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چکیده
هاي توان توصیهاي میگیري تنوع گونهها است و با اندازهاهداف اصلی مدیریت اکوسیستمحفظ تنوع و ترکیب گیاهی یکی از 

ر اي بانک بذیبی در برآورد ترکیب و تنوع گونهزنی و ترکمطالعه مقایسه دو روش شامل جوانههدف از این . کردمدیریتی الزم را ارائه 
ات سپس خصوصی. شدسانتیمتر انجام 5-10و 0-5الت زوجی از دو عمق پ28برداري از خاك از بدین منظور نمونه. باشدخاك می

بهگونه گیاهی در ترکیب بانک بذر68نتایج نشان داد که در مجموع . ترکیبی مشخص شدندزنی وبانک بذر خاك با دو روش جوانه
در روش . ی بوداز سایر فرمهاي رویشها در هر دو روش مطالعه بیشترفراوانی نسبی تروفیتکه طوريبه. اسایی شدنددو روش شن

مینی در تشابه بانک بذر و پوشش روز. داري بیشتر از روش ترکیبی ظاهر شدندها به طور معنیکریپتوفیتو همیهازنی ژئوفیتجوانه
، در داشتها سیستماهی نقش مهمی در عملکرد اکوهاي گیگونهتنوعاز آنجا که . زنی بیشتر از ترکیبی بودکل پایین و در روش جوانه

باشد و از این تحقیق سعی شد تا با استفاده از مطالعات بانک بذر خاك که در حقیقت بخش مهمی از ترکیب گیاهی یک منطقه می
.یافتگیاهی دست تنوع عوامل مهم در حفظ و احیاي پوشش گیاهیست، به درك بهتري در راستاي حفظ 

.زنی، روش ترکیبیاي، روش جوانهاي، ترکیب گونهتنوع گونه،بانک بذر خاك: کلیديهاي واژه

مقدمه
هاي کارکردي جامعه بانک بذر خاك از مهمترین بخش

بذرهایی گیاهی است که با ذخیره اجزاي آن جامعه به شکل 
,Fourie(موجود در خاك  منجر به حفظ جوامع ) 2008

شرایط مخرب طبیعی و یا انسانی گیاهی به هنگام بروز 
اي است در از آنجا که وسیلهو ) Bakker,1989(شود می

ر مدیریت عنوان یکی از اجزاي مهم دهبایجاد تنوع زیستی
عنوان حافظه هبذرهاي دائم ب.کندپوشش گیاهی نقش ایفا می

ویایی و بازسازي جوامعدر پمهمیها نقشژنتیکی جمعیت
,Hegazy(کنندبازي میگیاهی خصوصیات بانک ).2009

مانند خصوصیات پوشش گیاهی روزمینی تحت بهبذر خاك
فاکتورهاي محیطی مانند خصوصیات فیزیکی و تأثیر

بنابراین ترکیب .شیمیایی خاك و عوامل زیستی قرار دارد
ی یب پوشش گیاهبانک بذر یک رویشگاه مانند ترک

Leak(باشد روزمینی متفاوت می et al., از آنجا که ). 1998
هاي هاي اولیه رویشگاهکلونیاي بسیاري ازترکیب گونه
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در بانک بذر شده مربوط به گیاهانی است که عمدتاًتخریب
انک بذر خاك در این مطالعه ببنابریابندخاك حضور می

یاري محققان ِها به رویشگاهاي اولیه شناخت ترکیب گونه
,Roveer(رساندمی اي بانک بذر خاك ترکیب گونه). 2006

بر مؤثرها مانند عوامل ي از فاکتورامجموعهتأثیرتحت 
در رهاتولید بذر توسط گیاه مادري، چگونگی استقرار بذ

بر نابودي بذر مانند بذرخواري مؤثرداخل خاك و عوامل 
خاك در مطالعات بانک بذرمرور. یا بیماري است

از بررسی کاربردهاي پرشماريبیانگرهاي مرتعیاکوسیستم
در .باشدزنی میتوسط روش جوانهايترکیب و تنوع گونه

رکیب در مطالعه ت. کردتوان به مواردي اشاره این میان می
زار و مشجر مرتعیگیاهی بانک بذر در تیپ بوته

)Ghorbani et.al, ترتیب در ونه بهگ12و 17تعداد ،)2008
Abasi. زار و مشجر مرتعی گزارش شددو رویشگاه بوته

moslo سوزي را بر ترکیب اثر آتش)2009(و همکاران
اي بانک بذر خاك در سه رویشگاه در پارك ملی بمو گونه

به ) 2008(و همکاران Stark.شیراز مورد مقایسه قرار دادند
مله رکیب پوشش گیاهی پس از حبررسی توان احیایی ت

) 2003(همکارانوBossuyt.هاي مهاجم پرداختندگونه
جنوبگراسلندهايدررا خاكبذربانکگیاهیترکیب
خت عناصر گیاهی ناشکه طوريبه.کردندمطالعهبلژیک

نایی براي سایر اي زیربعنوان مطالعهمنطقه بهموجود در
مطالعات زیاد دربا وجود. گرددتحقیقات محسوب می

طالعات کم و م،اي بانک بذر گراسلندهاترکیب گونهبررسی 
ي هاروشبه اي حدودي در زمینه بررسی ترکیب گونهم

.شدمتفاوت بانک بذر خاك گزارش 
اي بانک بذر ابزارهاي مناسب بررسی ترکیب گونهاز 

از ابزارهاي ضروري زیرا،باشدمیبندي گیاهانخاك طبقه
Prentice(شناسی است هاي گیاهبراي ساده کردن پیچیدگی

et al., شکل زیستی هر گونه گیاهی ویژگی ثابتی . )1992
شرایط ژیک گیاه باوهاي مورفولسازشاست که بر اساس 

هاي مختلفی از شکل بنديرده. محیطی بوجود آمده است
) Raunkiaer(زیستی وجود دارد، اما در این میان رانکایر 

این روش بر اساس موقعیت . تبیشترین کاربرد اسيادار

هاي رویشی پس از سپري کردن فصل نامساعد براي جوانه
. رشد بنا شده است

هاي مختلف بانک بذر بررسی و مطالعه ویژگیبراي
بیشتردر . شودي مختلفی استفاده میهاروشخاك از 

بررسی ترکیب و براي خاك مطالعات مربوط به بانک بذر
) Germination Method(زنی انهاي از روش جوتنوع گونه
زنی نهگفت که در روش جواتوانمیگردد، اگرچه استفاده می

از نور هابذروري مناسب ضخامت زیاد الیه خاك مانع بهره
Bossuyt(شود و حرارت می et al., این روش درو ) 2000

موجود در سطح يهابذراین امکان وجود دارد که فقط 
Van dr valkبرسندزنی جوانهخاك به  & Davis,1986)( ،

برايدر گذشتهن امحققاما شاید بتوان گفت قریب به اتفاق 
استفاده زنیجوانهمطالعه ترکیب بانک بذر خاك از روش 

سازيخالصتواند کاهش هزینه که دلیل اصلی آن میکردند
Combined Method or TerHeerdt(در روش ترکیبی

Method(روش ترکیبی ن امحققاین حال برخی از با.باشد
بانک بذر خاك توانمنديارزیابی برايتري را روش مناسب

ي مطالعه هاروشبا مقایسه ن امحققاند و برخی از دانسته
ترین روش را در یک منطقه بانک بذر خاك، مناسب

توان به بررسی ترکیبازجمله می. اندکردهبخصوص ارائه 
زنی و ترکیبی در شمال روش جوانههاي گیاهی در دوگونه

Wesselsکرددره راین آلمان اشاره  & Schwabe, 2008) .(
بررسی براي در ایران کار عمده، دقیق و متمرکزي متأسفانه 

اي بانک بذر خاك با استفاده از دو روش مطالعه ترکیب گونه
ت و این مسئله ضرورت چنین اسنشدهبانک بذر انجام 

در مطالعات بانک بذر خاك .دهدنشان میاي را مطالعه
موجود در خاك امري مهم بذرهايبرآوردي دقیق از ترکیب 

در راستاي این مهم مناسبترین روش، روشی است که . است
بهمنتجیابند تا ظهورگونهبیشتري تعدادخاك هاينمونهاز

.مدفون در خاك گرددبذرهايترکیبازتريیقدقبرآورد
وردآبرکهاستروشیانتخابحاضر تحقیقازهدف
مناطقیدرخاكدرموجودبذرهايتوانمنديازتري دقیق

.کندکوهستانی و سرد ارائه شرایطا ب
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هاروشمواد و 
منطقه مورد مطالعه) الف

این مطالعه در قرق تحقیقاتی که مرکز تحقیقات کشاورزي 
.انجام شد، کرداحداث 1380و منابع طبیعی ساري در سال 

هکتار در مختصات 4مورد مطالعه با سطحی معادل قرق
عرض شمالی و 15º36-"30´12º36´59"جغرافیایی 

"30´12º52 -"59´11º52این منطقه با . داردطول شرقی قرار
سرا در ی ییالق گزنهیدر بخش باالمتر2439ارتفاع متوسط 

. استشده منطقه چمستان شهرستان نور استان مازندران واقع 
که هاتغییرات بارندگی ساالنه ایستگاهاز محاسبه ضریب

توان نتیجه گرفت باشد، میدرصد نوسان می5/14-28داراي 
.منظم استکه رژیم بارشی در منطقه مورد مطالعه تقریباً

برداري از خاكروش نمونه) ب
، پس 1390یل فروردین ماه برداري از خاك در اوانمونه
منظور شکستن خواب بذر و قبل سرما بهشدن دورهاز سپري

بدین منظور در داخل قرق و . از رویش سال جدید انجام شد
متري مستقر و 70ترانسکت 4عمود بر هریک از اضالع آن 

هاي از پالت،متر10بر روي هر ترانسکت به فاصله هر 
،مربعیدر هر پالت یک متر. شدستفاده متر ا1×1زوجی 

سانتیمتر از 5/2ي به شعاع آگرسط از خاك تونمونه 10
هاي و نمونهبدست آمدسانتیمتر 5- 10و 0-5هاي عمق

در . مربوط به هر عمق هر پالت با هم مخلوط گردید
بدست ) نمونه براي هر عمق28(نمونه خاك 56مجموع 

بهخاكهاينمونهزوجیپالتهايازاستفادهبهباتوجه. آمد
.قرارگرفتندکشتموردروشدو

نمونه از 28(هاي خاك از نمونهنیمی:روش ترکیبی) 1
توسط دو گیاهیبقایايواجزاجداسازيمنظوربه، )دو عمق

. سازي شدندمتر خالصمیلی18/0و 2الک با منافذ 
روي الکی با هاي خاك برهریک از نمونهابتداکهطوريبه

بر خاك،این الک همراه با. متر پخش شدندمیلی2منافذ 
ت متر قرار گرفت و تحمیلی18/0روي الکی با منافذ ریزتر 

الک با .سازي شدجریان شدید آب و فشار دست خالص
منظور جداسازي اجزاي درشت مانند بقایاي منافذ بزرگتر به

جداسازي خاك رس استفاده براي گیاهی و با اجزاي ریز 

.شدند
مطالعات بیشترروشی معمول در : زنیروش جوانه) 2

ها پس از استحصال از منطقه نمونه. بانک بذر خاك است
. ه سازي مورد کشت قرار گرفتندمورد مطالعه بدون هیچ آماد

هاي خاك مربوط به هر دو روش کشت پس بطور کل نمونه
متر سانتی30×40هاي به ابعاد سینیدر از انتقال به گلخانه 

3امت بر روي بستري از ماسه و کود استریل به ضخ
.متر کشت شدندسانتی

روش کشت گلخانه) ج
زده در هر روش حدود جوانهي هابذرمطالعه و شمارش 

هابذراطمینان از عدم وجود براي. چهار ماه به طول انجامید
10به ازاي هر کود،- هرز در گلخانه یا بستر ماسههاي گونه

عنوان شاهد که حاوي مخلوطی از ماسه هسینی، یک سینی ب
پس از . گرفتها قرارود استریل بود بینابین سایر سینیکو

هاي سبز شده به صورت منظم و کشت در گلخانه نهال
و در نهایت از ندهفتگی مورد شمارش و شناسایی قرار گرفت

شدند تا فضاي رویش براي زنی حذف هاي جوانهسینی
ماه 4پس از طی مدت زمان .هاي جدید فراهم شودگونه

مدت دو هفته از در این هنگام ب.یدي مشاهده نشدجدنه گو
ه گردید و پس از خراش سطحی تیمار خشکی استفاد

در این . مورد آبیاري قرار گرفتنددوبارههاي خاك نمونه
زنی نشد له هیچ گونه جدیدي موفق به جوانهمرح

)Chaideftou et al., ,Nicolو2009 2007.(
خاكحبررسی پوشش سط) د

، پس از 1390پوشش گیاهی منطقه در خرداد بررسی 
امی که رویش کامل گیاهان و پیش از شروع فصل چرا، هنگ

هاي گیاهی در منطقه حضور رفت بیشتر گونهانتظار می
بدین منظور . شد، انجام برسندو به رشد کامل ه باشندداشت

برداري هاي یک مترمربعی که براي نمونهدر هریک از پالت
، ندقرار گرفته بودمورد استفاده خاك قبالًاز بانک بذر 

هاي گیاهی به تفکیک فرم رویشی و فهرست کلیه گونه
.همچنین درصد پوشش سطحی به روش تخمین، ثبت شد

بررسی تشابه بانک بذر خاك دو روش مطالعه و براي
(پوشش گیاهی سطحی از شاخص کیفی سورنسون
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Sorensen index( استفاده گردید)Chaideftou et al.,

ي بندطبقهسی فرم رویشی گیاهان بر اساس برر). 2009
.شدرانکایر انجام 

آماريتحلیل) ز
اي بانک بذر در دو بررسی و مقایسه ترکیب گونهبراي 

هاي ابتدا مجموع درصد نسبی کلیه گونهروش مطالعه، 
ین مجموع درصد نسبی هریک یکساله و چند ساله و همچن

، در هر پالت هاروشهاي رویشی براي هریک از از فرم
مقایسه این برايدر نهایتمورد محاسبه قرار گرفت و 

تشابه.جفتی استفاده شدtفاکتورها در دو روش از آزمون 
صورت و بانک بذر خاك، در هر دو روش بپوشش سطحی 

جداگانه براي هر پالت توسط شاخص سورنسون مورد 
مقایسه تشابه در این دو روش از برايمحاسبه قرار گرفت و 

در هابذراي تنوع گونهبررسی. فتی استفاده شدجtآزمون 

واینر انجام -دو روش مطالعه با توجه به شاخص تنوع شانون
Jacquemyn).شد et al., 2009)

نتایج
شدهشناساییگونه100ازدادنشانآمدهبدستنتایج

بذربانکدرگونه69تعدادقرقمنطقهسطحیپوششدر
هايتیره.ندداشتحضورروشدو

Compositeae،GramineaeوLabiateaeبیشترینبا
خاكبذربانکدرراحضورمیزانباالترینگونه،تعداد

روشدرظاهرشدهبذربانکدرگونه44تعداد. داشتند
درآنتعدادوبودمشتركخاكسطحپوششبازنیجوانه
نسبیفراوانیباهاتروفیت.بودگونه22نیزترکیبیروش

بیشترینزنی،جوانهروشدر%48وترکیبیروشدر44%
.)2و 1جدول (داشتندبذربانکدرراحضور

1شتر از اند که داراي فراوانی نسبی بیشدههایی آورده فقط گونه(زنی روزمینی و بانک بذر در روش جوانههاي مشترك بین پوشش گونه-1جدول 
)باشنددرصد در بانک بذر خاك می

گونهتیرهطول عمرشکل زیستیدرصد فراوانی
84/2THABrassicaceaeArtemisia chamaemelifolia Boiss.

8/2HEPPoaceaeBrachypodiumpinnatum

39/4HEPPoaceaeBrachypodiumsylvaticum (Hudson)p.Beauv.

33/1HEPPoaceaeBromustomentellus Boiss

29/4THACompositaeCrepiskotschyana (Boiss.) Boiss

23/4HEPPoaceaeDactylisglomerata L. subsp. hispanica (Roth)
Nyman

59/1THABrassicaceaeDrabaaucheriL

42/4HEPPoaceaeFestucaovina  L.

77/1GEPLiliaceaeGageagageoides (Zucc.)Vved

46/4HEPRubiaceaeGaliumodorata L.

9/1HEPMalvaceaeMalvasylvestris L.

78/2THABoraginaceaeNonneacaspica (Willd.) G.Don.

4/22THAZygophyllaceaepeganumharmala

5/1HEPPlantaginaceaePlantago minor L.

47/1HEPPolygonaceaePolygonumaviculare L.

16/1HEPRosaceaePotentillareptans L.

51/3HEPRosaceaePoteriumsanguisorba

7/1GEPRanunculaceaeRanunculus ficaroides willd.

5/4CHPLabiateaeStachysinflataBenth.

41/1HEPCompositaeTaraxacumofficinalice LAM

2/3THAUrticaeaeUrticadioica
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ترکیبی هاي مشترك بین پوشش روزمینی و بانک بذر در روش گونه-2جدول 
)باشندمیدرصد در بانک بذر خاك1شتر از که داراي فراوانی نسبی بیاند هایی آورده شدهفقط گونه(

گونهتیرهطول عمرفرم رویشیفراوانی نسبی
82/4THACompositaeArtemisia chamaemelifolia Boiss.

9/1HEPPoaceaeBrachypodium pinnatum

74/13THAPoaceaeCrepiskotschyana (Boiss.) Boiss

36/1THABrassicaceaeDrabaaucheri L.

27/3THAAsteraceaeEclipta prostrate

64/3HEPGraminaeFestucaovina  L.

93/10THAZygophyllaceaepeganumharmala

63/1THACompositaeSonchusasper

2/1HEPLabiateaeStachysinflataBenth.

09/1HEPCompositaeTaraxacumofficinalice LAM

54/2HEPLeguminosaeTrifoliumpratense L.

82/3THAUrticaeaeUrticadioica

ايگونهترکیببررسی
روشدودرچندسالهویکسالههايگونهمقایسه) الف

خاكبذربانکمطالعه
هاي ی نشان داد که فراوانی نسبی گونهجفتtنتایج آزمون 

داري بیشتر از روش زنی بطور معنیروش جوانهچندساله در 
هاي یکساله در که فراوانی نسبی گونهدر حالی،بودترکیبی 

.)1شکل (داري نداشتندف معنیدو روش اختال

مقایسه طول عمر گیاهان در دو روش مطالعه بانک بذر خاك -1شکل 
.باشدر دو روش مطالعه بانک بذر خاك میدار بین درصد فراوانی نسبی گونه یکساله و چندساله داختالف معنیدهنده حروف کوچک نشان

ها در دو روش مطالعه بانک مقایسه شکل زیستی گونه) ب
بذر خاك

ها ها، ژئوفیتکاموفیتکه جفتی نشان دادtنتایج آزمون 
داري ها در دو روش داراي اختالف معنیکریپتوفیتو همی

تري در ها که داراي درصد نسبی بیشهستند و جز کاموفیت
ها در روش کریپتوفیتها و همیروش ترکیبی بودند، ژئوفیت

فراوانی بیشترین درصدکه طوريبه. اندزنی بیشتر بودهجوانه
.)2شکل (ها تعلق داشته استدر هر دو روش به تروفیت
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دو روش مطالعه مقایسه اشکال زیستی بانک بذر خاك در-2شکل 
.باشدی بانک بذر در دو روش مطالعه میدهنده اختالف در فرم زیستحروف کوچک نشان

اي بانک بذر خاكاثر روش مطالعه بر تشابه گونه
مطالعه نشان داد در هر دو روش تشابه ضعیفی نتایج این 

بین بانک بذر خاك با پوشش روزمینی وجود داشته، 
سطحی زمین که تشابه بانک بذر خاك و پوشش طوريبه

ه درصد بود10و 37زنی و ترکیبی ترتیب در روش جوانههب
اي در بانک بذر روش ه گونهتشاب،اینوجود با . است

داري بیشتر از روش ترکیبی استمعنیزنی با اختالف جوانه
.)3شکل(

اي بانک بذر با پوشش روزمینی در اعماق مختلف خاك تغییرات تشابه گونه-3شکل 
.باشددو روش میاي بانک بذر خاك با پوشش روزمینی بین دهنده اختالف تشابه گونهچک نشانحروف کو

برداري از خاك بر مونهاثر روش مطالعه بانک بذر و عمق ن
اي بانک بذر خاكتنوع گونه

جفتی بیانگر این است که روش مطالعه tنتایج آزمون
اي بانک داري بر روي تنوع گونهمعنیثیر أتبانک بذر خاك 

عه تنوع مربوط به روش مطالبذر خاك داشت و بیشترین

همچنین نتایج نشان داد که عمق .)4شکل (زنی بودجوانه
داري داشت معنیثیر أتاي برداري از خاك بر تنوع گونهنمونه

0-5(اي در هر دو روش، در عمق اول و تنوع گونه
.)5شکل (بیشتر بود) مترسانتی
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اي بانک بذر با پوشش روزمینی در اعماق مختلف خاك تغییرات تنوع گونه-4شکل 
.باشدك با پوشش روزمینی بین دو روش میاي بانک بذر خادهنده اختالف تشابه گونهچک نشانحروف کو

اي بانک بذر در دو عمق خاك مقایسه تنوع گونه-5شکل 
.اي در دو عمق خاك استدهنده اختالف تنوع گونهحروف کوچک نشان

بحث 
ها با تعداد گونه کمتري سالهیک،اگرچه در روش ترکیبی

علت توانایی تولید بذر بانک بذر خاك ظاهر شدند، اما بدر
با داري یاختالف معنهابذربیشتر، از لحاظ فراوانی نسبی 

هاي چندساله با تعداد گونه زنی نداشتند و گونهروش جوانه
کمتر عاملی در اختالف ترکیب دو روش از يهابذرم و تراک

ترتیب هزنی بدر روش جوانه. بودندهابذرلحاظ طول عمر 
ها و ها، کاموفیتکریپتوفیتها، همیتعداد گونه تروفیت

4، 24، 8و در روش ترکیبی نیز 6و 5، 33، 21ها، ژئوفیت
اکم آنچه در مطالعه حاضر دیده شد آن است که تر. بود1و 

باشند و جوانه مولد هاي یکساله میها که گونهتروفیتبذر
داري در دو روش در داخل بذر وجود دارد، اختالف معنی

ها که کرپتووفیتها و همیها، کاموفیتاما ژئوفیتنداشت 
ا به صورت باشند و جوانه مولد آنههایی چندساله میگونه

داري در ف معنیاي از آن است اختالاندام رویشی و یا قطعه
ها در یکی از عوامل مهم در حضور گونه. دو روش داشتند

ترکیب بانک بذر خاك روش تکثیر و ازدیاد گیاهان است 
)Eelvan, به این معنا که، آیا از بذر و یا از قطعاتی ). 2007

. کنندتکثیر و زادآوري استفاده میبراي هاي رویشیاز اندام
متکی به قطعات زیرزمینی و بیشترتکثیر، برايها که ژئوفیت

از هاي رویشی خود هستند، شاید در گلخانه عمدتاًاندام
از مشکالت گلخانه این البته . اندام رویشی ظهور یابند تا بذر

توان تشخیص داد که ست که در خیلی از موارد باال نمیا
زده از بذر است و یا از قطعات کوچک اندام گیاه جوانه

. ز به مطالعات بیشتر در این زمینه وجود داردکه نیا،رویشی
لحاظ شناسایی ر بین دو روش ازضدر مطالعه حاهرحال به

ها در روش تعداد این گونه. تالف وجود داردها اخژئوفیت
ترکیبی شاید به علت از دست رفتن پیاز، ریزوم، سوخ یا 

1
2
3
4

0-5 5-10 0-10

عمق (سانتی متر )

 اي
ونه

ع گ
تنو

روش جوانه زنی
روش ترکیبی

a

a

a

b
b b

t= 3/65
p< 0/001

t= 11/28
p< 0/001

t= 10/37
p< 0/001
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شستشو و الک، نسبت به روش تکمه در خالل فرایند
عامل کاهش البته . باشدش یافته ی کاهزنجوانه
. توان در این مسئله جستجو کردها را نیز میکریپتوفیتهمی
صورت هستند که در فصل نامساعد سال بگیاهانیزیرا

ریشه در سطح زمین حضور دارند و امکان این وجود دارد 
انه از دست الک خاك و شستشو، اندام مولد جوهنگامکه در 

ها در روش ترکیبی کاهش زنی این گونهرفته و توانایی جوانه
، افزایش ايل مهم دیگر در اختالف ترکیب گونهاز عوام. یابد

ها کاموفیت. ها در روش ترکیبی استدار کاموفیتمعنی
داراي خواب هستند و براي شکسته يهابذرگیاهانی با 

شدن خواب بذر احتیاج به شرایطی خاص دارند 
)Chaideftout, که احتمالداد نتایج حاصل نشان ). 2009

بر روي الک شرایط هابذرمکانیکی ناشی از سایش تنش
راهم کرده وها فشکست خواب بذر این گونهرا براي الزم 

. ها در روش ترکیبی افزایش یافتمیزان حضور این گونه
Labiateaeو Compositae ،Gramineaeسه تیره 

. ر ترکیب بانک بذر خاك داشتندبیشترین حضور را د
ها یکی از دالیل افزایش این تیرهسدرمینظر ببنابراین 
ها تر بذري بادوام و امکان انتشار راحتهابذرداشتن 

Van(باشد می Der Valk, بر اساس نتایج بدست ).1989
با پوشش آمده، روش ترکیبی در ارائه ترکیبی متناسب

اگرچه شاخص تشابه . هایی بودي کاستیاگیاهی منطقه دار
درصد متغیر بود و 37تا 10در دو روش مطالعه از

دهنده سطح پایین تشابه بانک هاي بدست آمده نشانشاخص
ر دو روش مطالعه بود، اما بذر و پوشش سطحی خاك در ه

ذر و پوشش تشابه بانک ب،دست آمدکه بی بر اساس نتایج
این کاهش. بودزنی بیشتر سطحی خاك در روش جوانه

تشابه در بررسی میزان همانندي بانک بذر خاك با پوشش 
سطحی زمین در بسیاري از مطالعات گزارش شده است 

)Liech-Young et al., این ). Romero,2003و2009
هایی است که تنها در یکی از گونهتأثیرشباهت کم تحت 

هایی عبارت دیگر گونهیا به ،شدنددیدهسطوح مورد مطالعه 
که تنها در پوشش سطح زمین یا تنها در بانک بذر خاك 

مانی کمتري هایی که داراي قدرت زندهگونه. حضور داشتند

در نتیجه ،زنندع جوانه میسریمناسب شرایط ایجادهستند با 
در حالی که در ،ممکن است در بانک بذر مشاهده نشوند

پوشش گیاهی وجود دارند و سبب کاهش این تشابه 
Wen-ming(شوند می et al., از طرف دیگر . )2004

طور ها به دلیل توانایی تولید بذر زیاد و همینتروفیت
با باشد،ا میهآنبذرپذیري کمتر که ناشی از کوچکی آسیب

در ،یابندبیشتري در بانک بذر خاك حضور میفراوانی
حالی که ممکن است در پوشش سطحی کمتر حضور یابند

)Cowling & Holmes, ,Tesfay & Kebrunو 1997

این مسئله دلیلی بر کاهش تشابه پوشش گیاهی .)2000
زیرا،باشدنک بذر خاك با پوشش سطحی زمین میبا

Asperula: قبیلها از از گونهبسیاري odorata ،
Brachypodium sylvaticum،Gentiana olivieri و ...
میانگین .زنی حضور داشتندتنها در بانک بذر روش جوانه

34/2و 46/3ترتیب هزنی و ترکیبی بتنوع در روش جوانه
زنی مربوط به اال بودن شاخص تنوع در روش جوانهب. بود

هاي خوب این روش از لحاظ حضور گونهتنوع نسبتاً
و شکل زیستی در بانک بذر ژیکومختلف از لحاظ فرم بیول

این روش برآورد بهتري از ترکیب زیراباشد، خاك می
بطور کلی فاکتور تنوع . استپوشش گیاهی منطقه ارائه داده 

Godefroid(اي قرار دارداي تحت تاثیر ترکیب گونهگونه et

al., اي ارائه شده توسط از آنجا که ترکیب گونهو)2006
اي پایینی قرار گرفته است تنوع گونهروش ترکیبی در سطح 

در مجموع استفاده از . قرار داده استثیرتأرا نیز تحت 
هایی که زادآوري رویشی دارند گونهروش ترکیبی براي 

مناسب نبوده و حتی در تحقیقاتی که بدنبال استفاده از بانک 
باشند استفاده از هاي اصالح و احیا میپروژهاك در بذر خ
.گرددمیتوصیه ی زنجوانهروش 
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Abstract
Plant diversity and composition conservation is an important issue in ecosystem
management. Therefore, management recommendations could be offered after a precise
evaluation of diversity and composition. This study aimed to compare the results of two
different methods namely seed germination and combined method for determining the
composition of soil seed bank. For this purpose, soil samples were collected from two
different depths (0-5 and 5-10cm) within 28 paired plots .The seed bank characteristics
were then determined through two different methods. According to the obtained results,
totally 68 plant species were identified in the seed bank. In both methods, therophytes
had the highest relative abundance. However, geophytes and hemi-cryptophytes were
significantly higher in germination method as compared with combined method. The
similarity between above-ground vegetation and soil seed bank was totally low and it
was higher in germination method as compared with combined method. Since plant
composition plays a key role in ecosystem function, in this research it was tried to
demonstrate the composition of soil seed bank as an important part of plant composition
and an important factor in recovery of vegetation.

Keywords: Soil seed bank, species diversity, species composition, germination method,
combined method.


