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 چكیده 
 

 ینا اهداف . باشدمی سیالب  پخش ها آن  از یكی که دارد وجود آبخوان تغذیه جهت مختلفی هایروش

بانک بذر خاک   ین همچن و  گیاهی پوشش افزایش و  خاک  اصالح  زمینی،  زیر  آب  های روش تغذیه سفره

  ی کارکرد یهاتراکم بانک بذر خاک گروه  یبر رو  یالب پخش س یات اثر عمل  یق تحق ینا در . باشدیم

منظور بانک بذر خاک  ینفسا واقع در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. بد یگان در دشت گربا یاهانگ

( مورد  ب یالو منطقه شاهد )عدم پخش س کارییپلكسهمراه با آتر یالب پخش س  یالب،در مناطق پخش س

پذیرفت و ترکیب   ت صور مترییسانت 10 تا  صفر عمق در خاک بذر بانک گیریقرار گرفتند. نمونه یبررس

 یهابانک بذر خاک گروه یانگینم یسهمقا. گردید تعیین گلخانه  در زنیبانک بذر خاک به روش جوانه 

( نشان داد که  RDA) یرهمتغ بود. آنالیز چند یالب پخش س ی تراکم بذر آنها ط یشاز افزا یحاک یکارکرد 

کلی نتایج حاصل از این مطالعه  ور بوده است. به ط یالب تحت تأثیر عملیات پخش س یکارکرد یگروهها

داشته است.   یکارکرد یهاتأثیر مثبتی بر تراکم بانک بذر خاک گروه  یالب،نشان داد که عملیات پخش س

  ی تراکم بانک بذر گروهها یش ( در افزا Atriplex lentiformis) یپلكس گونه آتر ی نقش پرستار ینهمچن

 کامالً مشهود است.  یکارکرد 
 دام، استان فارس. یچرا ی، سطح یآبها یآور(، جمعAtriplex lentiformis) یپلكسآترها: کلید واژه
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Effect of Floodwater spreading on Soil Seed Bank Density of Plant 

Functional Groups (Case study: Gareh Bygone plain, Fasa, Fars province, 

Iran) 
 

Abstract 
 
There are several methods for aquifer recharge that one of them is floodwater spreading. The 

goals of this method consist of feeding of ground water table, soil quality, increasing the 

vegetation cover and soil seed bank. In this study the effects of Flood water spreading practice 

on Soil Seed Bank Density of Plant Functional Groups was assessed in Gareh Bygone plain of 

Fasa in the Fars province. For this purpose soil seed bank were evaluated in Flood water 

spreading area, Flood water spreading by Atriplex lentiformis planting and a control area (no 

water spreading). Sampling of soil seed bank was carried out at depths of 0-10 cm, and the 

composition of the soil seed bank was determined by germination method in the greenhouse. 

Comparison of most Soil Seed Bank Density of Plant Functional Groups reduction in their 

density with increase in floodwater spreading. The multivariate analysis (RDA) showed that 

the Soil Seed Bank Density of Plant Functional Groups of the study area was affected by 

Floodwater spreading practices. Overall, our results clearly showed that the Floodwater 

spreading practices carried out in the area had a positive effect on Soil Seed Bank Density of 

Plant Functional Groups. The facilitating role of Atriplex lentiformis in preserving of Soil Seed 

Bank Density of Plant Functional Groups is highly visible. 
Keywords: Atriplex lentiformis, Runoff harvesting, Grazing, Fars province. 

 

   

 

 مقدمه

اک بـه ـبرداری از منابع آب و خـدید شونده، بهرهـمنابع طبیعی تجصحیح به دلیل عدم مدیریت 

همچنین . ادر پی دارندها خسارات جانی و مالی فراوانی را البیگیرد و جاری شدن سدرسـتی صورت نمی

در   ألهخشک شده است که این مسخشک و نیمه هایاقلیمفـزایش جمعیـت باعث بوجود آمدن بحران آب در 

  (.1374کوثر، )است  مـورد کشـور ایـران نیز صادق  

ا جهـت مهـار  هـثرترین روشؤیكـی از مـ، های پخش سیالبسامانههای اخیر استفاده از در سال

باشـد کـه عـالوه بـر ویژه در منـاطق خشـک و نیمـه خشـک مـیه هـای سـطحی بـآبها و سیالب

هـای آب زیـر زمینـی، ها موجـب کـاهش فرسـایش خـاک، تقویـت سـفرهسیالب بـارکـاهش اثـرات زیان

آوری جمع (.1374)کوثر،  شــودپوشــش گیــاهی مراتــع مــی یو احیــا بهبـود اراضـی کشـاورزی

خشک ایران و جهان انجام گرفته است ها پیش در بسیاری از نواحی خشک و نیمهاز قرن آب باران و سیالب

(De Jager et al., 2012.)  ،آبیاری اراضی با استفاده از پخش آب از دیر باز در مناطقی چون بوشهر، خراسان

طبیعی و تامین آب بوسیله سیستان و بلوچستان و فارس رواج داشته و دارد اما بررسی امكان توسعه منابع 

 بر سیالب پخش (.1374کوثر، ها و مراتع آغاز گردید )سسه تحقیقات جنگلؤدر م  1350پخش سیالب از سال 

 دهه در که باشد می مـصنوعی تغذیه روشهای از یكی ها،آبخوان در آن ذخیره و هادشت هموار اراضی روی

 از استفاده هاطرح ایـن عمـده اهـداف از یكـی اسـت شده مبذول بدان ما کشور در خاصی توجه اخیر

 با مناطق در بیشتر روش دهنـد. اینمـی رخ خـشک نیمـه و خـشک مناطق در که است فصلی هایسیالب
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 ,Naderi) باشد می قبول قابل بازده دارای و اجـرا قابـل کم هایشیب در و سبک بافت دارای هایخاک

2000.)   

های آب زیر زمینی، توزیع های فیزیكی و شیمیایی خاک، سفرهاثرات پخش سیالب بر ویژگیدر زمینه 

بندی رسوبات، ترسیب کربن و پوشش گیاهی مطالعات زیادی انجام شده است که نتایج مطالعات حاکی از دانه

 خاک داردخصوصیات برخی پخش سیالب اثرات مثبت و منفی بر رشد و استقرار پوشش گیاهی و آن است که 

(Ghorbani et al., 2015.) هایعرصه در گذاریتوان به اثرات رسوبدر زمینه نقش منفی پخش سیالب می 

-الیه دنـش انباشته اثر در گیاهی پوشش خفگـی و مرتعـی گیاهان زادآوری قدرت عدم در نهایت و مرتعی

 شدن ساله، مدفونهای یکمهـاجم، فراوانی گونه هـایگونـه افـزایش رس،  و ـیلتـس ذرات ناوبـمت های

 و منطقه گیاهان خشكی در تنش ایجاد و خاک درون به آب نفوذ عدم جوان،  گیاهان خصوص به گیاهی پوشش

-می سیالب همچنین پخش (.1396جلیلیان و همكاران، ) نمود اشاره شوری تنش ایجاد و خاک شوری افزایش

تواند باعث بهبود برخی داشته و این شیوه آبیاری سیالبی می مراتـع احیا و اصالح تواند نقش مثبتی در

گیاهی، وضعیت مرتع، گروههای گیاهی،  درصد تاج پوشش تولید، تقویـت افزایش جملـه های مرتع ازشاخص

    .(1396)جلیلیان و همكاران،   های گیاهی گرددتراکم گونه  ای و ترکیب وتنوع و غنای گونه

پخش سیالب ممكن است در ارتباط با رسوبات حمل شده توسط  هایسامانهگیاهی در تغییرات پوشش

های گیاهی رسوبات حمل شده حاوی مواد آلی، معدنی، و بذر گونه (. Ghorbani et al., 2015) سیالب باشد

( و  Lee et al., 2014) کندهای گیاهی عمل میسیالب به عنوان یک منبع ورودی از بذر گونه و همچنین است

نرخ پراکنش، ترکیب و  (.Hayashi et al., 2012)د های سیالبی دارنقش مهمی را در پراکنش بذور در دشت 

همچنین سیالب موجب تغییر در . ثیر محدوده، مدت زمان و فراوانی سیالب استأتالگوی توزیع بذر تحت

 شودتنوع، غنا و ترکیب بانک بذر خاک می

  (Holzel and Otte, 2001.) ها در خاک به واسطه انجام پخش سیالب احتمال تغییر در مقدار بذر گونه

های گیاهی و نخست این که رطوبت ناشی از پخش سیالب به استقرار بهتر گونه .در ارتباط با دو مكانیسم است

مكانیسم دوم احتمال ورود   توانند به بانک بذر خاک اضافه شوند.کند و این بذرها میتولید بذر آنها کمک می

 (. Hayashi et al., 2012)  ها توسط رسوبات استبذر از طریق حمل آن

بـا   رویـشی مختلـف منـاطق در و مرتعی کـشور هایعرصه از وسیعی سطح عملیات پخش سیالب در

گیاهی پوششهای شاخص، های خاکویژگیكه به مرور زمان موجب تغییراتی در است شده اجرا مختلفی اهداف

گیاهی مورد  خاکی و پوششهای مؤلفههای اخیر اثر پخش سیالب بر . اگرچه در دهه گرددمیو بانک بذر خاک 

ته در منابع داخلی به بررسی اثر پخش سیالب بر بانک بذر خاک پرداخ اما تاکنون ،بررسی قرار گرفته است

. بنابراین بانک بذر خاک پرداخته شده است برهای سیالبی دشتاثرات نشده و در خارج از کشور نیز بیشتر به 

قصد دارد تغییرات گروههای کارکردی بانک بذر خاک طی عملیات احیایی پخش سیالب را در   تحقیق این

هرستان فسا در استان فارس را ترین ایستگاه پخش سیالب کشور در منطقه گربایگان شترین و شاخصقدیمی

 برای اولین بار واقع مورد بررسی قرار دهد.
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 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

های هكتار، بین عرض 2200داری گربایگان فسا با مساحت ترویجی آبخوان ایستگاه تحقیقاتی، آموزشی و

کیلومتری  195، در دشت گربایگان واقع در 53˚57΄تا  53˚53΄های شرقـیو طول 28˚41΄تا 28˚35΄شمالی

 1160تا  1120شرقی شهرستان فسا قرار دارد. ارتفاع ایستگاه بین کیلومتری جنوب  40جنوب شرق شیراز و در 

عمق تا نسبتاً عمیق قرار گرفته است. بر اساس زاری( کم  ای )شنمتر از سطح دریا است و بر روی مخروط افكنه

 ساالنه متر، میانگین حرارتمیلی 1/206خشک است. میانگین بارش ساالنه نیمه روش دمارتن اقلیم منطقه، 

باشد. بر اساس تقسیم بندی مبین و متر میمیلی 09/2548ساالنه  گراد و میانگین تبخیردرجه سانتی 92/19

عمانی، قرار  -تورانی )ناحیه دشتی( و خلیج -ترگوبوف این دشت از نظر رویشی بین مناطق رویشی ایران

د یک(، پخش سیالب همراه با (. این تحیق در سه منطقه پخش سیالب )شبكه بیشه زر1387میگیرد )مصباح، 

 آباد دو( و شاهد )بدون پخش سیالب( انجام گردید.کاری )شبكه رحیمآتریپلكس

 گیری بانک بذر خاک نمونه

. گرفتانجام معموال در آذر ماه  های موجود در خاکقبل از آغاز رویش بذرخاک گیری بانک بذر نمونه

کاری و منطقه منطقه پخش سیالب، پخش سیالب همراه با آتریپلكسگیری از بانک بذر خاک در سه نمونه

ها به متری صورت گرفت. در امتداد ترانسكت 100شاهد )بدون عملیات پخش سیالب( در طول چهار ترانسكت 

سانتی متری خاک با  10 تا نمونه خاک از عمق صفر تا متر یک پالت یک متر مربعی پیاده و یک 10فاصله 

شد. بانک بذر خاک جهت  خواهد  های نایلونی ریختهو در کیسه متر برداشتسانتیر هفت به قط گراستفاده از آ

گرفت. ای مورد بررسی قرار معروف به کشت گلخانه ها نهالنو رویشکشت به محیط گلخانه منتقل و به روش 

شده بود به   لیسه استراز ظروف که شامل ما یشده تعداد لیاستر یهاماسهی از عدم آلودگ نانیبه منظور اطم

و  یزده با استفاده از منابع معتبر علمجوانه یهااهچهی. گشد شاهد در گلخانه کشت داده یهاعنوان نمونه

 نیظروف از ا هیشدند. سپس اقدام به تخل ثبت مخصوص یهاو شمارش شدند و در فرم ییکارشناسان شناسا

 . شدند  ینكند در گلخانه نگهدار  رشد  در ظرف  یگرید  اهچهیکه گ  یماه تا زمان 9ها به مدت  ها شد. نمونهگونه

 هاتجزیه و تحلیل داده

از تبدیل جذر استفاده  زیندارند لذا قبل از آنال یروینرمال پ عهای مربوط به تعداد بذر از توزیکه داده ییآنجا از

محاسبه خاک در واحد سطح به عنوان تراکم بانک بذر منطقه تعداد بذر هر گونه در هر  نیانگیسپس م . شد

-گروههای کارکردی )طول عمر، فرم رویشی، فرم زیستی و تیره اثر پخش سیالب بر بررسی به منظور .دیگرد

در صورت وجود اثر معنی دار  شد. در قالب طرح کامالً تصادفی استفاده طرفهآنالیز واریانس یک از های گیاهی(

صورت  Rافزار نرمدر  . محاسبات آماریشودیظت شده برای مقایسه میانگین استفاده م محاف LSDاز روش 

جهت   .ندگزارش شدها جدولمیانگین برگردانده یا حقیقی در  ، های تبدیل شده. برای تمام دادهرفتیپذ

از  کبانک بذر خاهای گیاهی موجود در بانک بذر خاک و همچنین گروههای کارکردی بررسی پاسخ کل گونه

( DCAشده ) یرگیقوس یقیتطب زیآنال با انجاممنظور ابتدا  نی. بدگردیداستفاده  رهیچند متغ زیآنال یهاروش
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 5/4با استفاده از نسخه  این آنالیز استفاده شد. RDAبدست آمد. در نتیجه از آنالیز  3کمتر از  انیطول گراد

 .صورت گرفت  CANOCOنرم افزار 
 

   

  نتایج و بحث

 عملیات پخش سیالب  بانک بذر خاک تحت  کارکردیگروههای    تغییرات

بانک بذر )طول عمر، فرم زیستی و فرم رویشی(  کارکردیهای نتایج آنالیز واریانس نشان داد که همه گروه

-گروههمه مقایسه میانگین نشان داد که  (.1)جدول  داشتند پخش سیالبعملیات داری به پاسخ معنیخاک 

همراه با  منطقه تحت عملیات پخش سیالبرا  تراکم بذر در متر مربعبیشترین  کارکردی بانک بذر خاکهای 

به خود اختصاص داده را منطقه شاهد )تحت چرای دام(  میزان بذر در متر مربعو کمترین  کاریآتریپلكس

  (.1جدول  )  بودند

 
عملیات پخش سیالب در منطقه طی گروههای کارکردی بانک بذر خاک  (خاک مربع متر در تعداد) بذر تراکم میانگین -1جدول  

دار با حروف گذاری مشخص اختالف معنی .باشندمی( جذر تبدیل) شده برگردانده میانگــین اعداد. گربایگان فسا، استان فارس

 شده است

 

 

گندمیان های نشان داد که تیرهبانک بذر خاک های گیاهی تیرهبر  پخش سیالبنتایج تجزیه واریانس اثر 

(Poaceae )(72/34=F ،001/0P ،) پروانه( آساهاPapilionaceae) (92 /26=F ،001/0P ،) بو  شب

(Brassicaceae )(35/7=F ،001/0=P)( کاسنیان ،Asteraceae) (64/4=F ، 01/0=P)  هاتیره آالله و 

(Ranunculaceae) (33/4=F  ،01/0=P) نشان دادند.  شیوه آبیاری سیالبی مراتعداری به این پاسخ معنی

منطقه را  تراکم بذر در متر مربعبیشترین  های گیاهی بانک بذر خاکتیرههمه مقایسه میانگین نشان داد که 

را منطقه شاهد )تحت   میزان بذر در متر مربعو کمترین  کاریتحت عملیات پخش سیالب همراه با آتریپلكس

 شاهد  Fمقدار  P مقدار 
+  پخش سیالب

 کاریآتریپلكس

 کارکردیهای گروه  پخش سیالب 

001 /0> 8/89   207 /87c 2047 /36a 1443 /22b  ساله یک 
 طول عمر

001 /0>  18/19   75 /78c 594 /4a 305 /32b  ساله چند 

001 /0> 8/98   207 /87c 2047 /36a 144 /22b  تروفيت 

 فرم زیستی
20 /0  87/3   10 /83c 71 /45a 53 /05b  کریپتوفيتهمی 

500 /0  48/5   56 /3c 306 /4a 174 /32b  ئوفيتژ 

001 /0>  68/13   6 /5c 216 /54a 77 /96b  کاموفيت 

001 /0> 66/28   123 /43c 860 /74a 542 /43b  یکساله گندمی 

 فرم رویشی

400 /0  6/5   15 /16c 238 /2a 90 /94b   گندمی چندساله 

001 /0>  5/64   84 /44c 1186 /62a 900 /8b  یکساله برگان علفیپهن 

30 /0  42/3   51 /97c 139 /66a 136 /42b  چندساله برگان علفیپهن 

001 /0>  68/13   6 /5c 216 /54a 77 /96b  بوته 
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برخی تیره گیاهی فقط شامل یک الزم به یادآوری است  (.1 شكل) به خود اختصاص داده بودندچرای دام( 

 .گونه بودند بنابراین تجزیه واریانس برای آنها صورت نپذیرفت

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ب(،  (Papilionaceaeآساها )پروانه)الف(،  (Poaceaeهای گندمیان )تیره (خاک مربع  متر در تعداد) بذر تراکم میانگین -1شكل 

عملیات پخش سیالب در منطقه طی ( Ranunculaceaeها )آالله و( )د( Asteraceaeآفتابگردان ) ، ( )ج(Brassicaceaeبو )شب

دار با حروف گذاری مشخص اختالف معنی .باشندمی( جذر تبدیل) شده برگردانده میانگــین اعداد. گربایگان فسا، استان فارس

 شده است. 
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 بانک بذر خاک به عملیات پخش سیالب با استفاده از آنالیز چندمتغیره  کارکردیگروههای    پاسخ

گروههای داری بر اثر معنی عملیات پخش سیالبنشان داد که  افزونگی آنالیز آنالیز چند متغیره حاصل از

مناطق   دیاگرام دوگانه آنالیز افزونگی نشان داد که(. P=001/0 و F=6/71داشته است ) کارکردی بانک بذر خاک

به در منطقه مورد مطالعه  (بدون پخش سیالبشاهد )و  کاریپخش سیالب، پخش سیالب همراه با آتریپلكس

اکثر شود (. همان طور که در شكل دیده می2قرار دادند )شكل ثیر أرا تحت ت طور متفاوتی گروههای گیاهی

کاری حضور داشته و از پخش سیالب و پخش سیالب همراه با آتریپلكسمنطقه در گستره  کارکردیگروههای 

ها ارتباط زیادی از بین گروههای گیاهی فقط درختچه (.2)شكل جدا شدند  (بدون پخش سیالبمنطقه شاهد )

در گستره بین منطقه پخش سیالب و  کارکردیبا منطقه شاهد یا بدون پخش سیالب داشتند و سایر گروههای 

کاری حضور داشتند و این آنالیز مؤید نتایج فوقق در مورد گروههای پخش سیالب همراه با آتریپلكس

 (.2کارکردی است )شكل  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( به عملـیات پخش سیالب در RDAپاسخ گروههای کارکردی بانک بذر خاک در آنالیز چندمتغیره ) -2شكل 

کاری و شاهد )بدون آتریپلكسعوامل محیطی )پخش سیالب، پخش سیالب+  منطقه گربایگان فسا، استان فارس.

های گندمیان عبارتند از: تیرهپخش سیالب( با مثلث نشان داده شده است. نام کامل گروههای کارکردی 

(Poaceaeپروانه ،)( آساهاPapilionaceaeشب ،)( بوBrassicaceae( آفتابگردان ،)Asteraceae نعناعیان ،)

(Lamiaceaeو آالله )( هاRanunculaceae .)یک( سالهAچند ،)( سالهP( تروفیت ،)Thهمی ،)( کریپتوفیتHe ،)

(، پهنAFبرگان علفی یكساله )(، پهنPG(، گندمی چندساله )AG(، گندمی یكساله )Ch(، کاموفیت )Geژئوفیت )

 (.ST( و درختچه )Sh(، بوته )PFبرگان علفی چندساله )
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تواند در اثر عوامل محیطی و مدیریتی دستخوش تغییرات فــراوانی شود بانک بذر خاک می

(Kalamess and Zobel, 1998.)  تواند باعث تغییر در  نتایج این تحقیق نشان داد که عملیات پخش سیالب می

موجود در بانک بذر خاک تحت  گروههای کارکردی روند تغییراتگردد. گروههای کارکردی بانک بذر خاک 

های کارکردی بانک بذر خاک بیشترین تراکم بذر را منطقه تحت همه گروهعملیات پخش سیالب نشان داد که 

 کاری و کمترین میزان بذر را منطقه شاهد )تحت چرای دام( داشتند.عملیات پخش سیالب همراه با آتریپلكس

تواند در ارتباط با دو ر مناطق تحت عملیات پخش سیالب میافزایش ذخیره بذری این گروههای کارکردی د

های گیاهی و تولید بذر آنها  سازوکار است. نخست این که رطوبت ناشی از پخش سیالب به استقرار بهتر گونه

توانند به بانک بذر خاک اضافه شوند. مكانیسم دوم احتمال ورود بذر از طریق کند و این بذرها میکمک می

توسط رسوبات و آب است که در زمان وقوع سیل از ارتفاعات باالدست به منطقه پخش سیالب وارد  حمل آنها

همچنین پخش سیالب با فراهم آوردن رطوبت و مواد غذایی از جمله ماده  (.Hayashi et al., 2012)اند شده

ای بانک بذر خاک را های پوشش گیاهی منطقه و در نهایت ترکیب گونهآلی خاک موجب شده که ترکیب گونه

های گیاهی در  تحت تأثیر قرار داده و موجب ظهور و رویش بیشتر گروههای کارکردی بانک بذر برخی گونه

   (.1395)جلیلیان و همكاران، منطقه پخش سیالب شده است  

-پروانه، (Poaceaeگندمیان ) تیره کاری پنجدر منطقه تحت عملیات پخش سیالب همراه با آتریپلكس

  ( Ranunculaceaeها )آالله ( وAsteraceae(، آفتابگردان )Brassicaceaeبو )، شب(Papilionaceaeآساها )

کاری و کمترین بیشترین تراکم بذر در متر مربع را منطقه تحت عملیات پخش سیالب همراه با آتریپلكس

صاص داده بودند که افزایش آنها در مناطق میزان بذر در متر مربع را منطقه شاهد )تحت چرای دام( به خود اخت

توان به دلیل حضور بیشتر آنها در پوشش گیاهی سرپا و تولید بذر کافی به علت تحت آبیاری سیالبی را می

توان به را می همچنین افزایش ذخیره بذری خاک (. Kalamess and Zobel, 1998)عدم چرای دام نسبت داد 

 ,.Ghorbani et al)ها نسبت داد مرفولوژی بذور این تیرهو همچنین ریز بودن و ها تولید بذر باالی این تیره

منطقه چرای دام را به اثر چرای دام به  های گیاهی دربرخی پژوهشگران تراکم کم بانک بذر خاک گونه (.2015

هوایی گیاهان، به ویژه های اندام بذردهی گیاهان نسبت دادند. آنها در گزارشات خود بیان کردند چرای دام از

به بذردهی و تكثیر  های مرغوب موجب عدم تكمیل چرخه زندگی گیاهان شده و در نتیجه گیاهان قادرگونه

 (. 1392)غالمی و همكاران، نیستند  

آنالیز چند متغیره نیز نشان داد که گروههای کارکردی بانک بذر خاک تحت تـأثیر از نتایج حاصل 

ه است به طوری که تراکم اثر گروههای کارکردی با پخش سـیالب افـزایش یافـته پخـش سـیالب قرار گرفت

است که مؤید نتایج فوق است. تنها گروه کارکردی فرم رویشی درختچه تراکم بذری بیشتری در منطقه شاهد 

 .اندقرار نگرفتهتوان گفت این فرم رویشی چندان تحت تأثیر عوامل محیطی  )تحت چرای دام( داشتند که می

نتایج تأثیرگذار بود نقش پرستاری گونه آتریپلكس موضوعی که در این تحقیق حائز اهمیت است و در 

مهمی در بانک  نقش خشک در مناطق پرستار کاری است. گیاهاندر کاربری پخش سیالب همراه با آتریپلكس

 به نسبت پرستار هایزیر بوته ترغنی بذر برخی مطالعات حاکی از بانک (.Zhao et al., 2007)دارند  خاک بذر

در بررسی تأثیر تاج پوشش گونه  et al.e Pugnair (1996),نتایج  (. 2007et alZhao ,.)باز است  فضای
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Retama sphaerocarpa  بر تنوع و ترکیب گیاهان زیراشكوب و ارتباط آن با بانک بذر خاک در منطقه نیمه

خشک استان آلمریا در بخش جنوبی اسپانیا نشان داد که تراکم بانک بذر با افزایش تاج گیاه زیاد شده بود. 

 پوشش زیر در آمدهوجود به فضایاست. از طرفی های زیراشكوب نقش مهمی داشته تاج گیاه در ظهور گونه

 است چرندگان و پرندگان،  باد،  توسط شده حمل بذر انداختن دام به برای مناسبی مكان گونه آتریپلكستاجی 

(Dreber and Esler, 2011.) مساعد میكروکلیمای ، آتریپلكس پرستار گونه مكانیكی تسهیل همچنین 

افزایش تراکم بذور و  در دیگری عامل است ممكن نور( و دما،  تعدیل رطوبت،  )افزایش آتریپلكسزیراشكوب 

  باشد. های گیاهی در زیراشكوب آنهاتعداد گونه

 

   

 نتیجه گیری
 

باعث تغییر در  گربایگان فساتوان نتیجه گرفت که عملیات پخش سیالب در منطقه به طور کلی می

عنوان یک پناهگاه سبب بههمچنین گونه پرستار آتریپلكس گردیده است.  گروههای کارکردی بانک بذر خاک

حفاظت از ذخیره بذری گیاهان مرغوب زیراشكوب از چرای دام و در نتیجه افزایش تراکم بذری در منطقه 

های اجرایی جهت کاشت گیاهان پرستار گردد، الزم است توجه خاصی از سوی دستگاهپخش سیالب منطقه می

لیات پخش سیالب صورت گردد. همچنین الزم است از پتانسیل بانک بذر زیراشكوب  بومی در مناطق تحت عم

تواند جهت می کارکردیگروههای  همچنین استفاده از شاخص این گونه جهت احیای منطقه استفاده شود.

 .مناسب باشد  بانک بذر خاکارزیابی اثرات پخش سیالب بر 
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