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تغییرات ترکیب، غنا و تنوع گونه ای بانک بذر خاک در 
طول فصل رویش
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چکیده
بخش مهمي از تنوع گونه اي در اکوسیســتم مرتعی به صورت ذخیره بذر گیاهان در خاک است. این منبع گونه ای می تواند در هر 
ســال و بین ســال های مختلف تغییر نماید. این تغییرات می تواند تغییر در پوشــش گیاهی را به همراه داشته باشد. هدف از این 
تحقیق شناســایی تغییرات ترکیب، غنــا و تنوع گونه ای در بانک بذر خاک در طول یک فصل رویش بوده اســت. این مطالعه در 
بخشــی از علفزارهای کوهستانی منطقه سرخ آباد سوادکوه در اســتان مازندران انجام شد. نمونه گیری بانک بذر خاک در امتداد 
هشــت ترانسکت 200 متری با استقرار 80 پالت یک متر مربعی در چهار زمان )اسفند، اردیبهشت، مرداد و مهر( از دو عمق صفر تا 
5 و 5 تا 10 ســانتی متری خاک صورت پذیرفت. ترکیب و مقدار بانک بذر به روش جوانه زنی در گلخانه تعیین گردید. در مجموع در 
بانک بذر 76 گونه شناســایی شد. تعداد 42، 58، 52 و 55 گونه در بانک بذر به ترتیب در اسفند، اردیبهشت، مرداد و مهر حضور 
داشــتند. تنوع و غنای گونه ای در بانک بذر خاک در طول فصل رویش به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین این شاخص ها به 
طور معنی داری در عمق صفر تا 5 سانتی متری نسبت به عمق دوم خاک بیشتر بودند. اما یکنواختی گونه ای روندی کاهشی در طول 
فصل رویش داشت به طوری که بیشترین یکنواختی در ابتدای فصل رویش و از نظر عمق در عمق دوم خاک مشاهده شد. در آنالیز 

چند متغیره بانک بذر مرداد و مهر از نظر مقدار و ترکیب گونه ای شباهت بیشتری با یکدیگر داشتند.

کلمات کلیدي: بانک بذر دائمی، بانک بذر موقتی، تنوع زیستی، جوانه زنی بذر، خواب بذر.
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Variation of soil seed bank composition, diversity and richness during the growing season
(Case study: grasslands of SorkhAbad SvadKoh, Mazandaran)
By: S. Heshmati: MSC in range management, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences & Natural 
Resources University (Corresponding Author; Tel: +989111568372). J. Ghorbani: Assistant professor, Faculty of 
Natural Resources, Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University. M. Shokri: Professor, Faculty of 
Natural Resources, Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University. S.H. Zalli: Instructor, Faculty of 
Natural Resources, Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University.
A major part of species diversity in grassland ecosystem is in the soil seed bank. This source of species may change 
within and between years. These changes can be reflected in above-ground vegetation. The aim of this study is 
to study the variation of soil seed bank composition, diversity and richness during the growing season. This was 
carried out in a part of mountain grassland in Sorkhabad, Savadkoh in Mazandaran province. Soil seed bank was 
sampled in 1 m2 plot along eight transects with length of 200m in March, May, August, and October 2010. Seed 
bank composition and size were determined by germination of soil samples in glasshouse. A total of 76 species were 
identified in seed bank, of which 42, 58, 52 and 55 species were found in the seed bank in March, May, August and 
October, respectively. Species diversity and richness of soil seed bank increased significantly during the growing 
season. Also, these indices at 0-5 cm depth were significantly greater than that in lower depth. The evenness index 
significantly decreased during growing season while it increased significantly in lower soil depth. A multivariate 
analysis showed that seed bank in August and October was more similar according to species composition and seed 
density.
 
Keywords: persistent seed bank, transient seed bank, biodiversity, seed germination, seed dormancy. 

مقدمه
دخالت های انســان در اکوسیستم های طبیعی کاهش تنوع و غنا 
 ,Schulze ,Mooney( گونه ای را در سطح جهان در پی داشته است
1993(. امروزه حفظ تنوع زیستی برای توسعه پایدار در بلند مدت از 
 ,Lacroix, Abbadie( جمله اهداف اصلی بوم شناســان می باشد
1998(. حفظ تنوع زیســتی می تواند کارکرد و ثبات بهتر اکوسیستم 
را موجب شــود که این مســئله محصوالت و خدمات اکوسیستم ها 
 ohnson, Vogt, 2002, Bond, Chase( را افزایش خواهــد داد
Clarck, Schmitz, Vogt, 1996(. تنوع زیستی مفهوم گسترده 
و وســیعی دارد که بخش مهمی از آن را غنا و تنوع گونه های گیاهی 
تشــکیل می دهد.  تنوع و غنای گونه ای به طور وســیع در مطالعات 
پوشــش گیاهــی و ارزیابی برنامه هــای مدیریتی به عنــوان یکی از 
شاخص های مهم و سریع مورد استفاده قرار می گیرد. در ارزیابی غنا و 
تنوع گونه ای عالوه بر پوشــش گیاهی سطح زمین باید به سایر منابع 
گیاهی که پتانســیلی از غنا و تنوع گونــه ای را در خود جای داده اند 
توجه نمــود ) Simpson, Leck, Parker, 1989(. به طوری که 
ترکیب پوشــش گیاهی هر منطقه متاثر از ســه منبع گونه ای یعنی 
گونه های گیاهی موجود در پوشــش گیاهی، پراکنش بذر گیاهان به 
صــورت بارش بذر و ذخائر بذر گونــه ها در خاک به صورت بانک بذر 

.)1998 ,Zobel, Van der Marrel, Durpre(خاک می باشد
بانک بذر خاک دارای ذخیره ای از بذرهای زنده و دارای پتانسیل 

جوانه زنی است که در طول سالهای مختلف در خاک مدفون شده اند 
جلیلی،  شبانکاره،  تیره  نجفی   .،Fenner و   Thompson  ،2005(
از  بسیاري  خاک  در  بذر  بانک  وجود   .)1387 جم زاد،  و  خراسانی 
بیاباني  مناطق  از  و  قطبي  توندراي  تا  حاره  مناطق  از  اکوسیستم ها 
 1992,Thompson, Grime( است  شده  گزارش  تاالب ها  تا 
از  بسیاری  در   .)1989,  Leck,  2005,  Fenner, Thompson,.
یکساله،  گونه های  که  داده  نشان  مطالعات  علفزارها  گیاهی  جوامع 
اجتماع پس  به تشکیل  تمایل  و گیاهان چوبی که  پهن برگان علفی 
 Fenner,( از آشفتگی دارند در بانک بذر خاک حضور بیشتری دارند
به  خاک  بذر  بانک  فلور   .)1989  ,Rice  ,.2005  ,Thompson
و  بذرها  پراکنش  بذر گیاهان،  تولید  ترکیب گونه ای پوشش گیاهی، 
 Van der Valk, ,. ( آنها در خاک وابسته است )طول عمر )زنده مانی
  Bekker, Verweij, Bakker, Fersco  1989,  Pedreson
بر  که  دارند  خواب  دوره  یک  پراکنش  از  پس  بذرها  اغلب   .)1997,
حسب گونه و شرایط محیطی ممکن است از چندین روز تا چندین 
دهه یا بیشتر طول بکشد. بذور مدفون شده بسیاری از گونه ها قادرند 
قابلیت زنده مانی خود را برای مدت های طوالنی در خاک حفظ نمایند 
)Robert, Edith, 2008(. بانک بذر خاک همانند پوشش گیاهی 
حالت پویا دارد یعنی دارای ورودی و خروجی بوده که بر حسب زمان 
 Ortega, ,. 2005 ,Fenner, Thompson( و مکان متغیر است
تعادل  به  گونه  یک  بذر  بانک  اندازه   .)1997  ,Levassor, Peco
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بین بارش بذر آن به عنوان ورودی با خروجی آن مانند بذرخواري، 
همچنین  و  خاک  اعماق  به  نفوذ  زنی،  جوانه  بذر،  پیری  بیماریها، 
بستگی  زمانی  و  مکانی  مقیاس هاي  در  عواملی  چنین  تغییرپذیري 
 ,.  1993 ,Lavorel, Debussche, Leberton, Lepart( دارد 
Kruk, Benech-Amold,2000(. تقسیم بندی های مختلفی برای 
بانک بذر وجود دارد اما معمواّل آن را بر اساس میزان طول عمر بذرها 
 Thompson, Bekker,( تقسیم می کنند  به سه گروه  در خاک 
Bakker, 1997(.  بانک بذر موقتی یعنی بذرهایی که تا یک سال 
در خاک زنده می مانند و  معمواّل در الیه سطحی خاک قرار دارند. 
گروه دیگر بانک بذر دایمی کوتاه مدت هستند که بین 1 تا 5 سال در 
خاک زنده می مانند. بانک بذر دایمی بلند مدت که بذرها بیشتر از 5 

.)1998 ,Baskin, Baskin( سال در خاک می توانند زنده بمانند
امروزه آگاهــی از حضور گونه ها در بانک بــذر خاک و همچنین 
مقدار بذر آنها بخش مهمی از مطالعات بوم شناسی گیاهی را به خود 
اختصاص داده است )Rice, 1989(. از بانک بذر به عنوان ابزاری برای 
مدیریت، حفاظت و احیا پوشــش گیاهی در اکوسیســتم های مرتعی 
 ,. 1992 ,Thompson, Grime( تخریب یافته استفاده می شــود
Robert, Edith ,. 1997 ,Bekker et al., 2008(. مقــدار دخایر 
بذر گونه ها در خاک در طول فصل رویش به واسطه جوانه زنی و تولید 
 ,Thompson, Grime ( بذر و ســایر عوامل می تواند تغییر نماید
 Mayor,  1997 ,Ghermandi,.  1996,Aziz, Khan  ,.  1992
Boo, Pelaez Elia, 2003(. هر چند که شناســایی فلور بانک بذر 
در برخی مناطق رویشــی کشور شروع شده و در ابتدای راه می باشد 
اما اطالعات دقیقي از تغییرات ترکیب و مقدار بانک بذر خاک در طول 
فصل رویش در کشــور وجود ندارد. عــالوه براین همواره در مطالعات 
انجام شــده داخل و خارج کشور در عدم شباهت بین پوشش گیاهی 
و بانک بذر خاک به اهمیت زمان نمونه گیری بانک بذر اشــاره شــده 
اســت )Mayor et al ,.1999 ,Falinska, 2003(. بنابرایــن در 
این تحقیق بانک بذر خاک در بخشــی از علفزارهاي منطقه سرخ آباد 
سوادکوه در استان مازندران در چهار زمان متفاوت در طول یک فصل 
رویش مورد مطالعه قرار گرفت. هدف شناســایی حضور و عدم حضور 
گونه ها در زمان هــای مختلف در بانک بذر خاک و همچنین تغییرات 

غنا و تنوع گونه ای آن در طول فصل رویش بوده است. 

مواد و روش
این تحقیق در بخشــی از علفزارهای دامنه شــمالی البرز واقع در 
مراتع ســرخ آباد سوادکوه در شهرستان ســوادکوه در استان مازندران 
بیــن“52º 52 ً46  تا  “53º 00 ً47 طول شــرقی و “35º 55 ً45  تا 
“35º 59 ً39 عرض شــمالی انجام پذیرفت. حداکثر ارتفاع منطقه از 
ســطح دریا 3300 متر و حداقل آن 1100 متر از ســطح دریا است. 

میانگین بارندگی منطقه 392 میلیمتر می باشد. 
نمونه گیری از بانک بذر خاک منطقه در چهار فصل ســال صورت 
گرفت. نمونه گیری اول قبل از فصل رویش در اســفند بود یعنی پس 
از این که بذور یک دوره ســرما را گذراندند و خواب بذر شکسته شد 
اما رویش سال جدید آغاز نشده است. نمونه گیری دوم در اردیبهشت 

بوده که انتظــار می رود بذرهای موجود در خاک جوانه زده باشــند. 
نمونه گیری ســوم در مرداد بعد از ریزش اکثــر بذر گیاهان منطقه و 
نمونه گیــری چهارم در مهــر که بعد از اطمینــان از ریزش بذر کلیه 
گیاهــان صورت پذیرفت. در منطقه کلید از 8 ترانســکت 200 متری 
استفاده شــد. در هر زمان تعداد 160 نمونه خاک از دو عمق صفر تا 
5 و  5 تا 10 سانتی متر بوسیله آگر به قطر 7 سانتی متر در داخل 80 
پالت یک مترمربعی برداشت شد. در مجموع 640 نمونه خاک از چهار 
مرحله نمونه گیری جمع آوری و به گلخانه منتقل شــدند. قبل از قرار 
دادن نمونه ها در گلخانه نمونه های خاک مربوط به برداشت دوم، سوم 
و چهارم به مدت دو ماه برای گذراندن یک دوره سرما و شکسته شدن 
خواب در یخچال نگهداری شدند. نمونه ها به مدت 11 ماه در گلخانه 
در شــرایط رطوبت و دمای طبیعی قرار گرفتنــد. در محیط گلخانه 
همچنین تعدادي ظرف که  فقط حاوي ذرات ماســه استریل بودند به 
عنوان نمونه هاي شاهد  در نظر گرفته شدند. بررسی ظرف های شاهد 
برای اطمینان خاطر از وضعیت اســتریل )عــاری بودن از بذر( ذرات 
ماسه و هر گونه پراکنش بذر از محیط اطراف گلخانه بوده است تا در 
صورت مشاهده رویش گونه ای در ظرف های شاهد، آن گونه از لیست 
فلورســتیک بانک بذر خاک حذف شــود. گیاهچه های جوانه زده در 

بازه های زمانی مختلف شناسایی و شمارش شدند.
از آنجایــی که داده ها به علت شمارشــی بــودن از توزیع نرمال 
پیــروی ندارند، بنابراین قبــل از آمون های آماری از تبدیل جذر برای 
داده ها اســتفاده شــد. حضور گونه ها در زمان های مختلف به صورت 
تعــداد بذر آنها در متر مربع خاک گــزارش گردید. به منظور ارزیابی 
پاســخ ترکیب گیاهی به زمان نمونه برداری ابتدا توسط آنالیز تطبیقی 
قوس گیری شده )DCA( طول گرادیان محاسبه گردید. چون طول 
گرادیان کمتر از 3 بدست آمد در نتیجه از آنالیز افزونگی )RDA( در 
نرم افزار Canoco نسخه 4/5 استفاده شد. شاخص های عددی تنوع 
شــانون-واینر، غنای مارگالف، یکنواختی و تعــداد گونه در نرم افزار 
 ، 1996 ,Begon, Harper, Townsend( محاسبه شــدند Past
اجتهادی، سپهری، عکافی، 1387(. برای تعیین اثر زمان نمونه گیری 
و عمق خاک بر شاخص های تنوع و غنا از آزمایش فاکتوریل در قالب 

طرح کامال تصادفی در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.

نتایج
فلور بانک بذر خاک در طول فصل رویش: از 76 گونه شناسایی شده 
در بانک بذر خاک، 42 گونه در بانک بذر اسفند و به ترتیب 58، 52 و 
55 گونه در بانک بذر اردیبهشت، مرداد و مهر حضور داشتند )جداول 
 Hypericum hyssopifolium, Medicago 1 تا 3(. چهارگونه
minima, Mentha sp و Plantago ovata تنها در اســفند در 
بانک بذر حضور داشــتند )جدول 1(. در این ماه 12 گونه گیاهی تنها 
در عمق صفر تا 5 ســانتی متری خاک شناســایی شدند. در حالی که 
هیــچ گونه ای منحصر به عمق 5 تا 10 ســانتی متر نبود )جداول 1 تا 
 Cyperus sp Eclipta prostrata  Gastridium.  3(. 8 گونه
  phleoides  Onosma microcarpum  Oplismenus sp
 Taraxacum و Paspalum distichum  Solanum nigrum
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sp. منحصــراً از نمونه های خاک اردیبهشــت جوانــه زدند )جدول 
1(. در نمونه گیــری اردیبهشــت 24 گونــه تنها در عمــق صفر تا 5 
 Onosma microcarpum، Mentha سانتی متری و چهار گونه
 Lamium amplexicaule و langifolia، Lolium rigidum
تنهــا در عمق 5 تا 10 ســانتی متری خاک حضور داشــتند. دو گونه 
Conyza Canadensis و Cruciata taurica تنها در مرداد در 
بانک بذر خاک مشــاهده گردیدند )جدول 1(. هشــت گونه تنها در  
 Arenaria sp.، Conyza عمق صفر تا 5 ســانتی متری و گونه های
canadensis، Ephurbia sp و Erigeron acer تنها در عمق 5 
تا 10 سانتی متری خاک در نمونه گیری مرداد حضور داشتند )جداول 
1 تا 3(. ســه گونــه Chenopodium sp، Asperulago sp. و 
Nepeta sp.  منحصــراً به بانک بذر مهر بودند. در این ماه 14 گونه 
 Polygonum منحصر به عمق صفر تا 5 سانتی متر خاک و تنها گونه

patulum در عمق 5 تا 10 سانتی متر حضور داشت.

تعــداد 24 گونــه بین چهار زمــان نمونه گیری مشــترک بودند 
 Taraxacum و Polygonum avicular جدول2(. گونه هــای(
syriacum تنها در بانک بذر اســفند و اردیبهشــت حضور داشتند 
 Stellaria و   Oxalis corniculata گونه هــای  )جــدول3(. 
graminea تنها مشــترک بین بانک بذر اردیبهشــت و مهر بودند 
 Achillea millefolium، Geranium گونــه  )جــدول3(. 
pyrenaicum  و Polygonum patulum تنهــا در بانــک بذر 
 Festuca و  Arenaria sp. اســفند و مهر یافت شــدند. دو گونه
ovina  تنهــا از بانــک بذر نمونه های خاک مربــوط به مرداد و مهر 
جوانه زدند. از گونه¬های مشترک بین سه زمان می-توان به 15 گونه 
مشترک بین اردیبهشت، مرداد و مهر، سه گونه در اسفند، اردیبهشت 
و مرداد، دو گونه در اســفند، اردیبهشت و مهر و چهار گونه در اسفند، 

مرداد و مهر اشاره کرد )جدول3(.

مهر مرداد اردیبهشت اسفند طول
عمر گونه

5  -10 0 - 5 5  -10 0 - 5 5  -10 0 - 5 5  -10 0 - 5

0 2/40 0 0 0 0 0 0 A Asperugo procumbens

0 2/40 0 0 0 0 0 0 A Chenopodium  sp.

0 0 2/40 0 0 0 0 0 A Conyza canadensis

0 0 0 6/55 0 0 0 0 P Cruciata taurica

0 0 0 0 2/40 2/40 0 0 P Cyperus sp.

0 0 0 0 0 4/08 0 0 A Eclipta prostrata

0 0 0 0 0 2/40 0 0 A Gastridium phleoides

0 0 0 0 0 0 6/12 8/18 P Hypericum hyssopifolium

0 0 0 0 0 0 0 3/60 A Medicago minima

0 0 0 0 0 0 9/83 40/68 P Mentha sp.

0 6/66 0 0 0 0 0 0 A Nepeta sp.

0 0 0 0 2/40 0 0 0 P Onosma microcarpum

0 0 0 0 0 2/40 0 0 P Oplismenus sp.

0 0 0 0 0 2/40 0 0 P Paspalum distichum

0 0 0 0 0 0 41/59 108/05 A Plantago ovata

0 0 0 0 0 2/40 0 0 A Solanum nigrum

0 0 0 0 0 4/08 0 0 P Taraxacum sp.

جدول 1-  میانگین تعداد بذر در متر مربع خاک برای گونه های گیاهی منحصر به یک زمان در علفزار منطقه سرخ آباد سوادکوه، استان مازندران. گونه 
های یک ساله )A( و چند ساله )B( مشخص شده اند. 

تغییرات ترکیب، غنا و تنوع گونه ای ...
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مهر مرداد اردیبهشت اسفند
طول عمر گونه

5-10 0 - 5 5-10 0 - 5 5-10 0 - 5 5-10 0 - 5
78/75 320/61 183/14 406/28 62/36 305/44 99/44 169/48 p Agropyron sp.

90/95 203/40 85/10 112/41 35/52 191/47 157/84 279/70 p Carex sp.

7/33 24/90 20/60 29/10 7/33 36/44 103/13 463/55 p Cynodon dactylon

2/40 24/90 4/08 16/05 0 16/05 71/81 165/14 p Dactylis glomerata

0 2/40 0 2/40 2/40 7/33 0 14/79 p Eryngium billardieri

12/49 35/59 4/84 11/63 2/40 28/45 0 3/60 p Galium verum

45/95 116/53 34/89 101/59 54/39 100/51 10/99 65/84 p Juncus sp.

16/05 41/07 12/43 56/07 2/40 2/40 13/60 38/32 p Medicago lupulina

13/08 12/43 9/86 15 0 4/84 0 3/60 P Medicago sp.

12/43 28/98 9/86 44/09 0 4/84 0 7/26 P Myosotis olympica

16/88 58/35 20/87 35/32 6/55 32/55 25/32 65/90 A Pimpinella sp.

6/66 15/51 0 6/55 4/08 2/40 3/60 7/26 P Plantago major

19/40 41/65 10/83 52/43 4/08 16/17 8/18 3/60 P Poa bulbosa

7/33 9/86 9/86 2/40 25/42 21/09 42/99 22/58 P Potentilla  canescens

6/55 13/13 2/40 7/33 4/84 49/36 0 9/83 P Potentilla reptans

4/84 16/88 6/55 17/54 4/84 25/33 3/60 40/53 P Sanguisorba minor

7/33 17/71 16/05 11/63 4/84 2/40 198/98 90/49 P Sonchus oleraceus

124/38 241/49 89/04 231/45 179/03 378/34 122/43 196/38 P Stachys byzantina

282/17 1141/95 472/50 1188/82 146/79 315/98 32/35 122/77 A Stellaria media

7/33 40/54 9/86 36/03 10/83 39/23 37/62 107/91 P Taraxacum montanum

12/43 12/43 27/72 41/40 0 24/72 0 10/99 A Tragopogon sp.

5/46 4/84 7/33 12/43 4/84 24/87 3/60 10/99 P Trifolium repens

8/28 10/94 6/66 14/85 17/51 22/03 6/12 9/83 P Urtica dioica

77/05 257/53 149/20 398/30 44/58 147/34 20/12 13/60 A Veronica persica

جدول 2- میانگین تعداد بذر در متر مربع خاک برای گونه های گیاهی مشترک در چهار زمان در علفزار منطقه سرخ آباد سوادکوه، استان مازندران

اثر زمان نمونه گیری بر ترکیــب گیاهی بانک بذر خاک: آنالیز 
چنــد متغیره حاصل از RDA نشــان داد که زمــان نمونه گیری اثر 
 ،P=0/001( معنی داری بر ترکیب گیاهی بانک بذر خاک داشته است
F=13/45(. دیاگرام حاصل از این آنالیز رســته بندی خطی نشان داد 
که ماه های اسفند و اردیبهشت از ماه های مرداد و مهر تفکیک شده اند 
)شــکل1(. ماه های مــرداد و مهر در طرف منفی محــور اول و دوم 
قرار داشــته که از نظر ترکیب گیاهی بانک بذر خاک شــبیه بوده اما 
اســفند در طرف مثبــت محور اول و منفی محور دوم و اردیبهشــت 
در طــرف مثبت محور اول و دوم قرار گرفتند )شــکل1- مقدار ویژه 
بــرای محور اول و دوم بــه ترتیب 0/099 و 0/011 با  ســهم 26/4 
 Sonchus oleraceus , Cynodon و 17 درصــد(. گونه هــای 

 dactylon, Plantago ovata, Dactylis glomerata,
 Brachypodium pinnatum,   Digitaria sangoinalis
و Mentha sp. همبســتگی بیشــتری با بانک بذر اســفند داشتند 
 Cyperus sp., Solanum nigrum, گونه هــای  )شــکل1(. 
 Potentilla reptans، Potentilla canescence، Onosma
microcarpum، Eryngium billardieri از مهمترین گونه های 
 Stellaria media, بانک بذر اردیبهشت به شمار می روند. گونه های
 Fumaria sp., Alyssum sp., Myosotis olympica،
 .Medicago lupulina, Myosotis silvatica, Bromus sp

بیشتر در بانک بذر ماه های مرداد و مهر دیده شدند )شکل1(. 
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مهر مرداد اردیبهشت اسفند
طول عمر گونه

5  -10 0 - 5 5  -10 0 - 5 5  -10 0 - 5 5  -10 0 - 5
0 2/40 0 0 0 0 3/60 3/60 P Achillea millefolium

25/93 142/47 42/39 132/95 14/23 27/44 0 0 A Alyssum sp.

2/40 2/40 4/08 0 0 0 0 0 A Arenaria sp.

14/85 23/59 4/84 18/84 0 0 51/61 65/89 P Brachypudium pinnatum

4/84 7/33 20/42 93/14 0 7/33 0 0 A Bromus sp.

0 2/40 0 0 0 4/08 0 3/60 P Capsella bursa pastoris

0 2/40 0 0 0 2/40 10/99 86/86 A Digitaria sangoinalis

0 7/33 4/08 9/07 15/03 2/40 0 0 A Draba nemorosa

0 0 2/40 0 0 2/40 0 0 A Ephurbia sp.

0 0 4/08 0 2/40 4/84 21/35 22/58 A Erigeron acer

0 2/40 4/84 2/40 0 4/84 0 0 A Erodium ciconium

0 11/74 4/08 24/12 0 2/40 0 0 P Festuca sp.

4/84 4/84 2/40 4/08 0 0 0 0 P Festuca ovina

97/24 441/49 115/35 359/08 7/33 27/85 0 0 A Fumaria sp.

0 2/40 0 0 0 0 6/12 12/42 P Geranium pyrenaicum

0 17/54 0 2/40 0 0 3/60 6/12 P Hieracium sp.

13/13 6/55 2/40 22/94 2/40 0 0 0 A Lamium amplexicaule

0 0 6/66 2/40 6/55 0 0 0 A Lolium rigidum

2/40 2/40 0 7/59 2/40 0 0 0 P Mentha aquatica

4/08 4/08 10/54 13/97 2/40 17/20 0 0 P Mentha langifolia

22/13 71/97 14/88 21/57 0 9/07 0 0 A Myosotis silvatica

4/08 4/08 0 2/40 0 0 0 3/60 A Nonea annua

9/86 7/33 0 0 2/40 2/40 0 0 A Oxalis corniculata

35/65 108/06 71/76 98/69 4/84 93/60 0 0 P Plantago lanceolata

0 0 0 0 0 2/40 0 18/40 A Polygonum avicular

4/08 0 0 0 0 0 0 3/60 P Polygonum patulum

0 0 0 2/40 0 4/08 0 23/68 P Rumex elbursensis

4/84 33/49 9/86 12/43 0 7/33 0 0 A Scrophularia sp.

0 0 0 2/40 0 2/40 6/12 6/12 A Senecio sp.

0 4/08 0 0 0 2/40 0 0 A Stellaria graminea

0 6/66 2/40 17/56 0 0 3/60 3/60 P Stipa sp.

30 218/09 48/35 191/20 20/07 65/23 0 0 A Thlaspi hastulatum

4/84 40/93 7/33 13/42 7/33 0 0 A Thlaspi sp.

0 0 0 0 0 4/84 19/62 14/79 P Taraxacum syriacum

7/33 23/47 10/49 68/53 0 7/33 0 0 A Viola tricolor

جدول 3-  میانگین تعداد بذر در متر مربع خاک برای گونه های گیاهی مشترک در دو یا سه زمان در علفزار منطقه سرخ آباد سوادکوه، استان مازندران.

تغییرات ترکیب، غنا و تنوع گونه ای ...
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شکل 1- دیاگرام دو بعدی گونه- عوامل محیطی حاصل از آنالیز RDA. نام گونه های گیاهی دو حرف اول نام 
علمی جنس و دو حرف اول نام گونه است )جدول1تا3(.

اثر زمان نمونه گیری بر شــاخص های غنا و تنوع گونه ای بانک 
بذرخاک: نتایج آنالیز واریانس نشــان داد که  اثرات ساده تفاوت بین 
زمان های نمونه گیری و عمق های خاک برای هر 4 شاخص از لحاظ 
آماری معنی دار بود. اثر متقابل زمان و عمق خاک تنها بر شاخص تنوع 

شانون- واینر معنی داری شد )جدول4(.

مقایســه میانگین شــاخص  تنوع شــانون- واینر نشــان داد که 
بیشــترین تنوع به طور معنی داری در بانک بذر عمق اول مهر و مرداد 
بوده اســت )شکل 2(. همچنین در عمق دوم خاک نیز بیشترین تنوع 
به طور معنی داری برای بانک بذر مهر و مرداد بوده و کمترین آن برای 
بانک بذر اردیبهشــت اتفاق افتاد. در همه ماه ها بانک بذر عمق اول به 
طور مقایســه میانگین شاخص غنای مارگالف و تعداد گونه نشان داد 
بیشــترین غنا و تعداد گونه به طــور معنی داری برای بانک بذر مهر و  

مرداد بوده است )شکل3(. 
جدول4- نتایج آنالیز واریانس مربوط به اثر چهار زمان نمونه گیری خاک 

و دو عمق خاک بر شاخص های غنا و تنوع گونه ای بانک بذر خاک در 
علفزار سرخ آباد سوادکوه، استان مازندران. 

مقدار Fمنبع تغییراتشاخص

تعداد گونه
***34/48زمان

***162/20تعداد گونه
ns31/2زمان × عمق

شاخص تنوع شانون- 
واینر

***19/314زمان
***86/267عمق

**4/011شاخص تنوع شانون- واینر

شاخص یکنواختی
***8/816زمان
***73/411عمق

ns726/0زمان × عمق

شاخص غنای مارگالف
***21/855زمان
***64/164عمق

ns191/1زمان × عمق
p>0/001 :***   0/001≥p >0/01 :**  0/01 ≥p>0/05 :*   عدم معنی داری : ns
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شکل 2-  میانگین شاخص تنوع شانون- واینر در بانک بذر خاک چهار 
زمان و دو عمق خاک در علفزار سرخ آباد سوادکوه. استان مازندران. 
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همچنین بانک بذر عمق صفر تا 5 ســانتی متری نسبت به عمق 5 
تا 10 ســانتی متر بدون توجه به زمان نمونه گیری به طور معنی داری 
از تعداد گونه و غنا بیشــتری برخوردار بوده است )شکل 4(. در مقابل 
مقایسه میانگین شاخص یکنواختی نشان داد که بیشترین یکنواختی 

به طور معنی داری در بانک بذر اســفند و اردیبهشــت وجود داشــته 
و  بانک بذر عمق 5 تا 10 ســانتی متری نســبت بــه عمق صفر تا 5 
ســانتی متری هم به طورمعنی داری از یکنواختی گونه ای بیشــتری 

برخوردار بوده است. )شکل 3و 4(. 

شکل3- میانگین شاخص تعداد گونه )الف(، غنا )ب( و یکنواختی )ج( در بانک بذر خاک برای اثر مستقل زمان 

شکل4- میانگین شاخص تعداد گونه )الف(، غنا )ب( و یکنواختی )ج( در بانک بذر خاک برای اثر مستقل عمق 
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بحث و نتیجه گیری
تعــداد 76 گونه گیاهی در بانک بذر خــاک چهار زمان در طول 
فصل رویش شناســایی شــدند. این تعداد گونه ها به 24 تیره گیاهی 
تعلق داشــتند. از این میان 18 تیره با 42 گونه در اســفند، 22 تیره 
با 58 گونه در اردیبهشــت، 19 تیــره با 52 گونه در مرداد و 21 تیره 
بــا 55 گونه در مهر حضور داشــتند. برخی گونه های موجود در بانک 
بذر خاک این منطقه در دیگر مطالعات انجام شــده در خصوص بانک 
بذر خاک در محدوده فلور هیرکانی نیز گزارش شدند. تعداد 10 گونه 
در مطالعــه رخ فیروز و همکاران )1390( کــه در زیر حوزه رودخانه 
کبیر سوادکوه در استان مازندران انجام شد با مطالعه حاضر مشترک 
بودند. همچنین به ترتیب 12 و 18 گونه با مطالعه قربانی و همکاران 
)1390( در زیر حوزه دراســله شهرستان سوادکوه و مطالعه ساالریان 
)1390( که در منطقه چهار باغ استان گلستان مشترک بودند. عالوه 
بــر این برخی گونه های موجود در بانــک بذر خاک تحقیق حاضر در 

مطالعــا ت بانک بذر در خارج از منطقه هیرکانی نیز گزارش شــدند. 
 Alyssum sp.Bromus sp. Carex sp. Cyperus( شش گونه
sp. Euphorbia sp( و )Festuca sp( با مطالعه قربانی و همکاران 
)1387(، دو گونــه )Festuca sp( و )Medicago sp( با مطالعه 
 Capsella( و همچنین چهار گونه )عباسی مصلو و همکاران )1388
 bursa pastoris، Eryngium billardieri، Gastridium
phleoides و Plantago ovata( در مطالعــه  غالمی )1390( که 
هر ســه در استان فارس انجام شدند، مشترک بودند. از این مقایسات 
می توان اســتنتاج کرد که ایــن گونه ها قادر به تشــکیل بانک بذر 
خاک در مراتع کشور هستند. لیســت فلوریستیکی بانک بذر منطقه 
به ترتیب شــامل 34 و 42 گونه یک ســاله و چند ساله بوده اما یک 
ســاله ها حدود 53 درصــد از بانک بذر را به خــود اختصاص دادند. 
علت این مســئله تولید بذر فراوان توسط یک ساله بوده اما چند ساله 
ها عالوه بر تولید بذر از مکانیســم تکثیر رویشــی برخوردار هستند 
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)Fenner, Thompson, 2005(. غالبیت یک ساله ها در بانک بذر 
خاک متداول بوده و از دالیل عدم تشــابه بانک بذر با پوشش گیاهی 
مطرح شــده است )Bekker et al, 1997(. البته تعداد چند ساله ها 
و ســهم آنها در بانک بذر در این منطقه قابل توجه بوده به طوری که 

بانک بذر می تواند در احیا و پایداری مراتع این منطقه مهم باشد.   
حضــور گونه ها در بانک بذر خــاک در زمان های مختلف موجب 
تفکیک چهار گروه از گیاهان گردید. در گروه نخســت تعداد 24 گونه 
بوده که بانک بذر آنها در هر چهار زمان نمونه گیری مشاهده شد. برای 
این گــروه از گیاهان می توان احتمال داد که قادر به تشــکیل بانک 
بذر بادوام هســتند )Thompson, Grime, 1979(. در گروه دوم 
نیز تعداد 24 گونه در بانک بذر ســه زمان از نمونه گیری بودند که بر 
حسب حضور در سه زمان چهار حالت مختلف وجود داشت. تعداد 15 
گونه گیاهی در ســه زمان اردیبهشت، مرداد و مهر در بانک بذر بودند 
و 9 گونه دیگر در یکی از ماه های اردیبهشــت، مرداد و مهر در بانک 
بذر نبودند. برای گونه هایی که در همه زمان ها به جز اسفند در بانک 
بذر نبودند می توان دوام اندک بذر آنها و یا عدم جوانه زنی در شــرایط 
 Thompson, Grime( گلخانه را از دالیل این عدم حضور دانســت
)1979(. برای چهار گونه که تنها در بانک بذر اردیبهشت ماه مشاهده 
نشــدند می توان به جوانه زنی بذر این گونه ها در منطقه و تخلیه بانک 
بذر آنها اشاره کرد Thompson, Grime, )1979(گروه سوم شامل 
11 گونه گیاهی بوده که حداکثر در دو زمان از چهار زمان نمونه گیری 
در بانک بذر خاک مشــاهده شدند. تفســیر رفتار این گونه ها نیاز به 
مطالعه در خصوص بوم شناسی و زیست شناسی این گونه ها دارد. اما 
به نظر می رسد با توجه به تراکم بذر آنها در خاک بخشی از این رفتار 
به واســطه مقدار اندک بذر آنها در خاک باشد. به طوری که در برخی 
زمان هــای نمونه گیری اتفاق نیفتادند. بنابرایــن نمی توان با توجه به 
این مســئله در خصوص بادوام و یا کم دوام بودن بذر آنها قضاوت کرد. 
مطالب ذکر شده فوق برای گونه های گروه چهارم که به طور انحصاری 
در یکی از زمان ها در بانک بذر خاک مشــاهده شدند می تواند مصداق 

داشته باشد.
غنا و تنــوع گونه ای از متغیرهای مهم جهت انعکاس بخشــی از 
تغییرات در گذشته و حال و آینده در اکوسیستم های مرتعی می باشد. 
نتایج حاصل نشان داد زمان نمونه گیری توانسته است بر تنوع و غنای 
گونــه ای در بانک بذر خاک تاثیر گــذارد. به طوری که در طول فصل 
رویش روند افزایشی نشــان دادند. بیشترین تنوع و غنای گونه ای در 
عمق صفر تا 5 سانتی متری خاک در پایان فصل رویش بوده است. به 
نظر می رســد به دلیل وقوع بارش بذر در ماه های خرداد، تیر و مرداد 
این افزایش رخ داده باشــد )یوسفی، 1390(. تنوع و غنای گونه ای در 
عمق دوم خاک نوساناتی را نشان داد به طوری که در اردیبهشت ماه به 
پایین ترین مقدار خود رسید و پس از آن یک افزایش داشته و در مهر 
به حداکثر مقدار رســید. این افزایش می تواند در ارتباط با ورود بذرها 
از عمق اول خاک به عمق دوم خاک پس از بارش بذر باشد. همچنین 
تنوع و غنای گونه ای در عمق اول خاک بیشــتر از عمق دوم بوده که 
در بســیاری از مطالعات بانک بذر به آن اشــاره شــده است )قربانی، 
ایلون، شکری، جعفریان، 1387،. رخ فیروز، قربانی، شکری، جعفریان، 

1390،. قربانی و همکاران، 1390،. ساالریان، 1390،. غالمی، 1390،. 
 ,Jalili et al.,  2003  ,Mayor et al.1996,  Aziz, Khan
2003(. زمان نمونه برداری بر شــاخص یکنواختی نیز تاثیرگذار بوده 
بطوری که بیشــترین یکنواختی در عمق 5 تا 10 ســانتی متری دیده 
شد. تفسیر این اتفاق می تواند به دلیل حضور تعداد کمتر بذر و حضور 
کمتر گونه ها در این عمق باشــد )ساالریان، 1390، غالمی، 1390(. 
شــاخص یکنواختی نیز در طول فصل رویش کاهش داشته به طوری 
که بیشــترین یکنواختی در بانک بذر اسفند و اردیبهشت بوده است. 
این در ارتباط با افزایش تعــداد گونه و تعداد بذر در ماه های مرداد و 
 Begon( مهر می باشد که باعث کاهش شاخص یکنواختی شده است
et al, 1996(. تعداد گونه بانک بذر خاک در واحد ســطح به عنوان 
شــاخصی از غنای گونه ای تحت تاثیر زمان قرار گرفت. به طوری  که 
بیشترین تعداد گونه در نمونه گیری مرداد بعد از وقوع بارش بذر دیده 
شد)یوســفی، 1390(  و اختالف معنی داری بین تعداد گونه در بانک 
بذر مرداد و مهر مشــاهده نشــد. همچنین تعداد گونه در واحد سطح 
در بانک بذر مرداد در عمق صفر تا 5 ســانتی متر بیشــتر از عمق 5 تا 
10 ســانتی متری بوده است که می توان به ورود تازه بذرها به خاک و 
نداشــتن زمان کافی برای رسیدن به عمق 5 تا 10 سانتی متری اشاره 

.)1997 ,Ortega et al( کرد
نتایج این تحقیق نشــان داد که ترکیب، غنا و تنوع گونه ای بانک 
بذر در طول فصل رویش تغییراتی را نشان داد. انجام مطالعه مشابه در 
ســال های مختلف به منظور شناخت بذرهایی که می توانند بانک بذر 
دائمی یا موقتی تشــکیل دهند و همچنین آگاهی از تغییرات ترکیب، 

غنا و تنوع گونه ای بین سال های مختلف توصیه می شود.
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