر وجود دارد  رد،عملک نیبهتر ياراشاخص د نیینشان دادن خسارت وارده به سیستم و تع
 ریبه موارد ز توان یعنوان مثال م ها پرداخته شده است، به گونه يبر تنوع و غنا اهانیاثر گ یبه بررس ياریمحققان بس. )2001(

، )10-15(کشت  نیبا سن) Haloxylon aphyllum(تاغ  اهیکاشت س ریتاث ی، به بررس)1386(و همکاران  یبخش. اشاره نمود
نشان داد که کشت تاغ بر روي  جینتا. ها پرداختند پراکنش، غنا و تشابه گونه يها سال و منطقه شاهد بر شاخص 25از  شتریب

) 10-15( نیها مربوط به منطقه تاغ کاري با سن غناي گونه نیشترینداشته است، ب یچندان ریاشکوب تاًث ریهاي ز پراکنش گونه
 يکانسنس بر تنوع و غنا پلکسی، اثر کشت آتر)1389(و همکاران  يمحمد. ها در منطقه شاهد بود غناي گونه نیرو کمت
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که از نظر  یگزارش کردند، در حال کسانی يو آمار یدر منطقه عباس آباد مشهد را نسبت به منطقه شاهد از نظر کم يا گونه
و تنوع گیاهی هر اکوسیستم، را بانک  غناقسمتی از . شده است منطقه یبوم يها تیجمع ینیموجب جانش پلکسیآتر یفیک

 نیتر از مهم یکیبانک بذر خاك . دهد شوند، تشکیل می اي که درخاك ذخیره می بذر خاك که شامل بذرهاي زنده و جوانه نزده
ون منجر به حفظ و به شکل بذور مدف یاهیآن جامعه گ يکردن اجزا رهیاست که با ذخ یاهیهر جامعه گ يکارکرد يها بخش

در ). Bekker )1998 شود یم یانسان ایو  یعیمخرب طب طیبه هنگام بروز شرا یاهیهر اجتماع گ یاهیگ يها تیجمع يهدارنگ
شاخص تنوع بوسیله خاك  يمتر یسانت) 5-10(و ) 0-5(اعماق در اشکوب و بانک بذر  ریزبر  A. lentiformis پژوهش، اثر نیا

  .شودبررسی می )شاخص تنوع نیتر یعموم( نروای–شانون  يا گونه
  

  ها مواد و روش -2
دقیقه  26درجه و  37کاشت آتریپلکس چپرقویمه واقع در سی کیلومتري شمال گنبد کاووس با موقعیت  مراتع دست

سپس  .عنوان منطقه مورد بررسی انتخاب شد متر از سطح دریا به 60دقیقه طول شرقی و ارتفاع  4درجه و  50عرض شمالی و 
متر 1بوته آتریپلکس با شرایط متوسط گیاهی با استفاده از پالت  10برداري به روش سیستماتیک تصادفی با انتخاب  نمونه

ها با دو  سپس خاك زیر بوته. گیري شد ها اندازه هاي گیاهی، در زیر بوته گونه) تعداد در واحد سطح(تراکم . مربعی انجام گرفت
 و نفوذ و براي شد داده قرار مصرف یکبار ظروف در هاي خاك سپس نمونه. خاکبرداري شد متري سانتی) 5-10(و ) 0-5(عمق 

استریل  هاي شن دادن قرار از پس. شد متر استفاده سانتی 5/1عمق  به و شده استریل شن ها از ظرف داخل در رطوبت نگهداري
در دماي (وسیله دستگاه اتوکالو  کود دامی استریل شده بهشدند و  ریخته ها داخل ظرف خاك هاي نمونه ها ظرف کف در شده
منظور از بین  استریل نمودن کود به(شد  ها قرار داده متر بر روي نمونه سانتی 5/1به عمق ) دقیقه 90گراد به مدت  سانتی 120

نمونه از کود استریل شده  به منظور اطمینان از عدم حضور بذر سالم در کود یک). بردن قوه نامیه بذور موجود احتمالی است
اي در آزمایشگاه مرتعداري دانشگاه گنبد کاووس  هاي آماده شده در شرایط گلخانه نمونه. نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد

 شمارش شناسایی و زده جوانه بذرهاي. انجام شد نیاز بر حسب و مرتب طور به آبیاري. نگهداري شد) گراد سانتی 20- 25دماي (
با استفاده از  .گردند شناسایی سپس و بیشتري داشته رشد تا منتقل بزرگتر ظروف به شناسایی دقیق عدم صورت در و شدند

  . محاسبه شد و بین سه تیمار مورد نظر مقایسه شد )1رابطه ( واینر-شاخص تنوع شانون) 17/2ورژن ( PASTنرم افزار 

                    1(  
  

S : ،تعداد کل گونه هاni :تعداد افراد گونه  i ،ام Pi  : نسبت افراد گونهi  ،ام جامعه:Pi نسبت افراد یا وفور گونهi  ،ام:Ln 
 .10لگاریتم در پایه 

  
  

  نتایج - 3
و کمترین آن در بانک بذر خاك عمق ) 406/2(باالترین مقدار شاخص تنوع شانون واینر در زیراشکوب طبیعی آتریپلکس

  ).1ل جدو(دیده شد ) 411/1( 5-0
  

    مقادیر شاخص تنوع شانون واینر در زیر اشکوب طبیعی آتریپلکس و بانک خاك در اعماق. 1جدول
  )5-10(و ) 0- 5(

  تیمار
  )5-10(بانک بذر خاك   )0-5(بانک بذر خاك   اشکوب طبیعی آتریپلکسزیر 

406/2  411/1  807/1  
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) 0-5(یر اشکوب طبیعی آتریپلکس و بانک خاك در اعماق نتایج حاصل از تجزیه واریانس شاخص تنوع شانون واینر در ز
  ).2جدول (دار در بین تیمارها است  نشان دهنده، عدم اختالف معنی) 5-10(و 
  

تجزیه واریانس شاخص تنوع شانون واینر در زیر اشکوب طبیعی آتریپلکس و بانک . 2جدول
  )5-10(و ) 0- 5(خاك در اعماق 

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر  صفات

 شاخص تنوع
  ns 19/36  2  بین تیمارها

  19/97  45  خطا
ns دار در بین تیمارهاست بیانگر عدم اختالف معنی.  

  
واینر تیمارها نشان دهنده باالتر بودن شاخص در زیراشکوب آتریپلکس نسبت به - هاي شاخص شانون مقایسه میانگین

  ).3جدول (داري وجود ندارد  اعماق مختلف، اختالف معنیدر بانک بذر . بانک بذر خاك زیر اشکوب است
  

  واینر تیمارها-هاي بین شاخص شانون مقایسه میانگین. 3جدول 
 t  درجه آزادي  ها میانگین

  821/8 **  182  )0-5(بانک بذر در عمق   زیراشکوب آتریپلکس
  773/5**  182  )5- 10(بانک بذر در عمق   زیراشکوب آتریپلکس

  ns 268/3  182  )5- 10(بانک بذر در عمق   )0-5(ق بانک بذر در عم
  .دار در بین تیمارهاست بیانگر عدم اختالف معنی ns، 05/0دار در سطح  بیانگر اختالف معنی** 

  
دلیل  احتماال به. اي کمتري دارد در مجموع بانک بذر در اعماق مختلف نسبت به زیر اشکوب آتریپلکس، تنوع گونه

گیري بیانگر بهبود کمی و  این نتیجه .مواد آللوپاتیکی آتریپلکس در طبیعت بر بذور گیاهان منطقه است تاثیرات تحریک کننده،
  .دارد 1389در سال و همکاران  يمحمداي در زیر اشکوب آتریپلکس است که مطابقت نسبی با نتایج  کیفی تنوع گونه
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