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 مقدمه
های مهم گیاهی اس  که سرشرار از   خاا از زیستگاه

[. 1رر 3] اسر  مردفون    جمعی  بزرگی از بارر زنرد 
نیافته بر رری سرطح یرا      جمعیتی از بارر رری چنی

عنروان یرک منبرع برالقوه قابلیر        که بره  ،داخل خاا
پوش  کنرونی را دارد، بانرک    یتجدید حیات ر احیا
تشکیل بانک بار در  [.5، 4شود ] بار خاا اطالق می
دانرر  برررای مهررم ر حیرراتی ای  هداخررل خرراا جنبرر

 شرود. بانرک برار    شناسی گیاهی محسوب مری  زیس 
در حفاظ  ر احیای جوامع گیراهی   مهمیخاا نق  

تجدیردی   ظرفی  خود ۀدلیل ارا  آن به ۀکه مطالع رددا
های گیاهی در برابر ت ییرات اقلیمری ر کراربری    گونه

 [.7، 1] داردزمی  اهمی  فراران 
 ،1بانک بار خاا به در نروع مروقتی   ،طور کلی به

زنرده   شده در سرال  که در آن هی  کدام از بارر تولید
که در آن بارر یرک ترا    ،2می یا پایدار ر دا ،مانند نمی

[. بارر مربروط  8شود ] بندی می طبقه ،ندا چندی  ساله
بررای   فقطبه بانک بار موقتی، قابلی  حیات خود را 

مرردت )کمتررر از یررک سررال( حفرر   هررای کوترراه درره
های بار بره   توجه اکثر اکولو یس  ،در نتیجه .کنند می

چون بانک بار پایدار  اس ،دار معطوف پای بانک بارِ
هرای در حرال    ترر گیاهچره   مردت  سب  ظهور طوالنی

هرای   ثیر بیشرتری برر جمعیر    أر ت شود میزنی  جوانه
های گیاهی  قابلی  گونه[. 9گیاهی در هر منطقه دارد ]

هرا اجرازه    در تولید بارر بادرام در داخل خاا بره آن 
ریشرگاهی  دهد تا پ، از ایجاد شرایط نامناسر  ر  می

 ودزمینه برای استقرار ر گسترش جمعیتشان فراهم شر 
هرای   ر بدی  ترتی  نره تنهرا خطرر حراف جمعیر      

بلکره بره حفاظر  از تنروع      ،یابرد  مری  گیاهی کراه  

                                                      
1. Transient  
2. Persistent 

مرردت منجررر  هررای گیرراهی در دراز  نتیکرری جمعیرر 

 .[31د ]شو می
 ای هعنوان جنبر  شناخ  بانک بار خاا به ،امررزه

حفاظتی پوش  گیراهی   های مدیریتی ر در طر  مهم
عنوان یک شاخ  مناس   آن به ۀر مطالع اس مطر  

 دارددر ارزیابی پتانسیل احیرایی هرر منطقره اهمیر      
[ از 3] 3[. اما آنچره از دیردگاه تامسرون ر گررایم    33]

شرود   می مطر ارلی  مشکالت در مطالعات بانک بار 
 بندی استاندارد از پایرداری برار   عدم رجود یک طبقه

کنون چنرردی  طررر  بررا هرردف توصرری  ر اسرر . تررا
بندی انواع مختل  بانک برار خراا ارا ره شرده      طبقه

[. شراید کارآمردتری  طرر  بررای نرواحی      32اس  ]
 4کره در آن   باشرد [ 3طر  تامسون ر گرایم ] معتدله

 [.31( ]3گرره شناخته شده اس  )شکل 
ها در پاییز جوانره   هایی که بارر آن : گونه3گرره 

در تمرام طرول    فقرط ها  ک بار موق  آنزنند ر بان می
ها فقط در تابستان در  )بارر آن .تابستان موجود اس 

 (ند.خاا حاضر
ها در بهرار جوانره    هایی که بارر آن : گونه2گرره 

در طول زمستان  فقطها  زنند ر بانک بار موق  آن می
 موجود اس .

ها  ای از بارر آن هایی که سهم عمده : گونه1گرره 
در اراخرر تابسرتان( در فصرل     تشار )معمروالً بعد از ان

اما تعداد اندکی از برارر   ،زنند رری  بعدی جوانه می
ر تشکیل بانک بار  مانند میها در داخل خاا باقی  آن

 دهند. می می پایدار یا دا
هایی که تعرداد محردردی از برارر     : گونه4گرره 

ر اکثر برار  ،زنند. در راقع ها بعد از انتشار جوانه می آن
صورت مردفون در داخرل خراا براقی      ها به ای  گونه

ها نسب  به تولید سالیانه بیشرتر   د )که مقدار آننمان می
 دهند. می خاا می ( ر تشکیل بانک بار دا.اس 

                                                      
3. Thompson and Grime 
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 رنگ(  رهزنی سریع )سطح تی ها گویای فراوانی فصلی بذور با توانایی جوانه منحنی .. چهار گروه بانك بذر خاک در اقلیم معتدله3شکل 

 ([3] 3فنر و تامسوناقتباس از ) است و بذور خفته )سطح بدون سایه(

 
 2اغلر  در زمران ریرزش    2ر  3بارر در گررره  1
ترتیر  برر    بره  2ر  3ند. ای  خفتگی برای گرره ا خفته

ای از دماهای باال )گرمای فصرل تابسرتان( ر    اثر درره
شود. هرر در   پایی  )سرمای فصل زمستان( شکسته می

زیررا   نرد، گار بانک بار مروقتی یرا زرد    ره در زمرگر
طور عادی برای بی  از یرک سرال هری  براری از      به
 1ماند. برارر در گررره    ها در داخل خاا باقی نمی آن
در طی  محردردی از دمرا ر   فقط ر  نداغل  ریز 4ر 

زنی نیازمند  ر اغل  برای جوانهکنند  میزنی  نور جوانه
 .ندنور زیاد

 چقردر هرای مختلر     ه بارر گونره شناسایی اینک
هرم بررای تشرخی     دارنرد،  طول عمر )مانردگاری(  

های مختل  ر هم برای ارزیابی  دینامیک بار در گونه
قابلی  بانک بار خراا در بازسرازی جوامرع گیراهی     

[. تامسرون ر  31رر 34] زیرادی دارد اهمیر    3زمینی رر
[ برای نخستی  بار بانک بار خراا را در در  3گرایم ]
شامل برارری کره در طرول یرک سرال       ،موقتیگرره 

                                                      
1. Fenner and Thompson  
2. Seed rain 
3. Above-ground vegetation 

شرامل برارری کره در     ،مری  ر دا ،کننرد  زنی می جوانه
 ،ماننرد  داخل خاا برای بیشتر از یک سرال براقی مری   

اما با توجه به اینکه طر  تامسون ر  ،بندی کردند طبقه
طول عمر بانک بار   [ اطالعات اندکی دربار3گرایم ]

ل یرا دهره( ارا ره    )در انواع پایا از در ترا چنردی  سرا   
طر  جدیدی در قال  سه گررره ر   بنابرای ،دهند،  می

[ ارا ه 37تامسون ]از سوی اساس طول عمر  صرفاً بر
گرار   هرای زرد  . در ای  طر  جدیرد، برارر گونره   شد

مانند ر  برای مدت کمتر از یک سال در خاا زنده می
بی  انواع خفتگی زمستانه ر تابستانه تمرایزی در نظرر   

هررای بررا پایررایی   . بررارر گونررهه اسرر شرردگرفترره ن
برای حداقل یک سرال امرا کمترر از پرنج      4مدت کوتاه

هرای برا    در حالی کره گونره   ندیسال در خاا ماندگار
برررای حررداقل پررنج سررال پایرردار  5مرردت پایررایی دراز

 ۀ[ برا ارا ر  7]ر همکراران  تامسرون   ،مانند. سرانجام می
برا  کره در آن طرول عمرر برارر      ،بندی یک کلید طبقه

 6بنردی  شود، طر  طبقره  توجه به اعماق خاا بیان می

                                                      
4. Short term persistent 
5. Long term persistent 

6. Thompson Classification  
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 معرفری کردنرد )شرکل   را گرره  1بانک بار خاا در 
بندی بر مبنای ای  فرضریه کره    ای  گرره ،(. در راقع2

شده در مقایسره برا برارر نزدیرک      بارر عمقی مدفون
، شرکل گرفتره   دارنرد سطح خاا طول عمر بیشرتری  

اس طررر  اسرر [ بررر7]ر همکرراران اسرر . تامسررون 
انرواع    شده، اطالعرات موجرود دربرار    بندی ارا ه طبقه

غرب اررپرا را   ر  بانک بار خاا ترکی  گیاهی شمال
عنوان بهترری  ررش   ای  ررش به .[7دند ]کرتلخی  

غیر مستقیم در بررسی ماندگاری بارر در داخل خاا 
، 34، 32]اسر   بندی بانک بار خاا مطرر    در طبقه

در نظرر دارد   ایر  بررسری   [. بر ایر  اسراس،  39، 38

گاه سفید پل  پرارا   بندی بانک بار خاا ذخیره طبقه
  مانرد  براقی هرای   که از معدرد رریشگاهرا جنگلی نور 

ای هیرکرانی   هرای جلگره   ارزشمند در جنگل ۀای  گون
 ند از:ا اهداف تحقیق عبارت ،د. بنابرای بکناس  ارا ه 

کلری از خصوصریات مانردگاری     دیردگاه  ۀارا  .3
ای  هرای جلگره   انک بار خاا در بخشری از جنگرل  ب

 یشمال کشور
ارزیابی قابلیر  بانرک برار خراا در احیرای       .2

 .زمینی منطقه ترکی  پوش  گیاهی رر
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 ([6اقتباس از تامسون ])بندی بانك بذر خاک با توجه به توزیع بذور در اعماق خاک  . طرح طبقه2شکل 
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 مورد مطالعه ۀمنحنی آمبروترمیك منطق .1شکل 

 

 ها مواد و روش
 مورد مطالعه ةمنطق
هکترار در   551گاه سفید پل  با مساح  تقریبی  ذخیره

 51´عررض شرمالی ر   11 °ر  14´مختصات ج رافیایی
طرول شررقی در جنروب شررقی پرارا       ۀدرج 53 °ر 

جنگلی نور قرار دارد. ارتفاع حداکثر ر حداقل آن بری   
درصرد اسر .    5رر 1ترر ر شری  عمرومی آن    م 41ر21

مترر ر   میلری  5/3197متوسط بارندگی سالیانه در منطقه 
. اسر  گرراد   سرانتی  ۀدرجر  4/31دمای متوسط سالیانه 
درجه ر حرداقل   11تری  ماه سال  حداکثر حرارت گرم

درجره اسر . حرداکثر     1/7دمای سردتری  مراه سرال   
ماه بوده  دماه ر حداقل بارندگی در خردا بارندگی در آذر

(. 1مراه اسر  )شرکل     5/3ر طول فصل خشک منطقه 
عهرد   مربوط بهشناسی  مورد مطالعه از نظر زمی  ۀمنطق

هرای آبرفتری    کواترنری ر از نظر رخساره جرزء دشر   
آهکری   أ. نوع سنگ مادر رسوبات آبرفتی برا منشر  اس 
شناسی، خاا منطقه آبرفتری بروده ر    . از نظر خاااس 

در قسم  مسرطح کنرار   ر یافته از رسوبات ریز تجمع 
تشرکیل شرده ر خراا آن هیردررمورف      دریای خزر
 .[21]کامل اس  

 روش تحقیق
 برداری پوشش گیاهی نمونه
  بررداری از پوشرر  گیراهی منطقرره در در درر   نمونره 
مرراه( برررای ثبرر  فلررور  فصررل خررزان )بهمرر  زمررانیِ

هنگرامی   ،ماه( جنگل ر فصل رری  )خرداد  بهار پی 
ررد اکثر گیاهان در منطقه حضور داشرته   یکه انتظار م

بررا اسررتفاده از ررش  ،انررد ر برره رشررد کامررل رسرریده
 ۀشرربک[. 33]د شررانتخررابی انجررام   ر   سیسررتماتیک

د کره کرل منطقره را    شای طراحی  گونه سیستماتیک به
نراهمگنی پوشر  گیراهی منطقره      ۀپوش  داد تا کلی

بررا توجرره برره  ،آمرراربرداری شررود. برررای ایرر  منظررور
)شی  عمومی منطقه کمتر از  بودن سطح منطقه هموار

ترانسرک  در جهر     5تعرداد   ابتردا ( .درصد اس  5
جنوبی )متناس  با عرض رریشرگاه( کره برا     ر  شمالی
متر از یکدیگر قرار داشتند )سیستماتیک(  111 ۀفاصل

قطعه  31ر سس، تعداد شدند در سطح منطقه طراحی 
 211ر  311متر مربعی برا فواصرل شرنارر     411 ۀنمون

  متری )انتخابی( بر رری خطوط پیراده شردند. انرداز   
پیشرنهادی   ۀقطعه نمونر   قطعات نمونه مطابق با انداز

هرای جنگلری    ترکی  فلورستیکی رری  ۀبرای مطالع
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مترر( در نظرر    21×21متر مربرع )  411نواحی معتدله 
 ۀ. در هر قطعه نمونه ابتدا فهرس  کلی[23]گرفته شد 

تفکیک فرم رریشی ر سس، رفور  های گیاهی به گونه
های گیاهی بر مبنای  )درصد تاج پوش ( گونه ۀر غلب

. شناسرایی ر  [22]بالنکره ثبر  شرد     ر  مقیاس بررارن 
های گیاهی با استفاده از منابع فلروری   گااری گونه نام

 ،[24]مجموعه فلورهای فارسری ایرران    [،21]ایرانیکا 
گیاهان ایران های  ر فرهنگ نام ،[25]فلور رنگی ایران 

 انجام شد. [21]

 برداری بانک بذر خاک نمونه
مراه )پر، از    خاا در بهم  بار بانک از برداری نمونه

اسرتفاده از  ا ریزی ر قبل از آغاز فصل رریر ( بر   بار
 5ر1 در در عمق متری   سانتی 21×21به ابعاد یک قاب 

 هرای فرعری(   تکرار )قراب  در چهار متر سانتی 31ر5ر 
 قطعات نمونه پراکن  سطح صادفی درت صورت به که

 211تعرداد   ،طرور کلری   به ،بنابرای . انجام شدداشتند 
 51=211متر مربعی بانک بار خاا ) سانتی 411 ۀنمون

د. شر تکرار( در سطح منطقه برداش   4× قطعه نمونه 
داخل  از استخراج، پ، بار بانک های نمونه یک از هر

 ر پررر، از شرررد ریختررره پالسرررتیکی هرررای کیسررره
ر  ،قطعره نمونره، تکررار     دهی )ثبر  شرمار   برچس 

  تحقیقراتی دانشرکد   ۀعمق( بالفاصله به محیط گلخان
ارسرال شردند ترا     منابع طبیعی دانشگاه تربی  مدرس

موسوم  ،1ها به ررش پیدای  نهال بانک بار آن ۀمطالع
 [.27]انجام شود  ،ای به ررش کش  گلخانه

 ای روش كشت گلخانه
های بانک برار خراا در محریط     نمونه ،در ای  ررش

در  گراد سانتیۀ درج 25 تا 38 دمایی شرایط گلخانه با
 11×15هررای پالسررتیکی بررا ابعرراد     داخررل گلرردان 

در داخررل هررر گلرردان،  متررری کشرر  شرردند. سررانتی
اسرتریل   ۀنازکی از ماسر  ۀهای خاا بر رری الی نمونه

                                                      
1. Seedling emergence method 

 کره  شرد  پخر   ای  گونره  مترر( بره   سانتی 1)ضخام  
ۀ کلیر  ترا  نباشرد  مترر  سرانتی  2 از یشترب ها آن ضخام 

 شران،  ربگیرنرد   قررار  هروا  ر نرور  در معرض بارر
 رطوبر   می أباشرند. تر  داشرته   زنی جوانهی برای باالی

 هرا  نونهرال  رشرد  ر برارر  زنری  جوانره  برای نیاز مورد
از  کرتری  آبیراری  ر براال  از پاشری  مره  تلفیق صورت به

شردن   در آبیراری کرتری برا آبیراری     انجام شرد.  پایی 
شر  از   ۀها، جاب آب توسط فشار اسمزی الیر  کرت

 ر در گرفر   صرورت مری  های زیر گلردان   راه سوراو
 گرف . های خاا قرار می اختیار نمونه

هر گلردان هرر     شد های سبز ثب  ر شمارش نهال
بار به مدت یک سال تا زمانی که دیگر نهال  هفته یک

 هرا پر، از ثبر  ر    د. نهالشجدیدی سبز نشد انجام 
شدند تا محیط بررای   شمارش از سطح گلدان کنده می

رری  برارر دیگرر فرراهم باشرد. البتره در صرورت       
 ۀها در مراحل ارلیر  نبودن شناسایی برخی از نهال میسر

هررا برره محرریط کشرر   آن ،دهرری رریرر ، پرر، از کررد
صرورت   ای منتقل ر تا زمان رشد کامل ر در جداگانه

اسرایی دقیرق   دهی ر امکان شن گل ۀلزرم حتی تا مرحل
 گونره )ترکیر    شردند. ثبر    داری  در حد گونره نگره  

 سررطح در گونرره هررر ای پایرره تررراکم ر فلورسررتیکی(
در هرر در عمرق    مربعری  مترر  سرانتی  411 هرای  نمونه

 ر غنرا  هرای  داده مبنرای  بر سس،انجام شد. تفکیک  به
 غنرا  متوسرط  چهارگانه، فرعی های قاب ای گونه تراکم

 راحد نمونه در در عمق در قطعه ای هر گونه تراکم ر
د. در محریط گلخانره همچنری     شر بررآررد   مربرع  متر

  اسرتریل  ۀتعدادی گلدان که فقرط حراری ذرات ماسر   
های شاهد کش  شدند. بررسری   عنوان نمونه به بودند
های کنتررل بررای اطمینران خراطر از رضرعی        گلدان

تررا در  اسرر اسررتریل )عرراری از بررار( ذرات ماسرره  
هرای   ای در داخل گلدان گونه رری   صورت مشاهد

های بانرک   شاهد، آن گونه از لیس  فلورستیک گلدان
عررالره بررر  ،. برردی  ترتیرر حرراف شررودبررار خرراا 
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جلروگیری از   بررای گلخانره   ۀن محیط بسرت کرد فراهم
هرای   های مهراجم برا کشر  گلردان     گونه انتشار بارر

های مهاجم در نتایج بانک  کنترل، احتمال حضور گونه
 ،در داخرل گلخانره   ،اقل رسرید. همچنری   بار به حرد 

ترا برا    شردند  جا می جابهبار  ها هر در هفته یک گلدان
زنی  ها بر جوانه حاف اثر احتمالی محل استقرار گلدان

ها   برای نمونه یتر ر یکنواخ  تر بارر، شرایط همگ 
ر تفسیر ت ییررات موجرود در بانرک برار      شودفراهم 

صرورت   هرا  نخاا فقط بر اساس محتویرات برارر آ  
زنی بارر،  بردن شان، جوانه باال برای. همچنی  پایرد
 ها هر در مراه یرک   کردن محتویات خاا گلدان راررنه

های بانک بار خراا پر، از    گرف . داده بار انجام می
ای در ماتری، ترکی  گیاهی  کش  گلخانه  اتمام درر

های بانک بار( قطعرات نمونره    بانک بار خاا )گونه
 [.8]دند بندی ش طبقه

 بندی بانک بذر طبقه

بنردی   بندی بانک بار خاا بر مبنای طر  طبقره  طبقه
هایی که  گونه ،[ انجام گرف . در ای  ررش7تامسون ]

اما در بانک برار   رندفقط در پوش  گیاهی حضور دا
خرراا حضررور ندارنررد در گرررره بانررک بررار مرروقتی 

ها فقرط در   هایی که بارر آن شوند. گونه بندی می طبقه
امرا   ارنرد متر( حضور د سانتی 5ر1سطحی خاا ) ۀالی

یعنرری  ،انررد، در گرررره درم در پوشرر  گیرراهی غایرر 
هایی که  شوند ر آن بندی می طبقه ،مدت پایداری کوتاه

مترر( حضرور    سرانتی  31رر 5درم خراا )  ۀفقط در الی
بندی  مدت طبقه می بلند یابند در گرره بانک بار دا می
زمینری   پوش  گیاهی رر ای هم در شوند. اگر گونه می

ممکر  اسر  در    ،ر هم بانک بار خاا حضور یابرد 
مردت یرا    مری کوتراه   یکی از در گررره بانرک برار دا   

هایی که  گونه ،بندی شود. در ای  حال  مدت طبقه بلند
سرطحی خراا    ۀها با تراکم بیشرتری در الیر   بارر آن

عمقی خاا قرار داشتند در گرره بانرک   ۀنسب  به الی

هرایی   اما گونه ،بندی شدند مدت طبقه کوتاهمی  بار دا
ها با تراکم بیشتری یرا حرداقل برا ترراکم      که بارر آن

سرطحی   ۀعمقی خاا نسرب  بره الیر    ۀبرابری در الی
مردت   می بلند در گرره بانک بار دا داشتندخاا قرار 

)تراکم(   انداز ۀمقایس برایبندی شدند. همچنی   طبقه
ر عمقری خراا از    سطحی ۀبانک بار خاا در در الی

 د.شجفتی استفاده  tآزمون 

 و بحث نتایج

هرای پوشر     داده ۀدر ای  مطالعه، بر پای ،طور کلی به
گیاهی ررزمینی ر ترکیر  گیراهی بانرک برار خراا      

گیاهی در جنگل منطقه شناسرایی شرد    ۀگون 15تعداد 
طور مشترا در ترکیر    درصد( به 7/27گونه ) 38که 

  گیراهی ررزمینری   گیاهی بانک برار خراا ر پوشر   
برر   فقرط درصرد(   4/15) ۀگونر  21 ند رحضور داشرت 

 9/11گونره )  24اساس بررسری بانرک برار خراا ر     
بر اساس بررسی پوش  گیاهی ررزمینی  فقطدرصد( 

مشرترا در پوشر     ۀگون 38(. از 4دیده شد )شکل 
 ر در عمرق ارل برود   فقرط گونه  1گیاهی ر بانک بار 

م مشراهده شردند.   گونه در هر در عمرق ارل ر در  32
یافتره،   تاکسون رریر   44شایان ذکر اس  که از میان 

مورد تا حد گونه شناسایی شد ر شناسرایی   41تعداد 
 .(3)جدرل یک تاکسون مقدرر نبود 

)تراکم( بانک بار خاا منطقره برر     متوسط انداز
 18/1)عمرق ارل( ر   2/3نمونه خاا  51اساس تعداد 

دد برار در مترر   عر  3871مترر مربعری،    ( دسی2)عمق 
تراکم بانک برار   ۀ. مقایس(3د )جدرل شبرآررد مربع 

عمقی  ۀسطحی )عمق ارل( نسب  به الی ۀخاا در الی
دهررد کرره بررا افررزای  عمررق  )عمررق درم( نشرران مرری

بانررک بررار خرراا بررا تفررارت   برررداری، انررداز نمونرره
عردد برار    731( از t=18/31ر  P <13/1داری ) معنی

عردد برار در مترر     3311بره   ارل ۀدر متر مربع در الی
 (.5)شکل  یاف درم افزای   ۀمربع در الی
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 گاه سفید پلت پارک جنگلی نور زمینی و بانك بذر خاک ذخیره فلورستیك پوشش گیاهی رو فهرست. 3جدول 

 ماندگاری

تراكم بانک بذر خاک در 
 واحد متر مربع

 عملکرد گونه

 گونه
0 3 
 متر سانتی

3 00  
 متر سانتی

 نکفقط با
 بذر خاک

 مشترک پوشش روزمینی
 و بانک بذر خاک

 فقط پوشش
 زمینی رو

T     * Asplenium adiantum-nigrum L. 

T     * 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) 

P.Beauv. 

T     * Circaea lutetiana L. 

T     * Crataegus microphylla C. Koch 

T     * Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

T     * Epipactis helleborine (L.) Crantz 

T     * Euphorbia amygdaloides L. 

T     * Fraxinus excelsior L. 

T     * Gleditsia caspica Desf. 

T     * Hedera pastuchovii Woronow 

T     * Lamium album L. 

T     * Mercurialis perennis L. 

T     * 
Phyllitis scolopendrium (L.) 

Newman 

T     * 
Polypodium vulgare auct. p.p. non 

L. 

T     * Polystichum aculeatum (L) Schott 

T     * Populus caspica (Bornm.) Bornm 

T     * Prunus divaricata Ledeb. 

T     * Pteridum aquilinum (L.) Kuhn. 

T     * Pteris dentata Forssk. 

T     * Quercus castaneifolia C. A. May. 

T     * Ruscus hyrcanus Woronow 

T     * Smilax excelsa Duham. 

T     * Ulmus carpinifolia Gled. 

T - 5/31  *  Acer velutinum Boiss. 

Lp 7/3 1/3  *  Ajuga reptans L. 

Sp 1/1 1/29  *  Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Lp 7/79 3/17  *  Carex divulsa 

Lp 15 1/44  *  Carex remota 

Lp 7/491 3/242  *  Carex sylvatica L. 

T - 31  *  Carpinus betulus L. 

T - 4/1  *  Diospyrus lotus L. 

T - 4/1  *  Equisetum maximum LaMedit. 

Lp 51 15  *  Ficus carica L. 

Sp 7/1 8/28  *  
Microstegium vimineum (Trin.) A. 

Camus 
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 گاه سفید پلت پارک جنگلی نور زمینی و بانك بذر خاک ذخیره فلورستیك پوشش گیاهی رو فهرست. 3جدول ادامه 

 ماندگاری

تراكم بانک بذر خاک در 
 واحد متر مربع

 عملکرد گونه

 3 0 گونه
 متر سانتی

3 00  
 متر سانتی

 فقط بانک
 بذر خاک

 ک پوشش روزمینیمشتر
 و بانک بذر خاک

 فقط پوشش
 زمینی رو

Sp 7/33 3/242  *  
Oplismenus undulatifolius (Ard.) 

Roem. & Schult. 

T - 8/1  *  Parotia persica (DC.) C. A. May. 

Lp 1/1 8/1  *  Poa annua L. 

Lp 7/3 4/1  *  Pteris cretica L. 

T - 4/1  *  
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) 

Spach 

Lp 35 1/33  *  Rubus hyrcanus Woron. 

Sp 7/3 3/7  *  Viola alba L. 

Sp - 4/1 *   Acalypha australis L. 

Sp - 1/3 *   Adianthum capillus-veneris L. 

Sp - 8/1 *   
Alliaria petiolata (M. Bieb.) 

Cavara & Grande 

Sp - 4/1 *   Amaranthus hybridus L. 

Lp 51 9/27 *   Artemisia annua L. 

Sp 21 2/29 *   Athyrium filix- femina (L.) Roth. 

Sp - 4/5 *   Atropa belladonna L. 

Sp 7/1 4/31 *   Cardamine hirsuta L. 

Sp - 1/3 *   Conyza bonariensis (L.) Cronquist 

Lp 7/31 1/1 *   Conyza canadensis (L.) Cronq. 

Lp 7/3 4/1 *   Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Lp 1/1 4/1 *   Eclipta prostrata (L.) L. 

Lp 7/3  *   Geranium robertianum L. 

Lp 7/351 41 *   Hypericum perforatum L. 

Lp 1/33 1/8 *   Juncus effusus Linnaeus 

Sp - 4/1 *   Lithospermum officinale L. 

Lp 5 1/3 *   Lycopus europaeus L. 

Lp 1/71 1/38 *   Lythrum salicaria L. 

Lp 7/3 4/1 *   Mentha aquatica L. 

Sp - 4/1 *   Phytolacca americana L. 

Lp 1/11 3/37 *   Solanum nigrum L. 

Sp - 8/1 *   Stellaria media (L.) Vill. 

Lp 5 9/2 *   Typha latifolia L. 

Lp 1/48 1/1 *   Veronica officinalis  L. 

T سال( 3= بانک بار موقتی )بارر با پایداری کمتر از، Spسرال(،   5تا  3می )بارر با پایداری  = بانک بار نیمی داLp  مری )برارر برا     = بانرک برار دا

 .سال( 5پایداری بیشتر از 
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 زمینی منطقه یاهی روای بانك بذر خاک و پوشش گ . نمودار غنای گونه1شکل 
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 اشتباه معیار( در دو عمق مختلف ±بانك بذر خاک )تراکم  ة. متوسط انداز1شکل 

 
 Carex sylvatica ،Oplismenusهررای  گونرره

undulatifolius ،Carex remota ،Hypericum 

perforatum ،رCarex divulsa ۀبرره همررراه در گونرر 
قشرالقی   یر توسکا (.Ficus carica L)درختی انجیر 

(Alnus glutinosa (L.) Gaertn) ترتی  برا ترراکم    به
عدد در  1/29ر  ،15،  3/17، 5/44، 1/19، 3/242بار 

 ۀتری  ترکی  گیاهی بانک بار در الیر  متر مربع فراران
 رابطه، شوند. در ای  سطحی خاا منطقه محسوب می

 Carex sylvatica ،Hypericumهررررای  گونرررره

perforatum ،Carex divulsa ،Lythrum salicaria ،
Carex remota ر Artemisia annua   ۀبه همرراه گونر 

، 7/351، 7/491 ترتی  با ترراکم برار   درختی انجیر به
ترری    عدد در متر مربع فراران 51، ر 15، 1/71، 7/71

عمقری خراا منطقره     ۀترکی  گیاهی بانک بار در الی
ر  8/19ترتیر    های مزبور به شوند. گونه محسوب می

های  یافته از نمونه های رری  درصد از کل نهال 2/81
بانک بار سطحی ر عمقی خراا منطقره را بره خرود     

هرای درختری    اختصاص دادند. بررسی بانک بار گونه
منطقه نشان داد که از میان درختان منطقه، فقط ترراکم  

قشررالقی  یدرخترری انجیررر ر توسررکا ۀبرارر در گونرر 
ر متر مربع در بانرک  بار د 11ر  85ترتی  با تراکم  به

بود  چشمگیرمتر(  سانتی 31ر1بار خاا منطقه )عمق 

 خاا بار بانک در فقط گونه 21

 مشترا گونه 38 ینیزم رری اهیگ پوش  در فقط گونه 24
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در بانرک برار خراا     های درختی یا اصالً گونه ۀر بقی
انردا   یا برا ترراکم ر فرارانری نسربتاً     ندحضور نداشت

ه سرررخ، مرراد  ۀهمچنرری  گونرر  .داشررتندحضررور 
(Athyrium filix-femina (L.) Roth)  ترتیر  برا    بره

عدد در متر مربع تنهرا   2/49ها   مجموع تراکم بانک
)عمق شده در بانک ها  منطقه  سرخ، مشاهده ۀگون
 د.شمعرفی متر(  سانتی 31ر1

 پایداری بانک بذر خاک
 فقرط گونره   24د که تعداد شدر ای  مطالعه مشخ  

ر در ترکیر  بانرک    نددر پوش  گیاهی حضور داشت
 در گرره بانک بار موقتی ر بنابرای ، بار غای  بودند

گونره کره در هرر در     38بندی شردند. از تعرداد    طبقه
زمینری ر بانرک برار حضرور      بخ  پوش  گیاهی رر

مترر   سرانتی  5رر 1در عمرق   فقطگونه  1داشتند تعداد 
بودنرد ر  سرطحی خراا( قابرل مشراهده      ۀخاا )الیر 

بنردی   در گرره بانک بار خاا مروقتی طبقره   بنابرای ،
یراهی  مشترا در پوش  گ ۀگون 32مجموع از شدند. 

 ۀر بانک بار خاا کره در هرر در عمرق خراا )الیر     
اینکره   ا توجره بره  سطحی ر عمقی( حضور داشتند بر 

خاا بیشتر بود  ۀها در کدام الی متوسط تعداد بارر آن
در مردت )  می کوتراه  در یکی از در گرره بانک بار دا

میزان بارر در عمرق ارل بیشرتر از عمرق     صورتی که

در صرورتی  مردت )  بلندمی  ( ر بانک بار داود.درم ب
( برود. میزان بارر در عمق درم بیشتر از عمق ارل که 

گونه در گرره بانک  4 ،بندی شدند. بر ای  اساس طبقه
گونه در گررره بانرک برار     8مدت ر  می کوتاه بار دا

از تعرداد   ،بندی شدند. همچنری   مدت طبقه می بلند دا
زمینری   ای که در ترکیر  پوشر  گیراهی رر    گونه 21
  ر فقط در ترکی  گیاهی بانک بار خراا قابرل   غای

گونره در گررره بانرک برار      33مشاهده بودند، تعداد 
ارل الیۀ ها در عمق  مدت )تراکم بارر آن می کوتاه دا

 32( ر تعرداد  .درم خاا بودالیۀ خاا بیشتر از عمق 
مدت )تراکم بارر  می بلند گونه در گرره بانک بار دا

ارل الیرۀ  ا بیشتر از عمرق  درم خاالیۀ ها در عمق  آن
 ،طور کلری  (. به1بندی شدند )جدرل  ( طبقه.خاا بود

 ۀگونر  15نتایج ای  تحقیق نشان داد که از تعداد کرل  
های موجود در ترکیر    شده )تلفیقی از گونه شناسایی

گیرراهی کنررونی ر بانررک بررار خرراا( در جنگررل     
 11پل  پارا جنگلی نور، تعرداد   سفید  شد حفاظ 
درصد( فقط در بانک بار مروقتی خراا    3/41گونه )

درصرد( در   3/21گونره )  35تعرداد   داشتند رحضور 
 8/11گونره )  21مردت ر   می کوتاه بانک بار خاا دا

مردت حضرور    می بلنرد  درصد( در بانک بار خاا دا
 (.1، شکل 3)جدرل  داشتند

 

 

 پلت سفید ةشد های موجود در جنگل حفاظت . درصد پایداری بذور گونه7شکل 

 یموقت بار بانک درصد 3/41

 مدت کوتاهی م دا بار بانک درصد 8/11 مدت بلندی م دا بار بانک درصد 3/21
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 گیری نتیجه

بندی بانک بار خراا   هدف از انجام ای  مطالعه، طبقه
 رایسفید پل  پارا جنگلی نور ب  شد جنگل حفاظ 

دقیررق ظرفیرر  تنرروع زیسررتی گیرراهی منطقرره ر  ۀارا رر
ارزیابی بانک بار خاا در احیرا ر بازسرازی ترکیر     

زمینی بر مبنای تعیی  طول عمر بار  پوش  گیاهی رر
های مختلفری بررای بررآررد طرول      ررش ،. تاکنونبود

مشتمل  عمر بارر ر بررسی ماندگاری بانک بار خاا
[، بررسرری 28بررر آزمایشررات ترردفی  مصررنوعی بررار ]

، 37صفات فیزیکی بار از قبیل اندازه ر شرکل برار ]  
هرا در پوشر  گیراهی ر در     [، بررسی توزیع گونه29

بانک بار خاا طی فصول  ۀر مطالع ،[8اعماق خاا ]
[ رجرود  35، 8بنردی فصرلی( ]     سرال ) طبقره  مختل

مانردگاری برار بره     ۀ. مشکل اصلی مطالعشته اس دا
ررش آزمایشررات ترردفی  مصررنوعی، هزینرره ر رقرر  

شرود   صررف مری   هرا  زیادی اس  که در ای  آزمرای  
چون تعیی  طرول عمرر برارر بررای برخری از       ،[28]

ینرد در طرول چنردی     اشدن فر ها نیازمند طوالنی گونه
 ،. همچنری  اس پای  دقیق  برایچندی  دهه  سال یا

نتایج حاصل از آزمایشرات دفر    که بر ای  اس   نظر
آمیز بوده ر معموالَ طول عمر برآرردی  مصنوعی مبال ه

از ای  ررش همواره بیشتر از طول عمر راقعری برارر   
در امرا  . اس های طبیعی  در بانک بار خاا رریشگاه

اسرتفاده از صرفات    رابطه با برآررد طول عمر برار برا  
کلری برر    نظرر فیزیکی بار از قبیل اندازه ر شکل بار 

دلیرل اینکره    ای  اس  کره برارر کوچرک ر گررد بره     
ر در نتیجره  کننرد   مری راحتی در داخل خراا نفروذ    به
شردن   زنی یرا ت ایره   یافت  شان، جوانه دلیل کاه  به

هرا در   خروار، میرزان مانردگاری آن    توسط عوامل برار 
[. امرا مرررر   11، 29، 34یابد ]   میداخل خاا افزای

کلی برای تمرام    دعمنابع حاکی از آن اس  که ای  قا
هرای رریشری در دنیرا صردق      های گیاهی ر تی  گونه

[ در بررسری ارتبراط   13] 1کند. لیشم  ر رستوبی نمی
هررا در بانررک بررار  فیزیکرری بررارر بررا مانرردگاری آن 

هرا  زارهای خشک استرالیا نشان دادنرد کره نره تن    بیشه
ر ر صرفات  رداری بری  طرول عمرر برا     ارتباط معنری 

مرورد   ۀهرا رجرود نردارد، بلکره در منطقر      فیزیکی آن
مطالعه بارر درش  ر غیر کرری مشاهده شردند کره   

ها در داخل خاا به بی  از چند  قابلی  ماندگاری آن
هرا در   توزیع گونره  ۀدر مطالعشد.  دهه نیز متجارز می

 34 کره  از آنجا پوش  گیاهی ر اعماق مختل  خاا
شرده در مقایسره برا برارر نزدیرک       بار عمقی مدفون

ر از آنجرا کره    داشرتند سطح خاا طول عمر بیشتری 
توزیع عمودی برارر در خراا ترا حردردی شرواهد      

 ،بنرابرای   ،[11]دهرد   دقیقی از طول عمر بار ارا ه می
عنروان یرک    تواند به که ررش مزبور میگف  توان  می

کرار گرفتره    اندگاری بارر بهررش مناس  در تعیی  م
از آنجرا کره حرکر  برارر در خراا       ،شود. در راقع

مردت بره    بسیار آرام ر محال اس  که بارر در کوتراه 
در نتیجه  ،متر نفوذ کنند سانتی 31ر5اعماق پایی  مثالَ 
ر بگیرنرد  بارری در ایر  الیره قررار    اتفاقی نبوده که 

  بارر بررسی نسب ،. بنابرای بیشتری دارندطول عمر 
صرورت   تواند به های باالیی ر زیری  خاا می در الیه

معیار جایگزی  برای طول عمر بار مورد استفاده قرار 
بر ای  نیز  [28] 2ر همکاران بکر رابطه،گیرد. در ای  ب

هرای   هرا در الیره   که بی  توزیع برارر در گونره   نظرند
آرری  ها مطابق  شگف  مختل  خاا با ماندگاری آن

عنوان یک رکر    د ر از آنجا که ای  مسئله بهرجود دار
بندی تامسرون ر همکراران    طبقه مهمدر ررش  اساسی

 راررش مزبور  بنابرای ، ،مد نظر قرار گرفته اس  [7]
بهتری  ررش برای برآررد طرول عمرر برار ر تعیری      

در  ماندگاری بانک برار خراا معرفری کردنرد.     ۀدرج
ع عمرودی  بندی بانک بار خاا بر اسراس توزیر   طبقه

  شرد  ترکی  گیاهی بانک بار خاا جنگرل حفاظر   

                                                      
1. Leishmsn and Westoby  
2. Bekker et al 
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تی  بانرک برار    1سفید پل  پارا جنگلی نور تعداد 
مری   دا خاا مشتمل بر بانک بار خاا مروقتی، نیمره  

مردت( برا    مری بلنرد   می )دا ر دا ،مدت( می کوتاه )دا
 د.شترکی  گیاهی متمایز به شر  ذیل ارا ه 

گررره کره    بانک بار خاا )موقتی(: ایر   ،3تی  
 Brachypodium sylvaticumهرای  مشتمل برر گونره  

(Huds) P.Beauv, Circaea lutetiana L., 

Crataegus microphylla C. Koch, Dryopteris 

filix-mas (L) Schott, Epipactis helleborine (L) 

Crantz, Euphorbia amygdaloides L, Fraxinus 

excelsior L, Gleditsia caspica Desf, Hedera 

pastuchovii Woronow, Lamium album L, 

Mercurialis perennis L, Ophioglossum 

vulgatum L, Phyllitis scolopendrium (L) 

Newman, Polypodium vulgare auct. p.p. non 

L, Polystichum aculeatum (L) Schot, Populus 

caspica (Bornm) Bornm, Prunus divaricata 

Ledeb, Pteridum aquilinum (L) Kuhn., Pteris 

dentata Forssk, Quercus castaneifolia C. A. 

May, Ruscus hyrcanus Woronow, Smilax 

excelsa Duham, Ulmus carpinifolia Gled, 

Galium spurium L .در پوش  گیراهی   فقط هستند
ر در ترکی  بانرک برار خراا منطقره      ندحضور داشت
 غای  بودند.

هرای ایر  تیر  را     [ ریژگری 3]م گررای تامسون ر 
برزر ، عردم رجرود      مشتمل بر تولید بارر با انرداز 

زنری در   هایی ماننرد خرواب، توانرایی جوانره     مکانیسم
زنری در   حرارت، قابلی  جوانه ۀطی  رسیعی از درج

هرا   ای  ریژگری  ۀد که کلیندان ر تاریکی مدارم می ،رنو
ر کنرد   مری ریزی را آسان  زنی سریع پ، از بار جوانه

موج  عدم تشکیل بانک بار حتری بررای چنرد مراه     
هرا احتمرال    شود. داشت  بار درش  در ای  گونره  می

که  کند میهای پایینی خاا را کمتر  ها در الیه نفوذ آن
زنری   برودن قابلیر  جوانره    ای  مسئله بره همرراه براال   

های مزبور در طی  رسریعی از نرور ر حررارت     گونه
ها قادر به تشکیل بانک بار پایدار  شود تا آن سب  می

زنی برارر   اگر جوانه ،در داخل خاا نباشند. همچنی 
برا   ،سطحی خاا تحقق نیابد ۀهای مزبور در الی گونه

ای از  توجرره برره اینکرره محررل فعالیرر  بخرر  عمررده 
 هبر  انرد،  های سطحی خاا بارخواران در الیهجمعی  

گیرند  شکارچیان بار قرار می ۀاحتمال زیاد مورد ت ای
شود تا بارر مزبور قادر به  که ای  مسئله نیز سب  می

مهرم در   ۀنکتر تشکیل بانک بار خاا پایدار نباشرند.  
یر   ها شاید ایر  مسرئله باشرد کره ا     رابطه با ای  گونه

پایدار را با تولید فراران بار  ها نداشت  بانک بار گونه
زنری   ر برا قابلیر  جوانره   کننرد   میدر هر سال جبران 
ریرزی در طیر  رسریعی از نرور ر      سریع پ، از برار 

هرای مختلر  گسرترش     حررارت در رریشرگاه   ۀدرج
تروان   هایی را می اما در ای  بخ  گونه .[31یابند ] می

نام برد که اگرچه در ترکی  گیاهی بانک برار خراا   
دلیل اینکه از قابلی  ماندگاری کمی  به ،هده شدندمشا

 ۀدر الیفقط )کمتر از یک سال( ر نیز  ندبرخوردار بود
سطحی خاا حضور یافتند در گرره بانک بار موقتی 

 Acer velutinumخاا ارا ه شدند. ای  دسته شرامل  

Boiss. ،Carpinus betulus L. ،Diospyrus lotus 

L. ،Equisetum maximum LaMedit. ،Parotia 

persica (DC) C. A. May. ،Pterocarya 

fraxinifolia (Lam) Spach، Stellaria media (L) 

Vill.[ اعتقراد دارنرد کره    3] تامسون ر گررایم  .هستند
کننرده   خرزان  ۀهای معتدل های درختی جنگل اکثر گونه

 د.نگیر در ای  گرره قرار می
یر   مردت: ا  می کوتراه  بانک بار خاا دا، 2تی  

ها قابلیر    هایی اس  که بارر آن تی  مشتمل بر گونه
. را دارند سال 5ماندگاری بی  از یک سال ر کمتر از 

در ای  تی  تعداد زیادی از برارر پر، از پراکنردگی    
ر تعردادی از برارر کره     کننرد  میزنی  سرع  جوانه به

زنی کنند تبردیل بره    طور مستقیم جوانه به یستندقادر ن
شوند. بخشری از ترکیر  گیراهی     ر میبانک بار پایدا
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 داشرتند، در ای  تی  قررار  که  ،بانک بار خاا منطقه
 ,.Alnus glutinosa (L) Gaertnنظیررررررر 

Microstegium vimineum (Trin) A. Camus 
Oplismenus undulatifolius (Ard) Roem., & 

Schult. ،Viola alba L. Acalypha australis L., 

Adianthum capillus-veneris L., ،Alliaria 

petiolata (M. Bieb) Cavara & Grande., 

Athyrium filix- femina (L) Roth., Atropa 

belladonna L., Conyza canadensis (L) Cronq., 

Lithospermum officinale L., Phytolacca 

americana L., داشرتند، خاا حضور  ۀدر هر در الی 
برود یرا اینکره     حی بیشترسط ۀدر الیها  رلی تراکم آن

ر از ترکیر    ندهای سطحی حضور داشرت  در الیه فقط
ایر  تیر  از    .بودنرد پوش  گیاهی ررزمینری غایر    

[ نقرر  مهمرری در  1] 1ر همکرراران دیرردگاه برراکر 
های گیاهی پر، از برارریزی فقیرر در یرک      جمعی 

هرای سرالیانه در    خشکی یا پ، از انجرام بررش    درر
 2قشرالقی  یتوسکا رابطه،  کنند. در ای جنگل ایفا می

درختی منطقه اس  که قابلی  تشکیل بانک  ۀتنها گون
در  3مدت( را دارد. توسکای ییالقری  می )کوتاه بار دا
عنرروان  ( برره2131زاده ر همکرراران ) اسررماعیل ۀمطالعرر
مری را دارد   ای که قابلی  تشکیل بانرک برار دا   گونه

 د که ای  مسئله اهمی  توسرکای ییالقری ر  شمعرفی 
هرررای  قشررالقی را در بازسررازی ر احیرررای جنگررل   

 .دهد نشان می ای شمال کوهستانی ر جلگه
 گررره  ایر   :مردت  بلنرد  مری  دا بار بانک، 1 تی 
 Carex divulsa Stokes., Carex های گونه بر مشتمل

remota Richards, Carex sylvatica L., Poa 

annua L., Conyza bonariensis (L) Cronquist, 

Eclipta prostrata (L) L., Hypericum perforatum 

L., Lycopus europaeus L., Lythrum salicaria 

L, Ajuga reptans L., Ficus carica L., Pteris 

                                                      
1. Bakker et al 

2. Alnus glutinosa  

3. Alnus Subcordata 

cretica L., Rubus hyrcanus Woron., 

Amaranthus hybridus L., Artemisia annua L., 

Digitaria sanguinalis (L) Scop., Mentha 

aquatica L., Solanum nigrum L., Typha 

latifolia L., Veronica officinalis L., Juncus 

effusus Linnaeus, Geranium robertianum  اس .
فرراران ر تولیرد    ۀبراردهی سرالیان  که همگی قادر بره  
 ۀهرا در دامنر   زنری آن  که جوانه ندا بارر بسیار کوچک

ر افترد   میریژه نور اتفاق  محدردی از شرایط دما ر به
اشرکوب جنگرل    تاریکی ر عدم دسترسی نور در زیرر 

[. در 3شرود ]  هرا مری   زنی برارر آن  موج  عدم جوانه
هایی که در ای  تیر    تعداد اندکی از بارر گونه ،راقع

گیرنررد پرر، از پراکنرردگی   از بانررک بررار قرررار مرری 
هرا   ای از برارر آن  سرهم عمرده   ر کننرد  میزنی  جوانه

ر تشرکیل بانرک    ماننرد  میصورت مدفون در خاا  به
ر طری  بانک بار ای  تی  د  دهند. انداز بار پایدار می

ر کنرد. براکر    فصول مختل  سال ت ییر چنردانی نمری  
هرای ایر     که اغل  گونره  بر ای  نظرند[ 1همکاران ]

که همی   اند تی  دارای مکانیسمی از یک خواب ذاتی
زنی پ، از پراکندگی ناتوان ر  ها را از جوانه خواب آن

که ای  مسئله کند  میتأخیری عمل  یعنوان مکانیسم به
برارر کوچرک ر در نتیجره افرزای       به همراه تولیرد 
رفرت  مانردگاری    ها در خاا بره براال   شان، تدفی  آن

ها در داخرل خراا ر تشرکیل بانرک برار دا مری        آن
ای کره در   گونره  22شرود. از میران    مدت منجر می بلند

مدت جنگل  می بلند ترکی  گیاهی بانک بار خاا دا
بنردی   سفید پل  پارا جنگلی نور طبقه  شد حفاظ 
 Conyza canadensis (L) ۀگونرر 5تعررداد  شرردند

Cronq.، Eclipta americana (L) L، Amaranthus 

hybridus L.، Artemisia annua L.، Solanum 

nigrum L گیاهان غیر جنگلی مهراجم قررار     در زمر
ها از محیط پیرامون جنگرل توسرط    دارند که بارر آن

ور مزب های خصوص در مورد گونه افشان به عوامل بار
ایر   نتایج توسط باد ر آب به داخل جنگل نفوذ کردند. 
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[ مبنی بر 12] تحقیق از ای  نظر با نتایج تحقیق تامسون
مردت بره    مری بلنرد   اینکه قابلی  تشکیل بانک برار دا 

هرای طروالنی    همراه مکانیسم پراکن  بارر در مساف 
شرود   هرای مهراجم مری    تری  اختصاصات گونره  از مهم

 Carex ۀگونر  9نی  حضور تعداد همخوانی دارد. همچ

remota Richards ،Carex sylvatica L ،Carex 

divulsa Stokes. ،Lycopus europaeus L ،Lythrum 

salicaria L ،Ajuga reptans L ،. Mentha aquatica 

L ،Typha latifolia L هررای  کرره شرراخ  رریشررگاه
ییردی برر   أجنگلی با خراا مرطروب ر آبگیرر اسر  ت    

مورد مطالعه حداقل  ۀای از منطق بخ  عمدهآبگیربودن 
هرای   گونره رابطره  . در ایر   اسر   مراه  4 تا 1در طول 

Typha latifolia L ،Mentha aquatica L ،Lythrum 

salicaria L ،Lycopus europaeus L  کرره فقررط در
مری منطقره حضرور     ترکی  گیاهی بانک بار خراا دا 

ا داشتند همواره در اغلر  مطالعرات بانرک برار خرا     
اررپا با شرایط ماندابی ر آبگیرر نیرز    ۀهای معتدل جنگل

   .[11، 11، 31]گزارش شدند 
درختی منطقه اسر    ۀتنها گون (F. Carica)انجیر 

مردت را دارد.   می بلند که قابلی  تشکیل بانک بار دا
پسند اس  که  درختی پیشاهنگ ر نور ۀانجیر یک گون
از ر های جنگلری ر منراطق بر    عرصه ۀاغل  در حاشی

  دلیرل تولیرد میرو    رلری بره   رد،شده حضور دا تخری 
کوچک  ۀمرک  که متشکل از تعداد زیادی بارر فندق

ر  اسر  خروراا   بوده که برای پرندگان بسیار خروش 
بررا ت ایرره شرردن توسررط پرنرردگان منطقرره تررا اعمرراق 

ر در محل حضور  یابد میهای جنگلی پراکن   عرصه
کند کره   ریح مییابد. نتایج ای  تحقیق همچنی  تص می
بودن قدرت  بودن نیاز نوری انجیر ر همچنی  پایی  باال

 ی درختی منطقه نظیر سرفید  ها رقاب  آن با سایر گونه
شود تا همرواره   ر ممرز سب  می ،پل ، بلند مازر، رن 

حضور ر پراکن  درختان انجیرر در ترکیر  پوشر     
نظرر   اما بره  ،زمینی با محدردی  همراه باشد گیاهی رر

ی  هرا  رسد که انجیر شان، حضور خود در عرصره  می

جنگلی را با تولید برارر برادرام ر در نتیجره تشرکیل     
 ،ایر   بنرابر  .دهد مدت افزای  می می بلند بانک بار دا

های قابل خوردن  که انجیر با تولید میوهگف  توان  می
هررای  توسررط پرنرردگان در سررطح رسرریعی از عرصرره 

حصرول شررایط   ر ترا زمران    یابرد  میجنگلی پراکن  
مناس  برای رری  )تخری  پوش  گیاهی ررزمینی 

صورت بارر مردفون ر در داخرل    شدن توده( به ر باز
امرا بره محرر برررز شررایط       ،یابرد  خاا حضور می

تخری  ر در نتیجره حراف عوامرل رقرابتی از محرل      
ر در ترکیر  پوشر     بدیا می بانک بار خاا رری 

 یابد. زمینی حضور می گیاهی رر
نتایج ای  تحقیق نشان داد که ترکی   ،کلی طور به

گیاهی بانک بار خاا پایردار منطقره عمردتاً توسرط     
که مربوط به مراحل ، 3های علفی پیشاهنگ بارر گونه

هرای علفری    ، اش ال شده ر برارر گونره  اند توالی ۀارلی
اشرکوب کنرونی پوشر  ررزمینری( ر      ساله )زیرر  چند
ک برار خراا   ریژه درختان در بانر  های چوبی به گونه

هرای    گونره  فقط رابطهیابند. در ای   منطقه حضور نمی
تنرد  درختی که در ترکی  بانک بار پایدار حضرور یاف 

هرای   ر سرایر گونره   نرد توسکای قشالقی ر انجیر بود
ر بلروط کره از    ،پلر ، رن  درختی منطقه مانند سرفید 

فرارانررری بررراالیی در ترکیررر  پوشررر  ررزمینررری  
مری را   بانک بار خاا داتوانایی تشکیل ند برخوردار

بودن پتانسیل احیایی  د که ای  مسئله بیانگر پایی نندار
منطقه در بازیابی پوش  گیاهی کنونی در صورت هر 

 .اس گونه تخری  در رریشگاه 
 

 

                                                      
1. Pionneer 
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