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این تحقیق با هدف برر   ت ریر نوع رویشگاه بر خوولیات بانک بذر خاک )ترا م، تشابه باناک باذر خااک باا پوشاش      

)ا اتان  لاورت  اه رویشاگاه علفازار در ب اشه انتهاای ه حوضاة واز         ای  انجام شد؛ بادین   روزمین ، تنوع و غنای گونه

د ت رویشگاه علفزار )در نزدیک  رویشگاه علفزار  انت اب شد.  پس، در هار   مازندران  و رویشگاه جنگل  نیز در پایین

هاا پاس از    متری برداشات شاد. نموناه     انت  10ا   5و  5ا   0های خاک در هر پالت از دو عمق  ها نمونه یک از رویشگاه

شادند.   های ظهوریافته هر دو هفتاه یاک باار شنا اای  و حاذف       شدند. گونه اعمال تیمار  رما به گل انه منتق  و  شت

ها ربت شد و تشابه بانک بذر باا پوشاش    های گیاه  موجود در هر پالت در فو  رویش آن همچنین، درلد پوشش گونه

ر محا ابه شاد. در   وین -روزمین  با ا تفاده از شاخص تشابه  ورناون و تنوع بانک بذر با ا تفاده از شاخص تنوع شانون

جفت  بین دو عمق هار   tماتق  بین دو رویشگاه و با ا تفاده از  tنهایت، خوولیات بانک بذر خاک با ا تفاده از آزمون 

داری در خوولیات بانک بذر خاک دارد؛ به طوری  ه همة  رویشگاه مقایاه شد. نتایج نشان داد نوع رویشگاه ت ریر معن 

متر  در رویشگاه علفزار در هار دو    انت  10ا   5ه بانک بذر خاک با پوشش روزمین  عمق جز تشاب خوولیات مذ ور )به

های چوب  و درخت  در پوشش روزمین ، فقاط دو گوناه از    غم حضور گونه ر عمق خاک بیشتر از رویشگاه جنگل  بود. به

تاوان باه    جنگ  در مقایاه با علفزار را ما  ایه  متره رویشگاه  ها در بانک بذر خاک یافت شد. ترا م، تنوع و غنای گونه آن

ورودی بذر  متر و همچنین وجود الشبرگ و رطوبت بیشتر در  ف رویشگاه جنگل  مربوط دانات  ه  بب پو ایدگ   

های معطر حضور درخور توجه  در بانک بذر خاک و پوشش  شوند. همچنین، گونه شدن در خاک م  بذرها قب  از مدفون
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 مقدمه
ا  از بذراا  زت ة ضازاد در  باتم بذر کاا ضة اع 

کاا یم ضنطق  اس؛ ه  با پانش گیاا، ا ان ضنطق  

و بذراای، ه  عااض  ضخی ی  ضاتنی  بیاد و رواتیا  از     

هننی  تک یی     ضربیار ضنیقی  ضی،   ضناطخ دیار ب  ضنطقا 

ا  اسی؛ هی     . باتیم بیذر کیاا حایظی     [29د ]نا ض،

هن  و بیاتار  تقاالت ضازاد در ار ضنطق  را ذکیرر ض،

تاریخچا ض یری؛ و تیاع پانیش گییاا، پیاییر ایر      

ضنطق  اس؛ و تا ح  زیاد  در تلییر آین ة آن تیر تقش 

 [. ضطاللا بذراا  زت ة گیااان در داکی  کیاا  6دارد ]

نناسی، گییاا، اسی؛     اص ، ض م در اهالا   و زاضل 

عالور بر ایر، باتم بذر کاا در حفظ و احییا   [. 14]

اتقرا  و حفظ تناع  تییکی،   در حالش گیاا،ش اا ش گات 

 [.35] اس؛ تاپذیراتکار ویژر و  ،گیااان دارا  اا یی

ضطاللات تاان دادر ه  باتیم بیذر دائ ی، کیاا     

و زااضییت گیییاا،  تقییش ه یی، در تاسییلا گیااییان 

[. بیرعکس،  25کایم دارد ]  ع فراراا  ضناطخ تی ی  

اتیی  هیی  پاییی ار   ضطاللییات دیاییر  گییرار  هییردر

ع فراراا و زااضت گیاا، ع فراراا ب  تة یی  حییات   

[ و 30از طریییخ بییذر در زااضییت ضخی یی  یکاییال  ] 

بایار باییا، دارد. بنیابرایر، ضطاللیا     [31] سال  چن 

تااتی  در ضی یری؛    اضت ض،باتم بذر کاا در ایر زا

دای  هی     ضطاللیات تایان ضی،   اا ب  ضا ه م هن .  آن

کصاصییات باتیم     بیر  نتاات ض، اا  ضخی ف، یاهیار

در هی  ضقققیان    طیار      بی   تأثیر بایذارد  بذر کاا

ا ، در اهاسیایم زنا ،، ب  بررس، تأثیر سیر   ضطالل 

تادر بیر ترهییب و تیراهم ی ارسیییک، باتیم بیذر و       

درزا تااب  پانیش سیطق، و باتیم     پانش ه  و

[. ضقققان گرار  هردتی  هی  تیراهم    7بذر پرداکین  ]

دار   طیار ضلنی،   تیر بی     اا  زاان بذر کاا در تادر

اا  ضار بیایر اسی؛ و ضییران تایاب      تاب؛ ب  تادر

یابی .   ا  باتم بذر و پانیش هی  هیااش ضی،     گات 

ا ، در سیااح  غربیی، ب ژیییم،   ا چنییر، در ضطاللیی  

ابییراز هردتیی  هیی  اغ ییب باتییم بییذر کییاا  ضقققییان

اا  ضراح  ابی ای، و اتی ای، تاال، ضرباط ب   رویااار

 [.14اا  گیاا، ضراحی  ابیی ای، تیاال، اسی؛ ]     گات 

بییذر کییااِ دو  ا  دیاییر، باتییم ضقققییان، در ضنطقیی 

رویااار زنا ، و ع فرار را با یک یار ضقایا  و بیان 

ا ع ف، باض، در اا  یکاال  و چن سال هردت  ه  گات 

رویااار زنا ی، بیاییر از رویایاار ع فیرار اسی؛      

ا   ترهیب گاتی   اضطالل[. در ایران تیر ضقققان ب  27]

زار  پانش گیاا، و باتم بذر کاا در دو تییپ باتی   

در ییروزآباد یارس پرداکینی  و بییان    و ضاةر ضرتل،

هردت  ه  نباای، بیر پانش گیاا، سطق، و باتیم  

[. ا چنیییر، برکیی، از 19 ارد ]بییذر کییاا وزییاد تیی

پژواااران تاان دادت  ه  ع  ییات اصیالح، ضرتیت    

دار  در کصاصیات باتم بذر کیاا دارد   تأثیر ضلن،

بیر حایب   [. برک، از ضقققان بییان هردتی  هی ،    32]

ی یار   تغییراتی، در  ،سیاز   پیس از آتیش   ،تل اد سال

وزاد آض  و نباا؛ ات ه، بیر باتم بذر  ب باتم بذر 

در  .[1پانش گیاا، سطق، وزاد دانی؛ ] کاا و 

اا  کرر  تیر ضطاللات، اتةام ن ر اس؛  ب   رویااار

ایا  ایرهیات، تییایل     در تققیق، در زنا  ه  طار   

ایا  زنا ی،    تاان داد گرچ  پانش غالیب از گاتی   

ایا  ع فی،    درص  باتم بذر کیاا را گاتی    90باد، 

هرد [. ا چنیر، ضققخ دیار  بیان 16داد ] تاکی  ض،

چرا  دام عاض ، در ز ؛ هااش تیراهم، تنیاع و   ه  

ا  باتم بذر کاا در ضراتت حاضا نی ال   غنا  گات 

[. ا چنیر، در برک، از 24هاار )حاضا واز( اس؛ ]



 مقایسة خصوصیات بانک بذر خاک دو رویشگاه علازار و جنگل 
 

471 

اا  ضطاللیا باتیم    ضطاللات، ضقققان ب  ضقایاا رو 

[. 3پرداکینی  ]  بذر کاا در ضراتیت هاااییات، البیرز   

اا  ن ال  ا  در زنا  تیر در ضطالل  ضقققان دیار 

بیان هردت  ه  بخش ات ه، از باتم بذر کاا ضربیاط  

بی  ایر حیال، در     [.2ایا  درکیی، اسی؛ ]    ب  گاتی  

اا  اکیر، در هاار ضقققیان تییایل ارزنی ن       سال

بی  بررسی،    ات . اضیا،  دربارة باتم بذر کاا ارائ  هردر

تأثیر تاع رویااار بر باتم بذر کاا تازی  چنی ات،   

. از طریییی،، ضاقلیییی؛ قرارگییییر   تاییی ر اسییی؛ 

اا  ن ال هاار، ه  زنا  در ییم ارتفیاع    رویااار

تر از ضرتت واقت ن ر اس؛، ایر یرضی  را ایةیاد   پاییر

هن  ه  بذراا  تالی   در ارتفاعات باالتر، یلنی،   ض،

دس؛، یلن، زنای ، پیراهنش    تااتن  ب  پاییر ضرتت، ض،

بیارت  پیذیر تیای؛. بی  ع    یاب ، ول، عکس آن اضکیان 

ایا    دیار، تراهم و تناع باتم بذر کیاا در زنای   

البرز بای  بیایر از ضراتت باالدس؛ بانی  و اینةاسی؛   

ه  اثبیات اییر یرضیی  ضیرورت ازیرا  تققییخ را       

هن . بنابرایر، ایر تققییخ بیرا  بررسی،     تر ض، پُررتر

چااتا، کصاصیات باتم بذر کیاا دو رویایاار   

 ز اتةام گری؛.زنا ، و ع فرار واقت در حاضا وا

 شناسی تحقیق روش

 منطقة مورد مطالعه
حاضا واز در ارتفاعیات البیرز نی ال، قیرار گرییی       

 28یی   5/14 بییر  ا آنتغییرات بارتی گ، سیاالت  اس؛. 

تاان تییة  گری؛ ه  ر یم  ض، اس؛.درص  در تاسان 

ضینظم اسی؛.    یبیاً ضیارد ضطاللی  تقر   ابارن، در ضنطق

 اگ، در سیطح ضنطقی  بارتی   اتازیت زغرایییای، سیاالت  

دس؛( حی ود   ، )پاییر انز بخشضارد ضطالل  برا  

 600حی ود   بنی   نضیر، در بخش ضیات، )ضییا  ضی ، 900

ضیر و در ارتفاعات یاقات، )باالدس؛( در حی ود   ضی ،

 بیاییریر اییخش  اییر حاضی    در . ضییر اسی؛   ضی ، 300

ه  حی اهثر   اس؛ Cو  Aاا  کاا ناض  ایخ  پرویی 

 و رسی   ضیر ض، ساتی، 50یاس  ب  ع خ کاا در ح  ض

ب  دلی  نیرای  تاپیاگرای، و نییب زییاد و تکاضی       

ب  دلی  ع م تکاض  پرویی ی،   . اا هم اس؛ پرویی  آن

اا دارا  بای؛ سبم و نن،  و تبادن ذرات رس کاا

[. ضنیاطخ ضیارد ضطاللی  در داضنیا ارتفیاع،      26] اس؛

ضیییر  از سییطح دریییا بییا ضخیصییات   2400ی   1850

ثاتییا طیال    19/16دقیقی  و   16درزی    36ی، زغراییا

ثاتییا عیر     28/48دقیق  و  11درز  و  52نرق، و 

ثاتییا طیال    71/10دقیقی  و   17درز  و  36ن ال، تا 

ثاتییا عیر     39/36دقیق  و  09درز  و  52نرق، و 

ات . ا چنیر، ضنطقا ضارد ضطالل  در  ن ال، قرار گریی 

هر  قرار گرییی  و  هار البرز ضر اا  ن ال، رنی  داضن 

 40درص  در رویااار زنا ، و  20دارا  نیب، بیر 

درص  در رویااار ع فیرار  اسی؛. از طریی،، طبیخ     

بازدی اا  ضی ات، و تظر هارنناسان ضرهیر تققیقیات   

هااورز  و ضنابت طبیل، ضازت ران، رویااار زنا ی،  

بالغ بر پنل سال باد ه  حصارهای، نی ر بیاد. اضیا،     

بیرداران وارد   ا چنان دامش )گاو( ب یرر برکالف اتیظار، 

نی . اضیا، دامش تیژاد زل در رویایاار      ایر رویااار ض،

 پرداک؛. ع فرار ، ب  ضنرلا ضرتت ییالق،، ب  چرا ض،

 روش اجرای کار
پس از بازدی  از ضنطقا ضارد ضطالل  )حاضا واز(، دو 

بخش از رویااار زنای  و ضرتیت )ع فیرار(، هی  در     

ر دانین ، اتیخا  ن . در ار یم تردیک، ا  یار قرا

ایا ییم ضنطقیا ه یی   )دانییر نیرای         از رویااار

ضیاسط، از ه  رویااار از لقیاظ ترهییب و درصی     
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پانش گییاا، سیطق، و ...( اتیخیا  نی . سی س،      

ضییر و در طیال ایر     25اف؛ تراتایک؛ بیا یاصی ا    

پالت دو ضیر ضربل، )برا  رعای؛ دق؛  10تراتاک؛ 

طق، ب  دو بخیش ییم ضییر    در ثب؛ پانش ع ف، س

ضیر  از یک یار برا   10ضربل، تب ی  ن ( با یاص ا 

اا  کاا و ثب؛ پانش گیاا، در ار  بردان؛ ت ات 

ایا    اا ضایقر نی . بیرا  بردانی؛ ت اتی      یم از آن

ت ات  کاا ب  وسی ا اوگیر بیا    10کاا در ار پالت 

ی   5و  5ی   0ضیر  از ار ییم از اع یا     ساتی، 5قطر 

بردانیی؛ نیی .  1389در اواکییر زضایییان کییاا  10

تکراراا  ار پالت بلی  از تفکییم بی  دو ع یخ بیا      

ا  یار ضخ اط ن  و تاکی  یم ت اتی  بیرا  ایر    

اا  کیاا بی     داد. برا  اِع ال تی ار سرضا ت ات  ع خ 

ض ت س  ضار در سیردکاتا ضرهیر بیذر زنا ی، کیرر      

[. بیرا  تلیییر تایاب     34)ه ادة آض ( تا  ار  ن  ]

م بذر کاا با پانیش روزضینی،، ضقی  اسییقرار     بات

ایا    هاب، ن  و در یص  روییش گاتی    اا پیک  پالت

گیاا، )ب یار( بی  ضنطقی  ضرازلی  و پانیش گییاا،       

اا در  اا ثب؛ ن . در ار یم از پالت ضازاد در پالت

رویاییاار زنا یی،، عییالور بییر پانییش ع فیی، زیییر  

ا اا  درکی، یی  انکا ، ه  غالب ام بادت ، تاع گات 

ا  هی  در پیالت سیای  ایکنی ر بادتی  بیرا         درکیچ 

گیر  ناکص تااب  یاددان؛ ن . بیا اسییفادر از    ات ازر

ناکص تااب  سارتاان ضیران تااب  باتم بیذر کیاا   

ا   [. تنیاع گاتی   10با پانش روزضین، ضقاسیب  نی  ]  

 -باتم بذر کاا با اسییفادر از نیاکص تنیاع نیاتان    

ا  کیاا بی  گ خاتی     ای  [. ت اتی  28وینر ضقاسب  ن  ]

ایا   [. ابلاد سین،17ها؛ دادر ن ت  ]  ضنیق  و در سین،

ضیر در تظیر گرییی  نی .     ساتی، 4026در ایر تققیخ 

ایا  گییاا،( هی  از کیاا      اای، )تاع گات  تل اد گات 

ن ر از ار پیالت در گ خاتی  زااتی  زد و     بردار  ت ات 

غنیا،  ن ار آض .  ا  آن ت ات  ب  نناسای، ن  غنا  گات 

برکالف تراهم، قاب  تب ی  ب  واح  سطح )ضیر ضربیت(  

نی ر از ایر    تباد و تل اد گات  در حةم کاا بردان؛

ع خ در ار پالت ض تظر قرار گری؛. ار دو افی  ییم  

زدر از  اا  گیاا، زااتی   بار، ب  نناسای، و حذف گات  

 [.10ن  ] اا اق ام ض، سین،

 ها تجزیه و تحلیل داده
کصاصیات باتم بذر کاا )تراهم، غنا، برا  ضقایاا 

ا  و تایاب  باتیم بیذر کیاا بیا پانیش        تناع گات 

روزضینیی،( بیییر دو رویاییاار ع فییرار  و زنا یی، از 

ضایق  اسیفادر ن . ا چنییر، بیرا  ضقایایا     tآزضان 

 10ی   5و  5ی   0کصاصیات باتم بذر کاا دو ع خ 

 زفی، اسیفادر ن  )پیس از  tضیر  تیر از آزضان  ساتی،

ایا از تازییت ترضیال تبلیی؛      دادر، 10log(x+1اع ال )

ایراراا   اا تاس  ترم هردت (. تةری  و تق ی  دادر ض،

Excel  وSPSS . اتةام ن 

 نتایج
ایا    تیایل حاص  از گ خاتی  تایان داد اغ یب گاتی     

اا  ع ف، اس؛  زدر از بذر کاا ضرباط ب  گات  زاات 

 Mespilus germanicaو یق  دو گاتا چاب، نیاض   

زت، از باتم  ضایخ ب  زاات Berberis integerrima و 

بذر کاا ن . در حال، ه  در رویااار زنا ، گاتیا  

Fagus orientalis  گاتییا و در رویاییاار ع فییرار 
Festuca ovina در پانش گیاا، سطق، تیپ غالب 

بادت . ض ر اینک  در باتم بیذر کیاا در رویایاار    

رویاییاار ع فییرار  و در  .Carex spزنا یی، گاتییا 

بیایریر تراهم باتم بذر را بی    Festuca ovinaگاتا 
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کاد اکیصاص دادت . تییایل حاصی  از ثبی؛ پانیش     

گیاا، روزضینی، و گ خاتی  تایان داد هی  در پانیش      

گات  در باتم بذر کیاا رویایاار زنا ی،     85گیاا، 

گاتیا گییاا، وزیاد     46و در رویااار ع فیرار    34

ضایرا بییر باتیم بیذر دو     گاتا 18دان؛. ا چنیر، 

 (.1)ز ول  رویااار زنا ، و ع فرار  وزاد دان؛

 ای بان  بذر  اک تنوع و غنای گونه
ا   ضایق  تاان داد تنیاع و غنیا  گاتی     tتیایل آزضان 

( 10ی   5و  5ی   0باتم بذر کااِ ایر دو ع یخش کیاا )   

دار  بیایییر از  طییار ضلنیی،  در رویاییاار ع فییرار بیی  

زفیی، تایان    t؛. ا چنیر، تیایل رویااار زنا ، اس

دار  در تنیاع و غنیا     داد ع خ کاا تیر تیأثیر ضلنی،  

هی  تنیاع و    طیار    ا  باتم بذر کیاا دارد  بی     گات 

بیاییر از   5ی   0ا  باتم بذر کاا در ع یخ   غنا  گات 

 (.2و  1اا   و نک  2کاا باد )ز ول  10ی  5ع خ 

 

ین میانگین تراکم بانک بذر خاک )بر حسب متر مربع( در دو رویشگاه علفزار و جنگلی. . درصد پوشش گیاهی روزمینی و همچن1جدول 

 ها در پوشش گیاهی روزمینی با عالمت ضربدر )*( مشخص شده است. های غالب هر یک از رویشگاه گونه

 گاتا گیاا،

 ضیاتایر تراهم باتم بذر کاا )ضیر ضربت( درص  پانش گیاا، سطق،

 ع فرار زنا 
 ع فرار زنا 

 10ی5 5ی0 10ی5 5ی0

Achillea millefolium 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Achillea wilhelmsii 
00/0 85/11 00/0 00/0 34/28 00/0 

Acantholimon erinaceum 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 82/134 

Adonis aestivalis. 
00/0 25/0 56/31 00/0 96/84 24/110 

Agrostis sp. 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Alyssum minus 
35/0 14/1 00/0 00/0 00/0 28/46 

Arabis rimarum 
10/1 85/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Artemisia chamaemelifolia 
00/0 03/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Asperula odorata 
00/0 00/5 00/0 00/0 00/0 00/0 

Astragalus gossypinus 00/0 35/0 00/0 00/0 37/486 00/0 

Alchemilla vulgaris 21/2 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Asperula stellina 65/3 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Berberis integerrima 
40/2 00/0 09/5 00/0 00/0 00/0 

Brachypodium pinnatum 
85/4 21/8 00/0 00/0 00/0 00/0 

Brachypodium sylvaticum 
00/0 00/5 21/294 00/0 00/0 00/0 

Bromus berizoidez 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 53/201 

Bromus tectorum 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Bromus tomentellus 
45/0 28/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Carex sp. 
15/1 00/0 72/1235 00/0 00/0 00/0 
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روزمینی و همچنین میانگین تراکم بانک بذر خاک )بر حسب متر مربع( در دو رویشگاه علفزار و  . درصد پوشش گیاهی1جدول ادامه 

 ها در پوشش گیاهی روزمینی با عالمت ضربدر )*( مشخص شده است. های غالب هر یک از رویشگاه جنگلی. گونه

 گاتا گیاا،

 ضیاتایر تراهم باتم بذر کاا )ضیر ضربت( درص  پانش گیاا، سطق،

 ع فرار ا زن
 ع فرار زنا 

 10ی5 5ی0 10ی5 5ی0

Carpinus orientalis 
31/1 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Centaurea cyanus 
20/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Centaurea maximum 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Chenopodium album 
20/0 00/0 00/0 00/0 00/0 65/741 

Cirsium arvense 
00/0 07/0 00/0 00/0 00/0 21/146 

Cousinia commutate 
30/0 32/0 00/0 00/0 00/0 31/412 

Crepis kotschyana 
00/0 17/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Cynodon dactylon 
00/0 25/1 00/0 00/0 00/0 00/0 

Cyperus helferi 
10/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Crataegus oxyacantha 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Cyperus rotundus 
05/2 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Dactylis glomerata 
00/0 82/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Dianthus orientalis 
00/0 17/0 19/15 00/0 68/687 00/0 

Draba aucheri. 
00/0 17/0 00/0 00/0 76/58 57/148 

Eryngium bungei 
75/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Equisetum telmateia 
15/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Fagus orientalis* 90/14 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Festuca ovina* 35/3 25/15 19/10 00/0 72/986 65/48 

Gagea gageoides 
00/0 28/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Galium spurium 
90/0 00/0 75/147 00/0 58/269 00/0 

Galium odoratum 
00/0 89/0 32/21 00/0 00/0 00/0 

Gentiana olivieri 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Geranium collinum 
00/0 85/0 49/160 00/0 73/562 00/0 

Geranium rotundifolium 
60/5 17/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Helianthemum nummularium 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Hypericum scabrum 
80/0 21/0 00/0 00/0 51/187 00/0 

Holosteum sp. 
35/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Ilex hyrcana 
35/1 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Iris barnumae 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 61/814 

Ixiolirion montanum 
00/0 00/0 00/0 21/49 00/0 68/12 
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. درصد پوشش گیاهی روزمینی و همچنین میانگین تراکم بانک بذر خاک )بر حسب متر مربع( در دو رویشگاه علفزار و 1جدول ادامه 

 ها در پوشش گیاهی روزمینی با عالمت ضربدر )*( مشخص شده است. های غالب هر یک از رویشگاه جنگلی. گونه

 گاتا گیاا،

 باتم بذر کاا )ضیر ضربت( ضیاتایر تراهم درص  پانش گیاا، سطق،

 ع فرار زنا 
 ع فرار زنا 

 10ی5 5ی0 10ی5 5ی0

Lactuca glaucifolia 
00/0 00/0 49/53 00/0 00/0 00/0 

Lathyrus roseus 
25/0 07/2 00/0 00/0 00/0 00/0 

Lepidium sativu 
36/2 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Malva sylvestris 
00/0 03/2 00/0 00/0 00/0 00/0 

Marrubium vulgare 
00/0 00/0 61/193 00/0 00/0 00/0 

Medicago sativa 
45/1 00/0 00/0 00/0 64/229 00/0 

Myosotis lithospermifolia 
00/0 82/0 00/0 00/0 99/43 54/196 

Mespilus germanica 
65/1 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Nepeta crassifolia 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Nonea caspica 
80/2 03/1 00/0 00/0 00/0 00/0 

Onobrychis cornuta 
00/0 07/1 00/0 00/0 00/0 16/679 

Oxalis corniculata 
40/0 00/0 40/48 62/73 00/0 00/0 

Peganum harmala 
00/0 00/0 00/0 00/0 

 

00/0 61/821 

Prunella grandiflora 
00/0 00/0 37/127 00/0 00/0 00/0 

Phleum iranicum 
00/0 00/0 9/101 62/53 00/0 39/118 

Phlomis olivieri 
45/0 00/0 00/0 43/38 00/0 00/0 

Plantago major 
00/0 28/5 00/0 00/0 00/0 26/473 

Plantago minor 
00/0 53/0 00/0 00/0 56/165 00/0 

Plantago lanceolata 
45/5 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Poa bulbosa 
00/0 60/4 00/0 83/74 66/597 00/0 

Poa mazandarana 
95/2 42/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Poa pratensis 
85/0 07/1 34/313 00/0 00/0 92/164 

Polygonum aviculare 
00/0 32/0 00/0 00/0 53/210 27/100 

Polygonum multiflorum 
25/0 00/0 00/0 00/0 26/315 00/0 

Potentilla lignose 
00/0 00/2 00/0 00/0 00/0 17/584 

Potentilla reptans 
40/1 17/2 00/0 00/0 88/690 5/148 

Prunella vulgaris 
00/0 10/0 00/0 91/32 77/286 00/0 

Prunus domestica 
20/1 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Prunus spinosa 
75/1 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 
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. درصد پوشش گیاهی روزمینی و همچنین میانگین تراکم بانک بذر خاک )بر حسب متر مربع( در دو رویشگاه علفزار و 1جدول  ادامه

 ها در پوشش گیاهی روزمینی با عالمت ضربدر )*( مشخص شده است. های غالب هر یک از رویشگاه جنگلی. گونه

 گاتا گیاا،

 بذر کاا )ضیر ضربت( ضیاتایر تراهم باتم درص  پانش گیاا، سطق،

 ع فرار زنا 
 ع فرار زنا 

 10ی5 5ی0 10ی5 5ی0

Quercus castaneifolia 
30/3 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Ranunculus ficaria 
00/0 50/0 00/0 00/0 65/54 00/0 

Ranunculus bulbs 
68/0 00/0 00/0 36/69 00/0 00/0 

Ranunculus repens 
68/0 00/0 99/213 00/0 00/0 00/0 

Rubus fruticosus 
75/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Salvia hydrangea 
10/0 60/1 00/0 00/0 00/0 00/0 

Sonchus SP. 
00/0 00/0 00/0 00/0 33/159 00/0 

Sedum hispanicum 
00/0 00/0 88/69 00/0 65/73 00/0 

Scutellaria tournifortii 
00/0 00/0 25/10 00/0 37/129 00/0 

Silene aucheriana 
20/0 32/0 00/0 00/0 00/0 53/731 

Stachys byzantina 
95/0 17/1 21/17 00/0 40/318 82/712 

Stachys inflate 
00/0 60/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Stachys lavandulifolia 
00/0 00/0 00/0 00/0 50/111 00/0 

Stellaria media 
80/1 32/0 36/56 00/0 19/67 00/0 

Sangusorba minor 
10/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Senecio vulgaris 
20/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Sysymbrium SP. 
30/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Taraxacum montanum 
00/0 92/3 61/132 39/58 00/0 00/0 

Taraxacum officinale 
32/3 00/0 00/0 00/0 94/571 00/0 

Thymus kotschyanus 
00/0 46/3 00/0 21/46 33/845 00/0 

Thymus serpyllum 
00/0 42/0 62/98 00/0 00/0 00/0 

Tragopogon montana 
05/0 00/0 71/112 00/0 13/193 00/0 

Tragopogon graminifolius 
00/0 00/0 00/0 00/0 82/39 00/0 

Trifolium angustifolium 
00/0 00/0 36/341 00/0 28/184 00/0 

Trifolium pretense 
00/0 57/2 00/0 00/0 28/184 00/0 

Trifolium repens 
50/3 35/1 00/0 00/0 00/0 00/0 

Urtica dioica 
45/0 00/0 00/0 11/72 49/142 00/0 

Veronica capillipes 
20/0 75/0 00/0 37/18 00/0 00/0 

Viola occulta. 
12/0 00/0 32/284 00/0 00/0 00/0 

Ziziphora clinopodioides 
00/0 00/0 23/103 00/0 00/0 00/0 

https://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=665&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&um=1&tbm=isch&tab=wi&gs_upl=243768l243768l0l244919l1l1l0l0l0l0l0l0ll0l0&q=Tragopogon%20montana&spell=1&sa=X
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مستقل( و مقایسة  tآمارة مربوط به آزمون  Fمستقل ) t. مقایسة خصوصیات بانک بذر خاک بین دو رویشگاه با استفاده از آزمون 2جدول 

 جفتی tاین خصوصیات بین دو عمق هر رویشگاه با استفاده از آزمون 

 .t Sig کصاصیات باتم بذر کاا

 000/0** 89/10 فرارع  10ی5و  5ی0تراهم ع خ 

 000/0** 35/4 زنا  10ی5و  5ی0تراهم ع خ 

 049/0 * 98/1 ع فرار و زنا  5ی0تراهم ع خ 

 001/0** 18/3 ع فرار و زنا  10ی5تراهم ع خ 

 000/0** 58/5 ع فرار 10ی5و  5ی0ا  ع خ  تناع گات 

 000/0** -04/8 زنا  10ی5و  5ی0ا  ع خ  تناع گات 

 04/0* 63/1 ع فرار و زنا  5ی0 خ ا  ع تناع گات 

 025/0* 19/2 ع فرار و زنا  10ی5ع خ   ا  تناع گات 

 000/0** 79/5 ع فرار 10ی5و  5ی0تااب  با پانش روزضین، ع خ 

 000/0** 34/5 زنا  10ی5و  5ی0تااب  با پانش روزضین، ع خ 

 046/0* -55/1 ع فرار و زنا  5ی0تااب  با پانش روزضین، ع خ 

 ns13/0 63/7 ع فرار و زنا  10ی5ااب  با پانش روزضین، ع خ ت

 001/0** 16/3 ع فرار 10ی 5و  5ی0ا  ع خ  غنا  گات 

 000/0** 34/8 زنا  10ی5و  5ی0ا  ع خ  غنا  گات 

 008/0** 74/2 ع فرار و زنا  5ی0ا  ع خ  غنا  گات 

 001/0** 32/4 ع فرار و زنا  10ی5ع خ   ا  غنا  گات 

 درص  اس؛. 05/0و  001/0ترتیب در سطح  دار ب  و * بیاتار اکیالف ضلن، **

ns ،دار اس؛. بیاتار تباد اکیالف ضلن 
 

 تراکم بان  بذر  اک
آض ر، تراهم باتم بیذر ایر دو    دس؛ بر اساس تیایل ب 

( در دو رویااار ع فیرار  10ی   5و  5ی   0ع خ کاا )

ه   طار    دار  باد  ب  و زنا ، دارا  اکیالف ضلن،

تراهم باتم بذر کاا در رویااار ع فرار  بیاییر از  

زفی، تییر تایان    tرویااار زنا ، باد. تیایل آزضان 

داد در ار دو رویااار )ع فرار و زنا ،( تراهم باتم 

دار  بیاییر   طار ضلن،  کاا ب  5ی   0بذر کاا ع خ 

 (.3  و نک  2باد )ز ول  10ی  5از ع خ 

 با پوشش روزمینیتشابه بان  بذر  اک 
تیایل تاان داد تااب  باتم بذر کاا و پانش روزضین، 

کیاا در دو رویایاار ع فیرار و زنا ی،      5ی   0ع یخ  

صارت هی  ضقی ار     دار  باد  ب یر دارا  اکیالف ضلن،

ایر نیاکص در رویایاار ضرتلی، بیاییر از رویایاار      

دو رویااار ضق ار ایر  10ی   5زنا ، باد. اضا، در ع خ 

دار  ت انی؛. ا چنییر، تییایل     کیالف ضلن،ناکص ا

زفی، تاان داد در ار رویااار تااب  باتم بذر  tآزضان 

دار  بیایر از ع خ  کاا ب  طار ضلن، 5ی   0کاا ع خ 

 (.4 و نک   2کاا باد )ز ول  10ی  5
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ر مقایسة تنوع بذر بین دو عمق هر رویشگاه ای بانک بذر خاک دو رویشگاه علفزار و جنگلی. حروف کوچک بیانگ . مقایسة تنوع گونه1شکل 

 است و حروف بزرگ بیانگر مقایسة تنوع بذر عمق سطحی دو رویشگاه با یکدیگر و تنوع بذر عمق پایینی دو رویشگاه با یکدیگر است.

 

 

 

 
ی بذر بین دو عمق هر ای بانک بذر خاک دو رویشگاه علفزار و جنگلی. حروف کوچک بیانگر مقایسة غنا . مقایسة غنای گونه2شکل 

رویشگاه است و حروف بزرگ بیانگر مقایسة غنای بذر عمق سطحی دو رویشگاه با یکدیگر و غنای بذر عمق پایینی دو رویشگاه با یکدیگر 
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ویشگاه است . مقایسة تراکم بانک بذر خاک دو رویشگاه علفزار و جنگلی. حروف کوچک بیانگر مقایسة تراکم بذر بین دو عمق هر ر3شکل 

 و حروف بزرگ بیانگر مقایسة تراکم بذر عمق سطحی دو رویشگاه با یکدیگر و تراکم بذر عمق پایینی دو رویشگاه با یکدیگر است.

 

 

 

 

 

 
. مقایسة تشابه بانک بذر خاک با پوشش روزمینی دو رویشگاه علفزار و جنگلی. حروف کوچک بیانگر مقایسة تشابه بانک بذر با 4شکل 

روزمینی بین دو عمق هر رویشگاه است و حروف بزرگ بیانگر مقایسة تشابه بانک بذر با پوشش روزمینی عمق سطحی هر پوشش 

 رویشگاه با یکدیگر و تشابه بانک بذر عمق پایینی با پوشش روزمینی دو رویشگاه با یکدیگر است.
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 گیری بحث و نتیجه
اا  درکی، و چیاب، در پانیش    با وزاد اینک  گات 

اا   ضین، وزاد دانین ، یق  بخش ات ه، از گات روز

گیاا، در باتم بذر کاا ظاار ن  )یق  دو گات ( و 

اا  ع ف، بیاد.   اغ ب باتم بذر کاا ضرباط ب  گات 

ا  تیر باتم بذر کاا دو رویااار زنا ی،   در ضطالل 

و ع فرار با یک یار ضقایا  و بیان ن  ه  کصاصیات 

دار  اسی؛   فاوت ضلنی، اا دارا  ت باتم بذر کاا آن

[. ا چنیر، ضقققان بییان هردتی  هی  از بیذراا      27]

اا  ع ف، بیایریر یراوات، را ب  کاد  زدر، گات  زاات 

تییر تایان داد    تققیخ دیایر  اکیصاص دادت . تیایل 

 تل اد ات ه، گاتا درکی، از باتم بذر کاا ضایخ ب 

 گاتا 90ه  چ ار گات  از   طار  زت، ن ت   ب   زاات 

اا  درکی،  ضازاد در باتم بذر کاا ضرباط ب  گات 

ایا  نی ال هایار،     [. در تققیق، در زنای  20باد ]

تیییایل تاییان داد گرچیی  پانییش غالییب ضربییاط بیی   

درص  باتم بذر کیاا را   90اا  زنا ، اس؛،  گات 

[. ضقققیان دیایر    16اا  ع ف، تاکی  دادت  ] گات 

تییایل   بی   ایا  نی ال،   ا  در زنای   تیر، در ضطاللی  

ضااب ، ضطابخ با تیایل تققییخ حاضیر دسی؛ یایینی      

ا  در ضراتیت واقیت در    [. عالور بر اییر، در ضطاللی   2]

هار البرز ضرهر ، بیان نی  هی     اا  ن ال، رنی  داضن 

ا  در باتیم بیذر کیاا تیاچیر      اا  بات  ح،ار گات 

 ا چنیر، ا یر ضقققان ب  بررسی، تقیش   [.24اس؛ ]

پانییش اراضیی،    یییااح بییرا باتییم بییذر کییاا  

واقت در ارتفاعات البرز ن ال، پرداکین . ن ر  تخریب

 اا تاان داد ه  ب  طار ه ی، یراواتی،   تیایل ضطاللا آن

پانیش  ایم در  در باتیم بیذر   ام  IIIگیااان هالس 

چیرا    ضق ار بیایر  را ب  کاد اکیصیاص دادتی  و  

ضنطق  وزاد  ن ت در ه  ب  ،اتیخاب، گاسفن  تژاد زل

در  Iاییا  هییالس  هییااش نیی ی  گاتیی  سییبب ،دارد

ایا    [. در ایر تققیخ تیر گات 24] پانش ن ر اس؛

 ،Thymus serpyllumکییاراا از قبییی    غیرکییا 
Thymus kotschyanus، Stachys 

byzantina،Chenopodium album  وAchillea 

wilhelmsii  ض ی  تیایل ایر ضقققان در تقش بارز بذر

رهیب باتم بذر اییر  کاراا در ت اا  غیرکا  گات 

اییا   ضنطقیی  اسیی؛. اضییا، در ایییر تققیییخ گاتیی     

 Festuca ovina، Trifoliumکاراه، از ز     کا 

angustifolium، Poa pratensis و Poa bulbosa  تیر

کاراه، باال برا  دام  اای، با کا  بیاتار وزاد گات 

در باتم بذر کاا ایر ضنطق  اس؛. ضققخ دیار  بی   

یریر بازة زضات، آبیار  برا  ظ یار و  بررس، تلییر ب 

زت، باتم بیذر کیاا ضراتیت البیرز پرداکی؛ و       زاات 

تیاز ، از   تیایل و  تیر تاان داد ه  بخیش درکیار   

ایای، بیا هیالس     باتم بیذر کیاا ضربیاط بی  گاتی      

ار حال، بیا تازی      [. ب 4کاراه، پاییر اس؛ ] کا 

اا  ضازاد در باتیم بیذر کیاا و پانیش      ب  گات 

رسی  بخیش    تظیر ضی،   طار ه ، ب  روزضین، ب   گیاا،

ایا    ایا  گییاا،ش رویایاار    تاز ، از گاتی   درکار 

زنا ، و ع فرار  ارتفاعات حاضیا واز ضربیاط بی     

کیاراه، پیاییر    اا  ضلطر و بیا هیالس کیا     گات 

اس؛. در ایر ضطالل  تیر در رویااار زنا ی، گیاو و   

در رویاییاار ع فییرار گاسییفن  تییژاد زل بیی  چییرا     

اا  اکیر رویایاار   رغم اینک  در سال پرداکین . ب  ض،

ایا    زنا ، حصارها، ن ر باد، بر اسیاس بازدیی   

ن ر در حیر ازرا  تققییخ و تظیر هارنناسیان     اتةام

ضرهر تققیقات هایاورز  و ضنیابت طبیلی، ضازتی ران     

پرداکیی؛.  ا چنییان دام )گییاو( بیی  چییرا  سییبم ضیی،
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ترهییب   بنابرایر، نای  چرا  دام در طیال زضیان بیر   

باتم بذر کاا و پانش گیاا، روزضینی، در ز ی؛   

کاراه، پاییر تیأثیر   اای، با درزا کا  ایرایش گات 

 گذاردر بان .

اا  ع ف،ش رویااار ع فرار  در باتیم بیذر    گات 

کاا رویااار زنا ، ب  ویار وزاد دان؛، اضا بیذر  

ایا  کیاا رویایاار     ایچ گاتیا درکیی، در ت اتی    

دا  ه  برکی،   ر تییة  تاان ض،ع فرار  ثب؛ تا . ای

تااتنی  در زنای  تفیاذ     اا  ع ف، ع فرار ض، از گات 

 هنن  و بخا، از ی ار کیاا و سیطح زضییر نیات .    

ع ی؛ یاصی ا     بییان هردتی  هی  بی     برک، از ضقققان 

اا  درکی، ضق ار ات ه، از   ضق ود پراهنش بذر گات 

ناد  اا  درکی، و چاب، وارد ضرتت ض، بذراا  گات 

ضیات،   [. از طرف دیار، ب  ع ؛ دورة هاتیار زتی ر  11]

اا و احی االً ب  ع ؛ وزیاد زاتی گان زییاد، بیذر      آن

اا  درکی، و چاب، در کاا ضرتت ات ا اس؛.  گات 

ا چنیر، ضقققان بیان هردتی  هی  باتیم بیذر کیاا      

اا  پیااام باد،  اا  داک ، زنا  ناض  گات   بخش

ت، وزیاد  ایا در پانیش گییاا، هنیا     اضا اییر گاتی   

 ت انین .

 ای بان  بذر  اک تنوع و غنای گونه
دار تاع رویااار بر  تیایل ایر تققیخ بیاتار تأثیر ضلن،

ا  باتم بیذر کیاا اسی؛. بی یر      تناع و غنا  گات 

ا  در رویااار ع فیرار   صارت ه  تناع و غنا  گات 

دار  بیایر از رویااار زنا ، بیاد. دو   طار ضلن، ب  

الل  در اییر تققییخ دارا  ترهییب    رویااار ضارد ضط

ایا    رغیم ح،یار گاتی     گیاا، ضیفاوت، بادت  و بی  

درکی، در پانیش روزضینی، در باتیم بیذر ح،یار      

تااتی  سیبب    درکار تاز ، ت انین   ایر ضاضاع ض،

در  تفاوت باتم بیذر کیاا اییر دو رویایاار نیاد.     

بیر  و   ایا  سیازت،   زضان در زنا  ا ، ه  ام ضطالل 

ا  باتیم   م ن ، بیان ن  ه  ترهیب گات بر  اتةا پ ر

بذر کاا تق؛ تأثیر تیپ زنا ، سر تیادر و درزیا   

[. برک، تیر بییان هردتی    5یاب  ] تاج پانش تغییر ض،

ه  ترهیب پانش گیاا، عیاض ، ضی ثر در ترهییب و    

[. عیالور بیر   18ا  باتم بذر کاا اسی؛ ]  غنا  گات 

ایییر، رویاییاار زنا یی، دارا  تییراهم تییاج پانییش  

راه ، باد و ا یر عاض  ضیران تار، رطاب؛ و سای  ضی

تاات  ضازب هیااش   دا  و ض، را تق؛ تأثیر قرار ض،

ضات، و از بیر رییر باتم بذر کاا نیاد.   ق رت زت ر

در ضنطقییا زنا یی، بییذراا  در ضلییر  النییبر  و 

گیرتی  و نیرای  الزم را    رطاب؛ زیاد کاا قیرار ضی،  

ب  دلیی  یقی ان تیار    هنن ، اضا  زت، پی ا ض، برا  زاات 

نیات  و بی  ضیرور پاسیی ر      زتی، ت ی،   ضایخ ب  زاات 

[. ازیرا  غیرزتی ة   13روتی  ]  نات  و از بییر ضی،   ض،

وییژر ه بیاد    اا  داک ، زنا ، بی    ضازاد در بخش

تار و الیا ضخیم النبر ، عیااض ، تیاضط ا  بیرا     

ایا  گییاا، از بیذر کیاا      زت، و اسیقرار گات  زاات 

س؛ و یق  یااص  ایةادنی ر بی    ضازاد در زنا  ا

گراییا )زاتیی گان( یییا قطییت بخایی، از  دلییی  ضخییر 

زتی، و اسییقرار پانیش     پانش درکی، سبب زااتی  

[. گرچ  در ایر 11ناد ] گیاا، از باتم بذر کاا ض،

ضطالل  کصاصیات کیاا ضطاللی  تای ، بیر اسیاس      

رسی  در   تظر ضی،  آض ر از ایر تققیخ، ب  دس؛ تةربا ب 

ع رویااار کصاصیات کاا از ز  ی   تییةا تأثیر تا

هن  و ایر عااضی  باتیم    رطاب؛ آن احی االً تغییر ض،

دانی  و   بذر ضازاد در کاا را تق؛ تأثیر قیرار ضی،  

نای  ضازب یقر یا غنا  باتم بیذر کیاا رویایاار    

نات . کصاصیات کاا ترهییب پانیش گییاا، را    
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دا  و در تییة  کصاصیات کاا  تق؛ تأثیر قرار ض،

 [.21گذارد ] ب باتم بذر ام تأثیر ض،بر ترهی

 تراکم بان  بذر  اک
دار تیاع رویایاار    تیایل تققیخ حاضر بیاتار اثر ضلن،

)ع فرار و زنا ،( بر تراهم باتم بذر کاا بیاد  بی    

  ه  تراهم باتم بذر کاا رویااار ع فیرار بی    طار   

طار یاحا، بیایر از رویایاار زنا ی، بیاد. ع ی؛     

در رویاییاار ع فییرار تاییب؛ بیی  تییراهم بییاال  بییذر 

تاان ب  تالی  بیایر بذر تاس   رویااار زنا ، را ض،

اا  گیاا، ع ف، و یکاال  ضربیاط داتای؛. در    گات 

  [ کصاصیات باتیم بیذر سی  رویایاار    22تققیق، ]

زنا ،، ضرتل، و ضرتت ضاةر بیا یکی یار ضقایای  و    

بیان ن  ه  تراهم باتم بذر کاا در رویااار ضرتل، 

ر از رویااار زنا ی، اسی؛، اضیا ضراتیت ضایةر      بیای

  تراهم باتم بذر بیایر  تاب؛ بی  رویایاار ضرتلی،   

 دارت .

 تشابه بان  بذر  اک با پوشش روزمینی
تااب  باتم بذر کاا با پانیش روزضینی، تییر ضاتنی      

سایر کصاصیات باتم بذر کاا در رویااار ع فرار 

بیاد. بی    دار  بیایر از رویااار زنا ،  طار ضلن، ب  

طار ه ،، نیاکص سارتایان تایان داد هی  تایاب        

ات ه، بیر باتم بذر کاا با پانش روزضین، وزیاد  

ات  ه   ر درص (. ضقققان تیر بیان هرد 24دارد )ح اهثر 

تااب  ات ه، بیر باتم بذر کاا با پانیش روزضینی،   

وزاد دارد. از ز    ضقققیات، اعیالم هردتی  هی  در     

ا بایا، ضلیف، بیر پانش  اا  ضلی لا اروپا زنا 

گیاا، رو  زضیر و باتم بذر ضازاد در کاا وزاد 

تایاب  بییر   هی    دیار بیان هردتی   [. برک،9، 8دارد ]

درصی    9تا  0باتم بذر کاا و پانش روزضین، بیر 

[. از دالی  ه یربادن تااب  بیر باتیم بیذر   20اس؛ ]

تاان  کاا با پانش روزضین، در رویااار زنا ، ض،

هرد ه  در رویایاار زنا ی، پانیش روزضینی،     بیان 

اا  ضخصاص ضراح  اتی یای، تیاال،    ضرباط ب  گات 

ه  اغ ب باتم بذر کاا ایر رویایاار   باد  در حال، 

تر تاال، باد و اییر    اا  ضراح  ابی ای، ضرباط ب  گات 

سبب هااش تااب  باتم بذر کاا با پانش روزضین، 

ااش تایاب   ن ر اس؛. ا چنیر، از دیایر عااضی  هی   

باتم بذر با پانیش روزضینی، در رویایاار زنا ی،     

ضات، هاتار بذراا  درکی، اسی؛. گیرار     دورة زت ر

یم ضطالل  تاان داد ه  بذراا  زنا ، در نیرایط،  

زتی، سیریت سیازگار      ه  سای  وزیاد دارد بی  زااتی    

 3گاتا گییاا،   43[. در تققیخ دیار  از 33ات  ] ن ر

وزاد دان؛ و ا ییر اضیر    گاتا درکی، در باتم بذر

سبب ن  تا تااب  کی ، ضلیف، بیر باتم بذر کیاا  

تایاب   [. 12و پانش روزضین، وزیاد دانیی  بانی  ]   

باتم بذر کاا و پانش سطق، هیم بیاد و احییا     

پیذیر   پانش روزضین، از باتم بذر دائ ، کاا اضکان

[ تاان داد هی  نیباای،   19یایل تققیق، ][. ت16تباد ]

کاا با پانش گیاا، روزضین، وزیاد  بیر باتم بذر 

[، تیر بیان ن  1ت ارد. در تققیق،، در پارا ض ، ب ا ]

ه  تااب  باتم بذر کاا با پانیش روزضینی، تیاچیر    

 اس؛.

طار ه ،، با تاز  ب  اینک  رویایاار زنا ی،     ب 

دس؛ رویااار ع فرار قیرار گرییی     در ارتفاعات پاییر

تیم بیذر اییر    ریی؛ با  باد، برکالف آتچ  اتیظار ضی، 

رویااار )زنا ،( از لقاظ کصاصییات باتیم بیذر    

اضر را   تر بان ، تیایل ایر تققیخ عکس ایر کاا غن،

ثاب؛ هرد. نای  یک، از دالی  هااش بذراا  درکی، 
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)زنا ،( ظ اریایی  در اییر ضطاللی  بی  دلیی  سیطح      

هیی  اگییر سییطح   طییار   بییردار  بانیی   بیی    ت اتیی 

رویااار زنا ، بیایر در  بردار  )قطر آگر( در ت ات 

تااتایییم بیا اط ینیان بیاییر       ن ، ض، تظر گریی  ض،

ایا  درکیی، در باتیم بیذر      بادن بذر گات  دربارة هم

کاا بقث هنیم. ا چنیر، تیایل بیاتار ایر اضیر بیاد   

وییژر   کاراه، پاییر، بی   اای، با هالس کا  گات  ه 

گیااان ضلطر، بیرا  دام در باتیم بیذر کیاا باییار      

زاد دانین ، دلی  ایر اضیر نیای  ضربیاط بانی  بی       و

اا در طال زضان در ترهییب   چرا  دام  زیرا چرا  دام

پانش گییاا، و در تییةی  باتیم بیذر کیاا تیأثیر       

گذانی  اس؛. ا چنییر ض کیر اسی؛ ضنطقیا ضیارد      

ایا ضناسیب    ضطالل  برا  رن  و گاییر  اییر گاتی    

ایر بان . در ار صارت، دسییاب، ب  زاا  قطل، در 

 زضین  ب  ضطاللا بیایر  تیاز دارد.
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