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 چکیده
( Daphne mezereum) دافنه ،(Amygdalus scoparia) کوهي بادام چوبي منظور بررسي تأثير تاج پوشش سه گونه تحقيق بهاین       

 گياهان رشد فصل اتمام از بعد 9311 پایيز اوایل در هاآن اشکوب زیر خاک بذر بر ترکيب و تراکم بانک (Ebenus stellata)و آبنوس 
از  و گردید انتخاب مذکور چوبي هایگونه از یکهر از پانزده پایه .شد مطالعه یزد استان چنارناز روستای مراتعدر  آنها بذر ریزش و

 0 قطر به یگروتوسط ا ،متريسانت 7-0عمق  از پوشش تاج بيرون در کنترل تيمار یک با همراه چوبي یهاتاج پوشش گونه زیر
 نتایج شد. يریگ با کشت در گلخانه اندازه هانمونه در خاک بذر بانک يبو ترک تراکم .شد خاک هایاقدام به برداشت نمونه مترسانتي
بذر  92/9933)با ميانگين  A. scopariaچوبي  گونه سه پوشش تاج زیر دربانک بذر  کلتراکم  که داد نشان طرفه یک واریانس آناليز

 یکدیگر بابذر در مترمربع(  79/213 ميانگين)با  E. stellata و (بذر در مترمربع 97/973)با ميانگين  D. mezereum(، مترمربع در
تاج  يروناز ب يشترب داریمعني طور به چوبي مذکور پوشش سه گونهعالوه تراکم کل بانک بذر در زیر تاج هب .داشتند یدارمعني اختالف

را در بانک بذر  يفراوان يشترینب کریپتوفيتهمي زیستي فرم با هایگونه همچنين. بود( مترمربع در بذر 49/934 ميانگينپوشش )با 
 یرز بذر بانک تراکم افزایشبر  راخشک کشور  يمهدر مناطق ن چوبي هایگونهمثبت تاج پوشش  تأثير يقتحق این یجنتا خاک داشتند.

 .D  با دو گونه یسهاشکوب خود در مقا یرر تراکم بانک بذر زبرا  A. scoparia يشتراثر ب و اطراف محيط به نسبتاشکوب 

mezereum و E. stellata شدکيد أتو بر حفظ این گونه  ثبات نمودا. 
 

 .Amygdalus scoparia ،Daphne mezereum،Ebenus stellataبانک بذر خاک،  تراکم خاک، در موجودبذرهای  :یکلید های واژه

 

 مقدمه
 وخشک  يماقل یدارا یرانوسعت ا درصد 97حدود 

الگوی . (Mousavi et al., 2016)باشد مي خشک نيمه
خشک جهان پراکنش پوشش گياهي در مناطق خشک و نيمه

های اقليمي ترکيبي از مناطق دارای پوشش به لحاظ ویژگي
های زیادی از خاک لخت هستند  گياهي محدود با لکه

(Heshmati & Kamali, 2014). گياهي در این  پوشش
مناطق به صورت گياهان چوبي همراه با خاک لخت، الگوی 

ها و خاک ایدرختان یا درختچه ، ها ای موزایيکي از بوته
های خشک و  چوبي رویشگاه گياهان .کندایجاد ميلخت 

زای محيط  خشک نسبت به شرایط سخت و تنش نيمه
های ویژگي شان مقاومت داشته و همچنين با داشتنزیست
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شکل ظاهری از قبيل تاج پوشش، شرایط زیست سایر 
 .(Li et al., 2007) کنند  های گياهي را نيز فراهم مي گونه

های مختلف چوبي با ایجاد شرایط  پوشش تاجي فرم
مواد رطوبتي و دمایي متفاوت نسبت به فضای باز و افزایش 

غذایي با تجمع بقایای گياهي در خاک، باعث ایجاد 
 Leder)شوند ميکروکليمای متفاوت در زیر اشکوب خود مي

et al., 2017). های آن ازجمله بانک بذر خاک و ویژگي
های چوبي تأثيرپذیری عواملي است که از تاج پوشش گونه

ای از بذرهای زنده و  دارد. بانک بذر خاک به معني ذخيره
 Thompson) باشد جوانه نزده در سطح خاک و الشبرگ مي

& Grime, 1979). بذرهای کل تعداد به خاک بذر بانک 
 ,.Liu et al)دارد  اشاره خاک و الشبرگ موجود در زنده

 منظور درکبانک بذر خاک به مطالعه بنابراین .(2019
الزم و احيا رویشگاه  قابليتگياهي و  پوشش دیناميک

نقش  گرچها (Maccherini et al., 2019). باشدضروری مي
تغيير  موجود در خاک برای احياء و حياتي بذرهای

مورد بحث  مکرر خشک خشک و نيمه اکوسيستم در مراتع
.  (Langevelde et al., 2016)قرار گرفته است

Shahbazian  هایتودهتأثير  بررسي با ،(7790)و همکاران 
 علفزارهای در خاک بذر بانک هایویژگي بر ایبوته

 بانک ایگونه غنای و تنوع تراکم، که کرد بيان کوهستاني
 بيشتر داریمعني طور به ایبوته هایتوده داخل در خاک بذر
 در مهمي نقش ایبوته های توده و بوده هاتوده خارج از

 ایفا خود داخل در موجود گياهي هایگونه بذرهای حفظ
 منظور به Erfanzadeh (7790)و   Ashrafzadeh .کنندمي

در حفظ بانک بذر خاک  يدرخت هایپایه تک اهميت بيان
باال بودن  یلدشت فارس دال ینمناطق خشک در زر ياهانگ

تاج پوشش درختان  یربانک بذر در ز یا گونه یتراکم و غنا
 را اطراف باز محيط به نسبت Ziziphus spina-christiکنار 

 پوشش تاج ثيرأت الشبرگ، معرض در بذرها گرفتن قرار به
 در بيشتر رطوبت وجود و بذرها انداختن دام در گونه این
 .دادند نسبت آن اطراف باز محيط به نسبت گونه این زیر

( نشان داد که 7773و همکاران ) Agusto تحقيق نتایج
 Pinusي پوشش درختان کاج جنگل تاج یربانک بذر در ز

sylvestris با مقایسه در بذر تراکم و گونه تعداد نظر زا 
 مازو سفيد و  (Fagus sylvaticaراش دیگر های گونه

(Quercus speraea است بوده فقيرتر. Niknam  و
های در بررسي تغييرات مکاني ویژگي ،(7799همکاران )

 و مرکز پایين، لبه باال، لبه) نقطه بانک بذر خاک در چهار
 مراتع در Onobrychis cornutaگياه بالشتکي هر از( خارج

گياهان  که موقعيت کردندبيان  البرز شمال در کوهستاني
 داریمعني بانک بذر خاک تأثير غنای و تراکم بر بالشتکي

 و مرکز بانک بذر در غنای و تراکم باالترینکه  طوری به. دارد
 لبه بين که درحالي شد، مشاهده گياهان بالشتکي یلبه باال

 از داریمعني تفاوت گياهان بالشتکي)کنترل(  خارج و پایين
 که داد نشان نتایج براین، عالوه .نشد مشاهده غنا و تراکم نظر

گياه  یک در موقعيت ذکر شده چهار بين بذر بانک ترکيب
 مطالعات اما .با یکدیگر دارند زیادی همبستگي بالشتکي

های چوبي مختلف بر در زمينه تأثير تاج پوشش گونه اندکي
 انجام شدههای بانک بذر خاک در مناطق خشک ویژگي
بررسي منابع نشان داد که بانک بذر خاک زیر تاج  است.

و  Astragalus myriacanthusپوشش دو گونه 
Acantholimon spinosum  در استان یزد مقایسه و نتایج

مطالعه  ( وErfanzadeh et al., 2019آن ارائه شده است )
پژوهش تأثير این در  براینبنا .است نشدهدیگری گزارش 
)با تاج پوشش چند  Daphne mezereum سه گونه چوبي

)با تاج پوشش تک پایه  Amygdalus scoparia پایه آزاد(،
متراکم(  )با ساختار بالشتکي نيمه Ebenus stellata و آزاد(

تراکم و ترکيب بانک بذر  بر که در کنار یکدیگر حضور دارند
تا بتوان از طریق حفظ و خاک مورد مطالعه قرار گرفت 

 اقدام ،های بانک بذرهای چوبي مؤثرتر بر ویژگياحياء گونه
 .مراتع، حفظ و توسعه آن نمود به مدیریت صحيح

 

 ها روش و مواد
 مورد مطالعه منطقه

غربي استان یزد در فاصله  منطقه مورد مطالعه در جنوب
مراتع روستای چنارناز  کيلومتری غرب شهرستان خاتم، 07

 در حدوداین منطقه با مساحتي  (.9 واقع شده است )شکل
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متر از سطح دریا با  7777هکتار و ارتفاع متوسط  091
متر در محدوده طول ميلي 707ميانگين بارندگي ساالنه 

شرقي و عرض  04°7ʹ91ʺتا  04°7ʹ73ʺجغرافيایي 
 شمالي قرار دارد. 37°4ʹ09ʺتا  37°4ʹ91ʺجغرافيایي 

درجه  0/92ساالنه این منطقه  هوای دمای ميانگين
با توجه به اطالعات آب و هوایي ایستگاه  گراد بوده، سانتي

منطقه بر اساس شاخص دومارتن  هواشناسي شهر مروست و

 پوشش .آیدجزء مناطق خشک به حساب ميمورد مطالعه 
 ،Ziziphora tenuior علفي یهاگونه غلبه با منطقه گياهي

Medicago radiata، Stipa barbata، Valerianella 

oxyrhynchus و Medicago radiata، سه یراشکوبز در 
بوده  D. mezereum و  A. scoparia،E. stellata گونه

  است.

 

  
 

 

 بردارینقشه موقعیت منطقه و نقاط نمونه -1 شکل

 

ای برای مطالعه برداری از خاک و روش کشت گلخانهنمونه
 بانک بذر خاک

برداری از خاک برای بررسي بانک بذر خاک در نمونه
بعد از اتمام فصل رشد گياهان و ریزش  9311اوایل پایيز 

 90ابتدا اقددام بده انتخداب تصدادفي      بذر آنها انجام شد.
هددا سدده گوندده چددوبي  سددایت کدده در هریددک از سددایت

A.scoparia،E. stellata ، D. mezereum  در کنددار

یکدیگر حضور داشدتند، شدد. سدپس بدا اسدتقرار پدالت       
اشدکوب  های مختلف زیدر در قسمت (متر سانتي 07×07)

های چوبي مذکور و فضای بداز بدين آنهدا    هریک از گونه
توسدط   متدر سانتي 0-7های خاک از عمق )کنترل( نمونه

 ,.Busso et al) متر برداشت شد سانتي 0اوگری به قطر 

 گردیدد  آوری جمدع  خاک نمونه 17 در مجموع و (2009
 خداک،  هدای نمونده  از هریک برداشت از پس (.7)شکل 
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 از پددس و پالسددتيکي هددایکيسدده توسددط هددانموندده
 دمدای  با سردخانه به( نمونه قطعه شماره) گذاری برچسب

سدرمادهي   تيمدار  انجام منظور به گرادسانتي درجه 4 تا 9
 ,Harper)مددت یدک مداه نگهدداری شددند       منتقل و به

های خداک در محديط گلخانده بدا شدرایط      نمونه .(1977
گراد و رطوبت کافي درجه سانتي 70تا  99دمایي مناسب 

 70×90×2) ابعداد  بده کارتوپالست  سيني 977در داخل 

-سيني نمونه مناسب کشت شدند. در داخل هر (مترسانتي

هددای خدداک بددر روی الیدده نددازکي از ماسدده اسددتریل    
ای پخش شد تا ضدخامت  دریا( به گونه ي ماسهیشو )نمک

در معدرض  بذرها متر نباشد و کليه سانتي 7آنها بيشتر از 
زندي  نور و هوا قدرار بگيرندد و از شدانس بداالی جوانده     

-ها به صورت تصدادفي در قفسده  سيني باشند.برخوردار 

پاشي مدنظم   هایي با رژیم نور طبيعي قرار گرفته و با آب
 تنها ينيس 97داخل  در عالوه همرطوب نگهداری شدند. ب

تدأمين رطوبدت    .شد کشت( شاهد عنوان )به یلاستر ماسه
هدا بده   و رشدد نونهدال  بدذرها  زني مورد نياز برای جوانه

پدس از کشدت در    .انجدام گردیدد  صورت آبياری دسدتي  
های در حال ظهور در فواصل منظم شمارش، گلخانه نهال

 هددا حددذف شدددند  شناسددایي و در نهایددت از سدديني  
(Chaideftou et al., 2009).   پس از شش ماه که دیگدر

هفتده   7ها سبز نشد آبياری به مدت بذری از داخل سيني
سپس بعد از یک خدراش سدطحي در خداک     قطع گردید.

بدذرهای  اقددام بده آبيداری و شدمارش     دوبداره  ها، نيسي
 زده شدد، تدا زمداني کده دیگدر بدذری سدبز نشدد        جوانه

(Erfanzadeh et al., 2013). 

 

  
 Ebenus stellata (C ) و Amygdalus scoparia (A) ،Daphne mezerum (B) چوبی گونه سه همجواری -2 شکل

 یزد استان چنارناز روستای مراتع هایسایت از یکی در( D)و کنترل 

 

 وتحلیل آماری تجزیه

محاسبه و  تفکيک گونه زده به جوانهبذرهای  کل تعداد
افزار اکسل   های مربوط به بانک بذر در نرم  دادهبعد 

منظور تعيين نوع  عنوان بانک اطالعات ذخيره شد. به  به
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ها با  ها، ابتدا نرمال بودن داده آزمون و مقایسه داده
استفاده از آزمون کولموگراف اسميرنوف و هموژني 
واریانس با استفاده از آزمون لون مورد بررسي 

های مربوط به به ذکر است که تمامي داده الزم قرارگرفت.
های رویشي زده و تراکم فرمجوانهبذرهای تراکم کل 

مربوط به فرم رویشي گندميان چندساله های جز داده به
 ها به لگاریتم آنها( نرمال بودند. )نرمالسازی با تبدیل داده

برای LSD  واریانس یکطرفه و تجزیه هایآزمون از
بذر تراکم  و زدهجوانه بذرهای کل تراکم مقایسه ميانگين

برگ چندساله و گندميان چندساله  های رویشي پهنشکل
 .A. scoparia،E. stellata  ،D گونه سه تاج زیر

mezereum استفاده شد.  آنها )کنترل( بين باز فضای و
-ها با استفاده از نرمهای آماری دادهوتحليل کليه تجزیه

 تشابه همچنين .انجام گردید 77سخه نSPSS  افزار
سه گونه و بيرون  بانک بذر در زیر تاج پوشش ترکيب

افزار در نرم (DCA)آنها با استفاده از آناليز چند متغيره 
PC-ORD .انجام شد 

 
 نتایج

 ای بانک بذر خاکترکیب گونه

 گونه متعلق به 12بذر مربوط به  7392در مجموع 
 گونه 3خانواده در بانک بذر خاک داخل و خارج  77

) A.scoparia،D. mezereum، (E. stellata  ها سينيدر
 ترتيب با ميانگين زده بهبيشترین بذر جوانه ظاهر شد.

گونه در زیر تاج  79بذر در مترمربع متعلق به  92/9933
بذر در  97/973ميانگين ، A. scoparia پوشش گونه

 .D گونه در زیر تاج پوشش گونه 37مترمربع متعلق به 

mezereum، بذر در مترمربع متعلق به  79/213 ميانگين
و ميانگين  E. stellata گونه در زیر تاج پوشش گونه 40
گونه در بيرون یا  73بذر در مترمربع متعلق به  49/934

 از فضای باز بين تاج پوشش این سه گونه جوانه زدند.
 گونه 07 خاک بذر بانک در زده جوانه هایگونه مجموع

 درختي گونه 3 ای،بوته گونه 0 گندمي، گونه 1 برگ،پهن
 9 و چندساله ها گونه درصد 17. بودند ایدرختچه یا

 یبندميتقس جینتا همچنين .بودند یکساله آنها درصد
 فرم اساس بر بذر بانک در موجود زدهجوانه بذرهای

 17گونه ) 31با  هاتيپتوفیکريهم که داد نشان يستیز
 تعداد گونه در کل بانک بذر بودند. نیباالتر یدرصد( دارا

 (،درصد 91) گونه 94 با هاژئوفيت بيترت پس از آن به
 گونه 3 با هاتيفانروف(، درصد 97) گونه 1 با هاتيتروف

 قراردرصد(  3گونه ) 7با  هاتيفوکام و ( درصد 4)
 .(9)جدول  داشتند

 

بررسی میزان تشابه ترکیب بانک بذر خاک چهار 

 (DCA)موقعیت با استفاده از آنالیز چند متغیره 

بر  DCA ( تحليل92/7( و دوم )77/7)دو محور اول 
های گياهي در بانک بذر خاک و اساس تراکم نسبي گونه

 DCA های بانک بذر خاک بر اساسبندی نمونهدسته

-دهد که ترکيب بانک بذر زیر تاج پوشش گونهنشان مي

در  E. stellataو  A. scoparia ،D. mezereum های
پوشش قابل ون تاجمقایسه با یکدیگر و در مقایسه با بير

 (.3)شکل  تفکيک نبود
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 آنها بین باز فضای چوبی و گونه سه تاج زیر خاک بذر بانک در موجود گیاهان فرم زیستی و خانواده، فرم رویشیفهرست،  -1 جدول
 یزد استان ناز چنار مراتع در)کنترل( 

 زدهجوانه بذرهایموقعيت 

رم 
ف

تي
یس

ز
 

مر
ل ع

طو
 

   
رم 

ف
  

شي
روی

 

 زیر تاج پوشش خارج های گياهيگونه خانواده       

Contro

l 
Ebenu

s 

stellata 

Daphne 

mezereu

m 
Amygdalu

s scoparia 

* * * * Ge P F Amaryllidaceae Allium sp. 

*    Ge P F Amaryllidaceae Allium minutiflorum Regel. 

 *   He P F Boraginaceae Alkanna sp. 

 * *  Th A F Brassicaceae Alyssum minus (L.) Rothm. 

 * * * Ph P T Rosaceae Amygdalus scoparia Spach. 

  *  Ge P G Poaceae Arrhenathrum elatius (L.) P.B. ex J. Pr  

 * *  Ge P G Poaceae Arrhenathrum kotschyi Boiss 

* * * * Ch P S Asteraceae Artemisia sieberi Boiss. 

 * *  He P S Fabaceae Astragalus sp. 

  * * He A G Rubiaceae Asperula orientalis Boiss. & Hohen. 

* * * * Ge P G Poaceae Bromus scoparius L. 

* * * * He P F Asteraceae Carthamus glaucus M. Bieb. 

 * * * Ge P F Cyperaceae Carex sp. 

 *   He P F Asteraceae Crepis sp. 

 * *  He P F Fabaceae Cicer oxyodon Boiss & Hohen.  

 
* 

  
He P F Caryophyllacea

e 
Dianthus.orientalisAdams,Beitr.Natur

k. 
* 

 
* 

 
Ge P G Poaceae 

Dichanthiu.mannulatum 

(Forssk.) Stapf 
* * * * Ge P G Poaceae Erymopyrum distans (Ledeb) Jaub  

   
* Ge P F Brassicaceae Erysimum sp. 

* * * * Ge P G Poaceae Festuca ovina L. 
* * * * He P F Rubiaceae Galium aparine L. 

 
* 

  
He P F Brassicaceae Isatis sp.  

   
* Ge P F Juncaceae Juncus inflexus L. 

  
* 

 
He P F Chenopodiacea

e kochia prostrata (L.) Schrad 

  
* 

 
He P F Asteraceae Lactuca glaucifolia Boiss. 

* * 
  

He P F Boraginaceae Lappula microcarpa 

(Ledebour)En&Pr 

 
* * * He P F Linaceae Linum sp. 

  
* 

 
He P F Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. 

 
* 

 
* Th A F Caryophyllacea

e Minuartia decipienc (Fenzl) Bornm. 

* * 
 

* He P F Lamiaceae Marrubium vulgare L. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Marie_Fran%C3%A7ois_Joseph_Palisot_de_Beauvois
https://en.wikipedia.org/wiki/Boiss.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hohen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Forssk%C3%A5l
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Stapf
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Hudson_(botanist)
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 زدهجوانه بذرهایموقعيت 
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 زیر تاج پوشش خارج های گياهيگونه خانواده       

Contro

l 
Ebenu

s 

stellata 

Daphne 

mezereu

m 
Amygdalu

s scoparia 

 *   He P  F Lamiaceae Marrubium sp. 

* *   Th A F Fabaceae Medicago sativa L. 

 *  * He P F Fabaceae Medicago sp. 

  *  Th A F Lamiaceae 
Nepeta 

pungens(Bunge)Benth.,Lab.Gen 

* *  * He P S 
Chenopodiacea

e 
Nonea mucronata Forssk Ash Et  

  *  He P F Asteraceae Onopordon sp. 

*    Th A F Papaveraceae Papaver sp. 

*   * He P F Zygophyllaceae Peganum harmala L. 

 * *  Ph P T Anacardiaceae Pistachia atlantica Desf. 

 * * * He P F Lamiaceae Phlomis olivieri Benth. 

  * * He P F Polygonaceae Polygonum erectum L. 

 *   Ge P G Poaceae Poa sinaica Steud. 

   * He P F Apiaceae Pimpinella affinis L. 

  *    * He P F Polygonaceae Polygonum sp. 

  *   He P F Polygonaceae Polygonum dumosum Boiss 

     *  Ph  P T Grossulariace Ribes biebersteinii Berland.exDC. 

     *  He P F Asteraceae Scariola paradoxa L. 

  *  *   *  He P F Asteraceae Scoriola..orientalis (Boiss.)Sojak. 

 *  *   *   * He P F Apiaceae Scandix aucheri Boiss. 

   *   *   * He P F Asteraceae Scorzonera mucida L. 

     * He P F Asteraceae Senecio destontainei L. 

   *  He P F Asteraceae Saussurea heteromalla DC. 

*   *  *  * He  A  F 
Caryophyllacea

e 
Silene spergulifolia (Willd.) M.Bieb. 

* *  *  * He P F 
Caryophyllacea

e 
Silene sp.  

*   *  Ge P F Brassicaceae Sinapis sp. 

   *   * Th A F Solanaceae Solanum nigrum L. 

    *  He P  F Lamiaceae Stachy inflata L. 

 *  *   He P F 
Caryophyllacea

e 
Stellaria.blatteri Mattf. 

 *  *  *  He P F Poaceae Stipagrostic.plumose (Lin85n.) 

 *  *  *   * Ge P G Poaceae Stipa.Arabica Trin&Ru. 

  *  *  * He P F Asteraceae Taraxacummontanum(C.A.Mey.) 

 *   He P F 
Caryophyllacea

e 
Tianthus crinitus Sm. 
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 زدهجوانه بذرهایموقعيت 

رم 
ف

تي
یس

ز
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 زیر تاج پوشش خارج های گياهيگونه خانواده       

Contro

l 
Ebenu

s 

stellata 

Daphne 

mezereu

m 
Amygdalu

s scoparia 

*  * *  * He P S Lamiaceae ThymustrnascaucasicusRonniger. 

 *   He P F Asteraceae Tragopogon jezdianus L. 

 *   * Th A F Plantaginaceae Veronica anagallis L. 

    * Ch P S Lamiaceae Ziziphora clinopodioids Lam. 

 *   Th A F Lamiaceae Ziziphora tenuior L. 

Ge ،ژئوفيت :Heکریپتوفيت،  : هميTh ،تروفيت :Ph ،فانروفيت :Ch کاموفيت؛ :P ،چندساله :A یکساله؛ :Fبرگ،  : پهنG ،گرامينه :S ،بوته :T* حضور  :: درخت؛
 دهد. در بانک بذر خاک نشان ميرا ها گونه

 

 

 
 چهار در منطقه خاک بذر بانک گیاهی ترکیب نااریب تطبیقی تحلیل نمودار خاک بذر بانک هاینمونه ارتباط وتحلیل تجزیه -3 شکل

  (Control) پوشش تاج و بیرون Daphne mezereum ،Amygdalus scoparia ،Ebenus stellata پوشش تاج زیر موقعیت

 

 خاک بذر بانک کل تراکم بر چوبی هایگونه تأثیر

نشان داد کده   (7)جدول  نتایج آناليز واریانس یکطرفه
های چوبي مورد مطالعه بر تراکم کل بانک بذر خاک گونه

 LSD نتدایج آزمدون  کده   طوری به اند.دار داشتهتأثير معني

تراکم کل بانک بذر زیر تاج پوشش سه گونه که نشان داد 

 .A. scoparia)  ،D. mezereum،  (Eچدددوبي

stellataبيدرون تداج پوشدش    داری بيشتر از طور معني به
همچنين تراکم کل بانک بذر زیدر تداج پوشدش سده      بود.
داری چوبي مورد مطالعه با یکددیگر اخدتالف معندي    گونه

 (.4 )شکلداشتند 
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برگ ساله و پهنهای رویشی گندمیان چندفرم بذرهایزده و تراکم جوانه بذرهایطرفه تراکم کل  نتایج آنالیز واریانس یک -2جدول 

 )کنترل(و فضای بیرون  E.stellata) و A. scoparia)  ،D. mezereumزیر تاج پوشش سه گونه چوبی چندساله در

p-value F df نام صفات منابع مجموع مربعات ميانگين مربعات 

 تراکم کل بذر هابين گروه 2147179 7142147 3 3 73/7*

  ها داخل گروه 40179924 991979 01  

 تراکم گندميان چند ساله ها بين گروه 99 1 3 97 77/7**

  ها داخل گروه 34 77/7 01  

 سالهبرگ چندتراکم پهن هابين گروه 373797 972231 3 3 77/7*

  ها داخل گروه 9977779 37929 01  
*Significant at p<0.05, **Significant at p<0.01 

 

 
 بیرون و مطالعه مورد گونه سه زیر در( استاندارد خطای ± مترمربع در بذر تعداد) خاک بذر بانک کل تراکم میانگین مقایسه -4شکل

  (Control) پوششتاج
 .است دارمعني اختالف عدم دهندهنشان مشترک حروف و دارمعني اختالف دهنده نشان مشترک غير حروف

 

های رویشی تراکم بانک بذر شکل های چوبی برتأثیر گونه

 بانک بذر خاک 

تراکم  طرفه نشان داد که نتایج آناليز واریانس یک
برگ چندساله در رویشي گندميان چندساله و پهنهای فرم

پوشش با های چوبي و بيرون تاجزیر تاج پوشش گونه
تراکم  (.7دار داشتند )جدول یکدیگر اختالف معني

های رویشي زده در بانک بذر مربوط به فرمجوانهبذرهای 
،  (A. scopariaپوشش سه گونه چوبيمذکور در زیر تاج

D. mezereum و (E. stellataداری بيشتر از طور معني به
بر تراکم بانک  LSDنتایج آزمون  بود.بيرون تاج پوشش 

-جوانهبذرهای ساله نشان داد که تراکم بذر گندميان چند

 .Aپوشش زده مربوط به گندميان چندساله در زیر تاج

scoparia داری بيشتر از طور معني بهD. mezereum  و
E. stellata  زده مربوط جوانهبذرهای تراکم سویي بود. از

 .E پوششبرگ چندساله در زیر تاجبه فرم رویشي پهن

stellata داری بيشتر از طور معني بهA. scoparia  وD. 

mezereum  ميانگين همچنين بيشترین (.1بود )شکل 
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 (.0باشد )شکل چندساله ميزده مربوط به فرم رویشي گندميان جوانهبذرهای تراکم 
 

 
 مورد گونه سه زیر در( استاندارد خطای ± مترمربع در بذر تعداد) چندساله گندمیان خاک بذر بانک تراکم میانگین مقایسه -5 شکل

  (Control) پوششتاج بیرون و مطالعه
 .است دارمعني اختالف دهنده نشان مشترک غير حروف

 

 
 مورد گونه سه زیر در( استاندارد خطای ± مترمربع در بذر تعداد) چندساله برگپهن خاک بذر بانک تراکم میانگین مقایسه -6 شکل

  (Control) پوششتاج بیرون و مطالعه
 .است دارمعني اختالف دهنده نشان مشترک غير حروف

 
  

a 

b 
c 

d 
 ۵۷  

 ۲۵۷  

 ۴۵۷  

 ۶۵۷  

 ۸۵۷ 

 ۱۰۵۷  

 ۱۲۵۷  

 ۱۴۵۷ 

Amygdalus scoparia Daphne mezereum Ebenus stellata Control

ه 
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 بحث 
های موجود در بانک بيشترین تعداد گونه در این تحقيق،

کریپتوفيت درصد( متعلق به فرم زیستي همي 17بذر خاک )
مطابقت ( 7799) همکاران و Kamrani این با نتایج بود.

ای ای گستردهها سيستم ریشهکریپتوفيتهميبيشتر  .داشت
هایي هستند که در زمستان در نزدیکي دارای برگ دارند.

این گياهان در سطح های مانند و از جوانهخاک باقي مي
-خاک که مشخصه این گروه زیستي نيز هستند، محافظت مي

بازسازی سریع و مداوم  اجازه هاکریپتوفيتکنند و به همي
د تا زماني نده و یا پس از اختالل را مي در فصل رشد بعدی

بنابراین گياهان  که بذرها در پایان فصل رشد شکل بگيرند.
-رویشي و هم جنسي تکثير ميکریپتوفيت هم به روش  همي

ترین فرم زیستي گياهان در برخي مراتع مربوط عمده شوند.
برگان و گندميان ها است که اغلب پهنکریپتوفيتبه همي

 (Vila & Gimeno, 2009 ). شوندچندساله را شامل مي

ها بيشترین تعداد گونه کریپتوفيتها بعد از هميژئوفيت
ها ژئوفيت این تحقيق داشتند.در بانک بذر خاک را موجود 

 در شرایط دمایي سرد به صورت ریزوم،گياهاني هستند که 
مانند و هيچ عضوی از آنها پياز و غده در زیر خاک باقي مي

ذخایر گياهي انباشته شده  شود.در فصل سرد سال دیده نمي
ها باعث رشد بسيار سریع در ها، پيازها و یا ریزومدر غده

های هوایي آنها در پایان فصل شده و اندامآغاز فصل رویش 
 & Huntley). روندمساعد خشک شده و از بين مي

Walker, 2012)  توان گفت که باال بودن فراواني  ميبنابراین
-کریپتوفيت و ژئوفيت در بانک بذر خاک ميگياهان همي

روزميني نيز  تواند به دليل حضور بيشتر آنها در پوشش
های زیستي  این تحقيق نشان داد که فرم نتایج بعکس باشد.
ترتيب کمترین درصد  فانروفيت و تروفيت به فيت،کامو

و  هافيتکامو فراواني را در بانک بذر خاک داشتند.
زا های جوانههایي چوبي هستند که غنچهها گونهفانروفيت

 مورددر این  اند.های گياه قرار گرفتهدر آنها بر روی اندام

Wang کاهش حضور که  کردندبيان  (7793) همکاران و
ها در بانک بذر خاک شاید به این ها و فانروفيتفيتکامو

های منطقه که در این دو ای از گونهدليل است که سهم عمده

فرم زیستي قرار داشتند قادر به تشکيل بانک بذر پایدار 
خاک نبوده و درصد کمي از این دو فرم زیستي در فلور 

ها باید گفت کاهش تروفيت مورددر  اند.ضور داشتهمنطقه ح
اند که توليد هایي شناخته شدهعنوان گونه ها بهاگرچه تروفيت

اند اما در منطقه مورد مطالعه این تحقيق بذر زیادی داشته
ها در شاید علت کم بودن تروفيت ،بانک بذر کمي داشتند

 ایجبانک بذر خاک به دليل چرای زودرس دام باشد. نت
زیر تاج ای بانک بذر خاک در ترکيب گونه از بررسي حاصل
 ،A. scoparia)، D. mezereum سه گونه پوشش

(E.stellata و بيرون تاج پوشش توسط DCA آناليز( 

ای بانک بذر خاک نشان داد که ترکيب گونهتطبيقي نااریب( 
ها در هر چهار موقعيت از نظر حضور و عدم حضور گونه

تواند به دليل حضور مي مسئلهاین  یکدیگر بودند.مشابه 
 ،Brumus scoparius مشترک از قبيلهای گياهي گونه

Stipa arabica، Galium aparine، Eremopyrum 

distans، Festuca ovina، Silene spergulifolia، 
Carthamus glaucus، Silene sp.، Thymus 

transcausicus، Artemisia sieberi، Allium sp.، 
Scandix aucheri،  تاج پوشش در بانک بذر خاک زیر

 A.scoparia)، D. mezereum،(E. stellata های چوبيگونه

 نشان داد که تحقيقاین  نتایج و بيرون تاج پوشش باشد.
 تراکم کل بانک بذر خاک در زیر تاج پوشش سه گونه

A. scoparia) D. mezereum، (E. stellata  معنيطور  به-

تراکم  افزایش مورد در بود. پوششداری بيشتر از بيرون تاج
 و Golami (7799)ت مطالعا نتایجبانک بذر خاک 

Bakoglu ( 7771و همکاران)  نشان داد که الگوی توزیع
افقي تراکم بانک بذر خاک از زیر تاج پوشش به فضای باز 

در جوامع گياهي مراتع چنارناز گياهان  کاهش یافت.
 اند.های چوبي نمایان شدهچندساله زیادی به صورت توده

 های چندساله ميکروکليمای زیر اشکوب خود را بهاین گونه
باعث تسهيل در بقای سایر گياهان  دهند کهنحوی تغيير مي

و حفاظت از این گياهان در برابر چرا و سایر عوامل محيطي 
این  در زیر تاج پوشش بذرهادر نتيجه تراکم  ،دشومي

هایي تراکم باالی گونهسویي از  یابد.گياهان افزایش مي
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 و Bromus scoparius  ،Stipa Arabicaمانند

Eremopyrum distema  های  زیر تاج پوشش گونهدر
نسبت  A. scoparia) ،D. mezereum ،(E. stellata چوبي

تراکم بيشتر بانک بذر  به بيرون تاج پوشش از علل عمده
های چوبي نسبت به بيرون تاج پوشش گونهخاک زیر تاج 

 کهنتایج این تحقيق نشان داد  همچنين پوشش بوده است.
زده مربوط به فرم رویشي گندميان جوانه بذرهایتراکم 

داری طور معني به A. scopariaپوشش چندساله در زیر تاج
تراکم  سویيبود. از  E. stellataو  D. mezereumبيشتر از 
برگ چندساله رویشي پهن زده مربوط به فرمجوانه بذرهای

داری بيشتر از طور معني به E. stellata پوششدر زیر تاج
A. scoparia  وD. mezereum .طور کلي نتایج ما  به بود

 .Aپوشش زده در زیر تاججوانه بذرهایتراکم  نشان داد که

scoparia چوبي داری بيشتر از دو گونهطور معني به 
D. mezereum  وE. stellata .گندميان چندساله دارای  بود

مسافت کم پراکنش بذر بوده و اتالف بذر آنها از بانک بذر 
باالی گندميان  تراکم توسط شکارچيان بذر قابل توجه است.

این  دهندهتاج پوشش هر سه گونه نشان چندساله در زیر
 هایاست که گندميان چندساله همبستگي زیادی با گونه

از  چوبي داشته است. مطالعات زیادی نشان داده که بسياری
های گياهان در برابر چرای دام به زیر تاج پوشش گونه

 Aboling et) کنندبرند و آنجا توليد بذر ميگياهي پناه مي

al., 2008). های توسعه از محدودیت پوشش تاج زیرا 
 عنوان به کاهد.مي های گياهي در بيرون از تاج پوشش گونه

های چوبي با تأثير بر سرعت حرکت مثال تاج پوشش گونه
ترتيب باعث  در زیر اشکوب خود به بذرهاباد و مخفي کردن 

تاج سویي از  گردد.کاهش پراکنش و کاهش شکار بذر مي
 برایهای چوبي با ایجاد شرایط مطلوب پوشش گونه

د بذر و نقش مهمي را در استقرار نهال، تولي بذرهازني  جوانه
درنتيجه افزایش تراکم گندميان چندساله در زیر تاج پوشش 

در بيان علت افزایش تراکم  کند.نسبت به بيرون ایفا مي
شاید  E. stellata برگان چندساله در زیر تاج پوشش پهن

با داشتن ساختار تاج پوشش  این گونه بتوان گفت که
)حداکثر  متراکم و ارتفاع کمتر از سطح زمين بالشتکي نيمه

با ساختار  ،A. scoparia متر( نسبت به گونه 0/9ارتفاع 
تواند متر مي 0/3تاج پوشش تک پایه آزاد و حداکثر ارتفاع 
 با اندازه بذرهایتأثير بيشتری بر رطوبت و پراکندگي 

همچنين  برگان در زیراشکوب خود داشته باشد.کوچک پهن
ای حضور درختچههای درختي یا گونهکه  نتایج ما نشان داد

 Teketayو  Wassie کمي در بانک بذر خاک داشتند.

های چوبي در بانک کاهش حضور گونه مورددر  ،(۲۰۰۶)
بذر خاک بيان کردند که بزرگي اندازه بذر در برخي 

های چوبي )با دارا بودن رطوبت و اندوخته غذایي باال(  گونه
دیگر  یسوزني و استقرار سریع و از باعث جوانه سواز یک

های چوبي نسبت به گونه بذرهایسبب شکار زودتر 
زمان حضور بذر  به همين دليل گردد.ریزتر مي بذرهای

های های چوبي در بانک بذر خاک در مقایسه با گونهگونه
علفي که توانایي حفظ خود به صورت بذر در بانک بذر 

 همچنين خاک به مدت طوالني را دارند کم است.

Chaideftou های دليل فقدان گونه (7771همکاران ) و
های بالغ در پوشش چوبي در بانک بذر خاک را فقدان گونه

تحقيق  این در گياهي روزميني و خواب بذر آنها دانستند.
ساختار تاج بالشتکي  های چوبي باگونهکه  رفتانتظار مي

های با ساختار تاج در مقایسه با گونه .(E. stellata)متراکم
-بيشتر و معنيثير أت( D. mezereumو  A. scoparia)آزاد 

 نتایج این تحقيق نشان داد کهاما داری بر تراکم داشته باشند. 
طور  به A. scoparia تراکم بانک بذر در زیر تاج پوشش

های چوبي با گونه د.بو .E. stellataداری بيشتر از معني
توانند های متفاوت نسبت به یکدیگر ميداشتن ساختار

 های بانک بذر خاک داشته باشند.متفاوتي بر ویژگي هایاثر
های چوبي یعني نحوه قرارگيری هرگونه چوبي ساختار گونه

نسبت به سطح زمين، سطح و حجم تاج پوشش آن، از 
این  باشند.عوامل تعيين کننده در پاسخ به شرایط محيطي مي

در  بسزایيثير أتهای چوبي های ساختاری گونهویژگي
که  طوری به گيری بذر و درنتيجه استقرار آنها دارد.قابليت تله

ساختار گياهان، سطح و حجم  از ميان عوامل تعيين کننده
 خشک نيمه خشک و مناطق گياهان مرتعي در پوشش تاج

گياهي  پوشش و خاک رطوبت حفظ مهم در عوامل عنوان به
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ای درختچهای یا گياهان بوتهزیر اشکوب مطرح هستند. 
عنوان مرکز تجمع ماده گياهي بوده و مقدار این تجمع به  به

های زیستي گياه از قبيل حجم تاج پوشش بستگي ویژگي
توليد الشبرگ بيشتر  نتيجه پوشش بيشتر در حجم تاج دارد.

تأثير بيشتر بر عناصر غذایي زیر اشکوب باعث نفوذ  عالوه هب
در  شود.پوشش خود ميتاج  در زیر بيشتری بذرهایتعداد 
در Hosseini Kahnuj (7790 )و Erfanzadeh مورداین 

 Pistaciaاثر تاج پوشش سه گونه نتایج مطالعه خود روی 

atlantica،Amygdalus scoparia  و Amygdalu 

eburnea s که  کردندبيان های بانک بذر خاک بر ویژگي
بوده الشبرگ زیر تاج پوشش گياهان حاوی مواد آلي مغذی 
 ،یابندو از آنجا که بذرها در مجاورت گياه مادری تجمع مي

عنوان محيطي امن برای  بههای گياهان الشبرگ بنابراین
 مطالعه نتایج کنند.و استقرار بذر گياهان عمل ميء بقا ذخيره،

با سطح و حجم تاج  P. atlantica که نشان دادن امحققاین 
 تراکمدیگر تأثير بيشتری بر  پوشش بيشتر نسبت به دو گونه

تحقيق نيز شاید بتوان این در  بانک بذر خاک داشته است.
به دليل داشتن سطح و حجم بيشتری از  A. scopariaگفت 

تواند تراکم بانک بذر مي E. stellataتاج پوشش نسبت به 
 .شداین گونه داشته با خاک باالتری نسبت به
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Abstract 

   The present study was conducted to investigate the canopy cover effect of three woody 

species of Almond (Amygdalus scoparia), daphne (Daphne mezereum), and Ebenus stellata on 

the composition and density of the seed bank of the soil under their stratum. The study was 

performed in the early fall of 2017 after the end of the growing season and the fall of their seeds 

in the Chenarnaz village rangelands of Yazd province. Fifteen individuals were selected from 

each of the mentioned woody species. Soil samples were taken by an auger from under the 

canopy of woody species with a control treatment outside the canopy. Soil seed density and 

composition in the samples were measured by cultivation in a greenhouse. The results of one-

way analysis of variance showed that the total density of the seed bank under the canopy of 

three woody species A. scoparia (with an average of 1133.17 seeds m2), D. mezereum (with an 

average of 823.10 seeds m2), E. stellata (with an average of 793.21 seeds m2) were significantly 

different from each other. Besides, the total density of the seed bank under the canopy of the 

three mentioned woody species was significantly higher than outside the canopy (with an 

average of 134.48 seeds m2). Also, species with hemicryptophyte biological form had the 

highest abundance in the soil seed bank. The results of this study showed the positive effect of 

canopy cover of woody species in semi-arid regions of the country on increasing the density of 

seed bank under the canopy compared to the environment, and the higher effect of A. scoparia 

on the density of seed bank under the canopy compared to D. mezereum and E. stellata was 

proved, and the conservation of this species was emphasized. 

 

Keywords: Soil seed bank, soil seed bank density, Amygdalus scoparia, Daphne mezereum, 

Ebenus stellate. 
 

 


