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بررسی بانک بذر رسوبات آبرفتی و مقایسۀ آن با پوشش گیاهی حاشیۀ رودخانۀ بشار
3

محسن فرزین ،*0وحید کریمیان ،2اسفندیار جهانتاب
 .1استادیار گروه جنگل ،مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه یاسوج
 .2دانشآموختۀ دکتری علوم مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه فسا
(تاریخ دریافت1022/22/11 :؛ تاریخ تصویب)1022/20/20 :

چکیده
این پژوهش سعی بر آن داشته است تا با معرفی فلور ،شکل زیستی و کورولوژي پوشش گياهی حاشيۀ رودخانۀ بشار و بانک بذر
رسوبات آن در استان کهگيلویه و بویراحمد ،نقش این رودخانه را در انتقال بذور و اهميت رسوبات آبرفتی در نگهداشت و ذخيرۀ
بذر گياهان مشخص کند .به اینمنظور ،با پيمایش زمينی ،ليست فلورستيک پوشش گياهی حاشيۀ رودخانۀ بشار در نواحی دهنو،
مختار ،دروهان ،کبگيان و رودشتی تهيه شد .سپس ،براي تعيين وضعيت بانک بذر با استفاده از روش پيدایش نهال ،از رسوبات
نهشتهشده در کنارۀ رودخانه نمونهبرداري شده و براي کشت به گلخانه منتقل شد .نتایج نشان داد در پوشش گياهی حاشيۀ
رودخانه و بانک بذر رسوب بهترتيب 23 ،و  32گونه گياهی وجود داشت .از ميان گونههاي شناساییشده 32 ،گونه بين پوشش
گياهی حاشيۀ رودخانۀ بشار با بانک بذر رسوبات مشترک است و  2گونه شامل ،Alyssum dasycarpum.

Chenopodium

 Medicago rigidula ،Erodium cicutarium،botrysو  Aeluropus littoralisفقط در بانک بذر رسوبات وجود دارد .نتایج اشکال
زیستی پوشش گياهی حاشيۀ رودخانه نشان داد  22درصد از کل گونههاي گياهی از نوع همیکریپتوفيت است و تروفيتها و
ژئوفيتها نيز بهترتيب  87/78و  2/23درصد را به خود اختصاص دادهاند .در بانک بذر رسوب نيز 23 ،درصد گونهها جزء
همیکریپتوفيتها و  38درصد گونهها تروفيت هستند .نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد از نظر تعداد گياهچۀ رویشیافته بين بانک
بذر رسوب در مناطق مختلف رودخانۀ بشار تفاوت معناداري در سطح یک درصد وجود دارد؛ مقایسۀ ميانگين نيز بر وجود
اختالف معنادار بين بانک بذر رسوب همۀ مناطق به جزء منطقۀ کبگيان با دهنو داللت دارد .از آنجا که رودخانههایی با بار رسوبی
قابل توجه ،نشاندهندۀ وضعيت نامناسب اراضی باالدست و تخریب پوشش گياهی است ،بانک بذر رسوبات آبرفتی این
رودخانهها نيز کوچک و کم است که ضعيف بودن بانک بذر خاک حوضۀ آبخيز را نشان میدهد .بنابراین ،تعيين وضعيت بانک
بذر رسوباتی که بهوسيلۀ رودخانه حمل میشود ،میتواند نقش کليدي در آگاهی از وضعيت مدیریت حوضهها ایفا کند.
کلیدواژگان :بار رسوبی ،تراکم و تنوع بذر ،جوانهزنی بذر ،رسوبات رودخانهاي.

* نویسندۀ مسئول

Email: M.farzin@yu.ac.ir
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مقدمه
پوشش گیاهی هر منطقه یکی از پدیدههای مهم نمود چهره و
سیمای طبیعت بوده و بهترین راهنمای قضاوت دربارۀ عوامل
بومشناختی آن منطقه است [ .]1در واقع ،پوشش گیاهی هر
منطقه در قالب یک حوضۀ آبخیز ،یکی از عوامل مهم و مؤثر بر
پدیدههای دینامیک آن حوضه است که از تأثیرگذارترین ارکان
طبیعی در مدیریت جامع حوضۀ آبخیز به شمار میرود .از
طرف دیگر ،مطالعۀ منشأ جغرافیایی و بررسی فلور هر منطقه،
از کارآمدترین روشها برای مدیریت و حفاظت از ذخایر
ژنتیکی و تنوع زیستی بهحساب میآید؛ به طوری که شناخت
فلور و تهیۀ لیست فلورستیک هر منطقه به عنوان مهمترین
اطالعات پایه برای شناخت تنوع زیستی ،ارزشهای ژنتیکی و
زیست اقتصادی آن از یک سو و دستیابی به منابع اطالعات
الزم به منظور مدیریت صحیح و علمی و اتخاذ تدابیر الزم برای
حفاظت از گونههای در معرض خطر ،نادر و آسیبپذیر از سوی
دیگر ،ضرورت خاصی دارد .بدیهی است که با شناخت علمی و
همهجانبۀ پوشش گیاهی هر منطقه میتوان نسبت به
برنامهریزی صحیح و اصولی در بهرهبرداری ،حفاظت و سایر
جنبههای پوشش گیاهی اقدام کرد.
بذر ،مهمترین عاملل تددیلد حیلات و تلداوم نسللهلای
گیاهی است .بذر بسیاری از گیاهان موجود در یک حوضه بله
وسیلۀ جریانهای سلطحی و سلیالبی هملراه بلا رسلوبات آن
جابهجا و منتقل ملیشلود .در واقلع ،رودخانلههلا و رسلوبات
حاشیۀ آنها را میتوان یکی از محلهای بنیادی ذخیلرۀ بلذور
گیاهان یا بهاصطالح بانلک بلذر دانسلت .بانلک بلذر ،مخلزن
بذرهای زنده و ذخیرهشده در خاک و رسوب است که به طور
پتانسیل جایگزین گیاهان بالغ ملیشلود [ 2و ]3؛ ایلن بلذور
نقش مهملی در نگهداشلت پوشلش گیلاهی ،ملدیریت تنلوع
گونهای ،حفظ تنوع ژنتیکی ،توالی و ترمیم اکوسیسلتم دارنلد
[0ل  .]7نوسلان سلطح آب رودخانله ،پلراکنش ،جوانلهزنلی و
نهالزایی بذر را در بانک بذر خاک و رسوب تنظیم میکنلد و
از اینرو ،جامعه و اجتماع گیاهان را متأثر ملیسلازد [ 1و .]8
برای نمونه ،اگر یک سد در مسیر رودخانه احداث شود ،تنلوع
گونهای بانک بذر رسوب به طور درخور توجهی کاهش مییابد
[ .]9به طور کلی ،ارزیابی بانک بذر رسوبات آبرفتی را میتوان
یک معیار دقیق علمی در اثرگذاری رودخانله بلر اکوسیسلتم
دانسللت .بنللابراین ،شللناخت و آگللاهی از ایللن بانللک و نللای
گونهای آن میتواند اهمیت بسیار زیلادی در مسلیر ملدیریت
یک حوضۀ آبخیز داشته باشد.
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پیشینۀ تحقیق
یوسلل ونللد و همکللاران بلله معرفللی فلللور ،شللکل زیسللتی و
کورولوژی 1پوشش گیاهی روزمینی و بانلک بلذر خلاک پلارک
جنگلی نور پرداختند .آنها به این نتیده رسیدند کله در بخلش
پوشش گیاهی روزمینی منطقه ،تعداد  66گونله متعللق بله 18
جنس و  38تیره و در بانک بذر خاک منطقه ،تعداد  123گونله
گیاهی متعلق به  92جلنس و  08تیلره گیلاهی حضلور دارنلد
[ .]12نامدویان و همکاران حضور گیاهان مرتعی در بانلک بلذر
باطلههای ز السنگ و مراتع اطراف معادن کلارمزد سلوادکوه و
کیاسر ساری را بررسی کردند .بر اساس نتایج پلووهش آنهلا ،از
بانک بذر خاک منطقۀ کیاسر  28گونۀ گیاهی و منطقه کلارمزد
 23گونه گیلاهی جوانله زدنلد [ .]11عشلوری و همکلاران بله
بررسی تعیین گونههای اختصاصی و سهم مشارکت گونههلا در
شباهت بین بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روی زملین مرتلع
لزور فیروزکوه پرداختند و به این نتیده رسلیدند کله در بانلک
بذر خاک ،تروفیتها و پهنبرگان علفی یلکسلاله و همننلین،
خانوادۀ  Poaceaeبیشترین درصد گونهها را به خلود اختصلا
دادنللد [ .]12سللخاوت و همکللاران فلللور ،شللکل زیسللتی و
کوروللللوژی پوشلللش گیلللاهی روزمینلللی و بانلللک بلللذرخاک
رویشگاههای شلبخسلب در جنگللهلای اسلتان مازنلدران را
بررسی کردند .نتایج پووهش آنها نشلان داد در بخلش پوشلش
گیاهی روزمینی ،تعداد  66گونه 19 ،جنس و  38تیره گیاهی و
در بخش بانک بذرخاک ،تعداد  93گونه گیاهی متعللق بله 82
جنس و  08تیره گیاهی حضور دارد .در بخش پوشلش گیلاهی
روزمینی فانروفیتها با  37/9درصد ( 21گونه) و عناصر اروپلالل
سیبری با  02/0درصد ( 28گونه) و در بخش بانک بلذر خلاک
همللیکریپتوفیللتهللا بللا  32/3درصللد ( 32گونلله) و عناصللر
چندناحیهای بلا  28درصلد ( 26گونله) بله عنلوان مهلمتلرین
گروههای ساختاری طی زیستی و کورولوژی ایلن سله منطقله
محسوب میشلوند [ .]13حیلدری و همکلاران بلا مطالعلۀ اثلر
زمین نملای پیلت و مانلد و روشلنه بلر فللور ،شلکل زیسلتی و
کروتیپ پوشش روزمینی و بانک بذر خاک در رویشگاه آمیختلۀ
ممرز آستارا به این نتیده رسیدند که در بانلک بلذر خلاک 32
گونه متعلق به  20خانواده و در پوشش گیاهی  28گونله از 23
خانواده وجود دارد .در این مطالعله شلکلهلای زیسلتی اللب
گونههای پوشش روزمینی در میانبند و باالبنلد فانروفیلتهلا و
همیکریپتوفیتهلا هسلتند و در هلر دو موقعیلت فیزیلوگرافی
ایداد روشنه باعث لبۀ شکل زیستی فانروفیت شلده اسلت .در
1. Chorology
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بانک بذر نیز شکل زیستی الب متأثر از طبقه ارتفلاع از سلطح
دریلللا نبلللوده و در هلللر دو طبقللۀ ارتفلللاعی ،تروفیلللتهلللا و
همیکریپتوفیتها مهمترین شکل زیستی بودهاند [ .]10نتلایج
مطالعللهای در زمینللۀ ترکیللب فلورسللتیک پوشللش گیللاهی
دستکاشت و بانک بذر خاک در درۀ والدئون اسپانیا نشلان داد
 119گونه در پوشش گیاهی و  120گونه در بانلک بلذر وجلود
دارد و  10گونه بین پوشش گیاهی و بانک بذر مشلترک اسلت
[ .]11بللا اندللام پووهشللی در مراتللع جنللوبی مارمللارای ترکیلله
مشخص شد که  82گونه گیاهی در بانک بذر خلاک و پوشلش
گیاهی روزمینی منطقه وجود دارد ،به طوری که بلزر تلرین و
کوچکترین بانک بذر بهترتیب ،به مراتع بذرکاریشده و مراتلع
ساحلی اختصا دارد [ .]16با مطالعۀ اثلر هلمافزایلی بلارش و
چرای زمستانه بر بانک بذر یک ناحیۀ نیمهخشک در چین ،این
نتیده حاصل شد که در نمونههای خلاک جملعآوریشلده 18
گونه متعلق به  9خانوادۀ گیلاهی وجلود دارد و خشکسلالی بله
طور معناداری تراکم ،نا و تنلوع گونلهای بانلک بلذر خلاک را
کاهش داده است .این در حلالی اسلت کله چلرای دام ،موجلب
افزایش نا و تنوع گونهای شلده اسلت [ .]17نتلایج پووهشلی
پیرامون تدزیهوتحلیل ترکیب و تراکم بانک بلذر خلاک مراتلع
شمال شرق اتیوپی نشان داد تنوع (هشت خانواده) و تراکم بلذر
گونههای گیاهی ( 00در مترمربع) در خاک کم است و فرصلت
احیای مراتع را در آینده محدود میکند [.]18
اگرچه مطالعات زیادی در رابطه با مراحل مختل بانک بذر
خاک منتشر شده ،اما تا کنلون پلووهش چنلدانی در رابطله بلا
بانک بذر رسوبات آبرفتی و رودخانلهای در کشلور اندلام نشلده
است .این در حالی است که رودخانه و شاخههای آن بهویلوه در
مناطق کوهستانی ،مهمترین عامل مورفودینامیک و انتقال مواد
هستند ،به طوری که بذور گیاهان در تعلیق با رسوبات آبرفتلی
در سطح حوضۀ آبخیز جابهجلا ملیشلود و در بسلیاری ملوارد،
رودخانه نقش انتقال بذور از یک حوضه به حوضۀ دیگلر را ایفلا
میکند .از اینرو ،این پووهش سعی بلر آن داشلته اسلت تلا بلا
معرفی فلور ،شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی
حاشیه و بانک بذر رسلوبات رودخانلۀ بشلار بله عنلوان یکلی از
سرشاخههای مهم رودخانۀ کارون بزر  ،نقش رودخانههلا را در
انتقال بذور و اهمیت رسوبات آبرفتی در نگهداشت و ذخیرۀ بذر
گیاهان مختل مشخص کند.
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آبخیز رودخانۀ کارون است که بخش اعظم آن در استان
کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته است (شکل  .)1این رودخانه
مهم ترین منبع آب جاری در شهرستان بویراحمد است که از
ارتفاعات رشتهکوه زاگرس سرچشمه میگیرد و از شهر یاسوج
نیز میگذرد .حوضۀ بشار با مساحت  318هزار هکتار ،به طور
کامل کوهستانی است و تنوع ژئومورفولوژیک قابل توجهی را
میتوان در آن مشاهده کرد .پستترین نقطۀ حوضه 1300
متر و مرتفعترین نیز یکی از قلههای دنا با ارتفاع  0361متر
از سطح دریا است .به دلیل موقعیت جغرافیایی این منطقه که
همواره در مسیر ورود تودههای هوایی ربی و جنوب ربی
است ،همهساله بارشهای قابل توجهی در این ناحیه رخ
میدهد .میزان متوسط بارندگی حوضه از  322تا 1222
میلیمتر متغیر بوده و بخشهای وسیعی از ارتفاعات آن
پوشیده از برف است [ .]19جنس مواد بستر رودخانه بشار،
نسبتاً درشتدانۀ شنی تا قلوهسنگی و در سیالبدشت نیز با
توجه به کاربری اراضی جنس مواد کناره متفاوت بوده ،ولی
بیشتر سنگی یا ریزدانه با پوشش گیاهی نسبتاً زیاد است
[ .]22جنگلهای بلوط ایرانی و مراتع با تنوع گونهای بسیار
زیاد ،پوشش گیاهی عمدۀ این حوضه را تشکیل میدهد.

شکل  .0موقعیت و نقشۀ آبراهۀ حوضۀ مطالعهشده

روش کار
بررسی و شناسایی پوشش گیاهی حاشیۀ رودخانه

مواد و روشها
حوضۀ مطالعهشده

رودخانۀ بشار ،یکی از سرشاخههای مهم کوهستانی حوضۀ

ابتدا ،بر مبنای اتصال آبراهههای اصلی ،حاشیۀ رودخانۀ بشار
به  1قسمت تقسیم شد .سپس ،برای تهیۀ لیست فلورستیک
پوشش حاشیۀ رودخانۀ بشار در مناطق پنجگانۀ مطالعهشده
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(دهنو ،مختار ،دروهان ،کبگیان و رودشتی) (شکل  )2از روش
پیمایش زمینی که از مرسومترین روشها در بررسی
تاکسونومیک است ،استفاده شد [ 21و  .]22با پیمایش
میدانی در سه فصل زمستان ،بهار و تابستان سالهای 1398
و  1399شناسایی نمونههای گیاهی مناطق جمعآوری و پس
از پرس و خشک کردن ،با استفاده از منابع از جمله :فلور
ایرانیکا [ ،]23ترکیه [ ،]20عراق [ ،]21رستنیهای ایران
[( ]26ردهبندی گیاهی [ ]27و گونههای ایران [ ]28به طور
دقیق اندام شد .شکل زیستی گیاهان با استفاده از سیستم
رانکایر [ ]29مشخص شد .شکل زیستی در این سیستم بر
مبنای موقعیت جوانههای احیاکننده که در سال بعد
بخشهای مختل گیاه را به وجود میآورند ،تعیین میشود و
به شش دستۀ فانروفیتها ،کامفیتها ،همیکریپتوفیتها،
کریپتوفیتها ،تروفیتها و اپیفیتها تقسیم میشود.
پراکنش جغرافیایی گونهها (کورولوژی گونهها) نیز بر اساس
تقسیمبندی نواحی رویشی [ 32و  ]31تعیین شد.

نمونهبرداری رسوب

نمونهبرداری از رسوبات حاشیۀ رودخانه در بهمنماه  1398و
قبل از فصل رویش گیاهان اندام شد .به اینمنظور ،پس از
بازدیدهای مکرر از مناطق هدف ،نقاط نمونهبرداری تعیین شد.
در پنج منطقۀ مطالعهشده ،نمونهگیری به روش تصادفی
سیستماتیک در امتداد ترانسکتهای ( 122متری) مستقرشده
اندام گرفت (شکل  .)2به اینمنظور ،در امتداد هر ترانسکت
چهار پالت یک مترمربعی پیاده شد .سپس ،با توجه به اینکه
بیشترین تراکم بذر در عمق  3تا  6سانتیمتری خاک قرار دارد
[ ،]18با در نظر گرفتن حدود احتمالی ،نمونۀ رسوب در مرکز هر
پالت از عمق صفر تا  12سانتیمتری برداشت شد [.]32
نمونههای جمعآوریشده در نایلونهای پالستیکی ریخته شد و
پس از برچسبدهی و کدگذاری ،به آزمایشگاه خاک دانشکدۀ
منابع طبیعی دانشگاه یاسوج انتقال داده شد.

شکل  .2نقاط پنجگانۀ نمونهبرداری رسوب شامل )0 :دهنو )2 ،مختار )3 ،دروهان )0 ،کبگیان )5 ،رودشتی

کشت گلخانهای

مطالعۀ بانک بذر رسوب به روش پیدایش نهال یا همان کشت
گلخانهای [ ]33در محیط گلخانۀ دانشگاه یاسوج با شرایط
دمایی 18ل  32درجۀ سانتیگراد اندام شد .به این صورت که
به منظور جوانهزنی نمونههای رسوب روی الیهای از ماسۀ
استریلشده با ضخامت برابر [ ]30در ظروف پالستیکی
دایرهایشکل با قطر  21سانتیمتر که در زیر آنها چند حفرۀ
ریز برای جذب رطوبت ایداد شده بود ،کشت داده شد (شکل

 .)3برای دریافت یکنواخت رطوبت مورد نیاز جوانهزنی بذور و
رشد گیاهنهها ،آبیاری با خیس کردن گونی کنفی که در زیر
ظروف قرار گرفته بود ،اندام شد .تعدادی ظرف که فقط
حاوی ماسۀ ضدعفونیشده بودند نیز به عنوان شاهد در
محیط گلخانه قرار گرفت تا بذور پراکنشیافته از محیط
اطراف شناسایی شده و حذف شوند .دورۀ آبیاری و نگهداری
ظروفهای حاوی رسوب تا رویش کامل گیاهان ادامه پیدا
کرد؛ طی این مدت که نزدیک به هفت ماه به طول اندامید،

فرزین و همکاران :بررسی بانک بذر رسوبات آبرفتی و مقایسۀ آن با پوشش گیاهی ...

گیاهنههای ظاهرشده در هر ظرف به صورت هفتگی تا زمانی
که دیگر هیچ گیاهی سبز نشد و گیاهان ظاهرشده قابل
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شناسایی بودند ،بررسی شد .گیاهنههای رویشیافته با منابع
معتبر علمی شناسایی شدند.

شکل  .3عملیات کشت در محیط گلخانه )0 :ظروف حاوی رسوب کشتشده؛  )2جوانهزنی بذور؛  3و  )0رشد بذور جوانهزده؛  )5گیاهان
هرباریومی حاصل از جوانهزنی بذور

تجزیهوتحلیل دادهها
آمادهسازی و تدزیهوتحلیل دادهها در پووهش حاضر با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  20اندام شد .به این صورت
که مقایسۀ میانگینها با آزمون چنددامنهای دانکن و
طبقهبندی مناطق جمعآوری رسوب بر اساس تعداد
گیاهنههای رویشیافته با استفاده از آنالیز خوشهای به روش
واریانس حداقل با روش واردز 1اندام گرفت.
یافتهها
بررسی فلورستیک پوشش روزمینی و بانک بذر رسوب

در پوشش روزمینی رسوبات حاشیۀ رودخانۀ بشار 32 ،گونۀ
گیاهی از  10تیرۀ گیاهی جمعآوری و شناسایی شد (جدول
 .)1نتایج حاصل از بررسی تیرههای گیاهی منطقه از نظر
تعداد گونههای گیاهی نشان داد بزر ترین تیرههای گیاهی
منطقه به ترتیب فراوانی عبارتاند از :گندمیان ( )Poaceaeبا
 8گونه ( 21درصد) ،کاسنی ( )Asteraceaeبا  7گونه (21/9
درصد) ،بقوالت ( )Fabaceaeبا  0گونه ( 12/1درصد)،
هفتبند ( )Polygonaceaeو شببو ( )Brassicaceaeبا 2
گونه ( 6/3درصد) و سایر تیرههای گیاهی هر کدام با یک
گونه ( 3/1درصد) (شکل  0ال ) .بررسی جنسهای گیاهی
1. Wards

موجود در منطقه نشان داد  32جنس در منطقۀ مطالعهشده
وجود دارد ،مهمترین جنسهای گیاهی منطقه بر اساس
فراوانی گونه شامل جنسهای یونده ( )Medicagoو بروموس
( )Bromusبا  2گونه میشود (جدول .)1
نتایج مربوط به لیست فللور بانلک بلذر رسلوبات منلاطق
مطالعهشده نشان داد در بانک بذر نمونههای رسوب 21 ،گونه
از  12تیرۀ گیلاهی وجلود دارد (جلدول  .)1نتلایج نشلان داد
بزر ترین تیرههای گیاهی مناطق پنجگانۀ نمونهبرداریشلده
به ترتیب فراوانی عبارتانلد از :گنلدم ( )Poaceaeبلا  7گونله
( 28درصللد) ،بقللوالت ( )Fabaceaeبللا  1گونلله ( 22درصللد)،
شللببللو ( )Brassicaceaeبللا  3گونلله ( 12درصللد) ،کاسللنی
( ،)Asteraceaeاسللفناجیان ( )Chenopodiaceaeو هفللتبنللد
( )Polygonaceaeبللا  2گونلله ( 8درصللد) و سللایر تیللرههللای
گیاهی هر کدام با یک گونه ( 0درصد) (شکل 0ب) .بر اسلاس
نتایج ،مهمترین جنس گیاهی منطقه بر اساس فراوانی ،جنس
یونده ( )Medicagoبا  2گونه است (جدول .)1
مطابق نتایج ،از میلان گونلههلای شناسلاییشلده در ایلن
مطالعه تعداد  22گونه بین پوشش روزمینی حاشیۀ رودخانلۀ
بشار با بانک بذر رسلوبات مشلترک و تعلداد  1گونله شلامل:
Erodium ،Chenopodium botrys ،Alyssum dasycarpum.
 Medicago rigidula ،cicutariumو Aeluropus littoralis
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درصد فلور منطقه است 22/69 .درصد جهلانوطلن و 17/20
درصد ناحیۀ رویشی ایرانل تورانی و اروپالل سلیبری هسلتند.
نتایج پراکنش سایر طی های جغرافیلایی در جلدول  1ارائله
شللده اسللت .نتللایج بانللک بللذر رسللوب نشللان داد  21درصللد
گونههای گیاهی به منطقلۀ جهلانوطلن و  16/67درصلد بله
ناحیۀ رویشی ایرانل تورانی تعلق دارند 68/71 .درصد پوشش
گیاهی روزمینی حاشیۀ رودخانۀ بشار فرم رویشی علفلی21 ،
درصد گراسها و  6/21درصد شبهگراسها دارنلد 72 .درصلد
گونههای بانک بذر رسوب علفی و  28درصد گلراس هسلتند.
بر اساس نتلایج بلهدسلتآملده از پوشلش گیلاهی روزمینلی،
 13/12درصد گونهها چندساله هستند و یکسلالههلا 06/87
درصد گونههلا را تشلکیل ملیدهنلد .در بانلک بلذر رسلوب،
گونههای چندساله  36درصد و گونههای یکسلاله  60درصلد
را به خود اختصا دادند.

فقط در بانک بذر رسوبات وجود دارد و در پوشلش روزمینلی
حاشیۀ رودخانه مشاهده نمیشود (جدول  .)1از بین گونههای
شاخص موجود در بانک بذر رسوب ،گونههای ،dasycarpum.
Erodium cicutarium ،Chenopodium botrysو Aeluropus
 littoralisدر همۀ مناطق مطالعهشده بهجز منطقۀ کبگیلان و
همننین ،گونۀ  Medicago rigidulaفقلط در نمونلۀ رسلوب
منطقۀ کبگیان وجود داشت.
نتایج شکلهای زیستی پوشش گیلاهی رسلوبات حاشلیۀ
رودخانه نشان داد  12درصد از کل گونههای گیلاهی موجلود
در منطقه از نوع همیکریپتوفیت است .تروفیتها و ژئوفیتها
بهترتیب  08/87و  3/12درصد را به خود اختصا دادند .در
بانک بذر رسوب 36 ،درصد گونهها جزء همیکریپتوفیتهلا و
 60درصد گونهها تروفیت هستند (جلدول  .)1بررسلی طیل
جغرافیایی پوشش گیاهی روزمینی رودخانۀ بشار نشاندهنلدۀ
لبۀ گونههای انحصاری ناحیۀ رویشی ایرانل تورانی با 20/10

جدول  .*0فهرست ویژگی گیاهی پوشش روزمینی حاشیه و بانک بذر رسوب رودخانه بشار
فرم

طول

شکل

ناحیۀ

رویشی

عمر

زیستی

رویشی

F
F
F
F
F
F
F

P
P
A
P
P
A
A

He
He
Th
He
He
Th
Th

IT

F
F
F

A
A
A

F
F

A
A

Th
Th
Th
Th
Th

مشترک

بانک

پوشش

رسوب

روزمینی
×
×

Cosm
M, ES, IT
IT
SS, IT
M, IT

×
×
×
×
×

Cosm
M, IT
IT-ES

×
×

Cosm
Cosm

×

×

×

GL

P

Ge

IT-ES

×

GL

P

He

Cosm

×

F

A

Th

IT-ES-M

F

P

He

IT

F

A

He

IT

×
×
×

نام علمی
Asteraceae
Centaurea behen L.
Taraxacum sp.
Xanthium spinosum L.
Cichorium intybus L.
Centaurea iberica Trev. ex Spreng.
Anthemis odontostephana Boiss.
Carthamus oxyacantha M. B.
Brassicaceae
Capcella borsa pastoris (L.)Medic
Sinapis arvensis L.
Alyssum dasycarpum Stef.
Chenopodiaceae
Chenopodium album L.
Chenopodium botrys L.
Cyperaceae
Carex divisa Huds
Juncaceae
juncus inflexus L.
Geraniaceae
Erodium cicutarium L.
Lamiaceae
Mentha longifolia (L.) Hudson.
Papaveraceae
Papaver dubium L.
Fabaceae
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...  بررسی بانک بذر رسوبات آبرفتی و مقایسۀ آن با پوشش گیاهی:فرزین و همکاران
نام علمی

Lotus corniculatus L.
Medicago sativa L.
Medicago laciniata (L.)Miller
Medicago rigidula
Melilotus officinalis (L.)

پوشش

بانک

روزمینی

رسوب

مشترک
×
×
×

×
×

ناحیۀ

شکل

طول

فرم

رویشی

زیستی

عمر

رویشی

IT-ES-M
Cosm
ES, IT
M, IT
Cosm

He
He
Th
Th
Th

P
P
A
A
A

F
F
F
F
F

IT-ESNb.s

He

P

F

Plantaginaceae
Plantago lanceolata L.

×

Poaceae
Aegilops triuncialis L.
×
IT-ES-M
Th
A
G
Bromus danthoniae Trin.
×
IT-ES
Th
A
G
Bromus tectorum L.
×
IT
Th
A
G
Poa pratensis L.
×
Plur
He
P
G
Taeniatherum crinitum (Schreb)
×
IT
Th
A
G
Avena sp.
×
Th
A
G
Lolium sp.
×
Th
A
G
Hordeum murinum L.
×
M, IT
Th
A
G
Aeluropus littoralis
×
IT,M,SS
He
P
G
Polygonaceae
Rumex acetosa L.
×
IT
He
P
F
Polygonum aviculare L.
×
M, IT
He
P
F
Resedaceae
Reseda lutea L.
×
IT-ES
He
P
F
Rosaceae
Sanguisorba minor
×
M, ES, IT He
P
F
Scrophulariaceae
Verbascum songaricum
×
IT-ES
He
P
F
:M ، اروپال سیبری:ES ، تورانی- ایران:IT : عالئم اختصاری پراکنش جغرافیایی. ژئوفیت:Gr ، همیکریپتوفیت:He :* عالئم اختصاری شکل زیستی
 پهنبر:F : عالم اختصاری فرم رویشی و پایداری. نبو سندین:Nb ، ایران تورانیل صحارا سندی: IT-SS ، جهانوطنی:Cosm ، چندناحیهای:Pl ،مدیترانهای
. یکساله:A ، چندساله:P  شبهگراس؛: GL، گندمیان:G ،علفی

) تیرههای گیاهی منطقه بر اساس تعداد گونه در پوشش حاشیۀ رودخانۀ بشار (الف) و بانک بذر رسوبات (ب.0 شکل
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بانک بذر رسوب در مناطق مطالعهشده

نتایج تدزیلۀ واریلانس نشلان داد بلین بانلک بلذر رسلوب در
مناطق مختل رودخانۀ بشار از نظر تعداد گیاهنۀ رویشیافته
تفاوت معناداری در سطح یک درصد وجلود دارد (جلدول .)2
نتایج مقایسۀ میانگین نیز نشان داد اخلتالف معنلاداری بلین

همۀ مناطق جمعآوری رسوب بهجز منطقۀ کبگیان بلا دهنلو
وجود دارد .میانگین بیشترین تعداد گیاهنلۀ رویلشیافتله در
نمونۀ بانک بذر رسلوب منطقلۀ دورهلان ( 22/71گیاهنله) و
کمترین ( 8/71گیاهنه) در بانک بذر رسوب منطقۀ کبگیلان
محاسبه شد (شکل .)1

جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس تعداد گیاهچههای رویشیافته در بانک بذر رسوب مناطق مختلف
مدموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

F

معناداری

منابع تغییر
بین گروهها

181/122

0

106/371

**77/721

2/222

درون گروهها

28/212

11

1/883

مدموع

613/712

19

** نشاندهندۀ اختالف معنادار در سطح یک درصد.

شکل  .5مقایسۀ میانگین تعداد گیاهچۀ رویشیافته در بانک بذر رسوب مناطق مختلف

شکل  ،6تدزیۀ خوشهای برای طبقهبندی مناطق پنجگانۀ
نمونههای رسوب جمعآوریشده را نشلان ملیدهلد .بلر ایلن
اساس ،پنج منطقلۀ مطالعلهشلده بلر مبنلای تعلداد گیاهنلۀ

رویشیافته در بانک بلذر رسلوب ،در سله گلروه قلرار گرفلت
شامل گروه  :1دروهان و رودشتی؛ گلروه  :2مختلار؛ گلروه :3
دهنو و کبگیان.

شکل  .6تجزیۀ خوشهای مناطق مختلف براساس تعداد گیاهچۀ رویشیافته در بانک بذر رسوب

فرزین و همکاران :بررسی بانک بذر رسوبات آبرفتی و مقایسۀ آن با پوشش گیاهی ...

بحث و نتیجهگیری
بانک بذر خاک ،معرف منبع طبیعی بذر درونمنطقهای بلرای
احیای پوشش گیاهی است ،به طوری کله پویلایی گیاهلان را
کنترل کرده [ 31و  ]36و ذخلایر گونلهای را حفلظ ملیکنلد
[ 37و  .]38بنابراین ،بانک بذر میتواند تداوم ،تددید حیلات،
انتقال و استقرار گونههای گیلاهی مختلل را سلبب شلود .از
اینرو ،شناخت و آگاهی کامل از بانک بلذر خلاک ،بله عنلوان
راهکاری کلیدی ،در حل بسیاری از مسائل ملدیریت پوشلش
گیاهی ،حفاظت گونههای کمیاب و تنوع اکوسیستمها گزارش
شده است [ .]39در همین راسلتا ،پلووهش حاضلر بلا هلدف
معرفی و مقایسۀ فللور ،شلکل زیسلتی و کوروللوژی پوشلش
گیاهی حاشیۀ رودخانۀ بشار و بانلک بلذر رسلوبات آن اندلام
شد .مطابق نتایج ،در پوشش روزمینی حاشیۀ رودخانلۀ بشلار،
 32گونۀ گیاهی از  10تیلرۀ گیلاهی و در بانلک بلذر رسلوب
رودخانه  21گونۀ گیاهی از  12تیلرۀ گیلاهی شناسلایی شلد.
مهمترین خانوادههای گیاهی حاشلیۀ رودخانله از نظلر تعلداد
گونلللههلللای گیلللاهی شلللامل گنلللدم ( ،)Poaceaeکاسلللنی
( )Asteraceaeو بقوالت ( )Fabaceaeمیشلود کله در ردیل
تیرههای گیاهی بزر کشور ایلران محسلوب ملیشلوند و در
مطالعات مختلفی به آنها اشاره شده است [02ل  .]02از جمله
گونههای مربوط به خانوادۀ گندمیان کله در پوشلش حاشلیۀ
رودخانۀ بشار رویش داشتند ،میتوان به گونههایAegilops :
Bromus ،Bromus danthoniae Trin. ،triuncialis L.
 tectorum Lو ) Taeniatherum crinitum (Schreb.اشللاره
کرد؛ این گونهها یکساله هستند و ارزش ذایی کمی دارند و
بذور آنها بهراحتی ملیتوانلد توسلط جریلانهلای سلطحی و
رواناب جابهجا شده و در مسلیر رودخانله هملراه بلا رسلوبات
حمل شود و در نهایت ،در حاشیۀ رودخانه استقرار یابد .عللت
فراوانی نسبی گیاهان خانوادۀ کاسنی در حاشیۀ رودخانۀ بشار
را میتلوان بله تنلوع زیلاد ،شلکل زیسلتی و سلازگاری زیلاد
گونههای گیاهی این تیره بله شلرایط سلخت و کوهسلتانی و
همننین ،توانایی بسیار زیاد گیاهان این خلانواده در ایدلاد و
انتشللار بللذرهای کوچللک و معمللوالً مدهللز بلله عامللل انتشللار
(پاپوس ،کرک و )...و ساختارهای مقاوم به چرا (مانند خلاردار
بودن) نسبت داد [ 01و  .]02در برخی از مطالعات نیلز عللت
فراوانی گیاهلان خلانوادۀ کاسلنی را تخریلب پوشلش گیلاهی
منطقه میدانند ،به طوری کله حضلور پرشلمار گیاهلان ایلن
خانواده را زنگ خطری برای تخریب پوشلش گیلاهی منطقله
بیان کردهاند [ .]03خانوادههای گندمیان ( ،)Poaceaeبقوالت
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( )Fabaceaeو شلللببلللو  Brassicaceaeنیلللز مهلللمتلللرین
خانوادههای گیاهی بانک بذر رسلوب رودخانلۀ بشلار را در بلر
میگیرند .تا کنون خانوادههای گیلاهی  Poaceaeو Fabaceae
از مهمترین خانوادههای گیاهی بانک بذر خاک گلزارش شلده
است [ ]06-00 ،30که با نتایج پووهش حاضر همخوانی دارد.
بررسی طی جغرافیای گیاهی گونههای حاشیۀ رودخانلۀ
بشار نشان از لبۀ گونههای انحصاری ناحیۀ رویشلی ایلرانلل
تللورانی دارد .بللا توجلله بلله اینکلله محللدودۀ مطالعللهشللده بلله
زیرحوضۀ کردو -زاگرسلی متعللق اسلت ،ایلن نتیدله دور از
انتظار نبود .اما قرار گرفتن حوضۀ مطالعهشده در مسیر تالقی
و تداخل چهار ناحیۀ رویشلی بلزر شلامل ایلرانلل تلورانی،
مدیترانهای ،نبول سلندی و صلحارالل عربلی ،شلرایط را بلرای
حضور دو یا چند ناحیۀ رویشی فراهم میکند .از طرف دیگلر،
حضور گونههای دو یا چند ناحیهای میتواند ناشلی از عواملل
محیطی و فعالیت انسانی نیز باشد .بر اساس نتلایج ،در بانلک
بذر رسوب  21درصد گونههای گیاهی منطقه به جهلانوطلن
تعلق دارند.
نتایج بررسی شکلهای زیستی پوشش گیلاهی نشلان داد
گونههای گیاهی حاشلیۀ رودخانلۀ بشلار بلهترتیلب در زملرۀ
همیکریپتوفیتها ،تروفیتها و ژئوفیتها قرار دارنلد؛ ایلن در
حالی است که در بانک بذر رسلوب ،بلهترتیلب تروفیلتهلا و
همیکریپتوفیتها الب بودند .الب شدن همیکریپتوفیتها
در پوشش گیاهی حاشیۀ رودخانه را میتوان به اقلیم منطقله
نسبت داد .از آندا که اقلیم منطقه ،سلرد وکوهسلتانی اسلت،
الب شدن فرم زیستی همیکریپتوفیت نشاندهندۀ سازگاری
آن با شرایط بومشناختی منطقه است [ ]07که با یافتلههلای
پووهشهای پاکروان و همکاران [ ،]08امینیمهلر و همکلاران
[ ،]02جعفری کوخدان و ظریفیان [ ]01مطابقت دارد .گونلۀ
 Carex divisa Hudsموجللود در پوشللش گیللاهی حاشللیۀ
رودخانه نیز دارای فلرم زیسلتی ژئوفیلت اسلت؛ حضلور ایلن
گونهها که فصل زمستان را بهصورت پیاز ،ریزوم یا ده در زیر
خاک میگذرانند ،میتواند نشاندهندۀ مقاومت آنها در شرایط
سخت محیطی باشد .مطابق نتایج پووهش حاضر ،تروفیلتهلا
در بانک بذر رسوب الب هستند .در همین راستا ،یوس ونلد
و همکاران [ ]12اظهار داشتند تروفیتها فلراوانتلرین شلکل
زیستی در ترکیب گیاهی بانک بذر خاک هستند و با توجه به
اینکه تروفیتها بیشتر شلامل گونلههلای علفلی و پیشلگام و
همننین ،دارای بذرهای ریز و بلا دوام (بلا قابلیلت مانلدگاری
زیاد در خاک) هستند ،بخش عمدهای از ترکیب بانلک بلذر را
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 عوامللل بللومشللناختی، بنللابراین.بلله خللود اختصللا دادهانللد
میتواند در شکلگیری و استقرار فرمهای زیستی تأثیر بسلیار
 در پوشلش گیلاهی حاشلیۀ، همننلین.زیادی داشلته باشلد
 ایلن در حلالی. گونههای چندساله الب بودنلد،رودخانۀ بشار
.است که در بانک بذر رسوب گونههای یکساله اللب بودنلد
این حالت را میتوان در تازه بودن و عدم تکاملل رسلوب و در
 وجود مراحل اولیۀ توالی اکولوژیک دانست که با نتایج،نتیده
.] مطابقت دارد09[ پووهش نامدویان و همکاران
اگر بانک بذر رسوبات آبرفتی رودخانلهای بلا آورد رسلوبی
 وضلعیت نامناسلب اراضلی، کوچلک و کلم باشلد،قابل توجه
 ضلعی بلودن،باالدست و تخریب پوشش گیاهی و در نتیده
 تلراکم کلم بلذر در.بانک بذر خاک حوضه را نشان ملیدهلد
،بانک خاک میتواند نشاندهندۀ تلأثیر فعالیلتهلای انسلانی
 عوامل مختلکننده و عوامل محدودکنندۀ خاک،چرای شدید
 دماهای بسیار زیاد و کمبود ریزمغذیهلا،شامل تنش رطوبت
 دو عاملل اصللی، اثرات اقلیمی و انسلانی، در واقع.]18[ باشد
 تخریب مراتع و زوال تنوع زیسلتی و،در ایداد فرسایش خاک
] کله بلر19[ پوشش گیلاهی در منلاطق نیملهخشلک اسلت
.وضعیت بانک بلذر نیلز تلأثیر قابلل تلوجهی خواهلد داشلت
] و بذور نیلز12[ پراکنش بارندگی تولید بذر را متأثر میسازد
.]11[ بعد از بارندگی قابل توجه و مناسب رهاسازی میشلود
 بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روزمینلی از شلرایط،بنابراین
 عواملل هیلدرولوژیک حاصلل از.]17[ بارش متأثر میشلوند
احداث سد به عنوان یک اثر انسانی نیز میتواند تلأثیر بسلیار
 به طوری که،شدیدی بر بانک بذر خاک و رسوب داشته باشد
 ذخلایر بلذر خلاک،با افلزایش سلطح آب در مسلیر رودخانله
 شناخت وضعیت بانلک، از اینرو.]9[ بهتدریج کاهش مییابد
 ملیتوانلد،بذر رسوباتی که بهوسیلۀ رودخانه حمل ملیشلود
.نقش کلیدی در آگاهی از وضعیت مدیریت حوضهها ایفا کند
 شلکل، نتایج پووهش حاضر شامل معرفی فللور،در این راستا
زیستی و کورولوژی پوشش گیلاهی حاشلیۀ رودخانلۀ بشلار و
بانللک بللذر رسللوبات حاشللیۀ آن مللیتوانللد در بررسللیهللای
 حصول اهداف مدیریتی و عملیات بیولوژیلک در،بومشناختی
حوضۀ مطالعهشده و به عنوان الگلو بلرای سلایر حوضلههلای
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