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 1چكيده

بررسی  در این مطالعه الگوي تغييرات فصلی بانک بذر خاک ذخيرگاه سفيد پلت پارک جنگلی نور

بانک بذر خاک در طی  و مطالعه برداري از پوشش گياهی رو زمينی به روش براون بالنکهنمونه د.گردی

که بيشينه و کمينه  نتایج نشان داد انجام شد.اي روش کشت گلخانه به فصل پایيز، زمستان و بهارسه 
 424و  747بذر ترتيب با تراکم متوسط اندازه بانک بذر خاک منطقه مربوط به فصول پایيز و بهار به

هاي عددي تنوع زیستی نشان داد که ترکيب گياهی بانک بذر باشد. تحليل شاخصمربع میبذر در متر
اي با یکدیگر اختالف نداشته اما هاي تنوع گونهاز نظر شاخص خاک منطقه در طی فصول مختلف سال

به دو فصل پایيز و زمستان ها در فصل بهار در سطح باالتري نسبت نهاي یکنواختی آمقادیر شاخص
گونه درختی انجير، توت، آلوچه، توسکا  5همچنين نشان داد تنها بذور  پژوهشنتایج این  قرار دارد.

باشد حضور قشالقی و سفيدپلت در بانک بذر خاک فصل بهار که نماینده بانک بذر خاک پایدار می

مربع فقط در بانک عدد بذر در متر 33راکم ا متوسط تیابند. در این ارتباط بذور درختان سفيدپلت بمی
یابد که این مسئله زودگذر بودن بانک بذر درختان سفيدپلت را داللت بذر خاک فصل بهار حضور می

ت تجدیدحيات بذري ت اصلی عدم موفقيّکند علّتصریح میاین پژوهش طور کلی نتایج کند. بهمی
دليل پایين بودن درجه ماندگاري يه بذور نبوده بلکه بهدليل پایين بودن قوه نامسفيد پلت در منطقه به

 باشد. گونه میبذور این
 

 تپایداري، جنگل حفاظت شده سفيد پلبانک بذر خاک، تغييرات فصلی،  :کلیدي هايواژه

                                                             
 Jalali_g@modares.ac.irمسئول مکاتبه: *
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 دمهقم

 يادیت زيّسرپا از اهم یاهيپوشش گ ياياح يبرا یجنسد مثليتول ،هاستمياکوس از ياريبسدر 

)هارپر،  استو استقرار نهال  یزند بذر، پراکنش، جوانهيتولند شامل ین فرآیا .باشدیبرخوردار م

ده و با مناسب شدن يبه سطح خاک رسدیر یا زود  ابندییزش میربالغی که از پایه مادري  بذور .(1277

یا ریزي انجام شود و بذر زنی ممکن است بالفاصله پس ازکنند. جوانهزنی میجوانه یطيط محیشرا

در داخل خاک تشکيل بانک  شده خير بيافتد که در این حالت بذور مدفونأبراي مدت نامحدودي به ت

داري قسمتی از بذور به حالت با نگه گياهان معموالً .(2005)فنر و تامپسون، دهند می را بذر خاک

نک بذر تجدید حيات خود شده و تشکيل با خير انداختن بخشی ازأکمون در داخل خاک سبب به ت

اند و امروزه کمبود مرتبط کامالًریزي و بانک بذر دو موضوع بذر اامّ  .(1223)لک،  دهندخاک می

توان یافت که در د دارد و به ندرت مطالعاتی را میریزي در جوامع گياهی وجودر زمينه بذر اطالعات

خصوص رابطه بين  ریزي را با هم مورد بررسی قرار دهد. اطالعات درآن ترکيب بانک بذر و بذر

تی و ها در فرآیندهاي جمعيّت آنر گياهی و اهميّ ومنظور برآورد پویایی بذبانک بذر و باران بذر به

 ت زیادي برخوردار استشود از اهميّریزي به بانک بذر تبدیل میکه چه مقدار از بذور پس از بذراین

 یزنتر خاک که جوانهنیيوذ به اعماق پازا، نفيماري، هجوم عوامل بيخواربذر (.2007)اوون و کنت، 

گر توسط عوامل انتشار بذر موجب اتالف یا انتقال به نقاط دیو  يريان، پیسازد، مرگ رویرا مشکل م

از بذور پس از  یشود تنها بخش کوچکیر بانک بذر خاک شده و سبب میاز ذخا يابخش عمده

 (.1)شکل  (2002ه و همکاران، زاد)اسماعيلل شود یبه بانک بذر خاک تبد يزیربذر

آن در طول  ياندازه و غناا دانست، که یار پويت بسیموجود يبانک بذر خاک را دارا (1277هارپر )

ت يّقدر از اهمآن ب و تراکم بانک بذر خاکيدر ترک یرات فصليين تغیار است و يمتغ کامالً فصول

 شد یفصلرات ييتغ يبر اساس الگو يبندتم طبقهسيک سیمنجربه ارائه  کهاست ژه برخوردار یو

از  يبرداراگر نمونه ،یرات فصلييتغ يبر اساس الگو يبندستم طبقهيدر س(. 1277)تامپسون و گرایم، 

اهان )تا قبل از آغاز فصل يگ يزیرخاک و بالفاصله پس از دوره بذر یه سطحیبانک بذر خاک در ال

ش یل فصل رویر اواد يبرداراگر نمونه یاست ول یمطالعه از نوع بانک بذر موقت، ش( انجام شودیرو

د آغاز شده یسال جد یپاشکرده و بذر یزنک ساله در خاک جوانهیشود اکثر بذور یم که تصوریهنگام

گاروود،  ؛1232 ،)سيميون و همکاران شودیمحسوب مدایمی د، مطالعه بانک بذر یعمل آاست به

 (.2010زاده و همکاران، اسماعيلو  1232
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د عدم شناخت در رابطه یافزایدر مطالعات بانک بذر م یرات فصلييتغ یت بررسيچه به اهماما آن 

از  ياريکه بسنیباشد و ایمدایمی و  یل بانک بذر موقتيتشک يها برااز گونه ياريبا عملکرد بس

 .(2007همکارن،  )شن ومانده است یها ناشناخته باقاز گونه ياريک در رابطه با بسیاکولوژ يهاجنبه

: 2003)جليلی و همکاران،  محدود به چند مطالعه یران در مناطق جنگلیمطالعات بانک بذر خاک در ا

خاک  یمیشود که به مطالعه بانک بذر دایم( 2012اسدي و همکاران،  ؛2011زاده و همکاران، اسماعيل

بانک بذر خاک در  یرات فصلييز تغا یین بار الگوياول يمطالعه برااین  یلواند مناطق خود پرداخته

 یبررس -1عبارتند از:  پژوهشن اهداف یدهد. بنابراینور ارائه م ید پلت پارک جنگليرگاه سفيذخ

در فصول مختلف با استفاده از شاخص  ینيروزم یاهين بانک بذر خاک و پوشش گيزان تشابه بيم

بانک بذر خاک در و یکنواختی نوع رات غنا و تييزان تغيم یبررس -2تشابه سورنسون و جاکارد، 

ب بانک بذر خاک در فصول يدر ترک یدرخت يهارات گونهييزان تغيم یبررس -3فصول مختلف و 

 .ابندییدار حضور میب بانک بذر پايمنطقه در ترک یدرخت يهاا گونهیکه آنیمختلف و ا

 34 در مختصات جغرافيایی هکتار 550تقریبی  مساحت با پلت سفيد گاه ذخيره: منطقه مورد مطالعه

 پارک شرقی جنوب در شرقی طول درجهدقيقه  50درجه و  51 و شمالی عرضدقيقه  34درجه و 

 درصد 3-5آن  عمومی شيب و متر 43-20 بين آن حداقل و حداکثر ارتفاع. نور قرار دارد جنگلی

 درجه 4/14 نهساليا دماي متوسط و مترميلی 5/1027 منطقه در بارندگی ساليانه متوسط. است

 3/7 سال ماه سردترین دماي حداقل و درجه 30 سال ماه ترینگرم حرارت حداکثر. باشدمی گرادسانتی

 خشک فصل طول و بوده ماه خرداد در بارندگی حداقل و آذر ماه در بارندگی حداکثر. است درجه

 جزء رخساره نظر از و ريکواترن عهد به شناسیزمين نظر مورد مطالعه از منطقه. است ماه 5/1 منطقه

 نظر از. باشدمی آهکی منشأ با آبرفتی رسوبات مادر سنگ نوع. شودمی محسوب آبرفتی هايدشت

 خزر دریاي کنار مسطح قسمت در افتهی تجمع ریز رسوبات از و بوده آبرفتی منطقه خاک شناسی،خاک

 است. کامل هيدرومورف آن خاک و است شده تشکيل

 -سيستماتيک منطقه با استفاده از روش گياهی پوشش از بردارينمونهی: گیاه پوشش بردارينمونه

رویش  فصل و بهاره جنگل پيش فلور ثبت براي( اسفندماه)خزان  فصل زمانی: دوره انتخابی در دو

 کامل رشد به و داشته باشند حضور منطقه در گياهان اکثر رودمی انتظار کههنگامی( خردادماه)
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 کهاین تا داده پوشش را منطقه کل که گردید طراحی ايگونه به سيستماتيک شبکه شد. امانج اندرسيده

 .شود آماربرداري منطقه گياهی پوشش ناهمگنی کليه
 

 
 .1191سون و همکاران، پسیم اقتباس از یاهیک بانک بذر و پوشش گیناميمدل د -1شکل 

 

( است درصد 5 از کمتر منطقه یعموم بيش) منطقه سطح بودن هموار به توجه با منظور نیا يبرا

 متر 300 فاصله با که( شگاهیرو عرض با متناسب) یجنوب -یشمال جهت در ترانسکت 5 نخست تعداد
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 400قطعه نمونه  10سپس تعداد  و شده یطراح منطقه سطح در ک(يستماتيداشتند )س قرار گریکدی از

 قطعات شدند. اندازه ادهيپ خطوط ير رو( بی)انتخاب يمتر 200و  100 شناور فواصل با یمترمربع

 ینواح یجنگل يهاشیرو یکيستیفلور بيترک مطالعه يبرا يشنهاديپ نمونه قطعه اندازه با مطابق نهونم

 نمونه قطعه هر در( 1223)بارمس و همکاران،  شد گرفته نظر در( متر 20×20)مربع متر 400 معتدله

 تاج درصد) غلبه و وفور سپس و شده ثبت یشیرو فرم کيتفک به یاهيگ يهاگونه هيکل فهرست ابتدا

شناسایی و  .(2002)مصداقی،  شدند بالنکه ثبت -براون اسيمق يمبنا بر یاهيگ يهاگونه( پوشش

مجموعه ، (1223-1243)رکينگر،  ایرانيکا يهاي گياهی با استفاده از منابع فلورگونه يگذارنام

( و 1224-2000(، فلور رنگی ایران )قهرمان، 1233 -2002، فلورهاي فارسی ایران )اسدي و همکاران

 ( انجام شد.2003هاي گياهان ایران )مظفریان، فرهنگ نام

( فصل خواب )بهمن 1برداري از بانک بذر در سه مرحله مرحله نمونه: بذر خاک بانک يبردارنمونه

بذور یک ساله در  بيشتررود ر میکه تصوماه( هنگامی( اندکی پس از آغاز فصل رویش )اردیبهشت2ماه( 

الی  0ماه( و در عمق پاشی سال جدید آغاز نشده است و مرحله سوم در )آبانزنی کرده و بذرخاک جوانه

ماه( با هدف تشریح . مرحله دوم )اردیبهشت(1272)تامسون و گرایم،  متر به عمل آمده استسانتی 5

(. البته 2002زاده و همکاران، شده است )اسماعيل خاک منطقه انجامدایمی ترکيب گياهی بانک بذر 

پاشی درختان سفيد پلت تکميل رود که بذربرداري مرحله دوم انتظار میشایان ذکر است که در نمونه

شود اما نتایج امکان بررسی بانک بذر موقتی بذور کم دوام درختان سفيد پلت فراهم می بنابراینشده و 

خاک منطقه را تشریح دایمی هاي گياهی در این مرحله توان بالفعل بانک بذر هبذور رویش یافته سایر گون

و پس از  شده ریخته پالستيکی هايداخل کيسه از استخراج، پس بذر بانک هاينمونه یک از هر سازد.می

ارسال شدند تا مطالعه  دهی )ثبت شماره قطعه نمونه، تکرار و عمق( بالفاصله به محيط گلخانهبرچسب

موسوم به روش کشت ( Seedling emergence method) ها به روش پيدایش نهالانک بذر آنب

 (.2010زاده و همکاران، اي انجام شود )اسماعيلگلخانه

 13 دمایی شرایط هاي بانک بذر خاک در محيط گلخانه بادر این روش نمونه: ياروش کشت گلخانه

هاي در داخل هر گلدان، نمونه پالستيکی کشت داده شدند.هاي در داخل گلدان گرادسانتی درجه 25 تا

 که شده پخش ايگونه متر( بهسانتی 3خاک بر روي یک الیه نازکی از ماسه استریل )ضخامت 

 باالي شانس از و گرفته قرار هوا و نور در معرض بذور کليه تا نباشد مترسانتی 2 از بيشتر هاآن ضخامت
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 صورتبه هانونهال رشد و بذور زنیجوانه براي نيازمورد رطوبت مينأت باشند. برخوردار زنیجوانه

 آمد. عملبه از پایين کرتی آبياري و باال از پاشیمه تلفيق

)باسکين و مدت یک سال هاي سبز شده هر گلدان در هر هفته یکبار بهثبت و شمارش نهال

ها پس از ثبت و شمارش جام گردید. نهالکه دیگر نهال جدیدي سبز نشد انتا زمانی (1223باسکين، 

)بوسویت و همکاران شدند تا محيط براي رویش بذور دیگر بيشتر فراهم باشد از سطح گلدان کنده می

دهی ها در مراحل اوليه رویش، پس از کدالبته در صورت ميسر نبودن شناسایی برخی از نهال. (2001

صورت لزوم حتی تا مرحله  تا زمان رشد کامل و در اي منتقل شده وها به محيط کشت جداگانهآن

 و فلوریستيکی( گونه )ترکيب شدند. ثبتداري میشناسایی دقيق در حد گونه نگهدهی و امکانگل

 عمل در هر دو سه فصل به تفکيک به مربعی مترسانتی 400 هاينمونه سطح در گونههر ايپایه تراکم

اي گونه تراکم و غنا متوسط چهارگانه، فرعی هايپالت ايگونه تراکم و غنا هايداده مبناي بر سپس آمده

برآورد گردید. در محيط گلخانه همچنين تعدادي  مترمربع واحد قطعه نمونه در هر سه فصل در هر

ین ترتيب اههاي شاهد، کشت شدند. بعنوان نمونهباشند بهماسه استریل می ذرات دارايگلدان که فقط 

هاي مهاجم با کشت گونه منظور جلوگيري از انتشار بذورراهم ساختن محيط بسته گلخانه بهبر فعالوه

هاي مهاجم در نتایج بانک بذر به حداقل رسيد. همچنين در هاي کنترل، احتمال حضور گونهگلدان

لی آمد تا با حذف اثر احتماعمل میصورت هر دو هفته یکبار بهها بهداخل گلخانه جابجایی گلدان

ها فراهم آمده تر براي نمونهزنی بذور، شرایط هرچه همگن و یکنواختها بر جوانهمحل استقرار گلدان

عمل آید. همچنين ها بهو تفسير تغييرات موجود در بانک بذر خاک فقط بر اساس محتویات بذور آن

ا هر دو ماه یکبار انجام هزنی بذور، وارونه کردن محتویات خاک گلدانمنظور باال بردن شانس جوانهبه

اي در ماتریس ترکيب گياهی بانک هاي بانک بذر خاک پس از اتمام دوره کشت گلخانهگرفت. دادهمی

 (.2002زاده و همکاران، بندي شدند )اسماعيلقطعات نمونه طبقه -(هاي بانک بذربذر خاک )گونه

 

 جينتا

 مختلف بانک بذر خاک در فصول یاهیعناصر گ یکیل فلورستیتحل

مطالعه بانک بذر نتایج : ماه(ز )آبانيیبانک بذر خاک در فصل پا یاهیعناصر گ یکیل فلورستیتحل

 21جنس و  22گونه  35مربع شمارش شد که مربوط به بذر در هر متر 743منطقه در آبان ماه متوسط 

درصد(  11گونه،  4 )با Poaceaدرصد(،  11گونه،  4با ) Asteraceae يهاخانواده. خانواده بوده است
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حاضر در  يهان خانوادهیتر، درصد( از مهم3/3گونه  3)با Rosacea و  Cyperaceae يهاو خانواده

،  Carex sylvatica L.،Carex remota يهاان گونهين میاز ا .بودندز یيبانک بذر خاک در پا

Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. and Schult. ،Ficus csrica L.،Hypericum 

anderosaemum L.،Hypericum perforatum L.،Lythrum salicaria L. ،Cardamine 

hristua L.  وAlnus glutinosa (L.) Gaertn. 32، 43، 42، 70، 30، 111، 255با تراکم بذر  بيترتبه ،

درصد از کل  21ش از يکه ب دادندن تراکم را به خود اختصاص یشتريبذر در هر مترمربع ب 10و  14، 13

 (.1)جدول  دهندیز( را به خود اختصاص میيافته از بانک بذر خاک )فصل پایش یرو يهانهال
مطالعه بانک بذر خاک منطقه در نتایج : ماه(بانک بذر خاک در فصل زمستان )بهمن یکیل فلورستیتحل

شدند.  ییگونه شناسا 42جنس و  32خانواده،  32مربع که مربوط به نونهال در هر متر 713زمستان 

 يهادرصد( و خانواده 5/12گونه  4)با  Poaceaدرصد(،  5/12گونه،  4با ) Asteraceae يهاخانواده

Cyperaceae  و Lamiaceae حاضر در بانک بذر  يهان خانوادهیتردرصد( از مهم 4/2گونه  3)با

 Carex sylvatica L.،Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. and يهاخاک بودند. گونه

Schult.. ،Carex divulsa Stokes، Hypericum perforatum L. ،Carex remota Richards.، 
Ficus csrica L.   وAlnus glutinosa (L.) Gaertn. 37، 40، 45، 70، 242ب با تراکم بذر يترتبه ،

درصد  70ا به خود اختصاص داده و ن اندازه تراکم بانک بذر منطقه ریمربع باالتربذر در هر متر 30و  35

 دهندیافته از بانک بذر خاک )فصل زمستان( منطقه را به خود اختصاص میش یرو يهااز کل نهال

  (.1)جدول 

 424در مطالعه بانک بذر منطقه در بهار : بهشت ماه(يدر بهار )ارد خاک بانک بذر یکیل فلورستیتحل

 يهاد. خانوادهیگرد ییگونه بود شناسا 37جنس و  33اده، خانو 24مربع که مربوط به بذر در هر متر

Cyperacea  درصد(،  3گونه،  3)باPoacea  يهادرصد( و خانواده 3گونه،  3)با Asteraceae ،

Moraceae ،Lythracea ،Rosaceae  ب ين حضور را در ترکیشتريدرصد ب 2/5گونه و  2هر کدام با

 Carex sylvatica L.،Populus caspica يها. گونهاندبانک بذر در بهار به خود اختصاص داده

(Bornm.) Bornm. ،Ficus csrica L. ،Cardamine hristua L.،Athyrium filix- femina 

(L.) Roth ،Carex divulsa L. ،Veronica officinalis L. و Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

ن تراکم را یشتريبذر در هر مترمربع ب 15و  13، 12، 21 ،23، 33، 45، 33، 5/103 ب با تراکم بذريترتبه

افته از بانک بذر خاک )فصل بهار( یش یرو يهادرصد از کل نهال 33اند که به خود اختصاص داده

  (.1)جدول  دهندیمنطقه را به خود اختصاص م
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منطقه حفاظت  یاهیب گی)نوع بانک بذر خاک( ترک يتراکم بانک بذر خاک در فصول مختلف و ماندگار -1 جدول

 .نور ید پلت پارک جنگلیشده سف

نوع بانک 
 خاک بذر

 خصوصيات گونه
پوشش  خاک بانک بذر  تراکم نام گونه

 بهار زمستان پایيز یاهيگ
P  41/0 37/3  Acalypha australis L. 
T  25/11  * Acer velutinum Boiss. 
T  25/1   Adianthum capillus-veneris L. 
P  25/1 42/0 * Ajuga reptans L. 
T  33/0   Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara and Grande. 

P 75/13 53/22 27/14 * Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
P 37/1 41/0 47/0  Amaranthus hybridus L. 
P 25/4 21/27 44/5  Artemisia annua L. 
P  14/22 35/21 * Athyrium filix- femina (L.) Roth. 
T  41/5   Atropa belladonna L. 
T    * Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 
P 43/14 41/10 14/23  Cardamine hirsuta L. 
P 25/111 03/37 15/13 * Carex divulsa Stokes. 
P 44 44 33/2 * Carex remota Richards. 
P 255 242 5/103 * Carex sylvatica L. 
T    * Carpesium abrotanoides L. 
T 2 10  * Carpinus betulus L. 

T 42/0    Chenopodium ambrosioides L. 
T    * Circaea lutetiana L. 
T 42/0 25/1   Conyza bonariensis (L.) Cronquist. 
P 31/5 25/4 22/4  Conyza canadensis (L.) Cronq. 
T    * Crataegus microphylla C. Koch. 
T 42/0    Cynodon dactylon (L.) Pers. 
T  41/0   Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
T 41/0 41/0  * Diospyrus lotus L. 
T    * Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 
T  41/0   Eclipta prostrata (L.) L. 
T    * Epipactis helleborine (L.) Crantz. 
P  41/0 74/1 * Equisetum maximum auct. Non Lam. 
T    * Euphorbia amygdaloides L. 
P 70 35 32 * Ficus carica L. 
T    * Fraxinus excelsior L. 
P   34/0  Galanthus nivalis L. 
T    * Galium spurium L. 
T    * Gleditschia caspica Desf. 
T    * Hedera pastuchovii Woronow. 

P 37/42  5/3  Hypericum anderosaemum L. 
P 32 40 45  Hypericum perforatum L. 
P  33/3 4/0  Juncus effusus Linnaeus. 
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 (1جدول )ادامه 

نوع بانک 
 خاک بذر

 خصوصيات گونه
پوشش  خاک بانک بذر  تراکم نام گونه

 بهار زمستان پایيز گياهی
T     Lamium album L. 
T  41/0   Lithospermum officinale L. 
P  25/1 34/0  Lycopus europaeus L. 
P 12 33/13 4  Lythrum salicaria L 
P 25/0 41/0 55/0  Mentha aquatic L. 
T    * Mercurialis perennis L. 
P 13/12 75/23 2 * Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus. 
P   4/0  Morus alba L. 
T    * Ophioglossum vulgatum L. 

P 30 70 3/12 * Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. and Schul. 

P   34/0  Parietaria officinalis L. 

T  33/0  * Parotia persica (DC.) C.A. May. 

T    * Phyllitis scolopendrium (L.) Newman. 

T  41/0   Phytolacca americana L. 

T 31/0    Plantago  major  L. 

P 7/4 33/0 34/0 * Poa annua L. 

T    * Polypodium vulgare auct. P.p. non L. 

T    * Polystichum aculeatum (L) Schott. 
T   34 * Populus caspica (Bornm.) Bornm. 

P   2  Potentilla reptans L. 

T 31/0   * Prunus divaricata Ledeb. 

P   3/0 * Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
P  41/0 03/1 * Pteris cretica L. 

T    * Pteris dentata Forssk. 

T  25/1  * Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach. 

T 34/0    Punica granatum L. 

T    * Quercus castaneifolia C. A. May. 

P 32/2 25/1 37/3 * Rubus hyrcanus Woron. 

P   47/0  Rumex acetosella L. 

T    * Ruscus hyrcanus Woronow. 
T  41/0   Sambucus ebulus L. 

T 31/0   * Smilax excelsa Duham. 

P 75/13 03/17 75/3  Solanum nigrum L. 

T 31/0    Sonchus arvensis L. 

P  33/0 44/1 * Stellaria media (L.) Vill. 

P 31/0 21/2 35/1  Typha latifolia L. 

T 31/0   * Ulmus carpinifolia Gled. 

P   34/0  Urtica dioica L. 
P 31/0  72/0  Verbena officinalis L. 

P  03/7 11/13  Veronica officinalis L. 

P   34/0  Vicia cracca L. 

T 1 03/7  * Viola alba L. 
T 23/0    گونه ناشناخته 
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 يغنا هايشاخص مقایسه: بانک بذر خاک در فصول مختلف ياو تنوع گونه یکنواختين غنا، ییتع

ک طرفه و آزمون یانس یل واريسه فصل با استفاده از تحل یبانک بذر خاک منطقه در ط ياگونه

بانک  ياگونه يو غنا در زمستان حداکثر بوده ياگونه يمتوسط غنا نشان داد کهن دانکن يانگيسه میمقا

 یکنواختی يهاشاخص مقایسه(. 2 گر تفاوت ندارند )جدولیکدیز و بهار با یيبذر خاک در دو فصل پا

 یکنواختیزان يم لويتوابع شلدون و پ يکه بر مبنا نشان دادفصول مختلف سال  یبانک بذر خاک در ط

 یکنواختیاست که شاخص  یحال ن دریبانک بذر خاک در فصل بهار حداکثر بوده و ا یاهيب گيترک

 ياتنوع گونه يهاشاخص ی(. در بررس2)جدول  ندارندگر تفاوت یکدیز و زمستان با یيدر فصل پا

تنوع  يهار شاخصید که متوسط مقادیفصول مختلف سال مشخص گرد یبانک بذر خاک در ط

 (<05/0P(باشند یم يدار آماریگر فاقد تفاوت معنیکدیسه فصل با  یبانک بذر خاک در ط ياگونه

 (.2 )جدول

 
 .فصول مختلف سال یبانک بذر خاک در ط اي و يکنواختی، تنوع گونهياگونه يغنا يهاسه شاخصيمقا -2جدول 

 رهايمتغ
 فصول مختلف

F Sig يداریمعن 
 بهار زمستان زیيپا

 * b04/0±47/1 a03/0±73/1 b12/0±57/1 73/2 03/0 شاخص غناي مارگارلف

 * b47/0±45/10 a42/0±45/12 b74/0±55/2 024/0 02/0 غناي ماگيوران شاخص

 ns 34/0 077/1 44/2±147/0 52/2±124/0 27/2±07/0 وینر -شاخص تنوع شانون

 ns 23/0 012/0 71/0±033/0 72/0±031/0 71/0±017/0 شاخص تنوع سيمسون

 ** b022/0±43/0 b031/0±43/0 a027/0±57/0 34/3 00/0 شاخص یکنواختی شلدون

 * b01/0±70/0 b02/0±43/0 a02/0±75/0 75/3 04/0 شاخص یکنواختی پيلو

 .دارعدم وجود اختالف معنی ns، 01/0داري در سطح دهنده معنینشان**، 05/0داري در سطح دهنده معنینشان*

 

ن يد که بزان تراکم بذور در هر مترمربع نشان دايسه میمقا: سه تراکم بذور در فصول مختلفيمقا

طور زان تراکم بذور در بهار بهيوجود ندارد اما از م يداریز و زمستان اختالف معنیيتراکم بذور در پا

 (.3)جدول  شودیکاسته م يداریمعن
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 .ار( در فصول مختلفیاشتباه مع ± متوسط اندازه بانک بذر خاک )تراکم -3جدول 

 رهايمتغ
 فصول مختلف

F Sig يداریمعن 
 بهار زمستان زیيپا

 ** a7/30±743 a42/53±713 b03/44±415 34/3 000/0 مربعتراکم در متر
 .01/0داري در سطح دهنده معنینشان **
 

ب تشابه یر ضرایمتوسط مقاد 4جدول : در فصول مختلف ینیروزم یاهیتشابه بانک بذر با پوشش گ

فصول مختلف با  یبذر خاک در ط و بانک یاهيب پوشش گيان ترکيجاکارد و سورنسون م ياگونه

ب ی)ضر ب تشابه جاکارد و سورنسونیمقدار ضر يداریمعن یمنظور بررسدهد. بهیگر را نشان میکدی

ز يهر قطعه نمونه در فصول مختلف( از آنال يو بانک بذر خاک برا ینيروزم یاهين پوشش گيتشابه ب

ر درجه ین مقاديج نشان داد که بیشد. نتا ن دانکن استفادهيانگيسه میکطرفه و آزمون مقایانس یوار

فصول مختلف سال از  یمنطقه در ط ینيروزم یاهيب پوشش گيبانک بذر خاک و ترک ياتشابه گونه

 وجود دارد.  يداریب تشابه سورنسون و جاکارد اختالف معنینظر ضرا

 
 .ینیروزم یهایب تشابه سورنسون و جاکارد بانک بذر با پوشش گير ضريسه مقاديمقا -4جدول 

 
 فصول مختلف

F Sig يداریمعن 
 بهار زمستان زیيپا

 * ab01/0±13/0 a01/0±20/0 b011/0±14/0 21/4 0001 تشابه جاکارد

 ** ab02/0±30/0 a02/0±33/0 b02/0±24/0 34/5 00/0 تشابه سورنسون
 .01/0داري در سطح دهنده معنینشان **، 05/0داري در سطح دهنده معنینشان *
 

ها بر ه دادهيکل يبر مبنا ینيبانک بذر خاک و پوشش روزم يادرجه تشابه گونه یسه کلیا در مقاامّ

بانک بذر خاک با  يازان درجه تشابه گونهين مید که کمتریب تشابه جاکارد مشخص گردیضر ساسا

ن یر ا( و د14/0=ب تشابه جاکاردیمربوط به بانک بذر خاک در فصل بهار )ضر ینيپوشش روزم

مربوط به بانک بذر  ینيپوشش روزم -بانک بذر خاک يازام درجه تشابه گونهين میشتريخصوص ب

زان تشابه بانک بذر در يسه مین ارتباط مقای( است. در ا2/0= ب تشابه جاکاردیخاک فصل زمستان )ضر

ن یشتريوجود دارد و ب يشترين بانک بذر در فصول مختلف تشابه بيفصول مختلف نشان داد که ب

 .(2)شکل  باشدیز میيزان تشابه مربوط به زمستان و پايم
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 .در فصول مختلف ینین بانک بذر و پوشش روزمیزان شاخص تشابه جاکارد بیم -2شکل 

 

زان يم 5جدول : ب بانک بذر خاک در فصول مختلفیدر ترک یدرخت يهارات حضور گونهییتغ

ن یشتريدهد. بیر خاک در فصول مختلف را نشان مبانک بذ یاهيب گيدر ترک یدرخت يهاحضور گونه

ر توسکا، آلوچه، ازملک، ينظ ییهاز و زمستان است. گونهیيمربوط به فصل پا یدرخت يهاحضور گونه

ر، توسکا، يمانند انج ییهاز حضور داشتند و گونهیيب بانک بذر در پاير و اوجا در ترکيکلهو ممرز، انج

ن حضور یشدند و کمتر ییب بانک بذر در زمستان شناسايدر ترک یليج، ممرز و انيافرا، لرگ، خرمند

ن فصل یر و توت در ايتوسکا، انج يهاباشد که در آن گونهیمربوط به فصل بهار م یدرخت يهاگونه

انگر ير و توت در بانک بذر بذر فصل بهار بي، انجیحضور داشتند. حضور بذور درختان توسکا قشالق

را دایمی ل بانک بذر خاک يت تشکيختان مزبور قابلدر منطقه مورد مطالعه تنها دره ن مسئله است کیا

 را ندارند.دایمی ل بانک بذر يت تشکير درختان قابلیدارا بوده و سا

 
 .ب بانک بذر خاک در فصول مختلفیدر ترک یدرخت يهازان حضور گونهیم -5جدول 

 فصول مختلف
 تعداد گونه تراکم در مترمربع

یدرخت يهاهدرصد گون  
هاکل گونه یدرخت يهاگونه  هاکل گونه  یدرخت يهاگونه   

زیيپا  747 32 35 7 20 

5/33 714 زمستان  42 7 4/14  

5/43 424 بهار  37 4 10 
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 بحث

 بذر از پس و پایيز فصل به مربوط منطقه بذر بانک تراکم بيشترین که دهدمی نشان مطالعات نتایج

 فساد و تجزیه و خواريبذر زنی،جوانه جمله از مختلف عوامل سال طول در و باشدمی ساليانه افشانی

؛ 1232؛ گاروود، 1272)تامپسون و گرایم،  شود کاسته منطقه خاک بذر بانک تراکم از تا شودمی سبب

 متفاوت مختلف فصول طول در نيز بذر بانک ايگونه غناي و تنوع(. 1223 ،باسکين و باسکين

 توسط فصلی زنیجوانه الگوي اساس بر بنديطبقه هايسيستم ارائه بهمنجر دليل ينهمبه و باشدمی

 مانده ناشناخته هاهرویشگا و هاگونه از بسياري در هااستراتژي و تغييرات این اما. گردید گرانپژوهش

 بذر کبان فصلی تغييرات نيز مطالعه این در(. 2005؛ والک و همکاران، 2007)شن و همکاران،  است

 قرار بررسی مورد( ماه بهمن) زمستان و( ریزيبذر از قبل) بهار ،(آبان اوایل) پایيز فصل سه طی خاک

 شکل جمله از است محاسبه قابل بذر بانک مطالعات در آن تغييرات که هاییویژگی کليه تا گرفت

 تشابه هايشاخص یکنواختی، تنوع، غنا، هايشاخص مختلف، فصول در کورولوژي و زیستی

 نتایج. گيرد قرار بررسی مورد مختلف فصول در درختی، هايگونه حضور درصد جاکارد، و سورنسون

 و دایمی بذر بانک بودن دارا دليلبه پایيز فصل در منطقه خاک بذر بانک اندازه متوسط که داد نشان

 و( مربعمتر در بذر 747) مقدار بيشترین (2000؛ اونایندیا و آمزاگا، 1272)تامپسون و همکاران،  موقتی

 نتایج همانند مطالعه این در. باشدمی( مربعمتر در بذر 424) مقدار کمترین( پایدار بذر بانک) بهار در

 اما بوده بيشتر کمی زمستان به نسبت پایيز در شده سبز بذور ميزان اگرچه ،(2007) همکاران، و شن

 موقت بذر بانک ميزان در دارمعنی اختالف وجود عدم از نشان این و نبوده دارمعنی اختالف این

 دليلبه که است بوده بيشتر پایيز به نسبت زمستان در خاک بذر بانک ايگونه تنوع همچنين. باشدمی

 از پس) زمستان اوایل و پایيز فصل اواخر تا هاگونه از برخی افشانیبذر فرآیند داشتن ادامه

 Carex sylvatica L.،Carexهاي گونه باشدمی( ماهآبان در قهمنط خاک بذر بانک از بردارينمونه

remota ،Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. and Schult.،(Ficus csrica 

L.،Hypericum anderosaemum L ،Hypericum perforatum L،Lythrum salicaria L.  ،

Cardamine hristua L.  وAlnus glutinosa L. .هاي گونه و پایيز در را بذر تراکم بيشترین

Carex sylvatica L.،Oplismenus undulatifolius (Ard). Roem. and Schult.،Carex 

remota ،Hypericum perforatum L.. ،Carex remota L ،Ficus csrica L. وAlnus 

glutinosa (L.) Gaertn. هاي گونه و بيشترین تراکم بذر را در زمستانCarex sylvatica L. ،
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Populus caspica (Bornm.) Bornm ،Ficus csrica L. ،Cardamine hristua L،Athyrium 

filix- femina (L.) Roth،. Carex divulsa L. ،Veronica officinalis L. ، و توسکاي قشالقی

(Alnus glutinosa (L.). Gaertn) این نتایج. دادند اختصاص خود به بهار در را بذر تراکم بيشترین 

 در گونه ترینفراوان عنوانبه C. sylvstica سال مختلف فصول در که داد نشان همچنين پژوهش

 جنگلی نواحی خاک بذر بانک مطالعات اکثر در گونهاین. داشت حضور منطقه خاک بذر بانک ترکيب

؛ 2001ن، )آگوستو و همکارا خزان کننده کننده خزان برگ پهن جنگلی هايرویشگاه در خصوصبه

 از باالیی سهم( 2012؛ اسدي و همکاران، 2011زاده و همکاران، ؛ اسماعيل2004دکوک و همکاران، 

 . دهدمی اختصاص خود به را منطقه بذر تراکم

 روزمينی گياهی پوشش با بذر بانک تشابه ميزان نيز سورنسون و جاکارد تشابه شاخص برآورد در

 کمترین و گردید ارزیابی پایينی سطح در معتدله مناطق در شده انجام مطالعات دیگر همانند منطقه

 از قبل و رویش فصل از پس بردارينمونه هم امر این دليل که بوده بهار فصل به مربوط تشابه ميزان

 در چه( بهار فصل) پایدار خاک بذر بانک گياهی ترکيب که این به توجه با. باشدمی بذرریزي

 پایين نتيجه در دارد موقت بذر بانک به نسبت گياهی پوشش با کمتري شابهت فصلی و عمقی بنديطبقه

 دیگر فصول به نسبت بهار فصل در منطقه گياهی پوشش و خاک بذر بانک تشابه درجه ميزان بودن

 .نيست ذهن از دور فصول کمتر

 وجود مختلف فصول بين داريمعنی اختالف ايگونه تنوع هايشاخص نظر از که داد نشان نتایج

 طوربه که بوده زمستان به مربوط غنا بيشترین که داد نشان ايگونه غناي هايشاخص مقایسه اما. ندارد

 در هاگونه بذرریزي شدن کامل سو یک از آن تعلّ که است بوده بيشتر فصول دیگر از داريمعنی

 فصل نشدن آغاز یگرد سوي از و باشدمی پایيز فصل به نسبت زمستان فصل در منطقه خاک بذر بانک

 و زمستان فصل در خاک بذر بانک ايگونه غناي تا شودمی سبب که است بذوري زنیجوانه و رویشی

 برگریز هايجنگل در خود مطالعه در نيز( 2000اونایندیا و آمزاگا ). باشد بهار از بيشتر همواره پایيز

 و دادند قرار بررسی مورد پایيز و نتابستا بهار، فصل سه در را بذر بانک فصلی تغييرات اسپانيا

 پایيز در غنا ميزان اما است بوده تابستان و بهار به مربوط بذر ميزان بيشترین که وجودي با دریافتند

 دليل هاآن ندارد، وجود پایيز و بهار بين داريمعنی اختالف و بوده تابستان از بيشتر داريمعنی طوربه

 .دانستند هاگونه برخی رد بذرریزي شدن کامل را امر این
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 که داد نشان مختلف فصول طی در خاک بذر بانک گياهی ترکيب یکنواختی هايشاخص مقایسه

 به توجه با واقع در. است برخوردار باالتري ميزان از بهار فصل در خاک بذر بانک یکنواختی همواره

 محسوب منطقهدایمی  ربذ بانک همان بهار فصل در منطقه خاک بذر بانک گياهی ترکيب کهاین

 تراکم و یافته حضور( ماندگار بذور قابليت با) گياهی هايگونه از مشخصی تعداد آن در که شودمی

 اذعان توانمی بنابراین شودنمی منطقه سطح در توجه قابل تغييرات دستخوش سال طول در نيز هاآن

 در و تغيير ميزان کمترین داراي فصول سایر به نسبت بهار فصل در خاک بذر بانک هايداده که داشت

 فصول بذر بانک از مهمی بخش چون ارتباط این در. باشدمی یکنواختی ميزان باالترین داراي نتيجه

 ماهيت از دایمی بذر بانک به نسبت که باشندمی موقتی بخش یا یکساله بذور به مربوط زمستان و پایيز

 فصل دو این خاک بذر بانک یکنواختی مقادیر متوسط براینبنا باشدمی برخوردار بيشتري پذیريتغيير

 .دارد قرار بهار فصل به نسبت تريپایين سطح در همواره

 سطح در داريمعنی طوربه( پایدار بذر بانک) بهار در خاک بذر بانک اندازه که داد نشان نتایج

 و دارند قرار( موقتی بذر نکبا) زمستان و پایيز فصول در منطقه خاک بذر بانک اندازه از ترپایين

 بذر بانک اندازه یافتن کاهش. ندارند دارمعنی تفاوت یکدیگر با نظر این از زمستان و پایيز فصول

 بذور از ايعمده بخش حذف به تواندمی زمستان و پایيز فصل دو به نسبت بهار فصل در منطقه

 نسبت رویش فصل آغاز هنگام به( خاک بذر بانک موقتی بخش) منطقه خاک داخل یا سطح بر موجود

؛ 1277هارپر، ) یابد کاهش خاک بذر بانک اندازه تا شودمی سبب بذور زنیجوانه همواره زیرا. داد

 بردارينمونه از قبل تا منطقه گياهی هايگونه اغلب افشانیبذر کهاین به توجه با اما. (1232سيمپسون، 

( آینده سال بهار) بعدي رشد فصل آغاز تا خاک به شده اضافه بذور و( ماهآبان) پایيز فصل بذر بانک

 منطقه بذر بانک اندازه در بنابراین گيردنمی صورت هاآن زنیجوانه و کرده سپري را استراحت مرحله

 دارمعنی اختالف پایيز و زمستان فصل دو در منطقه بذر بانک اندازه متوسط و نشده حاصل تغييري

 .نداشتند آماري

 روزمينی گياهیپوشش با بذر بانک تشابه ميزان نيز سورنسون و جاکارد تشابه شاخص آوردبر در

 کمترین و گردید ارزیابی پایينی سطح در معتدله مناطق در شده انجام مطالعات دیگر همانند منطقه

 صلف در منطقه خاک بذر بانک ترکيب که جاییآن از. گردید برآورد بهار فصل به مربوط تشابه ميزان

 گياهی ترکيب از ايعمده بخش سو یک از آن در و بوده منطقه خاک دایمی بذر بانک نماینده بهار

 حضور محل منطقه دایمی خاک بذر بانک دیگر سویی از و نيافته حضور درختان، خصوصبه منطقه
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 در ورحض توانایی رقابت مسئله دليلبه که باشدمی توالی اوليه مراحل و پيشاهنگ هايگونه بذور

 تا کنندمی سپري خاک در مدفون صورتبه را خود زندگی سيکل و نداشته را روزمينی گياهی ترکيب

 بذر بانک ايگونه تشابه درجه تا شودمی سبب شود مهيا هاآن حضور براي( رویشگاه تخریب) شرایط

 و پایيز فصل به نسبت تريپایين سطح در همواره بهار فصل در روزمينی گياهی پوشش با خاک

 دو طی در منطقه خاک بذر بانک بردارينمونه که جایینآ از است ذکر شایان. گردد ارزیابی زمستان

 این بنابراین و شودمی انجام روزمينی گياهی ترکيب ساليانه افشانیبذر از پس زمستان، و پایيز فصل

 ميزان نتيجه در و یافته یشافزا بذر بانک کنونی گياهی هايگونه حضور سهم تا شودمی سبب مسئله

 پایيز به نسبت زمستان این طی در منطقه روزمينی گياهی پوشش و خاک بذر بانک ايگونه تشابه درجه

 .یابد افزایش

 با توسکا نظير هاییگونه گردید، درختی گونه 7 شناسایی بهمنجر پایيز در خاک بذر بانک بررسی

 5) اوجا ،(درصد 100) انجير ،(درصد 5) لرگ ،(صددر 20) ممرز ها،پالت از درصد 45 در حضور

 اما. داشتند حضور پایيز در بذر بانک ترکيب در( درصد 5) با آلوچه و( درصد 5) ازملک ،(درصد

 ،(حضور درصد 20) توسکا درختی گونه 7 شناسایی به منجر زمستان عمق در خاک بذر بانک بررسی

 هر انجيلی و خرمندي و( درصد 10) لرگ ،(درصد 45) ممرز ،(درصد 45) افرا ،(درصد 35) انجير

 بانک همان یا بهار به مربوط درختی هايگونه حضور ميزان کمترین کهحالی در شد، درصد 5 با کدام

 ،(درصد 40) با توسکا حضور،( درصد 100) با انجير درختی گونه 4 تنها که است بوده پایدار بذر

 کم تمایل از نشان که یافتند حضور بهار بذر بانک يبترک در درصد 5 با کدام هر آلوچه و توت

؛ اسدي 2011زاده و همکاران، اسماعيل) دارد پایدار بذر بانک تشکيل براي هيرکانی جنگلی هايگونه

 بود برخوردار ویژه اهميت از بهار بردارينمونه در مطالعه این در آنچه اما. (2012و همکاران، 

 در( مربعمتر در بذر 33) باالي تراکم با پلت سفيد چند هر. است بوده پلت سفيد گونه خوب ریزيبذر

 بنديطبقه معيار طبق راآن نباید اما یابدمی حضور ماه اردیبهشت در منطقه خاک بذر بانک هاينمونه

 سفيد درختان افشانیبذر زمان زیرا. کرد قلمداد خاک دایمی بذر بانک گروه در خاک بذر بانک فصلی

 خاک بذر بانک بردارينمونه و بوده ماه اردیبهشت اواسط تا ماه فروردین اواخر در منطقه در پلت

 حضور عدم. است گرفته صورت مادري درختان افشانیبذر از پس بالفاصله ماه اردیبهشت در منطقه

 پلت سفيد که است مطلب این یدؤم خود ماه بهمن و ماهآبان خاک بذر بانک هاينمونه در پلت سفيد

 بذور ناميه قوه کهاین برمبنی رایج تصور پژوهش این نتایج. باشدنمی دایمی بذر بانک تشکيل به قادر
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 سفيد درختان حياتتجدید همواره تا شودمی سبب امر این که بوده پایينی سطح در همواره پلت سفيد

 که دهدمی نشان راحتص به و کرده رد را باشد جنسیغير صورتبه انتظارمورد هايرویشگاه در پلت

 در پلت سفيد گونه بذر از استفاده با حياتتجدید یا پلت سفيد بذور زنیجوانه نرخ بودن پایين

 بذور ماندگاري درجه بودن پایين دليلبه بلکه نبوده ناميه قوه بودن پایين دليلبه جنگلی هايرویشگاه

 یکی البته. دهندمی دست از روز 30 از کمتر مدت در را خود مانیدهنز سرعت به که است پلت سفيد

 هاينونهال بردباري عدم به توانمی را منطقه در پلت سفيد درختان حياتتجدید عدم دالیل از دیگر

 نوري نياز بودن باال واقع در. کرد قلمداد جنگل کف در اندک نور شرایط به گونهاین یافته رویش

 .شودمی جنگل اشکوب زیر رد هاآن حذف بهمنجر پلت سفيد هاينونهال

 توسکاي گونه یافت حضور بذر بانک ترکيب در مطالعه این در که اهميتی پر هايگونه دیگر از

 توسکاي که حالی در این داشته حضور خوب بسيار تراکم با فصول تمام در گونهاین. بود قشالقی

 4/4 و 33/4 تراکم با( 2011) رانهمکا و اسدي و( 2003) همکاران و زادهاسماعيل مطالعه در یيالقی

 تراکم با پایيز در مطالعه این در ولی داشته حضور هاپالت از درصد 44/13 و 35 در و مربعمتر هر در

 هر در بذر 15 تراکم با بهار در و مربعمتر هر در بذر 30 تراکم با زمستان در مربع،متر هر در بذر 14

 نقش به توانمی که یافته، حضور هاپالت از درصد 40 و 20 ،45 در ترتيببه و یافته حضور مربعمتر

 .نمود اشاره شمال هايجنگل احياي در تاهميّ پر گونهاین
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Abstarct 2 
The aim of this research is seed bank seasonal variation patterns in the Populus 

caspica reserved forest, Noor forest park. Above ground vegetation sampling were 

made by Braun-Blanquet method. Soil samples were collected during autumn, 

winter and spring and were studied using seedling emergence method. Seasonal 
variation in the soil seed bank during spring, autumn and winter indicated that 

maximum and minimum average size of soil seed bank were in autumn and spring 

by 747 and 426 seeding/m2 respectively. Numerical analysis of biodiversity 

showed that seed bank floristic data did not have differences during the third 
season, but its eveness in the spring was higer than autumn and winter seasons. 

Also the results indicate that only 5 tree species including; Ficus carica, Morus 

alba, Prunus divaricata, Alnus glutinosa and Populus caspica were able to produce 
persistent soil seed bank. In this case, seeds of P. caspica with average density of 

83 seed/m2 were presented only in spring soil seed bank so we are cocluded that P. 

caspica to be included in transient soil seed bank. Totally, results of this study 

reiterd that the low seeds germination rate of P. caspica is not due to its low seed 
viability, but this failure is due to low persistence of its seeds. rather due to the low 

rate persistence Populus Caspica that has seeds lose their viability quickly, This is 

due to the failure to provide favorable conditions germination (light and high 
humidity) rapidly lose their viability. 
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