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 چکیده

بانک بذر خاک در مراوع  یدر این وحقیق ونوع و غنا پوششش ییایی پ  ا  ووف  ششتگیی دارد  احیاء بانک بذر خاک نقش مهمی در 

 وغییر کاربری ۀاراضی دارای سابق ار علتزار و بووه رویششیا  در دو   مورد مطالعه فرار یرفتاسشگیی اسشگاچ اهار محاو و بیگیاری   نیمه

جهت   انگیاب شدندساو  55و بیشگر ا   55وا  55، 55وا  5، 5کمگر ا   مانی در ووف   راعت شامل  ۀاهار با شناسایی و ا  بین شنها 

 شناسایی و در یلیانهروش ظهور ییایچه  بهانجام و بانک بذر خاک خاک ییری نمونه مانی در نظر یرفگه شد   ۀیر با  درجغرافیایی 

وعداد ییایاچ اندساله در نگایج نشاچ داد   ندمحاسبه شد)ماریال  و منهنیک( و غنا )شانوچ و سیمیسوچ( یای ونوع ششاخ  سشی   

ار داثر معنیبانک بذر خاک  یونوع و غنا ماچ ووف   راعت بر  رویشیا ساله بود  است  در یر دو بانک بذر خاک بیشگر ا  ییایاچ یک

 55ووف   راعت بیش ا    ماچک بذر خاک کایش یافت اما در با افزایش  ماچ ووف   راعت غنا و ونوع بانعلتزار رویشششیا  در   داشششت

رویشیا  بانک بذر خاک در  یونوع و غنا ششاخ  یر دو اطراف بود  اسشت    مراوع طبیعی افزایش و بیششگر ا  داری طور معنیسشاو به 

 ار با یذشششت  ماچ ا  ووف   راعت ونوع و غنای بانک بذر خاک در در رویشششیا  بووه  فرار یرفگندجهت جغرافیایی وأثیر وحت  ار بووه

در یر دو روند افزایششی اما در جهت جنوبی و شرفی روند کایشی داشگه است   با یای غربی در دامنهو نوسشاچ داششگه   جهت ششمالی  

ذیری پبریشتی ونوع و غنای بانک بذر خاک افزایش داشگند اما یابا کمگرین  ماچ ووف  یعنی کمگر ا  پنج شاخ یر اند  رویشیا 

  ار اوتاق افگاد ساو بووه 55در علتزار و بیش ا   ساو 55یا در با    مانی بیش ا  شاخ 
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 . مقدمه1
ا   یای ناشششیوغییر کاربری یکی ا  مهمگرین ششششتگیی

یای طبیعی اسششت که بشششری در اکوسششیسششگ یای فعالیت

سشششبشر ویریر و کایش کیتیت خاک و یمچنین ا  بین  

یای  یاد ششششوند  و یشای بومی و افزایش یونه رفگن یونشه 

وغییر کاربری رابطه نزدیکی با  [51،1،5] شششودمهاج  می

وغییرات  [11]کایش ونوع  یسششگی ،[5] ویریر سشر مین 

 فرسشششایش خاک [4] خطرات طبیعی ،[55] شب و یوایی

در سششراسششر جهاچ   [55] و نیز وهدید امنیت غذایی [52]

دارد  مراوع به واسشششطه وسشششعت و نوع پوششششش ییایی و 

ا بیشگر یسشهولت وغییر کاربری نسبت به سایر اکوسیسگ  

در معرض وهدیدات مربوط به وغییر کاربری در سطح دنیا 

فرار دارند  وبدیل یسشششگرد  مراوع در اثر ووسشششعه جوامع 

هری و کشاور ی، منجر به نیرانی در مورد ا  بین رفگن شش 

یا و کایش محصشوتت و خدمات این اکوسیسگ    یسشگیا  

  در ایراچ عالو  بر فشار ارای دام در مراوع، [5] شد  است

یا نیز مگداوو اسششت و در وغییر کاربری این اکوسششیسششگ  

خصوص در منطقه  ایرس بهبرخی ا  نواحی رویشی ایراچ 

بسیاری ا  اراضی کشاور ی   [19، 57] باشدمششهودور می 

اند دی  در ایراچ که ا  وغییر کاربری مراوع حاصشششل ششششد 

پ  ا  اند ساو اسگتاد ، به علت عدم وناسر بین یزینه 

باشششند ریا و درشمد، که ناشششی ا  با د  ک  این اراضششی می

یای فیزیکی، شیمیایی و بر ویژیی  راعتششوند  اثرات  می

خششششک و نیمشه یولوژیکی خشاک در منششاطق خششششک و  ب

ا یوواند برای دیهیمچنین ونوع  یسششگی اکوسششیسششگ  می

مراوع ا  ذخایر مه    [15] بعد ا  ریا سششا ی پابرجا باشششد

ژنگیکی یسشششگنشد که با وغییر کاربری بیش مهمی ا  این  

با   [52] روندذخایر که یماچ ییایاچ یسشششگند ا  بین می

وغییر در کشاربری مراوع وغییرات  یادی در ورکیر ییایی  

افگد که ششرای  را برای ا دیاد ییایاچ  یادشوند   اوتاق می

  [55] سا دو نامرغوب فرای  می

مسیر ووالی ثانویه در اراضی مروعی ریا شد  که دارای 

سشششابقه  راعت یسشششگند ووسششش  عوامل  ند  و غیر ند   

در این میششاچ بیش مهمی ا  یردد  مگعششددی وعیین می

ی شناسبومفرشیند احیاء پوششش ییایی در این اراضششی به  

یای   بذر بسشششیاری ا  یونه[9] بذر ییایاچ بسشششگیی دارد

ییشایی این ووانشایی را دارنشد کشه برای اندین سشششاو وا     

انشدین دیه در خاک  ند  ماند  و بانک بذر را وششششکیل  

رای رویش مجدد ب اندوخگه مناسبیدیند  این ذخیر  بذر 

در   [12، 51] ییایاچ پ  ا  ششششتگیی و یا ویریر اسششت

یای ریا ششششد  ا  طریق ووالی ثانویه اروباط با احیاء  مین

خودی باید ووجه داششششت که شیا این نوع ووالی به بشه خود

ونهایی برای احیاء کافی اسشششت و یا این که ت م اسشششت با 

کرد  در یر دو مشداخلشه مشدیریگی روند احیاء را وسشششریع    

اراضشی مروعی با سابقه  راعت مقدار و ورکیر   حالت برای

د کنند  در احیاء مجدوعیینای بانک بذر یک فاکگور یونشه 

  [54، 59] یشای ییشایی در این مناطق اسشششت  پوششششش

کار در مراوع ضشششمن کایش ونوع و وکششششتور ی و خاک

ای در پوششششش ییایی موجر انگقاو این اثرات یونه یغنا

در طوو ووالی ثانویه   [14] یردده بانک بذر خاک نیز میب

وواند داار وغییراوی و بشا ووف   راعت، بانک بذر خاک می 

یردد که در صشششورت پراکنش بذر ا  جوامع ییایی اطراف 

بانک بذر با اسگقرار  یوواچ انگظار داششت وا ونوع و غنا می

مبنای وئوری ووالی بر   [15] پوششششش ییایی بهبود یابد

کند که در طی روند ووالی به بشانشک بشذر خشاک بیشاچ می     

سششمت نقطه او) )کلیماک (، کایش در وعداد بذر و ونوع 

شششود و شششبایت بین بانک بذر و پوشششش شچ مشششاید  می

ا  طرفی، شی  و وبدیل اراضی   [9] یابدییایی کایش می

انک ای بمروعی به کشششاور ی، باعت وغییر در ورکیر یونه

 یرددمهاج  میناخواسششگه و یای ک و غالبیت یونهبذر خا

[55 ،55 ،51]  

ای باتیی است منطقه رویشی  ایرس دارای ونوع یونه

که طی سالیاچ مگمادی به شدت ویریر شد  و ی  اکنوچ 

نیز وحت وأثیر وهدیدات فراواچ ا  جمله وغییر کاربری فرار 

شنها  راعت در سششابقا  یایی ا  اراضششی مروعی که لکهدارد  

 اند در این مناطق وجود داردشششد  اما پ  ا  شچ ریا شششد 

نشاچ داد  که  مطالعه فبلی در منطقه وحقیق حاضر  [15]

یای ونوع و با افزایش  ماچ ریاسشا ی این اراضششی شاخ  
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شنچه بیاچ  بنابر  [15] غنا در پوشششش ییایی بهبود یافگند

یا در ایمیت دارد وا بگواچ روند وغییرات این شششاخ  شششد

وسششریع یا وغییر بانک بذر خاک را نیز بررسششی نمود اوچ 

مسشششیر ووالی پوششششش ییششایی در این اراضشششی عالو  بر  

خصوصیات پوشش ییایی و خاک، به ویژیی بانک بذر نیز 

بانک بذر خاک  یونوع و غنا پژویشبسگیی دارد  در این 

کار در وکشتبقه  راعت داششگه اما فعال  در مراوعی که سشا 

ع و ونو وغییراتشنها مگوف  شد  مورد بررسی فرار یرفت  

یای  مانی دور در و  رویشیا بانک بذر خاک در دو  یغنا

یای میگل  جغرافیایی مورد ار یابی جهتدر ریاسششا ی و 

وا به این سواتت پاسخ داد  شود  شیا با یذشت  فرار یرفت

 مشاچ ا  ووف   راعشت ونوع و غنشا بانک بذر خاک افزایش    

یافت؟ شیا وغییرات در ونوع و غنا بانک بذر خاک در اروباط 

با جهت جغرافیایی بود  اسششت؟ شیا پاسخ ونوع و غنا بانک 

 بذر بر حسر رویشیا  مگتاوت بود  است؟

 

 شناسی. روش2

 منطقه مورد مطالعه. 2.1
 ار که دارای علتزار و بووه رویشششیا این پژویش در دو 

ا  وغییر کاربری مروع به  راعت بودند در روسگای فطعاوی 

ششیرمرد ا  ووابع بیش فالرد ششهرسگاچ لردیاچ در فاصله   

کیلومگری ششهرکرد در اسگاچ اهارمحاو و بیگیاری   515

وششا  15°51'5"محششدود  جغرافیششایی صشششورت یرفششت )

 55°51'41" وا 55°55'57" عرض شمالی و 59°15'47"

در یکگار  9222با مسشششاحت   این منطقه طوو ششششرفی(

مگر ا  سطح دریا فرار دارد و  1414وا  5222محدود  بین 

درجششه  1/54دارای میششانیین درجششه حرارت سششششاتنششه 

مگر میلی 1/511یراد و مگوسشش  بارندیی سششاتنه  سششانگی

 -Astragalus brachycalyx رویششششیششا   [15] اسشششت

Daphne mucronata  وا  5422)اروتاع  ار بشه عنواچ بووه

به یمرا  یندمیاچ  Gundelia tournefortiiو مگر( 5122

مگر(  5422وا  5222)اروتاع  یکسشششالشه بشه عنواچ علتزار  

 یای میدانی وانگیاب شدند  بر اساس پایش اولیه و با دید

یای یوایی و اکنین منطقه، عک اسششگتاد  ا  اطالعات سشش

 فطعاوی ا  رویششششیا ای در یر یمچنین وصشششاویر مایوار 

وغییر کشاربری کشه در حاو حاضشششر  راعت در شنها مگوف    

فطعه   برای یر (5)شکل  شد  مورد شناسایی فرار یرفگند

 مشاچ ریاسشششا ی یا ووف   راعت وعیین و در اهار   ، مین

وا  55ساو،  55وا  5ساو،  5با    مانی ریاسا ی )کمگر ا  

با ووجه به وصشششاویر سشششاو( فرار یرفگند   55سشششاو و  55

 15 ا حدود ای حداکثر  ماچ ریاسشششا ی در منطقهمایوار 

یای انگیابی در اهار جهت جغرافیایی لکهساو بود  است  

و شششرای  اروتاعی او، جنوب، شششرق و غرب( اصششلی )شششم

فرار داششششگنشد  برای یر با    مانی و در یر جهت  یمین 

جغرافیایی وعداد سششه لکه به عنواچ وکرار انگیاب شششدند   

که  ییری ششششدلکه نمونه 41 رویششششیا بنشابراین در یر  

در مجاور یکگار را داششششگند   15مسشششاحت حدافل نی  وا 

 55ت نمونه برداری وعداد  راعی وعیین شششد  جه اراضششی

منطقششه معرف در یر  1منطقششه معرف در مراوع طبیعی )

جهشت جغرافیشایی( بشا حداکثر یمینی ا  لحار ششششرای     

یمه  ووپویرافی و خاکی به عنواچ شششاید انگیاب شششدند  

 اراضی مورد مطالعه وحت ارای دام یسگند 

 گیری بانک بذر خاکنمونه. 2.2
در خشاک افدام به  برای ششششنشاسشششایی بشذر ییشایشاچ     

مگر ششششد  سشششانگی 9ییری ا  خشاک با شیر به فطر  نمونشه 

 52وا  5مگر و سانگی 5یای خاک ا  دو عمق صتر وا نمونه

[ و فبل ا  شغا  فصل رویش در اوایل فروردین 1مگر ]سانگی

برداششششت ششششدنشد  در یر فطعشه مروعی دو نقطه    5171

ر جهت وصششادفی انگیاب و در یر نقطه وصششادفی و در اها

پالت یک مگر مربعی مسگقر  5شچ به صورت صلیبی شکل 

ششد  در یر پالت خاک ا  دو عمق برداششت شد که شامل   

یای خاک نمونه خاک بود  اسشششت  سشششی  نمونه 5522

مربوط بششه یر عمق در یر دو پالت بششا ی  میلوط و در 

ای رییگه و به محی  یلیانه یای نایلونی جدایانهکیسشششه

ظهور ییشایچه ذخیر  بذر خاک مورد  منگقشل و بشه روش   

یای خاک در محی  [  نمونه1ششششنشاسشششایی فرار یرفت ] 
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یلیانه در ظروف پالسشگیکی فرار داد  شد  و برای نتوذ و  

یا ا  شششن اسگریل شد  و نیهداری رطوبت در داخل ظرف

مگر اسگتاد  شد  شبیاری به طور مرور سشانگی  5/5به عمق 

چ ک  میز صورت یرفت  و بر حسر نیا  و با مرطوب کرد

ما  و وا پایاچ  1یا به مدت شششناسششایی و شششمارش ییایچه

  ظهور ییایچه جدید ادامه یافت

 
 قطعات اراضی زراعی رهاشده در مراتع روستای شیرمرد در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس بازه زمانی رهاسازی  .1 شکل

 

 هاهآنالیز داد .223
ای یشای ونششوع و غنششای یونششه بشرای محاسششبه شششاخ  

بانششک بششذر خششاک ا  داد  مربششوط بششه شششمارش وعششداد    

و بششرای مجمششوع دو عمششق    پششالتدو ییایچششه در یششر  

بشششرای وعیشششین  Pastافزاریشششای اسشششگتاد  ششششد  ا  نشششرم

یشششای ونشششوع )ششششانوچ و سیمیسشششوچ( و غنشششا ششششاخ 

اسششگتاد  شششد  بششرای وعیششین    )ماریششال  و منهنیششک(  

بانشک بشذر خشاک بشه      ییشای ونشوع و غنشا   پاسخ ششاخ  

مشششدت  مشششاچ ووفششش   راعشششت و جهشششت جغرافیشششایی ا  

اسششگتاد  شششد  بششرای اثششرات   وجزیششه واریششان  دو طرفششه 

یششا بششه روش  دار، میششانیینمعنششیمسششگقل یششا مگقابششل  

در صشورت پاسشخ مششابه بشه یکشی      ووکی مقایسه ششدند   

شنالیزیشای شمشاری بشه وتکیشک     یا اسشگناد ششد    ا  شاخ 

افشششزار و بشششا نشششرم Agricolaرویششششیا  در بسشششگه یشششر 

RStudio  انجام شد 

 . نتایج3

 علفزار رویشگاه .3.1

یونه  57در بانک بذر خاک علتزار  یونه ییاییوعشداد  

 52وا  55ییایی در مراوع با سششابقه  ۀیون 55بین بود  که 

در مراوع با سابقه بیش  یونه ییایی 52سشاو ریاسشا ی و   

  در (5جدوو مگغیر بود  اسششت )ریاسششا ی سششاو  55ا  

بانک بذر خاک وعداد ییایاچ اندسشششاله در  مناطقومامی 

یای رویشششی بیشششگرین وعداد  بین فرمدر بودند   بیشششگر

سشششاو  55بریشاچ علتی در مراوع بشا سشششابقه بیش ا    پهن

 ریاسا ی مشاید  شد 

ای یای ونوع و غنای یونهنگایح وجزیه واریان  شاخ 

در علتزار نشششاچ داد که  ماچ ریاسششا ی یا ووف   راعت بر 

داری داششششگه اما اثر مربوط به یا اثر معنیومام ششششاخ 

(  بر 5دار نبود  اسشششت )جششدوو افیششایی معنیجهششت جغر

زاربوته  

 علفزار
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 دار شد جغرافیایی ونها برای غنای منهنیک معنیاسشششاس این نگشایج اثر مگقشابل  ماچ ریاسشششا ی و جهت   

 های گیاهی براساس دوره زندگی و فرم رویشی در بانک بذر خاک علفزار. تعداد گونه1جدول 

 شاید ساو به بات 55 ساو 55 وا 55 ساو 55وا  5 ساو 5ا  کمگر  ویژیی

 5 4 1 9 5 یکساله

 7 55 7 52 55 اندساله

 1 5 4 1 1 یندمیاچ

 5 1 5 4 5 بووه

 1 55 1 9 1 علتی اچبریپهن

 54 57 55 59 51 یاکل یونه

 

 زار و علفزاردر بوتهای بانک بذر خاک های تنوع و غنای گونه. نتایج تجزیه واریانس شاخص2جدول 

 منابع وغییرات
 غنای منهنیک غنای ماریال  ونوع سیمیسوچ ونوع شانوچ وعداد یونه

 علتزار  اربووه علتزار  اربووه علتزار  اربووه علتزار  اربووه علتزار  اربووه

 ns55/5 *1/5 *15/1 **17/1 51/1** 99/5* 17/4** 15/1** 54/1** 9/1**  ماچ ریاسا ی

 ns95/2 * 55/1 ns27/5 *91/1 ns55/5 **14/1 ns44/2 **11/4 ns91/2 51/1 * جهت جغرافیایی

 ns95/5 **95/5 ns94/2 **57/5 ns95/2 **54/5 ns15/2 *71/5 **95/5 51/4** اثر مگقابل

 داریدرصد و عدم معنی 5، 5داری در سطوح درصد به ورویر معنی nsو  **، *

 

وعداد یونه نشششاچ داد که وعداد یونه مقایسششه میانیین 

بانک بذر با یذشت  ماچ ووف   راعت روند کایشی داشگه 

سشششاو  55ورین  مشاچ ووف  یعنی بیش ا   امشا در طوتنی 

دار وعشداد یونشه ییشایی در بشانک بذر خاک     افزایش معنی

نشششاچ داد که در شششاخ  ونوع (  5مششاید  شششد )ششکل   

سشششاو  55مراوع علتزار منطقشه که  راعت در شنها بیش ا   

مگوف  شد  بیشگرین مقدار ونوع بانک بذر خاک مشاید  

ساو  5شد که ونها با اراضی دارای سن ریا سا ی کمگر ا  

(  مراوع علتزار 1)شکل  داری نداششگه اسشت  اخگالف معنی

مراوع وغییر  ساو با 55دارای سشابقه ووف   راعت کمگر ا   

کاربری نیافگه مجاور )شششاید( ا  نظر ونوع بانک بذر خاک 

شششاخ  غنای  ( 1)شششکل  داری نداشششگنداخگالف معنی

ماریال  در مناطق مورد مطالعه نشششاچ داد که بیشششگرین  

مقدار عددی این شاخ  در فطعات با سن ریا شد  بیش 

ساو  55وا  55سشاو اسشت که ونها با سن ریا شد     55ا  

داری دارد و بشا سشششایر فطعات مورد مطالعه  گالف معنیاخ

 ( 1داری نداشت )شکل وتاوت معنی

مقایسششه میانیین برای اثر مگقابل سششن ریاسششا ی و   

جهشت جغرافیشایی بر ششششاخ  غنشای منهنیک بانک بذر    

خاک رویششششیا  علتزار نششششاچ داد که در یر منطقه غنای 

منهنیشک بشانشک بشذر خشاک در اهشار جهشت جغرافیایی        

(  مقایسه این 4داری با ی  نداششگند )شکل  اخگالف معنی

شششاخ  در بین مناطق نشششاچ داد که ونها جهت غربی با  

سشششاو سشششابقه ووف   راعت با جهت غربی در  55بیش ا  

سشششاو ووف   راعت و جهت جنوب در  55وا  5منطقشه با  

داری سششاو ووف   راعت اخگالف معنی 55وا  55منطقه با 

ساو ا  ووف   5(  با یذشت کمگر ا  4داششگه است )شکل  

 راعت کایش غنای بانک بذر خاک در جهت شمالی اوتاق 

پذیری غنای بانک بذر خاک در جهت غربی افگاد و بریشت

 ( 4 ودور شروع شد )شکل 
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 زاررویشگاه بوته .3.2
یونه ییایی مششششاید   41 ار در بشانک بذر خاک بووه 

بریاچ رویشششی پهن سششاله و فرمشششد که وعداد ییایاچ اند

(  بیشگرین وعداد یونه 1علتی بیشگرین بود  است )جدوو 

ییشایی در بانک بذر خاک منطقه با سشششابقه ووف   راعت  

سششاو مشششاید  شششد  در  55وا  55سششاو و بین  5کمگر ا  

 ار شاید ساو و مراوع بووه 52وا  55منطقه با سابقه ووف  

ود  ک بیشششگر بوعداد یونه ییایی یکسششاله در بانک بذر خا

 ( 1است )جدوو 

 
 علفزار  رویشگاهدر بانک بذر خاک  تعداد گونه در واحد سطحمقایسه میانگین  .2شکل 

 است(ها بین میانگیندار دهنده عدم وجود اختالف معنی)حروف مشترک نشان

 

 
 ر بانک بذر خاک رویشگاه علفزار د غنای مارگالفهای تنوع شانون و مقایسه میانگین شاخص .3شکل 

 ها است(دار بین میانگیندهنده عدم وجود اختالف معنی)حروف مشترک نشان

b

ab
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مروع شاید 5کمگر ا   55وا  5 55بیش ا    55وا  55
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ع 
نو

و
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ab

ab
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a

2

2/25
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 غنای منهنیک بانک بذر خاک در رویشگاه علفزار  .  مقایسه میانگین شاخص4شکل 

 ها است(دار بین میانگیندهنده عدم وجود اختالف معنی)حروف مشترک نشان

 

 زارهای گیاهی براساس دوره زندگی و فرم رویشی در بانک بذر خاک بوته. تعداد گونه3جدول 

 شاید ساو به بات 55 ساو 55وا  55 ساو 55وا  5 ساو 5کمگر ا   ویژیی

 55 1 55 9 7 یکساله

 51 1 51 55 57 اندساله

 9 4 1 5 4 یندمیاچ

 5 5 5 5 5 بووه

 55 52 51 55 55 بریاچ علتیپهن

 54 51 51 51 51 کل یونه

 

نگایح وجزیه واریان  نششششاچ داد که اثر مگقابل سشششن 

یای ونوع و ریاسا ی و جهت جغرافیایی بر ومامی شاخ 

اثر  ار در ویششب بووششهای بششانششک بششذر خششاک غنششای یونششه

مقایسه میانیین وعداد (  5داری داششگه است )جدوو معنی

نشششاچ داد که وعداد یونه بانک بذر در کمگرین  ماچ یونه 

ووف   راعت روند افزایششی داششگه اما سی  کایش یافت   

کشه این رونشد کایششششی برای جهت جنوبی و ششششرفی وا   

سشششاو نیز ادامه  55ورین  ماچ ووف  یعنی بیش ا  طوتنی

مقایسشه میانیین شاخ  ونوع شانوچ  (  5داششت )ششکل   

ار نشششاچ داد که بیشششگرین مقدار   در بووهبانک بذر خاک 

یا در بانک بذر مراوع با سن ریا شد  کمگر ا  این ششاخ  

یا سشاو و در جهت جنوبی اسشت که با بسیاری ا  جهت   5

(  ونها اهار منطقه شامل 1)ششکل   دار ندارداخگالف معنی

جهت غرب و شماو مراوع شاید و جهت شماو در مروع با 

سششاو ووف   راعت به  55سششاو و بیش ا   55وا  5سششابقه 

یای ونوع کمگری نسبت به داری دارای شاخ طور معنی

abc abc

abc
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abc
abc

abc

abc

ab

abc
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سششاو بودند  5ووف  کمگر ا   جهت جنوب مراوع با سششابقه

با یذشت  ماچ وغییرات شاخ  ونوع بانک بذر (  1)شکل 

 الیوی مشابهی را نشاچ داد جهت جنوبی و شرفی 

 
 زار مقایسه میانگین تعداد گونه در واحد سطح در بانک بذر خاک رویشگاه بوته. 5شکل 

 ها است(دار بین میانگیندهنده عدم وجود اختالف معنی)حروف مشترک نشان

 

 
 زار در رویشگاه بوته بانک بذر خاکهای تنوع شانون مقایسه میانگین شاخص. 6شکل 

 ها است(دار بین میانگینف معنیدهنده عدم وجود اختال)حروف مشترک نشان

abcde

abcd

abcde

cde

abcde

e
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cde
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a
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abcde
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2
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مروع شاید ساو 5کمگر ا    ساو 55وا  5  ساو 55وا  55  ساو 55بیش ا   
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2

2/25

2/5

2/55

2/5

2/55

2/1

2/15

2/4

2/45

مروع شاید ساو 5کمگر ا    ساو 55وا  5  ساو 55وا  55  ساو 55بیش ا   
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نگایج مقایسششه میانیین شششاخ  غنای ماریال  بانک  

نشاچ داد که باتورین مقدار این شاخ   ار بووهبذر خاک 

ساو بود   5در جهت جنوب مروع با سشابقه ووف  کمگر ا   

وا  5یای ششمالی در مروع با سابقه ووف   جز با جهتبهکه 

یا ساو و مروع شاید با سایر جهت 55سشاو و بیش ا    55

  داری نششداششششگششه اسشششت در منششاطق دییر اخگالف معنی

 ( 9)شکل 

 
 زار بوته رویشگاهدر  بانک بذر خاکهای غنای مارگالف مقایسه میانگین شاخص .7شکل 

 ها است(دار بین میانگیندهنده عدم وجود اختالف معنی)حروف مشترک نشان

 

 گیری. بحث و نتیجه4
والی روند ویا به ششتگیی و پاسخ اکوسیسگ در بررسی 

ییایی ونوع یای غنا و مطالعه شاخ  ،پ  ا  ویریرشنها 

در بیشششگر مطالعات به پاسششخ پوشششش   [55] ایمیت دارد

یایی پرداخگه شششد  و کمگر به وغییرات ایجاد شششد  در  ی

در این ووجه ششششد  اسشششت  در خاک یا ذخشایر بشذر یونه  

اک بانک بذر خ ییایی در ونوع و غنایوحقیق به وغییرات 

احیاء پوشش ییایی است پرداخگه  شروعکه منبع مه  در 

مطالعه یای میگل  ووف   راعت در با   شششناسششایی شششد 

اثر  ماچ بگواچ وا  را بوجود شوردفرصششت مناسششبی   حاضششر

گایج نسشنجید   را وغییرات بانک بذر خاک  برووف  ویریر 

 ماچ ووف   راعت بر ونوع  رویشیا در یر دو نشاچ داد که 

وغییر کاربری در اسششت  بود  مؤثر بانک بذر خاک  یو غنا

به  راعت( موجر وغییر در  اکوسشششیسشششگ  مروعی )وبدیل

 برخیدر ادامه یردد که ورکیر و مقدار بانک بذر خاک می

 دنشویای ونوع و غنا نمایاچ میا  این وغییرات در شاخ 

ور ی در طی عملیشات کششششاور ی و افزودچ  خشاک   [55]

 نی بذریای داخل وواند ا  طریق افزایش جوانهیشا می کود

  یمچنین [1] ششششودویلیه بانک بذر خاک وجر مخاک 

فعالیت کشششاور ی با وغییر در خصششوصششیات خاک ممکن  
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ab

ab
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  [1] باشششد مؤثربر میزاچ ماندیاری بذریا در خاک اسششت 

  ا  یا پوواند ساومیخاک اثر وغییر کاربری بر بانک بذر 

طوری که وغییرات در بانک بذر بهنیز برجا بماند ووف  شچ 

پ  ا  ووف   راعت در علتزاریای فرانسششه  خاک یک فرچ

وغییر کاربری ناششششی ا  اثر منتی   [52] مششششاید  ششششد

 راعت بر بانک بذر خاک علتزاریای غرب اروپا  وسشششیلهبه

  [1] نیز یزارش شد

د رشجهت جغرافیایی با این پیش فرض لحار شد که 

وجدید حیات پوششششش ییایی با ووجه به جهت ششششیر و 

و در نگیجه بر بانک بذر خاک نیز  باششششدوواند مگتاوت می

اثر نگشایج این مطالعه نششششاچ داد که    [11، 51] اثر دارد

بر ونوع و ی   ار بووه رویششششیا جهشت جغرافیایی ونها در  

در دار داشششگه اسششت  بانک بذر خاک اثر معنی یغنای  بر 

جهششت منطقششه این رویششششیششا  یر دو پوششششش ییششایی 

ویژ  اثر مگقشابشل شچ با  ماچ   بشه جغرافیشایی بر ونوع و غنشا   

بانک بذر خاک علتزار اما در  [15]بود   مؤثر ریشاسشششا ی 

 مطالعات  جهت شیر مشاید  نشدمسگقل انعکاسی ا  اثر 

بری ممکن اسششت بر پوشششش روغییر کااثر نشششاچ داد  که 

اوچ باششششد بشا اثر شچ بر بانک بذر خاک مگتاوت  ییشایی  

 یا دارایذخایر بذر یونهانگقاو اثرات ا  پوشششش ییایی به 

ممکن   [1] مکانیس  پیچید  و مسگلزم یذشت  ماچ است

که  [15] رویشیا  علتزارییایاچ یکساله در اسشت غالبیت  

 ا  دتیل یکیووانایی وولید بذر و وشکیل بانک بذر را دارند 

البگه   [1] یای میگل  ششیر باششد  م وتاوت بین جهتدع

اندک بود   یای جغرافیاییبین جهت اخگالفات ار در بووشه 

و در  داری نداشششگندیا با ی  اخگالف معنیو بیشششگر جهت

ونوع و غنای بیشگر برای جهت رو  ،اخگالفوجود صشورت  

 به جنوب بود  است 

ا  نگششایج دییر این وحقیق این بود  کششه ونوع و غنششای 

در مراوع با سشششابقه رویششششیا  بشانک بذر خاک در یر دو  

یا دارای اخگالف بود   د اطراف بیشگر راعت ا  مراوع ششای 

  دلیل شچ این اسششت که وغییر کاربری مراوع نبود دارمعنی

پسند را به یمرا  دارد که شششتگه اسشگقرار و ا دیاد ییایاچ  

بیشششگر شنها وولید بذر فراوانی دارند و موجر افزایش غنا و 

در   [55، 51] یردندونوع ییشایی در بشانک بذر خاک می  

ای و ونوع در بانک بذر بشاتورین مقشدار غنشای یونه   علتزار 

 راعت  سشششاو سشششابقه ووف  55بشا بیش ا    مراوعخشاک  

 اطراف شاید مراوعداری را با مشاید  شد که وتاوت معنی

 ار بیشششگرین مقادیر ونوع در داشششت  در حالی که در بووه

  که البگه با سشششاو بود 5سشششابقه ووف  کمگر ا   مروع بشا 

داری راضششی با سششابقه  راعت اخگالف معنی  بسششیاری ا  ا

نشاچ  [15] منطقهبررسی پوشش ییایی در این  نداششت  

داد که کمگرین شششاخ  ونوع شششانوچ و غنای ماریال  در 

سشششابقه ووف  مراوع با  ار در علتزار و بووهرویششششیشا   دو 

 ار در در بووهشچ سششاو بود و بیشششگرین   5کمگر ا   راعت 

ساو  55وا  5ساو و در علتزار در سایت  55وا  55سشایت  

عباروی اطالعات پوشش ییایی منطقه نشاچ به بود  است 

پوشش ییایی نیا  به  یپذیری ونوع و غنابریششت داد که 

پاسخ رسد به نظر می  [15]  ماچ بیششگر ا  پنج ساو دارد 

با پوششششش ییایی ای در یای ونوع و غنای یونهششششاخ 

عدم وششابه و یا وشابه   مگتاوت بود  اسشت  انک بذر خاک ب

ای بین بانک بذر خاک و ک  در اکثر مطشالعشاتم مقایسشششه  

که در اروباط با وتاوت ییایاچ پوششش ییایی عنواچ شد   

 ، طوو عمر بذر شنها و شششرای  محیطی اسششتدر وولید بذر

 ار با بشات بودچ ونوع در بشانک بذر خاک در بووه    [57، 5]

 ا دیاددلیل بهسششاو ممکن اسششت  5سششابقه ووف  کمگر ا  

که با  باششششد ییایاچ علتی و یکسششاله در پوششششش ییایی 

  [15] افزایش  ماچ ریاسشا ی ا  جمعیت شنها کاسشگه شد  

پنج سشششاو پ  ا  ریا کردچ  [54] یدر مطالعه مششششابه

  بانک بذر غالر بودند در کشت، ینو  ییایاچ علتی

بیشاچ ششششد  کشه وغییرات ونوع و غنشا در ووالی ثانویه    

پوششش ییایی بدین صورت است که در شدت ک  و  یاد  

ششششتگیی حدافل ونوع و غنا و در حد مگوسشش  ششششتگیی  

که به فرضشششیه شششششتگیی حشداکثر ونوع و غنا وجود دارد  

که با ووجه به اینبا   [55، 51، 7] مگوسشش  معروف اسششت 

ود شمیزاچ ششتگیی کمگر می افزایش سشن ا  ووف   راعت 

با در پوششششش ییایی این منطقه لشذا افزایش ونوع و غنشا   

  اما [15] با فرض بات مطابقت دارد سا یریاافزایش سشن  
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بانک بذر خاک مششششاید   یغنا انین رونشدی در ونوع و 

یای مقادیر شاخ ریاسا ی با افزایش سشن  لزوما  نششد و  

یه طبق فرضافزایش پیدا نکرد  بانک بذر خاک ونوع و غنا 

ولید ییایانی که وشدت ششتگیی  یاد ششتگیی مگوس  در 

بذر و فدرت وششکیل اجگماع باتیی دارند غالر یسگند که  

با  ار در بووهافزایش ونوع و غنشا در سشششن ریاسشششا ی ک   

در پوشششش ییایی یا حضششور انین ییایانی مثل یکسششاله

سششاو در  55اتی ریاشششدیی ب به نظرفابل ووجیه اسششت  

عباروی مقدار مگوسششطی ا  بهروند ووالی در مرحله میانی و 

و یمین عامل  مناطق استشششتگیی در مقایسشه با سشایر    

د  شششبانک بذر خاک علتزار  یسششبر بات بودچ ونوع و غنا

بانک بذر خاک در  یانین افزایشششی در ونوع و غنااسششت  

یزارش  [59]و  [51] در مطالعهششرای  ششتگیی مگوس   

 شد 

بانک بذر خاک در مراوع  ییشای ونوع و غنا ششششاخ 

پ  ا  ووف   راعت اند ووانسششگهاسششگیی مورد مطالعه نیمه

مراوع طبیعی منطقه بانک بذر خاک  یمیزاچ ونوع و غنابه

 حگی با کمگرین  ماچرویشیا  یر دو  در برسند  به عباروی

یا اخ شپذیری بریشتنیز یعنی کمگر ا  پنج ساو ووف  

ه ی یافگکاربروغییریای لکها  دیدیا  احیاء،   مششاید  شد 

پ  ا  ووف   راعشت بششا مراوع طبیعی مجشاور وبشادو بششذر    

راکنش بذر ا  مراوع اطراف به وسشششیله باد، پداشششگه یعنی  

که موجر  افگداوتاق میشب، دام و سشششایر موجورات  ند  

 ور بانک بذر خاک شد  است پذیری سریعبریشت
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