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زنی بذور در بانک بذر خاك در حوزه آبخیز واز البرز مرکزيبررسی توان جوانه  
 

3زاده، رضا عرفان2، منیره جهانیار*1آزاده عالم زاده گرجی  
 

                               
  

  چکیده
در دو  مرتع قرق،  در تراکم بانک بذر، تحت عنوان بانک بذر خاك در تحقیق حاضر خصوصیت مهم از 
روش تا مشخص شود که  مقایسه شدند زنی و روش جداسازيجوانهروش مطالعه بانک بذر خاك، روش 

ارتفاعات البرز  براي انجام این کار در. دهداندازه بانک بذر خاك را تحت تأثیر قرار می به تا چه مطالعه
متري  70ترانسکت  4 داخل قرق احداث شده توسط اداره منابع طبیعی، سرا،مرکزي در منطقه گزنه
 10مستقر گردید، سپس از هر پالت متر مربعی  1× 1زوجیهاي پالت  متر 10مستقر و به فاصله هر  

هاي ماه نمونه 3ر سرما جهت اعمال تیما. برداشت گردید 5-10و  0-5خاك از دو عمق  تکرار نمونه
طی . هاي خاك به گلخانه منتقل و کشت داده شدندخاك در سردخانه نگهداري شد و در نهایت نمونه

جهت بررسی اثر معنی داري روش  .گردیدهاي ظهور یافته شناسایی و حذف ماهه گونه 6یک دوره 
نتایج . جفتی استفاده گردید tآزمون  مطالعه بر تراکم بانک بذر خاك و همچنین اثر عمق بر تراکم بذر از

زنی به طور زده در روش جوانهمطالعه بیانگر این مطلب است که تراکم بانک بذر یا میزان بذور جوانه
این نتایج در بیشتر مطالعات در مقایسه این دو روش بدست . داري از روش جداسازي بیشتر استمعنی

عمق ( برداري از خاك بذور در هر دو روش در عمق اول نمونهزنی عالوه بر این میزان جوانه. آمده است
زنی روشی توان بیان داشت روش جوانهبنا به نتایج این تحقیق می.  بیشتر بوده است) سانتیمتر 0- 5

باشد که از این خصوصیت براي احیا و زده میمناسب در برآوردتوانایی بانک بذر از حیث تعداد بذور جوانه
 . توان استفاده کردگیاهی با اقلیم و شرایط رویشی مشابه می بازسازي جوامع

  
 زنی روش ترکیبی، رشته کوه البرزتراکم ، روش جوانه: هاي کلیديژه وا

  
  

  مقدمه -1
 چرا .باشند می یکدیگر با متقابل کنش در طبیعی، همواره هاي اکوسیستم در گیاه و دام   

 مرتعی هاي اکوسیستم گیاهی در پوشش تغییرات در موثر عوامل از عنوان یکی به علفخواران توسط
هاي گیاهی نه تنها بر هاي طبیعی، اجتماعات و گونهاز آنجائی که در رویشگاه .است شده شناخته

باشند بلکه بر اساس ذخایر بذر موجود از یکدیگر متمایز می 1زمیناساس ترکیب پوشش گیاهی روي
، مجموعه اي از بذور زنده   بانک بذر خاك). Kellerman ،2004( باشنددر خاك نیز قابل تفکیک می

موجود در خاك یک منطقه است که توسط پوشش گیاهی همان منطقه و بذوري که از مناطق دیگر 
 و  (Molesشود توسط عوامل مختلف مانند باد و جانوران به منطقه مزبور انتشار یافته اند تکمیل می

Drake، 1999.(  کار و هزینه  به نیاز شده مراتع از مراتع تخریب بازسازيکه  ندمعتقد نمحققاامروزه
و هرگز تنوع  کشدزیادي طول می زمان مدتبه حالت اولیه، بازگشت  سوي دیگر ازو  زیادي دارد

نقش مهمی در روند  و چون بانک بذر خاك) 2005( و همکاران Altinشود نمیایجاد  زیستی سابق
تواند براي این مهم مورد استفاده قرار گیرد دارد  می جوامع گیاهی و حفاظت از آنها درجانشینی 

Erfanzadeh) یکی از عواملی که بر خصوصیت بانک بذر خاك می تواند تاثیر ). 2010 ،و همکاران
                                                        

  yahoo.com @Azadeh_alemzadeh: نويسنده مسئول ١
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 شمال در زنی جوانه و ترکیبی روش روش دو مقایسه در. است روش مطالعهداري داشته باشد معنی
 هاي جوانه و شده شناسایی هاي گونه تعداد رسیدند، نتیجه این به محققین آلمان کشور در راین دره

 انجام مطالعه در). Wessels ،2008  و(Schwabe . است بوده بیشتر زنیجوانه روش در شده ظاهر
بود  جداسازي روش از بیشتر زنیجوانه روش در زنیجوانه میزان کالیفرنیا ايمدیترانه مناطق در شده

Traba) 1998 ،همکاران و .( اما عکس این نتایج در در مطالعاتBossuyt همکاران و )در ،)2000 
 ذخایر در که ايمطالعه در ،)1997( همکارانو   Ter Heerdtو  بلژیک لون جنگلی هاي اکوسیستم

زنی بذور در روش جداسازي بیشتر مشاهده شد، که میزان جوانه دادند انجام پالسن استوارد طبیعی
هدف از این مطالعه مقایسه دو روش به منظور بررسی کارایی آن ها در بررسی توان ظهور . بوده است

  . و جوانه زنی بذور از بانک بذر خاك است
  

  هامواد وروش -2
  منطقه مطالعه 

-28بین  آن دگی ساالنهتغییرات بارنحوزه واز در ارتفاعات البرز مرکزي قرار گرفته است و      
توان نتیجه گرفت که رژیم بارشی در منطقه مورد مطالعه تقریبا باشد، میدرصد در نوسان می 5/14

هاي لگنتوزیع جغرافیایی ساالنه بارندگی در سطح منطقه مورد مطالعه براي قسمت ج. منظم است
متر و در ارتفاعات میلی 600حدود  ن بندمیا(میلیمتر، در بخش میانی  900حدود ) پایین دست(

هاي خاك هاي پروفیلبیشترین افقاین حوزه در . متر استمیلی 300در حدود ) باالدست(فوقانی 
رسد و به سانتیمتر می 50باشند که حداکثر عمق خاك در حد متوسط به می Cو  Aشامل افق 

به دلیل عدم تکامل پروفیلی  و باشدیدلیل شرایط توپوگرافی و شیب زیاد و تکامل پروفیل آنها کم م
  .)1372،خالقی( باشدداراي بافت سبک و شنی میھا  و نبودن ذرات رس خاك

  
  روش کار

، قرق تحقیقاتی که )سرا و گنگرچالمنطقه گزنه(پس از بازدید از منطقه مورد مطالعه      
ساري احداث شده بود را توسط قرق تحقیقاتی که توسط مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 

در منطقه قرق چهار نقطه بطور تصادفی انتخاب شد . مطالعاتی در نظر گرفته شد بعنوان منطقه قرق
با توجه به اینکه غالب پوشش گیاهی مربوط به . ترانسکت عمود بر چهار ضلع آن مستقر شد 4و 

امتدار ترانسکت مستقر متر مربعی بصورت سیستماتیک در  1 زوجی هاي علفی بود پالتهايگونه
سانتیمتري  5نمونه خاك بوسیله اوگر با قطر  10هاي خاك در هر پالت جهت برداشت نمونه. گردید

جهت اعمال تیمار  و برداشت گردید 1390اوایل فروردین خاك در  5-10و  0-5از هر کدام از اعماق 
ها پس نمونه. زر نگهداري شدهاي خاك به مدت سه ماه در سردخانه مرکز بذر جنگلی خسرما نمونه

و 2ها با عبور از دو الک به ضخامت نیمی از نمونه.از انتقال به گلخانه به دو روش کشت شدند 
میلیمتر همراه با فشار زیاد آب خالص سازي شدند به طوریکه مقار زیادي الشبرگ و بقایاي 18/0

ها همرا این نمونه. بذور باقی ماندگیاهی توسط الک باالیی حذف شد و خاك تقریبا خالص به همراه 
هاي از قبل به گلخانه منتقل شده و روي گلدان )زنیروش جوانه(هاي خالص سازي نشده با نمونه

ماه به طور هفتگی مطالعه شدند و تعداد  4هاي کشت شده به مدت نمونه. حاضر شده پخش شدند
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جفتی  tزده از روش نگین بذور جوانهبراي مقایسه میا. زده مورد شمارش قرار گرفتبذور جوانه
  .استفاده شد

  

  نتایج -3
 367 و زنیجوانه روش در بذر 3182 که بوده بذر 3549 گلخانه در زده جوانه بذر کل تعداد    

- جوانه روش دو در بذر تعداد میانگین. شدند شمارش هانو رسته رویش طریق از ترکیبی روش در بذر
  ).1و شکل  1جدول ( است بوده مربع متر در بذر 666 و 6513 ترتیب به جداسازي و زنی

  
  جفتی t آزمون از استفاده با ترکیبی و زنیجوانه روش دو در خاك بذر بانک تراکم مقایسه - 1جدول 

t Sig تغییر منابع 

7

6/9  
**00/

0  
 سانتی 0-5 عمق

 متر

9

2/5 
**00/

0 
 سانتی 5-10 عمق

 متر

  01/0 سطح در دار معنی اختالف**   

  

  
  .  خاك مختلف اعماق بذر بانک تراکم میانگین تغییرات - 1شکل 

  .باشدمی روش دو بین خاك بذر تراکم اختالف دهنده نشان کوچک حروف
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 و 5784 ترتیب به ترکیبی و زنیجوانه روش سانتیمتر 5 تا صفر عمق در بذر تعداد میانگین  
 بوده مربع متر در بذر 167 و 1497 ترتیب به سانتیمتري 10 تا 5 عمق در و مربع متر در بذر 498

  .)2جدول و شکل (است 
  

  خاك عمق دو در خاك بذر بانک تراکم مقایسه - 2 جدول

T Sig تغییر منابع 
0

3/10  
**

00/0  
 زنی جوانه روش

6
6/3 

**
001/0 

 جداسازي روش

  01/0 سطح در دار معنی اختالف**   

  

  
حروف کوچک . اي بانک بذر خاك از لحاظ طول عمر در دو روش مطالعهبررسی ترکیب گونه -2شکل 

  .روش است نشان دهنده اختالف معنی دار بین دو 
  

  بحث  - 4
  اثر روش بر تراکم بانک بذر خاك - 1- 4
زنی بیشتر از با اختالف معنی داري در روش جوانه بانک بذر خاك  تراکمنتایج نشان داد    

قریب به اتفاق محققین در گذشته جهت مطالعه بانک بذر خاك از روش جوانه . باشدروش ترکیبی می
به عنوان . باشدزنی استفاده کرده اند که دلیل اصلی آن می تواند کاهش هزینه که در تغلیظ سازي 

 2552 و داده انجام ارسباران  شده حفاظت مناطق در را ايمطالعه) 2003( همکاران و Jalili مثال 
-گونه ترکیب مطالعه در) 1386( ایلون. کردند ثبتی زن جوانه روش از استفاده با مربع متر هر در بذر
 در بذر 1501 مجموع در فارس آباد فیروز منطقه در خاك بذر بانک و گیاهی پوشش در موجود اي
 دو در کرده ظهوري ها تراکم نیب ادیز تفاوت لیدال از  .اندکرده ثبت مربع ذر روش جوانه زنی متر هر
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 رفتن دست از احتمال الک توسط خاك هاينمونه سازي خالص  اوال که باشد نیا تواندی م روش
 این در مهم عامل). 1998 ،همکاران و (Traba کندمی بیشتر خاك بذر بانک از را کوچک بذور

 از یکی. گیردمی قرار استفاده مورد ترکیبی روش در که است کوچکتري و دوم الک مش کاهش،
 داراي نیز منطقه خاك که آنجا از و است گیاهی مانده باقی مواد جداسازي الک از استفاده اهداف

 اجزاي جداسازي و خاك الک حین که دارد وجود مسئله این احتمال بود زیاد الشبرگ و موادآلی
 دالیل دیگر از ثالثا. بروند دست از زینی فوقان الک در اجزا این به چسبیده بذور آن از درشت و گیاهی

 بذور بقاي توانایی داد نشان ترکیبی روش از بیشتر را زنیجوانه روش در بذر تراکم انتظار، عالرغم که
-می دست از شرایط این تحت شکننده و نازك پوشش با بذور چرا است متفاوت هاياسترس تحت
 ایجاد مکانیکی استرسی الک روي بر بذور سایش با ترکیبی، روش در). Tsuyuzaki ،2004( روند
 عامل این.  است شستشو فرایند خالل در بذور پوشش رفتن بین از در عاملی مسئله همین و شودمی
. شوندنمی سبز و رسندنمی زنیجوانه به نامناسب شرایط این تحت بذور و رساندمی آسیب بذور به

 که است آب به دسترسی میزانیکی از نکات مهمی که در مطالعه این دو روش باید در نظر گرفته 
 در) Davis.1987  و  (Weiseاست مرطوب همواره که دهدمی رخ خاکی در ظهور بیشترین که چرا

 دوام از انها در رطوبت حفظ کشت، براي رس خاك مناسب حجم از استفاده علت به زنیجوانه روش
 ماسه همراه به استریل کود از استفاده رغمعلیی بیترک روش در اما است بوده برخورداري شتریب

 در آب اعظم قسمت و نگشته جبران مسئله این ها،نمونه مکرر آبیاري و خاك کم حجم جبران جهت
- جوانه فرایند که  هاییگونه خاك هاينمونه شدن خشک با. است کرده نفوذ بستر به آبیاري هنگام

و  (Kenworthy روندمی خواب به خاك در موجود بذور یا روندمی بین از اندکرده آغاز را زنی
Hammerstro،2003.(  

  اثر عمق بر تراکم بانک بذر خاك - 2- 4
در این مطالعه مشاهده شد که عمق یک عامل موثر بر شاخص تراکم بانک بذر خاك بوده و     

این مسئله در . بیشتر بوده است) سانتیمتر  0- 5( تراکم بانک بذر در هر دو روش در عمق اول 
محققین بر این اعتقادند . مطالعاتی که در زمینه بانک بذر خاك انجام شده دیده شده استبسیاري از 

 ،همکاران وWiilliammas(که حضور بذور در عمق زیرین خاك مربوط به دوام و پایایی بذور است 
بخشی . باشدنفوذ بذور به اعماق خاك تحت تاثیر شکل، اندازه بذر و خلل و فرج خاك می .)1983
 که داشت بیان) Demel )1998. شوداز انتقال بذور به اعماق خاك توسط حیوانات انجام می دیگر

 مطلب همین دهنده نشان هم ما نتایج که دارد وجود خاك باالئی عمق متر سانتی 6 در بذور% 90
  . باشدمی

  
  گیرينتیجه - 5
هاي موجود در گونهزنی روشی مناسب براي شناسایی بنا بر نتایج بدست آمده روش جوانه   

همانطور که گفته شد نقش بانک بذر خاك در احیا . بانک بذر خاك در شرایطی تحت این اقلیم است
هاي توان به پشتوانه این روش مناسب گونهو بازسازي اراضی تخریب یافته غیر قابل انکار است و می

... تنش رطوبتی، چرا و : مانندسازگار با شرایط منطقه که در پوشش روي زمین بنا به دالیل مختلف 
  .حضور ندارند شناسایی کرد و جهت احیا این اراضی بهره برد
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