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 ةحوز) یشمال البرز یعلفزارها در (یا گونه یو غنا ،تنوع)تراکم،  خاک بذر بانک اتیخصوص رب دام یچرااثر  یبررس فده با مطالعه نیا
خاک از  یها نمونه و دیگرد مستقر خارج و داخل در قرق اضالع بر عمود ترانسکت 4 خاک، یها برداشت نمونه منظور به( انجام شد. واز

 از کهه  ییهها  گونهه  .شد داده کشت مناسب بستر در و دیگردگلخانه منتقل  به وبرداشت  گروا ةلیوس  هب یمتر یسانت 5-00و  0-5دو عمق 
 در هها  نآ متقابهل  اثهر  نیهمچنه  و عمق و چرا ریتأث یبررس یبرا. شدندیمو حذف  ییشناسا بار  کیروز  01هر  زدند یم انهجو بذر بانک

 tاز آزمهون   ،شهد یمه  دار یمعنه  عمهق  و چرا متقابل اثرکه  یموارد در. دش استفاده (لیفاکتور طرح) GLMبانک بذر خاک از  اتیخصوص
 ،نیهمچنه . چراشده و نشده اسهتفاده شهد   ةمنطق نیب کخا یها عمق از کی هر در بذر بانک اتیوصخص از کی هر ةسیمقا یبرا یجفتریغ
 ریتهأث  دههه  کیه  یطه  قهرق  داد نشهان  جینتها . دیگرد استفاده یجفت tآزمون  از عمق دو نیب خاک بذر اتیخصوص از کیهر  ةسیمقا یبرا
 یدار یمعنه  طور  هقرق ب ةبانک بذر خاک در منطق یِا گونه یو غنا ،بانک بذر خاک گذاشته است و تراکم، تنوع اتیخصوص در یدار یمعن
 جینتها  .بود ینییپا عمق از شتریب یدار یمعن طور  هب خاک یسطح عمق بذر بانک اتیخصوص یتمام ،نیهمچن. بود چراشده ةمنطقاز  شتریب
 در شده  مدفون بذور بر توانیم افتاده، اتفاق چرا سبب هبکه  ،مرتع نیا در افتهیبینقاط تخر یایاح و اصالح یبرانشان داد که  قیتحق نیا

 .نمود هیتک خاک
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 مقدمه

و  هها  اکوسیسهتم بخش مهمی از مطالعات در  ،همواره
 بانک. دارد اختصاصگیاهی  پوششبه  طبیعیجوامع 

 مطالعات و است یاهیگ جوامع از یمهم بخش یزن بذر
 میتهرم  یبهرا  یمهم اطالعات تواندیم خاک بذر بانک
 کنهد  فراهم یتیریمد اهداف و مراتعدر  یاهیگ جوامع

سهال   در 0نیدارو بار نینخست رابانک بذر  مفهوم. [1]
قاشهق   3از  فقه  نهال را  531که ظهور  یزمان ،0350
 نمهود  یمعرفه  ،ردمشهاهده که   تهاب   لجن یغذاخور

 قابهل  ةزنداز بذور  یا مجموعه خاک بذر بانک[. 31]
کهه بها بشهبر  و مهواد      استرشد موجود در خاک 

 در یادیههز راثههآ و شههود یمههمخلههوط  یخههاک سههطح
جوامهع   یو مکهان  یزمهان  عیه و توز ،ییایه پو ، ساختار

بانک  اتیاز خصوص یکی. [30] دذارگیم یباق یاهیگ
در خاک  شده مدفون یبذرهاتراکم  ایبذر خاک اندازه 

 طور به که است یتولید بذر ةکننداست. تراکم منعکس
. [34] دکنه  مهی  ایجادرا  آنگیاهی ساکن  ةعمده جامع

 است یبیترک یشناخت ستیز یگوناگون ای یستیز تنوع
کهه   ،بهذر  بانهک  در هاگونهاشکال مختلف و متنوع  از

 شهود  یمه  انیببانک بذر  در 1با نام مختصر تنوع اغلب
بررسههی آن بههرای تعیههین رونههد ترییههرات در    و [4]

که  یاز عوامل یکیمدیریت مراتع حائز اهمیت است. 
 تیخصوصه  دو نیه ا رد یدار یمعن ریتأث  است ممکن

دام اسهت. چهرا    یبانک بذر خاک داشهته باشهد چهرا   
بهه   فتوسهنتز  توانهد از طریهق کهاهش اختصهاص     یمه 
برداشت بهر  یها    سبببه  ،گیاه یتولید مثلهای  اندام

 شهود کاهش تولیهد بهذر    باعث ،ها ها و دانه حذف گل
ها در ترکیب گیهاهی را   تراکم و تنوع گونه زیو ن [31]

 ،فراوانهی  در یترییراته  سهبب  ،، در نتیجهدهد یمترییر 
 در موجود های بذر زنی  هجوان و ،ترکیب )تنوع و غنا(

در  کههه یقههاتیتحق. [10] شههود مههی خههاک بههذر بانههک
چهرا   کهه  داده است  نشان افتهی انجام رگید یهاکشور
ماننهد   ،خهوراک ههای خهو    گونه بذرتعداد  زمانهم

را در بانهک بهذر    ،هها  چندساله و لگومینوز های گراس
 غیرقابل و ساله گیاهان یک روبذتعداد  و ،خاک کاهش

 [11، 5] دههد  مهی خاک افزایش  بذر ةذخیر در راچرا 
جانشههینی را در مراتههع طبیعههی  رونههد ،در نهایههت ،و

 ثیرأته  ةزمین در مختلفی مطالعات. [3] کند یم دگرگون
انجهام   خهاک  بهذر مختلف بانهک   های ویژگی درچرا 

 بررسهیِ . است آمده دست هبشده و نتایج متفاوتی نیز 
، 11] نشان داد کهه افهزایش   3زارها شورهانواع مختلف 

بانهک   نهوع تو  تراکم رد [00]کاهش چرا  یا [30، 30
 نتایجها  جنگل دربارةاما  ،گذارد نمی ثیریأتبذر خاک 
 یبرخه . [31، 33، 01، 0]است  ثبت شده یضیضدونق
بهذر   بانهک  ردچرای گوسهفند را   ثیرأت زین نامحقق از

 ظاهرشده های نهال تعداد کهبررسی و مشاهده کردند 
غیرقهرق   ةمنطقه  از یادیه زقهرق بهه مقهدار     ةمنطق در

 ترکیهب  ای  نهه کم بهذر و غنهای گو  بیشهتر بهود و تهرا   

 ایهن داری بهین   بانک بذر نیز تفاوت معنی فلوریستیک
 بهذر  ةذخیهر  گهران ید ،نیهمچنه . [11] مناطق داشهت 

 مناطق درغنای گونه  و ،خاک را از نظر اندازه، ترکیب
مقایسهه   ،در مراتهع آنتالیها در ترکیهه    ،و قرق شدهچرا
قرق  ةمنطق های نهال تعداد داد نشان نتایج. [3] ندکرد

 ةمطلو  و گونه  های گونهبیشتر از غیرقرق بود و بذر 
 ،یگهر ید قیتحق در .بودبقوبت در سایت قرق بابتر 

 سهط   پوشش و خاک بذر بانک بررسی در ،هیدر ترک
 نتیجهه  ایهن در مراتهع مختلهف تحهت چهرا بهه       ینزم

 و شهده قهرق  مراتع در بذر تراکم بیشترین که رسیدند
 چرا شد مشخص و بود ساحلی مراتع در بذر کمترین
 یهها  بهذر  تعهداد  و ای  نهه گو یغنها  در یمهمه  نقهش 
 جنهو   در چهرا  تحهت  یاراض بذر بانک از زده جوانه

1. Darwin     2. Diversity    3. Salt marsh 
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 کهه  داد نشهان  هها آن جینتا ،همچنین[. 13] دارد ترکیه

 تیوضهع  ودبهبه  سهبب  است ممکن چرا فشار کاهش
 .شود ترکیه جنو  در چرا تحت اراضی
 داخههل در گرفتهههصههورت عههاتمطال معههدود از
چادگان اصفهان  ةمنطق در یا مطالعه به توانمی کشور

قهرق   ةمنطق در بذرها تعدادکه نشان دادند  اشاره کرد
 رسهد  مهی  نظهر  بهه . [15] چراشده بود ةاز منطق تربیش

 و احیها  ههای  بذر خاک قبل از برنامهه  ةذخیر مطالعاتِ
 و اکولههو ی نظههر از شههدهتخریههب مراتههع مههدیریت
 در چرا ثیرأنتایج ت تفاوتِ. باشد پذیرتوجیه ،اقتصادی
 درچههرا  ثیرأتهه بررسههی اهمیههت مختلههف منههاطق
مختلهف بانهک بهذر خهاک را در منهاطق       های ویژگی
ایهن   کننهدة  انیه بو  دههد  می نشان هواییوآ مختلف 

واقعیت است که مطالعات بیشتری باید در این زمینهه  
ز مطالعهات در  کمهی ا  صورت گیرد. از آنجا که تعداد

ییهر در  رتر اثه آبانک بهذر خهاک بهه بررسهی تفهاوت      
 نیهز  قهرق  ایجاد و [10] اندپرداخته یمدیریتهای  شیوه
 اسهت،  مراتهع  اصالح برای مدیریتی هایشیوه از یکی

 و شهود در ایهن زمینهه توصهیه مهی     یبیشتر مطالعات
ل حاضر بدین منظور در مراتع کوهستانی شهما  ةمطالع

 کشور صورت گرفت.

 یشناسروش

 مطالعه مورد منطقة
مطالعه بر  که ،(هکتار 4 یبیتقر مساحت)با  قرق ةمنطق

 مرکهز  توسه   0311سهال   از ،گرفتروی آن صورت 
 دراستان مازنهدران   یعیمنابع طب و یکشاورز قاتیتحق
 یروسههتا بههابیی بخههش در و نههور شهرسههتان ةحههوز
 عههر  در منطقههه نیهها. اسههت دهشهه قههرق سههرا گزنههه

شهمالی و طهول    05º31 - "30´01º31´50"جررافیایی 
در  و شهههرقی 01º51 -"50´00º51´30"جررافیهههایی 

عمهل به یبررساساس  بر .متری قرار دارد 1430ارتفاع 
و  ،چمسهتان  نهور،  بلهده  یهها  ستگاهیا یها دادهاز  آمده

 501 انهیسهال  متوسه  بهار    دارای قهرق  نیکرسنگ ا
ضهریب ترییهرات بارنهدگی     ةمحاسهب  از .استمتر  لیمی

 درصهد  13 تا 5/04که بین  ،یادشده های ایستگاه ةسابن
 بارشهی  ر یم که گرفت نتیجه توان می ،استدر نوسان 

 .منظم است مورد مطالعه تقریباً ةمنطق در
 

 خاك بردارینمونه روش( الف

به  ،0330 زمستانخاک از منطقه، در  گیرینمونه یبرا
 اقهدام  سیسهتماتیک  -تصهادفی  شهکل  به برداری مونهن

عمود بهر اضهالع قهرق در     یمتر 10 ترانسکت 4. شد
ترانسکت عمهود بهر اضهالع قهرق در      4داخل قرق و 

 از یههک هههر طههول در. شههد مسههتقرخههارج از قههرق 
 1 هم از متری 00 هایفاصله به داخل در هاترانسکت
 از خهارج  در. دیه گرد مستقرپالت  13 جمعاً و پالت
. دشمشخص  ها مکان پالت ،به همین شکل ،هم قرق

 5/1خههاک توسهه  اوگههر بههه شههعاع   یبههردارنمونههه
 0-5 عمههق دوداخههل هههر پههالت از   در متههر یسههانت
تکهرار   00 با [00، 0] متریسانتی 5-00 و متری سانتی

 خهاک  عمهق  ههر  بهرای  [01] لیتهر  3/0حجمی معادل 
 یبستر یرو و منتقل گلخانه به هانمونه .شد برداشت

 کشهت  متهر یسانت 40×11ابعاد  با شدهلیاستر ةماس از
 و گلخانهه  هرز یبذرهااز وجود  نانیاطم یبراشدند. 

بهه   ینیسه  کیه  ،ینیسه  00ههر   یبه ازا ،بستر ةماس ای
در میان  ،استریل بود ةعنوان شاهد، که فق  دارای ماس

 ،گلخانهه  در کشهت  از سپ. گرفت قرار هاینیس ریسا
 01هر  یعنی ،در حال ظهور در فواصل منظم یها  لنها
از  ،تیه نها در ،و ،ییشناسها  ،شهمار   ،بهار  کیروز 
 گیهاهی  ههی   کهآن از پس. [00] دندشحذف  هاینیس
 بهه  خشهکی  تیمهار  ایهفتهه  دو ةدوریهک   ،نشهد  سبز
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آبیهاری و شهمار  آغهاز     ،سهسس  ،شهد  داده هها  سینی
 مطالعهات . [11، 00] نشهد  سهبز  بذری دیگر اتگردید 
 ماه به طول انجامید. 1 یاگلخانه
 
 خاک بذر بانک یا گونهغنا و تنوع  یریگاندازه(  

 پهالت  ههر  از یاستحصال خاک از که ییها گونه تعداد
آن  یاگونه یغنا ،شد ییشناسا و زد جوانه گلخانه در

ر متهر  بر حسب تعداد د زین تراکم. آمد شمارنمونه به 
 تهراکم  از استفاده با. دشهر گونه احتسا   یمربع برا
 بهه  گونهه  ههر  وفور نسبت پالت هر در گونه هر بذر
 شهاخص بها اسهتفاده از    و احتسا  هاگونه کل نسبت
بهذور در ههر پهالت     یاتنوع گونه نریو -شانونتنوع 

 00 هیه در پا تمیلگار تنوع احتسا  یبرا. شد مشخص
 .[14] دیانتخا  گرد

 
 هاداده یآمار ةیتجز( ج
 بهر دو  این متقابلو اثر  ،عمق ،چرار اثآگیری اندازه رایب

 از نخسهت  بانک بذر خهاک  تراکم و ،غنا ،تنوع شاخص
GLM صههورت در. شههد اسههتفاده لیههطههرح فاکتور بهها 
 نیا ةسیمقا یغیر جفتی برا  tاز متقابلر اثآ دارشدن یمعن

 قرق و چراشده طقمنا نیب خاک بذر بانک اتیخصوص
بهرای   ،شد. همچنین استفادهجداگانه  خاکْ عمق هر در

و  0-5 عمق دوبین  خاک بذر بانک اتیخصوصبررسی 
هههر یههک از منههاطق چراشههده و   در متههر سههانتی 00-5

 تجزیه یتمام. دشزوجی استفاده  tچرانشده جداگانه از 
 01 ةنسهخ  SPSS  و Excel یهها  افهزار نرم با ها تحلیل و

 .شد انجام

 نتایج

 در مطالعهه  ةدورطهول   در زدهجوانهه  بهذر  کهل  تعداد
 عهدد  3010 ،یکله  طور به .عدد بذر بود 4100 گلخانه

. از این تعداد شد یافت قرق در گونه 50 به مربوط بذر
 03 و بودند مشترکگونه بین پوشش و بانک بذر  40
 ،همچنهین . داشهتند  حضهور  بهذر  بانهک  در فق  گونه
 خهاک  بذر بانک در گونه 41به  متعلق عدد بذر 0430
گونهه   40یافت شد که از ایهن تعهداد    چراشده ةمنطق

گونه فق  در  1بین پوشش و بانک بذر یکسان بود و 
 قهرق  داخل در بذر بیشترین .بانک بذر حضور داشت

،  Festuca pratensis ههای  گونه به بودمتعلق  ترتیببه
Brachypodium sylvaticum ، و Galium odorata  درو 

 Polygonum هههای متعلههق بههه گونهه  چراشههده ةمنطقه 

aviculare ، Festuca pratensis ، و Salvia hydrangea. 
 

 خاك بذر بانک تراکم ردچرا و عمق  ریثأت (الف
و اثهر متقابهل    ،که اثر چرا، عمهق  داد نشان یآمار زیآنال

ل )جهدو  بهود  دار معنیتراکم بانک بذر خاک  دراین دو 
تراکم بانک بهذر   غیرجفتی نشان داد  tو نتایج آزمون (0

 مختلهف خاک بین مناطق چراشهده و قهرق در اعمهاق    
چهرا باعهث    کهه یطهور به ،بود دارمعنی اختالف دارای

 عمهق  دو ههر  درتراکم بانک بهذر خهاک    دیکاهش شد
تراکم بانهک   در عمق ریتأث .(1جدول  ،0)شکل  دیگرد

عمهق   شیبا افزا کهیطوربه ،شد دار یمعن زیبذر خاک ن
و هههم در  (sig، 335/3 =t= 00/0) قههرق ةمنطقهه در هههم
 بههذور تعههداد( sig، 310/1 =t= 00/0)چراشههده  ةمنطقهه
 .(1)شکل  افتی کاهش شدتبه خاک داخل
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 تراکم بانک بذر خاک دردام و عمق  یچرا ریتأث. 1 جدول

Sig. F مربعات نیانگیم  df راتییتغ منبع  

**00/0  100/30  10/10000100  چرا 0 

**00/0  101/000  01/15001300  عمق 0 

**00/0  150/00  5/45403104 عمق×چرا 0   

  00/0 سط  در دار یمعن اختالف** 

 یجفتریغ tو قرق حاصل از  شده چرا مناطق بین خاک بذر بانک تراکم بر مختلف هایعمق در دام یچرا ریتأث جینتا. 2 جدول

T F Sig تغییر منابع 

 متر سانتی 5-0 عمق 00/0** 105/1 013/5
 متر سانتی 00-5 عمق 031/0* 340/3 053/1
 متر سانتی 00-0 عمق 00/0** 131/1 001/4

 05/0 سط  در دار یمعن اختالف*  ،00/0 سط  در دار یمعن اختالف**                  

 
 . برداریشتباه معیار بین مناطق چراشده و قرق به تفکیک عمق نمونها ±تراکم بانک بذر خاک )تعداد در متر مربع(  متوسط. 1 شکل

 .استتراکم بذر خاک بین مناطق چراشده و قرق  اختالف ةدهند نشان کوچک حروف

 
 چراشده و همچنین قرق.  ةاشتباه معیار در اعماق مختلف منطق ±تراکم بانک بذر خاک )تعداد در متر مربع(  متوسط .2 شکل

 .استدر هر منطقه  متریسانتی 5-10و  0-5اختالف تراکم بذر خاک بین دو عمق  ةدهندنشان حروف کوچک



 تأثیر چرای دام در تراکم، تنوع، و غنای بانک بذر خاک...     
 

588 

 خاك بذر بانک ایگونه غنای درو عمق  چرا ری( تأثب

و اثهر متقابهل    ،عمهق  چرا، اثر که داد نشان یآمار زیآنال
 )جهدول  بهود  دار معنیبانک بذر خاک  یغنا رد دواین 
دام  یچهرا کهه   داد نشهان  یجفته  غیر  t(. نتایج آزمون3

 ییعمهق بهاب   در یاگونهه  یغنها  دار یمعن کاهش باعث
غنهای گونهه ای بهین دو     امها بود.  شدهبذر خاک  بانک

 را داری معنهی  تفهاوت  متر یسانت 5-00 عمق درمنطقه 
 یغنها  در عمهق  ری(. تهأث 4جهدول ، 3)شهکل   نداد نشان

 شیافهزا  با که یطوربه ،شد دار یمعن زیبانک بذر خاک ن
 هم و( sig، 030/03 =t= 00/0قرق ) ةمنطق در هم عمق
( تعهههداد sig، 314/1 =t= 00/0چراشهههده ) ةمنطقههه در
 .افتی کاهش شدتداخل خاک به در ها گونه

 

 خاک بذر بانک نایغ دردام و عمق  یچرا ریتأث. 3 جدول

Sig. F مربعات نیانگیم  df راتییتغ منبع  

**00/0  001/004  13/0011  چرا 0 

**00/0  040/101  04/1503  عمق 0 

**00/0  111/14  13/155 عمق × چرا 0   

 00/0 سط  در دار یمعن اختالف**   

 یجفتریغ tو قرق حاصل از  شده چرا مناطق بین خاک بذر بانک یاگونه یغنا بر مختلف هایعمق در دام یچرا ریتأث. 4 جدول

T F Sig تغییر منابع 

 مترسانتی 0–5 عمق 00/0** 303/0 110/01
004/0 514/1 Ns004/0 مترسانتی 5-00 عمق 
 مترسانتی 0-00 عمق 00/0** 113/1 511/3

 نبود دار یمعن 05/0 سط  در اختالفns  ،00/0 سط  در دار یمعن اختالف**            

 

 تنوع بانک بذر خاك درو عمق  چرا ریتأث (ج
اثهر   و ،عمهق  چهرا،  اثر که داد نشان یآمار زیآنال جینتا
 بهود  دار معنهی بانک بذر خاک  تنوع ردل این دو متقاب

نشهان   جفتهی  غیر  tآزمون نتایج ،نیهمچن. (5 )جدول
بهذر   بانهک  یا گونهه  تنهوع  شیباعث افزا قرق کهداد 

  بههود شههده خههاک یمتههریسههانت 0-5 عمههق درخههاک 

 کوچک حروف .برداری نمونه عمق تفکیک به قرق و چراشده مناطق بین معیار اشتباه ± خاک بذر بانک ای گونه غنای متوسط.  3شکل

 .است قرق و چراشده مناطق بین ای گونه غنای اختالف دهندة نشان
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تنوع بانهک بهذر    در عمق ریتأث (.1 جدولو  4)شکل 
عمق هم  شیابا افز که یطور به ،شد دار یمعن زیخاک ن
 ةمنطق در هم و( sig، 114/3 =t= 00/0قرق ) ةدر منطق

 در یا  نهههگو تنههوع( sig، 335/5 =t= 00/0چراشههده )
 .افتی کاهش شدتداخل خاک به

 خاک بذر بانک ای تنوع گونه دردام و عمق  یچرا ریتأث. 5 جدول

Sig. F مربعات نیانگیم  df راتییتغ منبع  

**00/0  100/14  130/1  چرا 0 

**00/0  101/000  340/30  عمق 0 

**00/0  313/1  010/1 عمق ×چرا 0   

 00/0 سط  در دار یمعن اختالف**      

 قرق و شده چرا مناطق بین خاک بذر بانک تنوع بر مختلف هایعمق در دام یچرا ریتأث. 6 جدول

T F Sig تغییر منابع 

 مترسانتی 0–5 عمق 00/0** 354/3 011/00
005/0 131/0 ns13/0 مترسانتی 5-00 عمق 
 مترسانتی 0-00 عمق 00/0** 011/0 140/4

 نبود دار یمعن 05/0 سط  در اختالفns  0 ،00/0 سط  در دار یمعن اختالف**           

 
 ةدهند نشان کوچک روفح. برداریاشتباه معیار بین مناطق چراشده و قرق به تفکیک عمق نمونه ±تنوع بانک بذر خاک  متوسط. 4 شکل

 .استمناطق چراشده و قرق  نیتنوع ب اختالف

 یریگجهینت و بحث
 و بهر  پههن  ةگونه  41داخل قرق تعهداد   بانک بذر در

 .گنهدمی یافهت شهد    ةگونه  00و  ،ای بوته ةگون 3تعداد 
 ةگونه  30تعهداد   چراشده ةمنطقدر بانک بذر  ،همچنین
 ةگونه  5 عهداد ت و ،ای بوتهه  ةگونه  3و تعهداد   بهر  پهن

 ینه یپوشهش روزم  یبررسه  کیه  در گندمی دیده شهد. 

 ینه یروزم پوشهش  در هها  یا بوتهمشخص شد که تعداد 
 تواندیم جینتا نیا. بود چراشده از کمتر زینقرق  ةمنطق
 رو دنبالهه بانهک بهذر خهاک     اوبً کهه  باشداز آن  یحاک

 نیه ا یابوتهه  یهها گونهه  اًیه ثان و است یسطح پوشش
 .باشند یدائم بذر بانک یدارا توانندیم منطقه

 در چههرا کههه داد نشههان قیههتحق نیهها جینتهها
 یمنفه  یریتأثبذر خاک  بانک ةمطالع موردفاکتورهای 

 شدهچرا 
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قهرق بیشهتر از    ةمنطقه  در خاک بذر بانک تراکم. دارد
 بهذور  تعهداد  میانگین که یطور به ،چراشده بود ةمنطق
 ةو بهرای منطقه   5134بهرای قهرق    مطالعاتی ةمنطق در

 کهه  آمد دست هعدد بذر در متر مربع ب 1101چراشده 
 شدت هب اخیر سال 00 در سنگین چرای دهدمی نشان
. است گذاشته ثیرأت خاک بذر بانک ةتولید و ذخیر در
 بهذر  بانهک  ةانداز کاهش به دنتوانیم یکوب لگد و چرا
بهذور در اثهر عهدم     دیه تول درکه  یمنف ریتأث با ه خاک

 .[40، 10، 01، 3] دنشهو  منجر هرنددا اهانیاستقرار گ
 ةپوسههت ردخههود  یِکههوب لگههددام بهها  ،یکلهه طههور بههه
 شهود یمه  سبب نیا و گذارد یم ریتأث خاک یکیولو یب
 ،و ابهد ی کهاهش  زین خاک در بذر ینگهدار قدرت که
چرا کاهش  شیبانک بذر خاک با افزا ةانداز ،جهینت در
 از حهاکی  قیه تحق نیه ا یا گلخانهه  مطالعات .[1] ابدی

 ،خههههوراکغیرخههههو  گیاهههههان بههههذر افههههزایش
 در ،Peganum harmala و   Eryngium bungeiشهامل 

 توانهد یم هاگونه نیا که بود چراشدهبانک بذر مناطق 
نشهان   مطالعهات  .باشهند  مراتع در قهقرایی سیر بیانگر

چرا سبب عهدم بهذردهی گیاههان     فشار کهداده است 
 بذور ةذخیرنه برای بذردهی و و زمی ودش یم Iکالس 
 بهه . [40، 10] شهود در بانک بذر فراهم می IIIکالس 
 یهههاگونههه یرو بههر دام یچههرا فشههار ،ترتیههب ایههن
 یهها گونهه  شهتر یرشهد بهتهر و ب   سبب خوراک خو 
 از یبرخ ،این بر عالوه. [1] شودیم خوراکرخو یغ

 یبازسهاز  یذر بهرا به  ز یه ر کهه  کردندبیان  نامحقق
 یبانهک بهذر کهاف    بیه ترک میبانک بذر به منظور تهرم 

 و هها دهه خودکفا یشکل به آن  یشرا بهبود و ستین
 .[13] کشدیم طول هاقرن یحت ای

 
 خاک بذر بانک تراکم ردعمق خاک  ثیرأت
 انجهام  خهاک  بذر بانک نةیزم در که مطالعاتی بیشتر در

 سهطحی  ةبیه  در بذرها از ایعمده بخش حضور شده

، 13، 11، 03، 04، 00، 00] اسهت  شهده  گزار  خاک
 شهکل  سهن،  بهه  خهاک  در بذر پراکنش عمق .[40، 10
 و بهذر  فیزیولهو یکی  نیازههای  و ،بهذر  ةانهداز  بهذر، 

 در. دارد بستگی خاک ةزند موجودات فعالیت همچنین
 بها  ییهها   گونه که شده بیان بذرها عمقی پراکنش مورد

 عمهق  در بیشهتری  بهذرهای  توانند می بادوام بذر بانک

، 05، 1] باشهند  داشهته  (متهری  سانتی 5-00( خاک دوم
 1 در بذور درصد 00 که کرد انیب یگرید محقق. [33
نتهایج   ؛دارد وجهود  خهاک  ییبهاب  عمهق  یمتهر  یسانت
در ههر دو   عمهق  ریتهأث  داد نشهان  ههم  حاضهر  قیتحق
 دار  ینه چراشده و چرانشهده بهر تعهداد بهذر مع     ةمنطق
 شیتعداد بذر خاک با افهزا  یکاهش چندبرابر و است

 .[03] دشعمق مشاهده 
 خاک بذر بانک ایگونه غنای و تنوع 

 ةمنطقهه دربانههک بههذر خههاک  ایگونههه غنههایو  تنههوع
 غنههای بهتربههودن. قههرق بههود ةچراشههده کمتههر از منطقهه

 عیسر واکنش به علت ،ادیز احتمال به ،قرق در ای گونه
 و اسهت دام  یچهرا  به نیزم سط  یابب یِاهیگ پوشش
 و غنا شیافزا ةزمین ،مناسب شرای  کردنفراهم با ،قرق
نشان داده اسهت   قاتیتحق ریسا .آوردمی فراهم ار تنوع
 یغنها  کهاهشِ  و یاههان گ عملکرد کاهشسبب  چراکه 
 نیه ا جینتها . [03] شهود مهی  چراشده مناطق در ای گونه
 یغنها  و تنوع شیافزا رد قرق ریتأث نشان داد که قیتحق
. بهود  تهر محسوسخاک  یبذور در عمق سطح یاگونه
 کهه  کهرد  یریگجهینت میرمستقیغ صورت به بتوان دیشا
 0زودگهذر  خهاک  بهذر  بانهک  با ییهاگونه در قرق ریتأث
 1بهادوام  یهها گونه یاگونه تنوع رداست و قرق  شتریب

 یکله  یریه گجهه ینت در. ندارد یریثأتدر بانک بذر خاک 
 پوشش شیافزا باعث اگرچهقرق  اعمالگفت  توانیم

 

1. Transient      2. persistence 
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 شیافهزا  نیه ا ،تراکم بذر خواهد شهد  ،تاًینها ،و یسطح
 بذر بانک در موجود محدود یهااز گونه پوشش صرفاً

   .برعکسو  بود خواهد
 یبهرا  قهرق که  دندکر انیب نامحقق ریسا اگرچه

جهوا    زمهانی  فقه  در پوشهش   یاهیه تنهوع گ  حفظ
ماننههد  ،اصههالحی عملیههات یرسهها بهها کهههخواهههد داد 
 اسهتدبل  بنهابر  ای ،[13] دشو همراه ،هاگونهبذرپاشی 

 عوامهل  توسه   بهذر  ورودو  پخهش  ن،امحققه  یبرخ

 ممکهن  ،منهاطق  ریسها  از ،باد و واناتیح مانند ،هیثانو

 بخشهد  بهبهود  مهدت دراز در را مرتهع  تیوضهع  است
تهراکم بانهک    شیافزا در قرقحاضر  قیدر تحق ،[35]

 توانهد یمه  یحته  و داشت یریچشمگ ریتأثبذر خاک 
 10 شیافههزا. دیههایب شههماربههه  یکههی نت یگههاهرهیههذخ

 نسهبت  قرق خاک بذر بانک در یاگونه تنوع یدرصد
در بانهک   یاهیه گ ةگون 03 وجود و چراشده مناطق به

آن حضهور   یکهه در پوشهش سهطح    ،بذر خاک قهرق 
 .استمطلب  نیا دیؤم ،نداشتند
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