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  11/01/1399؛ تاریخ پذیرش: 10/10/1398تاریخ دریافت: 

  1چکیده
بررسی و ارزیابی ذخایر بذري خاك در یک اکوسیستم، اطالعات ارزشمندي از وضعیت ترکیب گیاهی آن  سابقه و هدف:

تر شرایط پوشش گیاهی آن منطقه خواهد شد. در  ها منجر به درك و شناخت هرچه بیش آورد. این بررسی اکوسیستم فراهم می
   قرار گرفت. مورد مطالعه یزد باغ شادي شده حفاظتبار پتانسیل بذري خاك در منطقه  رو براي نخستین پیش پژوهش

  

هر با تیپ مشابه انتخاب شدند. سپس در  یزد ابتدا دو محدوده تحت چرا و قرق از رویشگاه جنگلی باغ شادي ها: مواد و روش
متري  سانتی 10تا عمق برداري از بانک بذر برداشت شد. نمونه متر 12اي به شعاع پالت دایره 20تعداد  منطقه (تحت قرق و چرا)

متر) در زیر تاج درختان و نیز فضاي بیرون تاج در دو فصل رویشی (بهار و پاییز)  سانتی 10تا  5و  5تا  0خاك و در دو عمق (
زنی  هاي بانک بذر خاك به روش ترکیبی (استخراج بذور درشت و جوانهاي نمونهصورت گرفت. تراکم، ترکیب و غناي گونه

  ورد شد.بذور ریز) برآ
  

، متفاوت منطقه بانک بذر خاك برفصول رویشی بهار و پائیز  . تأثیرداشتبانک بذر خاك بر معناداري اثر عمق خاك  ها: یافته
باالتري را نسبت به فصل بهار نشان مقادیر هاي تنوع زیستی، فصل پائیز به لحاظ تعداد، تراکم و مقادیر عددي شاخصو  بود
  دار  تر از خارج آن بود و قرق اثر معنی تعداد و تراکم بانک بذر در زیر پوشش تاجی بیش نتایج،چنین بر اساس  هم داد.

وجود داري  تفاوت معنیمستقل نشان داد از نظر غنا بین منطقه تحت چرا و قرق  tنتایج آزمون  .نداشتبر بانک بذر خاك 
وتحلیل واریانس نشان  چنین نتایج تجزیه . همتر است بیشنسبت به منطقه حفاظتی  تعداد بذر ،منطقه تحت چرادر ندارد اما 

طور مقایسه  . همینداشتندداري اثر معنیبانک بذر خاك  موردمطالعهپوشش بر همه پارامترهاي  داد که فصل رویشی و تاج
تنوع اي،  هاي عددي تنوع زیستی بانک بذر خاك در مناطق تحت چرا و قرق نشان داد که مقادیر غناي گونه شاخص

 طور بهوینر و یکنواختی پیلو در فصل پائیز نسبت به فصل بهار و در زیر تاج نسبت به بیرون از تاج  - سیمپسون، شانون
  تر است. داري بیش معنی

  

                                                
  tabandeh@yazd.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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و  ها دامپس از سبز شدن توسط شاید شود اما  هاي مختلف تولید می در منطقه تحت چرا نیز به اندازه کافی بذر گونه: گیري نتیجه
زادآوري جنگل  تنهایی بهبا توجه به تراکم و تنوع بذر برآورد شده بانک بذر خاك، قرق  واقع درد. نرو از بین میموجودات منطقه 

هاي  سوسک ویژه بهرسد باید جهت رفع مشکالت خشکیدگی بادام و آفات نظر می به حال عین دراما  کند میرا تضمین 
  تدبیري اندیشیده شود. خوار چوب

  
  تحت چرا و قرق منطقه، شاخص تنوع زیستیجنگل باغ شادي یزد، بانک بذر خاك،  هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه
ترین اشکال حیاتی و  پوشش گیاهی از عمده

 تر زمین است. بیشکرهسطحی  آشکارترین قسمت
هاي انسانی در ارتباط با پوشش گیاهی و  فعالیت

بخش بنابراین پوشش گیاهی است. تولیدات آن 
تر  بیشجدانشدنی از زندگی انسان است. در 

بر  تنها نههاي طبیعی، اجتماعات گیاهی  رویشگاه
اساس ترکیب پوشش گیاهی روزمینی، بلکه بر اساس 
 ذخایر بذر موجود در خاك نیز قابل تفکیک هستند

بذر خاك) شامل  ه. بانک بذر خاك (ذخیر)2(
نیافته گیاهان و رویش  اي از بذرهاي زنده مجموعه

 .مختلف است که در سطح یا درون خاك قرار دارند
گیاهان مادري بر روي خاك و  ریزيبذرس از پ

 علت رقابت شدید و مهیا نبودن شرایط ، بهبرگ الش
شوند.  نزده و در خاك ذخیره میجوانه  ،مناسب

براي  فرارسیدن شرایط مناسب محض به حال بااین
در ترکیب گیاهی روزمینی  ،در منطقه زنی جوانه

بذرها در توان گفت  . در این حالت مییابندمیحضور 
حالت خواب قرار دارند. البته تعداد بسیاري از بذرها 

علت حمله آفات، بیماري، مرگ  پس از پراکنش به
موجودات،  دیگرجایی توسط پرندگان و  رویان، جابه

و تنها روند میفرورفتن در اعماق خاك و پیري از بین 
بانک بذر خاك گیري شکلتعدادي از این بذرها در 

د. بذرهایی که بعد از پراکنده شدن در کنن رکت میاشم
گیرند، بانک بذر موقتی و میالیه سطحی خاك قرار 

پس هاي عمیق خاك قرار دارند و در الیههایی که  آن

بانک  ؛شوندمیبذرها فعال  اکثراز رشد و سبز شدن 
جا که  از آنآورند.  بذر دائمی خاك را به وجود می

هاي متفاوتی  هاي گیاهی مختلف در زمان گونه
تغییرات  تأثیر تحتبانک بذر خاك کنند،  بذرافشانی می
ترکیب و انبوهی یا تراکم چنین  هم .فصلی است

پوشش آشکوب فوقانی رویشگاه جنگلی همواره  تاج
 .استبوده در تنوع بانک بذر خاك گیاهان موثر 

حفظ و نگهداري  گیاهان آشکوب باالتر در رو ازاین
  ).10و  3(دارند ثیر أبانک بذر خاك ت

 سه روش براي مطالعه بانک بذر خاك طورکلی به
: در این روش ايروش کشت گلخانه - 1 :وجود دارد

 زنی بذرهاي موجود در آنخاك منطقه جهت جوانه
گیرد و  تحت مراقبت قرار می در شرایط گلخانه
تا زمانی که هیچ بذر  زده جوانهشمارش بذرهاي 

روش استخراج  -2 یابد. جدیدي جوانه نزند؛ ادامه می
هاي خاك در این روش بذرهاي موجود در نمونه :بذر

و  ، شناساییجداسازيپس از انتقال به آزمایشگاه، 
: در این روش روش ترکیبی - 3 د.نشو شمارش می

 هستند؛بذرهاي درشت که قابل شناسایی  اابتد
شوند و سپس خاك هر رش میجداسازي و شما
در گلخانه تحت  ،زنی سایر بذرها نمونه جهت جوانه

گیاهان  بر اساسگیرد و سایر بذرها  مراقبت قرار می
مورد شمارش و شناسایی  بذرها زنی حاصل از جوانه

  ).1( یرندگ قرار می
براي مطالعه بانک بذر خاك معمول  طور به

شناخت اثرات مدیریت گذشته و حال بر پوشش 
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هاي احیایی و  گیاهی منطقه و افزایش کیفیت طرح
هایی از رویشگاه طبیعی جنگل که  حفاظتی در قسمت

عوامل مخرب طبیعی و انسانی قرار گرفته  تأثیر تحت
هاي گیاهی موجود  شود. بررسی گونهانجام می ،است

نی)، براي زمی (پوشش گیاهی زیر بذر خاكدر بانک 
شناخت درست و بهتر ترکیب گیاهی و فلورستیک 

، نایاب، در حال کمیابهاي  منطقه و حفاظت از گونه
انقراض و حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی گیاهی 
و حفظ اکوسیستم حساس جنگلی و اعمال مدیریت 

اي  ). ترکیب گونه22شود ( بهتر منطقه انجام می
 ،شده تخریبهاي  هاي اولیه رویشگاه بسیاري از کلونی

در بانک بذر خاك عمده  طور بهکه هستند گیاهانی 
). امروزه با گسترش روزافزون 15( شوند می یافت
هاي جنگلی، ضرورت  رویشگاه هاي مدیریت طرح

دستیابی به اطالعات پایه در خصوص بانک بذر خاك 
 يتجدید حیات و احیا يهنماخطوط را عنوان به

هاي جنگلی افزایش یافته است  جوامع گیاهی رویشگاه
براي خاك هاي علمی بانک بذر  ). بررسی23و  20(

هاي  نخستین بار از اوایل قرن بیستم در عرصه
گذشته طی دو دهه  و شدکشاورزي و مرتعی شروع 
هاي جنگلی داشته است  کاربرد فراوانی در رویشگاه

)1.(  
بانک بذر خاك جهت مطالعه رو  پیشپژوهش 

این  پتانسیلاز  با هدف استفاده موردمطالعهمنطقه 
چنین  هممنطقه براي بازسازي پوشش گیاهی بانک 
و موارد  باارزش گاه ذخیرهمدیریت پایدار این جهت 
  انجام شد.دیگر  مشابه

  
  ها مواد و روش

شده باغ شادي،  منطقه حفاظت: موردمطالعهمنطقه 
ترین نقطه استان یزد با مساحتی معادل  واقع در جنوبی

 54° 05′ 35ʺهکتار در مختصات جغرافیایی  11665
  تا  29° 42′ 50ʺ طول شرقی و 54° 14′ 00ʺتا 

 ).19عرض شمالی قرار گرفته است ( °29 ′50 41ʺ
اراضی  تحت قرق بوده است. 1372منطقه از سال 

متري واقع  2664تا  1840منطقه در دامنه ارتفاعی 
درصد از اراضی  9/11اند. به لحاظ شیب اراضی،  شده

 74/39درصد،  2تر از  این منطقه داراي شیب کم
 67/0درصد و فقط  30تا  15درصد داراي شیب 

). 8( هستنددرصد  65شیب بیش از  دارايدرصد آن 
از  )1395تا  1375( ساله 20بر اساس آمار هواشناسی 

 شده حفاظتهاي کلیماتولوژي اطراف منطقه  ایستگاه
میانگین بارندگی ساالنه منطقه ، جنگل باغ شادي

میلیون  6/31متر و حجم بارش آن معادل  میلی 2/285
از سیستم  هاقلیم منطقه با استفاد .استمترمکعب 

اراضی منطقه از نظر  شد.خشک برآورد دومارتن، نیمه
سیرجان  -شناسی جزء زون تکتونیکی سنندج زمین
د. در این منطقه واحدهاي نشوبندي می طبقه

هاي مرتفع متشکل از فیزیوگرافی کوهستانی و تپه
اي، شیل و مرمیت با ماسه -هاي سخت آهکی سنگ

در  غیریکنواختدار و عمق سنگریزهخاك بسیار کم
واحد کوهستان تا خاك خیلی عمیق با بافت متوسط 

د و با درص 15- 10هاي مرتفع با شیب واحد تپهدر 
شده است. بافت متوسط قابلیت کم براي چرا واقع 

  ).19(است لومی  صورت بهخاك 
برداري از بانک  نمونهبرداري بانک بذر خاك:  نمونه

پس از  1396ماه سال  ) آذر1بذر خاك طی دو مرحله: 
، 1397ماه سال  ) اردیبهشت2ریزش کامل بذرها و 

اندکی پس از آغاز فصل رویش گیاهان و زمانی که 
زنی کرده و بذرپاشی  خاك جوانه  ساله تر بذور یک بیش

سال جدید شروع نشده است، انجام شد. به این 
و گاه ذخیرهداخل منظور، ابتدا دو منطقه قرق در 

گاه و در اطراف منطقه تحت چرا در خارج از ذخیره
انتخاب باغ شادي روستاي باغ معدن واقع در جنگل 

دو منطقه از شرایط اقلیمی، ادافیکی  که طوري به شدند
 . سپس در هرو توپوگرافی مشابهی برخوردار بودند
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اي به ابعاد چرا و قرق) شبکهیک از دو محدوده (تحت
هر متر مشخص و روي نقشه قرار گرفت. در  50×50

متر  12اي به شعاع دایره )16( پالت 20تعداد  منطقه
معیار قرارگیري  بر اساسابعاد پالت شت شد. بردا

در . گرفته شددر نظر درخت در هر پالت  15حداقل 
شیب دامنه،  مانندهر پالت، خصوصیات محیطی 

جهت توپوگرافی، ارتفاع از سطح دریا و موقعیت 
، نما قطب، سنج شیبترتیب با استفاده از  جغرافیایی به

(مدل  GPSسامانه تعیین موقعیت جهانی یا 
Garmin.چهار قاب  پالتسپس در هر  ) ثبت شد

تصادفی انتخاب و خاك در  طور بهمتر  سانتی 20×20
 متري سانتی 5-10و  0-5هاي ها از عمق محل این قاب

در زیر تاج و دو نمونه نیز از فضاي بیرون تاج 
ماه در محیطی  2مدت  هاي خاك به برداشت شد. نمونه

گراد قرار گرفت تا نتیدرجه سا 3- 4سرد و در دماي 
 ).4خواب بذور هماهنگ شود (

بر اساس روش ترکیبی، پیش از اي:  کشت گلخانه
هاي بانک بذر در گلخانه، ابتدا بذرهاي کشت نمونه

زنی داشتند، از قابلیت جوانه اي کهدرشت و زنده
هاي خاك جدا، شمارش و ثبت شد، سپس  نمونه
هاي بانک نمونه ).1منتقل شدند ( ها به گلخانه نمونه

 25اي و تحت شرایط دمایی بذر در یک واحد گلخانه

گراد در داخل ظروف پالستیکی مسطح درجه سانتی
کشت داده شده و مورد مراقبت و آبیاري منظم قرار 

هاي سبز شده گرفتند. شناسایی، شمارش و ثبت نهال
دیگر نهال جدیدي سبز  زمانی کهتا  ماه 9مدت  به

  جامید.نشد، به طول ان
آماري:  وتحلیل تجزیههاي تنوع و  محاسبه شاخص

براي مطالعه تنوع زیستی در جوامع گیاهی از 
اي  اي ماگوران، تنوع گونههاي غناي گونه شاخص

وینر و سیمپسون و یکنواختی پیلو مطابق  -شانون
جهت  ).12و  4استفاده گردید ( 1جدول 

 -کولموگروفها، ابتدا آزمون  داده وتحلیل تجزیه
ها و آزمون جهت بررسی نرمال بودن داده اسمیرنوف

ها انجام شد. سپس لون جهت بررسی همگنی واریانس
جهت بررسی اثر قرق، تاج پوشش، فصل رویشی و 

بر تراکم بذر، غنا، یکنواختی و  ها آناثرات متقابل 
، از تجزیه واریانس موردمطالعههاي تنوع  شاخص

اصلی مدل تجزیه واریانس از  استفاده شد. چون اثرات
؛ ها نرمال بود و توزیع داده شددو گروه تشکیل می

انجام شد.  tها توسط آزمون مقایسه میانگین
آماري افزار ها با استفاده از نرمداده وتحلیل تجزیه

SPSS .انجام شد  

  
  . اي تنوع گونه هاي غنا، یکنواختی و شاخص -1جدول 

Table 1. Indices of richness, evenness and species diversity.  
  ها شاخص

Indices  
  منبع

Reference  
  فرمول

Formula 
 )Sاي ( شاخص غناي گونه

Species richness index  
Maguran, 1988 )11(  R = S 

 شاخص یکنواختی پیلو
Pielou’s evenness index  

Peet, 1974 )14(  E1 = 	( )
 Pi=	  

 وینر -شاخص تنوع شانون
Shannon-Wiener’s diversity index  

Peet, 1974 )14(  H′ = −∑[P 	Ln	P ]  

 شاخص تنوع سیمپسون
Simpson’s diversity index  

Hill, 1973 )6(  λ = 1 − ∑ 	( )
	( )

  

S ها = تعداد گونه، Pi  نسبت افراد در گونه =i ) امniها ( ) به مجموع گونهN( 
S= Number of species, Pi= The ratio of individuals in i-species (ni) to total species (N) 
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 نتایج
در منطقه تحت چرا و  پژوهشبر اساس نتایج این 

بذر در  2900متر) تعداد سانتی 0-5در عمق سطحی (
 15خانواده،  10که مربوط به  شناسایی شد هر مترمربع
و  Rosaceaeهاي  خانواده .ندگونه بود 16جنس و 

Gramineae ) درصد)،  5/37هر کدام با سه گونه
 Papilionaceaeو  Caryophyllaceaeهاي  خانواده

یک با  ها هردرصد) و سایر خانواده 25با دو گونه (
هاي حاضر در بانک درصد)، خانواده 5/37یک گونه (

 5-10سطحی بودند. در عمق  یهخاك البذر 
شمارش بذر در هر مترمربع  154متر نیز تعداد  سانتی
  گونه  8جنس و  8خانواده،  7که مربوط به شد 

 57/28با دو گونه ( Rosaceaeبودند. خانواده 
  ترین فراوانی در الیه عمیق بود.  بیشداراي درصد)، 

هاي  ترین و گونه بیش Hordeum glacum هگون
Medicago minima ،Holosteum sp و 

Lypyrodiclis sp. مترمربع هر ترین تراکم بذر در  کم
در منطقه خاك سطحی و عمیق  هدو الی را در هر

  ).2تحت چرا نشان دادند (جدول 

 0-5در منطقه قرق و در عمق سطحی خاك (
عدد بذر در هر مترمربع  3714متر) تعداد  سانتی

 19جنس و  18خانواده،  13شمارش شد که مربوط به 
با چهار گونه  Gramineaeگونه بودند. خانواده 

و  Amaranthaceaeهاي درصد)، خانواده 22/22(
Papilionaceae درصد)  11/11یک با دو گونه ( هر

 55/5با یک گونه ( هاي دیگر هر کدام و خانواده
سطحی بانک بذر  ههاي حاضر الی درصد)، خانواده

متر)  سانتی 5-10خاك بودند. در الیه عمیق خاك نیز (
  عدد بذر در هر مترمربع شناسایی شد  78تعداد 

گونه بودند.  9جنس و  9خانواده،  8که مربوط به 
درصد)،  5/37با سه گونه ( Rosaceaeخانواده 

  کدام با  هر هاي دیگر ترین فراوانی و خانواده بیش
 ههاي موجود در الی درصد)، خانواده 5/12یک گونه (

 subsp. mutica هگون عمیق بانک بذر خاك بودند.
Pistacia atlantica هاي  ترین و گونه بیش

Erodium sp.، Fumaria sp.  وAstragalus sp. 
  ).3ترین تراکم بذر در مترمربع را داشتند (جدول  کم

 
  . اي بانک بذر خاك در منطقه تحت چرا ترکیب گیاهی، فرم زیستی و تراکم گونه -2جدول 

Table 2. Plant composition, life form and species density of soil seed bank in grazing area.  
 مترمربع در بذر خاك تراکم

Seed density per m2 فرم رویشی 
Growth form 

  شکل زیستی
Life form 

 خانواده
Family 

 نام فارسی
Persian name  

 نام علمی گونه
Scientific name of the species  

5-10 cm 0-5 cm  

0.013 0.22  Ph  درخت   
Tree  

  ایان پسته
Anacardiaceae 

 Pistacia atlantica subsp. mutica  بنه

0.005  0.12  Ph   درختچه  
Shrub  

  افرائیان
Aceraceae 

 Acer monspessulanum  کیکم

0  0.0035  Ph 
  درختچه 
Shrub  

  گل سرخیان
Rosaceae  

  Amygdalus elaeagnifolia  ارژن

0.001  0.005  Ph  درختچه  
Shrub  

  مازریونیان
Thymeleaceae  

 .Daphne sp  دافنه (خوشک)

0.001  0.048  Ph 
  درختچه 
Shrub  

  سرخیانگل 
Rosaceae  

  Amygdalus scoparia  بادامک

0.011  0.0025  Ph  درختچه  
Shrub  

  گل سرخیان
Rosaceae  

  Prunus serotina  آلبالو وحشی

0.002  0.003  Ph 
  درختچه 
Shrub  

  اُرمکیان
Ephedraceae  

  .Ephedra sp  افدرا

0.034  0.9975  Th  گراس  
Grass 

  گندمیان
Gramineae 

 Hordeum glacum  جو هرز
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   - 2جدول ادامه 
Continue Table 2.  

 مترمربع در بذر خاك تراکم
Seed density per m2 

 فرم رویشی
Growth form 

  شکل زیستی
Life form 

 خانواده
Family 

 نام فارسی
Persian name  

 نام علمی گونه
Scientific name of the species  

5-10 cm 0-5 cm  

0  0.0005  Ge  علفی  
Grass 

  نعناعیان
Labiatae 

 Mentha longifolia  پونه

0 0.003  Th  علفی  
Grass 

  بادنجانیان
Solanaceae 

 Solanum nigrum  تاجریزي سیاه

0  0.0015 Th  گراس  
Grass 

  گندمیان
Gramineae 

 .Bromus sp  جارو علفی

0  0.0005 He  علفی  
Grass 

  باقالئیان
Papilionaceae 

 Medicago minima  یونجه صغیر

0  0.0005 Th  علفی  
Grass 

  میخکیان
Caryophyllaceae 

 .Holosteum sp  میخک

0  0.0005 Th  علفی  
Grass 

  میخکیان
Caryophyllaceae 

 .Lypyrodiclis sp میخک

0  0.0075 He  علفی  
Grass 

  گندمیان
Gramineae 

 .Aegilops sp  چمن بز

0.0095  0.0305 Ch اي بوته  
Bush 

  باقالئیان
Papilionaceae 

 Trigonella elliptica  شنبلیله شیرازي

Ph ،فانروفیت :Th:  ،تروفیتGe ،ژئوفیت :Heکریپتوفیت و  : همیChبندي زیستی رانکایر) : کامفیت (طبق طبقه 
Ph: Phanerophyte, Th: Therophyte, Ge: Geophyte, He: Hemicryptophyte and Ch: Chamaephyte (according to the 
Raunkiaerʼs biological classification) 

 
  . اي بانک بذر خاك در منطقه قرق ترکیب گیاهی، فرم زیستی و تراکم گونه -3جدول 

Table 3. Plant composition, life form and species density of soil seed bank in exclosure area.  
 مترمربع در بذر تراکم

Seed density per m2  رویشیفرم 
Growth form 

 شکل زیستی
Life form  

 خانواده
Family  

 نام فارسی گونه
Persian name of the species 

 گونه گیاهی
Plant species 

5-10 cm  0-5 cm  
0.0165  1.038 Ph درخت  

Tree 
  ایان پسته

Anacardiaceae 
  Pistacia atlantica subsp. mutica بنه

0.002  0.0595 Ph درختچه  
Shrub 

  افرائیان
Aceraceae  

  Acer monspessulanum کیکم

0.0005 0.0015 Ph درختچه  
Shrub 

  گل سرخیان
Rosaceae 

 Amygdalus elaeagnifolia ارژن

0.001 0.009 Ph درختچه  
Shrub 

  مازریونیان
Thymeleaceae  

  .Daphne sp )شکدافنه (خو

0.002 0.031 Ph درختچه  
Shrub 

  گل سرخیان
Rosaceae 

 Amygdalus scoparia بادامک

0.0075 0 Ph درختچه  
Shrub 

  گل سرخیان
Rosaceae 

  Prunus serotina  آلبالو وحشی

0.001 0 Ph درختچه  
Shrub 

  اُرمکیان
Ephedraceae 

 .Ephedra sp افدرا

0.004 0.64 Th علفی  
Grass 

  گندمیان
Gramineae 

 Hordeum glacum جو هرز

0.0005 0.001 Th علفی  
Grass 

  بادنجانیان
Solanaceae  

  Solanum nigrum تاجریزي سیاه

0  0.02 Th علفی  
Grass 

  گندمیان
Gramineae 

  .Bromus sp جاروعلفی

0 0.0055 He علفی  
Grass 

  گندمیان
Gramineae 

  .Stipa sp استپی

0 0.002 Ph  درختچه  
Shrub 

  انجیران
Moraceae  

  Ficus johannis انجیر وحشی
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   - 3جدول ادامه 
Continue Table 3.  

 مترمربع در بذر تراکم
Seed density per m2 فرم رویشی 

Growth form 

 شکل زیستی
Life form  

 خانواده
Family  

 نام فارسی گونه
Persian name of the species 

 گونه گیاهی
Plant species 

5-10 cm  0-5 cm  

0 0.001 Ch اي بوته  
Bush 

  کاسنیان
Compositae  

  .Artemisia sp درمنه

0 0.002 He  علفی  
Grass 

  روناسیان
Rubiaceae  

  Galium aparine تی راخبی

0 0.0005 He  علفی  
Grass 

  گندمیان
Gramineae 

  .Erodium sp لکینوك لک

0 0.0005 He  علفی  
Grass 

  شقایقیان
Papaveraceae  

  .Fumaria sp ترهشاه

0 0.0025 He  علفی  
Grass 

  خروسیان تاج
Amaranthaceae  

  .Chenopodium sp سلمک

0 0.0005 Ch  اي  بوته  
Bush 

  باقالئیان
Papilionaceae  

  .Astragalus sp گون

0.004 0.032 Ch اي  بوته  
Bush 

  باقالئیان
Papilionaceae  

  Trigonella elliptica شنبلیله شیرازي

0 0.008 He  علفی  
Grass 

  خروسیان تاج
Amaranthaceae  

  Amaranthus blitum گستردهخروس  تاج

0 0.0025 He  علفی  
Grass 

  کاسنیان
Asteraceae  

  .Taraxacum sp گل قاصدك

Ph ،فانروفیت :Th:  ،تروفیتGe ،ژئوفیت :Heکریپتوفیت و  : همیChبندي زیستی رانکایر) : کامفیت (طبق طبقه 
Ph: Phanerophyte, Th: Therophyte, Ge: Geophyte, He: Hemicryptophyte and Ch: Chamaephyte (according to the 
Raunkiaerʼs biological classification) 

  
واریانس نشان داد فصل  وتحلیل تجزیهنتایج 

هاي  ه ویژگیهمدار بر  پوشش اثر معنی رویشی و تاج
بانک بذر خاك داشتند اما اثر حفاظت و  موردمطالعه

 موردمطالعههاي  اثرات متقابل این عوامل بر ویژگی
  ).6و  5، 4 هاي دار نبود (جدول معنی

  
  .بر تعداد بذر بانک بذر خاك موردمطالعهواریانس اثر عوامل  وتحلیل تجزیه -4جدول 

Table 4. Analysis of variance for the effect of studies factors on seed number of soil seed bank.  

Sig F میانگین مربعات  
Mean Squares 

  مجموع مربعات
Sum of Squares 

  درجه آزادي
Degrees of Freedom 

  منابع تغییر
Change Source  

  صفت
Attribute 

  فصل رویشی 1 362750.54 362750.54 7.03 0.01
Growing season  

  تعداد بذر
Number of 

seed 

  حفاظت 1 15457.77 15457.77 0.3 0.58
Exclosure  

  پوشش تاج 1 877626.97 877626.97 17.02 0.00
Canopy cover  

  حفاظت × فصل رویشی 1 6203.26 6203.26 0.12 0.72
Growing season*Exclosure  

  پوشش تاج × فصل رویشی 1 36515.86 36515.86 0.7 0.4
Growing season*Canopy cover  

  حفاظت × پوشش تاج 1 13278.08 13278.08 0.25 0.61
Canopy cover*Exclosure  

  پوشش تاج × حفاظت × فصل رویشی 1 92606.29 92606.29 1.79 0.18
Growing season*Exclosure*Canopy cover 

  خطا 152 8041217.04 51546.26  
Error  
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  .بر غنا و یکنواختی بانک بذر خاك موردمطالعهواریانس اثر عوامل  وتحلیل تجزیه -5 جدول
Table 5. Analysis of variance for the effect of studies factors on richness and evenness of soil seed bank. 

sig F 
  میانگین مربعات

Mean 
Squares 

  مجموع مربعات
Sum of Squares 

  آزاديدرجه 
Degrees of 
Freedom 

  منابع تغییر
Change Source  

  صفت
Attribute 

  فصل رویشی 1 73.89 73.89 43.93 0.00
Growing season  

  غنا
Richness 

  حفاظت 1 0.31 0.31 0.18 0.66
Exclosure  

0.00 104.78 176.22 176.22 1 
  پوشش تاج

Canopy cover  

  حفاظت × فصل رویشی 1 0.13 0.13 0.8 0.77
Growing season*Exclosure  

  پوشش تاج × فصل رویشی 1 4.81 4.81 2.86 0.09
Growing season*Canopy cover  

0.89 0.01 0.02 0.02 1 
  حفاظت × پوشش تاج

Canopy cover*Exclosure  

  پوشش تاج × حفاظت × فصل رویشی 1 0.13 0.13 0.08 0.77
Growing season*Exclosure*Canopy cover 

  خطا 152 262.36 1.68  
Error  

0.02 5.24 0.64 0.64 1 
  فصل رویشی

Growing season  

یکنواختی 
  پیلو

Pielou’s 
evenness 

  حفاظت 1 0.11 0.11 0.94 0.33
Exclosure  

  پوشش تاج 1 1.78 1.78 14.44 0.00
Canopy cover  

0.85 0.03 0.00 0.00 1 
  حفاظت × فصل رویشی

Growing season*Exclosure  

  پوشش تاج × فصل رویشی 1 0.05 0.05 0.67 0.52
Growing season*Canopy cover  

  حفاظت × پوشش تاج 1 0.28 0.28 2.28 0.13
Canopy cover*Exclosure  

0.65 0.2 0.02 0.02 1 
  پوشش تاج × حفاظت × فصل رویشی

Growing season*Exclosure*Canopy cover 

  خطا 108 13.34 0.12  
Error  
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  . هاي تنوع بانک بذر خاك بر شاخص موردمطالعهواریانس اثر عوامل  وتحلیل تجزیه -6جدول 
Table 6. Analysis of variance for the effect of studies factors on diversity indices of soil seed bank.  

sig F 
  میانگین مربعات

Mean 
Squares 

  مربعاتمجموع 
Sum of 
Squares 

  درجه آزادي
Degrees of 
Freedom 

  منابع تغییر
Change Source 

  صفت
Attribute 

  فصل رویشی 1 0.39 0.39 8.72 0.00
Growing season  

 تنوع سیمپسون
Simpson’s 
diversity 

  حفاظت 1 0.03 0.03 0.75 0.39
Exclosure  

0.00 20.72 0.94 0.94 1 
  پوشش تاج

Canopy cover  

  حفاظت × فصل رویشی 1 0.00 0.00 0.03 0.86
Growing season*Exclosure  

  پوشش تاج × فصل رویشی 1 0.01 0.01 0.18 0.67
Growing season*Canopy cover  

0.17 1.91 0.08 0.08 1 
  حفاظت × پوشش تاج

Canopy cover*Exclosure  

  پوشش تاج × حفاظت × فصل رویشی 1 0.00 0.00 0.01 0.92
Growing season*Exclosure*Canopy cover 

  خطا 108 4.91 0.04  
Error  

0.00 11.83 1.51 1.51 1 
  فصل رویشی

Growing season  

  تنوع 
 وینر - شانون

Shannon-
Wiener’s 
diversity 

  حفاظت 1 0.05 0.05 0.43 0.51
Exclosure  

  پوشش تاج 1 3.26 3.26 25.47 0.00
Canopy cover  

0.85 0.03 0.00 0.00 1 
  حفاظت × فصل رویشی

Growing season*Exclosure  

  پوشش تاج × فصل رویشی 1 0.08 0.08 0.67 0.41
Growing season*Canopy cover  

  حفاظت × پوشش تاج 1 0.23 0.23 1.82 0.18
Canopy cover*Exclosure  

0.94 0.00 0.00 0.00 1 
  پوشش تاج × حفاظت × فصل رویشی

Growing season*Exclosure*Canopy cover 

  خطا 108 13.81 0.13  
Error  
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اي  میانگین اثر فصل رویشی بر غناي گونه همقایس
اي در گونهبانک بذر خاك نشان داد که میانگین غناي 

مقدار داري از معنی طور به) 457/2فصل پائیز (برابر با 
تر بود  ) بیش134/1بهار (فصل هاي آن در نمونه

چنین، میانگین غنا در بیرون  ). همA -1 (شکل
تر از زیر  داري کممعنی طور به) 768/0پوشش ( تاج
میانگین تعداد  ).B -1(شکل  بود) 841/2پوشش ( تاج
، در فصل در مجموع هر دو الیه عمیق و سطحی بذر

تر از  داري بیش معنی طور بهعدد)  621/155پائیز (
چنین  ). همA -2عدد) بود (شکل  232/61فصل بهار (

پوشش نسبت به خارج  میانگین تعداد بذرها زیر تاج
طور نشان داد  نتایج همین ).B-2 تر بود (شکل بیش آن

تر  میانگین شاخص یکنواختی پیلو در فصل پائیز بیش
پوشش  ) و در زیر تاجA -3از فصل بهار (شکل 

 ).B -3پوشش بود (شکل  ز خارج تاجتر ا بیش
هاي تنوع سیمپسون و چنین مقدار عددي شاخص هم

تر از فصل بهار  وینر در فصل پاییز بیش -شانون
تر از  پوشش بیش ) و در زیر تاجA -5و  A -4(شکل 

  ).B -5و  B -4بیرون تاج بود (شکل 

  

  
  .بر غنا) B) و تاج پوشش (A(ات میانگین اثر فصل رویشی مقایسنمودار  -1شکل 

Figure 1. Mean comparison of the effect of growing season (A) and canopy cover (B) on richness. 

  

  
  .بر تعداد بذر) Bتاج پوشش () و A( نمودار مقایسات میانگین اثر فصل رویشی -2شکل 

Figure 2. Mean comparison of the effect of growing season (A) and canopy cover (B) on number of seeds. 
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  .بر شاخص زیستی یکنواختی پیلو )B) و تاج پوشش (Aرویشی (نمودار مقایسات میانگین اثر فصل  -3شکل 

Figure 3. Mean comparison of the effect of growing season (A) and canopy cover (B) on the biological index of Pielou. 

  

 
  .بر شاخص زیستی تنوع سیمپسون )B) و تاج پوشش (A( نمودار مقایسات میانگین اثر فصل رویشی -4شکل 

Figure 4. Mean comparison of the effect of growing season (A) and canopy cover (B) on Simpson's biodiversity index. 

  

  
  .وینر -بر شاخص زیستی شانون) B) و تاج پوشش (A(نمودار مقایسات میانگین اثر فصل رویشی  -5شکل 

Figure 5. Mean comparison of the effect of growing season (A) and canopy cover (B) on Shannon-Wiener 
biodiversity index. 

  
  بحث

مطالعه تراکم بانک بذر خاك در ژرفاي مختلف 
و تعداد و تراکم کاهشی داشته خاك، همواره سیر 
 ،. در این پژوهششوندکم میتر  بذر در اعماق پایین

تفاوت معنادار در بانک بذر موجب اثر عمق خاك 
داد  نیز نشان) 2015بررسی موسوي ( شد.خاك 

اي با افزایش عمق خاك بانک بذر منطقه  غناي گونه
حاضر همخوانی  پژوهشکه با نتایج  یابد کاهش می

تر خاك هاي عمیقانتقال بذرها به الیه .)12( دارد
فرسایش آبی و ، جانورانممکن است در اثر فعالیت 

، تجزیه ها آنخاك ناشی از  خوردگی هم بهو یا بادي 
چنین ریزش الشبرگ  همدرختان قطور افتاده و 
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هاي  اتفاق بیفتد که شامل بذرهاي سال درختان
  شود. گذشته نیز می

تأثیر فصول رویشی بر عملکرد بانک بذر خاك 
که با شناخت است  اي گونه بههاي گیاهان  گونه

چنین  تشکیل بانک بذر و همدر ها عملکرد گونه
توان به  ها میاکولوژیک گونههاي جنبهآگاهی از 

از  آمده دست بهنتایج  بنا بر). 18اهمیت آن پی برد (
فصول رویشی بهار و پائیز  توان گفتمیاین پژوهش 

 منطقه داشتند. بانک بذر خاكمتفاوتی بر  تأثیر
که فصل پائیز به لحاظ تعداد، تراکم و مقادیر  طوري به

تري را باالمقادیر هاي تنوع زیستی،  عددي شاخص
نسبت به فصل بهار نشان داد که طبق مشاهدات، علت 

هاي علفی  تر گونه این امر، ناشی از آن بود که بیش
بودند و  زده جوانهبانک بذر در فصل رویش (بهار) 

ها در بانک بذر دائمی تنها تعداد کمی از این گونه
با نتایج  پژوهش. نتایج این داشتندخاك حضور 

) که الگوهاي تغییر فصلی بانک 2012( نورایی مطالعه
 راگاه سفیدپلت پارك جنگلی نور ذخیرهدر بذر خاك 

  .)13( ، مطابقت دارداستبررسی کرده 
، تعداد و تراکم نشان داد پژوهش نتایج اینچنین  هم

تر از خارج آن  بانک بذر در زیر پوشش تاجی بیش
. این نکته اهمیت تاج پوشش گیاهان چوبی را در است

پژوهشی  .دهد نشان میحفظ و نگهداري بانک بذر خاك 
پوشش  ) تأثیر تاج2012که غضنفریان و همکاران (

درختان بنه را بر تراکم بانک بذر خاك مراتع دشتی 
تاج داد شهرستان شهربابک کرمان بررسی کردند، نشان 

داري  معنی تأثیرخاك درخت بنه بر بانک بذر  پوشش
تراکم بذور بانک بذر خاك در زیر  که نحوي به. دارد
 .)5( تر از بیرون تاج بود پوشش درخت بنه بیش تاج

داري بر  قرق اثر معنی ،حاضر نشان داد پژوهش
 24(. ممکن است مدت قرق نداردبانک بذر خاك 
ي تا زمان اجرا 1372ن در سال آسال از شروع 

بر روي بانک بذر خاك  تأثیريهنوز حاضر)  پژوهش
که نشان داد ) 2014شکرچیان ( پژوهش نداشته است.

نیاز  سال 15بیش از مدت زمان  به ،هاي قرق طرح
شاید تا نتایجی مشخص و کامل تحقق یابد. دارند 

  علت این امر باالتر بودن تراکم و درصد پوشش 
در  .)17(باشد منطقه تحت چرا نسبت به منطقه قرق 

که حاضر مشخص شد  پژوهشصحرایی  هايبازدید
در منطقه تحت چرا زیاد و ، کهاي بادام تعداد پایه

تر  بیشگاه و قرق در ذخیره که درحالیهمه سالم بودند 
همه کارشناسان  تقریباًبودند. شده ها خشک  بادام

 عنوان بهکه خشکیدگی بادام  بیان نمودندمحلی 
مناطق تحت چرا باغ شادي، در در گونه  ترین فراوان

تر است که علت این پدیده نیاز به بررسی دارد.  کم
و پوشش علفی فراوان در قسمت  زیر آشکوبوجود 

قرق که محل مناسبی براي تغذیه و پنهان شدن 
یکی از دالیل تواند است؛ می خوارچوبهاي  سوسک

  یکی از ). 21کاهش پوشش در این منطقه باشد (
 تأمیند حیات جنگل و روي قرق، تجدی تأکیددالیل 

هاي  پژوهشدرختان پیر است که طبق  ی برايجایگزین
بر مثبتی  تأثیر)، قرق 9در این منطقه ( شده انجام

دهد که در منطقه  این نشان میزادآوري داشته است. 
هاي مختلف  تحت چرا نیز به اندازه کافی بذر گونه

 -پس از سبز شدن  ستاممکن اما ؛ دنشو تولید می
  بروند.از بین و دیگر موجودات توسط دام 

  
  گیري کلی نتیجه

توان نتیجه گرفت  میحاضر  پژوهشهاي  یافتهاز 
اثر  موردمطالعهاگرچه قرق بر ذخیره بذر خاك منطقه 

هاي حاصله  مانی نهال در زندهولی داري نداشت  معنی
بانک بذر خاك در بخش قرق  طورکلی به. بود تأثیرگذار

 .بودوضعیت مطلوبی  داراياز نظر تراکم و تنوع بذر 
تواند زادآوري  می تنهایی بهقرق گفت  توان می بنابراین

رسد  نظر می به حال درعیناما ؛ جنگل را تضمین کند
باید جهت رفع مشکالت خشکیدگی بادام و آفات 

  شود.خوار تدبیري اندیشیده  هاي چوب سوسک ویژه به
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Abstract1 
Background and Objectives: Assessment and evaluation of soil seed resources in an ecosystem 
provide valuable information about the status of plant composition in that ecosystem. The 
information obtained from these studies will lead to better understanding and recognition of 
vegetation cover conditions in that area. In this study, for the first time soil seed potential in the 
Baghe-Shadi protected area in Yazd province was studied. 
 
Materials and Methods: At first, two grazing and exclosure areas were selected in the Baghe-Shadi 
forest site of Yazd province with similar type. Then, in each area 20 circular plots were measured in 
a radius of 12 meters. Samples were taken from the soil seed bank, up to 10 cm soil depth in two 
depths (0-5 and 5-10 cm) under the canopy and also outside the canopy in two growing seasons 
(spring and autumn). Density, composition and species richness of soil seed bank samples were 
estimated by combined method (extraction of large seeds and germination of small seeds). 
 
Results: Soil depth showed significant effects on soil seed bank. The effects of spring and autumn 
growing seasons were different on soil seed bank and autumn season showed a higher rate than the 
spring in terms of number, density and numerical values of biodiversity indices. Also, according to 
the results, the number and density of seed bank under crown cover was higher than outside and the 
exclosure had no significant effect on soil seed bank. The results of independent t-test showed that 
there is no significant difference between grazing and exclosure areas, but grazing area had higher 
seed numbers than the exclosure area. The results of analysis of variance showed that growing 
season and crown cover had significant effects on all studied parameters of the soil seed bank. Also 
comparison of numerical biodiversity indices of soil seed bank between grazing and exclosure areas 
showed that species richness, Simpson, Shannon-Wiener and Pielou evenness were significantly 
higher in autumn season than spring and below the crown cover than the outside. 
 
Conclusion: The area under grazing produces enough seed of different species, but the seedlings are 
likely destroyed by livestock after emergence. In fact, due to seed density and diversity of soil seed 
bank it can be concluded that in this forests exclosure alone can guarantee forest regeneration. But, it 
seems that measures must be taken to fix the problems of Amygdalus scoparia droughts and pests, 
especially timber beetles. 
 
Keywords: Baghe-Shadi forest of Yazd, Index of biodiversity, Protected and exclosure areas,  
Soil seed bank   
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