
   

 
 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-19  

 

 گیاهی مراتع و عوامل موثر بر آنارتباط بانک بذر با پوشش

2*  زینب سلیمانی نژاد1 ، منصوره قوامِ

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مرتع وآبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین دانشگاه کاشان -1  

z.solaimaninejad@yahoo.com 

استادیار گروه مرتع وآبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین دانشگاه کاشان-2  

mghvam@kashanu.ac.ir 

 

 چکیده

بانک بذر خاک نهفته است.  های طبیعی به صورت جوامعی از بذرهای زنده درقسمتی از ترکیب گیاهی در اکوسیستم

 پوشش حیات تجدید تأمین در خاک بذر بانک گیاهی دارد.احیای پوششای نقش مهمی در حفاظت و شناسایی این منبع گونه

ها در خاک به صورت بانک بذر در ارتباط با حضور گونه گیاهی مراتعبخشی از تغییرات پوشش.دارد نقش تخریب از گیاهی بعد

 های اندکی از آنها باقی مانده اهمیت دارد.هایی که بیشتر تغییر کاربری یافته و تنها مساحتذخایر در اکوسیستم است. بررسی این

توان از آن برای است، بانک بذر ابزار خوبی برای بازسازی پوشش است و می و پوشش زیاد در جاهایی که شباهت بین بانک بذر

گیاهی تخریب یافته و ترمیم پوشش با توجه به اهمیت بانک بذر خاک در اصالح و .کردهای تخریب یافته استفاده بازسازی محل

این مطالعات شامل  .های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار شده استحفظ ذخایر ژنتیکی، مطالعه آن در موضوعات مختلف در سال

ارتفاع بر بانک بذر خاک، همچنین  وامل ادفیکی وو رابطه ع  تأثیر عمق خاک بر تراکم بذور، تأثیر عوامل محیطی بر بذر خاک

مین بذور به منظور مطالعه بانک بذر نه تنها به عنوان مهمترین منبع تأ تغیرات بانک بذر خاک در مراحل مختلف توالی بوده است.

وان یک ویژگی قابل اتکا باشد بلکه به عنگیاهی روزمینی آنها بسیار مهم مییاهی پس از انهدام و نابودی پوششگاستقرار جوامع

دهد حائز اهمیت که خطر حذف هر  گونه گیاهی از فهرست فلورستیک یک منطقه را در صورت بروز عوامل تخریب نشان می

 فراوان است.

 گیاهیگیاهی، ذخایر ژنتیکی، جوامعبانک بذر خاک، پوششکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 .داده اند اختصاص خود را به هاخشکی سطح بیشترین و بوده زمین کره روی دینامیک و طبیعی هایاکوسیستم جزو مراتع

 گوناگون تغییرات و هادخالت با مقابله در آنها واکنش داشت و آنها اجزای از دقیقی شناخت باید بهینه برداریبهره و مدیریت برای

گیاهی و منبع تنوع برای تمایز ژنتیکی و جوامعبذر یک بخش مهم از فرایندهای بازسازی  (.1385ایمانی،  و شود )شریفی مطالعه

(. بانک بذر خاک پشتوانه سرمایه یک اکوسیستم است و مطالعه آن امکان 1989، 1های مختلف است )کمپتکامل گیاهان در اکوسیستم

(. بانک 2008کاران، سازد )نجفی و همهای مختلف فراهم میزمینی و بانک بذر خاک را برای اعمال مدیریتگیاهی رومقایسه پوشش

( اظهار داشتند که بانک بذر 1966) 3و پایوت 2گیاهی و حفاظت از آنها دارد. میجوربذر خاک نقش مهمی در روند جانشینی جوامع

گیاهی را تعیین کرد، هر چند این امر به آسانی مشهود نباشد. بانک بذر توان جامعهبخشی از فلور یک منطقه است که با کمک آن می

کند، اگر چه این نقش از یک سیستم تا سیستم دیگر متفاوت سطحی زمین نقش مهمی را بازی میدر پویایی و تشریح پوشش خاک

در این ارتباط هدف مشترک اغلب مطالعات بانک بذر خاک مقایسه ترکیب گیاهی بانک بذر خاک با  (.2002، 5و بیکر 4است )وولترز

گیاهی آن شناسایی قابلیت بذور مدفون خاک یک رویشگاه در بازیابی تنوع زیستی جوامعگیاهی روزمینی و ای پوششترکیب گونه

کند با ارزیابی یکی، دیگری را تخمین زد رویشگاه گزارش شده است. در واقع شباهت باالی پوشش و بانک بذر خاک به ما کمک می

گیاهی روزمینی ح یک رویشگاه مانند خصوصیات پوششخصوصیات بانک بذر خاک در سط(. 1393ایی طالقانکی و همکاران، )آقاباب

شیمیایی خاک، خصوصیات فیزیوگرافی )ارتفاع از سطح دریا، شیب  -آن، تحت تأثیر عوامل محیطی آن از قبیل خصوصیات فیزیکی

ماریزا( قرار و جهت دامنه که دما و رطوبت محیط را تحت کنترل خود دارند( و عوامل زیستی آن )جمعیت بذر خوران و عوامل بی

گیاهی روزمینی گیاهی مختلف یک رویشگاه همانند ترکیب و وفور پوششگیاهی و اندازه بانک بذر خاک جوامعدارند، بنابراین ترکیب

گیاهی، اینکه در مراحل اولیه یا انتهای توالی باشد، یکی (. مراحل جانشینی پوشش2008، 7و هرمی 6باشد )بوسویتآنها متفاوت می

 .(2013)طهماسبی،  گذاردهای بانک بذر خاک )تراکم و تشابه با پوشش سطح زمین( تأثیر میعواملی است که بر روی ویژگی دیگر از

گیاهی تخریب یافته و حفظ ذخایر ژنتیکی، مطالعه آن در موضوعات ترمیم پوشش با توجه به اهمیت بانک بذر خاک در اصالح و

 1(. 1388زاده و همکاران، )عرفان زیادی برخوردار شده استهای اخیر از اهمیت مختلف در سال

                                                           
1- Kemp 
2- Major 
3- pyott 
4- wolters 
5- Bakker 
6- Bossuyt 
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الب موجود در های غهاست، در میان گونهگونه جداسازی در ارتفاع اهمیت دهندهنشان بذر بانک مختلف ارتفاعی طبقات

وشش سطحی ظاهر شوند به پتر تمایل دارند و در خاک بدون توجه باالتر و برخی به ارتفاعات پایینمنطقه بذور برخی به ارتفاعات 

گیاهی پس از انهدام ر جوامعمطالعه بانک بذر نه تنها به عنوان مهمترین منبع تأمین بذور به منظور استقرا (.1388)حجازی و همکاران، 

ر ه خطر حذف هک( بلکه به عنوان یک ویژگی قابل اتکا 1999باشد )حیات، گیاهی روزمینی آنها بسیار مهم میو نابودی پوشش

و 1ست )استوکلیندهد حائز اهمیت فراوان اگیاهی از فهرست فلورستیک یک منطقه را در صورت بروز عوامل تخریب نشان میگونه

 (.1999، 2فیچر

 تعریف بانک بذر خاک

شق غذاخوری لجن نهال را تنها از سه قا 537( زمانی که او ظهور 1859) 3مفهوم بانک بذر برای اولین بار توسط داروین

 مجموعه(. 1392کهنوج،  تاالب مشاهده کرد ارائه شد و از آن به بعد تعاریف متنوعی از بانک بذر ارائه گردید )عرفانزاده و حسینی

 و کولوژیادر  بنیادی مطالعة یک آن عةمطال و شده تعریف خاک بانک بذر خاک، در شده مدفون زنیجوانه قابل زنده بذور

 زنده بذور از ییهاذخیره را بذر خاک ( بانک1989همکاران ) و 4لک(. 2010باشد )عرفانزاده وهمکاران، می گیاهی شناسیجامعه

ای مجموعه را خاک ذرب ( بانک2012لک ) همچنیندارند.  را بالغ گیاهان شدن جایگزین پتانسیل دانند کهمی خاک داخل نیافته رویش

 دارند. را چندساله و یکساله هایگونه با جایگزینی امکان که کرد معرفی نزده جوانه بذرهای از

 انواع بانک بذر

، 6و تاماس 5اند )سانتوسبندی انواع مختلف بانک بذر خاک منتشر شدهو طبقه های بسیار زیادی با هدف تشریحطرح  

( است، که چهار نوع بانک 1979) 8و گریم 7شود، طرح تامپسوندر نواحی معتدل استفاده می(. شاید موردی که به طور گسترده 2003

که  هاییگونه IIزنند و بذرشان فقط طی تابستان وجود دارند. نوع هایی که در فصل پاییز جوانه میگونه Iکند. نوع بذر را مشخص می

یابند شود. بذرهای هر دو نوع اغلب، ولی نه همیشه، وقتی ریزش مییافت میزنند و بذرشان اغلب طی زمستان در فصل بهار جوانه می

شود. هر دو نوع به عنوان ی دمای کم یا زیاد به ترتیب در نوع اول و دوم شکسته میخواب هستند. این خواب از طریق یک دوره

 2ماند. ال در خاک باقی نمیشوند، زیرا به طور معمول هیچ بذری به مدت بیش از یکسبانک بذر موقت توصیف می

                                                           
7- Hermy 
1- Stoklin 

2- Fischer 

3- Darwin 

4- Leck 

5- Csontos 
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و  1یابد )کامینسا میشود، که بیش از یکسال بق، بخش کوچکتر یا بزرگتری از تولید بذر وارد بانک بذر دائم میIVو IIIدر انواع 

که بذرهای د، در حالی ماننسال در خاک باقی می 5مدت یکسال اما کمتر از  مدت، حداقل بههای دائم کوتاه(. بذر گونه2002،2میلر

  ر است.گیری بانک بذر پایدار، دفن بذی اساسی در شکلمانند. اولین مرحلهسال باقی می 5مدت، حداقل دائم بلند

 

 اهمیت و کاربرد بانک بذر خاک

 برای آگاهی ینا زیرا است، تبدیل شده مدیران منابع طبیعی برای مهمی موضوع به بذر بانک عملکرد و از پویایی آگاهی

 ایفای طرفی زاست. ا الزم هااکوسیستم جامع بهبود مدیریت نیز و های موجوداکوسیستم در گیاهیپوشش نقش خصوصیات تعیین

 فرامرزی، و یحیدر) داد خواهد کاهش اختالل از پس را هاجمعیت انقراض احتمال ژنتیکی، خزانه یک عنوان به بذر نقش بانک

 به گیاهیجامعه آن اجزای کردن ذخیره با که است گیاهی یجامعه هر کارکردی هایبخش ترینمهم از یکی خاک بذر بانک (.1393

 و طبیعی خربم شرایط هنگام بروز به گیاهی، اجتماع هر گیاهی هایجمعیت نگهداری و حفظ به منجر خاک، در مدفون بذور شکل

 و حفظ گیاهی، معجوا وضعیت بهبود یافته، تخریب مراتع احیای و حفظ بذور در این (.2008 ،4نوواک و 3آلن (شود می انسانی یا

 (.1999لین و فیشر، دارد )استوک انکار غیرقابل و ویژه اهمیت ژنتیکی گیاهان تنوع حفظ انقراض و حال در گیاهی هایگونه احیای

 ثر بر بانک بذرمؤعوامل 

 تحت تأثیر آن، زمینی رو گیاهیپوشش خصوصیات رویشگاه مانند یک سطح در خاک بذر بانک خصوصیات            

 شیب دریا، سطح از فیزیوگرافی )ارتفاع خصوصیات خاک، شیمیایی  -خصوصیات فیزیکی قبیل از آن محیطی فاکتورهای عوامل

 زا(بیماری عوامل و بذرخواران )جمعیت آن عوامل زیستی و دارند( خود کنترل تحت را محیط و رطوبت دما که دامنه جهت و

 خاک در بذرها دوام مدت طول و بذر تولید گیاهی،پوشش ترکیب به خاک بذر بانک (. ترکیب1989)لک و همکاران،  قرار دارد

 3(.1989 ،6پدرسون و 5واندروالک) است وابسته

                                                           
6- Tamas 

7- Thompson 

8- Grime 

1- Cummins 

2- Miller 

3- Allen 

4- Nowak 

5- Vandervalk 

6- Pederson 
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 ارتباط بانک بذر با پوشش

ن یکساله با اختالالت دهند. در جوامع متراکم گیاهاگیاهی ترکیبی از بانک بذر خاک زودگذر و ماندگار نشان میاکثر جوامع

های یاهان با استراتژیسازی و رقابت یک مکانیسم مهم برای توسعه همزیستی هست. در بسیاری از موارد همزیستی گشبیهمکرر، رابطه 

همبسته  ت گیاه )بالغ(سایر صفا های مختلف احیای گیاه بادهد که استراتژیمختلف بانک بذر، بررسی کل تاریخ زندگی گیاه نشان می

 منبع مهمترین(. 1988، 2و بروون 1)ونابلشود خطر میهای کماست، زیرا فعل و انفعاالت انتخابی منجر به ایجاد رابطه بین مکانیزم

گونه پراکنش و توزیع در که عاملی هر که کرد تصور توانمی بنابراین است، سطحی گیاهی پوشش خاک، داخل در شده بذر مدفون

زاده و عالم زاده انتأثیر بگذارد )عرف نیز خاک بذر بانک توزیع و تراکم ترکیب، بر تواندمی دارد، دخالت خاک سطح گیاهی های

توان ن میآمنطقه است که با کمک  ( اظهار داشتند که بانک بذر بخشی از فلور یک1966) 4و پایوت 3میجور  (.1390گرجی، 

سطحی زمین نقش  تشریح پوشش بانک بذر خاک در پویایی و تعیین کرد، هر چند این امر به آسانی مشهود نباشد.گیاهی را جامعه

 .(2002و بیکر،  5این نقش از یک سیستم تا سیستم دیگر متفاوت است )وولترز اگرچه کند،مهمی را بازی می

 

 عوامل مؤثر بر ارتباط پوشش گیاهی و بانک بذر خاک

 بذرها و ذخیره بذر بارش صورت به بذرها پراکنش گیاهی،پوشش موجود در گیاهی هایگونه شامل منطقه هر ایگونه ترکیب

و همکاران،  6دارد )زوبل بستگی ایمنبع گونه سه این بین ارتباط به منطقه هر گیاهیپویایی پوشش و باشد؛می خاک بذر بانک صورت به

، 7)لک احیاء عملیات انجام به واسطه تواندمی خاک بذر بانک و گیاهیپوشش شباهت زیستی، مقدار هایویژگی بر (. عالوه1998

، 10(؛ توالی )گرندین2008)قربانی و همکاران،  اکوسیستم تخریب یا و هاآشفتگی(، 2002، 9و آنگر 8؛ کارتر2010؛ رخفیروز، 2003

( تغییر 2000و همکاران،  11های مدیریتی )لوپزمارینوروش ( و2008؛ بهشتی، 2009(، هجوم گیاهان مهاجم )فیشر و همکاران، 2001

 4 نماید.

                                                           
1- Venable 

2- Brown 

3- Major 

4- Pyott 

5- Wolters 

6- Zobel 

7- Lake 
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به شوری باالی  توانهای مرتعی میگیاهی و بانک بذر خاک در اکوسیستمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتباط پوششاز مهم

ربانی و همکاران، یر کاربری )ق(، تغی2010(، انجام عملیات اصالح و احیاء )رخفیروز و همکاران، 2013خاک )قادری و همکاران، 

 رد.(، اشاره ک2012های مختلف چرای دام )غالمی و همکاران، ( و شدت2009سوزی )عباسی و همکاران، (، آتش2011

 اهمیت رابطه بانک بذر و پوشش خاک

( محرکه توالی در 2ل، اختال( انعطاف پذیری جامعه در برابر 1تواند اطالعاتی درباره گیاهی میرابطه بین بانک بذر و پوشش

بهبود مدیریت، حفاظت،  ها ممکن است بهکند. درک توسعه جامعه در درون و میان اکوسیستم( احیای تنوع جامعه فراهم می3جامعه  و 

یب ینکه چگونه ترکتواند اطالعاتی درباره اگیاهی میپوشش –روابط بانک بذر  ها در سراسر جهان کمک کند.و احیای اکوسیستم

پویایی ترکیب جامعه در  های کنترلبنابراین، درک مکانیسم کند، فراهم کند.تغییر می ءجامعه با توجه به اختالالت، توالی، و احیا

)واندروالک و اج کنندشیوه های مدیریت را از منابع مختلف استخرها و دهد تا مدیران زمین تکنیکهای مختلف اجازه میاکوسیستم

، 6یرمو ه 5و بوسویت 2005، 4و پوسچلود 3؛ ون بلنکن هاگن1998، 2و بیک 1؛ ویلمز1996بیکر و همکاران، ؛ 1989پدرسون، 

 خاک در ذورب کردن ذخیره با که است گیاهیجامعه هر کارکردی هایبخش مهمترین از یکی خاک بذر طورکلی بانک به .(2008

شود )تامپسون، یم انسانی یا و طبیعی مخرب بروز شرایط هنگام به گیاهی اجتماع هر گیاهی هایجمعیت و نگهداری حفظ به منجر

 بیکر، و وولترز) است رانکارناپذی و ویژه اهمیتی دارای گیاهان ژنتیکی تنوع حفظ در خاک بذر بانک (.1998؛ بیکر و همکاران، 2000

2002.)   

 مواد و روش

 بررسی موضوعی ارتباط نظر از جستجو موتور توسط شده یافت عناوین ابتدا استفاده مورد مستندات انتخاب برای 

 ارتباط از بعد های اینترنتیدرگاه انتخاب معیار شدند. تقسیم مقاله کتاب، اینترنتی، درگاه سه گروه در شده یافت مطالب .شدند

 به بودند بقیه از کاملترکه  مواردی ها،درگاه این بررسی از پس .بود( edu) آموزشی یا( ac) دانشگاهی پسوند داشتن موضوعی،

 مقاالت .بود بودن در دسترس و موضوعی ارتباط انتخاب، معیار کتابها، خصوص در .انتخاب شدند ، فادهاست مورد مرجع عنوان

 مطالعه کامل طور به منتخب موارد .شدند ارزیابی نظر مورد هدف با چکیده ارتباط نظر از مرحله بعد در عنوان، بررسی از پس نیز

 5نتایج بعضی ازاین تحقیقات در مقاالت داخلی و خارجی منتشر شده است.. شدند نهایی و

                                                           
8- Carter 

9- Ungar 

10- Grandin 

11- Lopez-Marino    

1- Willems 
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 مرور مهمترین مطالعات: 

داد که چرای دام دارای  استپی انجام شد، نشاننتایج تحقیقی که بر روی بانک بذر در مراتع استپی و نیمه(، 1384اکبرزاده )

ی بیشتر از ژرفای ای بانک بذر خاک در ژرفای سطحباشد و غنای گونهبذر خاک میای بانک گونهداری بر روی غنایتأثیر معنی

 پایینی بود.

 در که تنوع ددادن نشان رامسر صفارود مراتع در ایگونه غنای و های تنوعشاخص مقایسه با(، 1386جوری و همکاران )

 ایگونه غنای و نوعمقدار ت بیشترین طوالنی قرق با مناطق در و یافته افزایش چرای سبک و متوسط وضعیت با مرتعی هایاکوسیستم

 .افتدمی اتفاق

 بررسی را ازبمو شیر ملی پارک در خاک بذر بانک ایگونه ترکیب بر سوزیآتش اثر(، 1388موصلو و همکاران ) عباسی

 بذر بانک گیاهی دروششپ در شده مشاهده هاگونه از بسیاری و بوده مشترک بین آنها اندکی هایگونه تعداد که داشتند اظهار و کرده

 .بازگشت خود قبلی شرایط به گیاهی سوزی ترکیبآتش از سال پنج گذشت از پس و نشدند مشاهده

 شده چرا امعجو بین( زمین سطحی پوشش با آن تشابه و غنا تراکم،) خاک بذر بانک خصوصیات مقایسه در(، 1390کمالی )

ای بانک بذر خاک در ای بانک بذر خاک داشت و غنای گونهداری بر روی غنای گونهدام تأثیر معنی نشان داد که چرای نشده چرا و

 باشد.داری بیشتر از ژرفای پایینی میژرفای سطحی به طور معنی

های خزری، هدر تحقیقی که بر روی بانک بذر پایدار و تنوع فلوریستی در رویشگا(، 1390زاده و همکاران )اسماعیل

های اک را گونهخدرصد بانک بذر  90های جنگلی بود، های هیرکانی انجام دادند، دریافتند که گرچه پوشش غالب از گونهجنگل

 داد.علفی تشکیل می

نشان دادند که  بررسی بانک بذر خاک در جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنوبا (، 1391شبانکاره و همکاران )نجفی تیره

بذر( حدود  1001متری خاک )سانتی 5-10بذر( در مقابل تعداد بذر در ژرفای  2933متری خاک )سانتی 0-5ای تعداد بذر در ژرف

 5-10تر )متری( با الیه پایینسانتی 0-5دار بین تعداد و تراکم بذر در ژرفای سطحی خاک )کمتر از سه برابر بود. اختالف معنی

های های سطحی خاک نسبت به الیهکه تعداد تراکم بذر در بانک بذر خاک، در الیهمتری خاک( مشخص شد. همچنین دریافتند سانتی

                                                           
2- Bik 

3- von Blanckenhagen 

4- Poschlod 

5- Bossuyt 

6- Hermy 



   

 
 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-19  

 

باشند و به عبارت ها میهای موجود در بانک بذر خاک یکسالهباشد. در این بررسی اغلب گونهداری میتر دارای اختالف معنیژرف

 اند.بذر خاک یافت شدهها کمتر در بانک ویژه فانروفیتهای چندساله بهدیگر به نسبت گونه

ای و صفات های تنوع و غنای گونههای مرتعی بر شاخصسازی اکوسیستماثرات تبدیل ساده (،1391غالمی و همکاران )

ای و برخی صفات عملکردی بانک بذر خاک عملکردی بانک بذر خاک مورد بررسی قرار دادند. نتایج ایشان نشان داد که تنوع گونه

ای بیشترین مقدار و منطقه زراعی های تنوع گونهداری با همدیگر دارند. منطقه قرق از نظر کلیه شاخصختالف معنیدر مناطق مختلف ا

 و در حال کشت کمترین مقدار را داراست.

های شمالی رشته کوه البرز مرکزی، دریافتند که حضور ای در مراتع واقع در دامنهدر مطالعه(، 1391کمالی و همکاران )

ای در بانک بذر خاک ناچیز است. همچنین به بررسی بانک بذر خاک برای احیای پوشش اراضی تخریب شده واقع در های بوتهگونه

هم در بانک بذر هم در پوشش  IIIها نشان داد که به طور کلی فراوانی گیاهان کالس ارتفاعات البرز شمالی پرداختند. نتایج مطالعه آن

تصاص دادند و چرای انتخابی گوسفند نژاد زل، که به شدت در منطقه وجود دارد، سبب کاهش شدید مقدار بیشتری را به خود اخ

 در پوشش شده است. Iهای کالس گونه

ای و تراکم بانک بذر خاک و معرفی رویشگاه در بررسی اثر نوع رویشگاه بر روی غنای گونه(، 1392زاده و همکاران )عرفان

 یافته ظهور بذر بانک دادند که اغلب خاک آن جهت اصالح مناطق تخریب یافته در حوزه واز نشان مناسب جهت استفاده بانک بذر

 خاک بذر تراکم و ایگونه غنای روی بر متقابل  آنها اثر همچنین و خاک عمق و رویشگاه اثر بود. علفی هایگونه به مربوط خاک از

 رویشگاه بود و جنگل و مرتع اکوتون، محدوده مربوط به بذر تراکم و ایگونه غنای بیشترین ترتیب به سطحی عمق در. بود دارمعنی

 دارای داریمعنی طور به یکدیگر همراه به اکوتون و مرتعی رویشگاه پایینی، عمق در. داد اختصاص خود به را حدواسطی مقدار مرتعی

 .بود جنگل به مربوط کمترین مرتع، به مربوط بذر تراکم میزان بیشترین و بودند جنگلی رویشگاه به نسبت بیشتری ایغنای گونه

 گیاهی گونه 49 تعداد با مطالعه خاک بخشی از علفزار کوهستانی ارتفاعات البرز نشان دادند که (،1393نظری و همکاران )

 خاک در بذرها از نیمی. بودند مشترک سطح زمین گیاهی پوشش و بذر بانک بین گونه 30 تنها که دارد حضور خاک بذر بانک در

 Stellaria media و Stachys ،Cynodon dactylon ،Carex sp. Dactylis glomerata ،Byzanthinaهای گونه به مربوط منطقه

 رویشی فرم کریپتوفیت،همی زیستی فرم نعناعیان، جگن، تیره گندمیان، با خاک بذر بانک غالبیت گیاهی هایگروه نظر ازاست. 

 است. بوده هاچندساله و علفی برگانپهن

گیاهی و بانک بذر خاک در شش تیپ گیاهی های موجود در پوششنتایج مقایسه گونه از(، 1393آموزگار و همکاران )

  Salicornia europaea – Spergularia marinaهای گیاهی جز تیپ  ای شهرستان بهشهر نشان دادند، که در تمامی تیپمراتع جلگه
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 Salicornia europaea – Spergulariaگیاهی از تنوع و غنای بیشتری نسبت به بانک بذر خاک برخوردار بود. در تیپ پوشش

marina  گیاهی و بانک بذر داری با هم نداشتند. بین پوششهای تنوع و غنا اختالف معنیگیاهی و بانک بذر از نظر شاخصپوشش

 شباهتی وجود نداشت. Aeluropus littoralisبه جز تیپ  های گیاهیخاک در کل منطقه و تمامی تیپ

انک بذر بهای بررسی تشابه بانک بذر خاک و پوشش سطحی زمین برای شناخت پتانسیل(، 1393آقابابایی و همکاران )

بانک بذر در  طحی وساستپی کرسنگ انجام دادند. نتایج تشابه بانک بذر و پوشش روی زمین نشان داد که بین پوشش در مراتع نیمه

ت آمد. مقایسه این درصد به دس 26/9درصد و برای مراحل انتهای توالی و کلیماکس  7/18مراحل مختلف توالی، برای مراحل اولیه 

 دار بین آنها بود.تشابه بین مراحل مختلف توالی بیانگر اختالف معنی

را شده در اتیوپی چبذر خاک در منطقه قرق و منطقه که تعداد گونه در بانک  آنها دریافتند(، 2005و همکاران ) 1منجیستو

که ایجاد قرق در احیاء  است. بنابراین بیان داشتند 996در مقابل  2811گونه و تراکم بذرها  16گونه در مقابل  30مرکزی و شمالی، 

متر( در هر دو منطقه نتیسا 0-5مناطق تخریب یافته روشی سریع، ارزان و آسان است. همچنین تراکم بانک بذر خاک عمق سطحی )

 متر( است.سانتی 5-10قرق و چرا شده به مراتب بیشتر از عمق پایینی )

 ظاهر شده در ایهنهال تعداد که کردند مشاهده و بذر بررسی بانک در را گوسفند چرای تأثیر(، 2007و همکاران ) 2نیکول

 داریمعنی تفاوت نیز ذرب بانک ترکیب فلورستیک ایگونه غنای و بذر تراکم و بود غیرقرق بیشتر منطقه از زیادی مقدار به قرق منطقة

 داشت. این مناطق بین

مکانی بانک  نوعت که دادند نشان خاک در شمال پاتاگونیا بذر مکانی بانک الگوهای بررسی در(، 2008) 4و برتیلر 3مونیکا

بیشتری  ایبذره تعداد حاوی گیاهی هایتوده پوشش زیر تاج خاک که حالی در بوده، محدود لخت خاک هایتوده خاک در بذر

 است. بوده

بیابانی  طقمنا در خاک بذر بانک بر راچ بدون و شدید کم، متوسط، چرای آثار بررسی با(، 2008و همکاران ) 5دیینگ

 ت.یاف کاهش راچ شدت با افزایش خاک بذر تراکم و گیاهی هایگونه تعداد که دادند نشاناستپ 

 تشابه کردند که بیانتواند از بازسازی محیط زیست استفاده کند، که بانک بذر میدر بررسی این(، 2008بوسویت و هونای )

 توانمی را تشابه این عدم .است کم طبیعی های رویشگاه اغلب در آن متناظر روزمینی گیاهیپوشش با خاک بذر بانک فلورستیکی

 6داد. نسبت خاک بذر بانک و گیاهیپوشش گیرینمونه زمان و دام چرای اثر گیاهان، مثل تولید راهبرد بذرها، دوام در اختالف به
                                                           
1- Mengistu 

2- Nicol 

3- Monica 

4- Bertiller 

5- Deying 
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های معتدل شمال نگلجهای مختلف در ها، در اندازهالگوی توزیع فضایی بذر خاک در بین شکاف با بررسی(، 2009و همکاران ) 6یان

 ارتباط ینا در و تشکیل را خاک بذر تراکم بانک و ترکیب از ایعمده بخش پیشاهنگ هایگونههای شرقی چین نشان دادند که بذر

 .باشدمی بسیار اندک خاک بذر بانک در آنها حضور سهم اما غالب هستند روزمینی پوشش در ترکیب گرچه جنگلی های تیپیکگونه

 مراتع در قرق، و مناطق چراشده در گونه غنای و ترکیب، اندازه، نظر از را بذر خاک ذخیرة(، 2009و همکاران )1بک اوگلو

 بقوالت گونه و مطلوب هایونهگ بذر و بود غیرقرق از قرق بیشتر منطقة هاینهال تعداد داد نشان مقایسه کردند. نتایج ترکیه، در آنتالیا

 .بود باالتر قرق سایت در

 که اندادهد نشان فالت چینگهای تبتخاک در  بذر خصوصیات بانک بر چرا شدت اثر بررسی با(، 2009و همکاران ) 2وو

 .باشد داشته محسوسی کاهش است ممکن خاک بذر بانک و تنوع تعداد چرا، شدت افزایش با

ی آفریقا غربگیاهی در علفزارهای آهکی جنوببا بررسی اثرات مدیریت بر روی پوشش(، 2011و همکاران ) 3جاکومین

ای در تعیین کننده دهد که عمق خاک عاملافزایش عمق کاهش یافت. این امر نشان مینشان دادند که تراکم بانک بذر به سرعت با 

نظم و خطی اتفاق تراکم بانک بذر در این علفزار است. به طور کل کاهش تراکم بانک بذر خاک با افزایش عمق به صورت کامال م

 افتد.می

گیاهی در شر ترکیه دریافتند که بانک بذر و پوشدر بررسی خود بر روی شش منطقه د(، 2011و همکاران ) 4اوزاسالن

، ولی در مراتع مصنوعی ها شباهت کمی دارندزارپاشی شده، شورهباالی سطح زمین در مرتع چرا شده، قرق، مرتع ساحلی، چراگاه بذر

   تشابه بانک بذر و پوشش سطحی یکسان بود.

سوزی در منطقه ساوانا درمرکز برزیل را بررسی یک واقعه آتش پویایی بانک بذر خاک بعد از(، 2014)6و میراندا5 اندرید

 7ای کاهش یافت.سوزی بر تراکم کلی بانک بذرخاک تأثیری نداشت ولی غنای گونهکردند و نتیجه گرفتند که آتش

 گیریبحث و نتیجه
است. همچنین برای ایجاد اشتغال و در حال حاضر در کشور ایران، شناسایی گیاهان و نحوه استفاده آنها بسیار حائز اهمیت 

ترین گسیختگی منابع جلوگیری کرد که این موضوع، مهمهمتوان از آن بهره گرفت، تا از زوال پوشش گیاهی و ازجایگزینی معیشتی می

رار موجب حذف یا در معرض خطر ق ،شدن جوامع تغییرات فرهنگی و مدرنترین رویکرد در بحث منابع طبیعی است. و پراهمیت

                                                           
6- Yan 

1- Bakoglu 

2- Wu 

3- Jacquemyn 

4- Özaslan parlak 

5- de Andrade 

6- Miranda 
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بذر مهمترین و اساسی ترین بخش گیاه کاهش استفاده از گیاهان وحشی شده است.  های گیاهی ارزشمند وگرفتن تعدادی از گونه

است که در بازسازی، حفظ و انتقال مواد ژنتیکی گیاه و همچنین مکانیزمهای پراکنش، تکثیر و بقای گیاه در شرایط بسیار سخت نقش 

 اساسی دارد. 

، به خصوص از طریق مدیریت چرای دام، اده کردن شرایط مناسب برای مراتعگیری نمود که در صورت آمچنین نتیجهتوان می

طور که مطالعه اثر چرا بر روی تنوع، گیاهی مراتع استفاده کرد. همانتوان از بانک بذر موجود در خاک، جهت بهبود پوششمی

وشبختانه در کشور ما انجام شده است، مطالعه تأثیر عوامل محیطی و چرا بر ترکیب و تراکم پوشش سطح زمین اهمیت دارد و خ

توان بنابراین می. روی تنوع، تراکم و ترکیب بانک بذر خاک نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید به آن توجه بیشتری شود

زنی را ندارند و یا باید مادگی الزم برای جوانههای سطحی خاک آعمدتاً بذرهای گیاهان چندساله در عمق مراتعدریافت که در 

  .شوندمدت زیادی در خاک باقی بماند و به عنوان بانک بذر پایدار توصیف می

 سپاسگزاری

 دانی را دارد.بدینوسیله نویسنده مقاله از همکاری صمیمانه سرکارخانم دکتر قوام و دوستان کمال تشکر و قدر
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Relationship of seed bank with vegetation of rangelands and its effective 

factors 

 

Abstract 

 
Part of the plant composition in natural ecosystems lies in a community of living seeds in the seed bank of the 

soil. Identifying this species has an important role in protecting and restoring vegetation. Soil seed bank plays 

a role in restoring vegetation after destruction. Part of the vegetation changes in rangelands related to the 

presence of species in the soil are seed banks. The study of these reserves is important in ecosystems that are 

mostly modified and only a small part of them remains. Seed bank is a good tool for rebuilding the coating, 

where it can be used to rebuild damaged sites, where there is a resemblance between seed banks and coatings. 

Considering the importance of soil seed bank in repairing and regenerating degraded vegetation and preserving 

genetic reserves, its study on various issues has been of great importance in recent years. These studies include 

the effect of soil depth on seed density, the impact of environmental factors on soil and seed factors on soil 

seed bank Adfyky and height, as well as changes in soil seed bank has been in various stages of succession. 

Seed bank studies are not only important as the most important source of seed supply for plant communities 

after destroying and destroying indigenous vegetation, but as a reliable attribute that eliminates the risk of 

removing any plant from the floristic inventory of a region in the case of The emergence of degeneration 

factors is of great importance. 

 

Keywords: Soil bank of soil, vegetation, genetic reserves, plant communities 

 

 

 

 

 


