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 اي بانک بذر خاك در مراتع قشالقی شهرستان گمیشانمقایسه غنا و تنوع گونه

  

 4و حسین صبوري3، علی ستاریان2، مجید محمد اسمعیلی*1رحمان بردي کر      
 4ه گنبد کاووس، استادیار دانشگا3، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس2، داري، دانشگاه گنبد کاووسنویسنده مسئول، دانشجوي کارشناسی ارشد مرتع *١

، دانشگاه گنبد کاووستولیدات گیاهیاستادیار، گروه   

  
  
  
  

  چکیده
 5-10و  0-5اي بانک بـذر خـاك در دو عمـق    این تحقیق به منظور بررسی تاثیر چراي دام بر روي غنا وتنوع گونه  

بـرداري از بانـک بـذر    نمونـه . متري خاك، در مراتع شمال شهرستان گمیشان از توابع استان گلستان انجام گردیدسانتی
یعنی زمانی که تمامی بذرها ریـزش کـرده بودنـد     1391خاك در هر کدام از مناطق چرا شده و قرق در اوایل زمستان 

متري به صورت  100ترانسکت  3سیستماتیک بوده و براي هر کدام از مناطق  -برداري به روش تصادفینمونه. انجام شد
 10متر مربعی به فاصـله   4پالت  10در طول هر ترانسکت نیز از . همدیگر مستقر گردیدندمتر از  100موازي به فاصله 

متر با سانتی 5-10و  0-5از داخل هر پالت، حجم خاکی به مقدار یک لیتر، به طورمجزا از دو عمق . متر استفاده گردید
هـاي  گونه خواب احتمـالی بـذرها، نمونـه    به منظور شکسته شدن هر. . متر برداشت شدسانتی 5قطر استفاده از اگري به

هـا بـه گلخانـه    بعد از سه ماه نمونه. گراد قرار داده شدنددرجه سانتی 5تا  3خاك به مدت سه ماه در یخچال در دماي 
اي با استفاده از نرم هاي غنا و تنوع گونهشاخص. اي انجام شودمنتقل شده تا بررسی بانک بذر آنها به روش کشت گلخانه

. صورت گرفـت  tاي بانک بذر خاك با استفاده از آزمون هاي غنا وتنوع گونهمقایسه میانگین. محاسبه شد PASTزار اف
. دارد% 1داري در سـطح  اي بانک بذر خاك در منطقه قرق با چرا شده اختالف معنینتایج نشان داد که غنا و تنوع گونه

  . اي بانک بذر خاك گردیده استغنا و تنوع گونه توان گفت که قرق باعث بهبود وضعیتبه طور کلی می
    

  يا، کشت گلخانهقرق، چرا شده : هاي کلیديواژه
  

  مقدمه  -1
هاي ظاهري پوشش گیاهی یا فیزیونـومی آنهـا توجـه    اغلب عادت بر این است که از چشم اندازهاي طبیعی تنها به ویژگی  

بخشند به بانـک بـذر خـاك    ن بذور که بقایاي جوامع گیاهی را تداوم میای. کرد، و از زندگی مخفی بذور در خاك غافل باشیم
-هاي گیاهی مختلف که در سطح یا درون خاك قرار مـی اي از بذور زنده و تدفین شده گونهبانک بذر خاك مجموعه. معروفند

یط مخرب طبیعی و حتی بس ها به هنگام بروز شراهاي گیاهی رویشگاهبانک بذر خاك ضامن حفظ بقاي گونه. باشدگیرند می
  .باشداز تخریب کلی یک رویشگاه می

اي از متغیرهـاي مهـم جهـت انعکـاس     غنا و تنوع گونه. اي استاز مسائل مهم در رابطه با بانک بذر خاك، غنا و تنوع گونه  
هاي مرتعی مستلزم ستماز آنجا که حفاظت همه جانبه از اکوسی. باشدهاي مرتعی میشرایط گذشته، حال وآینده در اکوسیستم

                                                        
*rahmanberdy.kor143@yahoo.com 
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گیري غنا و تنـوع  اي موجود در آنهاست لذا این امر جز با شناخت و اندازهمدیریت بر مبناي حفظ و نگهداري از غنا وتنوع گونه
ها و در نتیجه در این راستا آگاهی از فشارهاي محیطی مخرب بر اکوسیستم که باعث تخریب زیستگاه. شوداي محقق نمیگونه

یکی از فشارهاي مخرب فیزیکی بر عرصه مرتع که باعث تغییر درغنا و تنوع . گردد، ضروري استاي میو تنوع گونه کاهش غنا
هاي کلید و ضروري که ضامن بقـا،  چراي دام از هر نوع که باشد، با تغییر در فراوانی گونه. باشدگردد، چراي دام میاي میگونه

ها، ها و دانهتواند با برداشت برگ ها یا حذف گلچرا می. دهدآنها را تحت تاثیر قرار می ها هستند،پایداري و کارکرد اکوسیستم
چـرا   ).13و  15(اي گـردد باعث کاهش سطح اندام فتوسنتزکننده، کاهش تولید بذر و در نتیجه باعث کاهش غنا وتنـوع گونـه  

  .گردددر جوانه زنی بذور در بانک بذر خاك میباعث تغییر در تنوع گونه ها در ترکیب گیاهی شده، و باعث تغییراتی 
در زمینه تاثیر چراي دام بر غنا و تنوع، کمتر به اثر این عامل بر غنا وتنوع گونه اي بانک بـذر خـاك کـه در واقـع همـان         

ام زارهـا انجـ  در انـواع مختلـف شـوره   ) 1384(در بررسی که مومنی و همکاران. پوشش گیاهی زیرزمینی است توجه شده است
اي در مطالعـه . اي بانک بذر خاك نـدارد دادند به این نتیجه رسیدند که افزایش یا کاهش چرا ي دام تاثیري بر غنا وتنوع گونه

در مراتع حوزه رودخانه کبیر سواد کوه مازندران انجام شده این نتیجه به دست آمده که ) 1389( که توسط قربانی و همکاران
همچنـین  . اي بانک بذر خاك بوده استداري بیشتر از غنا و تنوع گونهاهی سطحی به طور معنیاي پوشش گیغنا و تنوع گونه

هـاي  اي بانک بذر خاك در عمقطی مطالعات خود در مورد غنا و تنوع گونه) 1390(در تحقیق دیگري، عرفان زاده و همکاران
اي  بانک بذر خاك در منطقه قـرق اخـتالف   نوع گونهمختلف در مراتع شهرستان کهنوج استان کرمان ثابت نمودند که غنا و ت

 0-5اي بانـک بـذر خـاك در عمـق     در این تحقیق آنها نشان دادند که غنـا و تنـوع گونـه   . داري با منطقه چرا شده نداردمعنی
  .داري داردمتري اختالف معنیسانتی 5-10متري با عمق سانتی

مختلف، کمتر بـه اثـر    تحقیقات در ما کشور در متأسفانه. است ی گیاهیجامعه شناس در اصلی مباحث از یکی غنا و تنوع   
بدین سبب، این تحقیـق  . اي، پرداخته شده استغنا و تنوع گونه بر مؤثر منبع یک به عنوان خاك بذر چراي دام بر روي بانک

متـري خـاك، در   سـانتی  5-10و  0-5اي بانک بذر خاك در دو عمـق  منظور بررسی تاثیر چراي دام بر روي غنا وتنوع گونهبه 
  .مراتع شمال شهرستان گمیشان از توابع استان گلستان انجام شد

  
  هامواد و روش -2
  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 1- 2

 
کشور زر در نوار مرزي منطقه مورد مطالعه در شمال غرب استان گلستان، شمال شهرستان گمیشان و در شرق دریاچه خ  

درجه و  54دقیقه شمالی و 18درجه و  37دقیقه و  10درجه و  37هاي بین این منطقه در عرض. واقع شده استترکمنستان 
این منطقه فاقد هر گونه پستی بلندي بوده و متوسط ارتفاع آن از . دقیقه شرقی قرار گرفته است 15درجه و  54دقیقه و  2

گراد و درجه سانتی 6/16میلی متر، معدل دماي ساالنه  321گی متوسط بارند. باشدمتر می -17سطح دریاهاي آزاد حدود 
هزار هکتاربوده که از  37مساحت این منطقه در حدود . اقلیم منطقه با استفاده از روش دومارتن، نیمه خشک تعیین شده است

 Halocnemum هاي این منطقه شور و تیپ غالب آنخاك. باشدساله می 24هکتار آن به صورت قرق  300این مقدار، 
strobilaceum  1شکل( باشدمی.(  
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  مطالعه مورد منطقۀ جغرافیایی موقعیت) 1شکل                     .

  
  روش تحقیق -2-2
 برداري بانک بذر خاكنمونه - 1- 2- 2

مامی بذرها یعنی زمانی که ت 1391برداري از بانک بذر خاك در هر کدام از مناطق چرا شده و قرق در اوایل زمستان نمونه  
 100ترانسکت  3سیستماتیک بوده و براي هر کدام از مناطق  -برداري به روش تصادفینمونه. ریزش کرده بودند انجام شد

متر مربعی  4پالت  10در طول هر ترانسکت نیز از . متر از همدیگر مستقر گردیدند 100به فاصله ) 10(متري به صورت موازي
 5-10و  0-5از داخل هر پالت، حجم خاکی به مقدار یک لیتر، به طورمجزا از دو عمق . دمتر استفاده گردی 10به فاصله 

هاي بانک بذر خاك پس از استخراج، به طور هر کدام از نمونه. متر برداشت شدسانتی 5متر با استفاده از اگري به قطر سانتی
ه منظور شکسته شدن هر گونه خواب احتمالی ب. گذاري گردیدندهاي پالستیکی ریخته شده و برچسبمجزا داخل کیسه

ها بعد از مدت سه ماه نمونه .گراد قرار داده شدنددرجه سانتی 5تا  3ماه در یخچال در دماي  3هاي خاك بعد از بذرها، نمونه
در داخل  هاي خاكدر این روش، نمونه. اي انجام شودبه گلخانه منتقل شده تا بررسی بانک بذر آنها به روش کشت گلخانه

تقریبا تمام بذور جوانه زده در . ظروف پالستیکی یکبار مصرف ریخته شده وگونه هاي سبز شده شناسائی و شمارش گردیدند
ها اي، تیمار خشکی به نمونههفته 2اي ظاهر نشد یک دوره بعد از این که هیچ پایه. ماه شناسایی و شمارش گردیدند 7مدت 

در پایان تعداد بذور جوانه زده در یک لیتر خاك تعیین و ). 12(اي سبز نشده ولی باز گونهداده شده و سپس آبیاري گردید
 .تراکم آنها در متر مربع برآورد گردید

  
  هاتجزیه و تحلیل داده -3

هایی که از خاك برداشت شده از هر پالت در گلخانه جوانه زده و مورد شناسایی قرار گرفتند به عنوان تعداد گونه
با استفاده از تراکم بذر هر گونه در هر پالت نسبت فراوانی هر گونه به نسبت . آیداي آن نمونه به شمار میگونهغناي 

هاي منهینک، اي با استفاده از شاخصغناي گونه. شوداي در نظر گرفته میها محاسبه و به عنوان تنوع گونهکل گونه
هاي غنا و تنوع شاخص. گیري گردیدندوینر اندازه - هاي سیمپسون و شانوناي با کمک شاخصمارگالف و تنوع گونه

  t- test اي بانک بذر خاك با استفاده ازغنا وتنوع گونه میانگین .شدمحاسبه  Pastاي با استفاده از نرم افزار گونه
متري در یک منطقه سانتی 5-10با  0-5هاي اي عمقغنا و تنوع گونه هايمیانگین مقایسه .مورد مقایسه قرار گرفت

دو منطقه  5-10شده و عمق  قرق با چرا 0-5اي عمق جفت شده و مقایسه غنا و تنوع گونه t با استفاده از آزمون
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صورت  Spss 17هاي با کمک نرم افزار آماري تجزیه و تحلیل. جفت نشده انجام گرفتt  با کمک آزمونمتفاوت 
  .پذیرفت

  
  نتایج  -5
  اي بانک بذر خاكغناي گونه - 1- 5
 25به ترتیب  متريسانتی 5- 10و  0-5اي، در بانک بذر منطقه قرق در عمق با توجه به نتایج حاصل از کشت گلخانه 

 .گونه شناسایی گردیدند 10و  16متري منطقه چرا شده به ترتیب سانتی 5-10و  0- 5گونه و در عمق  10و 
ها، در عمق اي بانک بذر خاك در تمامی شاخصنشان داد که غناي گونهدست آمده از تجزیه و تحلیل آماري نتایج به

سانتی متري این  5-10و در عمق % 1در سطح  دار،داراي اختالف معنیدر مناطق چراشده و قرقسانتی متري  5-0
با  شده و قرق سانتی متردر دو منطقه چرا 5-10و  0- 5همچنین این تغییرات در دو عمق . دار نیستمعنی مناطق

    ).2و شکل 1جدول( بود % 1در سطح  داريیکدیگر داراي اختالف معنی
  

  اي در اعماق مختلف مناطق قرق و چرا شدههاي غناي گونهمقایر شاخص) 1جدول

  شاخص مارگالف  شاخص منهینک  )مترسانتی( عمق  منطقه

  2/2  1/2  0- 5  قرق

  7/0  6/0  5-10  قرق

  6/1  4/1  0- 5  چرا شده

  6/0  5/0  5–١٠  چرا شده

  

  
  
  اي بانک بذر خاكتنوع گونه - 2- 5

در مناطق چراشده و قرق متر سانتی 5تا  0اي بانک بذر خاك در عمق تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که تنوع گونه
ن این تغییرات در دو عمق همچنی.  دار نیستمعنی متري این مناطقسانتی 10تا  5و در عمق دار داراي اختالف معنی

  ).3و شکل  2جدول(داري بودبا یکدیگر داراي اختالف معنی متردر دو منطقه چراشده و قرقسانتی 10تا  5و  5تا  0
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  اي در اعماق مختلف مناطق قرق و چرا شده هاي تنوع گونهمقایر شاخص) 2جدول

  

  
  
  گیريبحث و نتیجه - 6

اي پوشش گیاهی سطحی، باعث تغییر این پارامترها در بانک بذر خاك چراي دام عالوه بر تغییر در غنا وتنوع گونه  
اي بانک بذر خاك در مناطق قرق و چرا شده داراي ن تحقیق نشان داد که غنا و تنوع گونهنتایج ای. گرددنیز می

اي بانک بذر خاك را تغییر به عبارت دیگر قرق منطقه براي چندین سال، غنا و تنوع گونه. باشدداري میاختالف معنی
، هم در پوشش گیاهی سطحی و هم در ايتواند باعث کاهش شدید غنا وتنوع گونهیکی از عواملی که می. داده است

. شوندها در اثر چراي شدید، کامال منقرض میزیرا بعضی از گونه. باشدبانک بذر خاك گردد، چراي شدید دام می
آنها در مطالعات . باشدمی) 1390(نتیجه این تحقیق در تضاد با تحقیق انجام شده به وسیله عرفان زاده و همکاران

هاي مختلف در مراتع شهرستان کهنوج استان کرمان به این اي بانک بذر خاك در عمقنوع گونهخود بر روي غنا و ت
اي بانک بذر خاك مناطق قرق و چرا دار در غنا و تنوع گونهنتیجه رسیدند که قرق منطقه باعث ایجاد اختالف معنی

 5-10و  0-5هاي بانک بذر خاك در عمقاي همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که غنا و تنوع گونه. گرددشده نمی
به عبارت دیگر عمق سطحی . باشدداري میدر هر یک از مناطق قرق و چرا شده داراي اختالف معنیمتري سانتی

در بیشتر مطالعاتی که در ارتباط با بانک بذر خاك . استاي نسبت به عمق زیري بودهداراي بیشترین غنا و تنوع گونه
مشابه نتایج این مطالعه توسط . اي از بذرها در عمق سطحی خاك گزارش شده استبخش عمده انجام شده، حضور

Akbarzadeh )2005 (وي ثابت . در مطالعه مراتع قرق و چرا شده مناطق استپی و نیمه استپی به دست آمده است

  وینر  -شاخص شانون  شاخص سیمپسون  )مترسانتی( عمق  منطقه

  6/1  65/0  0- 5  قرق

  21/0  14/0  5-10  قرق

  1  36/0  0- 5  چرا شده

  20/0  12/0  5-10  چرا شده
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متري بوده و چراي دام انتیس 5-10اي بیشتري نسبت به عمق گونهمتري داراي غنا و تنوعسانتی 0-5نمود که عمق 
  .گذارداي بانک بذر خاك عمق سطحی میگونهداري بر روي غنا وتنوعتاثیر معنی

برداري اي بانک بذر خاك الزم است تا در فصول مختلف از بانک بذر خاك نمونهبراي مطالعه غنا و تنوع گونه   
این صورت همه بذور موجود در منطقه فرصت حضور در . گردیده و نمونه برداري از خاك مختص به زمان خاص نگردد

اي بانک داري بر روي غنا وتنوع گونهتوان نتیجه گرفت که چراي دام تاثیر معنیاین تحقیق میبراساس . خواهند یافت
  . اي بانک بذر خاك گردیده استبذر خاك داشته و قرق باعث بهبود وضعیت غنا و تنوع گونه
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