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  دهيچک
 در جنگـل حفاظـت شـده        ينـ يزم  رو ياهيسه آن با پوشش گ    ي خاک و مقا   يمي بانک بذر دا   ياهيب گ ي ترک يين مطالعه شناسا  يهدف ا 

 منظور بدين. بود ير کاني هيها جنگل در (.Buxus hyrcana Pojark) شمشاد يها هشگاين روين و بکرتري از بهتريکي به عنوانبوس يخ
ز در يـ  از بانـک بـذر خـاک ن   ينمونـه بـردار  .  با تاکيد بر اصل توده معرف، در سطح منطقه پياده شدندي متر مربع۴۰۰ رولوه ۶۴تعداد   

در مطالعه بانـک بـذر      .  تکرار انجام شد   ۲تر در    م ي سانت ۱۰ تا عمق    ي متر مربع  ي سانت ۲۰ × ۲۰ک قاب   يداخل هر رولوه،  با استفاده از        
ـ .ديـ  عدد بذر در متـر مربـع شـمارش گرد   ۳۸۸۰ گونه گياهي با متوسط ۵۲خاک، تعداد   Pteris cretica L.  ،Hypericum يهـا  ه گون

androsaemum، Rubus hyrcanus Woron.  ،Carex sylvatica L. ،Athyrium flix- femina (L.) Roth ،Atropa belladonna L.  بـه 
ن ي در متر مربـع بـاالتر  ۱۷ و ۴/۳۴، ۵/۹۸، ۴/۱۲۵، ۱۵۴، ۲۱۳، ۳۱۳۲ب با تراکم بذر يبه ترت .Diospyrus lotus L يهمراه گونه درخت
 ياهيـ ب گ يـ  درصد ترک  ۶۴ش از   ي با اختصاص دادن ب    ي علف يها  هگون.  دهند ي خاک منطقه را به خود اختصاص م       يمياندازه بانک بذر دا   

 ينـ ي رو زم  ياهيـ  بانک بذر خاک با پوشش گ      ياهيب گ يسه ترک يمقا.  باشند ي غالب بانک بذر خاک منطقه م      يشي فرم رو  بانک بذر خاک  
 يريـ جـه گ  ينت يبـه طـور کلـ     .  قـرار دارد   ينيي در سطح پا   يني رو زم  ياهي بانک بذر خاک با پوشش گ      اي  هز نشان داد درجه تشابه گون     ين

ب يـ ات ترک يـ د ح يـ  و تجد  ي در بازساز  يي تواند منبع قابل اتکا    ي مشابه نم  ير نواح ي سا  خاک منطقه همانند   يمي که بانک بذر دا    شود  مي
  . باشديني روزمياهي پوشش گيکنون
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  مقدمه
دود درختـان  عـ از م) Buxus hyrcana Pojark( شمـشاد 

ي شمال ايـران    ها  جنگل يو انحصار سبز  يشهمبرگ ه پهن
شـته و مطالعـه     شود که ديرزيستي بـااليي دا     محسوب مي 

 .وردار اسـت   از ارزش بوتانيكي خاصي برخ     آن شناختي  بوم
همـواره مـورد    ،  ارزش  به دليـل توليـد چـوب بـا         ن گونه يا

هـاي آن    قرار گرفته و سطوح وسيعي از جنگـل        توجهي بي
تـا اينکـه امـروزه بـه        از بين رفته است     توسط قاچاقچيان   

ـ        ي در معـرض    هـا   هدليل کاهش چشمگير، در ليـست گون
 & Jalili) گرفتـه اسـت  هاي هيرکاني قرار انقراض جنگل

Jamzad, 1999).     جنگل حفاظت شـده خيبـوس يکـي از
هـاي کوهـستاني    هاي شمشاد در جنگـل    بهترين رويشگاه 

هاي آميخته و خالص شمـشاد      شمال است که در آن توده     
به صورت انبوه در سطح منطقه پراکنش داشته و مطالعـه           

ــوم شــناختي ــه دل ب ــآن ب ــر چــه ب ي ــل شــناخت ه شتر ي
بانک . باشد  مي تيز اهم ين گونه ارزشمند حا   يا هاي  ويژگي

 ,.Bakker et al) بـالقوه  ياهيـ ا پوشـش گ يـ  ١بـذر خـاک  

 مهم هر بوم سازگان محـسوب       يکردهاي از رو  يکي (1996
ات يـ د حيت تجد يل ارائه قابل  ي که مطالعه آن به دل     شود  مي

 هر منطقـه از     يني رو زم  ياهيب پوشش گ  ي ترک يو بازساز 
 Bakker, 1989; Baskin) برخوردار است اي هژيت وياهم

& Baskin, 1998).  
 و  ي کنون ياهيب پوشش گ  يبانک بذر خاک نسبت به ترک     

 ي مقـاوم تـر مـ      يطـ يط مخرب مح  ي در برابر شرا   يا مادر ي
اهان معموال بـا  يگ. (Thompson & Grime, 1979)باشند 
در داخـل   خـواب  از بذور خود بـه حالـت      ي بخش ينگهدار

د يـ  از تجد  ير انـداختن قـسمت    يجه به تـاخ   يخاک و در نت   
نـه  ي دهنـد تـا زم     يل بانک بذر خاک م    يت خود، تشک  ايح

ط نامطلوب و   يشگاه پس از بروز شرا    يک رو يحضور آنها در    
. (Baskin & Baskin, 1998) ب فــراهم باشــديــا تخريــ

ه در  يـ  بـه اطالعـات پا     يابيت دسـت  يـ امروزه نـه تنهـا اهم     
خصوص بانک بـذر خـاک بـه عنـوان خطـوط راهنمـا در               

 Stark et)افته است ي  يزون فياء جوامع جنگليد و احيتجد

al., 2008)  ه يـ  بلکه مطالعه بانک بذر خاک بـه منظـور ارا
                                              
1 Soil seed bank 

ک منطقـه   يـ  ياهيـ  گ يستيت تنوع ز  يتر ظرف  هرچه جامع 
در  در حـال حاضـر     کـه    ياهيـ ب گ يبا آشکار ساختن ترک   (

ت يـ ز اهم يحـا )  حـضور ندارنـد    ينـ ي رو زم  ياهيپوشش گ 
عـه  مطال. (Esmailzadeh et al., 2011 b)فـراوان اسـت   

ن امکـان را    يـ  ا يعـ يران منـابع طب   يبانک بذر خاک به مـد     
 پس  ياهيب گ ي از ترک  يح و جامع  ي تا شناخت صح   دهد  مي

 بانک بذر خاک    يبا بررس  نيزب آن داشته باشند و      ياز تخر 
 استقرار يات بذر خاک منطقه برا    يا محتو ي آ هنکين ا ييو تع 

 يت م يب کفا ي آن پس از تخر    ي کنون ياهيب گ يمجدد ترک 
 به منظـور    ها  ه از گون  يت از برخ  يمورد حما  ر در ي خ ايکند  

 يريـ گ مي تـصم  يياي اح يها ت طرح يزان موفق يباال رفتن م  
  .(Esmailzadeh et al., 2011 a)کند 

  Thompson (1979) and Grime بانک بذر خاک را در 
سال  کي که در طول يي هاشامل بذر: ٢يدو بخش موقت

 که در داخل يي هابذرشامل : ٣يميکنند و دا ي ميجوانه زن
 يبند مانند طبقه ي ميسال باق کيش از ي بيخاک برا
ک حافظه ي خاک به عنوان يميبانک بذر دا. کردند
 به شمار رفته و نقش به ياهيت گي هر جمعيکيژنت
 يفا مي اياهيات جوامع گيد حي و تجديياي در پوييسزا

 يميل بانک بذر دايت تشکيظرف. (Levin, 1990)کند 
ت آن ينه حفظ جمعي زمياهيسط هر گونه گخاک تو

ا انهدام پوشش ي و يب کليط تخريگونه پس از بروز شرا
. (Thompson, 2000) سازدي را فراهم ميني رو زمياهيگ
ل بانک بذر يت تشکي قابلياهي گيها ه از گونياريبس
ت را ندارند ين قابليگر اي دياري خاک را داشته و بسيميدا

(Thompson et al., 1997) . امروزه شناخت بانک بذر
 در طرح يديک جنبه کلي خاک همواره به عنوان يميدا
 مطرح بوده و ياهي پوشش گي و حفاظتيتيري مديها

ک شاخص مناسب در يتواند به عنوان  يمطالعه آن م
ت باشد يز اهمي هر منطقه حاييايل احي پتانسيابيارز

(Esmailzadeh et al., 2010 a) .  
 ي خاک در برخيميرتباط با بانک بذر دامرور منابع در ا

 از آن است که ي مناطق معتدله حاکي جنگليها رويش

                                              
2 Transient 
3 Persistent 
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ل يت تشکي قابلينيب پوشش رو زمي ترکي اصليها هگون

 ,Bossuyt & Honnay) خاک را ندارند يميبانک بذر دا

 ,.et al وet al. (2009)  Yanهاي  بررسيجينتا. (2008

(2009) Chaideftou (2009)هاينشان داد بذرز ي ن 
ب و تراکم ي از ترکاي هشاهنگ بخش عمدي پيها هگون

 يها هن ارتباط گونيل داده و در ايبانک بذر خاک را تشک
 غالب ينيب پوشش رو زمي گرچه در ترکيک جنگليپيت

ار يهستند اما سهم حضور آنها در بانک بذر خاک بس
 ,.Jalili et alن مسئله در مطالعاتيا. باشد مياندک 

ب ي که به ترتEsmailzadeh et al., (2010 b) و (2003)
 يها ه ارسبارن و توديبانک بذر خاک در جوامع جنگل

 پژوهش. ز قابل مشاهده استين انجام دادندراش دارکال را 
 ‐کيفلورست  هاي ويژگيحاضر در نظر دارد تا 

 خاک جنگل حفاظت شده يمي بانک بذر دا١کيونوميزيف
 يها هدر تود پژوهشن يانجام ا. ديح نمايبوس را تشريخ

بوس که يشمشاد و فاقد شمشاد جنگل حفاظت شده خ
 دست نخورده شمشاد و راش در ي از جوامع جنگليبازتاب
 برآوردک يل ارائه ي است به دلي مرکزيکانري هيها جنگل

ن ي ايي ابتداياهي جوامع گيکيب فلورستيه از ترکياول
 ي کنونياهيب گي ترکيابيت بازيح قابليز تشريجنگل و ن

  .ت باشدي تواند حائز اهمي خاک ميميتوسط بانک بذر دا
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه
شده حفاظت  ي در رويشگاه جنگلمنطقه مورد مطالعه

در خيبوس در محدوده طرح جنگلداري سري اسراک 
 تقسيم بندي طرح ، ب۶۳حوزه شماره (حوزه آبخيز تاالر 

در مختصات جغرافيايي ) ي شمال کشورها جنگلجامع 
ً۵۵ َ ۱۷ o۳۶ ً۲۰ َ ۵۰ تا o۳۶ ً۱ َ ۲۰ عرض شمالي و o۵۳ 
َ ۱۵ً  تا  ۴ o۵۳  اين منطقه در . طول شرقي قرار دارد

 ۴۰در و  متر از سطح دريا ۹۰۰ تا ۴۰۰ه ارتفاعي محدود
کيلومتري شمال شرق شهرستان سوادکوه استان 

 ساليانه منطقه دگيمتوسط بارن. مازندران واقع شده است

                                              
1 Floristic-Physiognomic 

 ۴/۱۳  آن متوسط دماي ساليانهومتر  ميلي۱۶۰۰حدود 
اقليم منطقه بر اساس اقليم . باشدگراد مي درجه سانتي

قسمت . مرطوب سرد قرار داردنماي آمبرژه در اقليم 
 که به دهد ميل ي  تشکياعظم منطقه را  واحد سنگ

 ي کنگلومرائين مرتبط بوده و از سنگ هايوسيرسوبات پل
 ,Anonymous) اند هافتيل ي تشکي مارني آهک هايبا کم

1998).  
  

  روش نمونه برداري

 خرداد تا اواسط تير ماه ازبرداري پوشش گياهي  نمونه
برداري به منظور پراکنش  در نمونه.  شدانجام، ۱۳۸۷

 در سطح منطقه و لحاظ شدن هر قطعات نمونهمناسب 
گونه تغيير احتمالي در پوشش گياهي منطقه که مويد 

 از روش باشد ميتغيير در شرايط رويشگاهي آن 
برداري سيستماتيک با تاکيد بر اصل توده معرف به  نمونه
ر اين روش نخست د. (Barbour et al., 1987)آمد عمل 

هايي با فواصل مشخص، در جهت گراديان ارتفاع  ترانسکت
در نظر گرفته شد و ) عمود بر خطوط ميزان منحني(

 به صورت سيستماتيک با  قطعه نمونه۶۵تعداد سپس 
 متري از يکديگر در امتداد ۴۰۰ و ۲۰۰ابعاد شبکه شناور 

ه اي پياده شدند كه در هر يك از س به گونهها ترانسکت
توده خالص شمشاد، آميخته و توده فاقد شمشاد، تقريبا 

 قطعات نمونهمساحت . پياده شوندتعداد مساوي پالت 
مطابق اندازه قطعه نمونه پيشنهادي براي مطالعه 

 × ۲۰( متر مربع ۴۰۰هاي جنگلي نواحي معتدله،  پوشش
در هر  ).Barnes, 1998( شددر نظر گرفته )  متري۲۰

ک يي گياهي به تفکها هفهرست كليه گون ابتدا قطعه نمونه
 از بانک بذر خاک يسپس نمونه بردار و ثبت يشيفرم رو

  .به عمل آمد
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   منطقه مورد مطالعه‐۱شکل 

  
 خاک، نمونه يمي بانک بذر داياهيب گي برآورد ترکيابر
بهشت ماه و ياواخر ارد(ل فصل رشد ي خاک در اوايبردار
رود اکثر  ي که انتظار مي هنگام۱۳۸۷سال ) ل خردادياوا

 کرده و بذر يک ساله موجود در خاک جوانه زنيبذور 
 Baskin)د آغاز نشده است به عمل آمد ي سال جديپاش

& Baskin, 1998).از بانک بذر خاک با ي نمونه بردار 
 ي متري سانت۲۰ × ۲۰ به ابعاد يک قاب فلزياستفاده از 

 ۲ در (Godefroid et al., 2006) متر ي سانت۱۰و عمق 
 در (Augusto et al., 2001) يتکرار که به صورت تصادف

ه يال. ديسطح قطعه نمونه پراکنش داشتند انجام گرد
ر ي مقادي ممکن است دارانکهيل ايالشبرگ هم به دل

 يآور  خاک جمعيها ه از بذر باشد به همراه نمونييباال
ن هر نمونه خاک در يبنابرا. (Leckie et al., 2000)شدند 
 جمع ي و خاک معدنيمواد آل:  شامليکيسه پالستيدو ک
 موجود در يعيزان رطوبت طبي شد و با همان ميآور

)  درجه۳‐۴ يدما(خاک به محل سردخانه بدون نور 
.  شدندي نگهداري ماه جهت بهاره ساز۳منتقل و به مدت 

ط گلخانه ارسال و ي بانک بذر خاک سپس به محيها هنمون
 اي ه معروف به روش کشت گلخان١ش نهاليدايبه روش پ
 Esmailzadeh et al., 2011) قرار گرفتند يمورد بررس

b)  .  
ش ن رويتر ن و مطمني پر کاربردتراي هروش کشت گلخان

 بانک  هزان بذر موجود در خاک، در مطالع      يم برآورداز نظر   
ن يبنـابرا . (Baskin & Baskin, 1998) باشد ميبذر خاک 

 بانک بـذر خـاک      اي  هب گون ين ترک يي تع ين روش برا  ياز ا 

                                              
1 Seedling emergence method 

ک يـ ک در داخل    ي خاک به تفک   يها  هنمون. دياستفاده گرد 
 ي متـر بـر رو     ي سـانت  ۳۰ × ۴۰ به ابعاد    يکي پالست ينيس
 متر ضخامت داشـتند،  ي سانت۵ل که   ي استر يه شن يک ال ي

ـ اي هبه گون   خـاک در  يهـا  ه پخش شدند که ضخامت نمون
ه يـ  ال يبذرها.  متر بودند  ي سانت ۲ کمتر   ينيتمام سطح س  

 خاک اضـافه    يها  هز پس از سرند شدن به نمون      يالشبرگ ن 
 يني عـدد سـ  ۳۰تعـداد  . (Leckie et al., 2000)د يـ گرد
ل بودنـد بـه عنـوان       يشن اسـتر   که فقط شامل     يکيپالست

 بــودن ينــان از عــارينمونــه کنتــرل جهــت حــصول اطم
 ينيان سـ  يـ  در م  ي محل ي خاک و شن به بذرها     يها  هنمون
 هـاي    ظـرف  يبررسـ .  خـاک قـرار گرفتنـد      يها  ه نمون يها

 در داخل يچ بذرينشان داد که ه پژوهشکنترل در طول   
 ايـ  ي نـشت  ياريـ  توسـط آب   ها  هنمون. ديها مشاهده نگرد   آن
 اجتنـاب  يشدند و برا   ي م يوسته مرطوب نگه دار   ي پ يکرت

 خـاک، هـر دو      يها  هافت نور نمون  يزان در ياز اختالف در م   
ــه  ــهفت ــ  کي ــان نمون ــار مک ــا هب ــ تغه ــيي  شــد ير داده م

(Esmailzadeh et al., 2010 b) . 
 سبز شـده هـر گلـدان در هـر     يثبت و شمارش نهال ها  

 ادامـه  (Fourie, 2008)ک سـال  يـ هفته يکبار بـه مـدت   
ک سـال بـرآورد     يـ نکـه دوره کمتـر از       يل ا يـ افت، بـه دل   ي

 & Baskin) خــاک دارد يمــي از بانــک بــذر دايکمتــر

Baskin, 1998) .ها پس از ثبت و شـمارش از سـطح    نهال
 ديگر  هايشدند تا محيط براي رويش بذر      گلدان کنده مي  

سر نبودن شناسايي   يالبته در صورت م   . بيشتر فراهم باشد  
 يها در مراحل اوليه رويش، پس از کـد دهـ           هال از ن  يبرخ

 منتقـل شـده و تـا زمـان          اي  هآنها به محيط کشت جداگان    
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رشد کامل و امکان شناسايي دقيق در حد گونه نگهـداري           

 ييمجموع نهال ها. (Diaz-Villa et al., 2003) شدند يم
ک گونه ثبت و    ي خاک جوانه زدند به تفک     يها  هکه در نمون  

ا انـدازه بانـک     يو تراکم   ) غنا (ياهي گ بيب ترک ين ترت يبد
ن يهمچنـ  .ديـ ن گرد يـي  هر قطعه نمونه تع    يبذر خاک برا  

ب يـ  از ترک  ي دو سـر   ياهيـ ا اجتمـاع گ   يـ زان اشـتراک    يم
 ١ منطقــه بــا اســتفاده از شــاخص تــشابه جاکــاردياهيــگ

(Greig-Smith, 1983)قرار گرفتي مورد بررس  .  
  

  جينتا
 ۵۱ل مربـوط بـه       اصله نونهـا   ۲۰۱۸۱ تعداد   يبه طور کل  

 بانک بـذر    يها  ه از نمون  ياهيره گ ي ت ۳۱ جنس و    ۴۷گونه،  
تعـداد  ). ۱جـدول   (د  يـ  خاک شمارش و ثبـت گرد      يميدا

 خـاک در سـطح      يمـ يافتـه از بانـک بـذر دا       يش  ينهال رو 
ــوده و تــراکم آنهــا از يــار متغيمنطقــه بــس ــا ۵/۳۳۷ر ب  ت

د که بـه طـور      ي عدد در متر مربع شمارش گرد      ۵/۱۳۹۱۲
 يها  ه خاک در دو تود    يميط اندازه بانک بذر دا     متوس يکل

سـرخس  . ديـ  عدد در متر مربع بـرآورد گرد       ۳۸۸۰منطقه  
بـا تـراکم هـاگ       و درصـد    ۱۰۰ ييايـ  با درجـه پا    اي  هپنج

 بانک هاگ   ن گونه يبه عنوان فراوان تر    در متر مربع     ۳۱۳۲
 يايـ  بـا درجـه پا     يمتـامت . شود  ميمنطقه محسوب   خاک  

 ياهيـ ب گ ين گونه فراوان ترک   ي درصد به عنوان دوم    ۹/۷۶
 کـه بـا     شـود   مـي  خاک منطقه محـسوب      يميبانک بذر دا  

 عدد در متر مربـع در بانـک بـذر           ۲۱۳متوسط تراکم بذر    
 يها  هن گون يهمچن. ابدي ي منطقه حضور م   يها  هخاک تود 
 Carex sylvatica، (.Rubus hyrcanus Woron)تمشک 

L.  سرخس مـاده ،(Athyrium flix- femina (L.) Roth) ،
Atropa belladonna L.    کلهـو  ي بـه همـراه گونـه درختـ 
(Diospyrus lotus L.) ۱۵۴ب بـا تـراکم بـذر    يـ  بـه ترت ،

ن يتـر   عدد در متر مربع فراوان     ۱۷ و   ۴/۳۴،  ۵/۹۸،  ۴/۱۲۵
 خـاک منطقـه محـسوب       يمـ ي بانک بذر دا   ياهيب گ يترک
 غالـب بانـک بـذر       يشيـ ، فـرم رو   ي علف يها  هگون. شوند يم

 ياهيـ ب گ يـ  درصـد ترک   ۶۴ش از   يون ب باشند چ  يخاک م 

                                              
1 Jaccard Similarity Index 

ن ارتبـاط فقـط   يبانک بذر خاک به آنها تعلق داشت و در ا   
 بـه   يالقـ يي کلهـو، و توسـکا       يتراکم بذر دو گونـه درختـ      

 در متر مربع در بانـک بـذر         ۶/۴ و   ۱۷ب با تراکم بذر     يترت
    . خاک منطقه قابل توجه استيميدا

به  منطقه   يني رو زم  ياهيپوشش گ  زيستيبررسي طيف   
ــاير  ــه  (Raunkaier, 1934)روش رانکـ ــشان داد کـ  نـ

هـا بـا     ، کريپتوفيـت  ) گونه ۲۳( درصد   ۸/۴۴ با   ها  فيتفانرو
 درصد  ۷/۲۲ با   ها  کريپتوفيتو همي   )  گونه ۱۶( درصد   ۲۹

 ي کنـون  يب رسـتن  يفرم هاي حياتي غالب ترک    )  گونه ۱۲(
 ۲( درصـد    ۷/۳ با   ها  فيتمنطقه بوده در صورتي که، کامه       

بـه  )  گونـه  ۱( درصـد    ۹/۱ بـا    هـا   فيتراه اپي   به هم ) گونه
 ين در حـال   يـ ا. مقدار کم در سطح منطقه حـضور يافتنـد        

 بانـک بـذر     ياهيعناصر گ  زيستيف  ي ط ياست که در برس   
 ۴۵ با ها کريپتوفيتز همي يخاک منطقه به روش رانکاير ن

، ) گونـه  ۱۲( درصد   ۲۳ با   ها  کريپتوفيت،  ) گونه ۲۲(درصد  
 ۸( درصـد    ۱۵ بـا    ها  تروفيتو  ) گونه ۷ (۱۳ با   ها  فيتفانرو
 ۴ با   ها  فيتهاي حياتي غالب منطقه بوده وکامه        فرم) گونه

. کمتــرين ميــزان حــضور را دارا بودنــد)  گونــه۲(درصــد 
 بـه ترتيـب در تركيـب        هـا   تروفيت و   ها  فيت اپي   همچنين

گياهي بانك بذر خاك و پوشش گياهي روزمينـي حـضور           
  ).۱شكل (نيافتند 

 ينـ ي روزم ياهي پوشش گ  يها  ه اساس داد   بر يبه طور کل  
 در  ياهي گونه گ  ۸۶ بانک بذر خاک تعداد      ياهيب گ يو ترک 

)  درصد ۲۳( گونه   ۲۰د که   ي گرد ييبوس شناسا يجنگل خ 
 بانـک بـذر خـاک و        ياهيـ ب گ يـ به طور مـشترک در ترک     

 ۳۷( گونـه آن     ۳۲ حضور داشـته،     يني روزم ياهيپوشش گ 
 گونـه  ۳۴ و فقط بر اساس مطالعه بانک بذر خـاک      ) درصد

 يني روزم ياهيفقط براساس مطالعه پوشش گ    )  درصد ۴۰(
ي ها  ه وضعيت حضور گون   ۲جدول  ). ۲شکل  (مشاهده شد   

حـضور فقـط در پوشـش       : گياهي منطقـه در سـه بخـش       
گياهي روزميني، حضور فقط در بانك بذر خاك و حـضور           
مشترك در پوشش گياهي روزميني و بانك بـذر خـاك را            

ــه  زان تــشابه يــتــشابه جاکــارد مشــاخص . دهــد مــيارائ
 را ينـ ي رو زم ياهي بانک بذر خاک با پوشش گ      يکيفلورست
  . کندي درصد برآورد م۲۵/۲۳



  ...نك بذر دايمي خاك در مطالعه تركيب گياهي با                                              ١٣٦

 
  

   و تراکم بانک بذر و بانک هاگ خاک جنگل خيبوسي نسبي، فراوانياهيب گي فهرست ترک‐۱جدول 

  ياهيگونه گ يستيز شکل  ربعتراکم  در واحد مترم )يدرصدفراوان (ييايپا
  Adianthaceae 
٢٠ ۸/۴ He Adianthum capillus-veneris L. 
  Asteraceae 
٢٣/٤٩ ۸/۱۰ Th Conyza canadensis (L.) Cronq. 
٢٣/٩ ۷/۱He Circaea lutetiana L. 
٥٣/١ ۲/۰ Th Artemisia annua L. 
٢٣/٩  ۷/۲ Th Sigesbeckia orientalis L. 
٥٣/١ ۲/۰  Willemetia tuberosa 

  Athyriaceae 
٢٣/٨٩ ۵/۹۸ Cry Athyrium flix- femina (L.) Roth. 

  Betulaceae 
٤٦/١٨ ۶/۴ Ph Alnus subcordata C. A. Mey. 

   Boraginaceae 
٠٧/٣  ۴/۰ He Lithospermum officinale L. 

  Caprifoliaceae 
٥٣/١ ۲/۰ Cry Sambucus ebulus L. 

  Cruciferae 
٠٧/٣ ۴/۰ Th Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 
٢٣/٢٩ ۹ He Cardamine impatiens L. 
۵۳/۱  ۲/۰ Th Cardamine hirsuta L. 

   Cyperaceae 
٥٣/٢١ ۱/۶ Cry Carex riparia Curtis 
٤٦/٥٨ ۴/۱۲۵ Cry Carex sylvatica L. 
٢٣/٩ ۷/۲ Cry Carex sp. 

  Ebenaceae 
٦٩/٤٧ ۱۷ Ph Diospyrus lotus L. 

  Ephorbiaceae 
١٥/٦ ۱ He Euphorbia amygdaloides L. 

   Equisetaceae 
٠٧/٣  ۶/۰ Cry Equisetum maximum Lam. 

   Mimosaceae 
٥٣/١ ۲/۰ Ph Albizia julibrissin Durraz. 

   Moraceae 
٢٣/٩  ۴/۱ Ph Ficus carica L. 
٥٣/١ ۲/۰ Ph Morus alba L. 

  Poaceae 
٦١/٤ ۸/۰ Cry Poa bulbosa L. 
٥٣/١ ۲/۰ He Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. 
٣/١٢ ۵/۸ He Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. Beauv. 

  Hypericaceae 
٩٢/٧٦ ۲۱۳ Ch Hypericum androsaemum L. 
٦١/٤ ۱ He Hypericum perforatum L. 

  Juncaceae 
٢٣/٩ ۴/۱ Cry Juncus  sp. 
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   فهرست ترکيب گياهي، فراواني نسبي و تراکم بانک بذر و بانک هاگ خاک جنگل خيبوس‐۱ادامه جدول 

زيستي شکل ربعتراکم  در واحد مترم  )درصدفراواني(پايايي   گونه گياهي 

   Lamiaceae 
١٥/٦ ۸/۰ He Clinopodium umbrossum C. Koch 
٦١/٤ ۵/۲ He Lamium album L. 
٥٣/١ ۴/۰ He Lycopus europaeus L. 
٦١/٤ ۱ He Mentha aquatica L. 

  Phytolaccaceae 
۵۳/۱  ۲/۰ He Phytolacca americana L. 

  Polygonaceae 
١٥/٦ ۴/۱ He Rumex acetosella L. 

  Portulacaceae 
٠٧/٤٣ ۱/۱۲ Th Portulaca oleracea L. 

  Primulaceae 
٠٧/٣ ۴/۰ Cry Cyclamen coum Miller 
٠٧/٣ ۲/۱ He Primula heterochroma Stapf 

  Pteridaceae 
٣١٣٢ ١٠٠Cry Pteris cretica L. 
٠٧/٣ ۱ Cry Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 

  Rosaceae 
۳/۹۲  ۱۵۴ Ph Rubus hyrcanus Woron. 

  Scrophulariaceae 
٥٣/١ ۲/۰ Th Digitalis nervosa Steud. & Hochst. ex 

B h ٨٤/١٣ ۳/۱۳ He Scrophularia vernalis L. 
  Solanaceae 
٩٢/٧٦ ۴/۳۴ He Atropa belladonna L. 
٠٧/٣ ۴/۰ Ch Solanum kieseritzkii C. A. Mey. 
٣٨/١٥ ۶ Th Solanum nigrum L. 

  Typhaceae 
١٥/٦ ۴/۱ Cry Typha latifolia L. 

   Ulmaceae 
٥٣/١  ۶/۰ Ph Ulmus glabra Hudson 

  Urticaceae 
٠٧/٣ ۶/۰ He Urtica dioica L. 

  Verbenaceae 
٠٧/٣ ۴/۰ He Verbena officinalis L. 

  Violaceae 
١٥/٦  ۴/۱ He Viola alba L. 

  Vitaceae 
٥٣/١  ۲/۰ Ph Vitis sylvestris Gmelin 

      )Ph =   فانروفيتCh =کامه فيت       Cry =    کريپتوفيتHe   =   همي کريپتوفيتTh =تروفيت(  
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  بوسي و بانک بذر خاک جنگل خيني رو زمياهي عناصر گيستيف زي نمودار ط‐۱شکل 
)Ph =   فانروفيتCh =ت      يکامه فCry =    کريپتوفيتHe =   همي کريپتوفيتTh =    تروفيتE =تي فياپ(  

  
  

  
  يني روزمياهي موجود در بانک بذر خاک و پوشش گياهي نمودار تعداد گونه گ‐۲شکل 
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  حضور فقط در بانک بذر خاک، حضور مشترک در بانک بذر خاک : بوس در سه حالتي جنگل خياهيب گي ترک‐۲جدول 
  يني رو زمياهي و حضور فقط در پوشش گيني رو زمياهيو پوشش گ

 ياهيفقط در پوشش گ
ينيروزم  

مشترک در بانک بذر و پوشش 
  روزمينيياهيگ

 فقط بانک بذر خاک

Acer cappadocicum Gled. Alnus subcordata C. A. May. Adianthum capillus-veneris L. 
Acer velutinum Boiss. Athyrium flix- femina (L.) Roth. Albizzia julibrissin Durraz. 
Asplenium adiantum- nigrum 
L

Brachypodium pinnatum (L.) P. Anonymous 
Buxus hyrcana Pojark. Cardamine impatiens L. Artemisia annua L. 
Carex remota L. Carex riparia Curtis Atropa belladonna L. 

Carex pendula Huds. Carex sylvatica L. Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 

Carpinus betulus L. Circaea lutetiana L. Cardamine sp. 
Cephalanthera caucasica 
K l

Diospyrus lotus L. Carex sp. 
Cerasus avium (L.) Moench Equisetum maximum Lam. Clinopodium umbrossum C. Koch 
Crataegus microphylla C. 
K h

Euphorbia amygdaloides L. Conyza Canadensis (L.) Cronq. 
Danae racemosa (L.) Moench Ficus carica L. Cyclamen coum Miller 

Dryopetris borreri Newm. Hypericum androsaemum L. Digitalis nervosa Steud. & Hochst. ex 
Dryopetris dilatata (Hoffm.) 
A. Gray 

Lamium album L. Hypericum perforatum L. 
Epipactis helleborine (L.) 
Crantz 

Oplismenus undolatifolius (Ard.) P. 
Beauv.

Juncus  sp. 

Evonymus latifolia (L.) Mill. Primula heterochroma Stapf. Lithospermum officinale L. 
Fagus orientalis Lipsky Pteris cretica L. Lycopus europaeus L. 
Frangula alnus Miller Rubus hyrcanus Woron. Mentha aquatica L. 
Fragaria vesca L. Solanum kieseritzkii C. A. May. Morus alba L. 
Galium oduratum (L.). Scop. Ulmus glabra Hudson Poa bulbosa L. 
Hedera pastuchovii Woron. 
Ex Grossh. 

Viola alba L. Phytolacca Americana L. 

Ilex spinigera (Loes) Loes  Portulaca oleracea L. 
Laurocerasus officinalis 
R

 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
Mespilus germanica L.  Rumex acetosella L. 
Parotia persica (DC.) C. A. 
M

 Sambucus ebulus L. 
Petasites hybridus (L.) P. 
G

 Scrophularia vernalis L. 
Polypodium vulgare L.  Sigesbeckia orientalis L. 
Polystichum aculeatum (L.) 
R h

 Solanum nigrum L. 
Polystichum woronowii 
F i

 Typha latifolia L. 
Quercus qastaneaefolia C. A. 
M

 Urtica dioica L. 
Ruscus hyrcanus Woron.  Verbena officinalis L. 
Sanicula europaea  Vitis sylvestris Gmelin 
Solidago virga- aurea L.  Wilmetica tuberosa 
Tamus communis L.   
Tilia platyphyllos Scop.   
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  گيري  و نتيجهبحث
ــ اصــله نونهــال در ا۲۰۱۸۱در کــل تعــداد  ن مطالعــه ي

مطالعه بانک بذر خاک منطقه منجـر بـه         . ديشمارش گرد 
 اصله نهـال در     ۳۸۸۰ و متوسط    ياهي گونه گ  ۵۲ ييشناسا

ج غنـا و انـدازه بانـک بـذر          يسه نتـا  يمقا. هر متر مربع شد   
 يدر برخـ   پژوهشگرانگر  يج د يبوس با نتا  يخاک جنگل خ  

 يکا و برخ  ي معتدله اروپا و آمر    ي نواح ي جنگل يها  هشگايرو
مـه  ي مرطـوب و ن    يشي رو يجام شده در نواح   نا هاي  بررسي

نشان داد غنا و تراکم بذر      ) ۳جدول  (ران  يمرطوب شمال ا  
 معتدله اروپـا و     يها  جنگلبوس نسبت به    يخاک جنگل خ  

 در ارسباران باالتر و et al., (2003)  Jaliliکا و مطالعهيآمر
  Esmailzadeh et al., (2011 b)ن تر از مطالعه يي پاياندک

ژه يـ گـاه و  يسه جا ين مقا يا. باشد  ميدر جنگل راش دارکال     
ک نمونــه کامــل و بکــر از يــبــوس بــه عنــوان يجنگــل خ
 شمال کشور را از نظر بانک بذر خاک         يرکاني ه يها  جنگل
ن غنـا و انـدازه بانـک بـذر جنگـل            يهمچن. دهد  مينشان  

 et al., (2002)  Bossuytهـاي  بررسـي  بـه  بوس نسبتيخ
،et al., (2003)  Diaz-villaو et al., (2006)  Rovers به 
ن تـر   ييپا ها  بررسين  ي بودن بانک بذر خاک ا     يل موقت يدل

  . است
 ۳/۹۲( (Rubus hyrcanus)ج نشان داد که تمـشک  ينتا

 ۹/۷۶ ((Hypericum androsaemum) ي، متــامت)درصــد
  ۹/۷۶(،Carex sylvatica ( Atropa belladonna،)درصد

)۵/۵۸( ،Conysa canadensis) ۲/۴۹(ــو  ، کلهــــــ
(Diospyrus lotus L.)) ۷/۴۷ ( وPortulaca oleracea 

 بانک بـذر    ياهي گ يها  هن گون يب فراوان تر  يبه ترت ) ۱/۴۳(
 اي  ه سـرخس پنجـ    يها  هن گون يهمچن. خاک منطقه بودند  

(Pteris cretica)) ۱۰۰ه و ســـرخس مـــاد )  درصـــد
(Athyrium flix- femina)) ۲/۸۹ (يهـا  هن گونيفراوان تر 

د ياهان با تولين گيا.  بانک هاگ خاک منطقه بودند   ياهيگ
ن يانه و قدرت انتشار باال و همچن      يبذور کوچک فراوان سال   
هـا در داخـل    ا هـاگ آن يـ  بذور و يباال بودن نرخ زنده مان   

. دبـوس قـرار گرفتنـ     يو بانک هاگ خـاک جنگـل خ       بانک بذر   
ط ي شـرا  اهان بردبار به  ياهان مذکور در زمره گ    ين همه گ  يهمچن

، تمـشک،   ي متامت يها  هگون. ب و نور پسند قرار دارند     يتخر
Carex sylvatica ،Atropa belladonna و Conyza 

canadensisز در مطالعه ي نEsmailzadeh et al., (2010 

b)   بانک بذر خـاک    ياهي گ يها  هن گون يتر  به عنوان فراوان  
ـ      .  شدند يجنگل دارکال معرف    يهـا   هالزم به ذکر اسـت گون

 به ي و متامت(.Carex sp)، جگن ها (Rubus spp)تمشک 
 بانک بذر خـاک     ياهيب گ ياهان ترک ين گ يتر عنوان فراوان 

 پژوهـشگران  پهن بـرگ معتدلـه اروپـا توسـط           يها  جنگل
 ;Kostel- Hughes et al., 1998) اند همختلف گزارش شد

Onaaindia & Amezaga, 2000; Bossuyt & Hermy, 
2001; Diaz- Villa et al., 2003; Amrein et al., 2005; 
Roovers et al., 2006;  Zobel et al., 2007 and 

Chaideftou et al., 2009) . 
ن اشـکال   يتـر   فراوان ها  کريپتوفيت و   ها  کريپتوفيت يهم
ن يـ ا. بـوس بودنـد   ي در بانک بذر خـاک جنگـل خ        يستيز
مطابقـت   Esmailzadeh et al., (2010 b)ج با مطالعه ينتا
ــ  . دارد ــر همـ ــراوان عناصـ ــضور فـ ــپتوفي کريحـ ت و يـ

ن يـ  بانـک بـذر خـاک ا       ياهيـ ب گ يـ  در ترک  ها  کريپتوفيت
انگر يـ  آن ب  يني روزم ياهيب پوشش گ  يجنگل همانند ترک  

 ي سـرد و بارنـدگ  يم معتدله با زمستان هـا يک اقليوجود  
 يبتا گـرم و مناسـب بـرا        نـس  يز تابـستان هـا    يفراوان و ن  

  . معتدله استيها جنگل يها شيرو
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   مختلفي جنگليپ هاي مطالعات بانک بذر خاک در ت‐۳جدول 

 يپ جنگليت
حجم 
خاک 
(Cm3) 

عمق 
نمونه 
(Cm) 

  تراکم  غنا
(m-2) 

نوع 
  مطالعه

  منبع

الت يخته در جنوب اي پهن برگ آميها جنگل
  کايوانگلند آمرين

 Ashton et al., 1998  يموقت  ۶۵۹ ‐۱۵۶۵  ۲۵  ۵  ۱۸۰۰

 ي شمال شرقي برگ ساحلي سوزنيها جنگل
  نگتنيواش

 Halpern et al., 1999  يميدا  ۶۱۰ ‐۷۰۰۹  ۴۶  ۱۰  ۱۰۳۱۹

الت اي ه پهن برگ معتدليها جنگل
  کبک

 Leckie et al., 2000  يميدا  ۱۲۱۸  ۴۰  ۱۰  ۱۲۴۰۰

 و (F. sylvatica) راشيها هتود
  کي بلژي مرکزي نواح(Q. robur)بلوط

 Bossuyt et al., 2002  يموقت  ۸۶۶۷‐۹۴۰۰  ۳۹  ۲۰  ۳۸۴۶

 (Q. canariensis) يتوده بلوط قنار
  ايالت باسک اسپانيدر ا

 Diaz- villa et al., 2003  يموقت  ۱۴۱۲۵  ۳۲  ۴  ۲۰۱۰

 (Q. suber) اي هتوده بلوط چوب پنب
  ايالت باسک اسپانيدر ا

 Diaz- villa et al., 2003  يموقت  ۱۱۲۴۰  ۲۷  ۴  ۲۰۱۰

 منطقه حفاظت شده يجوامع جنگل
  ارسباران

 Jalili et al., 2003  يموقت  ۲۳۲۵  ۱۹  ۱۰  ۹۶۳۰

 بلوط و کاج منطقه باجا يها هتود
  ايفرنيکال

 ,Arriaga and Mercado  يموقت  ۱۶۴ ‐۳۶۲  ۲۱  ۱۰  ۱۲۵۰۰۰
2004 

محدوده  (F. sylvatica) راش يها هتود
 Baselه شهر ي مستقر در حاشيشهر

  سيئسو
‐  ۱۰  ۳۵  ۲۶۰۳‐ ۱۱۷  

 و يموقت
  يميدا

Amrein et al., 2005 

 پهن برگ معتدله ي جنگليها هتود
  کي بلژي مرکزينواح

 Godefroid et al., 2006  يموقت  ۹۱۹۲  ۳۷  ۱۵  ۳۸۴۰۰۰

   و راش(Q. robur)هاي بلوط  توده
(F. sylvatiaca) در نواحي مرکزي 

  بلژيک
۲۷۳۵۶  ۲۰  ۷۴  ۲۲۹۴۷  

موقتي و 
  دايمي

Roovers et al., 2006 

هاي جنگلي سوزني برگ نواحي  توده
  مرکزي استوني

 Zobel et al., 2007  دايمي  ۹۰۰  ۲۶  ۱۰  ۶۰۰۰۰۰

 و (P. monophylla)هاي کاج  توده
  ارس

(J. osteosperma) بيشه زارهاي شرق 
  آمريکا

 ,Allen and Nowak  موقتي  ۲۴۴ ‐۲۷۲  ۳۶  ۵  ۲۵۰۰۰
2008 

ارکال  د(F. orientalis)جنگل راش 
  )سواد کوه مازندران(

 ,.Esmailzadeh et al  دايمي  ۴۲۰۲  ۶۳  ۱۰  ۱۲۴۸۰۰۰
2011 

 تحقيق حاضر  دايمي  ۳۸۸۰  ۵۲  ۱۰  ۵۱۲۰۰۰  جنگل خيبوس
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 ۶۴ با حضور ي علفيها ه، گونياتي فرم حيدر بررس

 بانک بذر ياهيب گي غالب در ترکيشيدرصد، فرم رو
 گونه در ۳۴ان آن ها تعداد يخاک منطقه بوده که از م

 منطقه مورد مطالعه يها ه رولوياهيب پوشش گيترک
ک ساله و ياهان ي غلبه داشتن بذور گ.مشاهده نشدند

 ي جنگليها رويش در بانک بذر خاک يه تواليمراحل اول
 Bossuyt) رود ي معمول به شمار مي معتدله امرينواح

& Hermy, 2003).هاي بررسيج با ين نتاي ا 
Esmailzadeh et al., (2010 b)  ،در جنگل راش دارکال

Chaideftou et al., (2009)  بلوط شمال يها جنگلدر 
 يشه زار هايدر ب Allen & Nowak (2008) ونان،يغرب 
 et al., (2007)کا، ياالت متحده امري ارس غرب ا‐کاج

Pozas  ن وي آرژانتيالت پاتاگوني ايشه زار هايدر بet al., 

(2006) Roovers پهن برگ خزان کننده يها جنگل در 
 پژوهشن يج اينتا. ک مطابقت داردي بلژي مرکزينواح
 بانک بذر خاک ياهيب گين نشان داد که در ترکيهمچن
ر، ي کلهو، توسکا، انجي منطقه تعداد شش گونه چوبيميدا

ان ذکر يالبته شا. افتنديتوت، شب خسب و ملج حضور 
نطقه افتن بذر ملج در بانک بذر خاک مياست که حضور 

، باشد مي آن نيميل بانک بذر دايت تشکيل بر قابليدل
 دارد و ي فراواني فصل رشد بذردهيچون ملج در ابتدا

 آن در بانک بذر خاک منطقه مشمول يحضور بذرها
 ين در حاليا. باشد مي خاک نيميف بانک بذر دايتعر

فقط  Esmailzadeh et al., (2010 b)است که در مطالعه 
 در بانک بذر خاک يالقيي توسکا يخت گونه درهايبذر

افتن يحضور . جنگل دارکال حضور موفق داشته است
 بانک بذر ياهيب گيشتر در ترکي بي چوبيها هتعداد گون

بوس نسبت به جنگل راش دارکال ي خاک جنگل خيميدا
ممکن است به خاطر تفاوت در متوسط ارتفاع از سطح 

جه يتوان نت يواقع م در. شگاه قلمداد کرديا دو رويدر
بوس به ي خاک جنگل خيمي کرد که بانک بذر دايريگ
ارتفاع متوسط روبشگاه (ن تر ييل استقرار در ارتفاع پايدل

ارتفاع متوسط (نسبت به جنگل راش دارکال )  متر۵۰۰
 از تنوع (Esmailzadeh et al., 2011 b)) ۱۴۰۰شگاه يرو
ن ي اانيالبته در م.  برخوردار استيشتري بي چوباي هگون

 و تراکم بذور درختان کلهو و توسکا يپنج گونه فروان
بوس ي در بانک بذر خاک جنگل حفاظت شده خيالقيي

  . قابل توجه است
ن کارشناسان جنگل به عنوان ي که در بيالقييتوسکا 

ن يتر  شمال لقب دارد به عنوان فراوانيها جنگل يناج
 يمي بانک بذر خاک داياهيب گي در ترکيگونه درخت

 Esmailzadeh et)د يز گزارش گردينگل راش دارکال نج

al., 2011 b) .حاضر به همراه  پژوهشج يدر واقع نتا
Esmailzadeh et al., (2010 b) ل بانک بذر يت تشکيقابل

 ي را رهنمون ميالقيي خاک توسط درختان توسکا يميدا
 شمال يها جنگلاز يکلهو از درختان پرستار و کم ن. سازد

ژه در محل يان بند به ويجلگه تا ارتفاعات ماست که از 
درختان کلهو در محل .  پراکنش دارد(Gaps) ياهحفر
شاهنگ ي شمال به عنوان گونه پيها جنگل ياهحفر

 ي اصليها هنکه بعدها توسط گونيافته تا اياستقرار 
 و از نوع سته بوده يوه کلهو گوشتيم.  شوندين ميگزيجا

 ,Sabeti) باشد مي محکم   بذور با پوسته صاف ويکه حاو

ه ي پس از تغذيد بذور با جدار سخت که حتيتول. (1994
نکه مورد هضم واقع شوند از يشدن توسط وحوش، بدون ا

ن ي ممکن است مهمترشود ميستم گوارش آنها دفع يس
ن گونه در خاک منطقه و در ي بذور ايعامل ماندگار

  .  خاک باشديميل بانک بذر دايت تشکيجه قابلينت
ب يـ  و ترک  ينـ يزم  رو ياهيـ  پوشش گ  يها  هبر اساس داد  

 در جنگـل    ياهيـ  گونه گ  ۸۶ بانک بذر خاک تعداد      ياهيگ
 گونه بـه طـور مـشترک در         ۲۰ شد که    ييبوس شناسا يخ
 ينـ ي روزم ياهي بانک بذر خاک و پوشش گ      ياهيب گ يترک

 گونه فقط بر اساس مطالعـه بانـک بـذر           ۳۲حضور داشته،   
 ياهيـ س مطالعـه پوشـش گ      گونه  فقط بر اسا     ۳۴خاک و   
ز تـشابه   يشاخص تشابه جاکارد ن   .  مشاهده شدند  ينيروزم

 بانک بـذر    ياهيب گ ين ترک يب)  درصد ۲۵/۲۳ (ينسبتا کم 
ج ين نتـا  ايـ    ه نشان داد ک   يني روزم ياهيخاک و پوشش گ   

 باشد  مي  مختلف يدر مناطق جنگل   ها  پژوهشگر  يمشابه د 
(Augusto et al., 2001; Bossuyt et al., 2002; Diaz-

Villa et al., 2003 & Amrein et al., 2005).   
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ــ ــب ــايه طــور کل ــج اي نت ــژوهشن ي ــه  پ ــد مطالع همانن

Esmailzadeh et al., (2010 b) کنـد کـه در   يح ميتصر 
بـوس  ي خـاک جنگـل خ     يمـ ي بانک بـذر دا    ياهيب گ يترک
ر يـ  نورپـسند نظ   ي درخت يها  هکساله و گون  ي ياهان علف يگ

ه يـ اهـان مراحـل اول    يمـره گ   در ز  ير که همگـ   يتوت و انج  
 هاين ارتباط بـذر   يابند و در ا   ي ي قرار دارند حضور م    يتوال
ر شمـشاد و راش     يـ  نظ ي مراحل آخر توال   ي درخت يها  هگون

 منطقه را به خود     يني روزم يب درخت يکه سهم عمده ترک   

 ي خاک حضور نم   يمي دهند در بانک بذر دا     ياختصاص م 
 يمـ يبانک بـذر دا    که   شود  مي يريجه گ ين نت يبنابرا. ابندي

 توانـد منبـع     ي مشابه نم  ير نواح يخاک منطقه همانند سا   
 يب کنـون  يـ ات ترک يـ د ح يـ  و تجد  يقابل اتکـا در بازسـاز     

ان ذکر است   يالبته شا .  موثر باشد  يني روزم ياهيپوشش گ 
 بانک  ياهيب گ ي در ترک  يافتن پنج گونه درخت   يکه حضور   

 را نـسبت بـه     پـژوهش ن  يج ا ي خاک منطقه، نتا   يميبذر دا 
  . سازديز ميمشابه برجسته تر و متما هاي بررسير يسا
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Abstract 
The objective of this study was to determine the floristic composition of the persistent soil seed 

bank and comparison of its seed bank composition with its above- ground vegetations in Khybus 
protected forest that is one of the best and most virgin Habitats of Box trees in Hyrcanian forest. 
The study of ground vegetation was carried out with releve method and the soil seed bank was 
estimated using the seedling emergence method. For this purpose 64 releves with 400 m2 area were 
made by systematic- selective method and considering indicator stand concept. For sampling of soil 
seed bank within each releve, two soil samples were randomly collected by hammering a 20 cm × 
20 cm square (400 cm2) hollow metal frame into the soil to a depth of 10 cm. 52 species with mean 
of 3880 seeds per m-2 emerged from soil seed banks. Pteris cretica L., Hypericum androsaemum, 
Rubus hyrcanus Woron., Carex sylvatica L., Rubus hyrcanus Woron, Athyrium flix- femina (L.) 
Roth, Atropa belladonna L. and Diospyrus lotus L. with the mean density of  3132, 213, 154, 125.4, 
98.5, 34.4 and 17 seeds per m-2 were exhibited as the most abundant taxa respectively.  Forbs, with 
the possession of the 64 percent seed bank flora, were the most numerous growth forms in soil seed 
bank. The comparison of seed bank and above vegetation revealed that the similarity between soil 
seed bank and vegetation is low. Finally, we are concluded that persistence soil seed bank of the 
study area like other areas, is not capable of restoring the ground vegetation of plant communities. 
 
Keyword: Persistent soil seed bank, above ground vegetation, species similarity, Box tree (Buxus 

hyrcanus Pojark), Khybus protected area, Hyrcanian forests 
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