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 چکیده

 با انگیاه این بین خالی فضای معموالً و است خشكنیمه و خشك مناطق های ویژگی از پراکنده گیاهی پوشش وجود

دارند  اهمیت گونگونا جهات ازمرتعی  اکوسیستم یك در هاپوسته این شود.می پوشیده ها،گلسنگ مانند زیستی هایپوسته

زنی بر جوانه هار این تحقیق تأثیرگذاری گلسنگگذارند. دمی و شرایط خردزیستگاهیزنی جوانه و تأثیرات متعددی بر

ها منظور بررسی تأثیر گلسنگرک ملی گلستان بررسی شده است. بهواقع در پا حرارت خاکگیاهان مرتعی، رطوبت و درجه

 ,Stipa caucasica Bromus tectorum,گونه گیاهی غالب منطقه شامل: چهارزنی گیاهان، ابتدا نمونه بذرهای بر جوانه

Melica ciliate  وTaeniatherum caput-medusae زنده، حذف  یمار مختلف شامل گلسنگت سهجمع آوری شده و

گ و بدون رطوبت خاک دارای گلسنرسی قرار گرفت. زنی این بذور مورد برگلسنگ و کنترل بر درصد و سرعت جوانه

فصل  سهلسنگ حرارت خاک دارای گلسنگ و بدون گدرجهو سنج بازه زمانی با استفاده از رطوبت چهاردر نیز گلسنگ 

 Stipaگونه  دونی زنتایج بدست آمده نشان داد که درصد جوانه . گیری شدای اندازهمختلف با استفاده از دماسنج تکمه

caucasica ,Bromus tectorum ی سه زنسرعت جوانهچنین همداری داشتند. در تیمارهای مختلف با هم اختالف معنی

میزان رطوبت خاک ، نداشتدداری در بین تیمارها تفاوت معنی T.caput-medusae و M.ciliata S.caucasica,گونه 

تان میزان رطوبت دارای گلسنگ و خاک لخت در فصل زمستان تفاوت چندانی با هم نداشتند، اما در طول فصل بهار و تابس

باشد می خت لگلسنگ از خاک لخت بیشتر بود. همچنین نوسان دمایی گلسنگ در دو فصل بهار و تابستان کمتر از خاک 

 شود. داری مشاهده نمیاوت معنیو در آخر زمستان بین دو تیمار تف
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 مقدمه:

های زیستی خاک حضور دارند خشك، پوستهدر فضای خالی بین پوشش گیاهی پراکنده مناطق خشك و نیمه

(Rosentreter et al., 2007پو .)خزه،  :ای از قبیلزنده ذرات خاک و موجودات تنگاتنگ بیناجتماعی  های زیستیسته

که روی سطح خاک یا در داخل  های مختلف هستنددر نسبتهای کوچك قارچ باکتری و ، جلبك،ریسیانوباکتگلسنگ، 

فعالیت واسطه حضور بهخاک و کوچك ، ذرات پراکنده (Belnap et al., 2001a) کنندمی متر فوقانی آن زندگیچند میلی

در ( که Shields and Durrel, 1964)دهند شده و ذرات بزرگتری را تشکیل میزنده به همدیگر متصل  این موجودات

های پوسته. (Danin et al., 1989) پوشانندسطح زمین را می ،عنوان یك الیه منسجمزیستی به هاینتیجه پوشش پوسته

خاک و گیاهان آوندی  خصوصیاتفا نموده و تأثیرات متعددی بر های بسیاری ایزیستی خاک در یك اکوسیستم نقش

 مرحله یك بذر زنیجوانه، اشاره نمودزنی و استقرار گیاهان آوندی بر جوانهها توان به تأثیر آناز جمله می موجود دارند

 طوربه توانندمی خاک زیستی های(. پوسته2011محبی و همکاران، باشد )می آوندی گیاهان زندگی چرخه در حیاتی

 با رابطه در گرفته صورت مطالعات اخیر، هایدهه در. (Gómez et al., 2012) باشندمی تأثیرگذار زنیجوانه بر مستقیم

 & Prasse) باشدمی متغیر مطالعات، این نتایج و داشته رشدی به رو روند آوندی گیاهان  بر خاک زیستی هایپوسته

Bornkamm, 2000) .وجود خاک زیستی هایپوسته و آوندی گیاهان بین مثبت رابطه یك که کردند استدالل محققان اکثر 

 Li) دارد وجود فاکتورها این بین در منفی رابطه یك که داشتند اظهار نیز برخی مقابل در(، Ghiloufi et al., 2016) دارد

et al., 2005.) ندارد وجود فاکتور دو این بین در ارتباطی هیچ که کردند بیان نیز محققان از تعدادی (Pando-Moreno 

et al., 2014). باعث است ممکن مطالعاتی سایت و گیاهی هایگونه زیستی، هایپوسته مختلف هایطورکلی ویژگیبه 

های نقش بسیار مهمی را در فرآیند چنینهای زیستی همپوسته (.Su et al., 2007) گردد متفاوتی زنیجوانه هایپاسخ ایجاد

 ,and Ehleringer)کننده کارکرد اکوسیستم حرارت از عوامل محدودرطوبت و درجهکنند. هیدرولوژیکی محلی ایفا می

2000 Gebauerباشند( و عامل بسیار مهمی برای رشد گیاهان می (Abedi et al., 2014 در حال حاضر .) نتایج حاصل

حرارت خاک که نقش بسیار مهمی را در فرآیندهای اکولوژیکی مانند: بر روی رطوبت و درجه های زیستیاز اثرات پوسته

(، Louge et al., 2013تعامل میکروبی )، (Hu et al., 2014های شیمیایی خاک )(، واکنشBelnap, 2006چرخه آب )

 شناخته نشده و یا نتایج متناقضی بدست آمده استکنند، بخوبی ( ایفا میLi et al., 2004رشد و توالی پوشش گیاهی )

(Xiao et al., 2014). دهد که رطوبت در روی رطوبت خاک نشان می زیستیهای یشتر مطالعات مربوط به اثر پوستهب

مطالعات (. نتایج Canton et al., 2004های لخت یا بدون پوسته بیشتر است )های دارای پوسته نسبت به خاکخاک

ای از محققین بیان مثال عده عنوانباشد، بهحرارت خاک نیز متفاوت میروی درجه زیستی  هایاثرات پوسته مربوط به
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شوند حرارت خاک میها باعث افزایش درجهو برخی از پوسته (Xiao et al., 2010ها باعث کاهش )داشتند که پوسته

(George et al, 2003.)  حرارت ممکن است های زیستی روی رطوبت و درجهپوستهآمده از اثرات نتایج متناقض بدست

ها و یا شرایط متفاوت اقلیمی ایجاد گردد که در نهایت باعث ایجاد کارکردهای متفاوتی در در اثر اختالف بین انواع پوسته

 .(Eldridge et al., 2000)شود فرآیند انتقال آب و دما می

ها که درصد گلستان انجام شده است سعی شده تا میزان اثربخشی گلسنگ در این مطالعه که در مراتع استپی پارک ملی

حرارت خاک مورد بررسی قرار درجه رطوبت وزنی گیاهان مرتعی، بر جوانهدهند قابل توجهی از منطقه را تشکیل می

 گیرد.

 مواد و روش:

گلستان قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این شرقی پارک ملی باغ واقع در ضلع جنوبمورد مطالعه به نام ابتدای دره منطقه

درجه  13است. دمای متوسط سالیانه این منطقه  طول شرقی 56°15'28/12"عرض شمالی و  37°21'51/89"منطقه بین

-پوشش باشد.متر از سطح دریا می 1333متر و ارتفاع متوسط آن میلی 200گراد، میانگین بارش سالیانه در حدود سانتی

چنین ، هم(2005، آخانی)است که به صورت پراکنده در منطقه وجود دارد Besser  Artemisia sieberiنطقه گیاهی غالب م

فضای خالی بین پوشش  در ایلکه صورتها بهگلسنگ جمله از زیستی هایدر برخی از نقاط درصد قابل توجهی از پوسته

 .گیاهی پراکنده حضور دارند

گندمی غالب منطقه شامل:   گونه چهارهای مرتعی، ابتدا بذرهای زنی گونهجوانهها بر برای بررسی تاثیر گلسنگ

S.caucasica ,M.ciliata ,B.tectorum  وT.caput-medusae ها به همراه یك الیه نازک سپس گلسنگشد، آوری جمع

ها گذاشته ساوی بر روی نمونهطور م، بذرها بهندآوری و به آزمایشگاه منتقل شددیش جمعها در پتریاز خاک زیرین آن

روز ساعت تاریکی در شبانه 10ساعت روشنایی و  14حرارت و رطوبت معینی )با ها در یك ژرمیناتور با درجهشد و نمونه

درصد که نزدیك  60درجه برای حالت روز و رطوبت نسبی  25گراد برای حالت شب و درجه سانتی 15چنین دمای و هم

منظور حفظ رطوبت سطحی مورد آبپاشی ها هر روز بهکه نمونهضمن آن(، Abedi, 2013) ار داده شدندشرایط منطقه بود( قر

ها حذف شدند. بررسی دیشزده شمارش شده و از پتریهای جوانهقرار گرفتند، سپس بذرها با مشخص شدن رادیکال

 تیمار سه و گونه چهار شامل این آزمایش (.Baskin, 2014 &Baskin ) صورت گرفتروزه  45زنی تا پایان دوره جوانه

و کنترل ) ( خاک توسط یك چاقو سطح روی از حذف الیه سطحی گلسنگ) حذف گلسنگ زنده، گلسنگ شامل مختلف

 Escudero etقرار گرفت ) مورد استفاده بذر 25 تعداد تکرار هر در کهطوریصورت گرفت، به تکرار 5 خاک لخت( با

al., 2007.)  
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 :محاسبه شدزنی از رابطه زیر جوانهدرصد 

GT =
NT × 100

N
 

نتهای آزمون ازده در عبارت است از تعداد بذرهای جوانه TNزنی کل به درصد، عبارت است از جوانه GTکه در آن 

 (.Scott et al., 1984مانی هستند )عبارت است از تعداد بذرهای استفاده شده در آزمون که دارای قابلیت زنده Nو 

 درصد( از رابطه زیر استفاده شد: 50زنی به زنی )زمان رسیدن جوانهمحاسبه سرعت جوانه برای

)in-j)/(nin-2)×(N/it – j+(ti t=50T 

نه زده است و جمع تعداد بذرهای جوا Nبا شمارش تجمعی بذر است.   jtو  itاین شاخص میانگین وزنی بین دو زمان 

in وjn   2زمان بینN/ )2005., et al Farooq( . 

 .است گرفته صورت لکه گلسنگ بیرون و زیر در خاکو درجه حرارت  رطوبت گیریاندازه بخش دو در مطالعه این

بستان با استفاده بازه زمانی اول زمستان، آخر زمستان، بهار و تا چهاررطوبت خاک زیر لکه گلسنگ و بیرون گلسنگ طی 

باشد. در هر می مترسانتی پنجگیری رطوبت خاک قرار گرفت. عمق اندازهگیری مورد اندازه TDRسنج از دستگاه رطوبت

یز رطوبت نهای گلسنگ صورت جفتی در فضای بیرون لکهلکه گلسنگ بصورت تصادفی انتخاب شد و به 10بازه زمانی، 

ر و تابستان هاحرارت خاک زیر لکه گلسنگ و خاک لخت طی سه فصل ابتدای زمستان، بگیری شد. درجهخاک لخت اندازه

 20ود که در گیری شد. روش کار به این صورت باندازه (Thermochrons, Maxim, US ) ایبا استفاده از دماسنج تکمه

اک خارج شدند. خاز  1396تیر  13ها با دو تکرار در خاک زیر گلسنگ و کنترل گذاشته شده و در ، دماسنج1395اسفند 

 روز ثبت گردید.  117به مدت های دمایی هر دو ساعت یکبار داده

 ها: تجزیه و تحلیل داده

برای تحلیل اثر تیمارها ( (Chi-Squareاسکوئر  از آزمون کایتحلیل شد.  نتایج با استفاده از آزمون مدل خطی تعمیم یافته

برای  و نیز توزیع گوسین استفاده شد. 4زنی از آزمون مدل خطی عمومیدرصد جوانه 50های استفاده شد. برای آنالیز داده

های مختلف، مدل خطی ترکیبی ترین عامل تأثیرگذار بر رطوبت خاک دارای گلسنگ و بدون گلسنگ در زمانتعیین مهم

روز محاسبه شد. سپس از تفاوت بیشینه و عمومی به کار گرفته شد. برای بررسی نوسان دمای روزانه، ابتدا دمای شبانه

 ( (Fها براساس خروجی فیشرروز محاسبه شد. ارزیابی مدلر طول روز و شب، شاخص نوسان دمای شبانهکمینه دما د
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 3.2.2نسخه  Rافزار های مورد نظر نیز در نرمتحلیل شد و مقایسات میانگین با استفاده آزمون توکی انجام شد. کلیه آزمون

 انجام شد. 

 نتایج:

 ;0001/0) ، تیمارp<61/1010 :(F ;0001/0) ، به ترتیب گونهیافته عمومینتایج مدل خطی تعمیم  1براساس جدول

p<68/41 :(F 0001/0ها )و اثر متقابل آن;p<61/1010(F: ها، ه در میان آنزنی داشتند ک، تأثیر زیادی بر درصد جوانه

داری داشتند که در زنی تأثیر معنیچنین این سه فاکتور نیز بر روی سرعت جوانهبیشترین تأثیر را داشته است. هم گونه

 باشد.بیشتر از سایر فاکتورها می این بین اثر گونه

 

 زنی با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته ترکیبیها و تیمارها بر درصد و سرعت جوانهمتقابل گونه نتایج اثر -1جدول

زنیدرصد جوانه   زنیسرعت جوانه   

 df Chi-square P-value F-value P-value 

61/1010 3 گونه   < 0001/0  46/15  < 0001/0  

68/41 2 تیمار  < 0001/0  58/11  < 0001/0  

33/66 6 تیمار × گونه  < 0001/0  96/4  < 0001/0  

 

داری مشاهده نشد در سه تیمار مذکور اختالف معنی M.ciliataزنی گونه در بررسی مقایسه میانگین درصد جوانه

داری با کنترل نشان زنی در این گونه، تیمار گلسنگ زنده اختالف معنیمیانگین سرعت جوانهالف(. در بررسی  -1)شکل

زنی گونه الف(. در بررسی میانگین درصد جوانه -2داری مشاهده شد )شکلاما در تیمار حذف گلسنگ کاهش معنی نداد

B.tectorumد، اما در تیمار کنترل کاهش ندا داری با تیمار حذف گلسنگ نشان، تیمار گلسنگ زنده اختالف معنی

زنی این گونه نیز بین هیچ یك از سطوح تیمار اختالف ب(. در بررسی سرعت جوانه -1داری مشاهده شد )شکل معنی

زنی تیمارهای مختلف در ب(. در نتایج حاصل از بررسی مقایسه میانگین درصد جوانه -2داری مشاهده نشد )شکلمعنی

چنین در بررسی ج(. هم -1داری مشاهده نشد )شکلین هیچ یك از سطوح تیمارها اختالف معنیب T.caput-medusaگونه 

داری نسبت به کنترل نشان دادند، زنی این گونه، هر دو تیمار گلسنگ زنده و حذف گلسنگ اختالف معنیسرعت جوانه

ج(. با توجه به  -2لسنگ بود )شکلزنی در کنترل بیشتر از تیمارهای گلسنگ زنده و حذف گکه سرعت جوانهطوریهب

تیمار گلسنگ زنده و حذف گلسنگ اختالف ، S.caucasicaزنی گونه نتایج حاصل از بررسی میانگین درصد جوانه

چنین د(. هم -1زنی کنترل به مراتب بیشتر از دو تیمار دیگر بود )شکلکه درصد جوانهطوریل داشتند، بهداری با کنترمعنی
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تر گلسنگ زنده نسبت به تیمار زنی پاییندهنده سرعت جوانهزنی این گونه نشانبررسی سرعت جوانهنتایج حاصل از 

 د(.  -2حذف گلسنگ و کنترل بود )شکل

             الف                                                       ب                                   

         

 

 

د  ج                                                           

         

. ب.  M.ciliataزنی در تیمارهای گلسنگ زنده، حذف گلسنگ و کنترل در بذرهای الف. مقایسه میانگین درصد جوانه -1شکل

. ج. مقایسه  B.tecturomزنی در تیمارهای گلسنگ زنده، حذف گلسنگ و کنترل در بذرهای مقایسه میانگین درصد جوانه

. د. مقایسه میانگین  T.caput-medusaزنی در تیمارهای گلسنگ زنده، حذف گلسنگ و کنترل در بذرهای میانگین درصد جوانه

ی اختالف دهنده. حروف نشانS.caucasicaزنی در تیمارهای گلسنگ زنده، حذف گلسنگ و کنترل در بذرهای درصد جوانه

 باشد.   درصد تیمارها برای هر یک از بذرها می 5دار در سطح معنی

     

 الف                                                                                               ب
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د                                                            ج                                       

              

. ب.  M.ciliataزنی در تیمارهای گلسنگ زنده، حذف گلسنگ و کنترل در بذرهای الف. مقایسه میانگین سرعت جوانه -2شکل

. ج. مقایسه  B.tecturomزنی در تیمارهای گلسنگ زنده، حذف گلسنگ و کنترل در بذرهای مقایسه میانگین سرعت جوانه

. د. مقایسه میانگین  T.caput-medusaزنی در تیمارهای گلسنگ زنده، حذف گلسنگ و کنترل در بذرهای میانگین سرعت جوانه

-به معنی عدم اختالف معنی S.caucasica  .aزنی در تیمارهای گلسنگ زنده، حذف گلسنگ و کنترل در بذرهای سرعت جوانه

 .باشددرصد می 95داری در سطح اطمینان به معنی اختالف معنی bداری و 

 

 :شرایط خردزیستگاهی بر هاگلسنگ اثر

ترین عامل تأثیرگذار بر رطوبت خاک مورد ارزیابی قرار ، با استفاده از مدل خطی ترکیبی عمومی مهم2براساس جدول

داری بر رطوبت خاک دارند ها تأثیر معنینتایج حاکی از این بود که هر سه عامل تیمار، فصل و اثر متقابل آنگرفت و 

 ( بیشترین اثر را دارد.  = p <41/182F ,  0001/0ولی عامل فصل )

 ها بر روی رطوبت خاکبرای بررسی اثر متقابل تیمارها و فصلمدل خطی ترکیبی عمومی . 2جدول

F-value p-value df  

 تیمار 1 >0001/0 01/41

 فصل 3 >0001/0 41/182

 فصل ×تیمار  3 >0001/0 41/11
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دهد که در بازه زمانی مقایسه میانگین هر بازه زمانی بین دو تیمار گلسنگ و کنترل نشان می ، نتایج مربوط به3طبق شکل

برابری را  دوکه تیمار گلسنگ نسبت به کنترل افزایش طوریهداری وجود دارد باول زمستان بین دو تیمار اختالف معنی

شود اما در فصل بهار داری مشاهده نمیدهد. در بازه آخر زمستان بین دو تیمار گلسنگ و کنترل اختالف معنینشان می

نترل نشان برابری را نسبت به ک سهدار برابری و در فصل تابستان افزایش معنی دودار میزان رطوبت گلسنگ افزایش معنی

 دهد.می

 

حروف بزرگ برای مقایسه هر کدام از بازه زمانی بر رطوبت خاک ) چهار . نتایج مقایسه میانگین بین تیمارهای مختلف در3شکل

در هر های زمانی هر کدام از بازه هسیمقاه دهندننشاکوچک حروف گیرد و بازه زمانی مورد استفاده قرار می چهارتیمارها در هر 

 .دار است(دهنده اختالف معنی، حروف متفاوت نشاناستتیمار  سه

 

 عامل ترینمهم زمان بیشینه، دمای و کمینه دمای دما، میانگین پارامترهای برای ،3 جدول از آمده بدست نتایج به توجه با

 .است بوده دمای خاک بر تأثیرگذار عامل ترینمهم تیمار دمایی، نوسان پارامتر برای و است بوده دمای خاک بر تأثیرگذار

  یعموم یبیترک یخط مدلباغ با استفاده از سایت دره خاک یدما برر مایت و زمان متقابل اثر . 3 جدول
میانگین   

 دما
 

دمای 

 کمینه
  

دمای 

 بیشینه

نوسان 

 دمایی

 

درجه  

 آزادی

 Fمقدار  داریمعنی Fمقدار داریمعنی Fمقدار  داریمعنی Fمقدار داریمعنی

 11/9 >0002/0 10/26 >0001/0 57/27 >0001/0 70/27 >0001/0 2 زمان 

 77/10 >001/0 87/11 >0007/0 86/5 >02/0 11/0 74/0 1 تیمار

 ×زمان 

 تیمار
2 

0010/0< 14/7 09/0< 39/2 91/0 10/0 74/0 31/0 
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 23 -4) یترکم روزانه یدما نوسان گلسنگبدون  به نسبت گلسنگ ماریت ،4 شکل از آمده بدست جینتا به باتوجه

 نیترشیب 1396 خرداد 17 روز در و روزانه یدما نوسان نیترکم 1396 نیفرورد 15 روز در که شتدا( گرادیسانت درجه

 که اشتد را( گرادیسانت درجه 35 – 5/3) ییدما نوسان نیترشیب ،بدون گلسنگ ماریت. شد مشاهده روزانه یدما نوسان

 .دش مشاهده روزانه یدما نوسان نیترشیب 1396 خرداد 17 در و ییدما نوسان نیترکم 1396 نیفرورد 15 روز در
 

 

 گلسنگ بدون و زیرگلسنگ در روزانه دمای نوسان . ۴ شکل

 بحث:

از زنی برخی درصد و سرعت جوانه بر ها تحت شرایط آزمایشگاهینتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که گلسنگ

زنی بذرها را تحت تأثیر های زیستی جوانهشود پوستههایی که باعث می داری داشتند. مکانیسمهای مرتعی تأثیر معنیگونه

تواند اثر محرک های زیستی تا حدی میبذر و خصوصیات مورفولوژیك پوستهقرار دهد به ندرت مطالعه شده است. اندازه 

زنی بذر های زیستی بر جوانهمختلف پوسته اثرات .((Li et al., 2005 تعیین نمایدهای زیستی را یا بازدارندگی پوسته

زنی تر مانع جوانههای قدیمیها مرتبط باشد و بر این نکته تاکید داشت که پوستهگیاهان آوندی ممکن است به سن پوسته

اختالف در خصوصیات شیمیایی و ساختاری . بر طبق تحقیقات انجام شده، (Langhans et al., 2009) گردندبذرها می

  (.36و  6گردد )زنی میهای متفاوت جوانهباعث ایجاد پاسخهای زیستی، پوسته

-T.caput و M.ciliata ,B.tectorumزنی بذرهای نتاج بدست آمده حاکی از آنست که میانگین سرعت جوانه

medusae  هاست، این عامل زنی کوتاه مدت این گونهجوانه دهندهباشد که نشانروز می 75/2و  62/2، 57/0به ترتیب

چرا که بذور منتخب، خاص مناطقی  (،Cantón et al., 2004)تواند در اثر پاسخ به یك دوره رطوبتی باال رخ داده باشد می
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باشد که روز می 06/6برابر با  S.caucasica زنی بذر باشد. میانگین سرعت جوانهها محدود میاست که دوره رطوبتی آن

های ضخیم دلیل وجود پوستهتواند بهزنی تأخیری میتر است، این جوانهها طوالنیزنی سایر گونهنسبت به سرعت جوانه

 (. Dhief et al., 2014اندازد )روی بذر باشد که عمل جذب و انتقال آب را به تأخیر می

ت که در فصل مرطوب تفاوت چندانی بین میزان رطوبت گلسنگ و خاک حاکی از آنس رطوبتنتایج بدست آمده از 

باشد که این عامل بیشتر از خاک لخت می لخت وجود ندارد اما در فصل خشك )بهار و تابستان( میزان رطوبت گلسنگ

ت چسبندگی و دلیل ترشح موسیالژها و باالبردن قدرها نیز بهتواند در کاهش درجه حرارت مؤثر واقع گردد. گلسنگمی

هایی اسفنجی شکل میزان رطوبت بیشتری را در چنین گلسنگهم. دهندمیها، پایداری خاک را افزایش پیوستگی خاکدانه

 West, 1990) .خود ذخیره کرده و قادر به نگهداری آن برای مدت طوالنی هستند )

شده  این تحقیق نشان داد که تعادل دمایی ایجادنتایج بدست آمده از تأثیرگذار هستند، نیز ها  بر تعادل دمایی گنسگل

این است که بعضی از ها اهش دمای سطح خاک توسط گلسنگعلت ک باشد.تر از خاک لخت میتوسط گلسنگ بیش

ی باعث کاهش طور قابل توجهتواند بهکنند که این امر میسطح خاک جلوگیری میهای خشك در ها از تشکیل الیهستهپو

عنوان های زیستی خاصیت مالچی داشته و بهمواد آلی موجود در پوسته .(Xiao et al., 2010) خاک گرددسرعت تبخیر 

کند، که این عامل در کاهش های خاک جلوگیری میاز انتقال گرما به داخل الیهکند و رسانای ضعیف گرمایی عمل مییك 

براساس مشاهدات میدانی و  .(Abu-Hamdeh and Reeder, 2000)تواند مؤثر باشد دمای خاک در فصل تابستان می

های غالب منطقه دارای رنگ روشن هستند ها، مشخص گردید که اکثر گلسنگطبق نتایج بدست آمده از شناسایی گونه

 سطح خاک نقش بسزایی دارد.  که این عامل در کاهش دمای
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Patchy vegetation is the main characteristic of arid and semi-arid lands and their gap between patches 

could be covered with biological soil crust like lichens. These crusts are important in a rangeland 

ecosystem in a variety of ways, and have various effects on germination and Microhabitats 

Charactristics. In this research, the effect of lichens on germination of rangeland plants, soil moisture 

and temprature soil in Golestan National Park was investigated. In order to study the effect of lichens 

on germinations, first seeds of 4 plant species including Stipa caucasica ,Bromus tectorum Melica 

ciliate, Taeniatherum caput-medusae  were collected and effect of 3 treatments including control, live 

lichen and removed lichen on germination percentage and germination speed (T50) were investigated. 

Moisture soil of lichens and control was measured in four periods using moisturemeter and temprature 

soil with lichens and control in three different seasons using thermometer. Results showed that germination 

percentage of two species Stipa caucasica ,Bromus tectorum had significant differences among treatments 

Germination speed also had significant differences in S.caucasica, M.ciliata and T.caput-medusae. The soil 

moisture content of the lichen and the bare soil did not differ significantly in winter, but during the 

spring and summer, the moisture content of the lichen was higher than the bare soil. Also, fluctuation 

in the temperature of the lichen in the spring and summer is less than the bare soil and at the end of the 

winter there is no significant difference between the two treatments. 
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