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 چكيده

برابر  رها را درممکن است سبب تجمع بانک بذر در زیراشکوب خود شده و بذ ایبوته، گیاهان خشکو نیمه ق خشکدر مناط
بانک  رکیبتبر  Astragalus brachycalyxگونه هدف بررسی اثر  این مطالعه با چرای دام و سایرعوامل محیطی محافظت کنند.

یسانت 10تا 5و  5ر تا از دو عمق صفگیری بانک بذر خاک دین منظور، نمونهبانجام شد.  دو منطقه قرق و تحت چرای دام خاکبذر
های اده از پالتمتری با استف 100در زیر اشکوب این گونه و فضای باز مجاور آن )شاهد( در طول ترانسکت های خاک  متری

گیاهی  گونه 16ه در منطقه قرق، تایج نشان داد کن .دیگرد نییدر گلخانه تع زنیمقدار بانک بذر به روش جوانه انعطاف پذیر انجام شد.
 گونه 21ی دام، گونه گیاهی در فضای باز مجاور وجود داشته است و در منطقه تحت چرا 12و  گزی در زیر اشکوب گونه گون

که  ان داددمتغیره نشنتایج آنالیز چنگونه گیاهی در فضای باز مجاور وجود داشته است.  11گیاهی در زیر اشکوب گونه گون و 
طورکلی نتایج این پژوهش بیانگر نقش به .مشاهده شد این گونه در منطقه تحت چرای دامبیشترین تراکم بانک بذر در زیراشکوب 

 است. خشکخشک و نیمهمراتع در  چرای دام تتحت شددر حمایت از بانک بذر سایر گیاهان  پرستاری گونه گون گزی
 ای، تسهیل مکانیکی، زاگرس.گونه ترکیبای پرستار، هچرای دام، گونه های کليدی:واژه

 

 

 مقدمه

این  خشک دنیا پراکنده هستند، اجزای اصلی تنوع زیستیهای خشک و نیمهای که اغلب در سرزمینای و درختچههای بوتهگونه

-نیمه و خشک هایاکوسیستمدر  مرتعیای ای و درختچههای بوتهگونه ورـحض(. Zhao et al., 2007دهند )مناطق را تشکیل می
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 کلیدی در نقشی و شوندمی گیاهان سایر بقای و در استقرار تسهیل موجب که شود معرفی پرستار عنوان گیاهان به تواندمی خشک

پوشش گیاهان پرستار  میکروکلیمای نزدیک یا زیر تاج(. Suzan & Sosa, 2006کنند )می بازی ها )تسهیل(گونه بین مثبت روابط

 ,Saiz & Alados) کنندمی ط رطوبتی و دمایی متفاوتی را نسبت به فضای باز، که پرتوهای خورشید را به طورکامل دریافتشرای

مواد غذایی در خاک زیر اشکوب  و با ایجاد سایه، دمای خاک و هوا را تعدیل و از طریق تجمع بقایای گیاهی، باعث افزایش (2012

های بسزایی بر توزیع رطوبت در عمق تأثیر پرستار. همچنین مشخص شده است که گیاهان (Garcia & Obeso, 2003خود شوند )

ای مراتع از رویش یافته در زیر اشکوب گیاهان بوته و گیاهان (Chaneton et al., 2010؛ Castro et al., 2004) مختلف خاک دارند

 نسبت به گیاهان موجود در فضای باز برخوردارند ر چراتر و حفاظت مکانیکی بیشتر در برابشرایط دمایی و رطوبتی مطلوب

(Caviers et al., 2013 ؛Saiz & Alados, 2012.) 

 منطقه در گیاهان مرتعی بذر بانک منبعی برای و خود شدهزیراشکوب  در بذر تجمع سبب توانندپرستار می گیاهان همچنین

-گونه تراکم و تولید از حفاظت در مؤثر را پایدار مکانیسم یک اشکوبزیر بذر بانک . بنابراین(Zhao et al., 2007) شوند محسوب

 زمان در یک گونه یک ماندگار بذرهای شامل همه بذر بانک .گیرد قرار مدنظر باید چرا مدیریت تصمیمات که در دارد گیاهی های

 در واقع بانک بذر(. Cavers, 1994) شودمی شامل را هاالشبرگ و خاک زیر سطح یا و سطح در حاضر بذرهای که است خاص

 منطقه آن پیشین گیاهی پوشش نوع بیانگر و کندمی ذخیره را منطقه هر در موجود تحوالت است  که خاک در گیاهان ژنتیکی حافظه

 در دیبنیا مطالعه یک خاک در شده مدفون زنده بذرهای . مطالعه(Cavers, 1994) است آن آینده گیاهی جامعه معرف ساختار و بوده

 تواندمی گیاهی آن جوامع وضعیت بهبود و یافته تخریب مراتع یاحیا حفظ و در بذرها این است. گیاهی جامعه شناسی و اکولوژی

 Zhao et) دارند خاک بانک بذر در بسزایی نقش خشک مناطق در پرستار های(. بوتهMayor et al, 2003کند ) بازی کلیدی نقش

al., 2007) . نیکبخت و  بود باز غنی تر فضای به نسبت داریمعنی طور به پرستار هایزیر بوته بذر بانک نشان داد کهبرخی مطالعات(

 اهداف و چرا مدیریت حفاظت برای خاک بذر بانک بر دام چرای محیطی تغییرات اثر . درک(Zhao et al., 2007؛ 1395همکاران، 

 تأثیر خاک بذر تشابه بانک و زنده مانی تنوع، تراکم، روی بر تواندمی دام ایکه چر دهدمی نشان دارد. مطالعات زیادی اهمیت احیا

تواند سبب می ایبوته(. در مناطق خشک و نیمه خشک، وجود گیاهان Dreber & Esler, 2011؛ 1390غالمی و همکاران، ) بگذارد

 ,Mayor et al) یر عوامل محیطی محافظت کنندتجمع بانک بذر در زیر تاج پوشش خود شده و بذرها را در برابر چرای دام و سا

2003.)  
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ه عنوان گونه بدر سطح وسیعی از مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد ( Astragalus brachycalyxای گون گزی )درختچهگونه 

اکنون آنجا که ت . ازکندهای اهلی و وحشی منطقه ایفا میرویش دارد و نقش بسیار مهمی در حفاظت خاک و تغذیه داماصلی و غالب 

ه است، ورت گرفتصآنها های مختلف جنس گون بر پوشش گیاهی و بانک بذر خاک زیر اشکوب مطالعات کمی در مورد تسهیل گونه

رار رد بررسی قمودام  در دو منطقه قرق و تحت چرایبنابراین این تحقیق نقش پرستاری و تسهیل این گونه را بر بانک بذر خاک 

 .دیران اجرایی بتوانند از پتانسیل این گونه جهت احیای مراتع منطقه استفاده نمایندتا مداده است 

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

طول د )و بویراحم شهـــرستان یاسوج استـان کهگیلویه در واقعمنطقه مله شوره و گورگوی ییالقی این تحقیق در مراتع 

متر  2500رتفاع منطقه ا( انجام پذیرفت. متوسط 33° 30´ 20تا ً 30°  20´ 45شمالی ً و عرض 52° 7´ 14تا  ً 51° 40´ 02شرقی ً

درجه  7/17این منطقه  متر است. میانگین درجه حرارت ساالنهمیلی 510متوسط بارندگی سالیانه منطقه  از سطح دریا می باشد و

  ست.خشک انمای آمبـرژه، دارای اقلیم نیمهگراد و بر اساس  اقلیمسانتی

 خاک گيری بانک بذرنمونهروش 

انجام آذر ماه در  بعد از شکسته شدن خواب بذرها و قبل از آغاز رویش بذرهای موجود خاکخاک گیری بانک بذر نمونه

تحت در هر یک از مناطق قرق و  های بانک بذر خاکبر ویژگی Astragalus brachycalyxبه منظور بررسی اثرات گونه پذیرفت. 

متر از یکدیگر )دو ترانسکت در جهت شیب و دو ترانسکت عمود بر جهت  50متری با فاصله  100چهار ترانسکت  ید،شد یچرا

که با ترانسکت برخورد  A. brachycalyx پایه گونه 10منظم مستقر گردید. در امتداد هر ترانسکت  -شیب( به صورت تصادفی

ای گونه بوتهاستفاده شد. ابعاد طاف پذیر ــانع هایاز پالت تحقیق نیشد. در ا هدر نظر گرفت یواحد نمونه بردار کیداشت، به عنوان 

A. brachycalyx  یسانت 50در فاصله  مجاورباز  یشد و به اندازه همان سطح در فضاخواهد به عنوان اندازه پالت در نظر گرفته-

نمونه خاک از دو عمق  یکدر هر پالت یک مترمربعی ا و هگیری بانک بذر خاک استفاد شد. در امتداد ترانسکتبرای نمونه یمتر

های هر عمق با هم مخلوط سانتی متر برداشت شد. سپس نمونه 7به قطر  سانتی متری خاک با استفاده از آگر 10تا 5و  5صفر تا 

برای هر عمق( برای  نمونه 40نمونه خاک ) 80نمونه خاک برای هر دو عمق برداشت شد. در مجموع  20شدند که از هر ترانسکت 
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معروف به کشت  هانهالنو رویش. بانک بذر خاک جهت کشت به محیط گلخانه منتقل و به روش ند( برداشت گردیدهر یک از مناطق

 .ای مورد بررسی قرار گرفتندگلخانه

 هاتجزيه و تحليل داده

(. سپس 5.0x=yشدند ) لیتبد زیذا قبل از آنالندارند ل یروینرمال پ عهای مربوط به تعداد بذر از توزیکه داده ییآنجا از

 یبرا رهیچند متغ زیآنال یهااز روش .دیدر واحد سطح به عنوان تراکم بانک بذر محاسبه گردمنطقه تعداد بذر هر گونه در هر  نیانگیم

-قوس یقیتطب زیمنظور ابتدا از آنال نیبد .ده شداستفادر دو منطقه قرق و چرا شده  بانک بذر خاکبر نقش تسهیل گونه گون  یابیارز

ها چون طول گرادیان کمتر از سه به دست آمد در استفاده شد که در همه حالت انیطول گراد یرگیاندازه ی( براDCA) 1شده یرگی

 دارییمعن یبرا زیآنال نی. در ااستفاده شد (RDA) 2نتیجه برای بررسی نقش تسهیل این گونه بر ذخیره بذری خاک از آنالیز فزونگی

 CANOCOنرم افزار  5/4با استفاده از نسخه  زهایآنال نیاستفاده شد. انجام ا لتبدی 999با  3کارلواز روش آزمون مونت Fمقدار 

  صورت گرفت.

 

 نتايج

  ای بانک بذر خاکترکيب گونه

( با Poaceaeره گندمیان )تی که یاهی تعلق داشتندتیره گ 19که به  رویش داشتندگونه  29منطقه مورد مطالعه در بانک بذر خاک 

  .(1 جدول) ها را به خود اختصاص دادندبیشترین گونهگونه  پنج

باز  یر اشکوب و فضایر زب دیبذر به ترت 12و  16در منطقه قرق تعداد  کهزده در گلخانه جوانه بذر 282 در این منطقه تعداد

 شدند. باز ثبت یر اشکوب و فضایب در زیبه ترت بذر 11و  21ز تعداد یدام ن یو در منطقه تحت چرا ش داشتندیرو

و در  استباز  یضافر اشکوب و یب در زیبه ترت عبمرمتر در بذر  82/14و  73/24در منطقه قرق تعداد تراکم بذر میانگین 

 ت شدند.باز ثب یفضار اشکوب و یب در زیبه ترت بذر در متر مربع 72/22و  77/56ز تعداد یدام ن یمنطقه تحت چرا

                                                           
1. Detrended correspondence analysis 

2. Redundancy analysis 

3. Montcarlo permutation test 
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 03/52 حدود (Astragalus brachycalyxر اشکوب گونه گون )یقرق و در زمنطقه بذر خاک  بانکجود در مو گونه 16از 

 Aegilops triuncialis وEryngium billardieri ،Astragalus brachycalyx،  Lithospermum arvense درصد آن را چهار گونه

های گونه (Astragalus brachycalyx)گونه گون تاج پوشش باز  یقرق و فضادر منطقه گونه  12ز ابه خود اختصاص دادند و 

Convolvulus arvensis، Plantago lanceolata  وFilago arvensis  (. در 1)جدول را داشتند  یتراکم بذربه ترتیب بیشترین

 Silene longipetala،Mentha هایبه ترتیب گونه گون گزیر اشکوب گونه یو در ز دام یتحت چرامنطقه بانک بذر خاک 

longifolia ، Veronica anagallis-aquatica و Anthemis odontostephana   را به خود اختصاص دادند و در تعداد بذر بیشترین

 یتین وضعیچن زین Anagallis arvensis وFilago arvensis  هایگونهگونه گون تاج پوشش باز  یو فضا دام یتحت چرامنطقه 

 (.1)جدول  داشتند
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 استپي زاگرسو تحت چرای دام در مراتع نيمه ای بانک بذر خاک در زيراشكوب و فضای باز گونه گون در دو منطقه قرقترکيب گونه -1جدول 

  قرق  تحت چرای دام
 زیر اشکوب فضای باز  زیر اشکوب فضای باز

 گونهنام علمی  م مخففنا 5-0 10-5 5-0 10-5 5-0 10-5 5-0 10-5
- 97/51 - -  - 97/51 94/103 - Ae.tr Aegilops triuncialis 
- 94/103 - -  - - - - An.ar Anagallis arvensis 
- - - -  - 97/51 97/51 97/51 An.od Anthemis odontostephana 

94/103 88/207 91/155 97/51  97/51 97/51 94/103 94/103 Ar.le Arenaria leptoclados 
- - - 88/207  - - - - As.ad Astragalus adscendens 
- - - 78/363  - 97/51 - 94/103 Br.da Bromus danthoniae 
- - - -  97/51 97/51 97/51 - Br.to Bromus tomentellus 
- - - 91/155  - 97/51 - 94/103 Ca.dr Cardaria draba 
- 97/51 94/103 91/155  - - - 97/51 Co.ar Convolvulus arvensis 
97/51 - - 88/207  97/51 - - - Cy.da Cynodon dactylon 

- - 94/103 82/311  - 97/51 - 97/51 Cy.ro Cyperus rotundus 
- - 94/103 88/207  - - 88/207 - Er.ci Erodium cicutarium 
97/51 - 97/51 -  - - - - Er.bi Eryngium billardieri 

- - 97/51 -  - - - - Fi.ko Ficaria kochii 
- - 97/51 -  - - - - Fi.ar Filago arvensis 
- - - 85/259  - 97/51 - 94/103 Ga.ga Gagea gageoides 

- - - 94/103  - - 97/51 94/103 Ga.ap Galium aparine 

- - - 97/51  - - - - Li.ar Lithospermum arvense 

- 91/155 - -  - - - - Me.lo Mentha longifolia 

- 94/103 - -  - - - - Pl.l Plantago lanceolata 

- 94/103 - -  - - - - Po.pr Poa pratensis 

- - - 97/51  - 94/103 - 97/51 Po.av Polygonum aviculare 

- - - 94/103  - - - - Ru.cr Rumex crispus 

- - 97/51 88/207  - - 97/51 97/51 Sa.sc Salvia sclarea 

- - - -  - - - - Sa.mi Sanguisorba minor 

- 97/51 - 97/51  - 97/51 - 97/51 Si.lo Silene longipetala 

- - 85/259 -  - - - - Si.se Sisymbrium septulatum 
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- - 94/103 -  - - - 97/51 Ve.an Veronica anagallis-aquatica 

- 88/207 91/155 91/155  94/103 94/103 97/51 97/51 Ve.or Veronica orientalis 

 تعداد گونه  13 8 11 4  16 11 9 3
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با استفاده از  دام یدر منطقه قرق و تحت چرا ذخاير بذری خاکبر  (Astragalus brachycalyx)گونه گون  پرستاریاثر رزيابي ا

  آناليز چند متغيره

م شد. اانج RDAیز ز آنالاهای بانک بذر خاک با استفاده اثر همزمان پرستاری گونه گون در منطقه قرق و چرای دام بر کل گونه

های بانک بذر نه(. گو=001/0Pو   =46/10Fدار تسهیل بر جمعیت گیاهی بانک بذر خاک مشاهده شد )در این آنالیز، اثر معنی

-(. به گونه1-4ل ند )شکخاک در فضای دو بعدی این آنالیز تحت تأثیر عوامل قرق، چرای دام و نقش پرستاری گونه گون قرار گرفت

رار قدیاگرام  فضا در زیر اشکوب و فضای باز در منطقه قرق تقریباً ترکیب یکسانی داشتند و در یک های موجود درای که گونه

 ر دو فضایی دام دهای موجود در فضای باز و زیر اشکوب گونه گون در منطقه تحت چراگرفتند اما برخالف منطقه قرق، گونه

خاک  بانک بذر وجود درمهای ارزشمند باشد. اکثر گونهونه گون میمتفاوت و دور از هم قرار گرفتند که نشان از نقش پرستاری گ

 ،Aegilops triuncialis ،Bromus danthoniae ،Bromus tomentellus ،Cynodon dactylon ،Erodium cicutariumنظیر 

Sanguisorba minor،Salvia sclarea ،Mentha longifolia ،Convolvulus arvensis ،Galium aparine و Ficaria kochii  به

ده است نه گون بوگو ظتیحفاها در زیر اشکوب گونه گون و در منطقه تحت چرای دام قرار گرفتند که نشان از نقش همراه دیگر گونه

 (.1)شکل 
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های توپر شامل مناطق زير مثلث . عامل محيطي به صورتRDAل محيطي در آناليز عوام -ياگرام دو گانه گونهد -1شكل 

( و فضای باز GU(، زير اشكوب بوته گون در تحت چرا )EO(، فضای باز گونه گون در قرق )EUاشكوب گونه گون در قرق )

 د است.موجو 1ها با فلش مشخص شده است و نام کامل آنها در جدول باشد. گونه( ميGOگونه گون در تحت چرا )

 

 

 گيریبحث و نتيجه

این گونه  .داشته است بانک بذر خاک زیراشکوب اییج نشان داده است که تاج پوشش گون گزی تأثیر زیادی بر ترکیب گونهنتا

با کم شدن شدت باد، موادی از جمله ذرات خاک و  داده وشدت و قدرت انتقال باد را کاهش  ،خودچتر مانند تاج پوشش از طریق 

زنی برای بذرهای جمع و در این پناهگاه شرایط جوانهیابند است در زیر اشکوب آن تجمع میکرده های گیاهی که حمل میگونه بذور

های پرستار به عنوان بوته (.Nunez et al,. 1999باشند، فراهم می شود )شده که از شدت باد، تغییرات دما و چرای دام در امان می
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لذا پناهگاه بودن گونه . (Milchunas & Noy- Meir, 2002نند )کهای خوشخوراک را از چرای دام حفظ مییک پناهگاه، گونه

Astragalus brachycalyx  های گونهتراکم بانک بذر خاک باعث افزایشAegilops triuncialis ،Bromus danthoniae ،

Bromus tomentellus ،Cynodon dactylon ،Erodium cicutarium، Sanguisorba minor،Salvia sclarea ،Mentha 

longifolia ،Convolvulus arvensis ،Galium aparine و Ficaria kochii زیراشکوب گونه گون در منطقه تحت چرای دام در 

 شده است. 

و جوانه زنی  نمو و شدر برای گیاهان ندارد، وجود چرایی تنش اینکه علت به قرق، مرتع نتایج این تحقیق نشان داده است که در

ی بین آنها وجود ندارد. از لحاظ آماری تفاوت و دهند می ترجیح را و هم فضای زیر اشکوب گونه گون گزیها تهبو بین باز فضایهم 

 نتایج د.انح دادهتر ترجیزنی بیشتر فضای زیراشکوب گونه گون گزی را بیشاما در مرتع تحت چرای دام گیاهان رشد و نمو و جوانه

 در بیشتری یها گونه ،گونه های بوته ایبیشتر یلتسه علت به شدید، چرای حتت که داد نشان نیز محققان سایر هایبررسی

تعداد  بودن بیشتر دیگری، دیدگاه از(. Milchunas & Noy- Meir, 2002؛ Rebollo et al., 2005اند ) شده حفظ ها آن زیراشکوب

 دلیل به تواند می دام ای چر تحت مراتع در باز فضای به نسبت گون گزی زیراشکوبگیاهان و تراکم بذر گونه های گیاهی در 

-می یاهانگ بذر انکب غنای حفظ موجب وته ایگیاهان ب حضور که حالی در باشد، ها بوته مجاور باز یفضا در بذر بانک فقیربودن

(. Oesterheld & Oyarzabal, 2004) شود ر گونه های گیاهیوافزایش تعداد و تراکم بذ سبب است ممکن نیز عامل این که شود

 و پرندگان، باد، سطتو شده حمل بذر انداختن دام به برای مناسبی مکان پرستار هایتاجی بوته پوشش زیر در وجودآمده به فضای

گونه های  شکوبزیرا مساعد میکروکلیمای پرستار، های بوته مکانیکی تسهیل بر عالوه (.Dreber & Esler, 2011) است چرندگان

های گیاهی در زیراشکوب تراکم بذور و تعداد گونه افزایش در دیگری عامل است ممکن نور( و دما، تعدیل رطوبت، بوته ای )افزایش

 نشان یشینپ مطالعات امااست، نشده ثبت گونه گون گزی زیراشکوب در نور و دما رطوبت، فاکتورهای مطالعه این در اگرچه .باشد آنها

 .(King, 2008) شود می بیشتری های گونه استقرار موجب گونه های بوته ایزیراشکوب  در فیزیکی شرایط تعدیل که است داده

یک پناهگاه  عنوانباشد و بهمی زاگرسعنصر اصلی اجتماعات گیاهی در منطقه  از Astragalus brachycalyxاز آنجا که گونه 

یران ز سوی مدتوجه خاصی ا است گردد الزمی دام میاز چرا یره بذری و پوشش گیاهان مرغوب زیراشکوبخحفاظت از ذسبب 

ه استفاد قهمنط حیایاین گونه جهت ا بانک بذر زیراشکوب الزم است از پتانسیلاین گونه گردد. همچنین برای حفظ و نگهداری 

 گردد.
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Abstract 

In the arid and semi-arid environments, shrub plants may cause accumulation of seed bank under their 

canopy, thereby protecting them against the livestock herbivory and the other environmental factors. 

This study was conducted with objective to investigate effect of Astragalus brachycalyx on 

composition of soil seeds bank, in two area of enclosure and under grazing. For this purpose, sampling 

of soil seed bank under the canopy of this species and its open space adjacent was measured using a 

flexible plot along the 100 meters transect. Soils were sampled from 0-5 and 5-10 cm depths. Then 

seed bank composition was identified after seed germination in glasshouse. The results showed that 16 

species under the canopy of Astragalus brachycalyx and 12 plant species in the open space adjacent in 

enclosure area and 21 species under the canopy of Astragalus brachycalyx and 11 plant species in the 

open space adjacent in under grazing area. The results of multivariate analysis showed that highest seed 

bank density were observed under the canopy of Astragalus brachycalyx in grazing area. Generally, the 

results of this research indicate the nurse role of Astragalus brachycalyx in protecting of soil seed bank 

under the high grazing in the arid and semi-arid rangelands. 

Keywords: Livestock grazing, Nurse Plant, Composition species, Mechanical facilitating, Zagros. 

 

 

 

 
 


