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چکيده
در اين تحقيق دوره های مختلف آبياری روی تنوع و فراوانی بانك بذر خاك بررســی شد. اين مطالعه در مراتع واز استان مازندران 
انجام شد.  نمونه برداري از بانك بذر خاك به شکل تصادفي- سيستماتيك در 40 پالت يك مترمربعی از دو عمق 5-0 سانتيمتري 
و 5-10 سانتيمتري در آذر 1389 صورت گرفت. تيمارهای آبياری در حجم مساوی و در زمانهای مختلف ؛ هر روز، دوروز، چهار روز 
  )P > 0.05(آناليز شدند. اختالف بين ميانگين ها بوسيله آزمون دانکن SPSS هفت روز اعمال شد. داده ها بوسيله نرم افزار آماری
و GLM مقايســه شدند. نتايج نشــان داد به لحاظ تنوع بانك بذر خاك در تيمارهای مختلف آبياری تفاوت معنی داری در سطح 
)P > 0.05(  مشاهده شد. تيمار آبياری روزانه کمترين تنوع بانك بذر خاك/مترمربع را نشان داد. بيشترين درصد فراواني نسبي 

گياهان يکساله ها بين تيمارهاي آبياري به فواصل هفت روز و چهار روز در ميان مشاهده شد. 

کلمات کليدي:  آبياري، اشکال زيستي، بانك بذر، تنوع. 
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The effect of watering durations on soil seed bank diversity (case study: Vaz region)
By: N. Alipoorian, MSc. Student of Rangeland Management Department, Faculty of Natural Resources,  Tarbiat 
Modares University . Gh.A. Dianati Tilaki,  Associate Professor of Tarbiat Modares University, Faculty of Natural 
Resources,  Department of Rangeland Management, Noor, Iran  (Corresponding Author). R. Erfanzadeh, Assistant 
Professor of Rangeland management, Faculty of Natural Resources, Tarbiat  Modares University .
Effect of different watering durations on soil seed bank diversity and frequency was investigated. The study was 
conducted in Vaz rangelands of Mazandaran province. Soil samples were collected iّn 40 1 m 2 plots from two 
different depths (0-5 and 5-10 cm) through randomized-systematic method in December 2010. Watering treatments 
were carried out in equal volume of water in different time interval  including: one day, two days, four days and a 
week. The data were statistically analyzed by the SPSS software program. The differences between the means was 
compared using Duncan test (P<0.05) and GLM. Results showed significant differences between the treatments 
watering duration on diversity of soil seed bank (P<0.05). The treatment level each day showed the lowest on soil 
seed bank diversity/m2. The treatments levels each four days and a week showed the maximum of therophytes on 
soil seed bank frequency.
Keywords: Watering, Seed bank, life form, diversity, Soil  

مقدمه
      Raul  و Manrique در ســال 2010 به این نتیجه رســیدند 
که  بانک بذر خاک مجموعه اي از بذرهای زنده قابل رشــد موجود در 
خاک مي باشــد که با الشــبرگ و مواد خاک سطحي مخلوط و اثرات 
زیادي روي ســاختار، پویایي و توزیع زمانــي و مکاني جوامع گیاهي 
اعمال مي کند.  Roberts در سال 1981 بانک بذر را ذخایر بذرهاي 
جوانه نزده و زنده براي رشــد و گســترش در پوشــش گیاهي سطح 
خــاک تعریف کرد. بذرها در بانک بذر خاک زماني که عالئم محیطي 
مناسب وجود داشته باشد، آماده جوانه زني مي شوند. یکي از مهم ترین 
فاکتورهاي محیطي براي جوانه زني آب مي باشد. جذب آب توسط بذر 
گام اولیه اساسي در جوانه زدن است. دامنه پاسخ گویي جوانه زني بذور 
به تنش آب از خیلي حســاس تا مقاوم است. Mark و Bennett در 
ســال 1988 بیان کردند که بذور گونه هاي مقاوم ممکن است داراي 
این مزیت اکولوژیکي باشند که استقرار نهال آن ها در مناطق با منابع 
آب کم قادر به جوانه زني مي باشــند. نفوذپذیري بذور نســبت به آب 
تحت تاثیر مورفولوژي، ســاختار، ترکیب و همچنین میزان آب اولیه 

بذر قرار مي گیرند.
آب یک نیاز پایه براي جوانه زني است. قابلیت دسترسي به رطوبت به 
طرق مختلف امکان پذیر مي شــود. رطوبت موجود در ظرفیت زراعي 
براي جوانه زني در خاک مطلوب مي باشــد، اما جوانه زني در گونه هاي 
مختلــف متفاوت بوده و حتي ممکن اســت در رطوبت خاک نزدیک 
به نقطه پژمردگي دائم نیز انجام شــود. Dudeck و Peacock در 
ســال Ries.،1985  و Hoffinan در سال Roundy .،1983 در 
ســال Young .،1985 و  Evans در ســال 1981 بــه این نتایج 
رسیدند که  در برخي مواقع ممکن است خاک ها داراي غلظت باالیي 
از نمک باشــند و یا ممکن اســت در نواحي نیمه خشک واقع باشند 
که دسترســي کمتر به آب براي جوانه زني را به همراه دارد. حتي در 

 Basin) این شــرایط نیز تعدادي از گیاهان از قبیل چاودار وحشــي
Wild rye( و علف گندمي (Tall wheat grass( قادر به جوانه زني 
مي باشند، در حالي که تعداد زیادي از گونه هاي گیاهي در این شرایط 
نمي توانند جوانه بزنند. Ensor  در سال1967 نتیجه گرفت هنگامي 
که میزان رطوبت از 20 به 40 افزایش یافت، جوانه زني لوبیاي پا کوتاه 
به طور معني داري کاهش یافت. Snyder در سال 1986 به این نتیجه 
رســید، رطوبت مازاد یا حالت غرقابي، جوانه زني بذر چغندرقند را به 
تاخیر انداخت، همچنین Fausey و McDonald در ســال 1985 
و Heydecker و همکاران در ســال 1969 در تحقیقات شان به این 
نتیجه رســیدند که آبیاری غرقابی جوانــه زنی بذر گونه های مختلف 
ذرت را به تأخیر انداخت. Harper  در سال 1997 بیان نمود، مطالعه 
بانک بذر خاک به مدیران منابع طبیعي این امکان را مي¬دهد تا اوالً 
شــناخت صحیح و جامعي از ترکیب گیاهي اولیه هر منطقه )گیاهان 
مراحل اولیه توالي( پس از تخریب آن داشــته باشند و ثانیا با بررسي 
بانــک بذر خاک و تعیین اینکه آیا محتویــات بذر خاک منطقه براي 
استقرار مجدد ترکیب گیاهي کنوني آن پس از تخریب کفایت مي کند 
یــا خیر در مورد حمایت از برخي از گونه ها به منظور باال رفتن میزان 
موفقیت طرح هاي احیایي تصمیم گیري کنند. Stark  و همکاران در 
سال 2008 دریافتند، امروزه نه تنها اهمیت دستیابي به اطالعات پایه 
در خصوص بانک بذر خاک به عنوان خطوط راهنما در تجدید حیات و 
احیاء جوامع جنگلي فزوني یافته است، بلکه مطالعه بانک بذر خاک به 
منظور ارائه هر چه جامع تر از ظرفیت تنوع زیستي گیاهي یک منطقه 
حایز اهمیت فراوان اســت.  Ozinga و همکاران در ســال 2005؛ 
Bakker  و همکاران در ســال1996 بیان کردند که آگاهي از طول 
 Levin .عمر بانک بذر باعث حفظ تنوع زیستي جوامع گیاهی می شود
در سال 1990 بیان نمود که آگاهي از طول عمر بانک بذر باعث حفظ 
تنوع ژنتیکــي جمعیت های گیاهی می شــود. همچنین  Kalisz و 
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همکاران در ســال 1997؛ Bakker  و همکاران در سال 1996  به 
این نتیجه رســیدند که طول عمر بانک بذر خــاک زماني که جوامع 
گیاهي در اثر تخریب پوشــش ســطح در معرض نابودي قرار بگیرند 
نقــش حفاظتي ایفا مي کنند. بانک بذر خاک نقش اساســي در حفظ 
  Vallentine و همکاران در سال 2005 و Altın .تنوع زیســتي دارد
در سال  1989 به این نتیجه رسیدند که بازسازي مراتع تخریب شده 
نیاز به کار و هزینه زیادي دارد و برای بازگشــت تنوع به حالت اولیه 
قبل از تخریب، زمان زیادي الزم دارد وحتی شاید هرگز تنوع زیستي 
ســابق ایجاد نشود. Ter Heerdt و همکاران در سال 1999 نیاز آبي 
بانک بذر خاک را در دو حالت غرقابي و اشــباع  مقایسه کردند، نتایج 
نشان داد که 22 گونه در این آزمایش ظاهر شدند که 4 گونه از آن ها 
در شــرایط اشباع، 7 گونه در شرایط غرقابي و 11 گونه هم که تفاوت 
معني دار نداشــتند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که تیمار آبیاري 
روزانه، تیمار مناســبي نمي باشــد. توجه به نقش کلیدي بانک بذر در 
احیا و توســعه مراتع تخریب یافته در برنامه هاي مدیریتي و همچنین 
عدم آگاهي از نیاز اکولوژیکي )دوره آبیاري( گونه هاي بانک بذر خاک 
ما را بر آن داشــت که اثر تیمارهاي مختلف آبیاري را بر تنوع و شکل 
زیستي گونه ها در مقیاس کوچک بررسي کنیم تا بتوان در برنامه هاي 
مدیریتي آینده در مقیاس بزرگ تر بهینه دوره آبیاري را براي رسیدن 

به حداکثر تنوع گونه اي تعیین کنیم.

مواد و روش ها:
منطقه مورد مطالعه: منطقه مــورد مطالعه که در عرض جغرافیایي  
"36º  30 ' 00 تــا "36º 12 ' 30 شــمالي و طــول جغرافیایــي               
"52º  6' 70 تا "52º 12 ' 30 شــرقي و در ارتفاع 2439 متري قرار 
دارد در سال 1380 توسط جهاد کشاورزي استان مازندران به منظور 
بررســي تأثیر قرق در وضعیت و گرایش مرتع احداث گردیده اســت. 
این قرق در در نزدیکي شهرســتان نور منطقه چمســتان و در بخش 
باالیي روستا گزنه سرا واقع شده است و داراي متوسط بارندگي ساالنه 
600 - 300 میلیمتري است. به طور کلي بیشترین بارندگي منطقه از 
اوایل فصل پاییز تا اواخر زمستان رخ می دهد. .میانگین ساالنه دما در 
منطقه 15/5 درجه ســانتیگراد گزارش شده است. همچنین اطالعات 
نشــان مي دهد به طور کلي افت دماي متوســط در منطقه به اندازه 
С˚3/5 ســانتیگراد به ازاي هر 1000 متر ارتفاع مبین مرطوب بودن 
منطقه مورد مطالعه مي باشد. زیرا در شرایط عادي به ازاي هر 1000 
متر ˚6 کاهش دما در اتمسفر مشاهده مي شود. بافت خاک در منطقه 

لوم تا لومي- شني مي باشد.

الف( روش نمونه برداري خاك:
نمونه بــرداري از بانــک بذر خــاک در اواخر آذر 1380 و به شــکل 
تصادفي- سیســتماتیک و از روش Chaideftou و همکاران ســال 
2009 و Hutchings و همکاران 1996 صورت گرفت. بدین صورت 
3 ترانســکت عمود بر اضالع قرق در داخل قرق مســتقر شدند. اولین 
ترانسکت به  صورت تصادفي و 2 تاي بعدي با فاصله معین از ترانسکت 
اول قرار گرفتند. در طول 2 تا از ترانســکت ها به فاصله هاي 10 متري 

از هم 3 پالت و در طول ترانســکت ســوم 4 پــالت جمعاً 10 پالت 
مستقر شد ســپس به  وسیله اوگر در داخل هر پالت از 2 عمق 5-0 
سانتیمتري )الیه ســطحي( و 5-10 سانتیمتري )الیه عمقي(، با 10 
تکرار حجمي معادل 0/8 لیتر براي هر عمق خاک برداشــت شد. هر 
 1990 ،Gross یک از نمونه هاي بانک بذر خاک بر اســاس روشهای
وStark et al.   ســال 2008، پس از اســتخراج داخل کیسه هاي 
پالســتیکي ریخته شده و پس از برچســب گذاري به محل سردخانه 
با دماي 3-5 درجه ســانتیگراد بــراي طي یک دوره یک ماهه منتقل 
شدند، سپس به محیط گلخانه ارسال و به روش پیدایش نهال معروف 

به روش کشت گلخانه اي مورد بررسي قرارگرفتند. 
ب: روش کشت گلخانه اي

در این روش نمونه هاي بانک بذر در محیط گلخانه اي با شرایط دمایي 
12 تا 30 درجه سانتیگراد و از روش Ashton سال 1998 در داخل 
گلدان هاي پالســتیکي به ابعاد 40×40 که در زیر حاوي چند سوراخ 
ریز به منطور جذب آب بودند کشــت داده شدند. در داخل هر گلدان، 
نمونه هاي خاک بر روي الیه نازکي از ماســه اســتریل پخش و سپس 
هر ردیف گلدان شــامل 20 نمونه به  صورت روزانه، دو روز یکبار، 4 
روز یکبــار و در نهایت هفته اي یکبار آبیاري شــدند. میزان آب براي 
آبیاري گلدان ها به اندازه حجم خاک و ماســه داخل گلدان ها بود. در 
تمامي ســیني ها پایه هاي سبز شده شناســایي و شمارش شدند. در 
پایــان تعداد و نوع بذور جوانه زده شــده در واحد ســطح )متر مربع( 
احتســاب گردید. در محیط گلخانه همچنین تعدادي سیني که فقط 
حاوي ذرات ماســه استریل بودند به عنوان نمونه شاهد براي اطمینان 
خاطر از وضعیت اســتریل )عاري از بذر( ذرات ماســه مي باشد تا در 
صورت مشــاهده رویش گونه اي در داخل سیني هاي شاهد، حذف آن 

از لیست فلورستیک سیني هاي بانک بذر خاک به عمل آید. 
ج: آناليز آماري

روش تعیین فرم زیستي گونه هاي بانک بذر خاک:  
ابتدا بعد از جمع آوري گونه ها اقدام به عکس گرفتن و خشــک کردن 
آن ها کرده، ســپس بر اساس روش هاي مرسوم  طبقه بندي و  توسط 
فلور ایران، اسدی و همکاران 1381 و گیاهشناسان شناسایي شدند. 

روش مطالعه تنوع زيستي
      S بــراي مقایســه تنــوع زیســتي از شــاخص هاي غنــاي گونه اي
Maguran ســال 1988 تنوع گونه اي شــانون-وینر Peat ســال 

1974 استفاده گردید که با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد
S- غنا گونه اي )تعداد گونه(، Pi- نسبت افراد یا وفور گونه iام که بر 

. n لگاریتم در پایه -ln .حسب نسبتي از کل بیان مي شود
محاســبه شاخص هاي تنوع زیســتي از بانک بذر خاک به عمل آمده 
و معني داري اختالف توابع تنوع زیســتي بانــک بذر خاک بر مبناي 
GLM و آزمون مقایسه میانگین دانکن بررسي گردید. البته داده هاي 
بانــک بذر خاک به تفکیک قبل از آنالیز GLM مورد آزمون همگني 
واریانــس (Leven Test( و آزمون انحراف از توزیع نرمال )تســت 
 )Kolmogrov-Smirnov) اســمیرنوف  کولموگروف-  نرمالیتي( 

قرار گرفتند.
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شکل 1- نمودارمقايسه ميانگين هاي تنوع گونه اي بانك بذر خاك بين دوره های آبياری در دو عمق   

خانواده 
گياهی

گونه 
شکل زندگیشکل رويشیگياهی

فورب یکساله
 Arabiodopsis

thalianaB rassicaceae

بوته ایچند ساله
 Artemisia 

hamaemelifoliaAsteraceae

Achilla milefoliumAsteraceaeفوربچند ساله

بوته ایچند ساله
 Astragallus
gossypinusLeguminosae

Asperulla OrientalisRubiaceaفوربیکساله

AlternanatheraAmaranthaceaeفورب یکساله

گراسچند ساله
 Brachypodium

pinnatumGramineae

Crepis ciliataAsteraceaeفوربیکساله

Cirsiu arvense Asteraceae فوربچندساله 

Cruciata tauriRubiaceaفوربچندساله 

Descurania sophiaBrassicaceaeفوربچندساله

Draba aucheriBrassicaceaeفوربیکساله

Erodium sp.Geraniaceaeفوربچندساله 

Erigeron sp.Asteraceaeفوربچندساله

Echium sp.Boraginaceaeبوته ایچندساله 

EupatriumAsteraceaeفوربچندساله 

Festuca ovinaGramineaeگراسچند ساله 

Gajea confusaLabiateaeفوربیکساله 

فوربیکساله
 Gallium

tricornutumRubiacea

فوربچندساله
 Hypericum
perforatumHypericaceae

Ixilirion tataricumAmaryllidaceaeفوربیکساله

Allium cristophiiAlliaceaeفوربچندساله

Mentha sp.Labiateaeفوربچندساله

Mentha piperitaLabiateaeفوربچندساله 

Medicago sativaLeguminosaeفوربچند ساله

فوربچند ساله 
 Myositis

  lithospermifoliaBoraginaceae

خانواده 
گياهی

گونه 
شکل زندگیشکل رويشیگياهی

Nepeta CrassifoliaLabiateaeچند ساله فورب

Nonea caspicaBoraginaceae.یکساله فورب

Nonea luteaBoraginaceaeیکسالهفورب

Peganum harmalaZygophyllaceaeچند سالهفورب

poa sp.Gramineaeچند سالهگراس

poa annuaGramineaeیکسالهگراس

Poa pratensisGramineaeچند سالهگراس

polygonum avicularPolygonaceaeچند سالهفورب

Portulacca oleraceaPortulacaceaeیکساله فورب

Potentilla reptansRosaceaeچند سالهفورب

Plantago minorPlantaginaceaeچند ساله فورب

Plantago majorPlantaginaceaeچند سالهفورب

Prunelal vulgarisLabiateae    چند ساله فورب

چند ساله فورب
  Ranuncallus
    ficaroidesRanunculaceae

چند سالهفورب
 Scutellaria
laterifloraLabiateae

Sedum grisebachii.Crassulaceaeیکسالهفورب

Senessi vernali   Senessi vernali  یکسالهفورب

Stellaria  media    Crassulaceaeیکسالهفورب

Stachys byzantinahLabiateaeچند سالهفورب

Sangoisorba minorRosaceaeچند سالهفورب

چند ساله فورب
 Taraxacum

montanmAsteraceae

Trifolium repensLeguminosaeچند سالهفورب

VerbascumScrophulariaceeچند سالهفورب

Veronica spScrophulariaceeیکسالهفورب

Veronica persicaScrophulariaceeیکسالهفورب

Viola sp.Violaceaeیکسالهفورب

Urtica dioicaUrticaceaeیکسالهفورب
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مقايسه اشــکال زيســتي در بانك بذر خاك بين تيمارهاي 
مختلف آبياري

نتایج آنالیز آماري از مقایســه اشکال زیســتي نشان داد بجز گیاهان 
یکســاله و گیاهان ریزوم دار و پیازدار، ســایر اشکال زیستي اختالف 
معني دار بین تیمارهاي مختلف آبیاري از خود نشان ندادند. بیشترین 

درصد فراواني نسبي گیاهان یکساله بین تیمارهاي آبیاري با توجه به 
آزمــون دانکن متعلق به تیمار آبیاري هفتگي و چهار روز و در گیاهان 
پیازدار و ریزوم دار بیشــترین درصد فراواني نسبي به تیمار آبیاري دو 

روز در میان اختصاص داشت)شکل 2  و شکل 3(.

شکل 1- نمودار مقايسه ميانگين هاي تنوع گونه اي بانك بذر خاك بين دوره های آبياری در دو عمق   

شکل 2- مقايسه فراواني نسبي گياهان يکساله )تروفيت ها( بين تيمارهاي مختلف آبياري

شکل 3- مقايسه فراواني نسبي گياهان پيازدار،  ريزوم دار)ژئوفيت ها( بين تيمارهاي مختلف آبياري 
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مقايسه فرم های رويشی
مقایسه فراوانی نسبی فرم های رویشی بانک بذر خاک  بین تیمارهاي 
مختلف آبیاري نشــان داد که فرم رویشــي بانک بذر بین تیمارهاي 
مختلف آبیاري اختالف معني دار وجود دارد به طوریکه آزمون دانکن 

بیان داشت که کمترین فراواني نسبي متعلق به تیمار آبیاري روزانه و 
بین بقیه تیمارها اختالف معني داري وجود نداشــت. براي فرم رویش 
گراس، پهن برگان علفی یا فورب بین تیمارها اختالف معني دار وجود 

نداشت )شکل 4(.

شکل 4- مقايسه فراواني نسبي پهن برگان علفی )فورب( بين تيمارهاي مختلف آبياري

مقايسه فراواني نسبي گونه هاي بانك بذر براساس طول عمر 
فراواني نســبي گونه هاي بانک بذر براساس طول عمر بین تیمارهاي 
مختلف آبیاري نشــان داد که بین گونه هاي یک  ساله و چند ساله در 
تیمارهاي مختلف آبیاري اختالف معني دار وجود داشــت به طوریکه 
براي گونه هاي یک ساله بیشترین فراواني نسبي متعلق به تیمار آبیاري 

دو روز در میان و چهار روز در میان و کمترین متعلق به تیمار آبیاري 
روزانه و براي گونه هاي چند ســاله بیشترین فراواني نسبي متعلق به 
تیمار آبیاري دو روز در میان و کمترین متعلق به تیمار آبیاري روزانه 

مي باشد )شکل 5 و  6 (.
    

شکل 6-  مقايسه فراواني نسبي يکساله ها بين تيمارهاي مختلف آبياري شکل 5-  مقايسه فراواني نسبي چند ساله ها بين تيمارهاي مختلف آبياري 

بحث و نتيجه گيري
           بررسي تنوع گونه اي در میان تیمارهاي مختلف آبیاري نشان 
داد که تیمارهاي دو روز در میان، چهار روز در میان و هفته اي داراي 
بیشترین تنوع گونه اي و تیمار روزانه نیز داراي کمترین تنوع گونه اي 
را به خود اختصاص دادند. همچنین بررسي تنوع گونه اي بین دو عمق 
نشــان داد که عمق 5-0سانتیمتر )سطحي( نســبت به عمق 5-10 
ســانتیمتر )عمقي( بیشــترین تنوع گونه اي را دارا مي باشد. بذرهای 
مختلف با عوامل متعددي پراکنده شده و در سطح خاک قرار گرفتند 
از بین بذرهای قرار گرفته در ســطح خاک تعدادي نیز به درون خاک 
راه یافته، بنابراین بیشترین بذرها در سطح قرار مي گیرند و داراي تنوع 

بیشتري نسبت به عمق 10-5 سانتي متر بودند. 

عمق قرار گیري بذر بر رشــد گیاه تأثیــر دارد هر چه بذرها در عمق 
بیشــتري قرار گیرند براي رسیدن به ســطح نیاز به رطوبت، اکسیژن 
و مواد غذایي باالیي هســتند. در تیمار آبیاري روزانه به دلیل شسته 
شدن روزانه خاک، خاک از نظر مواد غذایي فقیر و میزان مواد غذایي 
که بایســتي براي رشــد در اختیار بذور قرار بگیرد فراهم نیست و یا 
در اثر پوســیده و فاســد شــدن بذور که در حالت غرقابي از آب قرار 
مي گیرند به مرحله رشــد نمي رســند و از بین مي روند. این امر باعث 
کاهش تنوع گونه اي بانک بذر در تیمار روزانه شد. و این در حالي است 
که تیمار هاي دو روز در میان و چهار روز در میان به دلیل فاصله بین 
دو آبیاري به خاک اجازه نفوذ داده مي شــود و خاک از حالت اشــباع 
بودن خارج و به بذور اجازه رشد داده شد. تیمار هفتگي نیز نسبت به 
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دو تیمــار دو روز در میان و چهار روز در میان به دلیل طوالني بودن 
فاصله آبیاري و خشــکي و کمبود رطوبــت که در این مدت در خاک 
ایجاد مي شــود ممکن است باعث کوچک شدن اندازه بذر شده و مانع 
جوانه زني برخي از بذور شــوند. Capon  سال 2003 در مطالعاتي 
که بر روي بانک بذر تاالب انجام داده بود نشان داد که در طول مدتي 
که رطوبت و آب فراهمي در دسترس بود مخصوصاً زمان طغیان و پس 
رفت )جزر و مد( امواج سیالبي و و همچنین زمان ظهور رخ دادن این 

پدیده فاکتورهاي مؤثر بر تنوع بودند. 
بیشــترین تنوع و تراکــم گیاهچه هاي جوانــه زده از بانک بذر تاالب 
 Leck در حالت تیمار اشــباع نســبت به تیمار غرقابي بود. تحقیقات
ســال 1989 نیز در راســتاي مطالعات بانک بذر تاالب ها نشان داد 
که افزایش عمق آب و همچنین شــوري باعث کاهش تنوع بانک بذر 
تاالب مي شوند. Antonellini و Mollema سال2010 عکس این 
نتیجه را در مورد ســطح آب زیر زمیني شــوري بر تنــوع بانک بذر 
ارزیابي کردنــد. اثر فاکتور نیتروژن همراه با تیمار آبیاري در ســطح 
باال بر روي تنوع گونه هاي علفي را Raul  و همکاران ســال2010 به 
صورت کاهش در تنوع نشــان دادند. Schneider و Sharita سال 
1986 نیز تنوع گونه اي بانک بذر گونه اي علفي بیشــتر از پوشــش 
گیاهــي روزمیني ارزیابي کردند اما عکس این نتایج را Grelsson و 

Nilsson سال1991 گزارش دادند. 
مقایســه شــکل زیســتي گونه¬هاي بانک بذر خاک میان تیمارهاي 
مختلف آبیاري نشان داد که فراواني نسبي یکساله ها و گیاهان پیازدار 
و ریزوم دار در میان تیمارهاي آبیاري اختالف معني¬داري را نشــان 
داد بطوریکه بیشــترین فراواني نسبي یکساله ها مربوط به تیمارهاي 
هفته¬اي و چهار روز یکبار بود. از ســایر اشــکال زیســتي ظاهر شد 
بطوریکه با توجه به اینکه گیاهان یکســاله داراي مکانیســم گریز از 
خشکي هستند با فراهم آمدن شرایط رطوبتي در گلخانه مي-توانند به 
راحتي جوانه بزنند و این در حالي بود که شرایط تیمار آبیاري هفتگي 
و چهار روز در میان نســبت به دو تیمار آبیاري روزانه و دو روز یکبار 

بدلیل فاصله دورهاي آبیاري خشکي بودند. 
 Holmes  ،2000سال Tesfaye و Kebrom مطالعاتي که توسط
و  Cowling ســال1997 و نجفــي تیــره شــبانکاره و همکاران 
ســال1387 میزان حضور گیاهان یکساله ها را در بانک بذر بیشتر از 
پوشش اعالم کردند. Najafi و همکاران سال 2008 بیان کردند که 
گیاهان یکســاله جزء گونه هاي دائمي در بانک بذر معرفي هستند و از 
طرفي مي توان گفت یکســاله ها به دلیل ماهیت بیولوژیکي خود بذر 
فراواني تولید می کنند اما به علت کوچک بودن بذر با آســیب پذیري 
کمتري مواجه اند و در نتیجه نسبت آن ها در بانک بذر نسبت به سایر 
اشــکال زیستي  بیشتر است و مي توانند قدرت زنده ماني خود را براي 

دوره بیشتري حفظ کنند.
 همچنین کوچکی و تولید باالی بذور شانس بیشتری به آنها می دهد 
تا راحت تر، ســریع تر و در تعداد بیشتر در خاک نفوذ کنند. در مربوط 
گیاهــان پیازدار و ریزوم دار نیز بیشــترین فراواني نســبي مربوط به 
تیمار دو روز یکبار بود. دالیلي که مي توان حضور درصد باالي گیاهان 
پیازدار و ریزوم دار در تیمار دو روز یکبار نســبت داد این اســت که 

گیاهان پیازدار و ریزوم دار گیاهاني هستند که در فصل نامساعد دیده 
نمي شــوند و در زیر خاک یا آب به بقا ادامــه مي-دهند و با توجه به 
ایــن تعریف مي توان گفت تیمارهاي آبیاري روزانه و هفتگي شــرایط 
مناسبي براي رشد نداشــتند یعني در واقع همان شرایط نامساعدي 
است که این گونه ها نمي توانند در این شرایط ظاهر شوند تیمار روزانه 
به دلیل غرقابي شــدن و اشباع شدن و تیمار هفته اي به دلیل خشکي 

شرایط را براي رشد این گونه ها محدود مي کند.
گونه هاي درختی و درختچه ای در مناطق جنگلي ظاهر مي شــود و با 
توجه به مرتعي بودن منطقه و همچنین وجود شــرایط نامناسب براي 
ظهور این گونه ها در بانک بذر کم ظاهر شدند. عدم اختالف معني دار 
ســایر اشکال زیستي نیز ممکن است به دلیل مقاوم بودن این گونه ها 
به شــرایط خشکي و سیالبي باشد و پایین بودن درصد فراواني نسبي 
آن ها نیــز مي تواند در اثر عوامل گوناگــون از جمله عوامل محیطي، 
اختالف در شــدت تخریب جوامع مختلف و شرایط رویشگاهي نسبت 

داد. 
باید توجه داشــت که عواملي مانند خشکســالي نیز اثرات نامطلوبي 
بــر روي ذخایره بذر خاک دارند و ســبب کاهش بــذور این گونه ها 
مي شوند. مقایسه فرم رویشــي و طول عمر گونه هاي بانک بذر خاک 
میان تیمارهاي مختلف آبیاري نشــان داد که چند ساله ها، یک ساله و 
فورب ها در تیمار آبیاري روزانه کمترین فراواني نسبي را دارند با توجه 
به این مسئله که بذور کوچک خیلي سریع به حداکثر جذب آب خود 
مي رسند  Fenner  و Thompsonسال 2005 و این اشباع شدگي 
Rberts  و  Ibrahim از آب باعــث کمبود اکســیژن و خفگي بذور

ســال 1983 و از طرفي هم به دلیل حساس بودن جوانه ها در مرحله 
اولیه آب اضافي منجربه فاســد شدن و از بین رفتن جوانه ها و کاهش 
فراواني نســبي این گونه ها مي شــود. از طرفي چون براي برنامه هاي 
مدیریتي گونه هاي چندســاله نقش بسزایي دارند تیمار آبیاري روزانه 

توصیه نمي شود.
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