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Abstract

Soil seed bank is one of the main components in the dynamics of vegetation, the study of which can provide 
important information for the management, reclamation and improvement of rangeland vegetation. In the study of 
seed bank structure, important issues such as species diversity and seed density and their changes in different 
soil depths, similarity with aboveground vegetation and also the relationship between seed size and shape with its 
persistence are discussed. In the present study, the structure of seed bank was investigated in the semi-steppe 
rangeland of Qushchi in the north of Urmia city, West Azerbaijan province. Soil seed bank sampling was carried 
out in September in 20 plots of one square meter that were implemented on four transects at two depths of 0-5 and 
5-10 cm. The soil seeds were identified and recorded using seedling emergence method and matched with the 
area's flora. According to the results, the density of the soil seed bank decreased significantly with increasing depth 
(70 seedlings at surface depth and 35 seedlings at the depth of 5-10 cm). At both depths, the highest abundance 
of seedlings was related to Bromus tectorum (31 seedlings at surface depth and 14 seedlings at the depth of 5-10 
cm). Also, the persistence of seeds in the soil seed bank depends on the size and shape of the seeds, so that the 
seeds of the Poaceae family, due to their needle-like and elongated shape, had less displacement and therefore 
had higher density in the seed bank. Therefore, it is necessary to be aware of the diversity of seed banks in the 
programs of protection and restoration of rangelands, especially in the arid ecosystems of the country.
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چکیده
بانک بذر خاك یکی از اجزای مهم در پویایی پوشش گیاهی است که مطالعه آن می تواند اطالعات مهمی برای مدیریت، ترمیم 
و اصالح پوشش گیاهی مراتع فراهم کند. در مطالعه ساختار بانک بذر موارد مهمی از قبیل  تنوع گونه ای، تراکم بذر و تغییرات 
آنها در عمق های مختلف خاك، تشابه با پوشش گیاهی روزمینی، همچنین ارتباط بین ابعاد و شکل بذر با ماندگاری آن مطرح 
می شود. در این پژوهش، ساختار بانک بذر در یکی از مراتع نیمه استپی ایران در استان آذربایجان غربی، گردنه قوشچی در شمال 
شهرستان ارومیه، بررسی شد. نمونه برداري از بانک بذر در 20 پالت یک متر مربعی که روی 4 ترانسکت پیاده شده بودند، از 
دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متری انجام شد. بذرهای موجود در خاك با استفاده از روش ظهور گیاهچه، شناسایي و با فلور 
منطقه تطبیق داده شد. طبق نتایج، با افزایش عمق، از تراکم بانک بذر خاك به طور قابل توجهی کاسته شد و از 70 گیاهچه 
در سطح، به 35 گیاهچه در عمق 10-5 سانتی متری رسید. در هر دو عمق، بیشترین فراوانی گیاهچه های سبزشده مربوط به

Bromus tectorum )31 گیاهچه در عمق سطحی و 14 گیاهچه در عمق 10-5 سانتی متری( بود. همچنین، ماندگاری و 
بقای یک بذر در بانک بذر خاك به مقدار زیادی بستگی به اندازه و شکل بذر دارد، به طوری که براساس نتایج، بذرهای مربوط 
به خانواده Poaceae  به دلیل شکل دراز و سیخک مانند، جابه جایی کمتر و تراکم بیشتر در بانک بذر داشتند. درمجموع، آگاهي 

از تنوع بانک بذر در برنامه هاي حفاظت و احیاي مراتع به ویژه در اکوسیستم هاي خشک کشور بسیار ضروری است.
 واژه های كلیدی: آذربایجان غربی، بانک بذر، پوشش گیاهی روزمینی، مرتع نیمه استپی
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تعیین تشابه  بذر خاك،  بانک  غناي گونه اي 
و  خاك  بذر  بانک  فلورستیک  ترکیب  بین 
عمق  اثر  بررسي  روزمیني،  گیاهي  پوشش 
بذر  بانک  بر ساختار  از خاك  نمونه برداري 
خاك و بررسی ارتباط بین ابعاد و شکل بذر 

با ماندگاری آن بیان کرد.

 مواد و روش ها
 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه،  مرتع قرق گردنه قوشچی 
با مساحت 140 هکتار در 45 کيلومتري شمال 
شهرستان اروميه در استان آذربایجان غربی با 
تا  44°  57 '  40" بين  جغرافيایي  مختصات 
"52 '57° 44 طول شرقي و "26 '57 °37 تا

بود )شکل 1(.  °37 عرض شمالي   58'  14"
در  دریا  از سطح  ارتفاع  و حداکثر  حداقل 
است.  متر   1716 و   1483 به ترتيب  منطقه 
-1395 ( آب وهوایی  داده های  براساس 
1365( ایستگاه کهریز )نزدیک ترین ایستگاه  
هواشناسی سينوپتيک به منطقه مورد مطالعه(، 
ميانگين بارندگي ساالنه منطقه 317 ميلي متر 
و ميانگين دمای ماهانه 13/1 درجه سانتي گراد 
است. اقلیم منطقه براساس فرمول دومارتن، 
نیمه خشک فراسرد بوده و طول فصل خشک 

5 ماه در سال است.

 پوشش گیاهی
پوشش  مطالعه  براساس  منطقه  مرتعي  تیپ 
درصد  از نظر   ،)1398 )احمدی،  گیاهی 
از: بود  عبارت  تاجی  پوشش  و  ترکیب 
Stipa arabica ،Artemisia fragrans و 
Medicago rigidula. پوشش گیاهی منطقه 

نادیده گرفته مي شود )عرفان زاده و حسیني کهنوج، 1390(. 
فلور  با  مقایسه  انجام شده در  درنتیجه، حجم مطالعات 
غنی کشور، همچنین تنوع قابل مالحظه رویشگاه های 
طبیعی به ویژه رویشگاه های مرتعی بسیار ناچیز است. 
مطالعه  به  داخلی می توان  پژوهش های  ازجمله 
قرباني پاشاکالیي و همکاران )1387( درمورد 
و  گیاهي  پوشش  در  موجود  گونه اي  ترکیب 
بانک بذر خاك در دو تیپ بوته زار و مشجر 
مرتعي در شهرستان فیروزآباد استان فارس، 
در   )1391( همکاران  و  نجفي تیره شبانکاره 
بررسي بانک بذر خاك در جوامع گیاهي منطقه 
حفاظت شده گنو، قادري و همکاران )1392( 
در مقایسه تشابه بین پوشش گیاهي با بانک 
بذر خاك در چند تیپ گیاهي شوررست در 
مراتع سرخده دامغان در استان سمنان، پژوهش 
کمالي و همکاران )1392( در مطالعه بانک بذر 
حوزه آبخیز واز که تحت فرسایش شدید آبي 
قرار داشت، حسینی کهنوج و همکاران )1394( 
در بررسی تأثیر نوع رویشگاه بر ویژگی های 
بانک بذر خاك در رویشگاه علفزار در حوزه 
مازندران و رویشگاه جنگلی در  استان  واز 
پایین دست رویشگاه فوق و پژوهش دانش گر 
و همکاران )1396( درمورد بانک بذر خاك 
مراتع تخریب شده پلور استان مازندران اشاره 
در  خاك  بذر  بانک  ساختار  مطالعه  کرد. 
پژوهش های خارجی نیز سابقه زیادی دارد
 Dessaint et al., 1997; Peco et al.,)
2003; Bossuyt et al., 2008; Mac-
 cherini et al., 2019; Plohak et al.,
2020 ). با توجه به موارد فوق، هدف از این 
و  تراکم  ترکیب،  بررسي  پژوهش را می توان 

 مقدمه
فعالیت هاي  از  بسیاري 

انساني در ارتباط با پوشش 
است،  آن  تولیدات  و  گیاهي 

یک  هي  گیا شش  پو ین  ا بر بنا
حقیقت جدانشدني از زندگي انسان 

در رویشگاه هاي  از آنجایي که  است. 
گیاهي  گونه هاي  و  اجتماعات  طبیعي، 

گیاهي  پوشش  ترکیب  ساس  برا نه تنها 
بلکه  متمایز هستند،  از یکدیگر  روي زمین 
نیز  خاك  در  موجود  بذر  ذخایر  براساس 
.(Kellerman, 2004) قابل تفکیک هستند

بنابراین، بررسي ارتباط بین گونه هاي گیاهي با 
عوامل دیگر اطراف آنها نباید تنها به مطالعات 
پوشش گیاهي قابل رؤیت سطحي محدود شود، 
بلکه باید بانک بذر مدفون شده در خاك نیز 

مطالعه شود. 
به طور کلي، بذرهایي که قابلیت جوانه زني 
را  رویشگاه هاي جدیدي  مي توانند  و  دارند 
تشکیل  را  بذر خاك  بانک  آورند،  به وجود 
مي دهند (Baskin, 1998). بانک بـذر خـاك 
ذخیـره اي از بـذرهای زنـده رویـش نیافتـه 
داخل خاك است که پتانسیل جایگزین شدن 
.(Yehnjong et al., 2017) گیاهان بالغ را دارد

این تعریف شامل کلیـه بذرهای مدفون داخل 
ال  ش برگ ها، سطح و داخل خـاك است که تا 
فراهم شدن شرایط مناسب جوانه زنـي مجبـور 
ميشوند سیکل زندگي خود را به صورت کمـون 
سـپري کننـد (Thompson, 2000). این منبع 
یعني ورودي و  بوده،  پویایي  داراي  گونه اي 
خروجي آن در طول زمان متغیر است. آگاهي از 
تنوع بانک بذر براي شناسایي گونه هاي با بذر 
پایدار به منظور تدوین راهبردي براي حفاظت 
گونه هاي کشور الزم است )نجفي تیره شبانکاره 

و همکاران، 1391(.
در مطالعه ساختار بانک بذر موارد مهمی 
از قبیل  تنوع گونه ای و تراکم بذر و تغییرات 
با  تشابه  خاك،  مختلف  عمق های  در  آنها 
ارتباط  همچنین  روزمینی،  گیاهی  پوشش 
بین ابعاد و شکل بذر با ماندگاری آن مطرح 
می شود. اگرچه تنوع و غناي گونه اي یکي از 
مباحث اصلي در جامعه شناسي گیاهي است؛ 
اما متأسفانه در ایران در پژوهش های مختلف، 
بانک بذر خاك به عنوان یک منبع مؤثر بر تنوع 
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شکل 1- موقعیت حوزه آبخیز گردنه قوشچی در استان آذربایجان غربی )برگرفته از محمد حسن پور، 1392(
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است.  داده شده  نشان   3 در شکل های 2 و 
گونه   34 مورد مطالعه،  منطقه  در  درمجموع، 
از 14 خانواده شناسایي شد )جدول  گیاهي 
1(. بیشترین فراوانی گونه هاي گیاهي به ترتیب 
 20/7( Asteraceae مربوط به خانواده  های
 Caryophyllaceae گونه(،   7 با  درصد 
  Lamiaceae گونه(،  4 با  درصد   11/8(

 Poaceae و  گونه(   4 با  درصد   11/8(
)11/8 درصد با 4 گونه( بود. کمترین فراوانی 
به خانواده  های مربوط  نیز  گیاهي  گونه هاي 
C a p r i f o l i a c e a e ,  C i s t a c e a e ,
Euphorbiaceae, Geraniaceae,
 Polygonaceae و   Plumbaginaceae

هرکدام با یک گونه و 2/9 درصد بود.

 نمونه برداري بانك بذر خاك
در  خاك  ذر  ب انک  ب ز  ا ري  ردا ه ب مون ن
و  بذر  ریزش  از  پس   1396 شهریورماه 
در  موجود  بذرهاي  رویش  آغاز  از  پیش 
.(Zobel et al., 2007) شد  انجام  خاك 

در  منظم  به طور  متر مربعی  بیست پالت یک 
طول 4 ترانسکت در منطقه مورد مطالعه پیاده 

جدول 1- فهرست فلورستیک منطقه مورد مطالعه )گردنه قوشچی(

گونهخانوادهردیفگونهخانوادهردیف

1
Amaranthaceae

 Noaea mucronata Asch. & 
Schweinf.18Euphorbiaceae Euphorbia macroclada Boiss.

2 Kochia prostrata (L.) Schrad.19
Fabaceae

 Medicago rigidula (L.) All.

3

Asteraceae

 Anthemis hyalina DC.20 Astragalus stevenianus DC.

4 Centaurea virgata Lam.21 Trigonella L.

5 Artemisia L.22Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L’Hér.

6 Senecio vernalis Waldst. & Kit.23

Lamiaceae

 Thymus kotschyanus Boiss. & 
Hohen.

7 Scariola orientalis (Boiss.) Sojak24 Ziziphora tenuior L.

8 Cousinia Cass.25 Teucrium polium L.

9 Achillea tenuifolia Lam.26 Scutellaria araxensis Grossh.

10
Brassicaceae

 Alyssum desertorum Stapf27Plumbaginaceae Acantholimon araxanum Bunge

11 Fibigia macrocarpa Boiss.28

Poaceae

 Stipa arabica Trin. & Rupr.

12Caprifoliaceae Scabiosa olivieri Coulter29 Poa annua L.

13

Caryophyllaceae

 Silene commelinifolia Boiss.30 Bromus tectorum L.

14 Minuartia meyeri Bornm.31
 Nardurus subulatus (Banks & Sol.) 

Bor

15 Acanthophyllum acerosum Sosn.32Polygonaceae Atraphaxis spinosa L.

16 Paronychia kurdica Boiss.33
Rubiaceae

 Asperula taurina L.

17Cistaceae Helianthemum salicifolium Mill.34 Crucianella gilanica Trin.

شکل 3- نمای دیگری از پوشش گیاهی منطقهشکل 2- پوشش گیاهی متراکم مرتع قرق گردنه قوشچی



شد )شکل 4( و در هر پالت، پنج نمونه 
خاك چهار طرف و مرکز پالت، در هر 
یک از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متر 
با استفاده از آگر تهیه شد که درمجموع 
شامل 200 نمونه خاك بود )دو عمق × 
5 نقطه × 20 پالت(. درکل، حجمی معادل 
7065 سانتی متر مکعب خاك از دو عمق 
از جداسازی  پس  نمونه ها  شد.  جمع آوری 
سنگ و سنگ ریزهها، بقایاي ریشههاي گیاهي، 
ریزومها و پیازها از نمونههاي خاك، داخل 
پاکت ریخته شده و به مؤسسه تحقیقات جنگلها 

و مراتع کشور منتقل شدند. 

 روش كشت گلخانه اي و شناسایي بذرها
در گلخانه باغ گیاه شناسی ملی ایران، نمونه ها 
بـا شرایط دمایي 18 تا 25 درجه سانتی گراد 
و رطوبت کافي داخل ظرف های پالستیکي به 
ابعاد 25 × 17 × 5 سانتي متر با چنـد سوراخ 
ریز در قسمت زیرین به منظور جذب آب، کشت 
داده شدند. داخل هر ظرف، نمونه هاي خاك روي 
الیه نازکي از ماسه استریل شده به گونه ای پخش 
شدند که ضخامت آنها بیشتر از یک سانتی متر 
نشود. بدین صورت، کلیه بذرها در معرض نور 
و هوا قرار گرفته و از شانس جوانه زني زیادی 
 .(Ma et al., 2017) می شوند  برخوردار 
بـراي جوانـه زنـي  تأمین رطوبت مورد نیـاز 
به صورت  مرتب  گیاهچه ها  بـذرها و رشـد 
و شمارش  ثبت  انجام شد.  باال  از  مه پاشي 
گیاهچه های سبزشده از یازدهم بهمن شروع 
شد و هفتهای دوبار گیاهچه ها ثبت و شمارش 
(Chaideftou et al., 2009 ) شدند 

سطح  از  ثبت شده  گیاهچه های   .)5 )شکل 
سینی کنده شدند تا فضا برای رویش بذرهای 
 6 تا  گیاهچه ها  فراهم شود. شمارش  دیگر 
زمانی  که  تا  یعنی   (Baskin, 1998) ماه 
دیگر گیاهچه جدیدی سبز نشد، ادامه یافت. 
و  تهیه  هرباریومی  نمونه  گیاهچه ها  همه  از 
شناسایی گیاهچه ها توسط گیاه شناسان بخش 
تحقیقات گیاه شناسی با استفاده از فلور ایرانیکا 
(Rechinger, 1963-2005) و فلور ترکیه 
انجام شد. سپس،   (Davis, 1965-1988)
با  سبزشده  گونه های  فلورستیک  فهرست 
داده شد.  تطبیق  قوشچی  گردنه  منطقه  فلور 
کــه  تعـدادي ظرف پالستیکی  عالوه براین، 

شکل 4- پیاده کردن پالت ها در منطقه

شکل 5- اولین گیاهچه های سبزشده در سینی ها
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بودند،  استریل  ماسـه  فقـط حــاوي ذرات 
بـه عنـوان نمونـه هـاي شـاهد کـشت شدند. 

 تجزیه و تحلیل دادهها
جوانهزده،  بذرهاي  مقدار  بررسي  بهمنظور 
گیاهچه  تعداد  بر حسب  تراکم  از شاخص 
استفاده شد. پس  براي هرگونه  متر مربع  در 
بین  اختالف  داده ها،  نرمالیته  انجام تست  از 
عمق  دو  در  سبزشده  گیاهچه های  میانگین 
مختلف مورِدنظر با استفاده از آزمون t مستقل 
بررسی شد. تشابه فلورستیکی ترکیب گونه اي 
بانک بذر خاك و پوشش گیاهي رو زمیني با 
استفاده از شاخص تشابه سورنسون )رابطه 1( 
در هر دو عمق محاسبه شد )مصداقی، 1384(:

رابطه )1(                   
  ISS = [2C / (2C+A+B)]

 A ،ضریب تشابه سورنسون ISs :که در آن
گیاهي  پوشش  در  فقط  که  گونه هایي  تعداد 
گونه هایي  تعداد   B دارند،  روزمیني حضور 
 C که فقط در بانک بذر خاك حضور دارند و
تعداد گونه هایي که در هر دو بخش پوشش 
گیاهي روزمیني و بانک بذر خاك حضور دارند. 
و  اندازه، شکل  بین  رابطه  بررسی  به منظور 
ماندگاری بذر، از واریانس ابعاد بذر استفاده 
هر  از  بذر  و حداکثر 100  شد. حداقل 10 
شد ثبت  آنها  وزن خشک  و  انتخاب  گونه 
(Yehnjong et al., 2017). برای محاسبه 
واریانس ابعاد بذر، با فرض ثابت بودن طول 

بذر   15 و عرض  میانگین طول، عمق  بذر، 
واریانس  و سپس  شد  محاسبه  گونه  هر  از 
ابعاد  واریانس  به عنوان  تبدیل شده  داده های 
 Thompson et) شد  گرفته  نظر  در  بذر 
al., 1993). برای این منظور، بین کلیه اعداد 
بذر هر  به طول، عرض و عمق 15  مربوط 
شده  گرفته  نظر  در  عدد  بزرگ ترین  گونه، 
سپس  آن،  بر  اعداد  سایر  تقسیم  از  پس  و 
محاسبه میانگین از سه متغیر طول، عرض و 
عمق هر تکرار و واریانس ابعاد بذر آن گونه 
.(Thompson et al., 1993) محاسبه شد
استفاده  با  نمودارها  تجزیه و تحلیل ها و رسم 
از نرم افزارهای Excel و SPSS انجام شد.

 نتایج
درمجموع، 105 گیاهچه سبز شدند که متعلق 
به 9 گونه بودند )جدول 2 و شکل 6(. سهم 
هریک از گونه ها )تعداد و درصد( در دو عمق 
مورد بررسی در جدول 2 ارائه شده است که 
براساس آن، در عمق 5-0 سانتی متری بیشترین 
فراوانی گیاهچه های سبزشده به ترتیب مربوط 
به Bromus tectorum )31 گیاهچه و 44/3 
 20(  Alyssum desertorum و  درصد( 
گیاهچه و 28/6 درصد( بود. ترتیب سبزشدن 
تعداد گیاهچه ها در عمق زیرین هم به همین 
ترتیب بود، ولی تعداد گیاهچه ها متفاوت، برای 
 40( گیاهچه   14 به ترتیب  مذکور  گونه  دو 
درصد( و 13 گیاهچه )37/1 درصد( بود. گونه 

جدول 2- فهرست گونه های شناسایی شده و فراوانی آنها در منطقه مورد مطالعه

Paronychia kurdica در سطح متفاوت برای 
دو گونه با یک گیاهچه سبزشده کمترین فراوانی 
را داشت و در عمق 10-5 سانتی متری نیز گونه
 Kochia prostrata مشاهده نشد و گونه های
،T h y m u s  k o t s c h y a n u s
،E r o d i u m  c i c u t a r i u m

 Minuartia meyeri و Senecio vernalis 
هرکدام با یک گیاهچه سبز شده کمترین فراوانی 
را داشتند. نتیجه آزمون t مستقل نشان داد که 
دو  بین  گیاهچه های سبزشده  تعداد  میانگین 
عمق مورد بررسی خاك، اختالف معنی داری 
در سطح اطمینان 95 درصد داشت و مقدار آن 
در عمق 5-0 سانتی متر بیشتر از عمق 5-10 

سانتی متر بود.

پوشش  با  خاك  بذر  بانك  تشابه   
گیاهي روزمینی

روزمینی،  گیاهی  پوشش  داده های  براساس 
34 گونه گیاهی در منطقه مورد مطالعه شناسایی 
شد. از این تعداد، 9 گونه )26/5 درصد( به طور 
مشترك در ترکیب گیاهی بانک بذر خاك و 
پوشش گیاهی روزمینی حضور داشتند و 25 
گونه دیگر )73/5 درصد( فقط در پوشش گیاهی 
روزمینی مشاهده شدند. براساس شاخص تشابه 
سورنسون، تشابه فلورستیکی پوشش گیاهی 
بانک بذر خاك )مجموع دو عمق( با پوشش 
گیاهی روزمینی 41/9 درصد محاسبه شد که 

بیانگر مشابهت کم بود. 

گونهخانوادهردیف
عمق 10-5 سانتی مترعمق 5-0 سانتی متر

درصدتعداددرصدتعداد

1AmaranthaceaeKochia prostrata22/900

2AsteraceaeSenecio vernalis34/312/9

3BrassicaceaeAlyssum desertorum2028/61337/1

4
Caryophyllaceae

Minuartia meyeri22/912/9

5Paronychia kurdica11/425/7

6GeraniaceaeErodium cicutarium57/112/9

7LamiaceaeThymus kotschyanus22/912/9

8
Poaceae

Bromus tectorum3144/31440

9Poa annua45/725/7
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ارتباط بین واریانس ابعاد و وزن هزار دانه 
بذر در شکل 7 ارائه شده است. همان طور که 
مورد مطالعه،  بذرهای  بین  می شود،  مشاهده 
Bromus tectorum و  بذر  ابعاد  واریانس 
و   2/81 با  به ترتیب   Minuartia meyeri

0/032 بیشترین و کمترین مقدار را داشتند. 

 بحث
بانک بذر خاك، آخرین منبع بازرویشی طبیعی 
در نواحی ایزوله شده و لکه های جنگلی است. 
بانک بذر خاك جمعیت های گیاهی قادر است 
تنوع ژنتیکی آنها را حفظ کند، در برابر شرایط 
نامطلوب مقاومت کند و در طول زمان باقی بماند. 
قابلیت گونه هاي گیاهي در تولید بذرهای بادوام  
داخل  خاك به آنها امکان مي دهد تا پس از 
بروز شرایط نامناسب رویشگاهي، زمینه براي 
حضور، استقرار و گسترش جمعیت آنها فراهم 
شود. بدین ترتیب، نه تنها خطر حذف جمعیت هاي 
گیاهي کاهش مي یابد، بلکه حفاظت از تنوع 
ژنتیکي جمعیت هاي گیاهي در درازمدت نیز 
 Bossuyt & Honnay,) امکان پذیر مي شود
2008). عوامل مختلفي مي توانند بر ویژگی های 
بانک بذر خاك به ویژه تراکم آن تأثیر بگذارند. 
یکي از این عوامل نوع و مقدار پوشش سطحي 
است، به طوري که در پژوهشی، بانک بذر خاك 
دو رویشگاه جنگلي و علفزار با یکدیگر مقایسه 
بذر  بانک  ویژگی های  که  نتیجه گیری شد  و 

خاك آنها از قبیل تنوع گونه ای،  فرم رویشی 
گیاهان و تراکم بذر داراي تفاوت معني داري 

 .(Lunt, 1997) بود
نتایج این پژوهش نشان داد که تراکم بانک 
بذر خاك با افزایش عمق به طور قابل توجهی 
کاهش یافت، به طوری که مقدار آن از 70 عدد 
گیاهچه در سطح به 35 گیاهچه در عمق 5-10 
سانتی متری رسید. این نتیجه نشان می دهد که 
عمق خاك عامل تعیین کننده ای در تراکم بذر 
مرتع گردنه قوشچی است. قرباني پاشاکالیي و 
همکاران )1387( در بررسی دو تیپ بوته زار 
و مشجر مرتعي در شهرستان فیروزآباد استان 
در   )1392( همکاران  و  قادري  و  فارس 
مطالعه چند تیپ گیاهي شوررست در مراتع 
سرخده دامغان در استان سمنان و آموزگار و 
همکاران )1393( در شش تیپ گیاهی مراتع 
جلگه ای شهرستان بهشهر استان مازندران به 
نتایج مشابهی رسیدند. در مطالعات بانک بذر 
 Kellerman, 2004; Chaideftou et al.,)
Jacquemyn et al., 2011 ;2009) نیز این 

موضوع اثبات شده است. 
در ترکیب گونه ای پوشش گیاهي روزمینی 
منطقه مورد مطالعه، خانواده   Asteraceae با 
،Poaceae 7 گونه و پس از آن خانواده های
 Caryophyllaceae و   Lamiaceae  
هریک با 4 گونه بیشترین سهم را داشتند. در 
بانک بذر خاك، خانواده های Poaceae و
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واریانس ابعاد بذر

شکل 7- ارتباط بین واریانس ابعاد و وزن هزار دانه بذر

 Caryophyllaceae بیشترین سهم را داشتند. 
خانواده Poaceae در مطالعات بسیاری در 
مناطق رویشی مختلف از فراوان ترین خانواده های 
 Graciele) بانک بذر خاك معرفی شده است
 et al., 2006; Price et al., 2010; Asadi
et al., 2011). پس می توان گفت که خانواده  
ماندگار، سهم  بذرهای  تولید  با   Poaceae
بیشتر  بذر خاك در  بانک  از  را  قابل توجهی 
مناطق رویشی جهان به خود اختصاص می دهد. 
براساس نتایج از 34 گونه گیاهی موجود در 
پوشش گیاهی منطقه، فقط 9 گونه )26/5 درصد( 
در بانک بذر خاك مشاهده شد. بذرخواری، 
هجوم عوامل بیماری زا، نفوذ به اعماق پایین تر 
خاك که جوانه زنی را مشکل می سازد، مرگ 
رویان، پیری، یا انتقال به نقاط دیگر توسط عوامل 
انتشار بذر موجب اتالف بخش عمده ای از ذخایر 
 Simpson et al.,) بانک بذر خاك می شوند
1989). ارتباط بین پوشش گیاهی روزمینی 
و بانک بذر خاك باعث شده که در دهه های 
اخیر مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شود
 Gul & Weber, 2001; Enhu et al.,)
2008). این ارتباط از این نظر حائز اهمیت است 
که حضور گونه ها در پوشش گیاهی روزمینی 
و بانک بذر خاك در اثر عوامل مختلف نظیر 
برای تکثیر و رویش،  آنها  گونه و استراتژی 
شرایط محیطی برای جوانه زنی و رشد گیاهان، 
چرای دام و وضعیت مدیریت منطقه تغییر می کند
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 (Looney & Gibson, 1995). مقایسه 
ترکیب گونه ای پوشش گیاهی روزمینی با 
مجموع گونه های موجود در عمق های اول 
و دوم بانک بذر خاك منطقه مورد مطالعه 
که همه گونه های موجود در  داد  نشان 
بانک بذر خاك در پوشش گیاهی روزمینی 
حضور داشتند. همچنین، مشابهت بین بانک 
بذر خاك و پوشش گیاهی روزمینی براساس 
شاخص تشابه سورنسون، 41/9 درصد به دست 
از  بسیاری  بود. در  بیانگر تشابه کم  که  آمد 
پژوهش های انجام شده، شباهت بین پوشش 
بوده  بذر خاك کم  بانک  و  گیاهی روزمینی 
است )به عنوان نمونه، روخ فیروز و همکاران، 
Hop- 1392؛  همکاران،  و  قادری  1390؛ 
 .(fensperger, 2007; Ma et al., 2010
این  اهمیت بررسی  از  نه تنها  این شباهت کم 
که  را دارد  اهمیت  این  بلکه  نکاسته،  ارتباط 
ترکیب متفاوتی در این دو منبع گونه ای بوده، 
به طوری که بسیاری از گونه های مشاهده نشده 
در پوشش گیاهی ممکن است در اثر تغییر در 
به واسطه حضور  مدیریتی  یا  شرایط محیطی 
در بانک بذر خاك در پوشش گیاهی سطح 
زمین ظاهر شوند. به طور کلی، وضعیت ذخایر 
بذر خاك هم بیانگر وضع گیاهان در آینده و 
هم تا حدودی به وضعیت پوشش گیاهی در 
گونه های  همه  است. هرچند  مربوط  گذشته 
گیاهی در ذخایر بانک بذر خاك باقی نمی مانند؛ 
اما بذرهای برخی گونه ها برای ده ها یا صدها 
 Bakker) سال می توانند در خاك باقی بمانند
Berendse, 1999 &). درنقطه مقابل، تشابه 
بانک بذر خاك و پوشش گیاهی  قابل توجه 
روزمینی در مطالعاتی در علفزارهای فرانسه 
(Dessaint et al., 1997) و علفزارهای اروپا 
(Bekker et al., 1997) گزارش شده است. 
این مسئله نشان می دهد که گونه های گیاهی 
بذرهای  تولید  با  دارای رویکردی  علفزارها 
ماندگار برای زادآوری هستند، در حالی که در 
رویشگاه های جنگلی، بیشتر گونه های پوشش 
گیاهی روزمینی دارای بذرهای گذرا هستند 
که منجر به شباهت کم بین بانک بذر خاك و 
 Thompson) پوشش گیاهی روزمینی می شود
Grime, 1979 &). تشابه زیاد گونه های بانک 
بذر خاك و پوشش روزمینی نشان دهنده این 
است که بانک بذر خاك منطقه قابلیت احیای 

پوشش گیاهی روزمینی کنونی را دارد. 
بخش دیگری از نتایج مربوط به ماندگاری 
بذرها بود. ماندگاری و بقای یک بذر در بانک 
بذر خاك به مقدار زیادی بستگی به اندازه و 
 .(Thompson et al., 1993) شکل بذر دارد
به طور معمول، بذرها به دلیل فشرده و کوچک 
بودن نسبت به میوه ها ماندگاری بیشتری در 
 .(Thompson et al., 1993) خاك دارند
همچنین، بذرهای کروی یا متمایل به کروی 
نسبت به بذرهای دیسکی یا دراز ماندگاری 

کمتری در خاك دارند،  زیرا راحت تر بر اثر 
شستشو و بارندگی شسته شده و از بانک بذر 
خاك خارج می شوند. در مناطقی که شیب زمین 
زیاد است، این وضعیت بیشتر نمود پیدا می کند. 
خانواده به  مربوط  بذرهای  نتایج  براساس 

و  دراز  به دلیل شکل سوزنی،    Poaceae  
سیخک مانند جابه جایی کمتر و تراکم بیشتری 
 B. tectorum در بانک بذر داشتند. فراوانی
در هر دو سطح خاك به خاطر بذرهای سیخکی 
است.  بذر  این  پره دار  کناره های  و  خشن 
همچنین، تراکم زیاد گونه A. desertorum در 
بانک بذر خاك به دلیل پوسته پوسته و شکاف دار 
بودن بذر است که با بال های کوچک در کنار 
با  دانه احاطه شده است و سطح تماس بذر 
خاك بیشتر شده و احتمال خروج بذر از بانک 
بذر خاك به حداقل کاهش می یابد. وجود بذر 
گونه Senecio vernalis در بانک بذر این 
منطقه می تواند به دلیل شکل استوانه ای با نوار 
طولی و موهای فراوان آن باشد که سطح تماس 
آن را زیاد می کند. همچنین بذر تخم مرغی شکل 

به دلیل داشتن یک   Paronychia kurdica
سیخک در رأس آن شانس باقی ماندن در خاك 
 Erodium cicutarium را داشته است. بذر
نیز دارای قالب مارپیچ و موهای سفید است 
بیشتر می کند.  بانک بذر را  که ماندگاری در 
هرچند برای نتیجه گیری قطعی نیاز است که کلیه 
بذرهای روی سطح زمین نیز اندازه گیری و تحلیل 
اهمیت  این پژوهش  نتایج  شوند. درمجموع، 
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