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حضور گیاهان مرتعی در بانک بذر باطلههای زغال سنگ و مراتع اطراف در
معادن کارمزد سوادکوه و کیاسر ساری ،استان مازندران
 رضا نامجویان؛ دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 جمشید قربانی*؛ دانشیار گروه مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 قدرت اهلل حیدری؛ دانشیار گروه مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 قربان وهاب زاده؛ دانشیار گروه آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

چکیده
فعالیتهای مربوط به استخراج سنگهای معدنی از جمله عوامل تخریب پوشش گیاهی مراتع است .توالی پوشش گیاهی در باطلههای
زغال سنگ در ارتباط با تشکیل بانک بذر است .بدین منظور در دو منطقۀ مهم برداشت زغال سنگ در استان مازندران اقدام به مطالعۀ
بانک بذر خاک شد تا ترکیب و مقدار بذر گیاهان در باطله و خاک مراتع اطراف مورد شناسایی و مقایسه قرار گیرد .نمونههای خاک و
باطله قبل از فصل رویش گیاهان از  140پالت یک متر مربعی در کیاسر و  115پالت یک متر مربعی در کارمزد سوادکوه برداشت و به
مدت هشت ماه در گلخانه برای جوانهزنی نگهداری شدند .بذرهای جوانه زده شناسایی و شمارش شدند .نتایج این تحقیق نشان داد از
بانک بذر خاک منطقۀ کیاسررر  28گونۀ گیاهی و منطقۀ کارمزد  23گونۀ گیاهی جوانه زدند .تعداد  10و  6گونۀ گیاهی به ترتیب فقط
در بانک بذر باطله های کارمزد و کیاسررر مشرراهده شرردند .غالبیت بانک بذر باطله در منطقۀ کیاسررر با یکسررالهها و در منطقۀ کارمزد با
چندسالهها و غالبیت پهن برگان علفی بوده است .در منطقۀ کیاسر بانک بذر باطلهها نسبت به بانک بذر مراتع مشجر اطراف از تنوع و
غنای کمتری برخوردار بودند اما در منطقۀ کارمزد تفاوت معنیداری بین باطلهها و پوشررش گیاهی اطراف از نظر تنوع و غنا مشرراهده
ن شد .با توجه به شرایط سخت جوانهزنی و ا ستقرار گیاهچه در باطلهها و تراکم کم بذر در بانک بذر آن به نظر میر سد احیاء طبیعی
پو شش گیاهی در باطلههای زغال سنگ فرآیند کندی با شد که نیاز به ا ستفاده از تیمارهای ا صالح کننده و ورود د ستی بذر گیاهان
دارد.
کلید واژگان :توالی ،احیاء معدن ،تنوع و غنا ،آلودگی خاک ،جوانهزنی بذر.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989111568372 :

Email: J.ghorbani@sanru.ac.ir

588

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،2تابستان 1398

 .1مقدمه
فعالیتهای مربوط به اسررتخراج سررنگهای معدنی از
جمله عوامل ایجاد آشفتگی و تخریب در مراتع است [،18
 .]28 ، 27برداشررت عناصررر معدنی در اکوسرریسررتمهای
مرتعی با از بین رفتن پو شش گیاهی و خاک همراه ا ست
که چ شم انداز طبیعی نیز زیبایی خود را از د ست میدهد
[ .]4در محیط های م عدنی آلودگی آب ،خاک و هوا به
همراه کاهش تنوع زی ستی موجب تخریب شدید زی ستگاه
و کل اکوسررریسرررتم میشرررود [ .]36این تغییرات معمو ال
شدید و گاهی برگشت ناپذیر خواهند بود [ .]34آلودگیها
به محیط های معدنی م حدود نشرررده و خاک و آب های
زیرزمینی م ناطق اطراف نیز در معرض آلودگی خواه ند
بود .بسررر یاری از ف عال یت های م عدن کاری همراه با تول ید
باطلهها هسررتند که میتوانند منشرراء آلودگی برای محیط
باشرررند [ .]4بنابراین احیاء پوشرررش گیاهی بر روی این
باطلهها به منظور کاهش آلودگی و ایجاد چشرررمانداز زیبا
اهمیت فراوان دارد [.]14
در م ناطق م عدن کاری و باط له های م عدنی به دل یل
وجود محدودیت های محیطی گیاهان به سرررختی توانایی
رویش و اسررتقرار دارند [ .]27در این زمینه مجموعهای از
عوامل زنده و غیر زنده به صرررورت عامل محدود کننده
عمل میکنند [ .]21،6اقلیم ،توپوگرافی ،مواد بسررتر آلوده
و فقدان خاک از محدودیت های غیر زنده هسرررتند [.]4
فعالیت اندک میکروارگانیسرررم ها و نبود اندام های تکثیر
گیاهان از عوامل زنده هستند [ .]21احیای طبیعی یا خود
به خودی پوشش گیاهی در باطلههای متروک زغال سنگ
به کندی انجام شررده و جهت و سرررعت توسررعۀ پوشررش
گیاهی به این که تا چه اندازه بذر گیاهان مناطق اطراف
معادن پتانسرریل دسررترسرری به باطلهها را دارند [ ]2و نیز
گونههای پیشگام مستقر شده بر روی باطلهها تا چه اندازه
توانایی تشررکیل بانک بذر در خاک را دارند بسررتگی دارد
[ .]21،3حتی در احیاء فنی نیز تشرررکیل بانک بذر تحت
تیمارهای مورد اسرررتفاده نیز در پایداری احیاء پوشرررش
گیاهی بر روی باطلهها اهمیت دارد [ .]31،2در این زمینه

در روش ا ستفاده از خاک سطحی سعی بر این ا ست تا از
خاکی اسررتفاده شررود که هخیرهای از بذر گیاهان هدف را
دا شته با شد [ .]34،2بنابراین در احیاء پو شش گیاهی در
اراضرری معدنی ،امکان تشررکیل بانک بذر توسررط گیاهان
مرتعی اهمیت فراوان خصرروصرراا در شررروع توالی در این
مناطق دارد [.]12
هغال سنگ از جمله منابع سوختی ارزان ا ست که در
حال حاضرررر  40درصرررد از تولید جریان برن دنیا از آن
حاصررل میشررود [ .]17در عین حال حدود  39درصررد از
انتشار دی اکسید کربن مربوط به زغال سنگ است [.]20
منابع ا صلی زغال سنگ در ایران در طبس ،البرز مرکزی،
کرمان ،البرز شرررقی و البرز غربی قرار دارند [ .]20اسررتان
مازندران از نظر میزان منابع هغالسرنگ جزء سره اسرتان
برتر اسرررت که بخشررری از این معادن در مراتع قرار دارند
[ . ]8هر چند که این معادن به صرررورت تونلی برداشرررت
می شوند اما حجم زیادی از باطلهها به صورت دپو شده یا
در دهانۀ تونلها قرار دارند که مطالعات نشرران داده برخی
از گیاهان مرتعی بر روی آنها مسررتقر شرردهاند [.]14،11
تداوم ا ستقرار گیاهان موجود در باطلههای زغال سنگ به
پتانسیل آنها در تشکیل بانک بذر خاک بستگی دارد که
در این زمینه مطالعهای در داخل کشور و برای این مناطق
انجام ن شده ا ست .بدین منظور در دو سایت مهم بردا شت
زغال سنگ در ا ستان مازندران اقدام به مطالعۀ بانک بذر
خاک شررد تا ترکیب و مقدار بذر گیاهان در باطله و خاک
مراتع اطراف مورد شنا سایی و مقای سه قرار گیرد .این که
تا چه اندازه بذر گیاهان مرتعی منطقه در باطلهها حضررور
دارند در روند احیاء پو شش گیاهی در باطلههای رها شده
در سطح مراتع منطقه اهمیت دارد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
این تحقیق در دو م عدن ز غال سررر نگ در اسررر تان
مازندارن انجام شد ( شکل  .)1معدن زغال سنگ کارمزد
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یکی از بزرگترین و قدیمیترین مناطق تولیدکنندۀ زغال
سنگ در البرز مرکزی ا ست که در فا صلۀ  25کیلومتری
شرهر آلشرت در شرهرسرتان سروادکوه واقع شرده اسرت.
میانگین بارندگی سالنه براساس میانگین سالیانۀ ایستگاه
هواشررناسرری آلشررت حدود  536/5میلیمتر اسررت [.]26
متوسررط دمای حداکثر گرمترین ماه و حداقل سررردترین

میباشد .معدن زغال سنگ کیاسر ،یکی از سه معدن فعال
شرکت زغال سنگ البرز مرکزی بوده که در ده کیلومتری
شمال شرقی شهر کیا سر در شهر ستان ساری واقع شده
که آ غاز بهره برداری از آن سرررال  1362اسرررت [.]15
میانگین بارندگی سالیانه برا ساس آمار  14ساله ای ستگاه
هواشناسی کیاسر  520/3میلیمتر است .میانگین ارتفاعی

ماه منطقه به ترتیب  19/2و 1/7درجۀ سررانتیگراد اسررت.
حداقل و حداکثر ارتفاع این منطقه  600و  1410متر از
سطح دریا میبا شد [ .]14برا ساس تق سیمبندی دمارتن

منطقه  1030متر از سررطح دریا اسررت .میانگین حداقل و
حداکثر دما  3/7و  22/4درجۀ سررانتیگراد اسررت [.]22
نوع اقلیم برا ساس طبقه بندی ا صالح شدۀ دومارتن نیمه

اصرررالح شرررده منطقه دارای اقلیم نیمه مرطوب معتدل

خشک معتدل میباشد.
(ب)

(الف)

شکل  .1تصاویر باطلههای زغال سنگ در معادن کارمزد سوادکوه (الف) و کیاسر ساری (ب)

 .2.2نمونهگیری بانک بذر خاک
نمونهگیری از باطله های هغالسرررنگ و خاک مراتع
مشررجر اطراف باطلهها قبل از فصررل رویش سررال 1396
انجام شرررد .پس از تعیین محدودۀ مورد مطالعه با روش
ت صادفی -سی ستماتیک نمونهگیری با ا ستقرار ت صادفی
ترانسکتها و انتخاب نقاط نمونهبرداری در طول ترانسکت
با فاصررلۀ منظم انجام شررد .از تعداد  140پالت در منطقۀ
کیاسر و  115پالت در منطقۀ کارمزد سوادکوه نمونهگیری
شد .در هر پالت یک متر مربعی دو نمونه خاک یا باطله با
آگر به قطر  7سانتی متر و تا عمق  10سانتیمتر برداشت
شررد [ .]23دو نمونۀ هر پالت با یکدیگر مخلوط گردیدند.

سرر س نمونهها به گلخانه انتقال و در شرررایط طبیعی در
دا خل ظروف پالسرررتیکی بر روی ل یۀ نازکی از خاک
استریل به ضخامت  3الی  5سانتیمتر کشت داده شدند.
دمای گلخانه در محدودۀ  18تا  30درجۀ سرررانتیگراد و
ت حت آب یاری منظم بوده اسرررت .ت عدادی ظرف که تن ها
شررامل ماسررۀ ضرردعفونی شررده بودند به عنوان شرراهد در
گلخانه قرار گرفته تا بذور پراکنش یافته از محیط اطراف
شناسایی و از دادهها حذف شوند .نمونهها به مدت هشت
ماه در گلخانه آبیاری شررردند و تمامی بذرهای جوانه زده
شنا سایی شده و یا در صورت عدم شنا سایی در مرحله
گیاهچه به ظروف بزرگتری انتقال تا پس از رشرررد کافی
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شناسایی شوند.

 .3.2تجزیه و تحلیل دادهها
داده های بانک بذر خاک شرررامل تعداد گیاهچه های
شمارش شده در گلخانه بوده که بهعلت تعداد زیاد صفر و
ماهیت شرررمارشررری بودن توزیع نرمال ندارند .بنابراین از
تبدیل جذری ( )SQRT+0.5برای نرمال سررازی دادههای
بانک بذر خاک اسرتفاده شرد [ .]29سر س برای مقایسرۀ
تراکم بذر گو نه های گ یاهی حاضرررر در هر دو منط قه،
گروه های کارکردی ،تنوع و غ نای گو نهای از آزمون  tدر
نرم افزار  Minitabاستفاده شد .شاخصهای تنوع و غنای
گونهای و یکنواختی در نرم افزار  PASTمحاسربه شرد .به
منظور ارزیررابی نحوۀ تغییرات تراکم بررذر در خرراک از
بی ضویهای انحراف معیار بهعنوان شاخ صی از پراکندگی
تراکم بذر گونههای گیاهی در پاسخ به باطله و مرتع شاهد
در آنالیز تطبیقی قوس گیری شرررده از پکیج  Veganدر
نرم افزار R 3.5.1استفاده شد [.]19

 .)1ن تایج آزمون  tنشررران داد که تراکم بذر در متر مربع
گونررههررای ،Euphorbia maculata ،Artemisia aucheri
 Lamium amplexicaule ،Sedum rubensو
 Sanguisorba minorبه طور معنیداری در با نک بذر
مرتع بیشررتر از بانک بذر باطلۀ زغال سررنگ بوده اسررت
(جدول  .)1در مقابل گونه های ،Chenopodium album
 Chenopodium botrysو  Rubus persicusدر برراطلررۀ
زغال سنگ به طور معنیداری تراکم بذر بی شتری ن سبت
به مرتع شاهد داشتند (جدول .)1
از نمونههای باطلههای زغال سرررنگ منطقۀ کارمزد 23
گونۀ گیاهی جوانه زدند که حدود  30درصرررد بانک بذر را
 Euphorbia maculateتشرررک یل داد ( جدول  .)1از دیگر
گونههای مهم بانک بذر میتوان به ،Artemisia absinthium
 scoparia Artemisiaو  Rumex acetosellaاشرراره کرد.
تعداد  10گونۀ گیاهی تنها در بانک بذر باطلۀ زغال سنگ
یافت شررردند .در مرتع مشرررجر اطراف باطله در منطقۀ
کارمزد بذر  13گونۀ گیاهی در بانک بذر خاک حضرررور
داشررررت ( جدول  .)1گو نه های ،Artemisia scoparia
absinthium

 .3نتایج
 .1.3ترکیب گیاهی بانک بذر خاک
مجموعاا در بانک بذر خاک منط قۀ ک یاسرررر  28گو نۀ
گیاهی شنا سایی شد که بذر  15گونۀ گیاهی هم در باطلۀ
زغال سررنگ و هم در مرتع مجاور مشرراهده شررد (جدول .)1
تعداد شش گونه فقط از بانک بذر باطلۀ زغال سنگ و هفت
گونه منحصرررراا از بانک بذر خاک مرتع جوانه زدند .گونههای
 Chenopodium botrys ،Polygonum aviculareو
 Artemisia absinthiumبی شترین تراکم بذر در متر مربع
و همچنین بیشرررترین سرررهم را در بانک بذر خاک باطلۀ
زغال سرررنگ داشرررتند .در بانک بذر خاک مرتع مجاور
گررونررههررای ،Salsola kali ،Artemisia absinthium
 Trifolium repens ،Medicago sativaو Sedum rubens
حدود  48درصد بانک بذر را به خود اختصاص دادند (جدول

،Artemisia

acetosella

،Rumex

 Spergularia mediaو  Sedum rubensحدود  73در صد
بانک بذر را شرررامل شررردند (جدول  .)1تراکم بذر گونۀ
 Artemisia scopariaبه طور معنیداری در با نک بذر
مرتع بیشرررتر از بانک بذر باطلۀ زغال سرررنگ و تراکم بذر
گونۀ  Euphorbia maculataبه طور معنیداری در باطلۀ
زغال سنگ بیشتر از مرتع بوده است (جدول .)1

 .2.3تراکم بذر گروههای گیاهی
بررسررری گروه های گیاهی در بانک بذر خاک منطقۀ
کیاسر نشان داد که در باطلۀ زغال سنگ یکسالهها با 16
گونۀ گیاهی حدود  68در صد از بانک بذر را ت شکیل داده
اما بانک بذر خاک مراتع اطراف دارای غالبیت بذر گیاهان
چند سررراله بوده اسرررت (جدول  .)2همچنین پهن برگان
علفی با  18گونۀ گیاهی هم در بانک بذر باطله و هم بانک
بذر خاک مرتع مجاور آن بیشترین سهم را داشتند.
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 میانگین تراکم بذر در متر مربع و درصد از کل بانک بذر گونههای گیاهی.1 جدول
. استان مازندران،در بانک بذر خاک منطقۀ کیاسر و کارمزد شهرستان سوادکوه
 چند سالهP  یکساله وA . استns  با ** عدم معنیداری با%1  با * و%5 اعداد برگردانده شده از تبدیل جذر و معنیداری در سطح

-1/44ns

364/13

21/49

121/41
265/31

6/74
17/42

0/93 ns

16/50

0/95

123/83

7/58

-3/19 **

7/72
40/65
424/47

0/35
1/99
27/90

21/65

1/40

24/61

1/13

9/69
35/42
9/69

0/56
1/97
0/56

2/36 **
5/08 ***

1/91

0/09

32/65
7/72

1/91
0/35

75/50
40/83
73/13
39/13

4/21
2/25
4/49
2/25

7/72
62/85

0/35
3/21

115/33
28/46

7/02
1/69

-3/54 ns
1/67 ns

7/11

0/35

40/83

2/25

189/36
39/88

31/28
2/17

9/69

0/56

2/09 *

3/83
35/19
23/70
13/27
3/83

0/17
1/91
1/13
0/87
0/17

23/25
138/16
81/74
99/46

1/40
10/96
5/06
7/02

-1/62 ns
-1/98 ns
-2/15 *
-2/41 *

-

-

65/16
105/77

3/93
6/74

-

-3/78 **
-1/47 ns
-2/13 *

درصد

3/93

میانگین

71/40

t آماره

درصد

1/91
0/35

مرتع

میانگین

درصد

39/03
7/72

باطله
t آماره

میانگین

A
A
A
P
A
P
P
P
A
A
A
A
A
P
P
P
P
A
P
A
P
A
P
P
P
A
A
A
P
P
P
A
P
A
A
A
P
P

مرتع

درصد

Aegilops cylindrical
Amaranthus retroflexus
Anagallis foemina
Artemisia absinthium
Artemisia annua
Artemisia aucheri
Artemisia scoparia
Berberis vulgaris
Bromus tectorum
Chenopodium album
Chenopodium botrys
Conyza canadensis
Daucus carota
Equisetum ramosissimum
Euphorbia maculata
Galium verum
Kochia prostrata
Lamium amplexicaule
Luzula forsteri
Medicago sativa
Melica persica
Melilotus officinalis
Oxalis corniculata
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa pratensis
Polygonum aviculare
Rubus persicus
Rumex acetosella
Rumex crispus
Salsola kali
Sanguisorba minor
Sedum rubens
Solanum nigrum
Spergularia media
Stipa lagascae
Trifolium repens

کارمزد

باطله

میانگین

نام علمی گونههای گیاهی

طول عمر

کیاسر

14/66

1/41

17/61

2/11

-0/2 ns

94/90
33/85

12/71
4/23

72/29
31/43

9/86
3/52

0/46 ns
0/11 ns

58/08
6/09

5/65
0/60

276/94

29/58

-3/54 **

26/55
54/42
34/63

2/62
6/25
4/23

24/74

3/52

0/8 ns

16/73
221/73
9/98
24/42

1/61
30/04
1/01
2/42

12/99
24/44

1/41
2/82

0/32 ns
3/57 **

31/43

3/52

-0/37 ns

15/40

1/41

29/34
13/04
0
15/99
8/39
4/51

2/82
1/21
0
1/61
0/81
0/40

66/57

6/45

95/88

11/27

0/74 ns

2/25
44/14

0/20
7/66

29/24
81/67

3/52
11/27

1/59 ns
0/81 ns

28/25

2/82

96/96

11/27

-1/96 ns

18/68

1/81

58/54

6/34

-1/75 ns
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جدول  .2میانگین تراکم بذر در متر مربع گروههای کارکردی و درصد از سهم آنها در بانک بذر خاک
در منطقۀ کیاسر و کارمزد شهرستان سوادکوه ،استان مازندران

گروه
کارکردی

کارمزد

کیاسر
تعداد
گونه

تعداد
گونه

باطله

درصد

مرتع

درصد

آمارۀ t

باطله

1145/3

54/8

** -3/25

13

682/7

66/7

767/2

68/3

-0/57ns

841/7

45/2

1/01 ns

10

322/5

33/3

266/5

31/7

0/54 ns

چندساله

12

637/4

31

یکساله

16

1101/1

68/9

1180/5

59

-0/51 ns

16

782/3

74/6

580/9

57/1

1/23 ns

پهن
برگان

18

1041/9

67/7

31/5

-0/46 ns

3

187/2

20/8

421/9

42/9

* -2/5

ns

بوته

5

504/4

26/5

566/8

گندمیان

5

124/8

5/8

180/9

9/5

درختچه

-

-

-

-

-

درصد

مرتع

درصد

آمارۀ t

-1/35
-

نتایج آزمون  tنشان داد که از میان گروههای گیاهی بانک
بذر خاک در منطقۀ کیاسررر ،تنها تراکم بذر چندسررالهها بین
دو منط قه اختالف معنیداری داشررر ته و در مرتع به طور
معنیداری بیشتر از باطلۀ زغال سنگ بوده است (جدول .)2

3

43/7

4/1

-

-

-

1

6/1

0/6

-

-

-

(جدول .)2

 .3.3تنوع و غنای گونهای بانک بذر خاک
مقایسرررۀ میانگین شررراخصهای تنوع و غنای گونهای
بانک بذر خاک در منطقۀ کیاسر نشان داد که اثر معنیدار
برای این شرراخصها وجود داشررته به طوری که بانک بذر
خاک مراتع مجاور نسررربت به بانک بذر گیاهان در باطلۀ
زغال سرررنگ از تنوع و غنای بیشرررتری برخوردار بودند
(جدول  .)3در م قابل در منط قۀ کارمزد سررروادکوه تن ها
یکنواختی تفاوت معنیداری بین باطله و مرتع داشرررته و
سرررایر شررراخص ها تفاوت معنیداری بین باطله و مرتع
ندا شتند (جدول  .)3مقای سۀ بین دو منطقه نیز ن شان داد
که تمامی شررراخص ها به غیر از یکنواختی بین باطلهها و
مراتع اختالف معنیداری دارند و همه شاخصها در مراتع
بیشتر از باطلهها هستند (جدول .)3

در بانک بذر خاک منطقۀ کارمزد سوادکوه ،چندسالهها
هم در بانک بذر مرتع و هم بانک بذر باطلۀ زغال سرررنگ
غالبیت داشرررتند (جدول  .)2پهن برگان علفی با  16گونه
بی شترین تراکم بذر را در بانک بذر باطله و مرتع دا شتند.
گندمیان حدود  4در صد بانک بذر باطلۀ زغال سنگ را به
خود اختصررراص داده اما در بانک بذر خاک مرتع مشرررجر
اطراف باطله حضررور نداشررتند (جدول  .)2نتایج آزمون t
برای گروههای گیاهی منطقۀ کارمزد سرروادکوه نشرران داد
که تن ها فرم رویشررری بو تهای ها بین دو منط قه دارای
اختالف معنیداری بوده که تراکم بذر این گیاهان در بانک
بذر مرتع بی شتر از بانک بذر باطلۀ زغال سنگ بوده ا ست

جدول  .3میانگین شاخصهای تنوع و غنای بانک بذر باطلههای زغال سنگ و مراتع اطراف در منطقۀ کارمزد و کیاسر ،استان مازندران
شاخصها

کیاسر

مقایسه دو منطقه

کارمزد

باطله

مرتع

آماره t

باطله

مرتع

آماره t

باطلهها

مراتع

تعداد گونه

2/47

5/08

**-7/15

2/69

2/38

1/11ns

-1/02 ns

**6/66

**

-9/31

تنوع سیم سون

0/336

0/674

تنوع شانون

0/573

1/36

**
ns

-0/3

0/415
0/723

0/413
0/683

ns

0/05

ns

0/35

**

ns
ns

-1/8

-1/88

ns

**

4/56

**

5/83

**

یکنواختی
غنای منهنیک

0/86
0/989

0/85
1/718

0/37
**-8/44

0/903
1/146

0/948
1/104

-2/4
0/49 ns

-1/75
*-2/41

-4/17
**5/93

غنای مارگالف

0/761

1/909

**-9/02

0/93

0/86

0/49 ns

-1/6 ns

**6/52
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 .4.3مقایسۀۀۀۀ ترکیب بانک بذر خاک با آنالیز
تطبیقی قوس گیری شده ()DCA
نتایج آنالیز تطبیقی قوس گیری شده در منطقۀ کیاسر
نشررران داد که بیضرررویهای پراکنش گونههای گیاهی در
مرتع شاهد و باطلۀ زغال سنگ که معرف پراکنش تراکم
بذر گونههای گیاهی در بانک بذر خاک اسررت همپوشررانی
(الف)

زیادی دا شته که ن شان از ت شابه ترکیب گیاهی بانک بذر
باطلۀ هغال سررنگ و مرتع دارد (شررکل -2الف) .در مقابل
در منطقۀ کارمزد سواد کوه بی ضوی انحراف معیار حا صل
از پراکنش گونههای گیاهی مرتع بهطور کامل در بیضرروی
باطله قرار گرفته و نشررران میدهد تنها بخش کوچکی از
ترکیب گیاهی بانک بذر باطلۀ زغال سرررنگ و مرتع بههم
نزدیک است (شکل -2ب).
(ب)

شکل  .2دیاگرام دو گانه حاصل از آنالیز  DCAشامل بیضویهای معرف بانک بذر خاک در مرتع شاهد (خطچین)
و باطلۀ زغال سنگ (خط ممتد) در منطقۀ کیاسر (الف) و کارمزد سواد کوه (ب) ،استان مازندران

 .4بحث و نتیجهگیری
برداشت بیرویۀ هخایر معدنی از جمله آسیبهای مهم
به مراتع کشررور اسررت که ضرررورت دارد در طول فعالیت
معادن و پس از آن احیاء پوشرررش گیاهی در اولویت قرار
گیرد .در منطقۀ مورد مطالعۀ این تحقیق ،شرررواهدی از
اسررتقرار طبیعی پوشررش گیاهی بر روی باطلههای زغال
سنگ م شاهده شد [ .]14،11نتایج این تحقیق ن شان داد
که استقرار اولیۀ پوشش گیاهی منجر به تشکیل بانک بذر
در باطلههای زغال سنگ شده ا ست .هر چند که مقدار و
تعداد گونه در بانک بذر زیاد نبوده اما همین موجودی بذر
نیز در توالی پوشرررش گیاهی در این مناطق اهمیت دارد
[ .]5مقدار بانک بذر در باطلۀ دو منطقه بین  832بذر در

مترمربع در منطقۀ کارمزد تا  1353بذر در متر مربع در
منط قۀ ک یاسرررر متغیر بوده اسرررت .در م طال عۀ [ ]1در
باطلههای زغال سررنگ شررمال اس ر انیا حتی پس از انجام
عملیات هیدروسرریدینگ تراکم بذر در خاک تا  1813بذر
در مترمربع افزایش یا فت .تراکم ا ندک با نک بذر در
باط له های م عدنی در مورد م عادن ز غال سررر نگ [ ]7و
همچنین معدن مس [ ]5گزارش شرده اسرت .مقدار بانک
بذر در مراتع شاهد دو منطقه به ترتیب  1595بذر در متر
مربع در کیاسرررر و  854بذر در متر مربع در کارمزد بوده
ا ست .این تراکم بذر از سایر مطالعات گزارش شده برای
مراتع مشجر در استان مازندران بیشتر بوده است [.]23،9
لی ست گونههای گیاهی در بانک بذر ن شان داد که در
منطقۀ کیاسرررر غالبیت بانک بذر در باطله ها با گیاهان
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یک ساله بوده در حالی که در منطقۀ کارمزد سهم گیاهان
چند سررراله در بانک بذر باطله بیشرررتر بوده اسرررت .وفور
گیاهان یکسررراله در بانک بذر مراحل اولیۀ توالی پدیدۀ
متداولی ا ست که به وا سطۀ ا ستراتژی تکثیر این گیاهان
ا ست [ .]9از قدیمیتر بودن انبا شت باطلۀ زغال سنگ در
کارمزد میتوان استنتاج مراحل بالتر توالی را داشت که با

مشررترک این گیاهان در بانک بذر خاک را میتوان دال بر
توانایی این گیاهان در رویش و ت شکیل بانک بذر خاک در
باطلههای معدنی دانست.
هر چند در هر منطقه ترکیب بانک بذر در باطله زغال
سرررنگ با مرتع متفاوت بوده اما نتایج مربوط به مقایسرررۀ
شاخصهای تنوع و غنای گونهای بین باطله و مرتع در دو

حضرررور گیاهان چندسررراله همراه میگردد [ .]7گندمیان
سررهم اندکی در بانک بذر باطلۀ دو منطقه داشررتند که به
دل یل حضرررور ا ندک آن ها در با نک بذر مرتع م جاور در

منطقه متفاوت بوده اسرررت .در منطقۀ کیاسرررر بانک بذر
خاک در مرتع ن سبت به بانک بذر باطلهها از تنوع و غنای
بیشتری برخوردار بوده است .شرایط نامناسب بستر باطله

کیاسرررر و عدم وجود در بانک بذر مرتع مجاور در کارمزد
قابل تف سیر ا ست .در منطقۀ کیا سر تعداد  6گونۀ گیاهی
در بانک بذر باطلهها ح ضور دا شتند اما در بانک بذر مراتع
اطراف مشررراهده نشررردند .با توجه به یکسررراله بودن این

بهعلت وجود مقادیر بالی کاتیون ها و فلزات سرررنگین،
تغییرات  ،pHفقر مواد غذایی و ظرف یت کم نگهداری آب
شررررایط را برای جوانهزنی و اسرررتقرار گونه های گیاهی
محدود میکند [ .]30در منطقۀ کارمزد سرررواد کوه بین

گ یا هان دل یل این امر به تول ید بذر فراوان و پراکنش آن
توسرررط باد یا آب ارت باط دارد [ .]23در م قا بل  7گو نۀ
گیاهی که بی شتر آنها چند ساله بودند تنها در بانک بذر
مراتع اطراف مشاهده شدند که به نظر میرسد انتشار بذر
آنها به باطلهها که در پایین دست مرتع است به اندازهای
نبوده تا در نمونهگیری تحقیق قابل مشررراهده شررروند .در
منطقۀ کارمزد بذر  10گونۀ گیاهی منحصرررراا در باطلهها
پیدا شرردند که در آنالیز چند متغیره از دلیل هم وشررانی
اندک بی ضویهای باطله و مرتع بوده ا ست .با توجه به این
که انباشرررت باطله بیشرررتر در پایین دسرررت مرتع و در
مجاورت رودخانه اسررت لذا انتشررار بذر در مقیاس مکانی
گستردهتر از مناطق اطراف ممکن است اتفان افتاده باشد
[ .]33مروری بر منابع نشرران داد که برخی گیاهان دارای
بانک بذر در محیط باطله این تحقیق در مطالعات دیگران
نیز توانسرررت ند تشرررک یل با نک بذر ده ند .گو نه های
 R. crispus ،P. lanceolata ،T. repenseو  S. minorدر
بانک بذر خاک مطالعۀ [ ]1در باطله های زغال سرررنگ
پالن سیا در شمال ا س انیا ،P. lanceolata ،T. repense ،و
 P. annuaدر با نک بذر م عادن اوره و خاک های آلودۀ
بلژیک [ ]16و  R. acetosellaدر بانک بذر خاک آلوده به
فلزات سرررنگین در فنالند [ ]24گزارش شررردند .حضرررور

مرتع و باطله از نظر شاخص تنوع و غنا اختالف معنیداری
نداشته و به نظر میرسد علیرغم اختالف در ترکیب بانک
بذر بین باط له و مرتع در این منط قه ا ما این اختالف در
ترکیب به اندازهای نشررده تا موجب تفاوت در شرراخصها
شود .مقای سۀ بانک بذر باطلههای دو منطقه ن شان داد که
فقط باطلۀ منطقۀ کارمزد نسررر بت به کیاسرررر از غنای
بیشررتری برخوردار بوده که ممکن اسررت بهعلت قدیمیتر
بودن باطلهها در این منطقه و شرروع زودتر توالی پوشرش
گیاهی با شد [ .]1دو منطقه از نظر جهت شیب هر دو رو
به شررر مال بوده ا ما با ید به ت فاوت ا ندک اقلیمی یعنی
بارندگی بیشرررتر در کارمزد و دپوی حجم بیشرررتر زغال
سنگ در این منطقه نیز اشاره داشت.
نتایج این تحقیق نشان داد که در هر دو منطقۀ کیاسر
ساری و کارمزد سوادکوه تعدادی گونههای گیاهی توانایی
تشررکیل بانک بذر بر روی باطلههای زغال سررنگ را دارند.
پتان سیل ت شکیل بانک بذر در فرآیند احیاء خود به خودی
پوشرش گیاهی بر روی باطلهها اهمیت فراوانی دارد ،چون
بر خالف خاک در باطله ها انبوهی از م حدودیت ها وجود
دارند که بر ورودی و خروجی بانک بذر مؤثر هسرررت ند.
شرایط فیزیکی باطلهها طوری ا ست که به وا سطه خلل و
فرج ها بذرهای انتشرررار یافته از مناطق اطراف به اعمان
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کاهش مرگ و میر بذر به واسرررطه بیماریها کمک نماید
 با توجه به شرایط سخت از نظر جوانهزنی و استقرار.]16[
گ یاه چه و تراکم کم بذر در با نک بذر لذا اح یاء طبیعی
] و ن یاز به اسرررت فاده از10[ فرای ندی ک ند خوا هد بود
.تیمارهای اصالح کننده و ورود گیاهان هدف است

...حضور گیاهان مرتعی در بانک بذر باطلههای زغال سنگ و

باطله نفوه کرده که فرصرررت جوانهزنی و اسرررتقرار پیدا
 همچنین فعال یت بسررر یاری از موجودات نظیر.نمیکنند
] و حشررررات در گرده افشرررانی و تولید بذر32[ مورچهها
] که در ورودی و خروجی با نک بذر مؤثر16[ گ یا هان
 البته کاهش. در محیطهای معدنی اندک اسررت،هسررتند
فعالیت میکروبی در محیط اسررریدی باطله ها میتواند به

References
[1] Alday, J.G., Marrs, R. H. and Martinez- Ruiz, C. (2009). Soil seed bank formation during early revegetation after
hydro-seeding in reclaimed coal wastes. Ecological engineering, 35, 1062-1069.
[2] Alday, J.G., Pallevicini, Y., Marrs, R. H. and Martinez- Ruiz, C. (2011). Functional groups and dispersal strategies
as guides for predicting vegetation dynamics on reclaimed mines. Plant Ecology, 212, 1759-1775.
[3] Bellairs, S.M., and Bell. D.T. (1993). Seed stores for restoration of species rich shrub land vegetation following
mining in western Australia. Restoration Ecology, 1(4), 231-240.
[4] Bradshaw, A.D., (1997). Restoration of mined lands using natural processes. Ecological Engineering, 8(4), 255-269.
[5] Carvalho, A., Nabais, C., Rioloa, S.R. and Rodriguez Echeverria, S. (2013). Revegetation of abandoned copper
mines: the role of seed banks and soil amendments. Web Ecology, 13, 69-77.
[6] Chen, L., Tian, Y., Stehouwer, R., Kost, D., Guo, X., Bigham, J.M., Beeghly, J. and Dick, W.A. (2013). Surface
coal mine land reclamation using a dry flue gas desulfurization product: Long-term biological response. Fuel, 105,
258-265.
[7] Cole, C.A., (1991). The seedbank of a young surface mine wetland. Wetlands Ecology and Management, 1(3), 173–
184.
[8] Department of Natural resources and Watershed management of Mazandaran province- Sari. (2010). Natural
resources and watershed landscape of Mazandaran province. (looking to 2010 performance). 103p.
[9] Ghorbani, J., Beheshti, Z., Shokri, M. Tamartash, R. (2011). Soil seed bank size and composition in a rangeland and
two adjacent rangelands with different history of cultivation. Journal of Range and Watershed Management, 64 (2),
229-241.
[10] Holms, P. M. (2001). Shrub land restoration following woody alien invasion and mining: effects of topsoil depth,
seed source, and fertilizer addition. Restoration Ecology, 9, 71–84.
[11] Hosseini, S.M. (2016). Natural succession of vegetation in old coal waste of rangelands of Kiasar in Mazandaran
province. M.Sc. Thesis of rangeland management. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. 72p.
[12] Iverson, L.R., Wali, M.K. (1982). Buried, Viable seeds and their relation to revegetation after surface mining.
Journal of range management, 35 (5), 648-652.
[13] Jochimsen, M., Hartung, J., Fischer, I., (1995). Spontaneous and artificial re-cultivation of slag heaps of hard coal
and brown coal mining in Hannover of Germany. Reports of the Reinhold Tuexen Society, 7, 69-88.
[14] Lashgari, N., Ghorbani, J., Zali, S.H. and Vahab zadeh, GH. (2016). Assessing the vegetation restoration potential
on coal mine waste (Case study: Karmozd Savadkoh mines, Mazandaran province). Journal of environmental studies,
41(4),757-770.
[15] Madani, H. and Mofti, Z. (2003). Design of Kiasar Coal Mine Ventilation System. 5th Conference on Safety, Health
and Environment in Chadermou Minerals and Minerals of Kerman, Iran.

1398  تابستان،2  شماره،72  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،مرتع و آبخیزداری

596

[16] Meerts, P., Grommesch, C. (2001). Soil seed banks in a heavy metal polluted grassland at Prayon (Belgium). Plant
Ecology, 155, 35-45.
[17] Miao, Z. and Marrs, R. (2000). Ecological restoration and land reclamation in open-cast mines in Shanxi Province,
China. Environmental Management, 59(3), 205-215.
[18] Monami, N., Rashtian , A., Karimian, A.K. and Azimzadeh, H. (2017). Effects of Buxite mining on the structural
vegetation parameters in Steppe rangelands of Sadr Abad-Yazd. Journal of Rangeland, 1(11), 116-124.
[19] Oksanen, J., Blanchet, F.G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D., Minchin, P.R., O’Hara, R.B.,
Simpson, G.L., Solymos, P., Stevens, Szoecs, E., Wagner, H. (2019). Vegan: community ecology package. R
package version 2.5.5.
[20] Osanlo, M. (1999). Coal engineering. Naghoos press. Tehran. 328 p.
[21] Prach, K., Pysek, P. and Jarosik, V., (2007). Climate and PH as determinants of vegetation succession in Central
European man-made habitats. Journal of Vegetation Science, 18(5), 701-710.
[22] Rezaii Bisetuoni. M. (2017). Chemical and physical limitation of abandoned coal wastes for vegetation establishment
(Case Study: Coal Mines in rangelands of Kiasar, Mazandaran province). M.Sc. Thesis of Rangeland management.
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. 92 p.
[23] Rokhfirooz, G., Ghorbani, J, Shokri, M. and Jafarian Jelodar, Z. (2011). 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), 323-335.
[24] Salemaa, M. and Uotila, T. (2001). Seed bank composition and seedling survival in forest soil polluted with heavy
metals. Basic and Applied Ecology, 2, 251-263.
[25] Seeds, V., Wali, M.K., (2014). Seeds viable buried, surface revegetation after relation their mining. Journal of Range
Management, 35, 648–652.
[26] Shafai, S.Z., Dolati Arde Jani, F., No parast, M., Hamidi, D. and Eslami andargoli, M.B. (2010). Waste water
treatment of Anjir Tangeh in central Alborz Coal washing. Iran’s mine and mineral development and renovation
Organization. 109 p.
[27] Sheoran, V., Sheoran, A.S., Poonia, P., (2010). Soil reclamation of abandoned mine land by revegetation: A review.
International Journal of Soil, Sediment and Water, 3(2), 1-20.
[28] Shrestha, R.K. and Lal, R., (2006). Ecosystem carbon budgeting and soil carbon sequestration in reclaimed mine
soil. Environment International, 32(6), 781-796.
[29] Sokal, R.R. and Rohlf, F.J., (1995). Biometry.3rd. W.H. Freeman and Co, New York, US.456 pp.
[30] Stewart, B.R, and Daniels, W.L. 1992. Physical and chemical properties of coal refuse from Southwest Virginia.
Journal of Environmental Quality, 21, 635-642.
[31] Tucker, C., Ungar, I.A., (2002). Aboveground vegetation, seed bank and soil Analysis of a 31-year-old forest
restoration on coal mine spoil in southeastern Ohio. The American Midland Naturalist,147, 44–59.
[32] Yamileth, D.H. and Inge, A. (2010). Response of ants and their seed removal in rehabilitation areas and forests at El
Cerrejon coal mine in Colombia. Restoration Ecology, 19, 178-184.
[33] Zhang, Z.Q., Shu, W.S., Lan, C.Y., Wong, M.H., (2001). Soil seed bank as an input of seed source in revegetation
of lead / Zinc mine tailings. Restoration Ecology, 9, 378–385.
[34] Wong, M.H., (2003). Ecological restoration of mine degraded soils, with emphasis on metal contaminated soils.
Chemosphere, 50(6), 775-780.

[35] Xia, H.P. and Cai, X.A., (2002). Ecological restoration technologies for mined lands: a review. Chinese Journal of
Applied Ecology, 13(11),1471-1477.

