
 

 

 کنار درخت پوششتاج و خاک ییایمیش یهایژگیو اثر یبررس

(L spina-christi  Ziziphus )خاک بذر بانک اتیخصوص بر 
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 برذر  بانرک  تشرابه  و ترراک  ) بذر بانک هایویژگی رد (Ziziphus spina-christi) کنار درخت پوشش تاج تأثیر بررسی هدف با مطالعه این
 کنار درخت زیر در پالت 02 تعداد مطالعه این در. شد انجام( قلیایی قلیا، و شور) متفاوت خاک با نطقهم دو در( روزمینی پوشش با خاک

 صرورت  پرالت  هرر  در یمتر سانتی 5-02 و 2-5 عمق دو از خاک برداری نمونه. گردید مستقر منطقه هر اطرافِ باز فضای در پالت 02 و
 براز  فضرای  برا  کنرار  درخرت  پوشش تاج زیر خاک اعماق از یک هر روزمینی گیاهی شپوش با آن تشابه و بذر بانک تراک  ةمقایس. گرفت
 منطقره  دو بین بذر بانک خصوصیات ةمقایس برای. شد انجام وابسته های نمونه با استیودنت تی آزمون از استفاده با منطقه هر در آن اطراف

 عمرق  برذر  بانرک  ترراک   منطقه دو هر در که داد نشان نتایج. شد ستفادها مستقل های نمونه با استیودنت تی آزمون از( قلیایی ،قلیا و شور)
 قلیرا  و شرور  ةمنطقر  عمرق  دو هر خاک بذر بانک تراک  ،همچنین. بود یمتر سانتی 5-02 عمق از بیشتر داری معنی طور به متری سانتی 5-2

 اخرتالف  منطقره  دو بین پوشش تاج زیر متری سانتی 2-5 عمق در فقط روزمینی پوشش با خاک بذر بانک تشابه. بود قلیایی ةمنطق از بیشتر
 دو هر در چوبی گیاهان پوشش تاج. بود آن اطراف باز فضای از بیشتر منطقه دو در پوشش تاج زیر بذور تراک  ،همچنین. داشت داریمعنی
 ،برذر  بانرک  حفرظ  در مرثثر  عراملی  نروان ع بره  ،خشرک  مناطق در درختانتک حفظ .کرد ایفا خاک بذر بانک حفظ در بارزی نقش منطقه
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 مقدمه
 و خشررک هررایاکوسیسررت  مشررترک هررایویژگرری از

 گیراهی  پوشرش  در هرا تروده  یا هالکه فراوانی خشک نیمه
 بوتره  از پوشیده های  هتود شامل فاز دو که یطور به است،
 اندتشخیص قابل لخت خاک یا علف از ماتریسی یک در
 زیر خاک و لخت خاک بین زیستگاه کیفیت تفاوت. [02]

 پویایی و گیاهی جمعیت رد یزیاد بسیار ریثتأ پوشش تاج
 فراینردهای  از آگراهی  ،بنرابراین  .[1] دردا گیراهی  ةجامع
 خرارج  لخرت  فضرای  و گیاهی هایتوده این شناختی بوم
 .است ضروری و الزم ها آن

 اجتماعرات  و طبیعری  هرای  رویشرگاه  که آنجا از
 گیاهی پوشش ترکیب اساس بر تنهانه گیاهی های گونه
 خراک  در موجود بذر ذخایر اساس بر بلکه زمین، روی
 در نیز خاک بذر نکبا ةمطالع ،[05] اند تفکیک قابل نیز

 بایرد  اکولوژیکی مطالعات سایر و گیاهی شناسیجامعه
 بذور از ای مجموعه خاک بذر بانک. شود گرفته نظر در

 کره  [01] است برگالش و خاک در موجود رشد قابل
 ریثترأ  و دوش می مخلوط عمقی حتی و سطحی خاک با

 مکرانی  و زمرانی  توزیر   و ،پویرایی  ساختار، در زیادی
 .[31] دارد گیاهی جوام 

 نقررش ای بوترره و ای درختچرره گیاهرران پوشررش
 منراطق  در خراک  بذر بانک احیای و حفظ در مثثری

 متعررددی تحقیقررات زمینرره ایررن در و دارنررد مختلررف
 خاک که شد بیان جمله آن از که است گرفته صورت

 و اسرت  مغرذی  آلری  مواد حاوی گیاه پوشش تاج زیر
 یابنرد مری  تجم  یمادر گیاه مجاورت در ها بذر اغلب

 اسرت  یامنر  محریطِ  هرا  توده داخل ،همچنین. [44 ،0]
 داخرل  در که گیاهانی بذر استقرار و بقا و ذخیره برای
 ای بوتره  گیاهان های توده شد گزارش. موجودند توده
 در را هرا آن برذور  و خروراک خوش گیاهی های گونه
 .[31] کنندمی محافظت علفخواران شکارِ و چرا برابر

 یررا سررطحی پوشررش مختلررف هررایجنبرره ةدربررار
 بارها مرتعی و جنگلی مختلف های رویشگاه در 0روزمینی
 و سرطحی  پوشرش  تراک  و نوع حتی. است شده مطالعه
 از یررک هررر در محیطرری مختلررف عوامررل بررا آن ارتبرراط
 برذور  دربرارة  امرا . [01] اسرت  شرده  گزارش ها هرویشگا
 فلرور  از یبخش واق  در که ر خاک در زنده اما شدهمدفون

 کمتری مطالعات ر دهدمی اختصاص خود به را منطقه هر
 توانرد مری  که ،مطالعات این از یکی. است رفتهگ صورت

 ها توده ثیرأت مطالعة ،رود کاربه گیاهی پوشش مدیریت در
 کره  هاسرت  بوته و ها درختچه از هایی درختتک حتی یا
 وژیاکول نامحقق. دارند خود پوشش تاج زیر بذر بانک بر

 هاآن به اصطالحاً که ،ها توده این مثبت ثیرأت دربارة گیاهی
 علفری  های گونه نگهداری و حفظ در ،شود می گفته 0لکه

 کره  اینجاست الثس. [40] اند دهکر مطالعه سطحی پوشش
 قطعرات  این ، سطحی پوشش رد ها توده این ثیرأت از جدا
 ثیریأتر  چره  خراک  برذر  بانرک  تولیرد  و تراک  حفظ، در
 اثرر  بررسری  بره  بسریاری  نامحققر . دنباش داشته دنتوان می
 الگوهای بررسی در :اند پرداخته خاک بذر بانک رد ها توده
 نشران  آرژانتین پاتاگونای شمال در خاک بذر بانک مکانی
 خاک لخت هایتوده در خاک بذر بانک تنوع که شد داده

 هایتوده پوشش تاج زیر خاک که حالی در ،است محدود
 مناطق به نسبت یزیاد بسیار بذرهای تعداد دارایِ گیاهی

 گرزارش  دیگرری  تحقیقرات  در. [3] است لخت خاک با
 بره  نسربت  هرا  ای  هبوت و درختان زیر در بذر تراک  که شد

 زیرر  در و بیشرتر  بار 01 آمریکا در هاآن بین بیرون مناطق
 بیشتر بار 01 آرژانتین صحرای در spp  .Prosopisةدرختچ
 و سرراختار در نرراهمگنی برراالیِ درصررد .اسررت برروده

 و خشرک  نواحی در خاک بذر بانک ترکیب خصوصیات
 پوشرش  هرای  تروده  نراهمگنی  اثرر  در عمردتاً  خشکنیمه

 .[35] داد رخ گیاهی
                                                                                      
1  . above ground cover 
2  . patch 
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 صرورت  مطالعراتی  برذر  بانرک  برارة در ایران در
 و مرطرو   منراطق  بره  مربروط  عمردتاً  که است گرفته
 و تعرداد  که شد بیان جمله آن از که است مرطو  نیمه
 در و حرد  بیشرترین  در هرا  گودال در گیاهان بذور تنوع
 ةمطالعر  برا . [43 ،05] اسرت  بوده حد کمترین در ها تپه

 غیرمشرجر  و مشجر گیاهی تیپ دو در خاک بذر بانک
 ای گونره  غنرای  از گیراهی  پوشش که [03] نمودند بیان

. اسرت  برخروردار  خراک  برذر  بانرک  به نسبت بیشتری
 و سرراپا  گیراهی  پوشش بین تشابه بررسی با ،مچنینه

 و خراک  برذر  بانک بین که دادند نشان خاک بذر بانک
 بررا و [34] رددا وجررود یکمتررر تشررابه سررراپا پوشررش
 ترکیرب  رد گیراهی  پوشرش  سروزی آترش  اثرر  بررسی
 ملری  پارک در رویشگاه دو در خاک بذر بانک ای گونه
 دو بین مشترک یها گونه تعداد که نمود بیان شیراز بمو

 پوشرش  در هرا  گونره  از بسیاری و بوده اندک رویشگاه
 .[0] نشدند مشاهده بذر بانک در که بودند گیاهی

 ةوظیفر  که ستا فعالی اکولوژیکی  سیست  خاک
. اسرت  گیاهران  غذایی مواد و آ  مینأت و نگهداری آن
 رشررد و نگهررداری برررای الزم هرروای دیگررر، سرروی از

 حیراتی  هرای  مراده  ةچرخر  در کره  هایی میکروارگانیس 
 برین . [42 ،02] شرود  مری  مینأتر  خاک اب دارند دخالت
 ینزدیکر  بسریار  و متقابل ارتباط گیاهی پوشش و خاک

 و اقلیمررری عوامرررل از هررراآن دو هرررر و دارد وجرررود
 زیرادی  مطالعرات . [41 ،30] پذیرند می ثیرأت توپوگرافی

 هرای ویژگری  از مترأثر  گیراهی  پوشش که دهدمی نشان
 اثر بارةدر تاکنون اما ،[33 ،03 ،00 ،01 ،5] است خاک
 .است نشده گزارش ای مطالعه بذر بانک بر خاک نوع

 برارة در ایران در که یاندک مطالعات به توجه با
 و گرفتره صرورت  برذر  بانرک  ترکیرب  رد خراک  ثیرأت

 خشرک  منراطق  در ها توده تأثیر بررسی لزوم همچنین

 مختلف، های خاک در خاک بذر بانک خصوصیات رد
 پوشرش  تراج  ثیرأتر  بررسری  منظرور  بره  حاضر تحقیق

 و تررراک  رد(  Ziziphus spina-christi) کنررار درخررت
 دو در روزمینری  پوشرش  برا  خراک  برذر  بانرک  تشابه
 خراک  برا  دیگرری  و قلیا و شور خاک با یکی ر منطقه
 .شد انجام ر قلیایی

 یشناس  شرو
 قیتحق مورد منطقة
 مراترر ) فررارس اسررتان جنررو  مراترر  در تحقیررق ایررن

 واقر  ( دشرت  زرین شهرستان تواب  از مزایجان روستای
 552 حدود مساحتی با شیراز جنو  کیلومتری 331 در

 مرورد  ةمنطقر  ةساالن بارندگی متوسط. شد انجام هکتار
 و پراییز  در هابارش عمده و است متر میلی 034 مطالعه
 جغرافیرایی  موقعیرت . است باران صورت به و زمستان

 ةثانیر  40 و دقیقه 41 و درجه 54 طول شامل منطقه نای
 ةثانیرر 00 و دقیقرره 52 و درجرره 54 عررر  و شرررقی
 و گررم  آمبررژه،  روش بره  ،منطقره  اقلری  . است شمالی
 مرورد  ةمنطقر (. ایرران  آمرار  رسمی مرکز) است خشک
 محلرری نررام بررا) رودخانرره یررک طرررف دو در  مطالعرره
 غیرر  ةقر منط وجرود . است شده واق ( نهر چاه رودشور

 و جنوبی بخش در قلیا و شور های خاک با کشت قابل
 ،(قلیرایی  هرای  خاک) پایین خیزیحاصل با هایی دشت
 زراعری  محصروالت  کشت به ها بخش از بعضی در که
 فراه  فرصتی رودخانه شمالی بخش در ،شده اقدام نیز
 رد کنار درخت پوشش تاج ثیرأت ةمطالع بر عالوه تا کرد
 خراک  بذر بانک هایویژگی مقایسة به خاک، بذر بانک
 خراک  نروع  لحرا   از فقرط  کره  ،رودخانه طرف دو در

 جهرت  ارتفراع،  قبیرل  از ها آن شرایط سایر) اند متفاوت
 .شود پرداخته( است یکسان شیب و ،دامنه
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 خاک ییایمیش یهایژگیو یریگ  اندازه
 برره خرراک نرروع در تفرراوت بررسرری برررای نخسررت
 نقراط  از تکررار  1 عرداد ت بره  تصرادفی  بررداری  نمونه

 منطقره  هرر  از مترری  سرانتی  2-32 عمق از و مختلف
 بانرک  تغییررات  بررسی آن به توجه با تا گردید اقدام
 از اسرتفاده  برا  آزمایشرگاه  در ،سپس. باشد یرذپ امکان
 هرای  کراتیون ( فترومتری  فلروم ) اتمری  جرذ   دستگاه
. [04] شد گیریاندازه پتاسی  و ،کلسی  منیزی ، سدی ،

 متر، EC دستگاه از استفاده با EC فاکتورهای ،چنینهم
pH دستگاه از استفاده با pH ،سردی   جذ  نسبت متر 
(SAR)، تبرادلی  سردی   نسبت و (ESP ) محاسربه  نیرز 

 سایر بندی  هطبق اساس بر خاک نوع تعیین[. 5] گردید
 .[03] گرفت صورت نامحقق
 

 بانک   مطالعة یبرا خاک از یبردار  نمونه روش
 بذر

 خاک بذری ذخایر بررسی برای خاک از برداری  هنمون
. گرفت انجام( 0302 شهریورماه) رشد رکود فصل در

 و کنرار  درختان پوشش تاج زیر در برداری  هنمون نقاط
 صورت به منطقه دو در کنار درخت اطراف باز فضای

 اصرلی  هدف اینکه به توجه با. شدند انتخا  تصادفی
 خراک  برذر  بانرک  یاتخصوص بررسی مطالعه این در
 میردانی  بازدیدهای و بود کنار درخت پوشش تاج زیر
 ایرن  پوشرش  تاج زیر در علفی های گونه غالبیت مبین

 برر  عرالوه  ،نیرز  پوشرش  تراج  خارج در و بود درخت
 نیرز  ای درختچره  و ای بوتره  هرای   نهگو علفی، پوشش
 مربعری  مترر  0×0 زوجری  هایپالت از داشت، وجود
 گیراهی  پوشش ثبت و خاک های نمونه برداشت برای
 دیگررر کرره ای مطالعرره در. شررد اسررتفاده منطقرره دو در

 پوشررش مررورد در منطقرره همررین مراترر  در محققرران
 مربعری  متر 0×0 های پالت ةانداز دادند، انجام سطحی

 با. [4] بردند کاربه گیاهی پوشش گیری اندازه برای را
 ای تره بو و علفری  گیاهی پوشش اغلب اینکه به توجه

 هرر  در ،اسرت  ریرز  گیاهی های گونه این بذر و ستا
 5 قطرر  بره  اوگرر  از اسرتفاده  با خاک نمونه 02 پالت
 برداشرت  خراک  مترری  سانتی 2-02 عمق از مترسانتی
 مترری  سانتی 5-02 و 2-5 عمق دو به نمونه هر و شد

 در کره  ای مطالعه در نیز نامحقق سایر. یدگرد تفکیک
 تقریبراً  گیراهی  شپوشر  برا  کرمان استان جنو  مرات 
 5 قطرر  برا  اوگرر  از دادنرد  انجرام  منطقره  این با مشابه
 هرر  هرای  نمونه ،سپس. [00] کردند استفاده مترسانتی
 در ،همچنرین . شدند مخلوط ه  با پالت هر در عمق
 برین  از منطقره  هرر  در کنرار  درخرت  02 مطالعه، این
 کره  شد انتخا  تصادفی صورت به مختلف های گونه
 مربروط  نمونره  32 شامل خاک نمونه 012 مجموع در
 زیررر( عمررق هررر برررای برداشررت 42) عمررق دو برره
 در نمونره  32 و منطقه هر در کنار درختان پوشش تاج

 برداشرت  منطقه هر در کنار درخت اطراف باز فضای
 خروا   شکسرتن  بررای  ،کاشت شروع از قبل. گردید
 دمای در و سردخانه در ماه دو مدت به ها  نهنمو بذور،

 .[00] شد نگهداری گراد سانتی ةدرج 5 ر3
 

 یا گلخانه کشت روش

 درجرة  05 -03 دمرای  در گلخانه در خاک هاینمونه
 محریط  برا  متناسرب  رطروبتی  شرایط در و گرادسانتی

 01×42 پالسررتیکی هررای سررینی داخررل در و اطررراف
 کشت بودند، سوراخ چند دارای زیر در که متر، سانتی
 روی برر  خراک  هاینهنمو سینی هر داخل در. گردید
 بره ( مترسانتی 3 ضخامت) استریل ماسة از نازکی الیة
 1/2 از بیشرتر  هرا آن ضخامت تا شدند پخش ایگونه
 هروا  و نرور  معرر   در برذور  کلیة و نباشد مترسانتی
. باشرند  برخروردار  زنری  جوانه شانس از و گیرند قرار
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 پاشری  مه صورت  به زنی جوانه برای نیاز مورد رطوبت
 برذور  وجرود  از اطمینان برای[. 41] شد تأمین باال از

 یرک  سرینی  02 هر ازای به بستر ماسة یا گلخانه هرز
 مطالعره  مورد منطقة خاک بدون شاهد عنوان به سینی
 حرال  در هرای  نهرال . گرفت قرار هاسینی سایر بینابین
 و شناسررایی، شررمارش، بررار یررک روز 04 هررر ظهررور
 داخل از بذری دیگر که ماه شش از پس. شدند حذف
 و شد قط  هفته 0 مدت به آبیاری نزد، جوانه ها سینی

 هرا  سرینی  داخل خاک در سطحی خراش یک ایجاد با
 هری   مطالعه مورد دورة این در اما. شد شروع آبیاری
 برذور  تعداد نهایت، در[. 3] نزد جوانه خاک از بذری
 واحد در گیرینمونه مساحت به توجه با پالت هر در
 .گردید احتسا  مرب  متر
 

 ها  داده لیتحل و هیتجز
 تراک ) خاک بذر بانک خصوصیات از یک هر ةمقایس

( روزمینری  گیراهی  پوشرش  با خاک بذر بانک تشابه و
 و پوشرش  تاج زیر بین همچنین مختلف های عمق بین

 آزمون از استفاده با منطقه هر در آن اطراف باز فضای
 منطقره  دو بین رد و وابسته هاینمونه با استیودنت تی
 ترری آزمررون از اسررتفاده بررا مختلررف هررایعمررق در

 بررای . شرد  انجرام  مسرتقل  هرای نمونره  برا  استیودنت
 گیراهی  پوشرش  برا  خراک  برذر  بانرک  تشابه ةمحاسب

 شرد  اسرتفاده  سورنسرون  تشرابه  شاخص از روزمینی
 از قبرل  ترراک ،  های داده بودنن نرمال به توجه با[. 00]

 فرمرول  از اسرتفاده  برا  ها، نتاستیود تی   آزمون کاربردِ

√       Y=log اقردام  هرا  داده نمرودن نرمرال  هب 
 SPSS افرزار  نرم از استفاده با آماری ةتجزی تمامی. شد
 .گردید انجام 01 ةنسخ

 جینتا
 بخش خاک که داد نشان ها کخا شیمیایی ةتجزی نتاج

 و سرت قلیا و شرور  های کخا ةرد در رودخانه جنوبی
 قلیرایی  های کخا ةرد در ودخانهر شمالی بخش خاک

 (.0 جدول)

 مستقل استیودنت تی آزمون از استفاده با قلیایی و شور ةمنطق دو در خاک شیمیایی فاکتورهای ةمقایس .1 جدول

  رییتغ بعمنا                                                     منطقه             

t              Sig عمق (cm) خاک ییایمیش عناصر ییایقل ایقل -شور 

010- 10/2 32-2 03/2±3/3 04/2±15/3 PH 

11/0- 20/2 32-2 15/0±00/0 10/2±33/04 Mg mg/litr 

30/0- 24/2 32-2 23/02±01/10 04/02±33/000 K mg/litr 

15/0 20/2 32-2 33/5±5/30 25/0±11/01 Na mg/lit 

32/0- 24/2 32-2 42/30±5/130 01/01±11/333 Ca mg/litr 

10/4 20/2 32-2 31/0±1/05 04/2±04/0 EC ds/m 

55/0 00/2 32-2 30/2±50/1 03/2±03/4 SAR 

13/0 20/2 32-2 22/15±03/034 21/1±34/000 ESP)%( 

 
 ایقل و شور منطقة در یا گونه بیترک
 از ظهوریافتره  برذر  1425 مجمروع  از داد نشران  نتایج

 فضای و کنار درخت پوشش تاج زیر خاکِ های نمونه
 زیررر فضررای برره مربرروط بررذر 1341 آن اطررراف برراز
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 بره  مربروط  بذر 4335 تعداد این از که بود پوشش تاج
 عمرق  بره  مربروط  بذر 0010 و متری سانتی 2-5 عمق
 550 تعرداد  از ،همچنین. بود خاک متری سانتی 02-5
 کنرار  درخرت  اطرراف  باز فضای در شدهمشاهده بذر
 برذر  040 و متری سانتی 2-5 عمق به مربوط بذر 402

 در. برود  خراک  مترری  سرانتی  5-02 عمرق  بره  مربوط
 ةمنطقر  برذر  بانک در موجود گیاهی های  هگون مجموع
 ایرن  از کره  ودب گونه 03 و تیره 01 شامل قلیا و شور

 زیرر  بره  مربروط  گونره  00 همرراه  بره  تیرره  01 تعداد
 ةگونر  00 همرراه  بره  تیره 3 و کنار درخت پوشش تاج

(. 0 جدول) بود آن اطراف باز فضای به مربوط گیاهی
 پوشررش در موجررود گیرراهی ةپایرر 3300 از ،همچنررین
 پوشرش  تاج زیر به مربوط گیاهی ةپای 0135 روزمینی
 براز  فضرای  به مربوط گیاهی ةپای 531 و کنار درخت
 (.0 جدول) بود آن اطراف

 قلیا و شور منطقة در آن اطراف باز فضای و کنار درخت پوشش تاج زیر روزمینی پوشش و بذر بانک تراکم. 2 جدول

 رویشی فرم خانواده گیاهی ةگون
 گیاهی پوشش بذر بان 

 ششپو تاج زیر اطراف باز فضای پوشش تاج زیر اطراف باز فضای

Cichorium intybus L. Asteraceae  2 2 3 5 فور 
Lactuca perennis L. Asteraceae 3 0 3 2 ای  هبوت 

Lactuca virosa L. Asteraceae  11 2 0 0 فور 
Barbarea vulgaris R.Br. Brassicaceae  0 2 3 2 فور 

Sisymbrium irio L. Brassicaceae  10 2 12 2 فور 
Atriplex lentiformis S.W. Chenopodiaceae 2 2 0 2 ای  هبوت 

Astragalus glaucacanthus L. Fabaceae 1 2 02 2 ای  هبوت 
Medicago murex  Willd. Fabaceae 31 2 03 0 ور ف 

Erodium manescavi Coss. Geraniaceae  01 2 0 2 فور 
Geranium rotundifolium L. Geraniaceae  12 2 0213 31 فور 

Stachys neglecta L. Labiatae  4 4 05 01 فور 
Malva parviflora L. Malvaceae  2 2 3 2 فور 

Plantago stokesii L. Plantaginaceae  53 14 0001 11 فور 
Plumbago europaea L. Plumbaginaceae  2 2 2 0 فور 

Dactylis glomerata L. Poaceae  045 2 105 040 فور 
Stipa capensis Thunb. Poaceae 0501 413 0155 014 گراس 

Antigonon sp. Polygonaceae  2 2 0255 13 فور 
Rumex crispus L. Polygonaceae  2 2 2 0 فور 

Sanguisorba minor Scop. Rosaceae  2 2 0 0 فور 
Galium aparine L. Rubiaceae  2 2 02 2 فور 

Lycium intricatum Boiss. Solanaceae 2 2 0 2  درختچه 
Asphodelus albus L. Xanthorrhoeaceae  141 2 0002 2 فور 

Zygophyllum eurypterum Boiss. Zygophyllaceae 2 2 0 2 ای  هبوت 
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 ییایقل منطقة در یا  گونه بیترک
 433 مجمروع  از کره  داد نشان گلخانه از حاصل نتایج
 پوشرش  تراج  زیرر  خراکِ  های نمونه از ظهوریافته بذر

 مربروط  بذر 043 آن اطراف باز فضای و کنار درخت
 بذر 001 تعداد این از که بود پوشش تاج زیر فضای به

 بره  مربوط بذر 41 و متری سانتی 2-5 عمق به مربوط
 002 از ،همچنرین . برود  خاک متری سانتی 5-02 عمق
 کنرار،  درخرت  اطرراف  باز فضای در شدهمشاهده بذر
 برذر  3 و مترری  سرانتی  2-5 عمق به مربوط بذر 030

 در. برود  خراک  مترری  سرانتی  5-02 عمرق  بره  مربوط

 ةمنطقر  برذر  بانک در موجود گیاهی های هگون مجموع
 تعرداد  این از که بود گونه 00 و تیره 05 شامل قلیایی
 پوشرش  تراج  زیر به مربوط گونه 05 همراه به تیره 04

 گیراهی  ةگونر  05 همرراه  بره  تیرره  00 و کنار درخت
(. 0 جردول ) برود  آن اطرراف  براز  فضرای  بره  مربوط

 پوشررش در موجررود گیرراهی ةپایرر 033 از ،همچنررین
 پوشرش  تراج  زیرر  بره  مربوط گیاهی ةپای 32 روزمینی
 براز  فضرای  به مربوط گیاهی ةپای 353 و کنار درخت
 (.3 جدول) بود آن اطراف

 قلیایی ةمنطق در آن اطراف باز فضای و کنار درخت پوشش تاج زیر روزمینی پوشش و بذر بانک تراکم. 3 جدول

 رویشی فرم خانواده گیاهی ةگون
 گیاهی پوشش بذر بان 

 پوشش تاج زیر اطراف باز فضای پوشش تاج زیر اطراف باز فضای

Cichorium intybus L. Asteraceae  4 2 2 0 فور 
Lactuca virosa L. Asteraceae  51 2 01 3 فور 

Sisymbrium irio L. Brassicaceae  4 02 00 0 فور 
Beta vulgaris L. Chenopodiaceae  2 2 2 0 فور 

Chenopodium vulvaria L. Chenopodiaceae  2 2 0 2 فور 
Sedum floriferum  Praeg. Crassulaceae  35 2 2 0 فور 

Astragalus glaucacanthus L. Fabaceae 0 2 0 2 ای  هبوت 
Medicago murex Willd.. Fabaceae  45 3 02 3 فور 

Trifolium pretense L. Fabaceae  2 2 2 0 فور 
Erodium manescavi Coss. Geraniaceae  04 3 2 2 فور 

Geranium sp. Geraniaceae  12 2 4 0 فور 
Stachys neglecta L. Labiatae  2 2 4 0 فور 

Malva parviflora L. Malvaceae  30 04 0 2 فور 
Plantago stokesii L. Plantaginaceae  32 1 01 0 فور 

Dactylis glomerata L. Poaceae 02 03 03 50 گراس 
Setaria verticillata L. Poaceae 0 2 2 0 گراس 

Stipa capensis Thunb. Poaceae 553 00 2 2 گراس 
Antigonon sp. Polygonaceae  0 2 45 33 فور 

Lycium intricatum Boiss. Solanaceae  2 0 4 2 فور 
Ferula assa-foetida L. Umbelliferae 2 2 0 0 ر فو 

Asphodelus albus Wild. Xanthorrhoeaceae  2 2 4 01 فور 
Zygophyllum eurypterum L. Zygophyllaceae  2 2 1 2 فور 
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 ایقل و شور منطقة دو نیب خاک بذر بان  تراکم
 ییایقل و
 نشران  وابسرته  های نمونه با استیودنت تی آزمون نتایج
 پوشرش  تراج  زیرر  در) قلیرا  و شرور  ةمنطقر  در که داد

 برذر  بانک تراک ( آن اطراف باز فضای و کنار درخت
 عمرق  از بیشرتر  داری  یمعن طور به خاک سطحی عمق
 (.0 شکل) بود یمتر سانتی 02-5

 
 

 و یکدیگر با پوشش تاج زیر عمق دو بین دار معنی اختالف ةدهند نشان کوچک حروف .قلیا و شور ةمنطق در خاک بذر بانک تراکم .1 شکل
 .است یکدیگر با نیز آن اطراف باز یفضا

 مسرتقل  های نمونه با استیودنت تی آزمون نتایج
 درخرت  پوشرش  تاج زیر بذر بانک تراک  که داد نشان
 ةمنطقر  در یمتر سانتی 5-02 و 2-5 عمق دو هر کنار

 قلیرایی  ةمنطقر  از بیشرتر  داری معنی طور به قلیا و شور
 (.0 شکل) بود

 
 

 با استیودنت تی آزمون از استفاده با قلیایی و قلیا و شور ةمنطق دو در آن اطراف باز فضای و پوشش تاج زیر خاک بذر بانک اکمتر .2 شکل
 اطراف باز فضای و اشکوب زیر در یکدیگر با منطقه دو یکسان های عمق بین دارمعنی اختالف ةهندد ننشا کوچک حروف. مستقل های نمونه

 .است کنار درخت
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 ینیروزم یاهیگ پوشش با خاک بذر بان  ابهتش
 منطقه هر در
 داد نشان وابسته های نمونه با استیودنت تی آزمون نتایج
 پوشش و خاک بذر بانک تشابه قلیا و شور ةمنطق در که

 طور به متری سانتی 2-5 عمق در کنار درخت زیر گیاهی
 ولری  ،برود  یمتر سانتی 5-02 عمق از بیشتر دارای معنی
 پوشرش  و درخرت  اطرراف  براز  فضرای  برذر  بانک بین

 (.3 شکل) نداشت وجود داری  یمعن اختالف روزمینی
 قلیرایی  ةمنطقر  در کره  داد نشان نتایج ،همچنین

 درخرت  زیرر  گیراهی  پوشش با خاک بذر بانک تشابه
 داری معنری  طور به یمتر سانتی 2-5 عمق در فقط کنار
 فضرای  در ولری  ،ودب یمترسانتی 5-02 عمق از بیشتر
 اخررتالف مختلررف اعمرراق بررین درخررت اطررراف برراز
 (.4 شکل) نداشت وجود داری  یمعن

 
 

 با استیودنت تی آزمون از استفاده با قلیا و شور خاک با منطقه در روزمینی پوشش با خاک بذر بانک سورنسون تشابه شاخص .3 شکل
 .است آن اطراف باز فضای و پوشش تاج زیر در مختلف های عمق بین دار معنی فاختال ةدهندنشان کوچک حروف. وابسته های نمونه

 
 

 با استیودنت تی آزمون از استفاده با قلیایی خاک با منطقه در روزمینی پوشش با خاک بذر بانک سورنسون تشابه شاخص .4 شکل
 .است آن اطراف باز فضای و پوشش تاج زیر در مختلف های عمق بین دار معنی اختالف ةدهندنشان کوچک حروف. وابسته های نمونه

ابه
تش

 
 
بان

 
ذر
ب

اخ 
 با ک

ش
وش
پ

 
نی
زمی
رو

 (
٪) 

 زیر تاج پوشش       فضای باز اطراف      

 شور و قلیا

ابه
تش

 
 
بان

 
ذر
ب

اخ 
 با ک

ش
وش
پ

 
نی
زمی
رو

 (
٪) 

 زیر تاج پوشش       فضای باز اطراف      

 ییقلیا



 ...  های شیمیایی خاک و تاج پوشش درخت کنار بررسی اثر ویژگی  
 

486 

 خاک بذر بان  با ینیروزم یاهیگ پوشش تشابه
 منطقه دو
 نشران  مستقل های نمونه با استیودنت تی آزمون نتایج
 درخت زیر روزمینی پوشش و بذر بانک تشابه که داد
 و شرور  ةمنطق در یمتر سانتی 2-5 عمق در فقط کنار
 یمترر  سانتی 2-5 عمق از بیشتر داری معنی طور به قلیا

 نشان آزمون این نتایج ،همچنین .بود قلیایی ةمنطق در
 هر در درخت اطراف باز فضای بین تشابه این که داد
 و شرور  ةمنطقر  در یمتر سانتی 5-02 و 2-5 عمق دو
 5-02 و 2-5) عمق دو از بیشتر داری معنی طور به قلیا

 (.5 شکل) بود یاییقل ةمنطق( یمتر سانتی

 
 حروف. مستقل های نمونه با استیودنت تی آزمون از استفاده با منطقه دو در مختلف اعماق در روزمینی پوشش با بذر بانک تشابه .5 شکل
 .است آن افاطر باز فضای و پوشش تاج زیر در قلیایی و قلیا و شور ةمنطق دو در یکسان های عمق بین دار معنی اختالف ةدهند نشان کوچک

 یریگ  جهینت و بحث
 برذر  بانرک  در موجود گیاهی های گونه داد نشان نتایج
 از کره  برود  گونه 03 و تیره 01 شامل قلیا و شور ةمنطق
 زیرر  بره  مربروط  گونره  00 همراه به تیره 01 تعداد این
 3 و( Ziziphus spina-christi) کنرار  درخرت  پوشش تاج
 براز  فضرای  بره  طمربرو  گیراهی  ةگون 00 همراه به تیره

 گیراهی  هرای  گونره  مجمروع  ،همچنرین . بود آن اطراف
 00 و تیرره  05 شامل قلیایی ةمنطق بذر بانک در موجود
 گونره  05 همرراه  بره  تیره 04 تعداد این از که بود گونه

 بره  تیرره  00 و کنرار  درخرت  پوشش تاج زیر به مربوط
 آن اطرراف  براز  فضای به مربوط گیاهی ةگون 05 همراه
 در برذر  بانرک  ترراک   که داد نشان نتایج ،نینهمچ. بود

 5-02 و 2-5 هرررای عمرررق در قلیرررا و شرررور ةمنطقررر
 بره  نسربت  کنرار  درخرت  پوشرش  تراج  زیر متری سانتی
 افرزایش  برا  ،همچنرین . بود بیشتر آن اطراف باز فضای
 بیان نامحقق برخی .شد کاسته بذر بانک تراک  از عمق
 بره  بتنسر  پوشرش  تراج  زیرر  در بذور تراک  که ندکرد

 نقش از ناشی این که بود بیشتر آن اطراف لخت مناطق
 زیرر  گیراهی  پوشرش  روی بر ها توده پوشش تاج مثبت
 در. [0] سرت هاآن برذر  بانک ،نهایت در ،و پوشش تاج

 برا  که شد گزارش شور باتالق سه روی ،[00] تحقیقی
 ایرن  مشرابه . شرد  کاسرته  برذور  تراک  از عمق افزایش
 برذر  بانرک  مکرانی  سراختار  ةلعر مطا با نامحقق تحقیق،
 گچری  مناطق خشکنیمه و خشک هایمحیط در خاک
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 داخررل در بررذر بانررک ترراک   کرره دادنررد نشرران اسرپانیا 
 خرارج  از یشرتر ب Helianthemus squamatum های توده
 در برذر  بانک ةمطالع با ،همچنین. [35] است بوده توده
 در برذر  تعداد که ندکرد بیان بولیوی خشکنیمه مناطق
. [00] هاسرت آن بین باز فضای از بیشتر ها درختچه زیر
 مطالعه مورد ةمنطق اقلی  بودنخشک و گرم به توجه با
 رطوبرت،  حفرظ  در پوشرش  تراج  ترأثیر  ،تحقیق این در

 ،بذور فرسودگی و آفتا  شدید نور ورود از جلوگیری
 رویشری،  رشرد ) فنولروژیکی  مراحرل  بهتر تکاملی سیر

 از برذور  مانردن مصرون  و ،برذور ( برذردهی  و گلدهی،
 افرزایش  برر  اسرت  دالیلری  چراکننرده  حیوانات آسیب
 بره  نسبت پوشش تاج زیر در بذر بیشتر حضور و تراک 
 نترایج  بره  نیرز  دیگرری  محققران . آن اطراف باز فضای
 که شد بیان. [30] یافتند دست حاضر تحقیق با مشابهی
 طریررق از مرتر   سرط   ای درختچرره و ای بوتره  گیاهران 
 زیرر  گیاهران  برای تعرق و تبخیر کاهش و اندازی سایه

 ممکرن  کره  کننرد مری  فرراه   مساعدی شرایط اشکو 
 ترراک   افرزایش  ،نتیجه در ،و بذر تولید افزایش به است
 عوامل دیگر ینامحقق. [43] دشو منجر خاک بذر بانک

 خراک  و آ  پتانسریل  و ،هوا کیفیت دما، مانند ،محیطی
 ثرثمرر شرردهمرردفون یبررذرها زدنجوانرره در را ،[03]

 برذر  کره  نرد کرد بیان ناققحم برخی ،طرفی از. نددانست
 از پرس  درختران  پوشرش  تراج  زیرر  در موجرود  گیاهان
 برذر  کره  حالی در ،ماند می باقی درختان زیر در ریزش
 پرس  ،درختان پوشش تاج بیرون لخت خاک در گیاهان

 در ،برذر  به وارده خسارات دلیل به ثانویه، پراکندگی از
 لخرت  خراک  در جونردگان  و چراکننردگان  جروم ه اثر

 ةانررداز کرره نرردکرد انبیرر ،همچنررین. [30] اسررت کمتررر
 یعرامل  زمین سط  باالی پوشش تاج و گیاهی های توده

 برر . [03] اسرت  خراک  برذر  بانرک  تراک  رد تأثیرگذار
 کنار درخت های میوه ،[00] مطالعات سایر نتایج اساس

 هرا  دام و سرت ا خوراکخوش بسیار اهلی های دام برای
 ها گونه سایر چرای گونهْ این های میوه ریزش فصل در
 را آن زیاد بسیار و گروهی صورت  به و کنند می رها را

 نیرز  مطالعره  مرورد  ةمنطق مرات  ،طرفی از. کنند  می چرا
 چررا  منطقره  ایرن  دام توسرط  آزاد چرای سیست  تحت
 باشرد  محکمری  دلیرل  تواند می امر این ،بنابراین. شد می
  ةگونر  این های میوه شدنمدفون از جلوگیری جهت در

 تروان  می مذکور مطالب پیرو در اً،ضمن. خاک در گیاهی
 در نیرز  کوچرک  جونردگان  جملره  از ها دام سایر گفت

 هسرتند  عراملی  و اند سهی  گیاه این های میوه از استفاده
 برذر  بانرک  در آن هرای  برذر  حضرور  کاهش جهت در

 گیراه  ایرن  هرای  میروه  اینکه با توجه با ،طرفی از. خاک
 قابلیرت  ،زیراد  یوزنر  دارای و اسرت  کرروی  و درشت
 آن حضور کاهش بر دلیلی تواند می و دارد کمی پخش
 کردنپخش زمان در ،البته. باشد کنار درخت اطراف در

 ایرن  برذرهای  از تعردادی  گلخانره  در خاک های نمونه
 گلخانره  شررایط  شراید  ،حرال  هر به. دش مشاهده گونه
 بره  کره  اسرت  نبروده  مناسب گونه این زنی جوانه برای

 .است نیاز بیشتری بررسی
 

 بذر بان  تراکم بر خاک نوع ریتأث
 زیرر  در چه ر خاک بذر بانک تراک  که داد نشان نتایج
 پوشرش  تراج  بیررون  در چه و کنار درخت پوشش تاج

 ةمنطقر  از بیشرتر  قلیرا  و شرور  ةمنطق در ر کنار درخت
 نسبت قلیا و شور ةمنطق در تراک  باالبودن. بود قلیایی

 نقش همچون باشد عواملی از ناشی تواند می قلیایی به
 شردن فرسروده  از جلروگیری  و بذور حفظ در شوری

 باعث را خاک شوری افزایش نامحقق از برخی .ها آن
 در برذور  مانردن باقی و بذور زنیجوانه درصد کاهش
 باالی وحسط در آ  پتانسیل کاهش اثر در که ،خوا 
 .[45 ،40] دانند می ،شود می شوری
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 رودخانره  جنروبی  ضل  ،دش ذکر که طور همان
 کشرت  قابرل  غیرر  خاک نامناسب های یویژگ علت به

 بذوری یا و موجود گیاهان بذور ،دلیل همین به. است
 زنری جوانره  قدرت رسد می آنجا به مناطق سایر از که
 آ  برا  اهر  نمونره  آبیراری . روند می خوا  به و رندندا

 بذور از امالح زدودن در آن نقش و گلخانه در شیرین
 آنجرا  از. دشو  می هاآن ظهور باعث زنی جوانه بهبود و
 بیشرتر  را برذر  خروا   زمان مدت تواند می شوری که

 هرراگونرره از برخرری ظهررور از احتمرراالً و [40] کنررد
 داخرل  بره  نفروذ  برای بذرها ،بنابراین کند، جلوگیری

 ةمطالع با ،همچنین. دارند بیشتری شانس خاک اعماق
 کره  نرد کرد بیران  خراک  برذر  بانرک  روی شوری راثآ

 کراهش  باعرث  امرا  رد،ندا اثر هانهال ظهور در شوری
 .[32] شود می هاگونه از برخی رشد
 

 ینیروزم یاهیگ پوشش با خاک بذر بان  تشابه
 با بذر بانک تشابه در اختالف که بود این بیانگر نتایج

 پوشش تاج زیر عمق دو بین در فقط روزمینی پوشش
 برین  تشرابه  مقردار  از عمرق  افزایش با و بود دار  نیمع

 نامحقق سایر. شد کاسته روزمینی پوشش با بذر بانک
 دست شور های  قباتال در تحقیق این مشابه نتایجی به

 .[00] یافتند
 تشرابه  کره  برود  ایرن  مطالعه این نتایج دیگر از

 بره  نسبت کنار درخت پوشش تاج زیر خاک بذر بانک
 قلیرایی  و قلیرا  و شرور  ةمنطق در آن اطراف باز فضای
 روزمینری  پوشرش  و خاک بذر بانک تشابه. بود بیشتر
 و شور ةمنطق در کنار درخت زیر و اطراف باز فضای
 تشرابه  ،همچنرین . برود  درصرد  42 و 04 ترتیببه قلیا
 اطرراف  باز فضای روزمینی پوشش و خاک بذر بانک

 و 45 ترتیببه آن قلیایی ةمنطق در کنار درخت زیر و

 و برذر  بانرک  برین  تشرابه  ،کلی طور به. بود درصد 10
 مختلف اعماق در و منطقه دو هر در روزمینی پوشش
 ای گونره  شرباهت  مطالعرات  اغلرب  در. است مناسب
  اسررت کرر  زمینرری رو گیرراهی ترکیررب و بررذر بانررک

 جنرو   مراتر   در که تحقیقی در ،طرفی از. [41 ،01]
 بانرک  تشرابه  میزان گردید بیان شد انجام کرمان استان
 آن مغرایرت  علرت  که ستباال روزمینی پوشش با بذر
 همچنررین و رویشررگاهی تفرراوت از ناشرری توانررد مرری

 ،ایرن  برر  عرالوه . [00] باشد اقلیمی و ادافیکی عوامل
 یرا  حضرور  در است ممکن سالیخشک مانند وقایعی
 زنری  جوانه شرایط رد یا ها گونه از بعضی حضور عدم
 ممکرن  عوامرل  ایرن  ةهمر  ،نتیجه در ،و باشد ذاراثرگ
 را سطحی گیاهی پوشش و بذر بانک بین تشابه است
 ةمطالع با ،ایران جنو  در. [04] دهد قرار تأثیر تحت
 برین  کره  شرد  بیان خشک و گرم مناطق در بذر بانک
 اسرت  برقررار  کمری  تشرابه  سرپا پوشش و بذر بانک

 دلیل به بذر بانک در درختان بذور حضور عدم. [34]
 همچنرین  و برذر  بانرک  در هرا گونره  ایرن  برذر  کمبود
 مررتبط  برذر،  خروا   علرت  بره  [1] هاآن نزدن جوانه
 چنرد  در خراک  برذر  بانک ارزیابی با ،همچنین. است
 آرژانترین  در مونتره  صرحرای  مرکز در زیستگاهمیکرو

 ،Neobouteloua جمله از  ،علفی های گونه  بذر دریافتند
Pappophorum ، Digitaria ، Trichloris، Aristida ، در 

 البررز  کروه رشته در. [30] بودند تر فراوان درختان زیر
  در Berberis integerrima  ةگون پرستاری اثر بررسی به

 خراک  برذر  بانرک  برر  آن اطراف باز فضای با مقایسه
 دار معنری  اثرر  بیانگر هآمددست هب نتایج و شد پرداخته

 بانرک  خصوصریات  بهبود در درختچه این پوشش تاج
 .[33] بود خاک بذر
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 درخرت  پوشرش  تراج  ترأثیر  تحت ،کلی طور به
 طرور  بره  خراک  عمرق  دو هرر  بذر بانک مجموع کنار،
 ،بنابراین. بود آن اطراف باز فضای از بیشتر داری معنی
 مناسربی  ستاریپر نقش دارای کنار درخت پوشش تاج

 توانرد  مری  و است منطقه این خاک بذر بانک روی بر
 هرای  فعالیرت  بررای  مناسربی  راهنمرای  و ذخیره منب 
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