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 نشريه مرتعداري

 3161سال اول، شماره سوم، 
http://jrm.gau.ac.ir 

 

 کاشت آتریپلکس در سنین مختلفهای دستبررسی تنوع و تراکم بانک بذور خاک در توده

 

 4، الیاس سلطانی3، سیدعلی حسینی2نهاد قرماخرحمید نیک* ،1محمدرضا مجتهدی

علمی تاعضو هی3گرگان،  دانشگاه مرتعداریاستادیار گروه 2 ، گرگان مرتعداری دانشگاه ارشدآموخته کارشناسیدانش1

 گرگان علوم کشاورزی و منابع طبیعی استادیار گروه زراعت دانشگاه4 ،گرگان کشاورزی و منابع طبیعی مرکز تحقیقات
 22/12/1303؛ تاریخ پذیرش: 22/20/1302تاریخ دریافت: 

 کيدهچ
 راستا همین در .است مراتع اصالح اصلی هایروش از یکی یغیربوم و بومی هایگونه استفاده از

 قرار کشت مورد وفور به ایران مراتع از بسیاریهای غیربومی آتریپلکس در گونه اخیر هایدهه طی
کاشت آتریپلکس بر روی تنوع،  اثراتدر این تحقیق به بررسی  .دارد ادامه همچنان روند این و گرفته

پرداخته شد. بدین منظور  شمال گنبدکاوسک بذر خاک در منطقه انب ای و یکنواختیغنای گونه

 برداری از خاک در دو نوبت )قبل از فصل رویش گیاهان و انتهای فصل رویش( و در دو عمقنمونه
و شاهد( و  ، بین بوتهبوتهزیر برداری در سه تیمار )متری خاک( انجام شد. نمونهسانتی 5-12و  5-2)

تنوع  ،ایدست آوردن غنا گونهساله صورت گرفت. جهت به 22و 12، 2نین مختلف در سه سایت با س
تجزیه واریانس به . شدستفاده ا و آالتالو 1از شاخص مارگالف، هیل به ترتیب یکنواختی و ایگونه

آزمون توکی استفاده شد. تنوع و تراکم انجام شد و برای مقایسه میانگین تیمارها از  لروش فاکتوری
مقایسه شدند.  استیودنتمتر با استفاده از آزمون تیسانتی 5-12و  2-5 بذر خاک در دو عمق بانک

داری بیشتر از بین به طور معنی هانتایج نشان داد که غنا، تنوع و تراکم بانک بذر خاک در زیر بوته

کنواختی بانک بذر خاک ها نیز، تنها بر یها بیشتر از منطقه شاهد بود و سن بوتهها، و در بین بوتهبوته
 متر بطورسانتی 2-5، تراکم و تنوع بذور در عمق داری گذاشت. نتایج نشانگرآن بود کهاثر معنی

 باشد.متری میسانتی 5-12داری بیشتر از عمق معنی
 

 یکنواختیای، آتریپلکس، بانک بذر، تنوع و غنا گونه :هاي كليدياژهو

                                                             
 mojtahedimohamadreza@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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 مقدمه

های تخریب شده مرتعی، از جمله مهمترین و بهبود وضعیت عرصهاندیشه اصالح و احیای مراتع 

هنای فراواننی صنورت گرفتنه کنه کنون آزمونراه تنامباحث حوزه مدیریت مرتع بوده است. در اینن

ای که ثبت شده خطاهایی نیز صورت گرفتنه اسنت. اینن مقولنه، از آنجنا کنه رغم نتایج شایستهعلی

جزاء طبیعت سر و کار دارد، بایستی بسیار قانونمند بوده و اراده آن مستقیماً با دخالت و دستکاری در ا

ای اسنت کنه خصوصنیات های شکنندهمعطوف به دانش و شناخت باشد. بویژه که صحبت از عرصه

اند که آستانه تحمل محیط پایین بوده و بازگردانندن آن بنه ای سازمان یافتهاقلیمی و خاکی آن به گونه

های طبیعنی، گردد. اما مرجع چنین قانونمندی در مدیریت عرصنهنی میسر نمیوضعیت پیشین به آسا

توان به نقد و کاوش در بطنن نیست و نیز از منظر همین علم است که می اکولوژیچیزی به جز علم 

 (.2222ها و اقدامات انجام شده پرداخت )حشمتی و همکاران، فعالیت

 گیاهی شناسیجامعه و اکولوژی در بنیادی ایلعهمطا خاک در شدهمدفون یزنده بذور مطالعة

 آن گیاهی جوامع وضعیت بهبود و یافتهتخریب مراتع احیاء و حفظ توانند درمی بذور این است.

 حال در گیاهی هایگونه احیای و حفظ در خاک بذر بانک این، بر عالوه .باشند داشته کلیدی نقشی

 .دارد انکار غیرقابل و ویژه یاهمیت گیاهان ژنتیکی تنوع حفظ و انقراض

 داندخاک می داخل نیافته رویش زنده بذور از ایذخیره بذرخاک را بانک( 1090)و همکاران  لک

 داخل در مدفون بذور کلیه بر مشتمل تعریف اینرا دارند.  بالغ گیاهان شدن جایگزین پتانسیل که

 شوندمی مجبور زنیجوانه ناسبم شرایط شدن فراهم تا که است خاک داخل و سطح ها،الشبرگ

ترین یکی از مهمبانک بذر خاک  (.2222کنند )تامپسون، سپری کمون صورت به را خود زندگی سیکل

ی گیاهی است که با ذخیره کردن اجزای آن جامعه گیاهی به شکل بذور های کارکردی هر جامعهبخش

اجتماع گیاهی به هنگام بروز شرایط  های گیاهی هرمدفون در خاک منجر به حفظ و نگهداری جمعیت

های معمول اصالح از روش، کاریبوته(. 2229شود )آلن و نوواک، مخرب طبیعی و یا انسانی می

استفاده قرار گرفته است. از  های اخیر در کشور ما موردمراتع مناطق خشک و بیابانی است که در دهه

های باشد که از آنها گونههای جنس آتریپلکس میگونهشود، کاری استفاده میجمله گیاهانی که در بوته

 فورمیسآتریپلکس لنتی (،Atriplex canescens) غیر بومی از جمله آتریپلکس کانسنس

(A. lentiformis ،)لیموسهاو آتریپلکس (A. halimus،) (. 2229توان نام برد )حنطه و همکاران، را می

بر پوشش  A.lentiformisن آثار بوم شناختی گیاه غیربومی ( در بررسی تعیی2223جعفری و همکاران )
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داراب، عالوه بر این که گیاهی دو منطقه در استان فارس به این نتیجه رسیدند که در منطقه کنار حاجی

درصد پوشش گیاهی ناحیه بوته کاری بیش از شاهد است، درصد گیاهان کالس یک نیز بیشتر بوده 

ی پوشش بومی بیشتر است. در منطقه دادین هاوته کاری، فراوانی گونهاست. ضمن اینکه در ناحیه ب

. نتایج شتکازرون اختالف آماری معنی داری بین درصد پوشش ناحیه شاهد و بوته کاری وجود ندا

که  بودحاصل از مقایسه پوشش گیاهی نواحی بوته کاری و شاهد در دو منطقه حاکی از این 

درصد گیاهان هر دو منطقه  روی پوشش گیاهی نداشته است، بلکه درآتریپلکس نه تنها تاثیر منفی 

کاری بر روی تا کنون مطالعات زیادی بر روی اثر بوته کاری بیشتر بوده است.کالس یک در ناحیه بوته

کاری بر روی بانک بذر خاک صورت نگرفته ثیرات بوتهای در مورد تأمطالعهپوشش سطحی شده ولی 

عنوان اثر عملیات اصالح و احیا مرتع بر ترکیب و تنوع ( در تحقیقی به2211ران )قربانی و همکااست. 

مراتع حوضه رودخانه کبیر سوادکوه در مازندران به  های گیاهی موجود در خاک درذخایر بذر گونه

داری موجب افزایش غنا و تنوع به طور معنی  این نتیجه رسیدند که انجام پروژه اصالح و احیا مرتع

تواند در اثر عملیات نشان داد که بانک بذر خاک می آنها تحقیق گردیده است. نتایجنک بذر خاک با

احیا تغییر نماید که این تغییر به میزان تغییرات در پوشش گیاهی به واسطه عملیات احیا، نوع عملیات 

 .و مدت زمان اجرای پروژه بستگی دارد

در منطقه چپر قویمنه واقنع در شنمال شهرسنتان  زیاد یکشت آتریپلکس در وسعت، 1323از سال 

ضرورت اسنتفاده از اینن گوننه گیناهی در عملینات  ز شده و تا کنون نیز ادامه دارد.گنبد کاووس آغا

احیای اراضی تخریب یافته و پیامدهای ناشی از کشنت آن بنر خصوصنیات خناک، پوشنش گیناهی، 

  )حشمتی و همکاران، باشدمحل مناقشه می های مرتعی در مناطق مختلفمیکروفون و ماکروفون عرصه

و  ایگوننهتنوع بر  با سنین مختلف کاشت آتریپلکسهای دستتوده(. لذا در این تحقیق، اثرات 2222

 بررسنی شمال گنبندکاووسدر  در هر توده دست کاشت خاکدو عمق تراکم بانک بذر در نیز تفاوت 

 گردد.می

 

 هامواد و روش

 کیلنومتری شنمال 32طقنه منورد مطالعنه در اراضنی چپرقویمنه، واقنع در من: منطقه مورد  مطاعهوه

دقیقه طنول  42درجه و  52دقیقه شمالی و  22درجه و  33گنبدکاووس در استان گلستان در موقعیت 

ای و ماهور و جلگهصورت تپهمتری از سطح دریا قرار گرفته است. مراتع منطقه به 42شرقی و ارتفاع 
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لوم، متوسط تا سننگین و باشد. خاک محل مورد مطالعه، سیلتیتا دو درصد میشیب عمومی بین صفر 

. شوری خاک متوسط استدارای زهکشی مناسب و قابلیت نفوذ متوسطی  وها بوده سولاز راسته آنتی

متر بوده و دارای قلیائیتی متوسط و در حدود موس بر سانتیمیلی 32تا  22تا زیاد با هدایت الکتریکی 

پذیری دارد است. خاک منطقه به دلیل درصد سیلت باال، استعداد بسنیار زینادی در فرسنایش 9ا ت 5/3

(. چپرقویمه معرف ناحینه وسنیعی از منناطق 2229طبیعی استان گلستان، )مهندسین مشاور زمین منابع

های یکسناله از طور عمنده گوننهبنهرا خشک و شور ترکمن صحرا است که پوشش گیاهی مراتع آن 

صورت بسیار پراکنده گونه درمنه نواده گراس و بقوالت یکساله و به ندرت گیاهان چندساله و نیز بهخا

 – Salsolaدر اراضنی دشنتی و  Poa – Medicagoماهورها دهند. تیپ گیاهی در تپهدشتی تشکیل می

Annualgrass هایتوان به گوننهباشد و از گیاهان مهم آن میمیEragrostis intermedia, Hordeum 

murinum, Poa bulbosa, Medicago minima  Medicago littolaris و Medicago polymorpha 

 (.2229طبیعی استان گلستان، )مهندسین مشاور زمین منابع اشاره کرد

از فصنل روینش )بهمنن قبل ، در دو نوبتبرداری از خاک نمونه: بر ادي بانک بذد خاکدوش نمرنه

برداری انجنام شند. نموننه( 1302)خردادمناه  بنذرهای گیاهنان منطقنه ز رسنیدن( و بعند ا1301مناه 

 تالشساله صورت پذیرفت.  2ساله و  12ساله،  22آتریپلکس  توده دست کاشتبرداری در سه نمونه

 تشنابه و همگننی محیطنی، عوامنل نظر از که شوند انتخاب نحوی برداری بههای نمونهسایت که شد

در نظنر گرفتنه  که در آن بوته کاری انجام نشده بنود یک منطقه شاهدهر سایت  اردر کن .باشند داشته

در دو  (از هنر عمنق نموننه 54)مترسنانتی 5-12و  2-5 دو عمقاز  خاک نمونه 129 در مجموع شد.

و منطقنه ها ها، بین بوتنههر سایت از زیر بوتهدر سیستماتیک  -برداری تصادفیبا روش نمونهو نوبت 

 پالسنتیکی هایکیسنه داخنل اسنتخرا  از پس بذر بانک هاینمونهاز  یک هر .برداری شدنهشاهد نمو

نمونه گینری و عمنق نموننه( بنه  )شماره نمونه، سن بوته، محل گذاری برچسب از پس و شده ریخته

( 1003باکر و همکاران، ای )گلخانه انتقال داده شدند و به روش پیدایش نهال معروف به کشت گلخانه

 رد بررسی قرار گرفتند.مو

 23 تا 10 دمایی شرایط با ایگلخانه محیط در بذر بانک هاینمونه روش، این در: ايكشت گلخانه

همشدند و ها هر روزه آبیاری گلدان کشت شدند. گلدان داخل در کافی رطوبت و گرادسانتی درجه

 اثر حذف با تا آمدمی عمل به اریکب هفته دو هر صورت به هاگلدان جابجایی گلخانه داخل در چنین
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 فراهم هانمونه برای تریکنواخت و همگن شرایط بذور، زنیجوانه بر هاگلدان استقرار محل احتمالی

 وارونه بذور، زنیجوانه شانس بردن باال منظوربه چنینهم(. 2220، و همکاران )لخت و یانگ یدآ

شد )وارونه کردن خاک بعد از شناسایی می جامان یکبار ماه یک هر هاگلدان خاک محتویات کردن

شد که بذور موجود در سطح زیری گلدان نیز گرفت و به این علت انجام میها صورت میتمامی نهال

ثبت جدیدی  ل هر دو هفته یکبار و تا زمانی گیاه. ثبت و شمارش نهاشرایط جوانه زدن را پیدا کنند(

 برای محیط تا شدندمی حذف گلدان سطح از شمارش و تثب از پس هانهال. ادامه یافت شد،می

 مراحل در هانهال از برخی شناسایی نبودن میسر صورت در البته باشد. فراهم بیشتر دیگر بذور رویش

 و کامل رشد زمان تا و شده منتقل ایجداگانه کشت محیط به آنها دهیکد از پس رویش، اولیه

 محیط در شدند. نگهداری گونه حد در دقیق شناسایی امکان و دهی گل مرحله تا حتی لزوم درصورت

 در شاهد یهانمونه عنوان به بودند استریل ماسه ذرات حاوی فقط که گلدان تعدادی همچنین گلخانه

های آتریپلکس در توده 1ایای گونه(. برای بررسی غن2222)گود فروید و همکاران،  گرفته شدند نظر

برای استفاده شد، و (1033 )هیل، 13از شاخص هیل 2ایررسی تنوع گونهبرای باز شاخص مارگالف و 

که به نام نسبت اصالح شده هیل معروف است و به  5Eای از شاخص بدست آوردن یکنواختی گونه

 5ایتراکم گونه .(2220)اجتهادی و همکاران،  شود استفاده گردیدنیز خوانده می 4نام شاخص آالتالو

 مترمربع( محاسبه گردید. 1ذور جوانه زده در واحد سطح )هم بر اساس تعداد ب

                 شاخص مارگالف برابر است با: 
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 باشد.تعداد کل افراد در نمونه می nها و تعداد گونه Sکه در آن 

H                       برابر است با:  1شاخص هیل
eN


1 

شاخص شانون  'Hو  31929/2مبنای لگاریتم طبیعی بوده و مقدار آن برابر است با  eدر آن که 

 باشد.می

                    برابر است با:  5Eو شاخص 
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1- Species richness  

2- Species diversity  

3- Hill 1 index  

4- Alatalo index  

5- Species density  
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 باشد.می 1شاخص هیل  1Nو  2شاخص هیل 2Nکه در آن 

، یکنواختی و تراکم غنا ،یپلکس بر تنوعرات کشت آتراثمنظور بررسی به: هاتجزيه و تحليل  ا ه

واریانس فاکتوریال مخلوط دو  متری خاک از تجزیهسانتی 2-12ای بانک بذور خاک در عمق گونه

تأثیر سن آتریپلکس بر روی تنوع، غنا،  بررسیجهت و  برداری(ها و محل نمونه)سن بوته فاکتوری

 در سه سایت از آزمون متری خاکسانتی 2-12بانک بذور خاک در عمق  ایگونه یکنواختی و تراکم

در هر دو  توکی استفاده شد. ها از آزمونو برای مقایسه میانگین لتجزیه واریانس به روش فاکتوری

کشت آتریپلکس بر بانک بذر خاک و تاثیر سن آتریپلکس بر بانک بذر خاک دو نوبت  بررسی تأثیر

 2-5بررسی تنوع و تراکم بانک بذر خاک در دو عمق  جهت نمونه برداری با هم ادغام شدند. همچنین

 SPSSافزار ها در نرماستفاده گردید. تجزیه و تحلیل کلیه آزمونt-student متر از آزمون سانتی 5-12و 

 در این بررسی نیز دو نوبت نمونه برداری از خاک با یکدیگر ادغام شدند.انجام گرفت.  16

 

 تايجن

، Poa bulbosaهای گونه آورده شده است. 1ساله در جدول  2بذور سبز شده در سایت 

Heliotropium lasiocarpum  وLophochloa phleoides  5/43و  1/44، 9/42میانگین به ترتیب با 

و  Aeluropus littoralis ،Centaurium erythraeaهای تعداد بذر جوانه زده بیشترین و همچنین گونه

Aira elegans به ترتیب کمترین بذور سبز شده در این سایت بودند. 0/2و  2/2، 3 نیز با میانگین 

های در این سایت گونهآورده شده است.  2ساله در جدول  12بذور سبز شده در سایت 

Heliotropium lasiocarpum ،Poa bulbosa  وMedicago polymorpha 1/51ترتیب با میانگین به ،

 Zingeriaو Hordeum murinum ،Aira elegansو رین بذر سبز شده، دارای بیشت 23و  4/40

trichopoda  بذر سبز شده کمترین بذور سبز شده این سایت بودند. 5/2و  5/2، 3/3با میانگین 
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ساعه. تراكم بذد  د  و  2كاشت آتريپلکس تراكم بذد )تهدا   د مترمربع(  د بانک بذد خاک تر ه  ست -1 جدول

 تر آود ه شده است.مسانتی 5-10و  0-5عمق 

 زیر بوته بین بوته شاهد
 نام گونه

12-5 5-2 12-5 5-2 12-5 5-2 

2 2 2 2 22/2 52/15 Aeluropus littoralis 

2 2 2 52/5 2 2 Aira elegans 

2 11/1 33/3 90/9 2 2 Centaurium erythraea 

23/2 52/5 23/12 11/1 2 2 Eruca sativa 

23/12 90/29 44/4 23/32 32 39/43 Galium aparin 

22/32 33/33 90/29 11/41 39/23 11/21 Heliotropium lasiocarpum 

90/9 44/14 23/2 52/25 11/1 52/5 Lolium multiflorum 

12 22/22 22/12 52/55 52/52 90/129 Lophochloa phleoides 

2 52/25 90/19 39/23 52/5 22/32 Malva neglecta 

2 90/29 23/2 90/19 22/2 44/34 Medicago minima 

52/15 23/32 12 52/35 11/1 90/29 Medicago polymorpha 

2 2 2 2 52/5 33/13 Medicago rigidula 

22 39/53 90/9 44/44 39/3 23/32 Phalaris minor 

2 39/13 2 11/1 2 2 Plantago coronopus 

90/29 33/23 39/13 23/92 33/33 11/51 Poa bulbosa 

2 52/25 2 2 2 90/19 Polygonum hyrcanicum 

33/13 52/55 23/2 33/43 33/13 11/21 Salsola turkmenicum 

 تعداد گونه 13 12 14 12 14 0

 میانگین تراکم بذر 5/515 2/122 2/432 4/144 2/452 2/152
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ساعه. تراكم بذد  د  و  10يپلکس كاشت آترتراكم بذد )تهدا   د مترمربع(  د بانک بذد خاک تر ه  ست -2 جدول

 متر آود ه شده است.سانتی 5-10و  0-5عمق 

 نام گونه زیر بوته بین بوته شاهد

12-5 5-2 12-5 5-2 12-5 5-2 

2 23/22 33/3 11/21 39/23 23/42 Aeluropus littoralis 

2 33/3 2 2 2 2 Aira elegans 

2 2 2 44/4 2 90/9 Atriplex sp. 

2 2 33/3 12 2 2 Centaurium erythraea 

2 2 23/2 52/15 2 11/21 Eruca sativa 

22/12 52/5 33/3 52/25 2 2 Galium aparin 

23/22 23/32 39/13 52/25 11/41 90/39 Heliotropium lasiocarpum 

12 2 2 2 2 2 Hordeum murinum 

12 52/15 39/3 39/23 45/14 52/25 Lolium multiflorum 

2 22/12 2 33/13 2 2 Lophochloa phleoides 

33/3 22/12 23/2 23/22 2 44/44 Malva neglecta 

2 39/23 2 22/42 2 22/32 Medicago minima 

39/3 33/43 52/15 45/4 32 11/21 Medicago polymorpha 

2 2 2 22/32 2 33/13 Phalaris minor 

11/31 39/43 45/44 45/24 45/44 45/24 Poa bulbosa 

2 2 2 33/3 45/4 52/5 Polygonum hyrcanicum 

45/14 32 52/5 42 2 22 Salsola turkmenicum 

2 2 2 2 22/2 11/1 Zingeria trichopoda 

 تعداد گونه 13 3 15 12 12 9

 میانگین تراکم بذر 3/423 3/153 2/302 4/114 2/322 5/115

 

 Frankiaهای در این سایت گونه ده شده است.آور 3ساله در جدول  22بذور سبز شده در سایت 

hirsuta ،Heliotropium lasiocarpum  وAeluropus littoralis 2/52، 4/22ترتیب با میانگین به ،

 Hordeum و Agropyron elongatum ،Atriplex spهای زده و  گونه، بیشترین بذر جوانه4/24

murinum  زده این سایت بودند.مترمربع کمترین بذور جوانه زده در یکبذر جوانه 3/1و  3/1، 3با 
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ساعه. تراكم بذد  د  و  20كاشت آتريپلکس تراكم بذد )تهدا   د مترمربع(  د بانک بذد خاک تر ه  ست -3جدول

 متر آود ه شده است.سانتی 5-10و  0-5عمق 

 نام گونه زیر بوته بین بوته شاهد

12-5 5-2 12-5 5-2 12-5 5-2 

44/14 42 12 23/32 52/25 39/33 Aeluropus littoralis 

2 2 2 44/4 2 33/13 Agropyron elongatum 

2 2 2 11/1 2 90/9 Atriplex sp. 

2 11/1 2 39/13 22/2 52/15 Aira elegans 

2 2 2 23/2 23/2 52/15 Bupleurum semicompositum 

2 44/24 2 90/29 52/15 22 Centaurium erythraea 

90/39 32 90/29 11/31 52/55 39/03 Frankia hirsuta 

2 39/13 11/1 52/5 23/2 52/15 Galium aparin 

23/32 90/59 44/34 23/32 90/29 92 Heliotropium lasiocarpum 

2 2 2 2 23/2 11/1 Hordeum murinum 

2 2 23/2 33/13 90/19 44/24 Lolium multiflorum 

11/21 22/32 52/5 11/31 33/13 39/33 Medicago minima 

11/11 32 11/1 23/32 2 11/41 Medicago polymorpha 

2 39/23 2 11/1 2 12 Phalaris minor 

33/13 32 2 33/3 2 52/5 Plantago coronopus 

2 2 23/12 44/24 2 23/2 Poa bulbosa 

90/19 2 2 33/13 2 39/13 Salicornia herbaceae 

2 2 52/5 11/21 33/3 22/2 Salsola turkmenicum 

33/3 22/2 33/13 12 11/1 23/22 Spergularia diandra 

 تعداد گونه 10 12 19 12 11 9

 میانگین تراکم بذر 3/433 4/194 4/424 9/129 2/343 3/143

 

های ای بذر در موقعیتی گونهنتایج  تجزیه واریانس مخلوط دو فاکتوری در خصوص میانگین غنا

)زیر  هادهد که تفاوت بین موقعیت نمونههای آتریپلکس مورد مطالعه نشان میمکانی مختلف در توده

ای بذر گذارده بر غنای گونه( >21/2Pداری )وته و شاهد( در هر توده سنی، اثر اصلی معنیبوته، بین ب

های بین موقعیت مکانی و سن توده( >21/2P)دار (. نتایج نشانگر اثر متقابل معنی4 است )جدول
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 (>25/2P)ای بذر داشتند ی گونهداری بر غناهای آتریپلکس نیز اثر معنیباشد و سن تودهآتریپلکس می

 (.4)جدول 

ای بذر نشان داد که عامل موقعیت مکانی )زیر بوته، بین بوته و نتایج  تجزیه واریانس تنوع گونه

ای بذر گذارده است. اثر متقابل ( بر تنوع گونهP< 25/2داری )سنی، اثر اصلی معنیشاهد( در هر توده

( بود. در مقابل سن P< 25/2) معنی دارهای آتریپلکس مابین موقعیت مکانی نمونه گیری و سن توده

 (. 4ای بذر تاثیر نداشت )جدول ها بر تنوع گونهتوده

ای بذر نشان داد که اثر موقعیت مکانی و  اثر متقابل مابین نتایج  تجزیه واریانس یکنواختی گونه

س اثر های آتریپلک(. در مقابل سن توده4ها معنی دار نبود )جدول موقعیت مکانی و سن توده

 (.4ای بذر در سطح یک درصد داشتند )جدول ( بر یکنواختی گونهP<21/2داری )معنی

ای بذر نشان داد که عامل موقعیت مکانی )زیر بوته، بین بوته و نتایج  تجزیه واریانس تراکم گونه

(. اما اثر 4ای گذارده است )جدول ( بر تراکم گونهP<21/2شاهد( در هر توده سنی، اثر معنی داری )

های آتریپلکس بر تراکم های آتریپلکس و همچنین سن تودهبین موقعیت مکانی و سن تودهمتقابل ما

 .(4)جدول  دار نبودای بانک بذر خاک معنیگونه

 
اي بذد ، يکنراختی و تراكم گرنهو تنرع نتايج آناعيز واديانس مخلرط  و فاكتردي  د خصرص ميانگين غنا -4 جدول

 هاي آتريپلکس مرد  مطاعهههاي مکانی مختلف  د تر ه د مرقهيت

 درجه آزادی منابع تغییر
MS 

 ایتراکم گونه اییکنواختی گونه ایتنوع گونه ایغنای گونه

 ns252/2 **322/04013 299/2* 033/1** 2 محل نمونه برداری

 ns135/2 ns 132/2 **215/1 ns 022/22024 2 (ها)سایت هاسن  توده

 ns311/2 ns943/11520 254/2* 255/1** 4 سن در محل نمونه برداری

 092/15532 323/2 210/2 190/2 32 خطا

 درصد پنج و یک سطح در دارمعنی به ترتیب  **و  *

 

رد مطالعه های سه گانه موای در سایتگونه یکنواختینتایج آزمون توکی در خصوص میانگین 

ی آتریپلکس دست کاشت دو ای بذر در خاک تودهگونهیکنواختی نشان دهنده آن است که میانگین 

های دو ساله ( داشتند اما یکنواختی بذر در تودهP<25/2داری )و بیست ساله با هم اختالف معنی ساله
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 5ه به نتایج جدول (. با توج5داری نداشت )جدول و ده ساله با بیست ساله با هم اختالف معنی

های دست کاشت سه گانه مورد ای بانک بذر خاک در تودهشود غنا، تنوع و تراکم گونهمشاهده می

 داری نداشت. مطالعه با هم اختالف معنی

ای بانک بذر همچنین نتایج این آزمون در خصوص میانگین غنا, تنوع، یکنواختی و تراکم گونه

انه مورد مطالعه نشان داد که موقعیت مکانی مختلف )زیر بوته، کاشت سه گهای دستخاک در توده

(، اما غنا، تنوع و تراکم در زیر بوته 5دار نبودند)جدول بین بوته و شاهد( در سنین مختلف با هم معنی

 (.5بیشتر از بین بوته و در بین بوته بیشتر از شاهد بود )جدول 

 
هاي آتريپلکس اي  د تر ه،تنرع, يکنراختی و تراكم گرنهغنانتايج آزمرن تركی  د خصرص ميانگين  -5جدول 

  اداي سنين و مرقهيت مکانی متفاوت

 غنای  

 ایگونه

 تنوع

 ایگونه

 یکنواختی

 ایگونه

 تراکم گونه ای

 )تعداد در مترمربع(

 

 هاسن توده

 ns 01/3 ns 32/2 a 24/4 ns 23/212 دو ساله

 ns45/3 ns 13/2 b 95/3 sn 03/525  ساله 12

 ns 13/4 ns 34/2 b 35/3 ns 33/532 ساله 22

 

 موقعیت مکانی

 ns 12/4 ns 34/2 ns 02/3 ns 44/234 زیر بوته

 ns 02/3 ns 32/2 ns 04/3 ns 32/512 بین بوته

 ns 43/3 ns 22/2 ns 21/4 ns 22/522 شاهد

 درصد 5دار در سطح حروف نامشابه نشانگر تفاوت معنی

 

های ی تودههای مکانی در همهای بذر در تمامی موقعیتنگر آن است که تنوع گونهنتایج نشا

 5-12داری بیشتر از عمق متری خاک به طور معنیسانتی 2-5آتریپلکس مورد مطالعه، در عمق 

 .(2)جدولباشدمتری خاک میسانتی
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هاي هاي مکانی مختلف  د تر همرقهيتاي  د  و عمق  د نتايج آزمرن تی مستقل تنرع و تراكم گرنه -6 جدول

 آتريپلکس مرد  مطاعهه

 عمق خاک سایت
  تراکم  تنوع

 شاهد بین بوته زیر بوته  شاهد بین بوته زیر بوته

 2/343 4/424 3/433  22/2 34/2 42/2 مترسانتی 5-2 

 3/143 9/129 4/194  35/1 29/1 92/1 مترسانتی5-12 ساله 22

 * ** **  * ** ** تست tآزمون  

 2/322 2/302 3/423  02/1 22/1 31/2 مترسانتی 5-2 

 5/115 4/114 3/153  43/1 53/1 22/1 مترسانتی5-12 ساله 12

 ** ** **  ** ** ** تست tآزمون  

 2/452 2/432 5/515  42/2 25/2 32/2 مترسانتی 5-2 

 2/152 4/144 2/122  31/1 23/1 92/1 مترسانتی5-12 ساله 2

 ** ** **  ** ** ** تست tآزمون  

 درصد پنج و یک سطح در دارمعنی به ترتیب  **و  *

 

 گيريبحث و نتيجه
ساله( و در  22و  12، 2کاشت مختلف )ی دستبرآورد تعداد کل بذر موجود در خاک سه توده

بذر در هر  292انگین های مکانی مختلف )زیربوته، بین بوته و شاهد( نشان داد که به طور میموقعیت

زارهای باغمیران در تیپ ی بانک بذر درمنه( با مطالعه2221مترمربع جوانه زده است. میر سعیدی )

Artemisia herba alba  ( 2229عدد بذر در متر مربع شناسایی نمود. ایلون و همکاران ) 1110تا  1بین

ذر خاک دو تیپ مرتعی و زراعی ای موجود در پوشش گیاهی و بانک بی ترکیب گونهدر مطالعه

 بذر در مترمربع بدست آورد. 1521مجاور آن در مجموع 

های مختلف آتریپلکس را مورد بررسی قرار داد. مطالعات ( وجود اثر آللوپاتی گونه1091دیویس )

 Atriplex canescensهای مختلف آتریپلکس از جمله ی وجود مواد آللوپاتی در گونهوی نشان دهنده

 Salsolaزنی بر خصوصیات جوانه Atriplex canescens( به آللوپاتی 2229. دهداری و همکاران )بود

rigida های سبز شده در تیمار شاهد در اشاره کرده بودند. اما در تحقیق انجام شده تقریبا تمامی گونه

های لکس با گونهتوان نتیجه گرفت آتریپتیمارهای زیر بوته و بین بوته آتریپلکس نیز سبز شد و می

 موجود در این تحقیق اثر آللوپاتی ندارد.
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شود، چنین تحوالتی را ها باعث تغییراتی در محیط کشت میکشت آتریپلکس پس از گذشت سال

های آتریپلکس شامل خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، درون بافتی و توان ناشی از ویژگیمی

 )جدول ایغنای گونه درخصوصحاصل از شاخص مارگالف  مدیریت حاکم بر منطقه دانست. نتایج

)زیر بوته، بین بوته و منطقه شاهد(  ای در تیمارهای مختلفکه تغییرات غنای گونهنشانگر آن است  (4

ای در منطقه شاهد گونهها و کمترین غنایای در زیر بوتهبیشترین غنای گونه است بطوریکهدار معنی

های آتریپلکس، غنای ، با افزایش سن تودهاین تحقیقنتایج  . بنابرسته اهر سایت به ثبت رسید

در اثر کاشت آتریپلکس  که ( نیز عنوان کردند2224حنطه و همکاران ) یابد.ای نیز افزایش میگونه

ای بانک بذر بیشترین تنوع گونهدست آمده نشانگر آن است که به نتایج یابد.ای افزایش میغنای گونه

است. ای و منطقه شاهد دارای کمترین تنوع گونه است سپس بین بوتهو ط به زیر بوته، خاک مربو

، ای بانک بذر خاک شده استدر منطقه چپرقویمه باعث افزایش تنوع گونهبنابراین کشت آتریپلکس 

ر ب ریدامعنی تأثیر ای بانک بذر،دارشان بر یکنواختی گونهعلیرغم اثر معنی های آتریپلکسسن تودهاما 

نعمتی ، (1032) با نظر بیلی و این یافته ی مورد مطالعه نداردای بانک بذر خاک منطقهتنوع گونه

همخوانی دارد. نتایج حاصل از ( 2224حنطه )و (1091، رومباغ و همکاران )(2220اجتهادی )، (1009)

بین بوته و در بین بوته  تراکم بانک بذر خاک نیز، نشانگر آن است که تراکم بذور در زیربوته بیشتر از

تواند به علت میکروکلیمای ایجاد شده در اثر کاشت آتریپلکس باشد. این نتیجه میبیشتر از شاهد می

دهد و سبب افزایش نفوذپذیری آب و ظرفیت نگهداری باشد که محیط پیرامون خود را تغییر می

کند )بیلی سرعت باد را تعدیل میکند و دما و رطوبت خاک شده و چرخه عناصر غذایی را تسریع می

باشد که در تشریح منطقه ای می(. گردش مواد غذایی در این میکروکلیمای ایجاد شده به گونه1032،

اند های بیابانی و نیمه بیابانی به این قسمت اصطالح جزایر حاصلخیز دادهزیر تا  پوشش بوته

ای بر روی ( نیز به تأثیر مثبت گیاهان بوته2214(. عرفانزاده و همکاران )1002)کوچکی و همکاران، 

بانک بذر زیراشکوب آنها اشاره کرده بودند. همچنین بوته آتریپلکس کلرید سدیم خاک را جذب 

یش آن را دفع میکند. اندام هوایی این گیاه درمنطقه مورد مطالعه توسط شتر هاکند و از طریق برگمی

نهاد و همکاران، جر به کاهش شوری خاک گردیده است )نیکشود و این امر در گذر زمان منچرا می

تواند دلیلی بر بیشتر بودن های آتریپلکس در منطقه می( و همین کاهش شوری خاک در زیر بوته2211

تراکم بانک بذر خاک در ناحیه زیر بوته نسبت به ناحیه بین بوته و منطقه  شاهد باشد. در برخی 
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( به تأثیرات مثبت عملیات 2220( و )چایدفتو و همکاران ،2220مکاران ،مطالعات دیگر نیز )فیشر و ه

 احیایی بر بانک بذر خاک اشاره شده است.

 (2 )جدول مترسانتی 5-12 و مترسانتی 2-5 عمق دو در خاک بذور بانک تراکم از حاصل نتایج

 تفاوت و شودمی هکاست خاک بذر بانک تراکم از زمین سطح از عمق افزایش باگر آن است که نشان

در  .دارد وجود مترسانتی 5-12 و مترسانتی 2-5 عمق دو در خاک بذر بانک تراکم بین داریمعنی

ای از بذرها در الیه بیشتر مطالعاتی که در ارتباط با بانک بذر خاک انجام شده حضور بخش عمده

 زادهعرفان ،(2212) لیصادقی پور و کما(، 2229سطحی خاک گزارش شده است. ایلون و همکاران )

هارا و یوشی و ،(2211قربانی و همکاران )(، 2211السافوری و همکاران )، (2213و همکاران )

  یابد.تراکم بانک بذر خاک با افزایش عمق خاک کاهش می اند که( نیز عنوان کرده2212همکاران )

 جدول) متریسانتی 5-12متری و سانتی 2-5نتایج حاصل از بررسی تنوع بانک بذر در دو عمق 

باشد و با افزایش عمق خاک دار میتنوع بانک بذر در این دو عمق معنیتفاوت که  گر آن استنشان (2

 همخوانی دارد. (2212) کمالی و پورصادقییابد و این یافته با نظر تنوع بانک بذر خاک کاهش می

به عنوان  را بوته کاری از قبیلح مراتع اصال عملیاتاعمال توان دست آمده میبا توجه به نتایج به

توصیه نمود. در  تنوع گیاهی و بانک بذر خاک ،افزایش تراکم، غنامنظور  یک پیشنهاد اجرایی به

های اخیر تأثیر کشت آتریپلکس بر روی گیاهان و خاک مناطق تحت کشت در نقاط مختلف ایران سال

کشت آتریپلکس بر روی بانک بذر منطقه تحت و جهان به کرات مطالعه شده است، در حالیکه اثر 

شود همانگونه که اثر عنوان پیشنهاد پژوهشی نیز، پیشنهاد میکشت نادیده گرفته شده به همین دلیل به

کاشت گیاهان غیربومی بر روی خصوصیات پوشش گیاهی مناطق کشت شده مورد بررسی 

 نیز مورد بررسی قرار گیرد. گیرد، اثر کاشت این گیاهان بر روی بانک بذر خاکقرارمی
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