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  ها بر غنا و تنوع بانک بذر خاک زير اشکوب  اي ثير متفاوت درختان و درختچهأت

  )استان کرمان، شهربابک: مطالعه موردي(

 
  

 

  ۲ حسين آذرنيوندو ۱فاطمه غضنفريان ،*۱رضا عرفانزاده

  

  )۲۲/۱۰/۱۳۹۲ :رشيخ پذي ؛ تار۲۹/۴/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(

 
  دهيكچ

 )Amygdalus scoparia (، بادام کـوهي )Pistacia atlantica( بنهاي هاي درختي و درختچهاج پوشش گونهاين مطالعه با هدف بررسي تأثير ت

 پايـه از هـر گونـه    ۱۰تعـداد  . اي بانک بذر خاک زير اشکوب انجـام شـد  ، بر تنوع و غناي گونه)Amygdalus eburnea(خاکستري و بادام 

 ۰-۵برداري خاک از دو عمق      صورت زوجي يک پالت مستقر گرديد و نمونه        يرون آن به  سپس در زير تاج پوشش هر پايه و ب        . انتخاب گرديد 

 GLMاز  . گيـري شـد    ها با کشت در گلخانه انـدازه       ترکيب و تراکم بانک بذر خاک در نمونه       . متر در هر پالت صورت گرفت      سانتي ۵-۱۰و  

 tچنـين از آزمـون       هـم .  بر خصوصيات بانک بذرخاک استفاده شد      برداريثير نوع گونه چوبي، تاج پوشش آنها و عمق نمونه         أبراي بررسي ت  

ـ منتايج نـشان داد بيـشترين       . بيرون تاج پوشش استفاده شد     اي بانک بذر خاک در زير و      جفتي براي مقايسه تنوع و غناي گونه        يغنـا  نيانگي

ـ ب يداريمعن طور هب که بود ۲۴/۰ با ميانگين Pistacia atlanticaمربوط به زير اشکوب گونه  خاک بذر بانک ياگونه ـ م از شتري  يغنـا  نيانگي

بيـشترين ميـزان   . بـود  ۱۴/۰ و ۱۰/۰ترتيب با ميانگين  بهscoparia Amygdalus ،Amygdalus eburneaگونه ديگر   دوخاک بذر بانک ياگونه

 Amygdalus scoparia ، Amygdalus ديگـر   نسبت بـه دو گونـه   ۶۵/۰با ميانگين  Pistacia atlantica  را گونه خاک بذر بانک ياگونهتنوع 

eburnea    هاي درختـي در منـاطق      توان گفت تاج پوشش گونه    دست آمده مي   طورکلي، با توجه به نتايج به      به.  داشت ۵۳/۰،  ۴۸/۰، با ميانگين

  .ثير بارزي بر بانک بذر خاک و حفظ و نگهداري بذور ساير گياهان داردأخشک ت

  

  

  

  

  Pistacia atlantica ،Amygdalus scoparia ،Amygdalus eburnea، اياي، غناي گونه بذر خاک، پوشش تاجي، تنوع گونهبانک : يديلك  يها واژه 

  

  

  

  
  

   نور، دانشگاه تربيت مدرس،داري، دانشکده منابع طبيعي گروه مرتع .۱

    دانشگاه تهران دانشكده منابع طبيعي، مناطق خشک و بياباني،يگروه احيا .۲

  rezerfanzadeh@modares.ac.ir :يكيترونكاتبات، پست الكول ممسئ : *
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  مقدمه

خاک، بانـک   زني مدفون شده درمجموعه بذور زنده قابل جوانه

 در مطالعـة بنيـادي   يـك  آن بذر خـاک تعريـف شـده و مطالعـة    

 حفظ بذوردر اين ).۱۵(باشد مي گياهي شناسيجامعه و اكولوژي

 حفظ گياهي، وضعيت جوامع يافته، بهبود تخريب مراتع یاحيا و

 ژنتيكـي  تنـوع  حفظ و انقراض حال در گياهي هايگونه احياي و

طـورکلي   بـه ). ۳۲و۲۲(دارد  انكار غيرقابل و ويژه گياهان اهميت

 جامعـه  کارکردي هر هايبخش ترينمهم از يکي خاك بذر بانک

 و حفـظ  بـه  منجـر  بذور در خاك کردن ذخيره با که است گياهي

 بـروز  به هنگـام  گياهي اجتماع هر گياهي هايجمعيت نگهداري

  ).۳۳و۱۱(شود انساني مي يا و طبيعي مخرب شرايط

 درصــد وســعت ايــران داراي اقلــيم خــشک و ۸۲بــيش از 

 درصد اين مساحت را مراتـع  ۶۰باشد، که بالغ بر  خشک مي  نيمه

هـاي  هـاي مـشترک اکوسيـستم     از ويژگـي   .)۸(دهـد   تشکيل مي 

اي در پوشـش    هـاي تـوده   خشک، فراواني ساختار  خشک و نيمه  

هـاي موزاييـک    که داراي دو فاز، بـا تـوده       ) ۲۶(باشد  گياهي مي 

و يک ماتريس   ) ها اي يا درختان و درختچه   (ها   اي پوشيده از بوته  

ــي    ــل علف ــدتر از قبي ــاه ق ــان کوت ــا گياه ــاک لخــت و ي ــا خ ه

دهـي بانـک    اي در الگو  هاي گياهي نقش ويژه   توده). ۱۳(باشد مي

بذر خاک، شکل جمعيت گياهي و پويايي جامعه گيـاهي بـازي            

اي بـراي بـه دام   عنـوان منـابع بـذر و تلـه     چنـين بـه    هم. کنندمي

باشد و جذب مـواد     مي) ۳۵(و مواد غذايي    ) ۳۱(ها  انداختن بذر 

 اسـت کـه      ثابـت شـده    .سازدحمل شده توسط باد را ممکن مي      

سـبب تغييراتـي بـر روي غنـا و           مناطق خشک    درختيهاي گونه

حـسيني و   ). ۳(شـود   مـي زيـر اشـکوب خـود       علفي   پوشش   تنوع

 )Pistacia atlantica(ثير تاج درخت بنه أبا بررسي ت) ۵(همکاران 

 بر خصوصيات خاک در منطقه سرو آباد کردستان بيان کردند در          

 بـر  مهمي تأثير درختان تك خشك، نيمه و خشك هاياكوسيستم

 جوامع ميكروبـي  ساختار كنندة تعيين و داشته خاك خصوصيات

 ايـن  عملكـرد  كـه  بوده درخت تاج پوشش زير در خاك علفي و

چنـين   هـم . دهنـد مـي  قـرار  خود تأثير تحت را هااكوسيستم نوع

بيان کردند که تک درختان نقش مهمـي        ) ۱۰(آموتي و همکاران    

ثير اين درختـان    أتوان ت ارند و نمي  در تعيين خصوصيات خاک د    

ـ     اين. بر خاک زير تاج پوشش آنها را ناديده گرفت         ثير أکه ايـن ت

گـردد، در ايـن    آيا بر تنوع و غناي بانک بذر خاک هم اعمال مي          

  .تحقيق بررسي گرديد

شناسـي و مــديريت   از مفـاهيم مهـم در بـوم   اي گونـه عتنـو 

سيع در مطالعات   طور و  بهو از آن    ) ۳۶ و ۴(پوشش گياهي است    

عنـوان يكـي از      محيطـي بـه   هاي زيست پوشش گياهي و ارزيابي   

هـا  هاي مهـم و سـريع در تعيـين وضـعيت اكوسيـستم             شاخصه

بعضي از محققين تنوع در جوامع گيـاهي يـك          . شود مياستفاده  

اكوسيستم را بهترين انـديكاتور بـراي نـشان دادن قابليـت ايـن              

يـك انـديكاتور حـساس      اكوسيستم براي حفاظت بيولوژيكي و      

. )۲ (براي نشان دادن خسارات وارده به اكوسيستم معرفي كردند        

درصد بـااليي از نـاهمگني در سـاختار و خـصوصيات ترکيـب              

خـشک  در نواحي خـشک و نيمـه      ) شامل تنوع (بانک بذر خاک    

دهـد  هـاي پوشـش گيـاهي رخ مـي         در اثر ناهمگني توده    عمدتاً

هاي مکـاني بانـک     ررسي الگو در ب ) ۱۹(گوستاو و مونيکا    ). ۳۰(

بذر خاک در شمال پاتاگوناي آرژانتـين نـشان دادنـد کـه تنـوع               

کـه   مکاني بانک بذر خاک درخاک لخت محدود بوده، در حـالي          

هـاي  هاي گياهي حـاوي تعـداد بـذر       خاک زير تاج پوشش توده    

بـا بررسـي انـدازه حفـرات        ) ۳۷(يان و همکاران    . بيشتري است 

هاي معتدلـه   بانک بذر خاک در جنگل    جنگل بر الگوي پراکنش     

ثانويه شمال شرق چين نشان دادند که با افـزايش يـافتن سـطح              

اي بانک بذر خاک افزايش يافته ولي تـراکم         حفرات، غناي گونه  

اي بانـک بـذر خـاک بـا     شاخص تشابه گونـه  بانک بذر خاک و

  .زميني کاهش يافتپوشش رو

تـشابه بيـشتري بـا      که  (در ايران در رابطه با تغييرات مکاني        

بانک بذر مطالعاتي صـورت گرفتـه   ) موضوع تحقيق حاضر دارد 

است که عمـدتاً مربـوط بـه منـاطق مرطـوب و نيمـه مرطـوب                 

تـوان بـه مطالعـات عرفـانزاده و         باشـد کـه از آن جملـه مـي          مي

اشاره کرد، که بيان نمودند که تعداد و تنوع بذور          ) ۱۶(همکاران  

ترين و باالترين نقاط تپه       در پائين  گياهان، در اکوتون بيشترين و    

  .کمترين حد بوده است



  ...ها بر غنا و تنوع بانک بذر خاک  اي ت درختان و درختچهتأثير متفاو

۴۱  

با توجه به مطالعات اندک صورت گرفته در ايران در مورد بررسـي         

در منـاطق   ) درختچه يا درخـت   (هاي چوبي   تأثير تاج پوشش توده   

خشک بر خصوصيات بانک بذر خاک، تحقيق حاضـر بـه منظـور             

، بـادام  )Pistacia atlantica( بنـه ثير تاج پوشش درختان أبررسي ت

 Amygdalus(خاکـستري  و بادام ) Amygdalus scoparia (کوهي

eburnea(ريزي شد  بر غنا و تنوع بانک بذر خاک طرح  

  

  هامواد و روش

  گيري بانک بذر خاکنمونه) الف

مطالعه در مراتع اطراف روستاي ميمند در شهرستان شهر بابـک           

هـاي  ازمراتع منطقه، تـوده   پس از بازديد    . استان کرمان انجام شد   

  و P. atlantica ،A. scopariaهــــاي حاصــــل از گونــــه

A. eburneaاز سـطح دريـا   متري۲۱۰۰ تا ۱۸۰۰ارتفاع   در که  

انــد شناســايي و مــشخص در ســطح ايــن مراتــع پراکنــده شــده

اي درختـي اسـت     ، بنه گونه  ياد شده هاي  در ميان گونه  . گرديدند

 متـر و دو  ۳-۱۰، بـا ارتفـاع    Anacardiaceaeمتعلق به خـانواده     

گونه بـادام کـوهي و بـادام خاکـستري هـر دو متعلـق بـه تيـره                   

Rosaceae باشند که گونه اول درختي است با ارتفـاع شـش            مي

-متـر مـي     سـانتي  ۱۵۰-۵۰اي با ارتفاع    متر و گونه دوم درختچه    

، اي درختي و درختچه    پايه هاي موجود، از هر   از ميان توده  . باشد

هـا بـا توجـه بـه        تعداد پايـه   . پايه انتخاب شد   ۳۰ جمعاً پايه   ۱۰

) تعداد تکرار الزم جهـت مقايـسات آمـاري        (هزينه و دقت الزم     

 اي بانك بذر،  دست آوردن تركيب گونه    هبه منظور ب  . تعيين شدند 

هـا  علت بـرودت هـوا هنـوز بـذر         ، زماني كه به   ۱۳۹۰ماه  در آذر 

 خاک زير تـاج پوشـش       برداري از جوانه نزده بود اقدام به نمونه     

کـه در زيـر تـاج پوشـش          طـوري  بـه . خارج آنها شد   هر توده و  

 مترمربعي و براي هـر يـک        يک پالت   يک )درخت (هردرختچه

در بيرون تاج پوشش همان     ) زوج آن (ها يک پالت    از اين پالت  

وسيله  ه ب هاپايهدر هر پالت داخل و خارج       . درختچه مستقر شد  

اليـه  ( متـري   سـانتي  ۰-۵از اليـه    ) متـر   سـانتي  پنجبه قطر   (اوگر  

 تكـرار  ۱۰بـا  ) ۱۴( )اليـه پـاييني  (متري   سانتي۵ -۱۰و ) بااليي

عمق برداشت  براي هر) ۱۵(  ليتر خاک۸/۰معادل  تقريباًحجمي 

ها با توجه به علفي بودن زير اشکوب انتخـاب           سطح پالت  .شد

شـد    مساحتي بايستي براي پالت در نظر گرفته مـي         ضمناً. شدند

ـ         به که هـر يـك از     . ثير زيراشـکوب باشـد    أطـور کامـل تحـت ت

هـاي پالسـتيكي    هاي خاك پس از برداشـت داخـل كيـسه         نمونه

شـماره پـالت و شـماره       (گذاري  چسب ريخته شده وپس از بر    

بـه منظـور شکـستن    ، )درختچـه  درختچه، عمق، بيرون يـا زيـر  

سـردخانه بـا     مـاه در     يـک   تقريباً مدت بهها،  خواب احتمالي بذر  

به گلخانه  و سپس    قرارگرفت   )۱۷(گراد   درجه سانتي  ۳-۵اي  دم

در محيط گلخانه به روش پيدايش نهال معروف به         . منتقل شدند 

  .ندبررسي قرار گرفتها مورد نمونهاي روش كشت گلخانه

هاي بانك بذر در محـيط گلخانـه        در روش گلخانه، نمونه   

طوبت  و ر  )گراد  درجه سانتي  ۱۸- ۲۵ (با شرايط دمايي مناسب   

متر كـه در     سانتي ۲۶×۴۰هاي پالستيكي   كافي در داخل سيني   

در داخل هر سـيني،     . دش كشت   بودندزير حاوي چند سوراخ     

ــه ــازكي از ماســه اســتريل نمون ــه ن ــر روي الي  هــاي خــاك ب

اي پخش شد، کـه ضـخامت       به گونه ) متر  سانتي سهضخامت  (

ض نور  متر نباشد تا كليه بذور در معر        سانتي يکآنها بيشتر از    

زنـي بـر    جوانـه جهـت    يو هوا قرار گرفته و از شـانس بـاالي         

  ).۲۴( شوندخوردار 

 از  دسـتي صـورت    زني به مين رطوبت مورد نيازبراي جوانه    أت

 اطمينـان از وجـود بـذور هـرز          بـراي ). ۳۸ (باال صورت گرفت  

عنوان   سيني، يک سيني به    ۱۰گلخانه و يا ماسه بستر به ازاي هر         

ها قرار  بين ساير سيني  در  ه مورد مطالعه    شاهد، بدون خاک منطق   

هاي ظاهر شده سطح محيط کشت      که گونه   به منظور اين   .گرفت

هاي خاک نشود پس از کشت      را نپوشاند و مانع ظهور ساير بذر      

 روز يـك بـار   ۱۲حدود هـر    هاي در حال ظهور    نهال در گلخانه 

د، تـا   ش حذف   هاو در نهايت از سيني     شده    و شناسايي  شمارش

ماه که  سپس بعد ازحدود شش    .که ديگر هيچ بذري سبز نشد      اين

مـدت دو   ها جوانه نزد، آبياري به  ديگر هيچ بذري از داخل سيني     

هفته قطع و بعـد از آن بـا ايجـاد يـک خـراش سـطحي، خـاک         

 اما در ايـن دوره مطالعـه        .ها دوباره شروع به آبياري شدند     سيني

  ).۱۴(زني از خاک نشد  هيچ بذري موفق به جوانه
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  ) زير يا بيرون تاج پوشش(برداري  ثير عمق خاک، نوع گونه چوبي و مکان نمونهتأ حاصل از GLMنتايج . ۱جدول 

  ايو اثرات متقابل آنها بر شاخص غناي گونه

 sig F  منبع تغييرات

 ۳۰/۲ ۰۳/۰** )درختچه(نوع درخت

  ۲۸/۵۸ ۰۰/۰** گيري مکان نمونه

 ۱۹/۱۱ ۰۰۱/۰** عمق

۴۴۰/۰ گيري  مکان نمونه×نوع درخت  ns ۸۲/۰ 

۱۵۰/۰ عمق× نوع درخت  ns ۹۳/۱ 

 ۹۷/۶ ۰۰۹/۰** عمق× گيري  مکان نمونه

۶۰/۰ عمق× گيري  مکان نمونه× نوع درخت  ns ۵۱/۰ 
  % ۱داري در سطح  عدم معني: nsدار     معني% ۱در سطح : **

  

  گيري پوشش سطحي اندازه) ب

هـا در فـصل رويـش و        براي بررسي و بازگشت به همان پـالت       

 برداري بانـک بـذر     در هنگام نمونه   هاثبت پوشش گياهي، پالت   

 . مـشخص گرديـد    GPSچنين موقعيت آنها بـا       گذاري و هم   پيكه

 ۱۳۹۱در خـرداد مـاه      پس از بازگشت به منطقه در فصل رويش         

، در داخل هر پـالت      ها غالب بود  که پوشش داخل پالت    هنگامي

هـا بـه    در هـر يـک از پـالت       هـاي موجـود     درصد پوشش گونه  

 بـه روش    تفكيك در زيـر تـاج پوشـش و بيـرون تـاج پوشـش              

  .ثبت و شناسايي شد) ۲۵(چشمي  تخمين

  

  ها روش تجزيه و تحليل داده

اي بانک بذر خاک در زير و بيرون تـاج           براي بررسي تنوع گونه   

وينر و جهت مقايـسه غنـاي        -ها از شاخص شانون   پوشش گونه 

). ۲۵( از شـاخص مارگـالف اسـتفاده شـد           اي در دو منطقه   گونه

.  محاسبه شـد   PASTافزار   اي با استفاده از نرم    تنوع و غناي گونه   

ها، عمق خاک و اثرات      تاج پوشش توده   آثارسپس براي بررسي    

اي بـذور موجـود در خـاک از    متقابل آنها بر غنـا و تنـوع گونـه        

. و آزمون دانکن استفاده شد    ) GLM(تجزيه واريانس چند طرفه     

 GLMاز آنجا که طرح مـورد اسـتفاده طـرح فاکتوريـل بـود و                

هاي بانـک بـذر      توانائي بررسي اثرات متقابل فاکتورها بر ويژگي      

از آنجا که براي هر پـالت       . را نيز دارد، از اين روش استفاده شد       

در زير اشکوب، زوج آن در بيرون تاج پوشـش قابـل شناسـائي         

اي بـذور   گونـه  ا و تنوع  بود جهت افزايش دقت براي مقايسه غن      

 جفتـي اسـتفاده   tها از آزمون در داخل وخارج تاج پوشش گونه  

  . انجام شد۱۷ نسخه SPSSافزار  ها با نرمتجزيه آماري داده. شد

  

  نتايج

هـاي ترکيـب بانـک بـذر خـاک مراتـع             طورکلي براساس داده   به

 گونه در بانک بـذر وجـود        ۳۲در مجموع    ،خشک ميمند کرمان  

 در بانـک بـذر   طـور مـشترک   به گونه ۱۸ اين تعداد داشت که از  

،  حـضور پيـدا کـرده      هـا تاج پوشش گونـه    خارج   وخاک داخل   

 دوهـاي گيـاهي و       گونه فقط در بانک بذر خاک داخل تـوده        ۱۲

  .ها حضور پيدا کرد گونه فقط در خارج توده

  

  اينتايج غناي گونه

 نـشان داد کـه سـه اثـر اصـلي نـوع گونـه، مکـان                  GLMنتايج  

کـه اثـر متقابـل       دار بود، در حالي   گيري و عمق خاک معني     ونهنم

برداري و  جز اثر متقابل مکان نمونه     هاي بذور ب  آنها بر غناي گونه   

  .)۱جدول(دار نبود عمق خاک معني

  

  اثر اصلي نوع گونة درختي و عمق خاک بر تراکم بذر خاک) الف

 مربـوط بـه    خـاک  بـذر  بانـک  ياگونـه  يغنـا  نيانگيمبيشترين  



  ...ها بر غنا و تنوع بانک بذر خاک  اي ت درختان و درختچهتأثير متفاو

۴۳  

ـ  کـه بـود  P. atlantica ،۲۴/۰گونه  از شتريـ ب يداريمعنـ  طـور  هب

ــم ــا نيانگي ــه يغن ــک ياگون ــذر بان ــاک ب ــر  دوخ ــه ديگ   گون

A. scoparia ،A. eburnea ۱۰ ./ ۱شکل ( ودب۱۴/۰و ،A (.  

زيـر تـاج     در ۲۳/۰ خـاک  بـذر  بانک ياگونه يغنا نيانگيم

 ياگونه يغنا نيانگيم از شتريب يداريمعن طور هبها  پوشش گونه 

 عمـق  درهـا   تاج پوشش گونه   بيرون در ۰۰۹/۰ خاک بذر بانک

  .) B، ۱شکل ( بود) ۱۰-۰(

طـور   اي در عمق سـطحي بـه        ميانگين غناي گونه   يطورکل به

  .) C،۱شکل (داري بيشتر از عمق پائيني بود  معني

گيـري  با توجه به اثرات متقابل نوع گونه درختي، مکان نمونـه       

 بيشترين غنا مربوط به زير تاج پوشش گونه         برداري،و عمق نمونه  

 P.atlantica  ۱شکل(متري بود  سانتي۰-۵و در عمق ،D, E, F (.  

  

اي بانک بذر هـر     مقايسه اثر تاج پوشش روي غناي گونه      ) ب

  طور جداگانه ها بهکدام از گونه

  هـر سـه گونـه،    کـه در مـورد    داد نـشان  جفتـي  t آزمون جينتا

P. atlantica، A. scoparia و  A. eburnea   غناي بـذور در زيـر

  .)۲شکل (داري از بيرون آن بيشتر بود طور معني تاج پوشش به

  

  اينتايج تنوع گونه

اصـلي نـوع گونـه، مکـان         نـشان داد کـه سـه اثـر           GLMنتايج  

که اثر متقابـل آنهـا بـر         دار بود در حالي   گيري و عمق معني    نمونه

  .)۲ول جد(دار نبود اي بذور معنيتنوع گونه

  

  اي بذر خاکاثر اصلي نوع گونة درختي بر تنوع گونه) الف

  بيشترين ميـزان را در گونـه   خاک بذر بانک ياگونهتنوع  نيانگيم

P. atlantica، ۶۵/۰ ــه ديگــر ــه دو گون ــسبت ب   ،A. scoparia  ن

A. eburnea ،۴۸/۰ ،۵۳/۰داربـود که داراي اختالف معني.  داشت. 

زيـر   در ۵۵/۰ خاک بذر بانک ياگونهتنوع   نيانگي م .)A،  ۳شکل(

ـ ها  تاج پوشش گونه   تنـوع   نيانگيـ م از شتريـ ب يداريمعنـ  طـور  هب

 درهـا   تاج پوشـش گونـه     بيرون در ۰۲/۰ خاک بذر بانک يا گونه

تنـوع   نيانگيـ م  بـين نيچنـ  هـم  .) B، ۳شکل (. بود) ۰-۱۰ (عمق

ر دا يمعن برداري اختالف نمونه عمقدو   در خاک بذر بانک ياگونه

 نتايج آناليز واريانس نـشان داد اثـرات   .) C، ۳شکل ( وجود داشت

  .) D, E, F، ۳شکل (باشد دار نميمتقابل داراي اختالف معني

  

  گيري بحث و نتيجه

اي بانـک بـذر خـاک        بيانگر افزايش غناي گونه   نتايج اين تحقيق    

و مـارون و    ) ۲۹( االنـو و همکـاران       .باشـد  هـا مـي    داخل تـوده  

افـزايش مـواد    . نيز به نتايج مشابه دسـت يافتنـد       ) ۲۷(همکاران  

هـا از رطوبـت کـافي       غذايي و برخورداري گياهان داخـل تـوده       

علت نفوذ آب بيشتر، کاهش تشعشعات رسيده به خاک داخل           به

 باعث افزايش توليدات گياهي از جملـه پوشـش و بـذر             هاتوده

شــده و نهايتــاً موجــب افــزايش بــذور مــدفون شــده در خــاک 

هاي موجود در داخل توده در      حفاظت از بذر  چنين   هم. ددگر مي

هـاي   بـذر  محيطي امن بـراي   برابر شکار جوندگان و علفخواران      

اي در   ود در نتيجه غناي گونه    شمياي فراهم   هاي بوته داخل توده 

، نـشان   )۱(زاده   اسماعيل. يابد اي افزايش مي  هاي بوته داخل توده 

خيـزي    خاک با افزايش حاصل    اي بانک بذر  دادند که غناي گونه   

يابد ولي اندازه تراکم بانک بـذر خـاک تحـت           خاک افزايش مي  

  .خيزي خاک قرار ندارد ثير حاصلأت

بيان داشـتند   ) ۳۴(و وينتون و بورک     ) ۲۳(جيمنز و آرمستو    

که خاک زير تاج پوشش گيـاه حـاوي مـواد آلـي مغـذي بـوده                 

چنـين   هم. يابندها در مجاورت گياه مادري تجمع مي      واغلب بذر 

 بقـا و اسـتقرار      ،عنوان محيطي امن جهت ذخيره     ها به داخل توده 

مرتـع اكوسيـستمي    . باشـند بذر گياهان داخل توده موجـود مـي       

طبيعي است كه در بر گيرندة منابع عظيمي از ذخـاير ژنتيكـي و              

 از  ).۲۸ (هـاي گيـاهي اسـت     ويژه تنوع در گونـه    تنوع زيستي به  

طـور  وجـود در اكوسيـستم مرتـع، بـه     طرف ديگر تنوع زيستي م    

هاي گيـاهي   هاي رويشي و تنوع گونه    مستقيم تحت تأثير ويژگي   

آن قرار دارد كه همـواره متـضمن پايـداري ايـن اكوسيـستم در               

در جوامـع   ). ۲۸(مقابل عوامل متغيـر محيطـي و زيـستي اسـت            

. اي وجـود دارنـد    هـاي بوتـه   گياهي خشک مراتع ميمنـد گونـه      

   ايهاي چند ساله و بوتـه     هاين گون ه است که    تحقيقات نشان داد  
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۴۴  

  

  

  
، ميـانگين   )B(اي بانک بذر خاک   گيري بر غناي گونه   ، ميانگين اثر مکان نمونه    )A(اي بانک بذر خاک     ميانگين اثر نوع گونه بر غناي گونه      . ۱شکل  

، ميـانگين اثـر   )D(اي بانک بـذر خـاک   گونه بر غناي گونه   * گيري    مکان نمونه  ، ميانگين اثر متقابل   )C(اي بانک بذر خاک     اثر عمق بر غناي گونه    

  ).F(اي بانک بذر خاک عمق بر غناي گونه* گيري  ، ميانگين اثر متقابل مکان نمونه)E(اي بذر خاک گونه بر غناي گونه* متقابل عمق 

  . (P<0.01)باشددار ميده تفاوت معنيدهنحروف مخالف نشان. باشندمي) SE(خطوط عمودي نشانگر اشتباه معيار 

  

 خـود را بـه      تـاج پوشـش   کليمـاي زيـر      ميکرو در مناطق خشک  

دهند که باعث تـسهيل در بقـاي سـاير گياهـان            نحوي تغيير مي  

منجر به توليد بذر بيـشتر و در        همين امر   ). ۲۱ و۱۸،  ۹ (شود مي

  ) ۲۷( افـزايش غنـاي   وباعـث افـزايش تنـوع بانـک بـذر           نتيجه  

A B 

C D 

E F 



  ...ها بر غنا و تنوع بانک بذر خاک  اي ت درختان و درختچهتأثير متفاو

۴۵  

  
  طور جداگانه  ها بههاي رويشي مختلف در هر کدام از گونه  بذور فرمیغنا برتأثير تاج پوشش . ۲ شکل

  .باشددار ميدهنده تفاوت معنيحروف مخالف نشان. باشندمي) SE(خطوط عمودي نشانگر اشتباه معيار 

  

  ) ير يا بيرون تاج پوششز(برداري   حاصل از تأثير عمق، نوع گونه چوبي و مکان نمونهGLMنتايج . ۲جدول 

  اي شانونو اثرات متقابل آنها بر شاخص تنوع گونه

 sig F  منبع تغيير

 ۸۹/۰ ۰۴/۰** )درختچه(نوع درخت

  ۷/۷۰ ۰۰/۰** گيري مکان نمونه

 ۱۹/۸ ۰۰۴/۰** عمق

۳۰۳/۰ گيري مکان نمونه× نوع درخت  ns ۲۰/۱ 

۵۶۰/۰ عمق× نوع درخت  ns ۵۸/۰ 

 ۷۳/۳ ۰۵۶/۰** عمق× گيري  مکان نمونه

۸۸/۰ عمق× گيري  مکان نمونه× نوع درخت  ns ۱۲/۰ 

  %۱داري در سطح  عدم معني: nsدار       معني% ۱در سطح : **

  

. شـوند اي مـي  هـاي بوتـه   اي بانک بذر خاک در داخل توده       گونه

گـزارش دادنـد کـه غنـاي        ) ۱۳( سـيپروتي و آگوييـار       چنين هم

ي بـا پوشـش بـاال افـزايش         هـاي گيـاه   اي و تنوع در تـوده      گونه

هـا در خـارج تـوده ممکـن اسـت           دليل غناي پايين بذر   . يابد مي

توانند در مدت طوالني نمي زني باشد که بهعلت شکار و جوانه  به

 اظهار داشت کـه     )۱۲( بونويسوتو   .)۲۰ (سطح خاک باقي بمانند   

 لخـت خـارج     عرصـه هـا و اسـتقرار آنهـا در         کمبود ظهور بـذر   

ممکن است تا حدي مربـوط بـه دامنـه درجـه            هاي گياهي    توده

حرارت باالي خاک و اثرات خشک کردن باد در طول روز باشد   

. شود ميها که باعث کاهش غناي بانک بذر خاک در خارج توده        

دسـت آمـده در ايـن تحقيـق و           به هر حال با توجه به نتايج به       

اي بوتـه هـاي   گونـه گـردد کـه     ساير مناطق جهان استنباط مـي     

دهي اي در الگو  هاي طبيعي نقش عمده    رويشگاهان ميکرو عنو به

 .کننـد و پويايي جامعه گياهي زيـر اشـکوب خـود بـازي مـي             

ها بـا   که شباهت کم بين پوشش گياهي داخل توده        عليرغم اين 

ها وجود داشته اما نتـايج نـشان داد         بانک بذر خاک داخل توده    

اي هاي بوتههاي موجود در بانک بذر داخل تودهکه تعداد گونه

 هاي چنين گونه هم. ها بوده استبيشتر از بانک بذر خارج توده

Chenopodium botrys ،Brassica nigra ،Crepis micrantha ،

Astragalus sp ،Euphorbia helioscopa ،Glaucium   
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۴۶  

  

   

  
، ميانگين اثر عمـق بـر       )B(گيري بر تنوع بانک بذر خاک     ، ميانگين اثر مکان نمونه    )A( بانک بذر خاک     ميانگين اثر نوع گونه بر تنوع      .۳شکل  

گونه بر تنـوع    * ، ميانگين اثر متقابل عمق      )D(گونه بر تنوع بانک بذر خاک     * گيري   ، ميانگين اثر متقابل مکان نمونه     )C(تنوع بانک بذر خاک     

  . باشندمي) SE( خطوط عمودي نشانگر اشتباه معيار .)F(عمق بر تنوع بانک بذر خاک * گيري  نمونه، ميانگين اثر متقابل مکان )E(بذر خاک 

  .  (P<0.01)باشددار ميدهنده تفاوت معنيحروف مخالف نشان

  

oxylobum ،Tragopogon graminifolius ،Nonnea persica ،

Cousinia sicigera ،Malcolmia karelinii ،Lactuca 

orientalis ،Salvia virgate   جهت تشکيل بانک بذر خـاک بـه 

ها پناه برده و قادر نيستند تشکيل بانک بذر در          زير اشکوب توده  

A B 

C D 

E F 



  ...ها بر غنا و تنوع بانک بذر خاک  اي ت درختان و درختچهتأثير متفاو

۴۷  

عنوان  اي به هاي بوته ها بدهند به عبارت ديگر گونهخارج از توده

نتايج . کنند ها عمل مي   گونه پرستار جهت حفظ و بقاي اين گونه       

رخت بنه بيـشترين غنـا و       حاضر نشان داد در زير تاج پوشش د       

تحقيقات ديگران بـر روي اثـر تـاج         . تنوع بانک بذر وجود دارد    

ـ        پوشش درخت بنه بر ساير ويژگي      ثير أهاي خاک نيز نـشان از ت

عنـوان   بـه . باشـد  مثبت اين گونه بر اکوسيستم مناطق خشک مي       

 كـربن  زيـاد  تجمـع  ،)۵(حسيني و همکاران  نتايج مثال براساس

 بـه  )پتاسـيم  و فـسفر  نيتروژن،(گياه  ضروري عناصرغذايي و آلي

نـواحي   با مقايسه در بنه درخت تاج محدودة زير در همراه سديم

 دليـل بنـه بـه   گونـة  واقع در. شد  ديده درخت تاج تأثير از خارج

 خـود  تاج در زير آلي مادة افزايش سبب خاك به الشبرگ افزودن

 قابـل  هـاي آلـي  مانـده بازگشت الشبرگ و ديگر پس. است شده

تواند، مقدار فسفر قابل استفاده بـراي گيـاه را    تجزيه به خاک مي   

غني شدن خاک که بستري مناسب براي رشـد    ). ۶(افزايش دهد   

هـاي   تواند نقش مهمي در توليد سـاقه      کند، مي  گياهان فراهم مي  

 معـدود  از) پـسته وحـشي  ( بنـه . زايـشي گياهـان داشـته باشـد    

 محيطـي  و ايط اكولوژيكيشر ترين سخت در كه است هاييگونه

 مرطـوب  هـاي اقليم جز به ازايران وسيعي مناطق و شودمي مستقر

 اختصاص خود به را عماني خليج پست ومناطق هابيابان خزري،

 نيمـه  و خشك نيمه خشك، هاياقليم بيشتر در اين گونه .دهدمي

 و گروهـي  درخـت،  تـك ( مختلف هاي صورت به مرطوب كشور

در جوامـع  ). ۷(دارد  پـراكنش  )جنگلـي  هاي گونه با ديگر همراه

هايي از درختان با غلبيت بنه      گياهي مراتع ميمند شهر بابک توده     

با توجه به شرايط منطقـه مـورد مطالعـه کـه داراي             . وجود دارد 

مشکالتي نظير تخريب مراتع، شرايط نامساعد محيطـي، کمبـود          

ـ  باشد کـه مهـم    رطوبت، چراي دام و درجه حرارت باال مي        رين ت

عوامل محدودکننده رشد گياهـان در ايـن مراتـع نيـز محـسوب         

 زيـادي مراتع داراي اهميت اين بانک بذر خاک در   شوند، لذا    مي

منبع مهمي از بذور براي احياي اين مراتع به         تواند   زيرا مي است  

و در راس   ) هـا  بوتـه (بنابراين حفظ اين تک درختان      . شمار رود 

  .گردد وصيه مي بنه به مرتعداران تةآنها گون
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