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چکیده
تحقیق تعیین میزان تغییرات بانک هدف این . گذار استتأثیرها در خاك بر پویایی پوشش گیاهی مراتع تغییرات ذخیره بذر گونه

آباد در بخشی از علفزارهاي ییالقی دامنه شمالی البرز واقع در مراتع منطقه سرخهاي گیاهی در طول فصل رویش دربذر گونه
صفر تا (ك گیري از دو عمق خاهاي اسفند، اردیبهشت، مرداد و مهر با نمونهبانک بذر در ماه. شهرستان سوادکوه، استان مازندران است

زده شناسایی ماه نگهداري شده و بذرهاي جوانه11ها در شرایط طبیعی گلخانه به مدت نمونه. انجام شد) مترسانتی10تا 5و 5
در همه فصول تعداد بذر در عمق صفر . گونه گیاهی در بانک بذر خاك در طول فصل رویش شناسایی شدند76در این تحقیق . شدند

حداکثر ) مهر(و پاییز ) مرداد(بانک بذر در دو فصل تابستان . متر بودسانتی10تا 5داري بیشتر از عمق طور معنیمتر بهسانتی5تا 
هاي گیاهی براي گونه.داري در طول فصل رویش مشاهده شدگونه گیاهی تغییرات معنی21براي بانک بذر . تعداد بذر را داشت

Thlaspi sp. ،Stellaria media،Fumaria sp. ،Poa bulbosa،Alyssum sp. ،Thlaspi hastulatum،Hieracium sp. و
Myosotis sylvaticهايدر حالی که براي گونه،در طول فصل رویش بانک بذر روند افزایشی داشتهSonchus oleraceus،Cynodon

dactyl،Carex sp. ،Potentilla canescence،Digitaria sanguinalis،Taraxacum montanumوDactylis glomerata بانک بذر
Medicago lupulina،Agropyronمانندهاي دیگر براي برخی گونه. داري را نشان دادخاك در طول فصل رویش کاهش معنی

repens،Veronica persica،Stachys byzantine،Tragopogon sp.وBromus sp. بانک بذر خاك در یک زمان به نقطه اوج
.روند کاهشی داشته استبعد رسیده و 

. زنی بذر، بذرخواريشناسی بذر، فصل رویش، پراکنش بذر، جوانهبوم:هاي کلیديواژه

مقدمه
زندگی چرخهیاهان قابلیت تولید بذر دارند که گبیشتر

ها و یا براي سالدر خاك بذرهاي زندهخود را به صورت 
& Fenner(کنندها سپري میقرن Thompson, 2005.(

،بالغ زنده رویش نیافته داخل خاكبذرهايذخیره 

گیاهان رویش و استقرارقابلیتها و سطح خاك که الشبرگ
,Leck(شودند تحت عنوان بانک بذر نامیده میبالغ را دار

سطح گیاهی پوششپویاییدرخاكبذربانک.)1993
دارد مهمینقشتغییرات ایجاد شده در آن تشریحوزمین

)Pekas & Scupp, بانک بذر ها در گونهحضور . )2013
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تولید بذر امکان پوشش گیاهی، ها درحضور گونهبه خاك
) مانیزنده(و طول عمر حضور در بارش بذر منطقه ، آنها

Vander(در خاك وابسته استبذرها valk & Pederson,

بانک بذر خاك همانند پوشش گیاهی حالت پویا).1989
که بر حسب زمان استیعنی داراي ورودي و خروجی ،دارد

,Fenner & Thompson(و مکان متغیر است و 2005
Ortega et al., تعادلبهگونهیکبذربانکاندازه. )1997

بذرخواري،(بذر خروجیو)رتولید بذ(ورودي بذر بین
و)، نفوذ به اعماق خاكزنیجوانه،پیري بذرها، بیماري

ومکانیهايمقیاسدرعواملیچنینتغییرپذیريهمچنین
Lavorel( داردبستگیزمانی et al., 1993; Kruk &

Benech Arnold, 2000; Zhang & Chau, البته ).2013
اطالعات کمی درباره علل تلفات بذر در خاك متعاقب با 

بذرهاي پراکنش که بیشترطوريبه. پراکنش اولیه وجود دارد
Roberts(شونده موفق به رویش به صورت گیاهچه نمییافت

& Feast, 1973.(
در یک اکوسیستم مرتعی میزان ورود و خروج بذرها به 

چراي . کندتغییر چراي دام دلیلتواند بهمیبانک بذر خاك 
هاي مرغوب مرتعی را گرفته و فرصت بذردهی از گونهدام 

خاك گرددممکن است باعث کاهش ورودي بذر آنها به 
)Chaideftou et al., هاي در عین حال دام. )2009

پراکنش بذر دارند که ممکن است از درکننده نقش مهمی چرا
طریق اکتوزوکوري یعنی چسبیدن بذر به بدن دام و یا 

انجام شوداندوزوکوري یعنی از طریق فضوالت دام 
)Poschlod et al., همچنین لگدکوبی دام ممکن .)2012

نفوذ بذر به داخل خاك کمک کرده و یا در نقطه است به
مقابل با کوبیدگی زیاد و افزایش رواناب موجب شستشوي 

Bakker(بذر به وسیله آب شود et al., لگدکوبی . )1996
ثیرگذار أزنی بذر نیز تدام بر خروجی بانک بذر یعنی جوانه

Wellstein(است et al., 2007(.
امروزه بخش مهمی در خاكگیاهانذخیره بذر شناسایی

چون اطالعات آن ،دهدشناسی را تشکیل میاز مطالعات بوم
هاي طبیعی کاربرد ر حفاظت، احیا و مدیریت اکوسیستمد

,Kalamees & Zobel(دارد مقدار بانک بذر ).1998

دلیلتواند در طول فصل رویش به میها در خاكگونه
موجودات زنده و زنی، تولید بذر، بذرخواري توسطجوانه

کندبیماري و همچنین میزان طول عمر یا دوام بذرها تغییر 
)Mayor et al., 2003; Ghermandi, 1997; Aziz &

Khan, 1996; Thompson & Grime, راتع در م.)1979
هاي انتظار بر این است که تغییرات بانک بذر براي گونه

خوشخوراك و غیر خوشخوراك در طول فصل رویش 
,Thompson & Grime(متفاوت باشد  بخش مهمی ). 1979

م در مراتع از این تغییرات در ارتباط با حضور و چراي دا
گیري بانک بذر در بیشتر مطالعات بانک بذر به اندازه. است

خاك در یک یا دو زمان توجه شده و کمتر تغییرات ذخایر 
ها بررسی شده است ها در طول سال و بین سالبذر گونه

)Chaideftou et al., هرچند که مطالعاتی در ). 2009
اند ایران پرداختههاي اخیر به بانک بذر خاك در مراتع سال

عباسی موصلو و همکاران، ؛1387قربانی و همکاران، (
و قربانی؛2011، و همکارانRokh Firooz؛1388

Ghaderi؛1391کمالی و عرفانزاده، ؛1390، همکاران et

al., در ها گونهبانک بذر خاك مقدار تغییرات اما )2013
بنابراین در این تحقیق . بررسی نشده استطول فصل رویش 

هاي گیاهی مرتعی در طول فصل بانک بذر خاك براي گونه
آباد سوادکوه مورد رویش در مراتع ییالقی منطقه سرخ

. مطالعه قرار گرفته است

هامواد و روش
ز علفزارهاي دامنه شمالی البرز این تحقیق در بخشی ا

آباد سوادکوه در شهرستان واقع در مراتع منطقه سرخ
تا 46/52º52//طول (سوادکوه، استان مازندران 

//47/00º53 45/55//عرض وشرقیº35 39/59//تاº35
2753حداکثر ارتفاع منطقه از سطح دریا . شدانجام )شمالی

میانگین . متر از سطح دریاست2090متر و حداقل آن 
و متوسط درجه میلیمتر برآورد شده 392بارندگی منطقه 

.باشدگراد میدرجه سانتی2/11حرارت آن 
گیري بانک بذر خاكنمونه

هاي منظور شناسایی بانک بذر در ماهگیري خاك بهنمونه
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. شدانجام 1389، اردیبهشت، مرداد و مهر1388اسفند
ها در ارتباط با احتمال ورود و خروج انتخاب این زمان

در .بذرها بر اساس فنولوژي گیاهان منطقه بوده است
هاي قبل در خاك بوده که هنوز ها از سالبذر گونهماهاسفند

عالوه بر این یک دوره سرما براي شکسته . اندجوانه نزده
بانک بذر خاك در این . اندکردهشدن خواب را نیز سپري 

. زمان شامل تلفیقی از بانک بذر دائمی و موقت است
گیري اردیبهشت به این منظور بوده تا کاهش احتمالی نمونه

زنی و رشد گیاهان در ابتداي بانک بذر خاك پس از جوانه
اضافه شدن بذرها به بانک بذر . شخص شودفصل رویش م

گیري مرداد گیاهان منطقه با نمونهبیشترپس از رسیدن بذر 
در نهایت در آخر فصل رویش و . باشدپذیر میامکان

توان اطمینان از رسیدن و پراکنش بذر همه گیاهان می
گیري نمونه. گیري کردآخرین ورودي به بانک بذر را اندازه

پالت 10با سکتترانهشتاك در امتداد از بانک بذر خ
یک در هر پالت .یک مترمربعی در هر ترانسکت انجام شد

متري سانتی10تا 5و 5دو عمق صفر تا نمونه خاك از 
در . برداشت شد) مترسانتی7به قطر (استفاده از آگر خاك با

در هر ) نمونه از هر عمق80(نمونه خاك 160مجموع 
. نمونه خاك برداشت شد640ل رویشطول فصزمان و در 

هاي خاك مربوط به برداشت اردیبهشت، مرداد و مهر نمونه
به مدت دو ماه براي گذراندن یک دوره سرما و شکسته 

ي هانمونهسپس . شدن خواب در یخچال نگهداري شدند
در سینی بر روي الیه نازکی از شن استریل شده قرار خاك

ر گلخانه در شرایط رطوبت و ماه د11مدت بهداده شده و 
در .قرار گرفتند) گراددرجه سانتی25تا 5(دماي طبیعی 

طول این مدت بذرهاي جوانه زده شناسایی و شمارش 
.شدند

هادادهتحلیل 
به علت شمارشی هاي تعداد گیاهچههادادهاز آنجایی که

بنابراین قبل از ،کنندنمیوي بودن از توزیع نرمال پیر
.شدها استفادهبراي دادههاي آماري از تبدیل جذر مونزآ

ها که براي مطالعات جه به فراوانی اعداد صفر در دادهبا تو
به اعداد قبل از تبدیل جذر رواز این،بانک بذر متداول است

,Sokal & Rohlf(اضافه گردید 5/0مقدار  حضور .)1995
نها در د بذر آهاي مختلف به صورت تعداها در زمانگونه

یابی پاسخ انفرادي بانک منظور ارزبه.استمترمربع خاك
با توجه به ،اريبردهاي گیاهی به زمان نمونهبذر گونه

از آزمایش خاك مختلف هاي و عمقهاحضور آنها در ماه
فاکتور زمان با چهار (تصادفیفاکتوریل در قالب طرح کامال 

آنالیز واریانس و یا) با دو سطحخاك سطح و فاکتور عمق 
در صورت . استفاده گردیدSPSSرافزامدر نریکطرفه

ها استفاده ز روش دانکن براي مقایسه میانگینداري امعنی
.شد

نتایج
تراکم بانک بذر خاك در طول فصل رویش

1070که زددر گلخانه جوانه بذر 7156طور کلیبه
2490، ماهدیبهشتبذر براي ار1328بذر براي اسفندماه، 

راي ماه مهر از طریق بذر ب2268ماه و بذر براي مرداد
ترتیب میانگین تعداد بذر به. ها شمارش شدندرویش گیاهچه
و مهر 5570، مرداد 2846، اردیبهشت 3505در ماه اسفند 

و گیرياثر متقابل زمان نمونه. مربع بودبذر در متر5063
=035/0P(دار بود عمق خاك بر تعداد کل بذر معنی

،90/2F=(. مقایسه میانگین نشان داد که بانک بذر عمق اول
داري بیشتر از طور معنیبه) 3980(و مرداد ) 3907(در مهر 
همچنین ). 1شکل(بود ) 2131(و اردیبهشت ) 2359(اسفند 

ها عمق اول از تراکم بذر بیشتري برخوردار بود در همه ماه
درصد و در 16/77هر که در بانک بذر مطوريبه،)1شکل(

.درصد از بذرها در عمق اول بودند46/71بانک بذر مرداد 
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5صفر تا (و دو عمق در طول فصل رویش هاي گیاهی در بانک بذر خاك گونه) مربع خاكبذر در متر(تراکم بذر کلمیانگینمقایسه-1شکل
آباد سوادکوه استان مازندران در علفزار کوهستانی منطقه سرخخاك ) مترسانتی10تا 5متر، سانتی

.دار با حروف نشان داده شده استختالف معنینگین با روش دانکن انجام و اامقایسه می

بانک بذر خاك در طول یکاهشهاي داراي روند گونه
فصل رویش
و Cynodon dactylonتراکم بذر گونه میانگین

Sonchus oleraceus در طول فصل رویش کاهش
Cynodonمیانگین تراکم بذر گونه . داري را نشان دادمعنی

dactylon متر خاك در اسفند سانتی5در عمق صفر تا

10تا 5و 5ي صفر تا هاداري بیشتر از عمقطور معنیبه
تراکم در حالی که،)2شکل (ها بود در دیگر ماهمترسانتی

Sonchusبذر گونه oleraceus متري سانتی10تا 5در عمق
متر سانتی5صفر تا داري بیشتر از عمق طور معنیخاك به

بودها در دیگر ماههر دو عمق خاكدر اسفندماه و خاك 
). 2شکل(

در علفزار دو عمق خاك و در طول فصل رویشر بانک بذر خاك دبراي دو گونه) بذر در مترمربع خاك(میانگین تراکم بذر مقایسه -2شکل
آباد سوادکوه استان مازندرانکوهستانی منطقه سرخ
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Carexهاي هتراکم بذر گون sp.،Potentilla

canescence،Digitaria sanguinalis،Taraxacum

montanumوDactylis glomerataطور در اسفند به

در طول فصل اما بودبیشترها سایر ماهنسبت به داريمعنی
.Pه که در مورد گونه داشترویش روند کاهشی 

canescence 3شکل(بارزتر بود(.

در علفزار کوهستانی در طول فصل رویش در بانک بذر ) مترسانتی10براي عمق صفر تا بذر در مترمربع خاك(میانگین تراکم بذر مقایسه -3شکل 
آباد سوادکوه استان مازندرانمنطقه سرخ

بانک بذر خاك در طول یفزایشاهاي داراي روند گونه
فصل رویش

Thlaspiهايگونهمقدار بانک بذر خاك  sp.،
Stellaria mediaوFumaria sp. در طول فصل رویش

بیشترین تراکم بذر در کهطوريبه،داراي روند افزایشی بوده
مرداد و مهر مشاهده مترسانتی5صفر تا بانک بذر عمق 

بانک بذر ها ها در برخی ماهبراي این گونه).4شکل(گردید 
).4شکل (نشان ندادند را داري دو عمق خاك اختالف معنی
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5صفر تا (و دو عمق خاك در طول فصل رویش در بانک بذر خاك گونهسهبراي ) بذر در مترمربع خاك(میانگین تراکم بذر مقایسه -4شکل 
دار با حروف استان مازندران اختالف معنیکوه آباد سواددر علفزار کوهستانی منطقه سرخ) متر به رنگ سفیدسانتی10تا 5متر به رنگ سیاه، سانتی

.نشان داده شده است

Poaگونه بانک بذر  bulbosaدار را معنییروند افزایش
). 5شکل(فصل رویش بود پایاندر آن نشان داد که حداکثر 

نشان داد که سادهمقایسه میانگین تراکم بذر براي اثرات 
Alyssum.تراکم بذر گونه  spوThlaspi hastulatum در

داري بیشتر از معنیهاي مرداد و مهر به طور ماه
داري بین مردادماه و ماه بوده اما اختالف معنیدیبهشتار

Myosotisگونه ). 5شکل(مهرماه مشاهده نشد  silvatica در

خاك درشتري داري از تعداد بذر بیمهرماه به طور معنی
اما تراکم بذر آن اردیبهشت و مرداد برخوردار بود نسبت به

داري با هم نداشتند ختالف معنیدر اردیبهشت و مرداد ا
Hieraciumهمچنین میانگین تراکم بذر گونه ). 5شکل(

sp.داري بیشتر از بانک بذر در بانک بذر مهر به طور معنی
).5شکل (بود هاي اسفند و مرداداین گونه در ماه
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F= *5/3
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F= **6/3
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در علفزار کوهستانی بودند در طول فصل رویش داراي روند افزایشی که ی یهاگونهدر بانک بذر خاك درمیانگین تراکم بذرمقایسه -5شکل 
آباد سوادکوه استان مازندرانمنطقه سرخ

بانک بذر خاك در طول ی نوسانهاي داراي روند گونه
فصل رویش

ها نشان داد که میانگین تراکم بذر گونه مقایسه میانگین
Medicago lupulinaداري در اردیبهشت کاهش معنی

داري افزایش یافت مهر به طور معنیداشته اما در مرداد و
Agropyronهايتراکم بذر گونه).6شکل( repensو

Veronica persicaداري بیشتر از یدر مرداد به طور معن
Stachysبانک بذر گونه ). 6شکل(ها بودسایر ماه

byzantineاما پس از آن کاهش در اردیبهشت حداکثر بود
میانگین تراکم بانک ).6شکل(داري نشان داد معنی
Tragopogonبذر sp.داري از اسفند تا مرداد به طور معنی

تراکم ). 6شکل(یافته اما در مهر کاهش نشان داد افزایش 
Bromusبذر گونه sp.داري بیشتر از در مرداد به طور معنی

ماه اردیبهشت و اردیبهشت و مهر بوده اما تراکم بذر در دو
.)6شکل(داري با هم نداشتند مهر اختالف معنی
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F= 308/4 *
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در علفزار هاي گیاهی براي برخی گونهدر طول فصل رویش خاك در بانک بذر ) بذر در مترمربع خاك(میانگین تراکم بذر مقایسه -6شکل 
آباد سوادکوه استان مازندرانکوهستانی منطقه سرخ
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بحث 
مورد دردقیقاطالعاتنیازمندگیاهیمدیریت پوشش

ن آنهاتریمهمازیکیکهستاهاگونهازفرديهايویژگی
Bakker(است خاكدرهاذخائر بذر گونهمیزانشناخت et

al., ها در طول در این تحقیق به بانک بذر گونه. )1996
گونه گیاهی در 76در این مطالعه .فصل رویش پرداخته شد

چهار زمان در طول فصل رویش طی بانک بذر خاك 
ایندرخاكمترمربعدربذرتعدادمیانگین. گردیدشناسایی 

مقادیربذر در مترمربع بوده که از1762حدود منطقه
کمالی و (است بیشترهیرکانیفلوردرشدهگزارش

؛2011، و همکارانRokh Firooz؛1391عرفانزاده، 
خوبوضعیتبرعالوهامر این.)1387، و همکارانقربانی
مربوط نیزرویشفصلطولدرگیرينمونهبهمنطقهمراتع
دوامکموبادوامبذرهايشاملبیشتريبذرتعدادکهاست 

چهاردرخاكدرموجودبذرکلتعداد.شدندشناسایینیز 
دربذرتعدادحداکثر. دادنشانراتغییراتیگیرينمونهفصل
طوربهخاكمترسانتی5صفر تا عمقدرفصولهمه

تراکم باالي بذر در این .بوددومعمقازبیشترداريمعنی
هاي مرتعی متداول است و نفوذ بذرها به عمق در اکوسیستم

لیت موجودات زنده و تر خاك در ارتباط با فعااعماق پایین
,Thompson & Grime(مرفولوژي بذر است 1979.(

) مهر(پاییزو) مرداد(بستانتافصلدودربذربانکهمچنین
بذربانکدرافزایشاین. بودبرخورداربذرتعدادحداکثراز

بذرریزشورسیدنباارتباطدرفصلدوایندرخاك
درخاكبذربانکفصلیتغییرات. استمنطقهدرگیاهان

بذرمقداردرکاهشیبهارفصلدرکهدادنشانمطالعهاین
بذرهازنیجوانهمربوط بهکهداردوجودخاكدرهاگونه

,Thompson & Grime(استرویشفصلابتدايدر

کلتعدادفصلیتغییراتدردیگرمهمنکاتازجمله). 1979
عمقدربذربانکتغییراتبهتوانمیخاكدرموجودبذر
طوربهرویشفصلانتهايدرکهکرداشارهخاكدوم

دراینکهرسدمینظربهبنابراین . یافتافزایشداريمعنی
انتقال بذرها از عمق سطحی خاك باشد که درباارتباط
خاكفیزیکیخصوصیاتبذر،شکلواندازهباارتباط

Ortega(استزندهموجوداتفعالیتومنطقه et al,

1997.(
آورده شده گونه گیاهی 21در این تحقیق اطالعات 

زمانی بانک بذر خاك پاسخ ات در ارزیابی تغییرکه است 
هاي گیاهی را پاسخ این گونه. ري را نشان دادنددامعنی

توان بر حسب روند تغییرات بانک بذر خاك در طول می
هفتگروه نخست شامل .فصل رویش در سه گروه قرار داد

Sonchus(ستگونه گیاهی oleraceus ،Digitaria

sangoinalis ،Dactylis glomerata ،dactylon

Cynodon ،Potentilla canescens ،Carex sp. و
Taraxacum montanum(داري در طور معنیکه به

بذر ر ئذخااما ز بانک بذر بیشتري برخوردار بودنداسفندماه ا
.ول فصل رویش کاهش شدیدي داشتآنها در خاك در ط

که بانک بذر آنها در کردتوان بیان ها میهگوندر مورد این 
عبارتی ب،عوامل مختلف تخلیه شدهتأثیر خاك تحت

یکی از . ز ورودي آن بوده استخروجی بانک بذر بیشتر ا
باشدزنی بذرها میجوانههاي بانک بذر مهمترین خروجی

)Ghermandi, 1997; Thompson & Grime, در .)1979
توان به ها میر عوامل تخلیه بانک بذر این گونهمورد سای
بذرخواري، بیماري، انتقال به اعماق، مرگمانندعواملی 

Mayor(زنی اشاره کردرویان و از دست دادن قدرت جوانه

et al., یوسفی قبلی در همین منطقه توسط مطالعه .)2003
Carexهاي گونهنشان داد که)1390( sp.وDactylis

glomerataدر منطقه داشته و همچنین در بارش تولید بذر
کاهش که رسد به نظر میبنابراین . ور داشتندذر منطقه حضب

بذر آنها ناشی از این مسئله باشد که خروجی بانک بذر بیش 
البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که . از ورودي آن است

متغیر هر سال درتولید بذر گیاهان بر حسب شرایط محیط
هاي مختلف متفاوت باشدتواند بین سالبوده که می

)Ortega et al., 1997.(
از اسفند هایی بود که بانک بذر آنها گروه دوم شامل گونه
ها از این گونه. داري را نشان دادتا مهر ماه افزایش معنی

گیري حضور داشته در بانک بذر هر چهار زمان نمونهبرخی
گیري در اي نمونههجز اسفند در سایر زمانو برخی دیگر به
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ر عدم حضور در بانک هاي اخیراي گونهب. ندبانک بذر بود
مانی کم بذر آنها باشد یا تواند ناشی از زندهبذر اسفند می

هاي گذشته داشته که در که بانک بذر اندکی از سالاین
در مجموع روند افزایشی .هاي خاك اتفاق نیفتادندنمونه
بذر تولید هاي گروه دوم ناشی از بذر خاك براي گونهبانک
در تولید بذر گیاهانمورددر . باشددر منطقه میها گونه

گیريدر نمونهدر دسترس نبوده امامنطقه اطالعات جامعی
Stellaria(ها بارش بذر منطقه یکی از این گونه media (

فزایش ترین دالیل ایکی از مهم).1390یوسفی، (مشاهد شد 
هاي خوشخوراك و ها این است که گونهبانک بذر این گونه

تا چراي دام موجب اختالل در تولید رغوب مرتعی نبوده م
.بذر آنها در منطقه شود

هایی بوده که بانک بذر آنها در طول سوم گونهگروه
ها بیشتر این گونه.را نشان دادهاییفصل رویش نوسان

)Agropyron repens،Veronica persica ،Tragopogon

sp.،Stachys byzanthine ،Medicago lupulina،
Bromus sp.(نها پس از یک افزایش به نقطه بانک بذر آ

نقطه اوج که Stachys byzanthineگونهبجز (در مرداد اوج
نقطه. سپس کاهش نشان دادندرسید، )بوددر اردیبهشت آن 

ها در ارتباط با تولید بذر اوج در مقدار بانک بذر این گونه
Bromusهاي گونهبرايعنوان مثال که بهآنها در منطقه بود

sp. ،Medicago lupulinaوAgropyron repens در همین
یوسفی، (گزارش گردید تولید بذر و پراکنش بذر منطقه 
تواند ها میکاهش بانک بذر در پاییز براي این گونه). 1390

زنی آنها در صورت مساعد بودن شرایط در ارتباط با جوانه
ري و نفوذ بذرها به اعماق خاك باشدمحیطی و یا بذرخوا

)Lavorel et al., 1993; Ghermandi, 1997; Kruk &

Benech-Arnold, 2000; Mayor et al., البته . )2003
این در byzanthinaStachysبانک بذر گونه هاينوسان

که نقطه اوج طوريبه. ها متفاوت بوده استگروه با بقیه گونه
این گونه داراي بذرهاي ریز و گردي .آن در اردیبهشت بود

در . ستکه توان تولید بذر و پراکنش بذر آن باالاست
گونه غالب تولید عنواناین گونه به)1390(تحقیق یوسفی 

نقطه اوج . بذر و بارش بذر در همین منطقه بوده است

مشاهده شده در بانک بذر این گونه متناسب با زمان تولید 
و ممکن است ناشی از ناهمگنی پراکنش بذر این گونه نبوده 

تر و همچنین احتمال مساعداین گونه در خاك منطقه بذر 
.باشدزنی بذر این گیاه بوده بودن شرایط گلخانه براي جوانه

هرچند که بررسی تغییرات پوشش گیاهی در سطح زمین 
تر است اما متداولداري در کارهاي علمی مربوط به مرتع

تجدید حیات گیاهان در خاك به صورت نباید از پشتوانه 
ضمن ارائه لیستی از این تحقیق در . ده گرفتیبذر را ناد

به ،اي در خاك هستندها که داراي چنین پشتوانهگونه
نیز پرداخته در طول فصل رویش ي بذرر ئذخاتغییرات این 

داراي ها در خاك نتایج نشان داد که بانک بذر گونه. شد
وجود این تغییرات خود بیانگر کهاستو تغییراتیهانوسان

م براي این تغییرات ه. ایی این بخش از اکوسیستم استپپو
هاي نامرغوب مرتعی بوده استهاي مرغوب و هم گونهگونه

هاي مرغوب مرتعی اما افزایش بانک بذر خاك براي گونه
احیا برايبنابراین اتخاذ سیستم چرایی مناسب . مشاهده نشد
از آنجا که .ن گیاهان در خاك ضروریستبانک بذر ای

عوامل متعددي در ورود و خروج بذرها از بانک بذر خاك 
نیاز ها بانک بذر گونهتفسیر تغییرات رواز این،هستندثر ؤم

در طول زمان در ورودي و خروجی مل به مطالعه این عوا
.داردآینده 

مورد استفادهمنابع
و مقدار بانک بذر خاك در طول تغییرات ترکیب . 1390، .حشمتی، س
آباد سوادکوه، استان علفزارهاي سرخ: مطالعه موردي(یش فصل رو
دانشکده منابع . پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداري). مازندران

.ص104. ی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیع.طبیعی
مقایسه پوشش گیاهی و بانک بذر خاك در . 1390، .ساالریان، ف

پایان نامه . شرایط قرق و چراي دام در مراتع چهار باغ گرگان
دانشگاه . دانشکده منابع طبیعی ساري. کارشناسی ارشد مرتعداري

.ص117. رزي و منابع طبیعی ساريعلوم کشاو
اثر . 1388، .تمرتاش، رو،.، صفائیان، ن.، قربانی، ج.عباسی موصلو، ح

بانک بذر خاك در ايش سوزي پوشش گیاهی بر ترکیب گونهآت
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.640-623: 4) 3. (مجله مرتع. پارك ملی بمو شیراز
اك در تغییرات پوشش گیاهی و بانک بذر خ. 1390، .غالمی، پ
مراتع ماهور ممسنی، : مطالعه موردي(هاي مختلف چراي دام شدت

دانشکده . پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداري). استان فارس
. رزي و منابع طبیعی ساريعلوم کشاودانشگاه. منابع طبیعی ساري
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Abstract
Seasonal variation in seed bank impacts vegetation dynamic. The purpose of this study
was to determine the changes of soil seed bank during the growing season. This study
was carried out in a summer grassland in the northern slopes of Alborz Mountain,
SorkhAbad, Savadkoh in Mazandaran province, Iran. Sampling was done in March,
May, August and October 2010 from two soil depths (0-5 and 5-10 cm). Seed bank
composition and size were determined by seed germination of soil samples in
glasshouse for 11 months. In this study, 76 species were identified in the soil seed bank
during the growing season. In all months, seed density was greater in the upper soil
layer than that in lower soil depth. The seed bank in summer (August) and autumn
(October) had the maximum seed density. Significant temporal changes were found in
the seed bank of 21 species. The seed bank of Thlaspi sp. , Stellaria media, Fumaria
sp., Poa bulbosa, Alyssum sp., Thlaspi hastulatum, Hieracium sp. and Myosotis
silvatica significantly increased during growing season while a significant reduction
was found in the seed bank of Sonchus oleraceus, Cynodon dactylon, Carex sp.,
Potentilla canescense, Digitaria sanguinalis, Taraxacum montanum, and Dactylis
glomerata. For some species such as Medicago lupulina, Agropyron repens, Veronica
persica, Stachys byzantine, Tragopogon sp., and Bromus sp. soil seed banks showed a
peak and then significantly declined.

Keywords: Seed ecology, growing season, seed dispersal, seed germination, seed
predation.


