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گردید .نمونهبرداري از پوشش گياهی رو زمينی به روش براون بالنکه و مطالعه بانک بذر خاک در طی
سه فصل پایيز ،زمستان و بهار به روش کشت گلخانهاي انجام شد .نتایج نشان داد که بيشينه و کمينه
متوسط اندازه بانک بذر خاک منطقه مربوط به فصول پایيز و بهار بهترتيب با تراکم بذر  747و 424
بذر در مترمربع میباشد .تحليل شاخصهاي عددي تنوع زیستی نشان داد که ترکيب گياهی بانک بذر
خاک منطقه در طی فصول مختلف سال از نظر شاخصهاي تنوع گونهاي با یکدیگر اختالف نداشته اما
مقادیر شاخصهاي یکنواختی آنها در فصل بهار در سطح باالتري نسبت به دو فصل پایيز و زمستان
قرار دارد .نتایج این پژوهش همچنين نشان داد تنها بذور  5گونه درختی انجير ،توت ،آلوچه ،توسکا
قشالقی و سفيدپلت در بانک بذر خاک فصل بهار که نماینده بانک بذر خاک پایدار میباشد حضور
مییابند .در این ارتباط بذور درختان سفيدپلت با متوسط تراکم  33عدد بذر در مترمربع فقط در بانک
بذر خاک فصل بهار حضور می یابد که این مسئله زودگذر بودن بانک بذر درختان سفيدپلت را داللت
میکند .بهطور کلی نتایج این پژوهش تصریح میکند علّت اصلی عدم موفقيّت تجدیدحيات بذري
سفيد پلت در منطقه بهدليل پایين بودن قوه ناميه بذور نبوده بلکه بهدليل پایين بودن درجه ماندگاري
بذور اینگونه میباشد.
واژههاي کلیدي :بانک بذر خاک ،تغييرات فصلی ،پایداري ،جنگل حفاظت شده سفيد پلت
*مسئول مکاتبهJalali_g@modares.ac.ir :
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مقدمه
در بسياري از اکوسيستمها ،توليد مثلجنسی براي احياي پوشش گياهی سرپا از اهميّت زیادي
برخوردار میباشد .این فرآیند شامل توليد بذر ،پراکنش ،جوانهزنی و استقرار نهال است (هارپر،
 .)1277بذور بالغی که از پایه مادري ریزش مییابند دیر یا زود به سطح خاک رسيده و با مناسب شدن
شرایط محيطی جوانهزنی میکنند .جوانهزنی ممکن است بالفاصله پس از بذرریزي انجام شود و یا
براي مدت نامحدودي به تأخير بيافتد که در این حالت بذور مدفون شده در داخل خاک تشکيل بانک
بذر خاک را میدهند (فنر و تامپسون .)2005 ،گياهان معموالً با نگهداري قسمتی از بذور به حالت
کمون در داخل خاک سبب به تأخير انداختن بخشی از تجدید حيات خود شده و تشکيل بانک بذر
خاک میدهند (لک .)1223 ،امّا بذرریزي و بانک بذر دو موضوع کامالً مرتبطاند و امروزه کمبود
اطالعات در زمينه بذرریزي در جوامع گياهی وجود دارد و به ندرت مطالعاتی را میتوان یافت که در
آن ترکيب بانک بذر و بذرریزي را با هم مورد بررسی قرار دهد .اطالعات در خصوص رابطه بين
بانک بذر و باران بذر بهمنظور برآورد پویایی بذور گياهی و اهميّت آنها در فرآیندهاي جمعيّتی و
اینکه چه مقدار از بذور پس از بذرریزي به بانک بذر تبدیل میشود از اهميّت زیادي برخوردار است
(اوون و کنت .)2007 ،بذرخواري ،هجوم عوامل بيماريزا ،نفوذ به اعماق پایينتر خاک که جوانهزن ی
را مشکل میسازد ،مرگ رویان ،پيري و یا انتقال به نقاط دیگر توسط عوامل انتشار بذر موجب اتالف
بخش عمدهاي از ذخایر بانک بذر خاک شده و سبب میشود تنها بخش کوچکی از بذور پس از
بذرریزي به بانک بذر خاک تبدیل شود (اسماعيلزاده و همکاران( )2002 ،شکل .)1
هارپر ( )1277بانک بذر خاک را داراي موجودیت بسيار پویا دانست ،که اندازه و غناي آن در طول
فصول کامالً متغير است و این تغييرات فصلی در ترکيب و تراکم بانک بذر خاک آنقدر از اهميّت
ویژه برخوردار است که منجربه ارائه یک سيستم طبقهبندي بر اساس الگوي تغييرات فصلی شد
(تامپسون و گرایم .)1277 ،در سيستم طبقهبندي بر اساس الگوي تغييرات فصلی ،اگر نمونهبرداري از
بانک بذر خاک در الیه سطحی خاک و بالفاصله پس از دوره بذرریزي گياهان (تا قبل از آغاز فصل
رویش) انجام شود ،مطالعه از نوع بانک بذر موقتی است ولی اگر نمونهبرداري در اوایل فصل رویش
هنگامیکه تصور میشود اکثر بذور یک ساله در خاک جوانهزنی کرده و بذرپاشی سال جدید آغاز شده
است بهعمل آید ،مطالعه بانک بذر دایمی محسوب میشود (سيميون و همکاران1232 ،؛ گاروود،
 1232و اسماعيلزاده و همکاران.)2010 ،
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اما آنچه به اهميت بررسی تغييرات فصلی در مطالعات بانک بذر میافزاید عدم شناخت در رابطه
با عملکرد بسياري از گونهها براي تشکيل بانک بذر موقتی و دایمی میباشد و اینکه بسياري از
جنبههاي اکولوژیک در رابطه با بسياري از گونهها ناشناخته باقیمانده است (شن و همکارن.)2007 ،
مطالعات بانک بذر خاک در ایران در مناطق جنگلی محدود به چند مطالعه (جليلی و همکاران:2003 ،
اسماعيلزاده و همکاران2011 ،؛ اسدي و همکاران )2012 ،میشود که به مطالعه بانک بذر دایمی خاک
مناطق خود پرداختهاند ولی این مطالعه براي اولين بار الگویی از تغييرات فصلی بانک بذر خاک در
ذخيرگاه سفيد پلت پارک جنگلی نور ارائه میدهد .بنابراین اهداف پژوهش عبارتند از -1 :بررسی
ميزان تشابه بين بانک بذر خاک و پوشش گياهی روزمينی در فصول مختلف با استفاده از شاخص
تشابه سورنسون و جاکارد -2 ،بررسی ميزان تغييرات غنا و تنوع و یکنواختی بانک بذر خاک در
فصول مختلف و  -3بررسی ميزان تغييرات گونههاي درختی در ترکيب بانک بذر خاک در فصول
مختلف و اینکه آیا گونههاي درختی منطقه در ترکيب بانک بذر پایدار حضور مییابند.

منطقه مورد مطالعه :ذخيره گاه سفيد پلت با مساحت تقریبی  550هکتار در مختصات جغرافيایی 34
درجه و  34دقيقه عرض شمالی و  51درجه و  50دقيقه درجه طول شرقی در جنوب شرقی پارک
جنگلی نور قرار دارد .ارتفاع حداکثر و حداقل آن بين  43- 20متر و شيب عمومی آن  3-5درصد
است .متوسط بارندگی ساليانه در منطقه  1027/5ميلیمتر و دماي متوسط ساليانه  14/4درجه
سانتیگراد میباشد .حداکثر حرارت گرمترین ماه سال  30درجه و حداقل دماي سردترین ماه سال 7/3
درجه است .حداکثر بارندگی در آذر ماه و حداقل بارندگی در خرداد ماه بوده و طول فصل خشک
منطقه  1/5ماه است .منطقه مورد مطالعه از نظر زمينشناسی به عهد کواترنري و از نظر رخساره جزء
دشتهاي آبرفتی محسوب میشود .نوع سنگ مادر رسوبات آبرفتی با منشأ آهکی میباشد .از نظر
خاکشناسی ،خاک منطقه آبرفتی بوده و از رسوبات ریز تجمع یافته در قسمت مسطح کنار دریاي خزر
تشکيل شده است و خاک آن هيدرومورف کامل است.
نمونهبرداري پوشش گیاهی :نمونهبرداري از پوشش گياهی منطقه با استفاده از روش سيستماتيک -
انتخابی در دو دوره زمانی :فصل خزان (اسفندماه) براي ثبت فلور پيش بهاره جنگل و فصل رویش
(خردادماه) هنگامیکه انتظار میرود اکثر گياهان در منطقه حضور داشته باشند و به رشد کامل
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رسيدهاند انجام شد .شبکه سيستماتيک به گونهاي طراحی گردید که کل منطقه را پوشش داده تا اینکه
کليه ناهمگنی پوشش گياهی منطقه آماربرداري شود.

شکل  -1مدل دينامیک بانک بذر و پوشش گیاهی اقتباس از سیمپسون و همکاران.1191 ،

براي این منظور با توجه به هموار بودن سطح منطقه (شيب عمومی منطقه کمتر از  5درصد است)
نخست تعداد  5ترانسکت در جهت شمالی  -جنوبی (متناسب با عرض رویشگاه) که با فاصله  300متر
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از یکدیگر قرار داشتند (سيستماتيک) در سطح منطقه طراحی شده و سپس تعداد  10قطعه نمونه 400
مترمربعی با فواصل شناور  100و  200متري (انتخابی) بر روي خطوط پياده شدند .اندازه قطعات
نمونه مطابق با اندازه قطعه نمونه پيشنهادي براي مطالعه ترکيب فلوریستيکی رویشهاي جنگلی نواحی
معتدله  400مترمربع ( 20×20متر) در نظر گرفته شد (بارمس و همکاران )1223 ،در هر قطعه نمونه
ابتدا فهرست کليه گونههاي گياهی به تفکيک فرم رویشی ثبت شده و سپس وفور و غلبه (درصد تاج
پوشش) گونههاي گياهی بر مبناي مقياس براون -بالنکه ثبت شدند (مصداقی .)2002 ،شناسایی و
نامگذاري گونه هاي گياهی با استفاده از منابع فلوري ایرانيکا (رکينگر ،)1223-1243 ،مجموعه
فلورهاي فارسی ایران (اسدي و همکاران ،)1233 - 2002 ،فلور رنگی ایران (قهرمان )1224-2000 ،و
فرهنگ نامهاي گياهان ایران (مظفریان )2003 ،انجام شد.
نمونهبرداري بانک بذر خاک :نمونهبرداري از بانک بذر در سه مرحله مرحله  )1فصل خواب (بهمن
ماه)  )2اندکی پس از آغاز فصل رویش (اردیبهشتماه) هنگامیکه تصور میرود بيشتر بذور یک ساله در
خاک جوانهزنی کرده و بذرپاشی سال جدید آغاز نشده است و مرحله سوم در (آبانماه) و در عمق  0الی
 5سانتیمتر به عمل آمده است (تامسون و گرایم .)1272 ،مرحله دوم (اردیبهشتماه) با هدف تشریح
ترکيب گياهی بانک بذر دایمی خاک منطقه انجام شده است (اسماعيلزاده و همکاران .)2002 ،البته
شایان ذکر است که در نمونهبرداري مرحله دوم انتظار میرود که بذرپاشی درختان سفيد پلت تکميل
شده و بنابراین امکان بررسی بانک بذر موقتی بذور کم دوام درختان سفيد پلت فراهم میشود اما نتایج
بذور رویش یافته سایر گونههاي گياهی در این مرحله توان بالفعل بانک بذر دایمی خاک منطقه را تشریح
میسازد .هر یک از نمونههاي بانک بذر پس از استخراج ،داخل کيسههاي پالستيکی ریخته شده و پس از
برچسبدهی (ثبت شماره قطعه نمونه ،تکرار و عمق) بالفاصله به محيط گلخانه ارسال شدند تا مطالعه
بانک بذر آنها به روش پيدایش نهال ( )Seedling emergence methodموسوم به روش کشت
گلخانهاي انجام شود (اسماعيلزاده و همکاران.)2010 ،
روش کشت گلخانهاي :در این روش نمونههاي بانک بذر خاک در محيط گلخانه با شرایط دمایی 13
تا  25درجه سانتیگراد در داخل گلدانهاي پالستيکی کشت داده شدند .در داخل هر گلدان ،نمونههاي
خاک بر روي یک الیه نازکی از ماسه استریل (ضخامت  3سانتیمتر) به گونهاي پخش شده که
ضخامت آنها بيشتر از  2سانتیمتر نباشد تا کليه بذور در معرض نور و هوا قرار گرفته و از شانس باالي
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جوانهزنی برخوردار باشند .تأمين رطوبت موردنياز براي جوانهزنی بذور و رشد نونهالها بهصورت
تلفيق مهپاشی از باال و آبياري کرتی از پایين بهعمل آمد.
ثبت و شمارش نهالهاي سبز شده هر گلدان در هر هفته یکبار بهمدت یک سال (باسکين و
باسکين )1223 ،تا زمانیکه دیگر نهال جدیدي سبز نشد انجام گردید .نهالها پس از ثبت و شمارش
از سطح گلدان کنده می شدند تا محيط براي رویش بذور دیگر بيشتر فراهم باشد (بوسویت و همکاران
 .)2001البته در صورت ميسر نبودن شناسایی برخی از نهالها در مراحل اوليه رویش ،پس از کددهی
آنها به محيط کشت جداگانهاي منتقل شده و تا زمان رشد کامل و در صورت لزوم حتی تا مرحله
گلدهی و امکانشناسایی دقيق در حد گونه نگهداري میشدند .ثبت گونه (ترکيب فلوریستيکی) و
تراکم پایهاي هرگونه در سطح نمونههاي  400سانتیمتر مربعی در هر دو سه فصل به تفکيک به عمل
آمده سپس بر مبناي دادههاي غنا و تراکم گونهاي پالتهاي فرعی چهارگانه ،متوسط غنا و تراکم گونهاي
هر قطعه نمونه در هر سه فصل در واحد مترمربع برآورد گردید .در محيط گلخانه همچنين تعدادي
گلدان که فقط داراي ذرات ماسه استریل میباشند بهعنوان نمونههاي شاهد ،کشت شدند .بهاین ترتيب
عالوهبر فراهم ساختن محيط بسته گلخانه بهمنظور جلوگيري از انتشار بذور گونههاي مهاجم با کشت
گلدانهاي کنترل ،احتمال حضور گونههاي مهاجم در نتایج بانک بذر به حداقل رسيد .همچنين در
داخل گلخانه جابجایی گلدانها بهصورت هر دو هفته یکبار بهعمل میآمد تا با حذف اثر احتمالی
محل استقرار گلدانها بر جوانهزنی بذور ،شرایط هرچه همگن و یکنواختتر براي نمونهها فراهم آمده
و تفسير تغييرات موجود در بانک بذر خاک فقط بر اساس محتویات بذور آنها بهعمل آید .همچنين
بهمنظور باال بردن شانس جوانه زنی بذور ،وارونه کردن محتویات خاک گلدانها هر دو ماه یکبار انجام
میگرفت .دادههاي بانک بذر خاک پس از اتمام دوره کشت گلخانهاي در ماتریس ترکيب گياهی بانک
بذر خاک (گونههاي بانک بذر) -قطعات نمونه طبقهبندي شدند (اسماعيلزاده و همکاران.)2002 ،
نتايج
تحلیل فلورستیکی عناصر گیاهی بانک بذر خاک در فصول مختلف
تحلیل فلورستیکی عناصر گیاهی بانک بذر خاک در فصل پايیز (آبانماه) :نتایج مطالعه بانک بذر
منطقه در آبان ماه متوسط  743بذر در هر مترمربع شمارش شد که مربوط به  35گونه  22جنس و 21
خانواده بوده است .خانوادههاي  Asteraceaeبا ( 4گونه 11 ،درصد)( Poacea ،با  4گونه 11 ،درصد)
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و خانوادههاي  Cyperaceaeو ( Rosaceaبا  3گونه  ،3/3درصد) از مهمترین خانوادههاي حاضر در
بانک بذر خاک در پایيز بودند .از این ميان گونههاي ،Carex remota ،Carex sylvatica L.
Hypericum ،Ficus csrica L. ،Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. and Schult.
Cardamine ،Lythrum salicaria L. ،Hypericum perforatum L.،anderosaemum L.

 hristua L.و  Alnus glutinosa (L.) Gaertn.بهترتيب با تراکم بذر ،32 ،43 ،42 ،70 ،30 ،111 ،255
 14 ،13و  10بذر در هر مترمربع بيشترین تراکم را به خود اختصاص دادند که بيش از  21درصد از کل
نهالهاي رویش یافته از بانک بذر خاک (فصل پایيز) را به خود اختصاص میدهند (جدول .)1
تحلیل فلورستیکی بانک بذر خاک در فصل زمستان (بهمنماه) :نتایج مطالعه بانک بذر خاک منطقه در
زمستان  713نونهال در هر مترمربع که مربوط به  32خانواده 32 ،جنس و  42گونه شناسایی شدند.
خانوادههاي  Asteraceaeبا ( 4گونه 12/5 ،درصد)( Poacea ،با  4گونه  12/5درصد) و خانوادههاي
 Cyperaceaeو ( Lamiaceaeبا  3گونه  2/4درصد) از مهمترین خانوادههاي حاضر در بانک بذر
خاک بودند .گونههاي Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. and ،Carex sylvatica L.

،Carex remota Richards. ،Hypericum perforatum L. ،Carex divulsa Stokes. ،Schult.
 Ficus csrica L.و  Alnus glutinosa (L.) Gaertn.بهترتيب با تراکم بذر ،37 ،40 ،45 ،70 ،242
 35و  30بذر در هر مترمربع باالترین اندازه تراکم بانک بذر منطقه را به خود اختصاص داده و  70درصد
از کل نهالهاي رویش ی افته از بانک بذر خاک (فصل زمستان) منطقه را به خود اختصاص میدهند
(جدول .)1
تحلیل فلورستیکی بانک بذر خاک در بهار (ارديبهشت ماه) :در مطالعه بانک بذر منطقه در بهار 424
بذر در هر مترمربع که مربوط به  24خانواده 33 ،جنس و  37گونه بود شناسایی گردید .خانوادههاي
( Cyperaceaبا  3گونه 3 ،درصد)( Poacea ،با  3گونه 3 ،درصد) و خانوادههاي ،Asteraceae
 Rosaceae ،Lythracea ،Moraceaeهر کدام با  2گونه و  5/2درصد بيشترین حضور را در ترکيب
بانک بذر در بهار به خود اختصاص دادهاند .گونههاي Populus caspica ،Carex sylvatica L.
Athyrium filix- femina ،Cardamine hristua L. ،Ficus csrica L. ،(Bornm.) Bornm.
 Veronica officinalis L. ،Carex divulsa L. ،(L.) Rothو Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

بهترتيب با تراکم بذر  13 ،12 ،21 ،23 ،33 ،45 ،33 ،103/5و  15بذر در هر مترمربع بيشترین تراکم را
به خود اختصاص دادهاند که  33درصد از کل نهالهاي رویش یافته از بانک بذر خاک (فصل بهار)
منطقه را به خود اختصاص میدهند (جدول .)1
7
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 تراکم بانک بذر خاک در فصول مختلف و ماندگاري (نوع بانک بذر خاک) ترکیب گیاهی منطقه حفاظت-1 جدول
.شده سفید پلت پارک جنگلی نور
نام گونه

پوشش
گياهی

Acalypha australis L.
Acer velutinum Boiss.
Adianthum capillus-veneris L.
Ajuga reptans L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara and Grande.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Amaranthus hybridus L.
Artemisia annua L.
Athyrium filix- femina (L.) Roth.
Atropa belladonna L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Cardamine hirsuta L.
Carex divulsa Stokes.

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Carex remota Richards.
Carex sylvatica L.
Carpesium abrotanoides L.
Carpinus betulus L.
Chenopodium ambrosioides L.
Circaea lutetiana L.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Crataegus microphylla C. Koch.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Diospyrus lotus L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Eclipta prostrata (L.) L.
Epipactis helleborine (L.) Crantz.
Equisetum maximum auct. Non Lam.
amygdaloides L. Euphorbia
Ficus carica L.
Fraxinus excelsior L.
Galanthus nivalis L.
Galium spurium L.
Gleditschia caspica Desf.
Hedera pastuchovii Woronow.

خصوصيات گونه
تراکم بانک بذر خاک
بهار
زمستان
پایيز
3/37
0 /41
11 /25
1 /25
0/42
1 /25
0 /33
14/27
22 /53
13/75
0/47
0 /41
1/37
5/44
27 /21
4/25
21/35
22 /14
5 /41
23/14
13/15
2/33
103/5

10 /41
37 /03
44
242

14/43
111/25
44
255

10

2
0/42

1 /25
4 /25

0/42
5/31

*

*

4/22

0/42
0 /41
0 /41

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0 /41
1/74

0 /41

32

35

Hypericum perforatum L.
Juncus effusus Linnaeus.

8

70

0/34

3/5
45
0/4

Hypericum anderosaemum L.

0/41

40
3 /33

42/37
32

نوع بانک
بذر خاک
P
T
T
P
T
P
P
P
P
T
T
P
P
P
P
T
T
T
T
T
P
T
T
T
T
T
T
T
P
T
P
T
P
T
T
T
P
P
P
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)1 ادامه (جدول
نام گونه

پوشش
گياهی

Lamium album L.
Lithospermum officinale L.
Lycopus europaeus L.
Lythrum salicaria L
Mentha aquatic L.
Mercurialis perennis L.
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus.
Morus alba L.
Ophioglossum vulgatum L.
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. and Schul.
Parietaria officinalis L.
Parotia persica (DC.) C.A. May.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman.
Phytolacca americana L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Polypodium vulgare auct. P.p. non L.
Polystichum aculeatum (L) Schott.
Populus caspica (Bornm.) Bornm.
Potentilla reptans L.
Prunus divaricata Ledeb.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Pteris cretica L.
Pteris dentata Forssk.
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach.
Punica granatum L.
Quercus castaneifolia C. A. May.
Rubus hyrcanus Woron.
Rumex acetosella L.
Ruscus hyrcanus Woronow.
Sambucus ebulus L.
Smilax excelsa Duham.
Solanum nigrum L.
Sonchus arvensis L.
Stellaria media (L.) Vill.
Typha latifolia L.
Ulmus carpinifolia Gled.
Urtica dioica L.
Verbena officinalis L.
Veronica officinalis L.
Vicia cracca L.
Viola alba L.

*
*
*
*
*
*

خصوصيات گونه
تراکم بانک بذر خاک
بهار
زمستان
پایيز
0/41
1/25
13/33
0/41

12
0/25

2
0/4

23/75

12/13

12/3
0/34

70

30

0/34
4
0/55

0/33
0/41

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0/34

*

*

گونه ناشناخته

1

0/31
4/7

34
2
0/31
0/3
1/03

0/41
1/25
0/34

3/37
0/47

1/25

2/32

0/41

*

*

0/33

3/75

17/03

1/44
1/35

0/33
2/21

0/34
0/72
13/11
0/34

0/31
13/75
0/31
0/31
0/31
0/31

7/03
7/03

1
0/23

نوع بانک
بذر خاک
T
T
P
P
P
T
P
P
T
P
P
T
T
T
T
P
T
T
T
P
T
P
P
T
T
T
T
P
P
T
T
T
P
T
P
P
T
P
P
P
P
T
T
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تعیین غنا ،يکنواختی و تنوع گونهاي بانک بذر خاک در فصول مختلف :مقایسه شاخصهاي غناي
گونهاي بانک بذر خاک منطقه در طی سه فصل با استفاده از تحليل واریانس یک طرفه و آزمون
مقایسه ميانگين دانکن نشان داد که متوسط غناي گونهاي در زمستان حداکثر بوده و غناي گونهاي بانک
بذر خاک در دو فصل پایيز و بهار با یکدیگر تفاوت ندارند (جدول  .)2مقایسه شاخصهاي یکنواختی
بانک بذر خاک در طی فصول مختلف سال نشان داد که بر مبناي توابع شلدون و پيلو ميزان یکنواختی
ترکيب گياهی بانک بذر خاک در فصل بهار حداکثر بوده و این در حالی است که شاخص یکنواختی
در فصل پایيز و زمستان با یکدیگر تفاوت ندارند (جدول  .)2در بررسی شاخصهاي تنوع گونهاي
بانک بذر خاک در طی فصول مختلف سال مشخص گردید که متوسط مقادیر شاخصهاي تنوع
گونهاي بانک بذر خاک در طی سه فصل با یکدیگر فاقد تفاوت معنیدار آماري میباشند ))P>0/05
(جدول .)2
جدول  -2مقايسه شاخصهاي غناي گونهاي ،تنوع گونهاي و يکنواختی بانک بذر خاک در طی فصول مختلف سال.
فصول مختلف

متغيرها

F

Sig

معنیداري

0/03

*

پایيز

زمستان

بهار

شاخص غناي مارگارلف

1/47±0/04b

1/73±0/03a

1/57±0/12b

2/73

a

b

شاخص غناي ماگيوران

10/45±0/47

12/45±0/42

2/55±0/74

0/024

0/02

*

شاخص تنوع شانون  -وینر

2/27±0/07

2/52±0/124

2/44±0/147

1/077

0/34

ns

شاخص تنوع سيمسون

0/71±0/017

0/72±0/031

0/71±0/033

0/012

0/23

ns

b

شاخص یکنواختی شلدون

0/43±0/022

0/43±0/031

0/57±0/027

3/34

0/00

**

شاخص یکنواختی پيلو

0/70±0/01b

0/43±0/02b

0/75±0/02a

3/75

0/04

*

b

b

a

*نشاندهنده معنیداري در سطح ** ،0/05نشاندهنده معنیداري در سطح  ns ،0/01عدم وجود اختالف معنیدار.

مقايسه تراکم بذور در فصول مختلف :مقایسه مي زان تراکم بذور در هر مترمربع نشان داد که بين
تراکم بذور در پایيز و زمستان اختالف معنیداري وجود ندارد اما از ميزان تراکم بذور در بهار بهطور
معنیداري کاسته میشود (جدول .)3
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جدول  -3متوسط اندازه بانک بذر خاک (تراکم  ±اشتباه معیار) در فصول مختلف.
متغيرها
تراکم در مترمربع

فصول مختلف
پایيز

زمستان

بهار

743±30/7a

713±53/42a

415±44/03b

F

Sig

معنیداري

3/34

0/000

**

** نشاندهنده معنیداري در سطح .0/01

تشابه بانک بذر با پوشش گیاهی روزمینی در فصول مختلف :جدول  4متوسط مقادیر ضرایب تشابه
گونهاي جاکارد و سورنسون ميان ترکيب پوشش گياهی و بانک بذر خاک در طی فصول مختلف با
یکدیگر را نشان میدهد .بهمنظور بررسی معنیداري مقدار ضریب تشابه جاکارد و سورنسون (ضریب
تشابه بين پوشش گياهی روزمينی و بانک بذر خاک براي هر قطعه نمونه در فصول مختلف) از آناليز
واریانس یکطرفه و آزمون مقایسه ميانگين دانکن استفاده شد .نتایج نشان داد که بين مقادیر درجه
تشابه گونهاي بانک بذر خاک و ترکيب پوشش گياهی روزمينی منطقه در طی فصول مختلف سال از
نظر ضرایب تشابه سورنسون و جاکارد اختالف معنیداري وجود دارد.
جدول  -4مقايسه مقادير ضريب تشابه سورنسون و جاکارد بانک بذر با پوشش گیاهی روزمینی.
فصول مختلف
پایيز

بهار

زمستان

F

تشابه جاکارد

0/13±0/01ab

0/20±0/01

0/14±0/011

4/21

تشابه سورنسون

0/30±0/02

0/33±0/02

0/24±0/02

5/34

ab

a
a

b

b

Sig

0001
0/00

معنیداري
*
**

* نشاندهنده معنیداري در سطح  ** ،0/05نشاندهنده معنیداري در سطح .0/01

امّا در مقایسه کلی درجه تشابه گونهاي بانک بذر خاک و پوشش روزمينی بر مبناي کليه دادهها بر
اساس ضریب تشابه جاکارد مشخص گردید که کمترین ميزان درجه تشابه گونهاي بانک بذر خاک با
پوشش روزمينی مربوط به بانک بذر خاک در فصل بهار (ضریب تشابه جاکارد= )0/14و در این
خصوص بيشترین ميزام درجه تشابه گونهاي بانک بذر خاک -پوشش روزمينی مربوط به بانک بذر
خاک فصل زمستان (ضریب تشابه جاکارد=  )0/2است .در این ارتباط مقایسه ميزان تشابه بانک بذر در
فصول مختلف نشان داد که بين بانک بذر در فصول مختلف تشابه بيشتري وجود دارد و بيشترین
ميزان تشابه مربوط به زمستان و پایيز میباشد (شکل .)2
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شکل  -2میزان شاخص تشابه جاکارد بین بانک بذر و پوشش روزمینی در فصول مختلف .

تغییرات حضور گونههاي درختی در ترکیب بانک بذر خاک در فصول مختلف :جدول  5ميزان
حضور گونههاي درختی در ترکيب گياهی بانک بذر خاک در فصول مختلف را نشان میدهد .بيشترین
حضور گونههاي درختی مربوط به فصل پایيز و زمستان است .گونههایی نظير توسکا ،آلوچه ،ازملک،
کلهو ممرز ،انجير و اوجا در ترکيب بانک بذر در پایيز حضور داشتند و گونههایی مانند انجير ،توسکا،
افرا ،لرگ ،خرمندي ،ممرز و انجيلی در ترکيب بانک بذر در زمستان شناسایی شدند و کمترین حضور
گونههاي درختی مربوط به فصل بهار میباشد که در آن گونههاي توسکا ،انجير و توت در این فصل
حضور داشتند .حضور بذور درختان توسکا قشالقی ،انجير و توت در بانک بذر بذر فصل بهار بيانگر
این مسئله است که در منطقه مورد مطالعه تنها درختان مزبور قابليت تشکيل بانک بذر خاک دایمی را
دارا بوده و سایر درختان قابليت تشکيل بانک بذر دایمی را ندارند.
جدول  -5میزان حضور گونههاي درختی در ترکیب بانک بذر خاک در فصول مختلف.
فصول مختلف

تعداد گونه

تراکم در مترمربع

درصد گونههاي درختی

کل گونهها

گونههاي درختی

کل گونهها

گونههاي درختی

پایيز

747

32

35

7

20

زمستان

714

33/5

42

7

14/4

بهار

424

43/5

37

4

10
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بحث
نتایج مطالعات نشان میدهد که بيشترین تراکم بانک بذر منطقه مربوط به فصل پایيز و پس از بذر
افشانی ساليانه میباشد و در طول سال عوامل مختلف از جمله جوانهزنی ،بذرخواري و تجزیه و فساد
سبب میشود تا از تراکم بانک بذر خاک منطقه کاسته شود (تامپسون و گرایم1272 ،؛ گاروود1232 ،؛
باسکين و باسکين .)1223 ،تنوع و غناي گونهاي بانک بذر نيز در طول فصول مختلف متفاوت
میباشد و بههمين دليل منجربه ارائه سيستمهاي طبقهبندي بر اساس الگوي جوانهزنی فصلی توسط
پژوهشگران گردید .اما این تغييرات و استراتژيها در بسياري از گونهها و رویشگاهها ناشناخته مانده
است (شن و همکاران2007 ،؛ والک و همکاران .)2005 ،در این مطالعه نيز تغييرات فصلی بانک بذر
خاک طی سه فصل پایيز (اوایل آبان) ،بهار (قبل از بذرریزي) و زمستان (بهمن ماه) مورد بررسی قرار
گرفت تا کليه ویژگیهایی که تغييرات آن در مطالعات بانک بذر قابل محاسبه است از جمله شکل
زیستی و کورولوژي در فصول مختلف ،شاخصهاي غنا ،تنوع ،یکنواختی ،شاخصهاي تشابه
سورنسون و جاکارد ،درصد حضور گونههاي درختی ،در فصول مختلف مورد بررسی قرار گيرد .نتایج
نشان داد که متوسط اندازه بانک بذر خاک منطقه در فصل پایيز بهدليل دارا بودن بانک بذر دایمی و
موقتی (تامپسون و همکاران1272 ،؛ اونایندیا و آمزاگا )2000 ،بيشترین مقدار ( 747بذر در مترمربع) و
در بهار (بانک بذر پایدار) کمترین مقدار ( 424بذر در مترمربع) میباشد .در این مطالعه همانند نتایج
شن و همکاران ،)2007( ،اگرچه ميزان بذور سبز شده در پایيز نسبت به زمستان کمی بيشتر بوده اما
این اختالف معنیدار نبوده و این نشان از عدم وجود اختالف معنیدار در ميزان بانک بذر موقت
میباشد .همچنين تنوع گونهاي بانک بذر خاک در زمستان نسبت به پایيز بيشتر بوده است که بهدليل
ادامه داشتن فرآیند بذرافشانی برخی از گونهها تا اواخر فصل پایيز و اوایل زمستان (پس از
نمونهبرداري از بانک بذر خاک منطقه در آبانماه) میباشد گونههاي Carex ،Carex sylvatica L.
(Ficus csrica ،Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. and Schult. ،remota

،Lythrum salicaria L. ،Hypericum perforatum L ،Hypericum anderosaemum L،L.
 Cardamine hristua L.و  .Alnus glutinosa L.بيشترین تراکم بذر را در پایيز و گونههاي
Carex ،Oplismenus undulatifolius (Ard). Roem. and Schult.،Carex sylvatica L.
 Ficus csrica L. ،Carex remota L. ،Hypericum perforatum L. ،remotaو Alnus

 glutinosa (L.) Gaertn.بيشترین تراکم بذر را در زمستان و گونههاي ،Carex sylvatica L.
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Athyrium ،Cardamine hristua L ،Ficus csrica L. ،Populus caspica (Bornm.) Bornm

 ،Veronica officinalis L. ،Carex divulsa L. ،.filix- femina (L.) Rothو توسکاي قشالقی
( )Alnus glutinosa (L.). Gaertnبيشترین تراکم بذر را در بهار به خود اختصاص دادند .نتایج این
پژوهش همچنين نشان داد که در فصول مختلف سال  C. sylvsticaبهعنوان فراوانترین گونه در
ترکيب بانک بذر خاک منطقه حضور داشت .اینگونه در اکثر مطالعات بانک بذر خاک نواحی جنگلی
بهخصوص در رویشگاههاي جنگلی پهن برگ خزان کننده خزان کننده (آگوستو و همکاران2001 ،؛
دکوک و همکاران2004 ،؛ اسماعيلزاده و همکاران2011 ،؛ اسدي و همکاران )2012 ،سهم باالیی از
تراکم بذر منطقه را به خود اختصاص میدهد.
در برآورد شاخص تشابه جاکارد و سورنسون نيز ميزان تشابه بانک بذر با پوشش گياهی روزمينی
منطقه همانند دیگر مطالعات انجام شده در مناطق معتدله در سطح پایينی ارزیابی گردید و کمترین
ميزان تشابه مربوط به فصل بهار بوده که دليل این امر هم نمونهبرداري پس از فصل رویش و قبل از
بذرریزي میباشد .با توجه به این که ترکيب گياهی بانک بذر خاک پایدار (فصل بهار) چه در
طبقهبندي عمقی و فصلی تشابه کمتري با پوشش گياهی نسبت به بانک بذر موقت دارد در نتيجه پایين
بودن ميزان درجه تشابه بانک بذر خاک و پوشش گياهی منطقه در فصل بهار نسبت به فصول دیگر
کمتر فصول دور از ذهن نيست.
نتایج نشان داد که از نظر شاخصهاي تنوع گونهاي اختالف معنیداري بين فصول مختلف وجود
ندارد .اما مقایسه شاخصهاي غناي گونهاي نشان داد که بيشترین غنا مربوط به زمستان بوده که بهطور
معنیداري از دیگر فصول بيشتر بوده است که علّت آن از یک سو کامل شدن بذرریزي گونهها در
بانک بذر خاک منطقه در فصل زمستان نسبت به فصل پایيز میباشد و از سوي دیگر آغاز نشدن فصل
رویشی و جوانهزنی بذوري است که سبب میشود تا غناي گونهاي بانک بذر خاک در فصل زمستان و
پایيز همواره بيشتر از بهار باشد .اونایندیا و آمزاگا ( )2000نيز در مطالعه خود در جنگلهاي برگریز
اسپانيا تغييرات فصلی بانک بذر را در سه فصل بهار ،تابستان و پایيز مورد بررسی قرار دادند و
دریافتند با وجودي که بيشترین ميزان بذر مربوط به بهار و تابستان بوده است اما ميزان غنا در پایيز
بهطور معنیداري بيشتر از تابستان بوده و اختالف معنیداري بين بهار و پایيز وجود ندارد ،آنها دليل
این امر را کامل شدن بذرریزي در برخی گونهها دانستند .
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مقایسه شاخصهاي یکنواختی ترکيب گياهی بانک بذر خاک در طی فصول مختلف نشان داد که
همواره یکنواختی بانک بذر خاک در فصل بهار از ميزان باالتري برخوردار است .در واقع با توجه به
اینکه ترکيب گياهی بانک بذر خاک منطقه در فصل بهار همان بانک بذر دایمی منطقه محسوب
میشود که در آن تعداد مشخصی از گونههاي گياهی (با قابليت بذور ماندگار) حضور یافته و تراکم
آنها نيز در طول سال دستخوش تغييرات قابل توجه در سطح منطقه نمیشود بنابراین میتوان اذعان
داشت که دادههاي بانک بذر خاک در فصل بهار نسبت به سایر فصول داراي کمترین ميزان تغيير و در
نتيجه داراي باالترین ميزان یکنواختی میباشد .در این ارتباط چون بخش مهمی از بانک بذر فصول
پایيز و زمستان مربوط به بذور یکساله یا بخش موقتی میباشند که نسبت به بانک بذر دایمی از ماهيت
تغييرپذیري بيشتري برخوردار میباشد بنابراین متوسط مقادیر یکنواختی بانک بذر خاک این دو فصل
همواره در سطح پایينتري نسبت به فصل بهار قرار دارد.
نتایج نشان داد که اندازه بانک بذر خاک در بهار (بانک بذر پایدار) بهطور معنیداري در سطح
پایينتر از اندازه بانک بذر خاک منطقه در فصول پایيز و زمستان (بانک بذر موقتی) قرار دارند و
فصول پایيز و زمستان از این نظر با یکدیگر تفاوت معنیدار ندارند .کاهش یافتن اندازه بانک بذر
منطقه در فصل بهار نسبت به دو فصل پایيز و زمستان میتواند به حذف بخش عمدهاي از بذور
موجود بر سطح یا داخل خاک منطقه (بخش موقتی بانک بذر خاک) به هنگام آغاز فصل رویش نسبت
داد .زیرا همواره جوانهزنی بذور سبب میشود تا اندازه بانک بذر خاک کاهش یابد (هارپر1277 ،؛
سيمپسون .)1232 ،اما با توجه به اینکه بذرافشانی اغلب گونههاي گياهی منطقه تا قبل از نمونهبرداري
بانک بذر فصل پایيز (آبانماه) و بذور اضافه شده به خاک تا آغاز فصل رشد بعدي (بهار سال آینده)
مرحله استراحت را سپري کرده و جوانهزنی آنها صورت نمیگيرد بنابراین در اندازه بانک بذر منطقه
تغييري حاصل نشده و متوسط اندازه بانک بذر منطقه در دو فصل زمستان و پایيز اختالف معنیدار
آماري نداشتند.
در برآورد شاخص تشابه جاکارد و سورنسون نيز ميزان تشابه بانک بذر با پوششگياهی روزمينی
منطقه همانند دیگر مطالعات انجام شده در مناطق معتدله در سطح پایينی ارزیابی گردید و کمترین
ميزان تشابه مربوط به فصل بهار برآورد گردید .از آنجایی که ترکيب بانک بذر خاک منطقه در فصل
بهار نماینده بانک بذر دایمی خاک منطقه بوده و در آن از یک سو بخش عمدهاي از ترکيب گياهی
منطقه بهخصوص درختان ،حضور نيافته و از سویی دیگر بانک بذر خاک دایمی منطقه محل حضور
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بذور گونههاي پيشاهنگ و مراحل اوليه توالی میباشد که بهدليل مسئله رقابت توانایی حضور در
ترکيب گياهی روزمينی را نداشته و سيکل زندگی خود را بهصورت مدفون در خاک سپري میکنند تا
شرایط (تخریب رویشگاه) براي حضور آنها مهيا شود سبب میشود تا درجه تشابه گونهاي بانک بذر
خاک با پوشش گياهی روزمينی در فصل بهار همواره در سطح پایينتري نسبت به فصل پایيز و
زمستان ارزیابی گردد .شایان ذکر است از آنجایی که نمونهبرداري بانک بذر خاک منطقه در طی دو
فصل پایيز و زمستان ،پس از بذرافشانی ساليانه ترکيب گياهی روزمينی انجام میشود و بنابراین این
مسئله سبب میشود تا سهم حضور گونههاي گياهی کنونی بانک بذر افزایش یافته و در نتيجه ميزان
درجه تشابه گونهاي بانک بذر خاک و پوشش گياهی روزمينی منطقه در طی این زمستان نسبت به پایيز
افزایش یابد.
بررسی بانک بذر خاک در پایيز منجربه شناسایی  7گونه درختی گردید ،گونههایی نظير توسکا با
حضور در  45درصد از پالتها ،ممرز ( 20درصد) ،لرگ ( 5درصد) ،انجير ( 100درصد) ،اوجا (5
درصد) ،ازملک ( 5درصد) و آلوچه با ( 5درصد) در ترکيب بانک بذر در پایيز حضور داشتند .اما
بررسی بانک بذر خاک در عمق زمستان منجر به شناسایی  7گونه درختی توسکا ( 20درصد حضور)،
انجير ( 35درصد) ،افرا ( 45درصد) ،ممرز ( 45درصد) ،لرگ ( 10درصد) و خرمندي و انجيلی هر
کدام با  5درصد شد ،در حالیکه کمترین ميزان حضور گونههاي درختی مربوط به بهار یا همان بانک
بذر پایدار بوده است که تنها  4گونه درختی انجير با ( 100درصد) حضور ،توسکا با ( 40درصد)،
توت و آلوچه هر کدام با  5درصد در ترکيب بانک بذر بهار حضور یافتند که نشان از تمایل کم
گونههاي جنگلی هيرکانی براي تشکيل بانک بذر پایدار دارد (اسماعيلزاده و همکاران2011 ،؛ اسدي
و همکاران .)2012 ،اما آنچه در این مطالعه در نمونهبرداري بهار از اهميت ویژه برخوردار بود
بذرریزي خوب گونه سفيد پلت بوده است .هر چند سفيد پلت با تراکم باالي ( 33بذر در مترمربع) در
نمونههاي بانک بذر خاک منطقه در اردیبهشت ماه حضور مییابد اما نباید آنرا طبق معيار طبقهبندي
فصلی بانک بذر خاک در گروه بانک بذر دایمی خاک قلمداد کرد .زیرا زمان بذرافشانی درختان سفيد
پلت در منطقه در اواخر فروردین ماه تا اواسط اردیبهشت ماه بوده و نمونهبرداري بانک بذر خاک
منطقه در اردیبهشت ماه بالفاصله پس از بذرافشانی درختان مادري صورت گرفته است .عدم حضور
سفيد پلت در نمونههاي بانک بذر خاک آبانماه و بهمن ماه خود مؤید این مطلب است که سفيد پلت
قادر به تشکيل بانک بذر دایمی نمیباشد .نتایج این پژوهش تصور رایج مبنیبر اینکه قوه ناميه بذور
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سفيد پلت همواره در سطح پایينی بوده که این امر سبب میشود تا همواره تجدیدحيات درختان سفيد
پلت در رویشگاههاي موردانتظار بهصورت غيرجنسی باشد را رد کرده و به صراحت نشان میدهد که
پایين بودن نرخ جوانهزنی بذور سفيد پلت یا تجدیدحيات با استفاده از بذر گونه سفيد پلت در
رویشگاههاي جنگلی بهدليل پایين بودن قوه ناميه نبوده بلکه بهدليل پایين بودن درجه ماندگاري بذور
سفيد پلت است که به سرعت زندهمانی خود را در مدت کمتر از  30روز از دست میدهند .البته یکی
دیگر از دالیل عدم تجدیدحيات درختان سفيد پلت در منطقه را میتوان به عدم بردباري نونهالهاي
رویش یافته اینگونه به شرایط نور اندک در کف جنگل قلمداد کرد .در واقع باال بودن نياز نوري
نونهالهاي سفيد پلت منجربه حذف آنها در زیر اشکوب جنگل میشود.
از دیگر گونههاي پر اهميتی که در این مطالعه در ترکيب بانک بذر حضور یافت گونه توسکاي
قشالقی بود .اینگونه در تمام فصول با تراکم بسيار خوب حضور داشته این در حالی که توسکاي
یيالقی در مطالعه اسماعيلزاده و همکاران ( )2003و اسدي و همکاران ( )2011با تراکم  4/33و 4/4
در هر مترمربع و در  35و  13/44درصد از پالتها حضور داشته ولی در این مطالعه در پایيز با تراکم
 14بذر در هر مترمربع ،در زمستان با تراکم  30بذر در هر مترمربع و در بهار با تراکم  15بذر در هر
مترمربع حضور یافته و بهترتيب در  20 ،45و  40درصد از پالتها حضور یافته ،که میتوان به نقش
اینگونه پر اهميّت در احياي جنگلهاي شمال اشاره نمود.
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Abstarct
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.
2

Keyword: Soil Seed Bank, Seasonal Variation, Persistence, Populus caspica
reserved forest, Noor forest par
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