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تحليل شاخص هاي پارامتريك تنوع و تشابه بانك بذر 
در توالي هاي مختلف مراتع احياء شده با گياه غيربومي 

)Atriplex canescens( آتريپلكس كانسنس

)پژوهش  و  سازندگی(

ژپوهش اهیپ آبخیزداری

چكيده
تركيب و مقدار بانك بذر خاك در اثر عوامل مديريتي احيايي بوم نظام ها تغيير مي نمايد، درك اين تغييرات مي تواند راهنماي مناســبي در تفســير تغييرات پوشش 
گياهي تحت تأثير عمليات احيا باشــد. بدين منظور، اين تحقيق به بررســی تغييرات حاصل از عمليات اصالحی بوته كاری گياه غيربومی آتريپلكس كانســنس 
)Atriplex canescens( بر روی بانك بذر خاك در توالی های مختلف ســني در مراتع چپرقويمه گنبد كاووس پرداخته اســت. نمونه برداری در ســه توده 
دست كاشــت آتريپلكس دو، ده و بيست ســاله كه از نظر عوامل محيطي، همگني و تشابه داشتند، در مكان هاي زير بوته ها و بين بوته ها صورت پذيرفت. عالوه 
بر اين، در مجاورت هر جايگاه يك منطقه شــاهد كه در آن بوته كاری انجام نشــده بود نمونه برداري براي مقايسه انجام شد. در مجموع 54 نمونه خاك از عمق 
ســطحي خاك با رويكرد تصادفی- نظام مند قبل از شــروع فصل رويش نمونه برداری شد و سپس نمونه هاي خاك برای سبزشدن بذرها به گلخانه منتقل شدند. 
داده هاي مربوط به گونه هاي سبزشده جمع آوری شد و نمودار دسته- فراوانی برای هر يك از جايگاه های مورد بررسی، ترسيم و همچنين مدل های توزيع فراوانی 
شامل گروه هندسی، گروه لگاريتمی، عصای شكسته و لوگ نرمال روي داده ها برازش شد و بهترين مدل توزيعي انتخاب گشت. همچنين شاخص تشابه جاكارد 
و خوشــه بندی مقّســمي برای جايگاه های مختلف محاسبه و رسم شد. نتايج نمودار دســته- فراوانی مكان-هاي مورد بررسی نشان داد كه منحنی تيمار شاهد 
تمامی جايگاه ها دارای شيب تندتری نسبت به منحنی تيمارهای زير و بين بوته می باشد بنابراين تنوع گونه ای بانك بذر جايگاه شاهد پايين تر است. مدل عصای 
شكسته و لوگ نرمال نيز با تيمارهای جايگاه بيست ساله تطابق داشته كه نشان  دهنده  جوامع با ثبات و با تنوع و يكنواختی باال ميباشد. نتايج حاصل از شاخص 
تشــابه جاكارد نيز نشــان دادند در جايگاه ده ساله تشابه گونه ای بانك بذر خاك در تيمار زير بوته و بين بوته بيشترين مقدار )0/75( را  دارند و در جايگاه بيست 
ساله اين تشابه به حداكثر ميزان خود می رسد. نتايج كلی نشان می دهد كه احيای مراتع به وسيله كاشت گياه آتريپلكس موجب افزايش تنوع گونه ای بانك بذر 

خاك در مناطق مورد مطالعه داشته است كه البته ميزان اين تغييرات به مدت زمان اجرای آن نيز بستگی دارد.
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Abstract
The composition and amount of the soil seed bank will change by Management factor ecosystems, 
Understanding these changes can help explain vegetation change is affect resuscitation. For 
this purpose, this study examines the changes resulting from corrective action of planet non-
native Atriplex canescens plant. Sampling in the three masses planting of Atriplex two, ten 
and twenty years in terms of environmental factors, and the homogeneity of similarities in 
places under the shrubs, between the shrubs were taken. In addition, a control area adjacent to 
each site where the plant had not been done to compare the sampling was done. In total 54 soil 
samples from the soil surface depth with approach Random – systematic before the start of the 
growing season Samples were taken and then soil samples were transferred to the greenhouse 
for seed germination. Data were collected species of grown and rank-abundance plot diagram 
For of the sites studied, traced and also Frequency distribution models in cluded geometric, 
log-series, Broken-stick and Log-normal  On the data›s Were fitted and Was selected The best 
model distribution. Also, Jaccard similarity index and divider clustering for different sites were 
calculated and plotted. The results of rank-abundance plot diagram Studied Places shows the 
curve from control plots all sites have steeper from plot curve under and between shrubs has 
so species diversity of seed bank control Site is lower. Broken-stick model and Log-Normal 
conform to the treatment site 20, which represents a stable community with high diversity and 
evenness. The results also showed Jaccard similarity index the -10year-old site under shrub and 
between shrubs are maximum Likelihood (0.75) Soil seed banks and also in -20years-old sites 
this similarity reaches its maximum. The overall results indicate that restoration of rangeland 
by planting Atriplex cause increase the species diversity of soil seed bank in study area the of 
course the amount this changes depends on duration of its implementation.

Keywords: soil seed bank, species diversity, frequency distributional models, Jaccard 
similarity index, clustering
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مقدمه
در مطالعــات مربوط به بوم شناســي گياهي اغلب عادت بر اين اســت كه از 
چشــم اندازهای طبيعی تنها به ويژگی های ظاهری پوشــش گياهی يا نمود 
ظاهــري1  آنها توجه كرده و از زندگی مخفــی بذرها مدفون در خاك غافل 
می شويم )Delgado- romero، 2003(. برای تشريح بذرهای زير سطح 
خاك كه بقای جوامع گياهی را تداوم می بخشــند، واژه بانك بذر به كار برده 
می شــود )Baskin. C and Baskin. J، 1998(. بانك بذر مشــتمل بر 
كليه بذرها مدفون در داخل الشــبرگ ها، ســطح و داخل خاك اســت كه تا 
فراهم شدن شرايط مناسب جوانه زنی مجبور می شوند چرخه زندگی خود را به 
صورت كمون ســپری كنند )Thompson، 2000(. قسمتي از غنا و تنوع 
گياهي هر بوم نظامي را بانك بذر خاك كه شامل بذرهاي زنده و جوانه نزده اي 

.)1988 ،Zobel et al( كه در خاك ذخيره می شوند، تشكيل می دهد
 از آنجــا كه بانك بذر به عنــوان يك جزء مهم از ذخاير گونه اي هر بوم نظام 
اســت لذا، توصيف جوامع گياهي سطح زمين و بررسي تغييرات جوامع بدون 
 ،Major and Pyott( شناخت و بررسي بانك بذر خاك، ناقص خواهد بود
1966(. مطالعــه بانك بذر خاك منجر به شــناخت تركيب گونه ای اوليه هر 
رويشــگاه طبيعی نيز شده و از اين حيث بسيار با اهميت می باشد، زيرا تركيب 
گونه ای بســياری از كلونی های اوليه رويشــگاه های تخريب شده مربوط به 
 ،Rover et al( گياهانی است كه عمدتًا در بانك بذر خاك حضور می يابند
2006(. با توجه به تغيير تركيب و مقدار بانك بذر خاك در اثر عوامل مديريتي 
و محيطي، درك اين تغييرات مي تواند راهنماي مناســبي در تفسير تغييرات 
پوشــش گياهي تحت تأثير عمليات احيايي باشــد كــه مطالعه آن مي توان 
تغييرات احتمالي آينده را پيش بيني كرد ).Bekker et al، 1977(. بيشــتر 
مطالعات در جايگاه هاي احيايي به تغييرات در فراواني و زيســت توده پوشش 
گياهي ســطح زمين و خصوصيــات خاك تحت طرح هاي احيــا پرداخته اند 
 Sheidai 2009؛   ،Dehghan 2008؛   ،Hosseinzadeh et al.(
Karkaj et al، 2013؛  Akbarlou et al، 2011( و كمتر به نقش بانك 
بذر و ارتباط آن با عمليات احيايي توجه شده است. مطالعات اندك موجود در 
 ،Jalili et al( خصوص بانك بذر خاك بيشــتر در حد شناســايي اين ذخاير

2003؛ Najafi Tire Shabankare et al، 2008( بوده است.
رويشگاه هايی كه تنوع زيستی بيشــتری داشته باشند احتمااًل حاصلخيزی و 
پايداری مربوط به بوم شناســي بيشتری در برابر تغييرات خواهند داشت و يك 
بوم نظام پايدار و پويا محســوب می شــوند )Smith، 1996(. تنوع زيستی و 
مربوط به بوم شناســي موجود در بوم نظام های مرتع به طور مســتقيم تحت 

تأثير ويژگی های رويشــی و تنوع گونه های گياهی آن قرار دارد كه عالوه بر 
زنجيره غذايی اصلی به عنوان ســپر حفاظتی، همواره پايداری اين بوم نظام را 
تضمين می نمايد. بنابراين يكی از راه های شــناخت و ارزيابی مراتع، شناخت 
تنوع گونه ای، اندازه گيری و برآورد آن است )Salami et al، 2007(. يكی 
از راه های برآورد تنوع گونه ای اســتفاده از شــاخص های پارامتريك2  )نظير؛ 
مدل های توزيع فراوانی كه برای نمونه می توان از مدل لوگ نرمال3 ، عصای 
شكسته4 ، گروه های لگاريتمی5  و گروه هندسی6  نام برد؛ نمودارهای دسته- 
 Ejtehadi( می باشــد )فراوانــی؛ چيرگی- تنوع و منحنی درجه بندی تنوع
et al، 2012(، كه در بعضی موارد از آنها به عنوان روش های مشــخصه ای 
)شــامل برازش مدل های توزيع فراوانی( نامبرده می شــود. شايان ذكر است 
شــاخص های پارامتری يك بعد جديــد را به روش های بوم شــناختی تنوع 
افزوده اســت و با نمايش تنوع به صورت منحنی، به مقايســه تنوع در جوامع 
می پردازد كه مي توان موارد مشابه را در مطالعات Ejtehadi et al، 2012؛ 

Motamedi and Sheidai Karkaj،  2014 يافت.
از سوي ديگر بوته كاری از روش های معمول اصالح مراتع است كه در دهه های 
اخير در كشــور مورد استفاده گرفته اســت. از گياهانی كه برای بوته كاری در 
ايران مورد اســتفاده قرار می گيرد گياه آتريپلكس اســت كه براي ايران يك 
گونه غيربومی محســوب مي شود. از آنجا كه در اثر كاشت يك گونه جديد در 
يــك منطقه احتمال بروز تغييرات مثبت و منفی در محيط طبيعی وجود دارد، 
 Hente( ضروری اســت تا اثرات آن بر محيط كشت مورد ارزيابی قرار گيرد
2008 ،et al(. Zobel و همكاران )1988( اظهار داشــتند قسمتی از غنا و 
تنوع گياهی هر بوم نظامی را بانك بذر خاك كه شــامل بذرهای زنده و جوانه 
نزده ای كه در خاك تشكيل می شوند، تشكيل می دهد. از آنجا كه بانك بذر به 
عنوان يك جزء مهم از ذخائر تنوع زيستي هر بوم نظام است در نتيجه توصيف 
پويايي جوامع گياهی ســطح زمين و بررسی تغييرات جوامع، بدون شناخت و 
بررسی بانك بذر مربوط به خاك تحت آن، مطالعه اي ناقص محسوب خواهد 
بود )Major and Pyott، 1966(. در همين راســتا تحقيقاتی به وسيله ي 
Abbasi moselou et al )2009( صــورت گرفته اســت كه به اثرات 
مثبت احيای مراتع بر روی بانك بذر خاك اشاره نمودند. در تأئيد اين موضوع 
Ghorbani et al )2011( نيز به اثر عمليات اصالح و احيای مرتع بر تنوع 
 Erfanzadeh et .ذخاير بذر گونه های گياهی موجود در خاك اشاره كردند
al )2014( نيز اعالم كردند كه تراكم بانك بذر خاك بر اثر لكه های ناشــی 
از احيای مراتع بر اثر بوته كاری بيشــتر از نواحی ديگر می باشد. نتايج ديگری 
كه نشان از تأثير مثبت عمليات احيايی بر بانك بذر خاك مراتع دارد در برخی 

۱- Physionomy
۲- Parametric indices 
۳ - Log-normal 
۴- Broken-stick 
۵ - Log-series 
۶ - Geometric 
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 ،Ghorbani et al 2009؛ ،et al Chaideftou مطالعــات ديگر نظير
2007 در خصوص اثر تيمارهای احيا گزارش گرديدند.

كاشــت گياه  آتريپلكس كانسنس1  از حدود سي سال پيش، در وسعتی زياد 
از منطقه چپر قويمه واقع در شــمال شهرســتان گنبد كاووس آغاز شــده و 
تاكنون نيز گهگاه ادامه دارد. ضرورت استفاده از اين گونه گياهی در عمليات 
احيای اراضی تخريب يافته و پيامدهای ناشــی از كاشــت آن بر خصوصيات 
خاك، پوشــش گياهی، جانوران كوچك و جانوران بزرگ عرصه های مرتعی 
در مناطق مختلف محل مناقشــه می باشد )et al Heshmati، 2007(. از 
طرفــی تأثير انجام طرح های اصالحی و احيايی ممكن اســت در كوتاه مدت 
تأثير خود را نشــان ندهد و احتياج به زمان داشــته باشــد لــذا هدف از اين 
تحقيق، بررســي اثرات توده های دست كاشت آتريپلكس با سنين مختلف بر 
تنوع گونه ای )شاخص های پارامتری( بانك بذر در قسمت شمالي گنبدكاووس 

در منطقه چپرقويمه مي باشد.

مواد و روش ها
منطقه ي  مورد مطالعه 

منطقه ي مــورد مطالعه در اراضي چپرقويمه، واقع در 30 كيلومتري شــمال 
گنبدكاووس در استان گلستان در موقعيت 37 درجه و 26 دقيقه شمالي و 50 
درجه و 40 دقيقه طول شــرقي و ارتفاع 40 متري از ســطح دريا قرار گرفته 
اســت. مراتع منطقه به صورت تپه ماهور و جلگه اي و شيب عمومي بين صفر 
تا دو درصد مي باشــد. خاك محل مورد مطالعه، سيلتي لوم، متوسط تا سنگين 
و از راسته آنتي سول ها بوده و داراي زهكشي مناسب و قابليت نفوذ متوسطي 
است. شوري خاك متوســط تا زياد با هدايت الكتريكي 20 تا 30 ميلي موس 
بر ســانتي متر بوده و داراي قليايی متوســط و در حدود 7/5 تا 8 است. خاك 
منطقه به دليل درصد الي باال، اســتعداد بســيار زيادي در فرسايش پذيري 
 Natural Resources Consulting Engineers land( دارد 
Golestan، 2008(. چپرقويمه، معرف ناحيه وســيعي از مناطق خشــك و 
شور تركمن صحرا است كه پوشش گياهي مراتع آن را به طور عمده گونه هاي 
يكســاله از خانواده گراس نظير Poa bulbosa، و بقوالت يكســاله نظير 
بــه  و    minima Medicago ، Medicago polymorpha
 Hordeum murinum، Plantago ندرت گياهان چندســاله مثــل
psyllum، Hordeum gloucum و نيز به صورت بسيار پراكنده گونه 

.)2011  ،Sheidai Karkaj( درمنه دشتي تشكيل مي دهند

روش نمونه برداری بانك بذر خاک 
نمونه برداری در سه توده دست كاشت آتريپلكس 2 ساله، 10 ساله و 20 ساله 
صورت پذيرفت. تالش شــد كه جايگاه های نمونه برداری به نحوي انتخاب 
شــوند كه از نظر عوامل محيطي، همگني و تشــابه داشته باشند. در كنار هر 
جايگاه يك منطقه شــاهد كه در آن بوته كاری انجام نشده بود در نظر گرفته 

شد. در مجموع 54 نمونه خاك از عمق 10-0 سانتی متر با روش نمونه برداری 
تصادفــی- نظام مند در هر جايگاه از زير بوته ها، بين بوته ها و منطقه شــاهد 
نمونه برداری شــد. هر يــك از نمونههاي بانك بذر پس از اســتخراج داخل 
كيســه هاي پالستيكی ريخته شده و پس از برچســب گذاري )شماره نمونه، 
ســن بوته، محل نمونه گيری( به گلخانه انتقال داده شدند و به روش پيدايش 
نهال معروف به كشــت گلخانه ای )Bakker et al، 1997( مورد بررســی 

قرار گرفتند. 

كشت گلخانه ای 
در اين روش، نمونه هاي بانك بذر در محيط گلخانه اي با شــرايط دمايي 19 
تا 23 درجه سانتي گراد و رطوبت كافي در داخل گلدان كشت شدند. گلدان ها 
هر روزه آبياری شدند و همچنين در داخل گلخانه جابجايي گلدانها به صورت 
هــر دو هفته يكبار به عمل مي آمــد تا با حذف اثر احتمالي محل اســتقرار 
گلدان هــا بر جوانه زني بذرها، شــرايط همگن و يكنواخت تــر براي نمونه ها 
فراهم آيد )Lichet- Young et al، 2009(. هم چنين به منظور باالبردن 
شــانس جوانه زني بذرها، وارونه كــردن محتويات خاك گلدان ها هر يك ماه 
يكبار انجام مي شد )وارونه كردن خاك بعد از شناسايی تمامی نهال ها صورت 
می گرفت و به اين علت انجام می شد كه بذرها موجود در سطح زيری گلدان 
نيز شرايط جوانه زدن را پيدا كنند(. ثبت و شمارش نهال هر دو هفته يكبار و 
تا زماني گياه جديدي ثبت می شــد، ادامه يافت. نهالها پس از ثبت و شمارش 
از سطح گلدان حذف مي شدند تا محيط براي رويش بذرها ديگر بيشتر فراهم 
باشــد. البته در صورت ميسر نبودن،  شناسايي برخي از نهالها در مراحل اوليه 
رويش، پس ازشناســه  دهي آنها به محيط كشت جداگانهاي منتقل شده و تا 
زمان رشــد كامل و درصورت لزوم حتي تا مرحله گل دهي و امكان شناسايي 
دقيق در حد گونه نگهداري شدند. در محيط گلخانه همچنين تعدادي گلدان 
كه فقط حاوي ذرات ماسه گندزدايي شــده بودند به عنوان نمونه هاي شاهد 

.)2006 ،et al Godefroid( درنظرگرفته شدند

تجزيه و تحليل داده ها 
تحليل خوشــه ای جايگاه های مختلف با اســتفاده از روش فاصله اقليدســی 
صورت پذيرفت. به منظور بررســی تشــابه گونه ای بانك بذر خاك بين سه 
جايگاه آتريپلكس كاری شده 2، 10 و 20 ساله از ضريب تشابه جاكارد استفاده 
شد )معادله 1(. شاخص تشابه گونه ای جاكارد بر اساس وجود گونه های مشابه 

در دو ناحيه بدست می آيد.

  )معادله 1(                         

كه در آن a: تعداد گونه های مشــترك بين دو نمونــه يا دو جامعه، b: تعداد 
گونه هايی كه فقط در نمونه يا جامعه اول وجود دارد و c: تعداد گونه هايی كه 

۱- Atriplex canescens
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ىّرد(Bakker et al،1997ی)اگهخاٌَکظثةَىػروفٌِالضيدایپروشةَوطدٌددادهاٌحلالگهخاٌَةَی(ریگٌيٌَّ
 .گرـحٍدكراریةررش

 ي ا گلخاوٍ كشت
 درکاـی رظّةث و گرادشاٌحی درزَ 23 جا 19 دىايی طرايطةا ایگهخاٌَ ىضیط در ةذر ةاٌك ُایٌيٌَّ روش، ايً در
 ُفحَ دو ُر غّرت ةَ ُاگهدانزاةسايی گهخاٌَ داخم در چٍیًُووطدٌدیآةیارروزهُرُاگهدان.طدٌدکظث گهدان داخم
 ةرای جريكٍّاخث و ُيگً طرايط ،ةذرُازٌیزّاٌَ ةر ُاگهدان راشحلرا ىضم اصحيانی ادر صذفةا جا آىدىی غيم ةَ يكتار
 ىضحّيات کردنواروٌَ ،ةذرُا زٌیزّاٌَ طاٌسةاالةردن ىٍظّرةَ چٍیًُو(.Lichet- Young et al،2009)ديآ ـراُوُاٌيٌَّ
ًياةَوگرـثیىغّرتُاِالٌیجياىيیطٍاشاازةػدخاكکردنواروٌَ)طدىی اٌسام يكتار ىاه يك ُر ُا گهدانخاك
کٍٍددایپرازدنزّاٌَطيطرازیٌگهدانیريزشعشدرىّزّدةذرُاکَطدیىاٌسامغهث دوُرٌِالطيارشودتث(.
 جا طدٌدىی صذف گهدانشعش از طيارش و دتث از پس ُاٌِال.اـثياداىَطد،یىدتثزديدیاهیگزىاٌیجاويكتارُفحَ
 اونیَ ىراصم در ُاٌِال از ةرخیطٍاشايی ،ٌتّدن ىیصر غّرت در انتحَ .ةاطد ـراُو ةیظحرديگر ةذرُا رويض ةرای ىضیط
 ىرصهَ جا صحی نزوم درغّرت و کاىم رطدزىان جا و طده ىٍحلم ایزداگاٌَ کظث ىضیط ةَ آٌِادُیطٍاشَاز پس رويض،

 ذرات صاوی ـلط کَ گهدان جػدادی ُيچٍیًگهخاٌَ ىضیط در.دطدٌ ٌگِداری گٌَّ صد در دكیق طٍاشايی اىكانو دُی گم
 (.et alGodefroid،2006)طدٌددرٌظرگرـحَطاُد ُایٌيٌَّ غٍّان ةَ ةّدٌد گٍدزدايیطدهىاشَ

 
  َا دادٌ ليتحل ي ٍيتجش

یاگٌَّجظاةَیشةررىٍظّرةَ.رـثيپذغّرتیدشیاكهـاغهَروشازاشحفادهةاىخحهؿیُازايگاهیاخّطَجضهیم
(.1ىػادنَ)طداشحفادهزاکاردجظاةَبيضرازشان20َو2،10طدهیکارپهكسيآجرزايگاهشًَیةخاكةذرةاٌك

.ديآیىةدشثَیٌاصدودرىظاةَیُاگٌَّوزّداشاسةرزاکاردیاگٌَّجظاةَطاخع

cba
as j 

 (1ىػادنَ)  

داردوزّداولزاىػَايٌيٌَّدرـلطکَيیُاگٌَّجػداد:bزاىػَ،دوايٌيٌَّدوًیةىظحركیُاگٌَّجػداد:aآندرکَ
.طّدیىاـثيدومزاىػَايٌيٌَّدرـلطکَيیُاگٌَّجػداد:cو

زايگاهُریةرایٍُدشگروهویحيينگارگروهٌرىال،نّگطكصحَ،یغػاطاىمیاگٌَّجٍّعیـراواٌعيجّزیُاىدل
ًییجػطدهدهيدیُادادهیةرایـراواٌظتلاتٌخصثىدل،ُرةرازشزِث.طداٌحخابعيجّزىدلًيةِحروةرازشیىرجػ

طّدیىىضاشتَطدهةردهةكاریـراواٌىدلَيپاةریـراواٌظتلَُردراٌحظاركاةمیُاگٌَّجػدادشپسطّد،یى ًيةد.
ارجتاطیاةيارزیةرااشكّریکاآزىّن.ةاطدیى(ni)گٌَُّریـراواٌو(N)کمیـراواٌ،(S)گٌَّجػدادًییجػةَازیٌّرىٍظ

 Motamedi and)طّدیىدهرةةكارطدهاديظتلاتازكيُردراٌحظاركاةمیـراواٌوطدهدهيدیُاگٌَّیـراواًٌیة
Sheidai Karkaj ،2014) اـزارٌرمطیىضدریاگٌَّجٍّعیـراواٌعيجّزیُاىدلةرازشوجٍّعیةٍددرزَیىٍضٍرشو.

PASTاـزارٍرميتَوشیهَیـراواٌ-دشحٌَيّداررشووBioDiveirsty Pro.رـثيپذغّرت.


 جيوتا
ُایىخحهؿاشث.زايگاهزٌیورطدةاٌگةذرُایصاغماززّاٌَگٌَّصضّرىرةّطةَ(1)زدول

تحليل شاخص هاي پارامتريك تنوع...
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فقط در نمونه يا جامعه دوم يافت می شود.
مدل های توزيع فراوانی تنوع گونه ای شــامل عصای شكســته، لوگ نرمال، 
گروه لگاريتمی و گروه هندســی برای هر جايــگاه مرتعی برازش و بهترين 
مدل توزيع انتخاب شــد. جهت بــرازش هر مدل، نخســت طبقات فراوانی 
برای داده های ديده شده تعيين می شــود، سپس تعداد گونه های قابل انتظار 
در هر طبقه فراوانی بر پايه مدل فراوانی بكار برده شــده محاســبه می شود. 
بدين منظــور نياز به تعيين تعداد گونه )S(، فراوانــی كل )N( و فراوانی هر 

گونه )ni( می باشــد. آزمون كای اســكور برای ارزيابــی ارتباط بين فراوانی 
گونه هــای ديده شــده و فراوانی قابل انتظار در هر يك از طبقات ياد شــده 
 .)2014 ،Motamedi and Sheidai Karkaj( بكار بــرده می شــود
رسم منحنی درجه بندی تنوع و برازش مدل های توزيع فراوانی تنوع گونه ای 
در محيط نرم افزار PAST و رســم نمودار دســته- فراوانيبه وسيله ينرم افزار 

BioDiveirsty Pro. صورت پذيرفت.
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 َاي مختلفجايگاٌَاي شىاسايي شذٌ در باوك بذر خاک در گًوٍحضًر  فُزست  -1جذيل 

 زيرةّجَةیًةّجَطاُد
ٌامگٌَّ ةیصث

ةیصث دوشانَ دهشانَشانَ
ةیصث دوشانَ دهشانَشانَ

 دوشانَ دهشانَشانَ

× × -× × - × × × Aeluropus littoralis 
× × -× - × × - - Aira elegans 
× - ×× × × × - - Centaurium erythraea 
- - ×- × × - × - Eruca sativa 
× × ×× × × × - × Galium aparin 
× × ×× × × × × × Heliotropium lasiocarpum 
- × ×× × × × × × Lolium multiflorum 
- × ×- × × - - × Lophochloa phleoides 
- × ×- × × - × × Malva neglecta 
× × ×× × × × × × Medicago minima 
× × ×× × × × × × Medicago polymorpha 
- - -- - -  - × Medicago rigidula 
× - ×× × × × × × Phalaris minor 
×  ×× - × × - - Plantago coronopus 
- × ×× × × × × × Poa bulbosa 
- - ×- × -  × × Polygonum hyrcanicum 
- × ×× × × × × × Salsola turkmenicum 
- - -× × - × × - Atriplex SP. 
-×----×--Hordeum murinum 
------×-Zingeria trichopoda 
---×--×--Agropyron elongatum 
---×--×--Bupleurum

semicompositum 
×--×--×--Frankia hirsuta 
×--×--×--Salicornia herbaceae 
×--×--×--Spergularia diandra 

اشث.گٌٌَّتّدندٍُدهٌظان-دٍُدهوزّدگٌَّوغالىثٌظان×غالىث
 

(1)طكمدرديگردویجرش1یٌرِطاخعیىتٍاةرکَیةررشىّردىخحهؿیُازايگاهةاٌكةذرجٍّعیةٍددرزَیىٍضٍ
اشثطدهارائ2َطكمدرىحفاوتیُازايگاهةرایجیيارُایزيرةّجَوةیًةّجَجٍّعةٍدیىٍضٍیدرزًَیُيچٍو در.

گرددىیاظالقیزايگاُةَةاالجٍّعدارایزايگاهٌكٍٍدكععراُيديگرىٍضٍیدوغّرجیكَدررٌیطاخعٌيّدارجفصیر
1طكمدرکَُياٌگٌَّجّغیؿايًةا.گیردكرارةاالجریىّكػیثدرديگرزايگاهٌيّداركععةدونآنةَىرةّطىٍضٍیکَ

خّدگريدياریجدوُاییىٍضٍةٌَصتثکاطثشٍیًیجياىدرصحوظّرةَطاُدياریجةَىرةّطیىٍضٍطّد،یىىظاُده
.اشثکيحریجٍّعدارایٌحیسَدروداردكرارجریپايیًىّكػیثدریةررشىّرد(ةّجَةیًوةّجَزيرُایىكان)


                                                            
1- Renyi 

نتايج
جدول )1( مربوط به حضور گونه هاي حاصل از جوانه زني و رشد بانگ بذر جايگاه هاي مختلف است. 

 



7۲)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری

منحنــی درجه بندی تنوع بانك بــذر جايگاه های مختلف مورد بررســی كه 
بر مبنای شــاخص ِرنی1  ترســيم گرديد در شــكل )1( و همچنين منحني 
درجه بندي تنــوع براي تيمارهاي زير بوته و بين بوته جايگاه های متفاوت در 
شكل  2 ارائه شده است. در تفسير نمودار شاخص رني در صورتيكه دو منحني 
همديگر را قطع نكنند جايگاه داراي تنوع باال به جايگاهي اطالق مي گردد كه 

منحني مربوط به آن بدون قطع نمودار جايگاه ديگر در موقعيت باالتري قرار 
گيرد. با اين توصيف همانگونه كه در شكل  1 مشاهده می شود، منحنی مربوط 
به تيمار شــاهد به طور حتم در تمامی سنين كاشت نسبت به منحنی هاي دو 
تيمــار ديگر خود )مكان هاي زير بوته و بين بوته( مورد بررســی در موقعيت 

پايين تري قرار دارد و در نتيجه داراي تنوع كمتري است.
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دهشانَدوشانَ



ةیصثشانَ
 بيست سالٍي  دٌ سالٍديسالٍ،  مختلفي َاجايگاٌي ا گًوٍ تىًعي بىذدرجٍي مىحى -1شكل

 
پیداشثٌیز2طكمازکَُياٌگٌَّرٌیطاخعىٍضٍیصصبةرُيديگرةاکاطثزىانشَپاراىحريكجٍّعىلايصَدر
ايًةَگرددىیذکراداىَدرکَپاراىحريكُایروششايرةاةايصحیوةاطدٌيیجظخیعكاةمكععظّرةَةاالجٍّعةازايگاه
.پرداخثىلايصَ


۱ - Renyi

در مقايســه تنوع پارامتريك سه زمان كاشــت با همديگر بر حسب منحني 
شــاخص رني همانگونه كه از شكل 2 نيز پيداست جايگاه با تنوع باال به طور 

قطع قابل تشــخيص نمي باشد و بايستي با ساير روش هاي پارامتريك كه در 
ادامه ذكر مي گردد به اين مقايسه پرداخت. 

تحليل شاخص هاي پارامتريك تنوع...
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نمودار دســته فراوانی1  جايگاه های مختلف نيز در شكل های 3، 4 و 5 آورده 
شــده است. نتايج مربوط به آن نشان می دهد كه در جايگاه های مورد مطالعه 
تيمار شــاهد به علت داشتن منحنی با شيب بيشتر، يكنواختی و تنوع كمتری 

دارد. همچنين تيمار زير و بين بوته گونه های غالب و نادر بيشــتری نسبت به 
تيمار شاهد دارند.
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زيرةّجَةیًةّجَ

 مختلفي َا جايگاٌ در پلكسيآتز بًتٍ هيب ي زيسي مارَايتي ا گًوٍ تىًعي بىذدرجٍي مىحى -2 شكل


کَدُدیىانٌظآنةَىرةّطريٌحا.اشثطدهآورده5و3،4یُاطكمدرزیٌىخحهؿیُازايگاه1یـراواٌدشحٌَيّدار
ياریجًیُيچٍ.داردیکيحرجٍّعویكٍّاخحيظحر،یةبیطةایىٍضٍداطحًغهثةَطاُدياریجىعانػَىّردیُازايگاهدر
.دارٌدطاُدياریجةٌَصتثیظحریةٌادروؽانبیُاگٌَّةّجًَیةوريز

 


 سالٍ 2 جايگاٌ مختلفي مارَايت در خاک بذر باوكي وسب يفًري فزاياو دستٍ ومًدار -3 شكل

 
 

                                                            
1-  Rank-abundance plot 
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زيرةّجَةیًةّجَ

 مختلفي َا جايگاٌ در پلكسيآتز بًتٍ هيب ي زيسي مارَايتي ا گًوٍ تىًعي بىذدرجٍي مىحى -2 شكل


کَدُدیىانٌظآنةَىرةّطريٌحا.اشثطدهآورده5و3،4یُاطكمدرزیٌىخحهؿیُازايگاه1یـراواٌدشحٌَيّدار
ياریجًیُيچٍ.داردیکيحرجٍّعویكٍّاخحيظحر،یةبیطةایىٍضٍداطحًغهثةَطاُدياریجىعانػَىّردیُازايگاهدر
.دارٌدطاُدياریجةٌَصتثیظحریةٌادروؽانبیُاگٌَّةّجًَیةوريز

 


 سالٍ 2 جايگاٌ مختلفي مارَايت در خاک بذر باوكي وسب يفًري فزاياو دستٍ ومًدار -3 شكل

 
 

                                                            
1-  Rank-abundance plot 
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 11 جايگاٌ مختلفي مارَايت در خاک بذر باوكي وسب يفًري فزاياو دستٍ ومًدار -4 شكل





 سالٍ 21 جايگاٌ مختلفي مارَايت در خاک بذر باوكي وسب يفًري فزاياو دستٍ ومًدار -5 شكل

 
راطتاُثًيظحریةشان20َو10زايگاهدرکَدُدیىٌظانزايگاهشَدرزاکاردجظاةَبيضریةررش(2)زدولدر

طاُدةاةّجَريزياریجشانَدوزايگاهدراىا.دارٌدطاُدورةّجَيزیيارُایجراطتاُثًيکيحروةّجًَیةوريزیيارُایج
ةیًجفاوتدايساشتبآجريپهكسگٌَّکاطث،دورهکوظّلةَجّزَةاٍُّزکَدُدیىٌظانکَداراشثراجظاةًَيظحریة

دورهظّلةاىعانػَىّردديگرُایزايگاهٌظیرجفاوتايسادةرایةیظحریزىانىدتواشثٌظدهطاُدوةّجَزيرىكان
.اشثٌیازةیظحر

 

 مختلفي َا جايگاٌي بزا جاكارد تشابٍ شاخص -2 جذيل
طاُدةیًةّجَىكانىرجػیزايگاه

شان2َ
58/072/0زيرةّجَ
72/0-َةیًةّج

شان10َ
75/047/0زيرةّجَ
59/0-ةیًةّجَ

شان20َ
163/0زيرةّجَ
63/0-ةیًةّجَ



  ۱ - Rank-abundance plot



74)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری

در جدول )2( بررسی ضريب تشابه جاكارد در سه جايگاه نشان می دهد كه در 
جايگاه 10 و 20 ساله بيشترين شباهت را تيمارهای زير و بين بوته و كمترين 
شــباهت را تيمارهای زيربوته و شــاهد دارند. اما در جايگاه دو ساله تيمار زير 
بوته با شاهد بيشترين تشابه را داراست كه نشان می دهد كه هنوز با توجه به 

طول كم دوره كاشت، گونه آتريپلكس سبب ايجاد تفاوت بين مكان زير بوته 
و شاهد نشده است و مدت زمان بيشتري براي ايجاد تفاوت نظير جايگاه هاي 

ديگر مورد مطالعه با طول دوره بيشتر نياز است. 

تنــوع جوامع می تواند با توجه به چهار مدل توزيع فراوانی توصيف شــود. از 
اين مدل ها، مدل گروه هندســی و گروه لگاريتمی زمانی است كه تعداد كمی 
از گونه هــا غالب بوده و مابقی نادر باشــند. توزيع لوگ نرمال زمانيســت كه 
گونه ها با فراوانی متوسط فراوان بوده و معمواًل جوامع غيريكنواخت را نمايش 
می دهد. مدل عصای شكســته برای حالتی  است كه گونه ها فراوانی يكسانی 
دارند. به منظور مشــخص شــدن نحوه توزيع فراوانی گونه ها در جايگاه ها و 

تيمارهــای مختلف آزمون تطابق  انجام گرفته و نتايج جدول 3 بدســت آمد. 
همانگونه كه مشــخص است مدل عصای شكســته برای تمامی تيمارهای 
جايگاه 20 ســاله تطابق دارد. در جايگاه 10 ساله نيز دو تيمار از مدل عصای 
شكســته و تيمار زير بوته از مدل گروه هندسی پيروی می كند. در جايگاه دو 
ســاله تيمار زير بوته از مدل گروه هندسی، تيمار بين بوته از مدل لوگ نرمال 

و تيمار شاهد از مدل عصای شكسته پيروی می كند.
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 11 جايگاٌ مختلفي مارَايت در خاک بذر باوكي وسب يفًري فزاياو دستٍ ومًدار -4 شكل





 سالٍ 21 جايگاٌ مختلفي مارَايت در خاک بذر باوكي وسب يفًري فزاياو دستٍ ومًدار -5 شكل

 
راطتاُثًيظحریةشان20َو10زايگاهدرکَدُدیىٌظانزايگاهشَدرزاکاردجظاةَبيضریةررش(2)زدولدر

طاُدةاةّجَريزياریجشانَدوزايگاهدراىا.دارٌدطاُدورةّجَيزیيارُایجراطتاُثًيکيحروةّجًَیةوريزیيارُایج
ةیًجفاوتدايساشتبآجريپهكسگٌَّکاطث،دورهکوظّلةَجّزَةاٍُّزکَدُدیىٌظانکَداراشثراجظاةًَيظحریة

دورهظّلةاىعانػَىّردديگرُایزايگاهٌظیرجفاوتايسادةرایةیظحریزىانىدتواشثٌظدهطاُدوةّجَزيرىكان
.اشثٌیازةیظحر

 

 مختلفي َا جايگاٌي بزا جاكارد تشابٍ شاخص -2 جذيل
طاُدةیًةّجَىكانىرجػیزايگاه

شان2َ
58/072/0زيرةّجَ
72/0-َةیًةّج

شان10َ
75/047/0زيرةّجَ
59/0-ةیًةّجَ

شان20َ
163/0زيرةّجَ
63/0-ةیًةّجَ
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 11 جايگاٌ مختلفي مارَايت در خاک بذر باوكي وسب يفًري فزاياو دستٍ ومًدار -4 شكل





 سالٍ 21 جايگاٌ مختلفي مارَايت در خاک بذر باوكي وسب يفًري فزاياو دستٍ ومًدار -5 شكل

 
راطتاُثًيظحریةشان20َو10زايگاهدرکَدُدیىٌظانزايگاهشَدرزاکاردجظاةَبيضریةررش(2)زدولدر

طاُدةاةّجَريزياریجشانَدوزايگاهدراىا.دارٌدطاُدورةّجَيزیيارُایجراطتاُثًيکيحروةّجًَیةوريزیيارُایج
ةیًجفاوتدايساشتبآجريپهكسگٌَّکاطث،دورهکوظّلةَجّزَةاٍُّزکَدُدیىٌظانکَداراشثراجظاةًَيظحریة

دورهظّلةاىعانػَىّردديگرُایزايگاهٌظیرجفاوتايسادةرایةیظحریزىانىدتواشثٌظدهطاُدوةّجَزيرىكان
.اشثٌیازةیظحر

 

 مختلفي َا جايگاٌي بزا جاكارد تشابٍ شاخص -2 جذيل
طاُدةیًةّجَىكانىرجػیزايگاه

شان2َ
58/072/0زيرةّجَ
72/0-َةیًةّج

شان10َ
75/047/0زيرةّجَ
59/0-ةیًةّجَ

شان20َ
163/0زيرةّجَ
63/0-ةیًةّجَ



تحليل شاخص هاي پارامتريك تنوع...



)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری 75

شماره 115، پژوهش های آبخیزداری، تابستان 9۶

نتايج تشــابه تيمارهای مختلف هر جايگاه به روش خوشــه بندی در شكل 6 
ارائه شــده است. با توجه به نتايج در جايگاه های 2 و 10 ساله تيمارهای بين 

بوته و شاهد حداكثر تشابه و در جايگاه 20 ساله تيمار زير و بين بوته حداكثر 
تشابه را دارند.
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یحيينگارگروهویٍُدشگروهىدلُا،ىدلًيااز.طّدؿیجّغیـراواٌعيجّزىدلچِارةَجّزَةاجّاٌدیىزّاىعجٍّع
ىحّشطیـراواٌةاُاگٌَّکَصثیزىاٌٌرىالنّگعيجّز.ةاطٍدٌادریىاةلوةّدهؽانبُاگٌَّازیکيجػدادکَاشثیزىاٌ

یكصاٌیيـراواٌُاگٌَّکَشثایحصانیةراطكصحَیغػاىدل.دُدیىضيٌياراؽیريكٍّاخثزّاىعىػيّالًوةّدهـراوان
ريٌحاوگرـحَاٌسام1جعاةقآزىّنىخحهؿیُاياریجوُازايگاهدرُاگٌَّیـراواٌعيجّزٌضّهطدنىظخعىٍظّرةَ.دارٌد
در.داردجعاةقشان20َزايگاهیيارُایجیجياىیةراطكصحَیغػاىدلاشثىظخعکَُياٌگٌَّ.آىدةدشث3زدول
نَشادوزايگاهدر.کٍدیىیرویپیٍُدشگروهىدلازةّجَريزياریجوطكصحَیغػاىدلازياریجدوزیٌشان10َزايگاه

.کٍدیىیرویپطكصحَیغػاىدلازطاُدياریجوٌرىالنّگىدلازةّجًَیةياریج،یٍُدشگروهىدلازةّجَريزياریج


 يبزرس مًردي َا مكان خاک بذر باوكي َا دادٌي ري بزي ا گًوٍ تىًعي فزاياو عيتًسي َا مذل بزاسش آسمًن جيوتا  -3 جذيل
 ٌرىالنّگ  طكصحَیغػا  یحييگارنگروه  یٍُدشگروه  یىرجػىكان

 X2 P  X2 P  X2 P  X2 P 


 شان2َزايگاه

 643/0 21/0  501/0 32/10  2/1×10-11 9/67  96/0 28/4 رةّجَيز
 a  -  c  b 

 46/0 545/0  431/0 14/11  3/2×10-12 62/71  027/0 59/21 ةّجًَیة
 (c)  -  b  a 
 113/0 5/2  63/0 84/8  1/6×10-7 62/43  515/0 17/10 طاُد

  b  -  a  c 


 شان10َزايگاه

 96/0 062/0  955/0 257/4  2×10-4 6/29  98/0 02/3 رةّجَيز
 a  -  c  b 

 11/0 2/4  89/0 43/6  1×10-4 99/32  857/0 99/6 ةّجًَیة
 b  -  a  c 
 38/0 74/0  99/0 004/2  018/0 87/16  988/0 19/2 طاُد

  b  (d)  a  c 


 شان20َزايگاه

 89/0 21/0  98/0 34/5  36/0 04/12  74/0 2/10 رةّجَيز
 c  d  a  b 

 63/0 87/0  97/0 43/5  56/0 61/9  46/0 72/9 ةّجًَیة
 d  c  a  b 
 4/0 69/0  72/0 97/6  8/1×10-7 35/44  021/0 83/16 طاُد

  (c)  -  a  b 
 .باشذمي جايگاٌ َز بزاي درصذ 1 سطح در تىُا پزاوتش داخل حزيف تزتيب ي درصذ 5 سطح در َامذل بزاسش ي داريمعىي تزتيب بياوگز …,a, b, c حزيف تزتيب


2یُازايگاهدرريٌحاةَجّزَةا.اشثطدهارائ6َطكمدریةٍدخّطَروشةَزايگاهُرىخحهؿیيارُایججظاةَريٌحا

.دارٌدراجظاةَصداکذرةّجًَیةوريزياریجشان20َزايگاهدروجظاةَصداکذرطاُدوةّجًَیةیيارُایجشان10َو

 

                                                            
1  
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ةیصثشانَزايگاهَدهشانزايگاهدوشانَزايگاه

 سىي مختلف َايتًالي بزاي مختلف يَاجايگاٌ يبىذخًشٍ – 6 شكل
 

 يزيگ جٍيوت ي بحث
میدنةَشانَدوزايگاهدرکَدادٌظانٌیرِطاخعازاشحفادهةاىخحهؿیُازايگاهجٍّعیةٍددرزَازصاغمريٌحا
ظتق.ٌداردوزّدجٍّعىیزاننضاظازجیيارُاكیجفكاىكانپهكسيآجرةّجًَیةوةّجَريزياریجدوةَىرةّطیىٍضٍكعع

وةّدهصَيىلاكاةمریؽزايگاهدوجٍّعیزانىٍد،يٌياكععراگريُيدیىٍضٍدوكَیغّرجدررٌیطاخعىٍضٍیجفصیر
صداكمجّانیىکَاشثیىػٍآنةٌَكحًَياو،(Tothmeresz،1995)ةاطدیىجرىحٍّعزايگاهکدامدادجظخیعجّانیٌي
جٍّعیةٍددرزَیىٍضٍازکَیگريدٌكحَ.کٍٍدیىیةٍددرزَىحفاوتظّرةَرازّاىعکَکردهدایپراجٍّعطاخعدو

دوهَیوشةَطدنكععغدممیدنةَطاُدياریجةَىرةّطیىٍضٍکَاشثًياةردیپجّانیىشان2َزايگاهةَىرةّط
ةٌَصتثیکيحرجٍّعطاخعىلدارُيّارهآٌِا،ًيیپاكصيثدرگرـحًكراروزايگاهًياةَىرةّطگريدیيارُایجیىٍضٍ
كععراگريُيدٌيّدارُاازکدامچیُکَطّدیىىظاُدهشان10َزايگاهجٍّعیةٍدزَدریىٍضٍدر.داردگريدزايگاهدو
ظّرةَکٍٍد،یٌي ىٍضٍکَی ىٍضٍدوةٌَصتثةاالجركصيثدرپهكسيآجرةّجًَیةةَىرةّطی يارُایجی كرارگريدی

ظحریةطاُدوةّجَريزةٌَصتثياریجًيایراةجٍّعطاخعىلدارُيّارهکَةاطدیىىعهبًيادٍُدهٌظانًياواٌدگرـحَ
ةاطدیى یىٍضٍدوًيیپادرطاُدياریجیىٍضٍوگرـحَكرارةّجَريزياریجیىٍضٍةّجَ،ًیةياریجازةػدزايگاهًيادر.
یىٍضٍدر.ةاطدیىجرًيیپاگريدياریجدوةٌَصتثياریجًيادرجٍّعةاطدیىىعهبًيایايگّکَاشثگرـحَكرارگريد

راگريُيدةّجًَیةوريزیيارُایجةَىرةّطیىٍضٍدوگريدةارشان20َزايگاهةَىرةّطةذرةاٌكیاگٌَّجٍّعیةٍددرزَ
کٌَيّدٌدكعع ٌدارٌدیجفاوجگريكديةایاگٌَّجٍّعنضاظازياریجدوکَاشثىعهبًيااٌگریة زیٌزايگاهًيادراىا.

ىٍعلَزیٌزايگاهًيادردُدیىٌظانکَاشثگريدياریجدوازجرًيیپاطاُدةَىرةّطیىٍضٍگريدةارطّدیىىظاُده
داراطاُد اگٌَّجٍّعًيکيحری ةاطدیىی سيٌحاةَجّزَةا. ىٍضٍکَی ةٍددرزَی اگٌَّجٍّعی درخاكةذرةاٌكی
گريدياریجدوةٌَصتثیکيحرةذرةاٌكیاگٌَّجٍّعازطاُدياریجارهُيّکَطّدیىىظاُدهدادٌظانىخحهؿیُازايگاه

ديیجأدر.رشاٌدیىادتاتةَىعانػَىّردىٍعلَدررایکارةّجَيیایاصاتیغيهیازراىذتثریجأدٌكحًَياوةاطٍدیىدارا
جٍّعوبیجرکةرىرجعیایاصواغالحتایغيهادرىعانػَدرGhorbani et al(2011)کَاشثذکرانيطاـّقىعانػات

ظّرةَىراجعیایاصواغالحظرحاٌسامکَدٌدیرشسَیٌحًياةَشّادکّهریکترودخاٌَصّضَىراجعخاكةذرةاٌك
اشثطدهخاكةذرةاٌكجٍّعضياـزاىّزبیداریىػٍ درىخحهؿیيارُایججٍّعیةٍددرزَازصاغمريٌحاًیُيچٍ.

ُازايگاهیجياىةَىرةّطیُایىٍضٍشان20َو2،10یُازايگاهةّجَريزياریجدرکَدُدیىٌظانىحفاوتیُازايگاه
کردٌدكععراگريُيد وةّدهصَيىلاركاةمیؽزايگاهدوکٍٍد،كععراگريكدیيىٍضٍدواگر؛طداطارهكتالًکَُياٌعّر.
کَدادٌظانىحفاوتیُازايگاهدرةّجًَیةياریججٍّعیةٍددرزَدرًیُيچٍ.اشثجرىحٍّعزايگاهکدامکَگفحَجّانیٌي

یُازايگاهةّجًَیةياریجکدامکَگفثجّانیٌيًيةٍاةراٌيّدٌد،كععراگريُيدىخحهؿزايگاهشَةَىرةّطیُایىٍضٍ
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بحث و نتيجه گيری
نتايج حاصل از درجه بندی تنوع جايگاه های مختلف با استفاده از شاخص ِرني 
نشــان داد كه در جايگاه دو ساله به دليل قطع منحنی مربوط به دو تيمار زير 
بوتــه و بين بوته آتريپلكس امكان تفكيك تيمارها از لحاظ ميزان تنوع وجود 
ندارد. طبق تفســير منحني شــاخص رني در صورتيكه دو منحنی همديگر را 
قطع نمايند، ميزان تنوع دو جايگاه غير قابل مقايسه بوده و نمی توان تشخيص 
داد كدام جايگاه متنوع تر می باشــد )Tothmeresz، 1995(، و اين نكته به 
آن معني اســت كه می توان حداقل دو شاخص تنوع را پيدا كرده كه جوامع را 
به طور متفــاوت درجه بندی می كنند. نكته ديگری كه از منحنی درجه بندی 
تنوع مربوط به جايگاه 2 ســاله می توان پی برد اين اســت كه منحنی مربوط 
به تيمار شاهد به دليل عدم قطع شــدن به وسيله دو منحنی تيمارهای ديگر 
مربــوط به اين جايگاه و قرار گرفتن در قســمت پايين آنهــا، همواره مقدار 
شــاخص تنوع كمتری نسبت به دو جايگاه ديگر دارد. در منحنی درجه بندی 
تنوع جايگاه 10 ساله مشاهده می شــود كه هيچ كدام از نمودارها همديگر را 
قطع نمی كنند، به طوری كه منحنی مربوط به بين بوته آتريپلكس در قسمت 
باالتر نسبت به دو منحنی تيمارهای ديگر قرار گرفته اند و اين نشان دهنده اين 
مطلب می باشــد كه همواره مقدار شاخص تنوع برای اين تيمار نسبت به زير 
بوته و شاهد بيشتر می باشد. در اين جايگاه بعد از تيمار بين بوته، منحنی تيمار 
زير بوته قرار گرفته و منحنی تيمار شاهد در پايين دو منحنی ديگر قرار گرفته 
اســت كه گويای اين مطلب می باشــد تنوع در اين تيمار نسبت به دو تيمار 
ديگر پايين تر می باشــد. در منحنی درجه بندی تنوع گونه ای بانك بذر مربوط 
به جايگاه 20 ســاله بار ديگر دو منحنــی مربوط به تيمارهای زير و بين بوته 
همديگر را قطع نمودند كه  بيانگر اين مطلب است كه دو تيمار از لحاظ تنوع 
گونه ای با يكديگر تفاوتی ندارند. اما در اين جايگاه نيز مشــاهده می شود بار 
ديگر منحنی مربوط به شاهد پايين تر از دو تيمار ديگر است كه نشان می دهد 
در اين جايگاه نيز منطقه شاهد دارای كمترين تنوع گونه ای می باشد. با توجه 
به نتايجی كه منحنی درجه بندی تنوع گونه ای بانك بذر خاك در جايگاه های 
مختلف نشــان داد مشاهده می شــود كه همواره تيمار شاهد از تنوع گونه ای 
بانــك بذر كمتری نســبت به دو تيمار ديگر دارا می باشــند و اين نكته تأثير 
مثبــت اجرای عمليات احيايی بوتــه كاری را در منطقه مورد مطالعه به اثبات 
 Ghorbani et al می رســاند. در تأييد مطالعات فوق شايان ذكر است كه
)2011( در مطالعــه اثر عمليات اصالح و احياي مرتع بر تركيب و تنوع بانك 
بذر خاك مراتع حوضه رودخانه كبير سوادكوه به اين نتيجه رسيدند كه انجام 
طرح اصــالح و احياي مراتع به طور معنــی داری موجب افزايش تنوع بانك 
بذر خاك شــده اســت. همچنين نتايج حاصل از درجه بندی تنوع تيمارهای 
مختلف در جايگاه های متفاوت نشان می دهد كه در تيمار زير بوته جايگاه های 
2، 10 و 20 ســاله منحنی های مربوط به تمامــی جايگاه ها همديگر را قطع 
كردند. همانطور كه قباًل اشــاره شد؛ اگر دو منحنی يكديگر را قطع كنند، دو 
جايگاه غيرقابل مقايسه بوده و نمی توان گفته كه كدام جايگاه متنوع تر است. 
همچنين در درجه بندی تنوع تيمار بين بوته در جايگاه های متفاوت نشان داد 
كه منحنی های مربوط به سه جايگاه مختلف همديگر را قطع نمودند، بنابراين 
نمی تــوان گفت كه كدام تيمار بين بوته جايگاه های مختلف تنوع بيشــتر يا 

كمتری نسبت به ديگری دارد. همانطور كه گفته شد با توجه به اينكه جايگاه 
با تنوع باال به طور قطع قابل تشــخيص نمي باشد، بايستي با ساير روش هاي 

پارامتريك به اين مقايسه پرداخت.
 همانطور كه قباًل اشاره شد شاخص های پارامتری از تمامی اطالعات استفاده 
كرده و يك بعد جديد را به روش های بوم شناختی تنوع افزوده است و با نمايش 
تنوع به صورت منحنی، به مقايســه تنوع در جوامع می پردازد. دليل استفاده از 
اين شاخص ها مشكالتی اســت كه در بعضی موارد، شاخص های عددی در 
مقايسه جوامع ايجاد می كنند. در واقع شاخص های عددی تنوع دربردارنده دو 
ويژگی غنای گونه ای و يكنواختی هستند كه در يك عدد به نام شاخص تنوع 
انعكاس می يابد. مهم ترين مشــكل كاربرد شــاخص های تنوع صرف نظر از 
اينكه كدام شاخص مورد استفاده قرار گيرد، تفسير بوم شناختی عدد به دست 
آمده است. به عنوان مثال، در بعضی مواقع جوامع مختلف با ميزان يكنواختی 
و غنای گونه ای متفاوت، تركيب يكســانی را ايجاد می كنند. به عبارت ديگر، 
ممكن اســت جامعه ای با غنای گونه ای بيشــتر و يكنواختی كمتر با جامعه 
ديگری كه غنای گونه ای كمتر اما يكنواختی بيشتری دارد دارای شاخص های 
تنوع يكســانی شوند )Ejtehadi et al، 2012(. عالوه بر اين شاخص های 
انفرادی تنوع فقط، تنوع را در يك نمونه يا جامعه بواســطه تعداد افراد تعيين 
می نمايد و بيشتر اطالعات تركيب يك جامعه را بدون استفاده باقی می گذارد 
و تنها الگوی فراوانی )نمودار دســته- فراوانی( می تواند خصوصيات يا تركيب 
يــك جامعه را توصيف نمايد )بل و همكاران،2000(. نمودار مذكور، چگونگی 
توزيع فراوانی گونه ها را با توجه به تغيير شــيب و يكنواختی منحنی، نمايش 
داده و اطالعات را قابل تفســير می سازد )Ejtahedi et al، 2012(. چنين 
توزيعی، منحنی مقعــری را ايجاد می نمايد كه با توزيع لگاريتمی تطابق دارد 
)Fisher et al، 1943(، لذا مطالعه و بررســی نموداراهای دسته- فراوانی 
به منظور شــناخت و بررســی بهتر تنوع مكانها مورد بررسی صورت گرفت و 
نتايج مربوطه نشان داد كه در نمودار دسته فراوانی وفور نسبی بانك بذر خاك 
در تيمارهای مختلف جايگاه دو ســاله شــيب منحنی مربوط به سه تيمار زير 
بوته، بين بوته و شاهد تقريبًا شيب يكسانی دارند، بنابراين از روزی منحنی ها 
نمی توان گفت كدام تيمار يكنواختی و تنوع بيشتری يا كمتری دارد. اما در اين 
جايگاه منحنی تيمار زير بوته در قســمت باالتری نسبت به دو منحنی تيمار 
بين بوته و شاهد قرار دارد كه نشــان دهنده حضور گونه های نادر بيشتری در 
اين تيمار می باشد. با توجه به اينكه شيب برابر منحنی های مختلف تيمارهای 
متفاوت اين جايگاه نشــان از برابر بودن تقريبی يكنواختی و تنوع گونه ای در 
اين جايگاه اســت به می توان به اهميت مدت زمان اجرای طرحای اصالح و 
 Ghorbani et احيا و تأثير گــذاری آن روی محيط پی برد. همانطور كه
al )2007( اعالم نمودند انعكاس عمليات اصالحی روی بانك بذر خاك نياز 
به زمان طوالنی تری نسبت به پوشش گياهی دارد. نمودار دسته فراوانی وفور 
نســبی بانك بذر خاك در تيمارهای مختلف جايگاه 10 ســاله نشان داد كه 
منحنی تيمار شــاهد كمی نسبت به دو منحنی ديگر شيب بيشتری داشته كه 
اين بيانگر اين موضوع می باشد كه اين تيمار دارای يكنواختی و تنوع كمتری 
نســبت به دو منحنی ديگر دارد. همچنين با توجه به اينكه منحنی تيمار زير 
بوته باالتر از دو منحنی ديگر قرار دارد نشان می دهد تيمار زير بوته اين جايگاه 

تحليل شاخص هاي پارامتريك تنوع...
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بيشترين گونه نادر و تيمار بين بوته به علت اينكه در پايين ترين قسمت قرار 
گرفته دارای بيشترين گونه غالب می باشد. در نمودار دسته فراوانی وفور نسبی 
بانك بذر خاك در تيمارهای مختلف جايگاه 20 ســاله وضعيت منحنی تيمار 
شاهد دقيقًا شبيه جايگاه 10 ســاله می باشد. در اين جايگاه مشاهده می شود 
منحنــی تيمار بين بوته و زير بوته دارای مقدار گونه های غالب تقريبًا برابری 
می باشــند اما تيمار بين بوته گونه های نادر كمتری دارد و در نتيجه كم بودن 
تعداد گونه )غنا گونه ای(، مشــاهده می شود به واسطه ماليم تر بودن منحنی 
و در نتيجه يكنواختی بيشــتر آن، تيمار مذكور تنوع باالتری دارد. در رابطه با 
اينكه نقش يكنواختی در افزايش تنوع، بيش از غنای گونه ای است تأييد شده 
و مفهوم اين موضوع را كه استفاده از شاخص های غنای گونه ای اندازه گيری 
 Akkafi( دقيقی از تنوع را نشــان نمی دهد را به اثبات رســانده شده است

.)2008 ،and Ejtehadi
نتايج حاصل از بررســی های شــاخص تشــابه جــاكارد نشــان داد كه در 
جايگاه دو ســاله تيمار زير بوته با شاهد بيشترين تشــابه را دارند. گونه هاي 
 Galium aparin، Heliotropium lasiocarpum، Lolium
  multiflorum، Lophochloa phleoides،  Malva neglecta،
Medicago minima و Medicago polymorpha ســبب  اين 

تشابه شده اند. 
همانطور كه گفته شد شاخص تشابه گونه ای جاكارد بر اساس وجود گونه های 
مشــابه در دو ناحيه بدســت می آيد. همچنين در جايگاه 10 ســاله تيمار زير 
بوته و بين بوته بيشــترين تشــابه را به يكديگر دارنــد. گونه هاي همچون 
 Poa bulbosa، Polygonum hyrcanicum، Salsola
turkmenicum، Atriplex sp. در افزايش اين تشــابه نقش داشته اند 
 Salsola و در جايــگاه 20 ســاله دو تيمــار مذكــور از لحاظ گونه هــاي
turkmenicum، Atriplex sp. حداكثــر تشــابه گونه ای را با يكديگر 
دارند. در بررســی شاخص های تشــابه حضور و عدم حضور گونه های مشابه 
در يك منطقه نشــانه شــبيه بودن شــرايط مربوط به بوم شناسي گونه ها با 
يكديگر می باشــد. در نتيجه تعداد دفعاتی كه گونه های يك تيمار با گونه های 
تيمار ديگر ديده شــوند نشان شباهت خاستگاه اكولوژيك تيمارها به همديگر 
می باشــد. با توجه به اينكه شاخص تشابه جاكارد در دو تيمار زير بوته و بين 
بوته  جايگاه های 10 و 20 ســاله بيشترين شــباهت را دارد اما در جايگاه دو 
ســاله تيمار زير بوته با شــاهد بيشترين تشابه را داراســت می توان به نقش 
مدت زمــان انجام عمليات اصالحی در تعييرات روی بانك بذر خاك پی برد 
كه در جايگاه دو ســاله هنوز بين مناطقی كه آتريپلكس كاری شده و مناطق 
شاهد اطراف آن هنوز تغيير معنی داری مشاهده نشده است. در بررسی تطبيق 
مدل های چهارگانه برای مكان های مورد بررســی مشخص شد در جايگاه دو 
ساله و در تيمارهای مختلف آن از مدل خاصی پيروی نمی كنند. تيمار زير بوته 
اين جايگاه از مدل گروه هندســی پيروی می كند كه اين مدل مختص جوامع 
تخريبی آلوده و نابالغ با تنوع كم بوده است. اين مدل معمواًل در جوامع آلوده 
يا در محيط هايی كه از نظر گونه فقير بوده و يا در مراحل اوليه توالی هستند، 
ديده می شــود. تيمار بين بوته از مدل لوگ نرمال پيروی می كند كه اين مدل 
نشان دهنده جوامع پايدار می باشد كه گونه های با فراوانی متوسط در آن بسيار 

زياد است. در اين مدل هر گونه، متناسب با فراوانی نسبی خود سهمی از منابع 
غذايی را اشــغال می كند. با دقت در نتايج تيمار زير بوته مشاهده می شود كه 
اين تيمار نيز بعد از مدل گروه هندســی، از مدل لوگ نرمال پيروی می كند. 
تيمار شــاهد اين جايگاه نيز از مدل عصای شكسته پيروی می كند، طبق اين 
مدل، گونه های يك جامعه ســهم نسبتًا يكســانی از منابع زيستی را استفاده 
می كنند. در واقع در اين مدل منابع زيســتی موجود در يك جامعه به صورت 
يك ميله يا چوب نشان داده  می شوند كه گونه ها با توجه به توانايی و نياز بوم 
شناختی خود سهمی از منابع زيستی موجود را اشغال می كنند. بررسی تطبيق 
اين مدل های چهارگانه برای جايگاه 10 ســاله مشــخص شد، تيمار زير بوته 
بعد از پيروی از مدل گروه هندسی در درجه بعدی از مدل لوگ نرمال پيروی 
می كند و تيمارهای بين بوته و شــاهد نيز همانند يكديگر ايتدا از مدل عصای 
شكسته و ســپس از مدل گروه هندسی پيروی می كنند. با توجه به اينكه در 
اين جايــگاه تيمار زير بوته بعد از گروه هندســی از مدل لوگ نرمال پيروی 
می كند اما دو تيمار ديگر بعد از مدل عصای شكســته از گروه هندسی پيروی 
می كننــد می توان به اين نكته پی برد كه تنــوع گونه ای بانك بذر خاك زير 
بوته آتريپلكس از بين بوته و شــاهد باالتر می باشد. در تأييد مطلب فوق قابل 
ذكر است كه Richard )1998( نشان دادند كه حضور آتريپلكس كانسنس 
موجب تجمع امالح و نيتروژن در زير تاج پوشــش آن شده و در نتيجه باعث 
افزايش تراكم و تنوع گونه ای گياهان می شــود. همچنين در بررســی تطبيق 
مدل های چهارگانه برای جايگاه 20 نشان داده شد هر سه تيمار زير  بوته، بين 
بوته و شــاهد ابتدا از مدل عصای شكسته و سپس از مدل لوگ نرمال پيروی 
می كنند. با مقايســه نتايج حاصل از مدل ها جايگاه 10 ساله و 20 می توان به 
تأثير مثبت بوته كاری در مورد بانك بذر حاك در دراز مدت پی برد. در جايگاه 
20 ساله تمامی تيمارها بعد از مدل عصای شكسته از مدل لوگ نرمال پيروی 
می كنند كه اين موضوع نشــان دهنده آنست كه در اين جايگاه تنوع گونه ای 
نســبت به دو جايگاه ديگر باالتر می باشــد. همچنين نتايج حاصل از خوشه 
بندی تيمارهای مختلف در جايگاه دو ساله نشان داد كه تيمارهای بين بوته و 
 Centaurium erythraea، شاهد بيشترين شباهت را از نظر گونه هاي
Eruca sativa و Galium aparin با يكديگر دارند بنابراين در يك 
خوشــه قرار می گيرند. در اين جايگاه تيمار زير بوته با بين بوته بيشترين عدم 
شباهت را دارا بود. خوشه بندی جايگاه 10 ساله نيز همانند نتايج خوشه بندی 
جايگاه دو ســاله می باشــد. همچنين در جايگاه 20 ساله مشاهده می شود كه 
تيمارهای زير بوته و بين بوته بيشترين شباهت و تيمار زير بوته با شاهد دارای 

بيشترين عدم شباهت می باشد.
در نهايت بايســتي عنوان كرد؛  متأسفانه در كشــور ما مطالعه تأثير كارهای 
اصالحی و احيايی از جمله بوته كاری در مورد بانك بذر خاك بســيار محدود 
است. پيشنهاد می شود تأثير بوته كاری گياهان غيربومی از جمله آتريپلكس در 
مورد بانك بذر خاك كه در واقع جزو گياهان هر منطقه اســت، مورد بررسی 
قرار گيرد. در مجموع، اين تحقيق نشــان داد كه بانك بذر خاك می تواند به 
واســطه كارهای مديريتی تغيير نمايد كه ميــزان اين تغييرات به مدت زمان 

اجرای آن نيز بستگی دارد.



78)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری

منابع
1- Abbasi Moselou, H., Ghorbani, J., Safaian, 
N. and Tamartash, R. (2009). Effect of fire on  
vegetation upon the soil seed bank in Bamo  
national park of Shiraz. Journal of range  
management Scientific – Research, 3(4): 623-640. (in 
Persian).
2-  Akbarlu, M., Sheidai Karkaj, E. and Ehsani, 
S. M. (2012). Effects of grazing intensity on bio-
mass and underground and Structural features three  
species of grass in the mountain grasslands.  
Journal Range Management, 6(3): 186-197.  
(in Persian).
3- Akkafi, H. R. and Ejtehadi, H. (2008).  
Investigation of plant species diversity in 
grazed and ungrazed areas by use of abundance  
distributions models. Journal Sciences I. A. U, 17(66): 
63-72. (in Persian). 
4- Bakker, J. P., Bekker, R. M., Grandin, U.,  
Kalamees, R., Milberg, P., Poschlod, P.,  
Thompson, K. and Willems, J. H. 1997. Seed size, 
Shape and vrtical distribution in the soil: indicators of 
seed longevity. Functional Ecology, 12: 834- 842.
5-  Baskin, C. C. and Baskin, J. M., 1998.  
Germination ecology of seeds in the persistent 
seed bank. ecology, biogeography, and evolu-
tion of dormancy and germination. San Diego, CA:  
Academic Press.
6- Bekker, R., Verweij, G., Smith, R., Rrine, R., 
Bakker, J.P. and Schneider, S., 1977. Soil seed 
bank in European grasslands. dose land use  
affect regeneration perspectives? Journal of  
Applied Ecology, 34: 1293- 1310.
7- Bell, G., Lechowicz, M.J. and Waterway, M.J., 2000.  
Environmentalheterogeneity and species diversity of 
forest sedges. Journal of Ecology, 88, 67-87.
8- Chaideftou, E., Thanos, C. A., Bergmeier, E., Kalli-
manis, A. and Dimopoulos, P., 2009. Seed bank com-
position and above- ground vegetation in response to 
grazing in sub- Mediterranean oak forests (NW Greec). 
Journal of Plant Ecology, 201: 255-265.
9- Dehghan, F. (2009). Effects of biological  
restoration on  vegetation cover and soil  

characteristics, MS Thesis Range  
Management, Department of Natural  
Resources Sari, Mazandaran University, Sari, 103 pp.  
(in Persian).
10- Delgado- Romero, D., 2003. A seed bank study 
at the Maricao forest reseve, A subtropical wet  
forest at Maricao, Puerto Rico, M. Sc. Thesis in  
biology, University of Puerto Rico, 118 pp.
11- Ejtehadi, H., Sepehry, A, and Akkafi, H. 
R. (2012). Methods of measuring biodiversity.  
Ferdowsi University of Mashhad Press. 228pp.  
(in Persian).
12- Erfanzadeh, R., Shahbazian, R. and Zali, h., 2014. 
Role of plant patches in preserving flora from the soil 
seed bank in an overgrazed high- mountain habitat in 
Northern Iran. Jast Agricultural Science Technology, 16: 
229-238.
13- Fisher, R. A., Corbet, A. S. and Williams, C. 
B., 1943. The relation between the number of spe-
cies and the number of individuals in random sam-
ples of ana animal population. Journal of Animal  
Ecology, 12:42-58.
14- Ghorbani, J., Le Duc, M. G., McAllister, 
H. A., Pakeman, R. G. and Marrs, R. A., 2007.  
Temporal response of effects of propagates 
banks during ecological restoration in the United  
Kingdom. Restoration Ecology, 15(1): 103-117.
15- Ghorbani, J., Rokhfirooz, G., Shokri, M. and 
Jafarian Jelodar, Z. (2001). Effect of rangeland  
rehabilitation and restoration on composition 
and diversity of species seeds in the soil. Iranian  
Journal of Range and Desert Research, 18(2): 322-335. 
(in Persian).
16- Godefroid, S., Phatyal, S. H. S. and  
Koedman, N. 2006. Depth distribution and compo-
sition of seed banks under different tree layers in a  
managed temprature forest ecosystem. Acanta  
oecologica, 5:1437-1443.
17-Hente, A., Ansari, N. and Zare Chahoki, M. A. 
(2008). Evaluation of Atriplex canescens plant-
ing in Zarand-e-Saveh rangelands. Iranian Jour-
nal of Range and Desert Research, 15(3): 360-368.  
(in Persian).

تحليل شاخص هاي پارامتريك تنوع...



)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری 79

شماره 115، پژوهش های آبخیزداری، تابستان 9۶

18-  Heshmati, GH., Naseri, K. and Ghanbar-
ian, GH. (2007). A critique on Atriplex canescens  
planting in rangelands of Iran from ecological view. 
Journal Agricultural Science Natural Resources , 13(6). 
186-199. (in Persian).
19- Hosseinzadeh, G., Jalilvand, H. and  
Tamartash, R. (2008). Vegetation cover chang-
es and some chemical some properties in posture 
with different grazing intensities. Iranian Jour-
nal of Range and Desert Research, 14(4): 500-512.  
(in Persian).  
20- Jalili, A., Hamzeh’ee, B., Asri, Y., Shirva-
ny, A., Yazdani, S., Khoshnevis, M., Zarrinkamar, 
F., Ghahramani, M. A., Safavi, R., Shaw, S.,  
Hodgson, J.G., Thompson, K., Akbarzadeh, M. and  
Pakparvar, M., 2003. Soil seed banks in the  
Arasbaran protected area of Iran and their  
significance for conservation management.  
Biological Conservation, 109:425-431. (in Persian).
21- Lichet- Young, S. A., Pavlovic, N. B.,  
Grundel, R. and Frohnapple, K. j. 2009. A  
comparison of seed banks across  a sand dune  
successional gradient at Lake Michigan dunes  
(Indiana, USA), Plant Ecology, 202: 229-308.
22- Major, J. and Pyott, W. T., 1966. Buried vi-
able seed in two California bunchgrass sites and 
their bearing on the definition on a flora. Journal of  
Vegetation, 13:253-282.
23- Motamedi, J. and Sheidai Karkaj, E. (2014). Suit-
able species diversity abundance model in three grazing 
intensities in Dizaj Batchi rangelands of West Azerbai-
jan. Journal Rangeland and 
Watershed Management, 67(1) 103-115:  
(in Persian).
24-Najafi-Tireh-Shabankare, K., Jalili, A.,  
Khorasani, N., Jamzad, Z. and Asri, Y. ( 2008). Study 
Similarity between standing vegetation and soil seed 
bank in Geno protected area. Pajouhesh and Sazandegi, 
21(3): 171-182. (in Persian).
25- Natural Resources Consulting Engineers land 
Golestan. (2008). Detailed studies - Executive  
watershed Trouti. Department of Natural Resources, 

Golestan Province. (in Persian).
26- Richard, H. A. F., Cibils, M., Ashby Mary, M. and 
Swift, D. M., 1998. Atriplex canescens impact on un-
derstory vegetation under defferent seasons of grazing. 
Agricultural Research Service, 1:12-18.
27- Rover, P., B. Bossuyt, B. Igodt and Hermy, 
M., 2006. May seed banks contribute to vegeta-
tion restoration on paths in temperate deciduous  
forest? Plant Ecology, 186: 25- 38.
28- Salami, A., Zare, H., Amini Eshkevari, T. and 
Jafari, B. (2007). Comparison of plant species  
diversity in the two grazed and ungrazed 
rangeland sites in Kohne Lashak, Nowshahr.  
Pajouhesh and Sazandegi, 75: 37-46. (In Persian).
29-Sheidai Karkaj, E. (2011). Evaluation of  
carbon sequestration ability of two restoration-
al species Agropyron elongatom and Atriplex  
lentiformis (Case study: Chapar Ghoymeh region, Gon-
bad). MSc Thesis of Range Management, 
Department of Range Management, Gorgan  
University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources, 85pp. (in Persian).
30- Sheidai Karkaj, E., Mofidi Chelan, M.,  
Akbarlou, M. and Motamedi, J. (2013). 
Investigation on changes in soil organic matter and nu-
trient elements under various grazing intensities.  Ira-
nian Journal of Range and Desert Research, 20(4): 720-
732. (in Persian).
31- Smith, F., 1996. Biological diversity, ecosystem sta-
bility and economic development. Journal of Ecological 
Economics, 16: 191- 203.
32- Thompson, K. 2000. The functional ecology of seed 
banks. In: Fenner, M. (ed.) seeds: the 
ecology of regeneration in plant communities. UK: 
CAB International, Wallingford. 215-235.
33- Tothmeresz, B., 1995. Comparison of different 
methods for diversity ordering. Journal of Vegetation 
Science, 6: 283-290.
34- Zobel, M., Van der Marrel. and Durpre, C., 1988. 
Species pool: the concept, its determination and signif-
icance for community restoration. Journal of Applied 
Vegetation Sciences, 1: 55-66.


