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 مقدمه .1

 در مهیاجم  ایبوتیه  گیاهیان  توسیعه  سیبب  دام چرای

 تواننید میی  مهیاجم  گیاهیان  اين طرفی از شود می منطقه

 سیخت  شیرايط  در كیه  هیايی  گونه) 9پرستار گیاه عنوان به

 خیود  زيراشیکوب  های گونه از توانند می زيستی و محیطی

 عمی  ( كنند كمک ها آن بقاء و استقرار به و كرده حفاظت

 منبعیی  و شیوند  زيراشیکوب  در بیذر  تجمیع  سبب و كرده

 شیوند   محسیوب  منطقه در مرتعی گیاهان بذر بانک برای

 میثثر  پايیداری  مکانیسم يک زيراشکوب بذر بانک بنابراين

 كیه  دارد گییاهی  هایگونه تراكم و تولید از حفاظت در را

 .گیرد قرار مدنظر بايد چرا مديريت تصمیمات در

 در گونیه  يیک  مانیدگار  بذرهای یهمه شام  بذر انکب

 زيیر  يا و سطح در حاضر بذرهای كه است خاص زمان يک

 بانیک  ].91  5[ شودمی شام  را هاالشبرگ و خاک سطح

 ]5[ اسیت  خیاک  در گیاهیان  ژنتیکی یحافظه درواقع بذر

 و كنید میی  ذخییره  را منطقیه  هیر  در موجیود  تحوالت كه

 معیرف  و بوده منطقه آن پیشین گیاهی پوشش نوع بیانگر

 بیذرهای  مطالعیه  .است آن یآينده گیاهی جامعه ساختار

 در بنیییادی مطالعییه يییک خییاک در شییده مییدفون زنییده

 حف  در بذرها اين. است گیاهی شناسیجامعه و اكولوژی

 گییاهی  جوامع وضعیت بهبود و يافته تخريب مراتع احیا و

 .] 33 96  1[كند بازی كلیدی نقش تواندمی آن

 بانیک  یانیدازه  و است پیچیده بسیار بذر بانک پويايی

 آن خروجیی  بیا  بیذر  ورودی بیین  تعیاد   بیه  گونه يک بذر

 بانیک  پیراكنش  عمی   و (تراكم) اندازه .]91[ دارد بستگی

 بر كه است فاكتورهايی از ای مجموعه تأثیر تحت خاک بذر

 در بیذرها  اسیتقرار  میادری   گیاهیان  (بذرپاشی) بذر تولید

 پوشش .گذاردمی تأثیر ها آن اتالف يا نابودی و خاک داخ 

 سیاير  از يافتیه  انتقا  بذرهای و منطقه هر روزمینی گیاهی

 يابنید  میی  انتشیار  غیرزنده و زنده عوام  توسط كه مناط 

 در خاک بذر بانک تشکی  جهت بذر تأمین منابع عنوان به

 .]99[ شوند می محسوب منطقه هر

 
1Nurse plants 

 از يکییی خیاک  در موجییود بیذرهای  تییراكم  يیا  انیدازه 

 یید تول ییانگر كیه ب  شودمی محسوب بذر بانک خصوصیات

 گییاهی  یطیور عمیده توسیط جامعیه     است كیه بیه   یبذر

 بیذر  تعداد خشک  مناط  در. ]36[ شودمی ايجاد موجود

 نقیا   در خیاک  بیذر  بانیک  در سیطح  واحد هر در موجود

 در مثییا  عنییوان بییه. دارد زيییادی هییایتفییاوت مختلییف

 هیای فرورفتگیی  در بیذرها  تعیداد  كوچیک   هیای  زيستگاه

 بیین  بیاز  فضیای  از بییش  هیا بوته و درختان زير و طبیعی

 ايییین در موجیییود بیییذرهای درنتیجیییه. اسیییت گیاهیییان

 همچنیین  دارنید   بیشیتری  اهمییت  كوچک های زيستگاه

  93[ اسیت  بیشیتر  نییز  ها آن استقرار و زنیجوانه احتما 

 شید  بییان  ]39[ همکیاران  و زاؤ توسط ایمطالعه در .]96

 بانیک  در بسیزايی  نقش خشک مناط  در پرستار هایبوته

 زير ماندگار بذر بانک ها آن نتايج اساس بر .دارند خاک بذر

 بیاز  فضیای  بیه  نسیبت  داریمعنی طور به پرستار هایبوته

 اثیر  هیی   ]39[ ديگیر  مطالعیات  كیه  درحیالی . بیود  ترغنی

 نشیان  بیذر  بانیک  بیر  را هابوته پوشش تاج از توجهی قاب 

 .نداد

 بانیک  بیر  دام چیرای  محیطی زيست تغییرات اثر درک

 و احییا  اهیداف  و چیرا  میديريت  حفاظیت   برای خاک بذر

 كیه  دهید می نشان مطالعات. دارد زيادی اهمیت بازسازی

 تشیابه  و مانیزنده تنوع  تراكم  روی بر تواندمی دام چرای

 سینگین   چیرای  تحیت  .]7[ بگیذارد  تأثیر خاک بذر بانک

 محدودكننیده  عام  يک است ممکن شده  فقیر بذر بانک

 محسیوب  خوشیخوراک  گیاهی پوشش دوام يا بهبود برای

 شده گزارش خاک بذر بانک بر چرا از مختلفی اثرات. شود

و  تگیزاس   یاكه در استرال یمطالعات در مثا  عنوان به. است

تعیداد   بیر چیرا   از یتیوجه  اثر قابی   ی انجام شد  ه يکاامر

 همچنیین  .]33  98[نشید   مشیاهده در بانک بیذر   هاگونه

 بانیک  اندازه روی را گیاهخواران منفی اثر زيادی مطالعات

 مطالعیات  .]35  96[ انید كیرده  گیزارش  گیاهان خاک بذر

كه تیراكم بانیک بیذر خیاک      داد نشان نیز ]91[ ینیمحقق

تر از منطقه چیرا شیده   یشب یداریطور معنمنطقه قرق به
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در تیراكم بانیک بیذر     يشاز مطالعات افیزا  یبرخ در است.

 .]38  31[گزارش شده است  يدشد یتحت چرا

 در انیدک  اطالعیات  وجود و موضوع اهمیت به توجه با

 كشیور   مرتعیی  اراضی خاک در موجود بذر بانک خصوص

 گیاهیان  پوشیش  تاج تأثیر بررسی تحقی  اين اصلی هدف

 بیذر  بانیک  تراكم  بر مرتع از برداری بهره سطوح و پرستار

بررسیی  در .است بوده استیی مرتع يک در مرتعی گیاهان

 بیذر  بانیک  بر چرا اثر محققان ساير توسط شده انجام های

 ايین  در كیه  درحیالی  است  شده بررسی باز فضای در تنها

 در هیم  و بیاز  فضیای  در هیم  بذر بانک بر چرا اثر پژوهش

 پوشیش  تیاج  اثیر  وسییله  بیدين  و شیده  بررسی زيراشکوب

 .است شده تفکیک دام چرای از گیاهان

 

 قیتحق یشناس روش .2

 مطالعه مورد منطقه یمعرف .1 .2 

 كاخک آبخیز حوزه از بخشی شام  مطالعاتی محدوده

 گنابیاد   شهرستان غربی جنوب رضوی  خراسان استان در

 محییط  و مساحت. است گناباد كاخک شهر و حومه بخش

km ترتییب  به حوزه اين
 شیده  بیرآورد  km 31 و 98/37 2

 بیر  چیرا  شیدت  اثر بررسی منظور به مطالعه  اين در.  است

 منطقیه ) شیديد  چیرای  شیام   سايت سه بذر  بانک تراكم

 قیرق ) چیرا  عیدم  و( كلید منطقه) متوسط چرای  (بحرانی

 بیین  منتخیب  یمنطقیه  سه. شد گرفته نظر در( ساله 91

 و شیرقی  58 ° 38´ 19"  تیا  58 ° 39´ 33"هیای طیو  

 واقع شمالی 31 ° 19´ 91"  تا 31 ° 13´ 35" های عرض

 9831 شیده  مطالعه های سايت متوسط ارتفاع. است شده

 متوسیط  و متر میلی 31/319 ساالنه بارندگی متوسط متر 

 توجیه  بیا . است گراد سانتی درجه 99/93 آن ساالنه دمای

 در موردمطالعییه منطقییه اقلیییم آمبییرژه  نمییای اقلیییم بییه

 .]3[ دارد قرار سرد خشکنیمه تا سرد خشک محدوده

  ای بوتییه هییای گونییه را منطقییه غالییب گیییاهی پوشییش

(Bunge Astragalus heratensis)  (Lactuca orientalis 
Boiss.sojak)  (Rosa persica Michx.exjuss)  

(Acantophylum spp)  (Artemisia aucheri)  گندمیان 

 گنیدمیان  انواع  Desf.  Stipa barbata قبی  از چندساله

  L. Bromus tectorum قبیییییی  از سیییییاله يیییییک
 برگیییییانی پهییییین و Trin. Bromus danthoniae و

   .Cousinia onopordioides Ledeb قبییییییی  از
Serratula latifolia Boiss   سیه  در. دهنید  میی  تشیکی 

  Lactuca orientalis گیاهییان مطالعییه مییورد منطقییه

Astragalus heratensis و Hultemia persica جیییزء 

 .آيندمی شمار به غالب ایبوته گیاهان

 گیاهیان  را پوشش اصلی تركیب شديد  چرای با مرتع در

  (Rosa persica Michx exjuss) ازجملیه  خیاردار  ای بوته

(Lactuca orientalis Boiss.sojak )و  

(Bunge Astragalus heratensis)   و  داده تشییییکی 

 ( نییز Desf. Stipa barbata) قبی  از  چندساله گندمیان

 بیا  مرتیع . داشیت  وجیود  وفیور به چندساله یاهاندر پناه گ

 و شیده  قیرق  كیامالا  ی منطقه حدفاص  در متوسط چرای

 بیرداری  بهره(. حائ  منطقه) بود واقع شديد چرای با مرتع

 در و سیا   او  میاه  دو در معموالً متوسط چرای منطقه از

 است  مواجه علوفه كمبود با دام كه سالی خشک هایسا 

 با مرتع دو فاص  حد آن گیاهی تركیب و گیرد می صورت

 حضور عدم علت به قرق منطقه در. بود قرق و شديد چرای

 دو از متفیاوت  ای گونیه  تركییب  و بیاال  ای گونیه  تنوع  دام 

 منطقیییه عیییالوه بیییر   يییینا در و بیییود ديگیییر منطقیییه

 گنییدمی هیای  گونییه قبلیی   سیايت  دو ای بوتییه هیای گونیه 

  Festuca ovina  Hordeum bulbosum نظییر  مرغیوبی 
Bromus kopetdaghensis چندساله برگ پهن های گونه و 

 .شدمی يافت وفور به منطقه در

 

 خاک بذر بانک از یبردار نمونه .2 .2
 بیذرهای  كامی   ريزش از پس بذر بانک از بردارینمونه

 اوايی  ) هیا  آن شیدن  سیبز  از قب  و موجود هایگونه اكثر

 از اسیتفاده  بیا  بیرداری نمونه انجام جهت. شد انجام( پايیز

 عییدد 3 منطقییه هییر در تصییادفی -سیسییتماتیک روش
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 جهیت  و تعداد) مختلف هایدامنه در متری 51 ترانسکت

 تصیادفی  صورتبه( است مشابه منطقه سه هر در هادامنه

 ترانسیکت  امتیداد  در چندسیاله  بوتیه  هیر  و شید  مسیتقر 

 پرسیتار  گییاه  ابعیاد  و شیده  انتخیاب  پرسیتار  گیاه عنوان به

 آن ارتفییاع و كوچییک قطییر طییر ق تییرين بییزرگ شییام 

 هیای پیالت  از اسیتفاده  بیا  بیرداری نمونیه . شد گیری اندازه

 بیاز  فضیای  و چندسیاله  گیاهان زيراشکوب از پذيرانعطاف

 6 قطیر ) 9آگیر  يیک  از بیرداری نمونه جهت. گرفت صورت

 تاج سطح ی اندازه به اين  بر عالوه. شد استفاده( مترسانتی

 از متیری سیانتی  51 فاصیله  در و چندساله گیاهان پوشش

 آن تیاجی  پوشیش  ابعیاد  بیا  بیاز  فضیای  يیک  پرستار گیاه

 توجیه  بیا . شد انجام آن بذر بانک از برداری نمونه و انتخاب

 در بیذر  بانیک  تجمیع  بیشترين كه قبلی مطالعات نتايج به

  96[ اند نموده گزارش( متر سانتی 5-1 عم ) سطحی اليه

 جهییت چهییار در و عمیی  ايیین از خییاک هییای نمونییه .]95

 يک داخ  در هانمونه اين سیس و شده آوری جمع مختلف

 ینمونیه  يیک  عنیوان  بیه  و مخلو  هم با پالستیکی سط 

 .شد گرفته نظر در( معرف) تركیبی

 

 بذرها شمارش و رزیابیا .3 .2

استفاده شید   یبانک بذر  از روش جداساز يابیارز جهت

 ابتدا آزمايشگاه به هانمونه انتقا  از پس منظور بدين .]33[

 5/1 الیک  از چندسیاله  گییاه  هر به مربو  خاک هاینمونه

 3 و 9 الیک  از خیاک  ذرات حیذف  بیرای  سیس و مترمیلی

 روان آب بیا  الیک  ايین  داخ  خاک. شد داده عبور مترمیلی

 خییاک  هییاینمونییه از حاصیی  بقايییای. شیید داده شستشییو

 بیا  و دسیتی  صورت به موجود گیاهان بذرهای و شده خشک

 .شدند جدا ها آن از 3بینیکوالر از استفاده

 

 بذر بانک های داده وتحلیل تجزیه .4 .2
 پیالت  هیر  در شده مشاهده بذرهای تراكم ثبت از پس

 بیه  پرستار ی چندساله گیاهان سطح آوردن دست به برای
 

1
 Augr 

2
  Binocular   

 فرمیو   از گیاهیان  اكثیر  تیاجی  سیطح  بیودن  بیضی علت

 .]37[ شد استفاده بیضی مساحت

 (9 رابطه) 

π(×قطر نصف × كوچک قطر نصف )بیضی مساحت = بزرگ 

 سیطح  بیودن  متفاوت علتبه بذرها تراكم تعیین جهت

 در زيیر  فرمیو   از اسیتفاده  با بذرها تراكم پرستار  گیاهان

 .شد محاسبه( مترمربع) سطح واحد

 X= N×10000/A (3 رابطه)

=X (مترمربع) سطح واحد در بذرها تراكم 

=N بذرها تعداد 

=A مربع متریسانت برحسب چندساله یاهگ هر تاج مساحت 

 روی بر ابتدا در خاک بذر بانک تراكم یمحاسبه جهت

 برای. شد انجام بودن نرما  تست بذر بانک اولیه های داده

 هیا داده تبیدي   روش از بیذر  بانیک  هایداده كردن نرما 

 سیطوح  اثر بررسی منظور به. شد استفاده( هاداده لگاريتم)

 زيراشیکوب  در بیذر  بانیک  تیراكم  بیر  بیرداری  بهره مختلف

 واريیانس  تحلیی   آزمیون  از باز  فضای و چندساله گیاهان

 تیراكم . شید  استفاده GLM مد  و( Two-Way) دوطرفه

 بییا مختلییف چندسییاله گیاهییان زيراشییکوب در بییذر بانییک

   Minitab,v. 16 افیزار  نیرم  در ها داده. شد مقايسه يکديگر

 هیا  میانگین مقايسه. گرفت قرار آماری وتحلی  تجزيهمورد 

 نییز  نمودارهیا  رسیم  و 15/1 سیطح  در توكی روش به نیز

 .شد انجام Excel افزارنرم وسیله به

 

 جیاـنت .3
 مختلیف  سیطوح  كیه  داد نشیان  واريیانس  تجزيه نتايج

 و چندسیاله  گیاهیان  زيراشکوب) میکروسايت برداری بهره

 بانک تراكم بر داریمعنی اثر پرستار گیاه نوع و( باز فضای

 متقابی   اثیر  جیز  بیه  میوارد  همیه  متقابی   اثیر . داشت بذر

 داریمعنیی  اخیتالف  بانک تراكم بر  سايت  و میکروسايت

 بیه  مربیو   نتیايج  تنهیا  ادامه در(.  9 جدو ) داد نشان را

 .است شده ارائه دار معنی اثرات
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 مرتعی گیاهان  بذر بانک تراکم بر گیاهان نوع و  چندساله گیاهان پوشش تاج ،مرتع از برداریبهره مختلف سطوح اثر واریانس تجزیه جدول .1 جدول

 داری معنی سطح مربعات میانگین مربعات مجموع آزادی درجه تغییرات منابع

 37/5 75/91 3 (قرق و متوسط چرای شدید، چرای) سایت
**113/1  

 98/16 981/16 9 (باز فضای و زیراشکوب) میکروسایت
**119/1  

 76/1 989/96 1 چندساله گیاه نوع
**119/1  

933/1 39/9 138/3 3 سایت *میکروسایت  ns
 

 117/9 81/6 7 سایت * چندساله گیاه
*13/1  

 393/3 31/6 1 میکروسایت *چندساله گیاه
**115/1  

 69/9 79/93 7 سایت *میکروسایت * چندساله گیاه
**113/1  

  56/1 77/993 963 آزمایش خطای

   13/175 331 کل

 دارمعنی اختالف وجود عدم :ns 19/1  15/1 سطح در دارمعنی اختالف وجود بیترت به ** *  :است شده محاسبه هاداده لگاريتم اساس بر هامیانگین *

 

 مختلـ   سـطوح  در بذر بانک تراکم ررسیب .1 .3

 برداری بهره
 مرتیع  از برداریبهره شدت تأثیر تحت بذر بانک تراكم

 شیدت  بیا  مسیتقیمی  یرابطه تغییرات اين اما گرفت  قرار

 شیدت  كیه  داد نشیان  نتیايج . نداشیت  مرتع از برداریبهره

 بیذر  بانیک  تیراكم  افیزايش  سیبب  شديد و متوسط چرای

 سیايت  بیه  مربیو   بیذر  بانیک  تراكم كه طوری به. شود می

 سايت در بذر بانک تراكم  از بیشتر شديد و متوسط چرای

 نظیر  از متوسیط  چرای و شديد چرای سايت بین. بود قرق

  نشیید مشییاهده داری معنییی اخییتالف بییذر بانییک  تییراكم

 (.الف -9 شک )

 

  
 

  بذر بانک   تراکم بر مرتعی چندساله گیاهان پوشش تاج اثر ب( ؛بذر بانک تراکم بر  مرتع از برداریبهره مختلف سطوح اثر الف( .1 شکل

 (است درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم بیانگر مشترک حروف دارای نمودارهای)
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 بذر بانک تراکم بر میکروسایت اثر .2 .3
 در بیذر  بانیک  تیراكم  هیا سیايت  یهمیه  در طوركلی به

 از بیشیتر  داریمعنیی  طیور  به چندساله گیاهان زيراشکوب

 (.ب -9 شک ) بود باز فضای

 

 بذر بانک تراکم بر بوته نوع اثر .3 .3
. داشیت  بیذر  بانیک  تیراكم  بیر  داریمعنی اثر بوته نوع

 در ترتیییب بییه بییذر بانییک تییراكم كمتییرين و بیشییترين

( Astragalus heratensis) و( Rosa persica) زيراشکوب

 بوتییه بییا( Rosa persica) بوتییه بییین. شیید مشییاهده

(Astragalus heratensis)  (Stipa barbata )و 

(Eryngium bungei )اخیتالف  بیذر  بانیک  تیراكم  نظیر  از 

 گیاهییان بییین(. 3 شییک ) شیید مشییاهده داریمعنییی

 بیاز  فضیای  در بیذر  بانک تراكم نظر از مختلف ی چندساله

 .نشد مشاهده داریمعنی اختالف گیاهان بین

 

  ؛راشکوبیز بذر بانک تراکم  بر چندساله گیاهان نوع اثر مقایسه  . 2 شکل

 (است درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم بیانگر مشترک حروف)

 

 پرستار گیاه و میکروسایت متقابل اثر .4 .3
 اثیر  واريانس تحلی  جدو  نتايج اساس بر كه ازآنجايی

 شییدت و میکروسییايت گونییه  نییوع عامیی  سییه متقابیی 

 یارائه به تنها بود  دارمعنی بذر بانک تراكم بر برداری بهره

 عامی   هیر  نتیايج  ذكیر  از و شید  اكتفیا  متقابی   اثیر  نتايج

 در بیذر  بانیک  تراكم منظور  بدين. شد خودداری جداگانه

 سیطوح  در چندسیاله  گیاه هر برای باز فضای و زيراشکوب

(. 3 شک ) شد مقايسه جداگانه طور به برداریبهره مختلف

 گییاه  جیز  بیه  چندساله گیاهان یهمه مورد در طوركلی به

(Lactuca orientalis) (بیرداری بهره شدت تأثیر تحت كه 

 تیراكم  مرتیع  از برداریبهره شدت افزايش با  (نداشت قرار

 كیه  داد نشیان  نتیايج  همچنیین . يافیت  افیزايش  بذر بانک

 چندسیاله  گیاهیان  یهمیه  زيراشکوب در بذر بانک تراكم

 برداریبهره شدت افزايش با .بود مجاور باز فضای از بیشتر

 تغیییر  بیاز  فضیای  بیذر  بانک تراكم در طوركلی به مرتع از

 زيراشیکوب  در بیذر  بانیک  تیراكم  .نشید  ايجیاد  داریمعنی

 زيراشیکوب  در. داد نشیان  را متفاوتی روند مختلف گیاهان

 و( Stipa barbata)  (Astragalus heratensis) گییییاه

(Eryngium bungei )با داریمعنی طور به بذر بانک تراكم 

 گیاه مورد در ولی يافت  افزايش برداریبهره شدت افزايش

(Lactuca orientalis) و (Rosa persica )بانییک تییراكم 

 نیداد  نشیان  هیا سیايت  بیین  در را داریمعنی اختالف بذر

 (.یه و ج الف  -3 شک )
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  ؛(Lactuca orientalis) بیابانی کاهوی ب( ؛(Stipa barbata) دار شیر استپی الف( باز فضای و راشکوبیز بذر بانک یمقایسه .3 شکل

  (Astragalus heratensis) گون ه( (؛Rosa persica) ورک د( (؛Eryngium bungei) شوچاق ج(

 درصد( 5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم بیانگر مشترک حروف دارای نمودارهای)
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 یریگجهینت و بحث .4

  مرتـع  از بـرداری  بهـره  مختل  سطوح تأثیر .1 .4

 بذر بانک تراکم بر

 كاهش سبب مرتع قرق كه داد نشان تحقی  اين نتايج

 كه دهدمی نشان تحقیقات. شودمی خاک بذر بانک تراكم

 و میانی  زنیده  تنوع  تراكم  روی بر تواندمی مختلفی عوام 

 .بگذارد تأثیر زمین سطحی پوشش با خاک بذر بانک تشابه

 درک .]6[ اسیت  دام چیرای  عوامی   ايین  ترين مهم از يکی

حفاظیت و   یبیرا  يیادی ز ییت اثرات چرا در بانک بیذر اهم 

دام سیبب   یچیرا از  یخیاک ناشی   بيی تخردارد.  يريتمد

در بانیک   یمکان ی  ناهمگنرواناب یريپذدر نفوذ یراتییتغ

خیاک   یمیواد مغیذ   جیه یخاک و درنت یبذر خاک  مواد آل

 منطقیه  در آمیده  دسیت  بیه  نتايج به توجه با .]8 [شودیم

 تیراكم  كمتیرين  قرق منطقه در و بیشترين متوسط چرای

 كیه  داده نشیان  مختلیف  مطالعات. آمد دست به بذر بانک

 بانک تركیب و تراكم روی مختلفی اثرات است ممکن چرا

 بییان  ایمطالعیه  در ]6[  مثیا   عنیوان  بیه . باشد داشته بذر

 خیاک  بیذور  تیراكم  روی داریمعنی تأثیر چرا كه داشتند

 .ندارد
گونیه  تعداد و تراكم در كاهش مطالعات از بسیاری در

با مناط  چیرا   يسهدر بانک بذر مناط  چرا شده در مقا ها

 ایمطالعیه  درمثیا    عنیوان  نشده نشان داده شده است. به

 بیذر  بانیک  پويیايی  روی چیرا  اثیر  بررسیی  به ]31[ توسط

 دائمیی   چرايیی  رژيیم  در كه داد نشان نتايج. شد پرداخته

 كیاهش  سیبب  سینگین  بیه  متوسیط  از چیرا  فشار افزايش

توسط  نیز ديگری مطالعه در. شد بذر بانک در توجهی قاب 

تراكم بانک بذر دو منطقه قرق و چیرا   یمقايسه در  ]99[

 یبانیک بیذر در منطقیه    یشد كه تراكم و غنیا  یانشده ب

 .بود شده چرا یمنطقه از بیشتر قرق

 بیودن  باال بر مبنی تحقی  اين در آمده دست به نتايج

 یمنطقه با مقايسه در شده چرا مناط  در بذر بانک تراكم

 در هیا  آن. بیود  ]3[ ديگیر  مطالعیات  نتیايج   مشیابه   قرق 

 وضیعیت  تغییر بر چرا اثر به را امر اين علت خود مطالعات

 گییاهی  فیون  تنیوع  تغیییر  درنتیجه و گیاهان بین رقابتی

 یاهیان سیبب كیاهش قیدرت رقابیت گ     چیرا . دادند نسبت

 كیه  ناخواسیته  و مهیاجم  گیاهان و شودیخوراک م خوش

 یشیتری ب یدارنید بیذرها   یاهانبا گ یشتریرقابت ب قدرت

 یوانیات سیم ح  فعالییت  يگیر  د ی. از سیو كننید یمی   یدتول

ممکن است به دفن بذر در خاک كمیک كنید و    چراكننده

 شیکارچیان ممکن اسیت تنیوع    خوار یاهگ یواناتح اينکه يا

را كیاهش دهنید    ییره مورچیه و غ  موش بذر مانند پرنده  

 شیرايط  بیا  هیای يتمطالعات نشیان داده كیه در سیا    .]3[

 جانیداران  و هیا میکروارگانیسم فعالیت مساعدتر و مطلوب

قرق ممکن است  يتدر سا یجهدرنت .]31[ يابدمی افزايش

 ينکها يامصرف شود و  یانتوسط شکارچ یشتریب یهابذر

 دام چیرای  طرفیی  ازبذرها كمتر به خاک سییرده شیوند.   

 موجیب  و شیده  دام بیدن  به بذرها از بسیاری اتصا  سبب

 در بیذر  بانیک  تیراكم  علت همین به. شودمی ها آن انتقا 

 سیايت  از بیشتر گیرندمی قرار دام چرای مورد كه مناطقی

 .بود قرق

 متوسیط  چرای سايت در چرايی تنش وجود همچنین

 پوشیش  تیاج  زيیر  بیه  گیاهیان  آوردن پناه موجب شديد و

 بیذر  بانک تراكم و غنا تا شده سبب امر اين و شده گیاهان

 شده موجب و يابد افزايش چندساله گیاهان زيراشکوب در

 بیشیتر  چرا تحت هایسايت در بذر بانک تراكم درمجموع

 .باشد قرق منطقه از

 

 تـراکم  بـر  چندسـاله  انگیاه پوشش تاج اثر .2 .4

 بذر بانک
 بانیک  تیراكم  تحقیی   اين از آمده دست به نتايج طب 

 طیور  بیه  پرسیتار  ی چندسیاله  گیاهیان  زيراشیکوب  در بذر

 خشیک   منیاط   در. بیود  بیاز  فضیای  از بیشتر داریمعنی

 مثی   كوچیک   هیای زيستگاه در دارند تماي  بیشتر بذرها

 چندسیاله  گیاهیان  و درختان زير و طبیعی هایفرورفتگی

 ايین  در بیذر  بانیک  تنیوع  و تعیداد  بنیابراين  يابنید   تجمع

  .]37  39[ اسیت  گیاهیان  بیین  بیاز  فضای از بیش مناط 



 ...  بر چرايی برداری بهره سطوح و چندساله گیاهان پوشش تاج تأثیر

 

 

 785 

 پرسیتار  گیاهیان  تاجی زيرپوشش در آمده وجود به فضای

 توسیط  شده حم  بذر انداختن دام به برای مناسبی مکان

 بیاد  وزش همچنیین . است كننده چرا حیوانات و پرندگان

 از بعضیی  انتقیا   موجیب  خشیک  نیمه و خشک مناط  در

 در میانعی  پرسیتار  گیاهیان  زيراشیکوب  كه شودمی بذرها

 نتیايج . ]39  93  93  7[ اسیت  شیده  حم  بذرهای برابر

 اهییانیگ پوشیش  تیاج  كیه  داد نشیان  زیی ن ]39[مطالعیات  

 راشیکوب يز در بیذرها  حضیور  یبرا مهم عام  کي پرستار

 ]95[ توسط ایمطالعه در اساس نيا بر. شوندیم محسوب

 افقیی  صیورت  بیه  را خاک بذر بانک در بذرها توزيع الگوی

 عمیودی  و( بیاز  فضیای  بیه  بوتیه  گیاهان پوشش تاج زير)

 بیا  رابطیه  در( عم  چهار در و خاک سطح در گیریاندازه)

 در هیا  آن مطالعیات  طبی   بر. شد بررسی بذرها مرفولوژی

 سیطح   واحد هر در بذرها ك  تعداد بذر  بانک افقی توزيع

 چندسیاله  گیاهیان  بیین  فضیای  به بوته پوشش تاج زير از

 بیذر  بیشیتر  كیه  داده نشیان  مطالعیات . داد نشیان  كاهش

 پوشیش  تیاج  زيیر  در هیا زيسیتگاه  بیه  شیده  وارد هافورب

 .]31[يابندمی تجمع بلند ی چندساله گیاهان و درختان

 گیاهیان  زيراشیکوب  در انبیوه  گیاهی پوشش همچنین

 سیبب  باال  استقرار و زنیجوانه احتما  با همراه چندساله

 شیود یها م بوته پوشش تاج زير در فراوانی بذر بانک تولید

 ايین  بیه  خیود  مطالعیات  در نیز ]35[ يگرمحققان د .]39[

 دام چیرای  تحت پرستار گیاهان حضور كه رسیدند نتیجه

 در سییاله يییک گیاهییان تییراكم و بیییومس حفیی  موجییب

 حضیور  قیرق  مرتیع  در ولیی  پرسیتار   گیاهیان  زيراشکوب

 نداشیته  بییومس  حفی   بر چندانی تأثیر چندساله گیاهان

 زيراشیکوب  در موجیود  گیاهیان  شديد  چرای تحت. است

 چیرا  برابیر  در بیشتری مکانیکی حفاظت از پرستار گیاهان

. برخوردارنیید بییاز فضییای در موجییود گیاهییان بییه نسییبت

 قیرار   گیاهیان  بیین  فاصله در كه هايی گونه ديگر عبارت به

 يافیت  بنیدرت  و شیده  حیذف  دام چیرای  معرض در دارند

 خطیر  مرتعیی  پرسیتار  گیاهیان  وجیود  بنیابراين . شوند می

 خیرد  و دهید  میی  كیاهش  گیاهیان  سیاير  بیر  را دام چرای

 شیرايط  در گییاهی  هیای  گونه رشد برای مناسبی زيستگاه

 بییذر بانییک افییزايش سییبب و آورده  وجییود بییه دام چییرای

 .شودمی زيراشکوب

 

 بذر بانک تراکم بر چندساله گیاه نوع  اثر .3 .4
 ی( داراRosa persica) بوتییه كییه داد نشییان نتییايج

 تیییراكم بانیییک بیییذر خیییاک بیییود. بوتیییه     یشیییترينب

(Lactuca orientalis) مرتبییه بعیید قییرار گرفییت و    در

 بوتیییه  يراشیییکوبتیییراكم بانیییک بیییذر در ز  ينكمتیییر

(Astragalus heratensis )چرای شرايط درشد.  مشاهده 

 از حفاظیت  موجیب  بتواننید  كیه  ای چندساله گیاهان دام 

. هسییتند تییر موفیی  شییوند  دام دسترسییی برابییر در بییذرها

 باز پوشش تاج دارای( Rosa persica) ی چندساله گیاهان

 چیرا  بیه  مقاومیت  هایمکانیسم داشتن دلی  به و هستند

 انشیعابات  بیودن   دار ريیزوم  و گسیترده  رشید  عادت مث 

 از زمیین  سیطح  در بودن گسترده و بودن خاردار ها  شاخه

 گیاهیان  به نسبت بذر بانک از حفاظت در بیشتری اهمیت

 پیراكنش  بذرهای  .]97[ بودند برخوردار ديگر ی چندساله

 بوتیه  بیاز  پوشیش  تیاج  بیه  برخیورد  در بیاد  وسیله به يافته

(Rosa persica )اينکه علت به درنتیجه. شوندمی انباشته 

  ایبوتییه گیاهییان بییاز و گسییترده پوشییش تییاج سییطح

(Rosa persica )و (Lactuca orientalis )بییه نسییبت 

( Stipa barbata) و( Astragalus heratensis)  هایگونه

 گیاهییان  ايیین اسییت  بیشییتر( Eryngium bungei) و

 تجمیع  و انیداختن  دام بیه  بیرای  مناسیبی  مح  چندساله

 درازمیدت  در مسیلله  ايین  و شیوند  می محسوب بذر بانک

 گیاهیان  اين زيراشکوب در بذر بانک تراكم افزايش موجب

 عامی   يیک  عنیوان  بیه  بیاد  وجیود  ديگیر  طرف از. شودمی

 زيراشکوب به بذرها تا شده موجب منطقه در بذر پراكنش

 و گسیترده  تیاج  بیودن  دارا دلیی   به چندساله گیاهان اين

 از( Astragalus heratensis) گییاه  تیاج . ببرنید  پناه پهن

 در شیده  جمیع  بذرهای احتماالً و دارد فاصله زمین سطح

 منتقی   ديگیر  نقیا   بیه  آب و بیاد  توسط پوشش تاج زير

 در بیذر  بانیک  تیراكم  كمتیرين  علیت  همیین  به. شوند می



 9365پايیز   3  شماره 96منابع طبیعی ايران  دوره جله رتع و آبخیزداری  مم

 

789 

 نشیان  نتیايج  همچنیین . شد مشاهده گیاه اين زيراشکوب

 بانیک  تیراكم  مرتیع  از برداریبهره شدت افزايش با كه داد

 بانیک  تیراكم  بودن كمتر دلی  بنابراين شد  بیشتر نیز بذر

 گیاهیان  حمیايتی  اثیر  به توانمی را قرق یمنطقه در بذر

 نسیبت  نییز  شده چرا هایسايت در  بذر بانک از چندساله

 .داد
 

 ها پیشنهاد و گیرینتیجه .4 .4
 چرا اثر محققان ساير توسط شده انجام هایبررسی در

 اسییت  شییده بررسییی بییاز فضییای در تنهییا بییذر بانییک بییر

 در هیم  بیذر  بانیک  بیر  چیرا  اثر پژوهش اين در كه درحالی

 شد مشاهده و  شده بررسی زيراشکوب در هم و باز فضای

 بیرداری بهره شدت تأثیر تحت نیز زيراشکوب بذر بانک كه

پرسیتار در   گیاهیان  پیژوهش  ايین  نتیايج  اسیاس  بر .است

دارند و  یحفاظت و تجمع بانک بذر در منطقه  نقش مهم

در   هیا اكوسیسیتم  بیذر  بانک غنای و تراكم افزايش سبب

 اصالح عملیات هرگونهاز  قب  بنابراين. شوندیدرازمدت م

آن  ایگونیه  تركیب و مراتع خاک بذر بانک به توجه مرتع 

 .است اهمیت حائز چندساله یاهاننقش گ ینو همچن

 

 گزاریسپاس .5
 یفردوسی  دانشیگاه  امکانیات  و ينیه هز بیا  پژوهش اين

 اختصاص 96933 شماره پژوهشی پژوهانه بابت كه مشهد

 يین ا او  يسینده نو ارشید  یكارشناس نامهيانپا یبرا يافته

 خیانم  و حمییدی  محمد مهندس یآقا از .شد انجام مقاله

 در همکییاری بابییت شییاهرخت یصییادق طییاهره مهنییدس

 .سیاسگزاريم بسیار میدانی عملیات

 

 

  



 ...  بر چرايی برداری بهره سطوح و چندساله گیاهان پوشش تاج تأثیر
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