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معرفی فلور ،شکل زیستی و کورولوژی بانک بذر خاک
ذخیرهگاه شمشاد ) ،(Buxus hyrcana Pojarkپارک جنگلی سیسنگان
فرشته باصری ،مسلم اکبرینيا و اميد اسماعيلزاده *
گروه جنگلداری ،دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي نور ،دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ايران

چکیده
در پژوهش حاضر ،ترکيب گياهي بانك بذر خاک ذخيره گاه شمشاد سي سنگان با استفاده از روش کشت گلخانه ای
بررسي شد .نمونه برداری بانکك بکذر خکاک در  341نقطکه از رويشکگاه در دو دوره زمکاني اواخکر آبکانمکاه و اوايکل
خردادماه با استفاده از يك قاب فلزی  511سانتيمترمربعي تا عمق  4سانتيمتکری انجکام شکد .نتکاي نشکان داد ککه در
بانك بذر خاک منطقه ،تعداد  76گونه گياهي متعلق به  71جنس و  10تيره گياهي حضور داشتند 54 .گونه متعلق بکه
 20تيره در بانك بذر خردادماه و  43گونه متعلق به  12تيره در بانك بذر آبانماه شناسايي شد .تيره های Asteraceae

با  6گونه ( 31/4درصد) Lamiaceae ،با  7گونه ( 3درصد) Poaceae ،با  4گونه ( 6/4درصد) و  Rosaceaeبا  5گونه
( 7درصد) ،به عنوان بزرگترين تيره های گياهي موجود در بانك بذر خاک منطقه بودند که در مجموع  12/0درصکد
از کل گونهها را شامل شدند .همچنين ،نتاي نشان داد ککه همکيکريپتوفيکتهکا ( 20/5درصکد) و کوروتيک

اروپکا-

سيبری ( 21/3درصد) به ترتيب به عنوان مهمترين گروههای ساختاری طيف زيسکتي و فيتوکوريکون ترکيکب گيکاهي
بانك بذر خاک منطقه محسوب ميشوند .از تعداد کل گونه های شناسايي شده در بانك بذر خاک منطقه ،تعداد 11
گونه ( 55/7درصد) فقط در ترکيب گياهي بانك بذر خاک حضور يافته و اصالً در پوشش گياهي روزميني مشاهده
نشدند .در اين ارتباط ،فقط بذور  31گونه چوبي شبخسب ،انجير ،توت ،کلهو ،داغکداغان ،ليلكکي ،شمشکاد ،اوجکا،
آزاد و ممرز در بانك بذر خاک منطقه ثبت گرديد که از ميان آنها فقط  7گونه نخسکت قابليکت تشکكيل بانکك بکذر
خکاک دايمکي را دارنککد .ايکن موضکوع نککه تنهکا شککباهت ککم بکين پوشککش گيکاهي روزمينکي و بانککك بکذر خککاک در
اکوسيستم های جنگلي معتدله را تأييد ميکند بلكه اهميت مطالعه بانك بذر خاک در معرفي دقيکقتکر ظرفيکت تنکوع
زيستي گياهي منطقه را نيز نشان ميدهد.
واژههای کلیدی :بانك بذر خاک ،ذخيرهگاه جنگلي سيسنگان ،شمشاد ،شكل زيستي ،فلور ،کوروتي

مقدمه
شمشکاد هيرککاني ) (Buxus hyrcana Pojark.تنهکا

گونه از جنس شمشاد در جنگل های هيرکاني است ککه
بککه صککورت لكککههککای کوچککك و بککزر
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بسياری از مناطق جلگه ای و در ميانبنکد بيشکتر در عمکق

مناطق با رويكرد شناسايي فلور ،جامعهشناسي گيکاهي و

درههای مرطکوب و دامنکه ککوههکا انتشکار دارد .شمشکاد

تهيه نقشه پوشش گياهي بررسي شدهاند (Akbarinia et

هيرکاني هر چند در برخي از منابع بکه عنکوان يکك نکژاد

2004

Esmailzadeh؛

جغرافيايي از گونه شمشاد اروپايي (B. sempervirens

Asgharzadeh et al., 2008؛ Razavi and Abbasi,

) L.معرفي شده است اما اين گونه به دليل اختالفهکای

2009؛ Asadi et al., 2011؛ Naqinezhad and

آشكار گياهشناسي و نيکز خاسکتگاه جغرافيکايي از گونکه

) .Zarezadeh, 2012بررسي فلکور بکه ويکژه بکرای يکك

مشککابه اروپککايي کککامالً متمککايز اسککت و بککه عنککوان يککك

منطقه حفاظت شده بکه لحکا فکراهم سکاختن اطالعکات

تاکسککون گيککاهي مجککزا در پايگککاه بککينالمللککي نککامهککای

زيربنککايي در مککورد ظرفيککت اکولوژيککك آن منطقککه بککه

گياهان ) (IPNIمعرفي و انحصاری جنگل هکای خکزری

منظور بررسي کارآيي مديريت حاکم بر منطقه ،امكکان

قلمککداد مککيشککود ) .(Asadi et al., 2011شمشککاد از

و آسکيبپکذير حکايز

معدود درختان پهنبر

هميشه سبز جنگل هکای شکمال

ايران است که ديرزيستي بکاييي دارد و بکه دليکل توليکد

al.,؛ 2004

al.,

حفظ گونه های در خطکر انقکرا

et

اهميت فکراوان اسکت (Nadjafi-Tireh-Shabankareh

).et al., 2008

چوب با ارزش ،سطوح وسيعي از جنگلهای آن توسکط

 Majorو  )3377( Payottمعتقدند که تعريف کامل

افراد سودجو بهرهبرداری شده است و متأسکفانه همکواره

جامعه گياهي بايسکتي شکامل بکذرهای زنکده مکدفون نيکز

مورد دستدرازی و تخريب قرار دارد .امروزه بکه دليکل

باشد ،زيرا تنها پوشش گيکاهي روزمينکي در يکك تکوده

کاهش چشمگير جنگل های آن ،اين درخکت ارزشکمند

بخشي از اکوسيستم نيست بلكکه بکذور زنکده مکدفون در

جنگکل هکای

خاک يا بانك بذر خاک را نيز بايد به عنکوان بخشکي از

هيرکککاني قککرار گرفتککه اسککت (Jalili and Jamzad,

ترکيب پوشش گياهي در منطقه قلمداد کرد .بانك بکذر

) .1999بهتککرين رويشککگاههککای آن در شککمال ايککران در

خاک شامل بذرهای زنده مدفون درون خکاک يکا روی

ارتفاع بين  21تا  511متر از سطح دريای آزاد قرار دارد

سطح خاک طي زمان است .ظهور گونکههکای جديکد از

اما تا ارتفاع  3211متکر نيکز مشکاهده مکيشکود (Sabeti,

بانك بذر خاک در زمانهای مختلف ممكن است نقش

) .1994يكککي از رويشککگاههککای ايککن گونککه انحصککاری

مؤثری در ترکيب ،ساختار و پويايي پوشش گياهي ايفکا

جنگککلهککای هيرکککاني ،ذخيککرهگککاه پککارک جنگلککي

کنکد ) .(Fenner and Thompson, 2005بانکك بکذر

سيسنگان است.

خاک پتانسيل قوی در توسعه پوشکش گيکاهي روزمينکي

در فهرست گونه هکای در معکر

انقکرا

منککککاطق حفاظککککت شککککده نمونککککههککککای بكککککر و
دستنخوردهای از بومسازگانهای طبيعي هستند که بکه

دارد و در تغيير ترکيب و اصالح غنای گونه ها ،همچنين
در حفظ تنوع زيستي مؤثر است ).(Lu et al., 2010

دليکککل ذخکککاير بکککا ارزش گيکککاهي و جکککانوری و سکککاير

مطالعه بانك بذر خاک به منظور ارايه هرچه جامعتکر

ويژگيهای استثنايي و متنوع از ميکرا هکای فرهنگکي و

از ظرفيت تنکوع زيسکتي گيکاهي يکك منطقکه (بکا آشکكار

ملي هر کشور محسوب ميشوند .تاکنون تعدادی از اين

سککاختن ترکيککب گيککاهي کککه اکنککون در پوشککش گيککاهي

33

معرفي فلور ،شكل زيستي و کورولوژی بانك بذر خاک ذخيرهگاه شمشاد ) ،(Buxus hyrcana Pojarkپارک جنگلي سيسنگان

روزمينککي حضککور ندارنککد) حککايز اهميککت فککراوان اسککت

رويشککگاههککای منحصککر بککه فککرد شمشککاد در جنگککلهککای

) .(Esmailzadeh et al., 2011بانك بذر خکاک ممكکن

جلگه ای شمال محسوب مکيشکود ظرفيکت دقيکقتکری از

است حاوی بذور برخي از گونه های گياهي باشد ککه بکه

ترکيب فلوريستيك اين رويشگاه ،را ارايه نمايد.

علت فشار رقابت با گونه های اصلي قادر بکه رويکش و در
نتيجککه حضککور در ترکيککب گيککاهي روزمينککي نباشککد .ايککن

مواد و روشها

گونه ها فعالً به صورت بذر در داخل خاک مدفون اسکت

موقعیت منطقه :پارک جنگلي سي سنگان در بخکش

و به هنگام بروز شرايط مناسب در منطقه حضور مييابند،

جلگه ای حاشيه جنوبي دريای مازندران در  11کيلومتری

بنابراين به عنوان بخشي از تنوع گياهي هر منطقه بايکد مکد
نظر قکرار گيرنکد )Diaz-Villa et al., 2003؛ Vila and

) .Gimeno, 2007اين در حالي است که مطالعکات تنکوع

شککر نوشککهر در مختصککات جغرافيککايي  11○ 11/ 11//تککا

//

/

○

 11 14 11عکککککر

//

/

○

شکککککمالي و  43 56 11تکککککا

 43○ 53/ 11//طول شرقي واقع است .مساحت کل پکارک

زيستي گياهي در رويکشهکای جنگلکي معتدلکه اغلکب بکه

جنگلي  432هكتار است که از اين ميزان ،در حکدود 451

بررسي ترکيکب پوشکش گيکاهي روزمينکي محکدود شکده

هكتار آن به صورت جنگل حفاظت شکده شمشکاد اسکت

است و بکه ترکيکب گيکاهي بانکك بکذر خکاک بکه عنکوان

) .(Roodi et al., 2012بکه طکور کلکي ،شکيب عرصکه در

بخشي از تنوع زيستي گياهي بکالقوهای ککه درون خکاک

کالسککه  4-1درصککد قککرار دراد و از ارتفککاع  -27متککر در

مککدفون اسککت و ممكککن اسککت کککه هککيگ گککاه در پوشککش

بخش ساحلي شکروع شکده ،تکا ارتفکاع  324متکر از سکطح

گياهي روزميني حضور نيابند تکوجهي نمکيشکود (Diaz-

دريا به سمت جنگلهای کوهپايکهای ادامکه دارد .متوسکط

Villa et al., 2003؛  .(Vila and Gimeno, 2007بر اين

بارنککدگي سککاليانه منطقککه  3113ميلککيمتککر ،متوسککط دمککای

اساس ،پژوهش حاضر در نظر دارد تا با بررسي گونههکای

ساليانه  37/4درجه سانتيگراد و اقليم منطقه بر اساس اقلکيم

گياهي موجود در بانك بکذر خکاک ذخيکره گکاه شمشکاد

نمککای آمبککرژه خيلککي مرطککوب بککا زمسککتانهککای معتککدل

) (Buxus hyrcana Pojarkسککيسککنگان کککه يكککي از

محسوب ميشود (شكل .)3

شكل  -3نقشه موقعيت پارک جنگلي سيسنگان
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روش تحقیق
اطالعات بانك بذر خاک با روش جوانه زنکي نونهکال

برای جوانهزني) به گونهای پخش شد ککه ضکخامت آنهکا
بيشتر از  2سانتي متر نباشد تا کليه بکذور در معکر

نکور و

(کشکت گلخانکهای) )(Thompson and Grime, 1979

هوا قرار بگيرند و از شانس بکايی جوانکه زنکي برخکوردار

جمعآوری شد .نمونه های خاک برای بررسي بانك بکذر

باشککند ) .(Esmailzadeh et al., 2010bبککرای تککأمين

در خرداد ماه يعني زماني که انتظکار مکيرود اغلکب بکذور

رطوبت مورد نياز برای جوانهزني بذور و رشد نونهکالهکا،

موجود در خاک جوانه زني کرده و بذرپاشي سال جديکد

نمونهها هر  3تا  2روز آبيکاری شکدند .نونهکالهکای ظکاهر

آغاز نشکده باشکد )Esmailzadeh et al., 2011؛ Asadi

شککده در هککر گلککدان بککه طککور هفتگککي پککس از کشککت

) et al., 2012و آبککان مککاه (زمککاني کککه انتظککار مککيرود

نمونه های خاک تا  33ماه (زمکاني ککه ديگکر هکيگ نهکالي

بذرپاشي گونه های گياهي تكميل شده و هنوز جوانهزنکي

سبز نشد) بررسي گرديد.

آغاز نشده اسکت) گرفتکه شکد .نمونکهبکرداری بانکك بکذر

نونهککالهککا بککا اسککتفاده از منککابع موجککود شککامل فلککورا

خککاک بککا اسککتفاده از يککك قککاب فلککزی بککه ابعککاد 21×21

ايرانيكا ) ،(Rechinger, 1963-2010مجموعه فلورهای

سانتي متر به عمق  4سانتي متر در  341نقطه که به صکورت

فارسککي ايککران ) (Assadi et al., 1988-2010و فلککور

تصادفي در سطح منطقه پراکنش داشکتند ،بکه عمکل آمکد.

رنگي ايران ) (Ghahraman, 1975-2000به طور دقيکق

نمونه ها پس از استخراج و جدا کردن سنگريزه ،بکه طکور

شناسايي شدند .شكل زيستي گياهان بر اساس ردهبنکدی

جداگانه در کيسههکای پالسکتيكي قکرار گرفتکه و پکس از

 )3315( Raunkiaerتعيککين گرديککد .در ايککن ردهبنککدی

برچسبگذاری به محل سردخانه مرکز بذر جنگلي خکزر

گياهان بر اساس موقعيت جوانههای تجديد حياتکننده

ارسال شدند .نمونه ها در سردخانه به مدت  2تکا  1مکاه در

که شاخهها و بر های جديد پس از فصل نامسکاعد در

دمککای  1تککا  5درجککه سککانتيگراد( بککه منظککور سککرمادهي

آنهکککا منشکککأ مکککيگيرنکککد بکککه گکککروه فانروفيکککتهکککا

مصنوعي جهت حصکول شکبيهسکازی خکواب زمسکتاني و

) ،(Phanerophytesکامککهفيککتهککا )،(Chamaephytes

رسيدن به شرايط بهارهسازی ) (stratificationنگهکداری

همي کريپتوفيت ها ) ،(Hemicrptophytesکريپتوفيت ها

شککدند .نمونککههککا پککس از سککرمادهي مصککنوعي بککه محککيط

) (Crptohytesو تروفيککتهککا ) (Therophytesتقسککيم

گلخانه منتقل شدند تکا مطالعکه بانکك بکذر آنهکا بکا روش

ميشوند .سپس اشكال زيستي گياهان منطقه تعيين شکده

پيدايش نهکال ) (seedling emergence methodموسکوم

و طيککف زيسککتي منطقککه ترسککيم گرديککد .بککرای بررسککي

با روش کشت گلخانهای به عمل آيد (Esmailzadeh et

پراکنش جغرافيايي يا کورولوژی ) (chorologyگياهان

) .al., 2010aنمونههای خاک در گلدانهکای پالسکتيكي

ابتدا ،مناطق انتشار آنها با استفاده از منابع فلوری مذکور

که در انتها دارای حفره های ريز به منظور جذب رطوبکت

تعيککين شککد و سککپس کوروتيکک

گونککههککا بککر مبنککای

بودنککد ،بککرای جوانککهزنککي کشککت داده شککدند .درون هککر

تقسککيمبنککدی نککواحي جغرافيککايي و منککاطق فلوريسککتيك

گلدان ،نمونه های خاک روی ييه نازکي از ماسه استريل

 Zoharyو همكاران ( )3331-3301تعيين گرديد .طيف

شده (ضخامت  1سانتي متر جهت جکذب رطوبکت اشکباع

پککراکنش جغرافيککايي گياهککان منطقککه نيککز بککه صککورت

معرفي فلور ،شكل زيستي و کورولوژی بانك بذر خاک ذخيرهگاه شمشاد ) ،(Buxus hyrcana Pojarkپارک جنگلي سيسنگان

هيستوگرام ترسيم گرديد.
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گونه) ،کريپتوفيتها و فانروفيکتهکا هکر ککدام بکا 22/5
درصککد ( 34گونککه) شککكلهککای زيسککتي غالککب ترکيککب
گياهي بانك بذر خاک منطقه هستند و کامهفيتها بکا 1

نتایج
مطالعه بانك بذر خاک در منطقه به شناسايي تعکداد

درصد ( 2گونه) کمترين ميزان حضور را در بانك بکذر

 76گونه گياهي متعلق بکه  71جکنس و  51تيکره گيکاهي

منطقه داشتند (شكل  .)1در اين رابطه ،اپيفيتها که بکه

منجککر گرديککد (پيوسککت  .)3تيککرههککای 6( Asteraceae

عنوان يکك زيرتقسکيم از گکروه فانروفيکتهکا محسکوب

گونه 31/4 ،درصد)7( Lamiaceae ،گونکه 3 ،درصکد)،

ميشوند اصالً در ترکيب بانك بذر حضور نداشتند.

4( Poaceaeگونه 6/4 ،درصد)5( Rosaceae ،گونکه7 ،

نتاي پراکنش جغرافيايي ترکيب گياهي بانکك بکذر

درصد) به عنوان بزرگترين تيره های گيکاهي موجکود در

خاک نيز نشان داد که  21/3درصد از گونه های بررسي

بانك بذر منطقه بودند که در مجمکوع 12/0 ،درصکد از

شده ،متعلق به ناحيه رويشي اروپا-سيبری 33/3 ،درصکد

کل گونهها را شامل شدند (شكل .)2

گونککههککا متعلککق بککه ناحيککه رويشککي اروپککا-سککيبری/

بررسي طيف زيستي بانك بذر خاک منطقه با روش

مديترانهای 20/5 ،درصد گونه ها متعلق به ناحيه رويشکي

 )3315( Raunkiaerنشان داد که همي کريپتوفيت هکا بکا

چند ناحيهای بودند و ساير کوروتي ها با مقکادير کمتکر

 20/5درصد ( 33گونه) ،تروفيتها با  21/3درصکد (37

در سطح منطقه حضور داشتند (شكل .)5

ساير تيره ها
Asteraceae
Lamiaceae
Poaceae

تيره گياهي

Rosaceae
Ulmaceae
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شكل زيستي
شكل  -1طيف زيستي عناصر گياهي موجود در بانك بذر خاک ذخيره گاه پارک جنگلي سي سنگان (شكلهای زيستي :Ph :فانروفيت هکا:Ch ،
کامهفيتها :He ،هميکريپتوفيتها :Cr ،کريپتوفيتها و  :Thتروفيتها)

شكل  -5درصد فراواني پراکنش جغرافيايي گونههای گياهي موجود در بانك بذر خاک ذخيرهگاه پارک جنگلي سيسکنگان (ناحيکه رويشکي:
 :Euro-Sib.اروپا-سيبری :Ir-Tur ،ايراني-توراني :Medit. ،مديترانهای و  :Plurireg.چند ناحيهای)

بحث

خککاک پککارک جنگلککي سککيسککنگان کککه ذخيککرهگککاهي

در تعيين بانکك بکذر خکاک منطقکه از روش کشکت

باارزش از درخت شمشاد ،گونه انحصاری جنگکل هکای

گلخانه ای که يك روش مرسوم در مطالعات بانك بکذر

هيرکاني است و به عنکوان باقيمانکده تکودههکای شمشکاد

خککاک اسککت اسککتفاده شکد )Simpson et al., 1989؛

جنگککلهککای جلگککهای شککمال محسککوب مککيشککود ،بککه

 .(Thompson and Grime, 1979مطالعکه بانکك بکذر

شناسايي تعداد  76گونه گياهي متعلق به  71جنس و 10
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تيره گياهي منجر گرديد 54 .گونه متعلق بکه  20تيکره در

بودن غنای گونهای بانك بذر خکاک در منطقکه مطالعکه

بانك بذر خرداد مکاه و  43گونکه متعلکق بکه  12تيکره در

شده نسبت به جنگل راش دارکال و جنگل حفاظتشده

بانك بذر آبان ماه شناسايي شد .از تعداد کل گونه هکای

خيبوس ميتواند به علت بررسي هر دو بخکش مکوقتي و

شناسايي شکده در بانکك بکذر خکاک منطقکه ،تعکداد 11

دايمککي بانککك بککذر خککاک در مطالعککه حاضککر باشککد در

گونه ( 55/7درصد) در پوشش گياهي روزمينکي منطقکه

صورتي که در دو مطالعه قبلي فقط بخش دايمي بانکك

کککه پککيش از ايککن توسککط  Asgharzadehو همكککاران

بذر خاک مد نظر قرار گرفت .اما نتاي پژوهش حاضکر

( )2110معرفي شده بود مشاهده نشد .اين موضوع نهتنها

هماننککد مطالعککات  Esmailzadehو همكککاران ()2133

شباهت اندک بين پوشش گياهي روزميني و بانك بکذر

و Asadiو همكکککاران ( )2132تصکککريح مکککيکنکککد ککککه

خاک در اکوسيستم های جنگلي معتدله را تأييد ميکند

جنگل های هيرکاني نسبت به سکاير جنگکل هکای معتدلکه

) ،(Bossuyt and Honnay, 2008بلكه اهميت مطالعکه

دنيا از حيث ميزان غنای گونهای بانکك بکذر خکاک نيکز

بانك بذر خاک در معرفي دقيقتر ظرفيت تنوع زيسکتي

دارای جايگاه ويژه و ممتاز است.

گياهي منطقه را نيکز نشکان مکيدهکد (Esmailzadeh et

).al., 2011

بکککذور  31گونکککه چکککوبي شکککبخسکککب (Albizia
) ،julibrissinانجيککر ) ،(Ficus caricaتککوت (Morus

مقايسککه نتککاي غنککای بانککك بککذر پککارک جنگلککي

) ،albaکلهککو ) ،(Diospyrus lotusداغککداغان (Celtis

سيسنگان با نتاي مطالعکات  Jaliliو همكکاران ()2111

) ،australisليلكکککي ) ،(Gleditsia caspicaشمشکککاد

در ارسباران بکا  23گونکه Yan ،و همكکاران ( )2131در

) ،(Buxus hyrcanaاوجککککا ) ،(Ulmus minorآزاد

خزانکننده

) (Zelkova carpinifoliaو ممکرز )(Carpinus betulus

در چککين بککا  33گونککه Koncz ،و همكککاران ( )2131در

در بانك بذر خاک جنگل حفاظت شده سي سنگان ثبکت

جنگل های بلوط مجارستان با  11گونکهEsmailzadeh ،

گرديد که از ميکان آنهکا  7گونکه نخسکت قابليکت تشکكيل

و همكاران ( )2133در جنگل راش دارکال بکا  71گونکه

بانك بذر دايمي خاک را دارند .اين در حکالي اسکت ککه

و  Asadiو همكاران ( )2132در جنگل شمشاد خيبوس

در مطالعه  Esmailzadehو همكکاران ( )2133در جنگکل

با  42گونه نشان ميدهد که غنکای گونکهای بانکك بکذر

دارکال (ميکانگين ارتفکاع  3511متکر) تنهکا گونکه درختکي

خاک در منطقه حفاظکت شکده سکي سکنگان همکواره در

توسککكای ييالقککي ) (Alnus subcordataو در مطالعککه

سطح بايتری نسبت به ديگر جنگل های معتدلکه آسکيا و

 Asadiو همكاران ( )2132در جنگکل خيبکوس (ميکانگين

اروپا يا ديگر جنگل های ناحيکه خکزری قکرار دارد .ايکن

ارتفاع  411متر) نيز  4گونه درختي کلهو ،توسكا ،انجيکر،

مسأله دال بر باي بودن ظرفيت تنکوع زيسکتي بانکك بکذر

توت و شبخسب در بانك بذر دايمکي خکاک گکزارش

خاک در ذخيرهگاه شمشاد سيسنگان است و در نتيجکه

گرديد .کلهو از درختان پرسکتار و ککم نيکاز جنگکل هکای

لزوم حفاظت بيش از پيش اين رويشگاه منحصر به فکرد

شمال است که از جلگه تا ارتفاعکات ميکانبنکد (ارتفکاع از

را رهنمون ميسازد .البته بايد خاطر نشان کرد که بکايتر

سطح دريا کمتر از  3411متر) به ويکژه در محکل حفکرات

محل حفرههای طبيعي جنگل های پهنبر
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پراکنش دارد .درختان کلهو در محل حفرات جنگل های

حضور درختان توسكا و در نتيجه توليد بذر آنها به منظور

شمال به عنوان گونه پيشاهنگ استقرار يافته است تکا ايکن

اسککتقرار در بانککك بککذر خککاک مککيشککود .حضککور بککذر

که بعدها توسط گونه های اصلي جايگزين ميشوند .ميوه

شب خسب با فراوانکي بکاي در بانکك بکذر خکاک و عکدم

کلهو گوشتي و از نوع سته بوده که حاوی بذور با پوسکته

حضور آن در پوشش گياهي روزمينکي (Asgharzadeh

صاف و محكم است .توليد بذور با جدار سخت که حتي

) et al., 2008نشکاندهنکده مانکدگاری بکايی بکذور ايکن

پس از تغذيه شدن توسط وحوش ،بکدون ايکن ککه ککامالً

گونککه در خککاک اسککت .بککر اسککاس مطالعککات انجککام شککده

هضم شوند از سيستم گوارش آنها دفکع مکيشکود ممكکن

مشخص شده است که بذر شب خسب قدرت زنکدهمکاني

است مهکم تکرين عامکل مانکدگاری بکذور ايکن گونکه و در

بسيار باييي دارد و ميتواند بکرای طکويني مکدت (حتکي

نتيجککه قابليککت تشککكيل بانککك بککذر دايمککي خککاک باشککد

پککس از  311سکککال) قککوه ناميکککه خککود را حفکککظ نمايکککد

) .(Asadi et al., 2011داغککداغان درختککي نورپسککند و

) .(Harrington, 1972بذور اين گونه ،جزو بذور سخت

گرمادوست است که ميکوه آن شکفت ،گکرد ،خکوردني و

است که با داشتن پوسته يا پريكارپ نفوذناپذير نسبت بکه

دارای يك هسته سخت و مشبك است .پرندگاني ککه از

آب دارای خفتگي فيزيكي هستند و بنکابراين جنکين آنهکا

ميوه آن استفاده ميکنند ،هستهها به صورت هضکم نشکده

خشك باقي ميماند؛ اين مسأله علت اصلي خفتگکي بکذر

دفع مي کنند که ميتواند علت ماندگاری بذور آن باشکد.

) (Fenner and Thompson, 2005و در نتيجکه تشکكيل

بذور درختان شبخسب از تيره  Mimosaceaeو ليلكکي

بانك بذر دايمي شبخسب است.

از تيره  Papilionaceaeبه خاطر توليد پوسکته سکخت ککه

در بررسي تعيين مهمترين تيرههای گياهي بانك بذر

مشخصه بارز بذور گياهان دو تيره مزبور بکرای بکاي بکردن

خکککاک منطقکککه ،تيکککرههکککای گيکککاهي  Asteraceaeو

ماندگاری آنهکا اسکت قکادر بکه توليکد بانکك بکذر خکاک

 Lamiaceaeو  Poaceaeبيشککککترين سککککهم (ترکيککککب

دايمي در منطقه شدند .توسکكای ييالقکي ککه همکواره بکه

گونهای) را به خود اختصاص دادند و لذا ميتکوان آنهکا

عنککوان يكککي از گونککههککای پيشککاهنگ در جنگککلهککای

را به عنوان مهم ترين تيره های گياهي بانك بکذر خکاک

هيرکککاني محسککوب مککيشککود (Esmailzadeh et al.,

جنگل سيسنگان قلمداد کرد .تيره هکای  Asteraceaeو

) 2010bو فراوانترين گونه درختکي در ترکيکب گيکاهي

 Poaceaeدر مطالعککککککه  Asgharzadehو همكککککککاران

بانك بذر جنگل دارککال )(Esmailzadeh et al., 2011

( )2110به عنوان مهم ترين تيره های شاخص در پوشکش

و خيبوس ) (Asadi et al., 2012گزارش گرديده اسکت

گياهي روزميني جنگل سکي سکنگان نيکز معرفکي شکدند.

در تحقيق حاضر هيگ بذری از ايکن گونکه در بانکك بکذر

تيککرههککای مزبککور همچنککين در مطالعککات  Bossuytو

خاک ثبت نشد که از دييل عدم حضور بذور توسكا در

 Chaideftou ،)2110( Honnayو همكککاران ( )2113و

منطقه مطالعه شده ،جلگهای بودن جنگل سيسنگان (ککم

 Esmailzadehو همكاران ( )2133به عنوان مهکم تکرين

بودن ارتفاع از سطح دريکا) و خشکك بکودن زيراشکكوب

تيره های گياهي بانك بذر خکاک معرفکي شکدند .نتکاي

آن است که به همراه تراکم انبوه درختان شمشکاد مکانع از

بررسي طيکف زيسکتي گونکههکای گيکاهي نشکان داد ککه
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همککيکريپتوفيککتهککا ،کريپتوفيککتهککا ،فانروفيککتهککا و

تروفيت دارند ،حضور بايی آنها در بانکك بکذر خکاک

تروفيتهکا فکراوانتکرين اشکكال زيسکتي در بانکك بکذر

توجيه ميشود.

خاک جنگل سي سنگان هستند .حضکور فکراوان عناصکر

در بررسککي عرصککه انتشککار فلککور بانککك بککذر منطقککه،

همککيکريپتوفيککت ،کريپتوفيککت و فانروفيککت در ترکيککب

عناصر چنکد ناحيکهای بکا  33گونکه و پکس از آن عناصکر

گياهي بانکك بکذر خکاک ايکن جنگکل هماننکد ترکيکب

اروپا-سيبری با  37گونه بايترين ميزان حضور را نسبت

گيککاهي روزمينککي آن )(Asgharzadeh et al., 2008

به ساير عناصر رويشي منطقکه نشکان دادنکد .در واقکع ،بکا

ويژگککيهککای يککك جنگککل معتدلککه را نشککان مککيدهنککد.

توجه به ايکن ککه جنگکل هکای شکمال از نظکر جغرافيکای

تروفيتها نيز شكل زيستي غالب در پوشش بانکك بکذر

گياهي متعلق به حوزه ) (Provinceاکسينو-هيرککاني از

را به خود اختصاص دادند .حضور بايی تروفيکت هکا در

زيرحوزههای پونتيك ) (Ponticاز ناحيه بزر

اروپکا-

بانك بذر خاک ميتواند به علت ککوچكي بکذور آنهکا

سيبری هستند ،باي بودن عناصر اروپا-سيبری در ترکيب

باشد .اندازه کوچك بذر و توليکد بکايی بکذور بکه آنهکا

گياهي روزميني آن دور از ذهن نيست (Asgharzadeh

اجازه ميدهد تا راحتتر ،سريعتر و با تکراکم بيشکتر در

) et al., 2008ککه ايکن موضکوع در بانکك بکذر خکاک

خاک نفکوذ کننکد ).(Fenner and Thompson, 2005

منطقه نيز مشهود است.

همچنين ،بکا توجکه بکه عمکق انکدک خکاک در منطقکه و
شرايط خشك حاکم بر زير اشکكوب برخکي از نکواحي

سپاسگزاری

جنگلهای شمشاد سيسنگان (حضور گونههکای بردبکار

نگارندگان از زحمات خانم مهندس اعظکمالسکادات

بککه خشککكي نظيککر داغککداغان و آزاد در پوشککش گيککاهي

نورايي و آقای مهنکدس هکادی بيکاتينيکا ککه در مراحکل

روزميني شکرايط خشکك حکاکم بکر رويشکگاه را تأييکد

مختلف اجرای تحقيق حاضر ،همكاری ارزشمند داشتند

ميکنند) و سکازوکار گريکز از خشکكي ککه گونکه هکای

کمال تشكر و قدرداني دارند.
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:Ph :گونههای بانك بذر ذخيرهگکاه پکارک جنگلکي سکيسکنگان (شکكل زيسکتي

 شكل زيستي و کوروتي، تيرهها، فهرست گونهها-3 پيوست

:Ir-Tur ،سکيبری- اروپکا:Euro- Sib. : (ناحيه رويشي.) تروفيتها:Th  کريپتوفيتها و:Cr ، هميکريپتوفيتها:He ، کامهفيتها:Ch ،فانروفيتها
.) جهانوطن:Cosm  چند ناحيهای و:Plurireg. ، مديترانهای:Medit. ،توراني-ايراني
گونه گياهي
Adianthaceae
Adianthum capillus-veneris L.
Amaranthaceae
Amaranthus hybridus L.
Asteraceae
Artemisia annua L.
Carpesium abrotanoides L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza canadensis (L.) Cronquist.
Eclipta prostrata (L.) L.
Sonchus arvensis L.
Boraginaceae
Lithospermum officinale L.
Buxaceae
Buxus hyrcana Pojark
Caprifoliaceae
Sambucus ebulus L.
Caryophyllaceae
Stellaria media (L.) Cyrll.
Convolvulaceae
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Corylaceae
Carpinus betulus L.
Cruciferae
Cardamine hirsuta L.
Cyperaceae
Carex divulsa Stokes
Carex sylvatica L.
Cyperus rotundus L.
Caesalpinaceae
Gleditsia caspica Desf.
Dennstaedtiaceae
Pteridum aquilinum (L.) Kuhn.
Dryopteridaceae
Athyrium filix- femina (L.) Roth.
Ebenaceae
Diospyrus lotus L.
Equicetaceae
Equisetum telmateia Ehrh.
Euphorbiaceae
Acalypha australis L.
Hypericaceae
Hypericum androsaemum L.
Hypericum hirsutum L.
Hypericum perforatum L.
Lamiaceae
Ajuga reptans L.
Clinopodium umbrosum Kuntze
Lamium album L.
Lycopus europaeus L.
Mentha aquatica L.
Teucrium hircanicum L.

شكل زيستي

کوروتي

زمان ظهور
خرداد ماه

آبان ماه

Cr

Cosm.

*

Th

Plureg.

*

*

Th
Ph
He
Th
Th
Th
Th

Euro-Sib./ Medit./ Ir-Tur.
Euro-Sib.
Plureg.
Cosm.
Cosm.
Plureg.
Plureg.

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

He

Plureg.

Ph

Euro-Sib.

*

*

Cr

Euro-Sib./ Ir-Tur.

*

*

Th

Cosm.

Cr

Cosm.

Ph

Euro-Sib.

*

Th

Cosm.

*

Cr
Cr
Cr

Euro-Sib./ Medit.
Euro-Sib./ Medit.
Cosm.

*
*

Ph

Euro-sib.

*

Cr

Euro-Sib.

*

Cr

Euro-Sib.

*

Ph

Euro-Sib.

*

Cr

Plureg.

*

Th

Plureg.

*

Ch
He
He

Euro-Sib.
Euro-Sib./ Medit.
Plureg.

*

He
He
He
Cr
Cr
Cr

Euro-Sib.
Euro-Sib./ Ir-Tur./ Medit.
Euro-Sib./ Ir-Tur.
Euro-Sib./ Medit.
Euro-Sib.
Euro-Sib.

*
*

*

*
*

*

*
*
*

*

*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
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گونه گياهي
Lythraceae
Lythrum salicaria L.
Malvaceae
Malva sylvestris L.
Mimosaceae
Albizia julibrissin Durazz.
Moraceae
Ficus carica L.
Morus alba L.
Oxalidaceae
Oxalis corniculata L.
Papilionaceae
Trifolium repens L.
Phytolaccaceae
Phytolacca ameriana L.
Plantaginaceae
Plantago major L.
Poaceae
Brachypodium pinnatum (L.) P.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. & Schult.
Poa annua L.
Polygonaceae
Rumex acetosella L.
Primulaceae
Anagallis arvensis L.
Pteridaceae
Pteris cretica L.
Rosaceae
Potentilla reptans L.
Fragaria vesca L.
Rubus caesius L.
Rubus hyrcanus Juz.
Scrophulariaceae
Veronica officinalis L.
Smilacaceae
Smilax excelsa Duham.
Solanaceae
Atropa belladonna L.
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum L.
Typhaceae
Typha latifolia L.
Ulmaceae
Celtis australis L.
Ulmus minor Miller
Zelkova carpinifolia (Pall) Dipp
Verbenaceae
Verbena officinalis L.
Violaceae
Viola alba Besser
Vitaceae
Vitis sylvestris C. C. Gmel.

شكل زيستي

کوروتي

زمان ظهور
خرداد ماه

آبان ماه

*

*

He

Plureg.

He

Euro-Sib./ Medit./ Ir-Tur.

Ph

Euro-Sib.

*

*

Ph
Ph

Plureg.
Plureg.

*
*

*
*
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*

*

Cr
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*
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*
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*
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Plureg.
Indo-Males.
Plureg.
Plureg.
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Plureg.

*

Cr

Plureg.

*
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Euro-Sib.

*

*
*
*
*
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*
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Flora, life form and chorological study of soil seed bank
in Sisangan box tree (Buxus hyrcanus Pojark) Forest Reserve
Fereshteh Basseri, Moslem Akbarinia and Omid Esmailzadeh *
Department of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University,
Noor, Iran

Abstract
The present study involves the soil seed bank flora of the Sisangan Box tree (Buxus hyrcanus
Pojark) reserve by using seedling emergence method. 150 soil samples were collected during
late June and early November by hammering a hollow metal frame 400 cm2 to a depth of 5
cm. Results showed 67 species, representing 63 genera and 38 families germinated from soil
seed bank. 45 species belonging to 28 families and 59 species belonging to 32 families were
recorded in June and November soil seed bank respectively. The largest families were
Asteraceae (7 species, 10.5%), Lamiaceae (6 species, 9%), Poaceae (5 species, 7.5%) and
Rosaceae (4 species, 6%) which compromised 32.8% percent of the total species in the soil
seed bank. Results also showed that Hemicrptophytes (28.4%) and Euro-Sibria elements
(23/9%) were the most important biological spectrum and phytochorion respectivly in the soil
seed bank of Sisangan forest. From the total number of species recorded in seed bank, 30
species (44.6 %) were found only in the seed bank and never observed in above-ground
vegetation. In this regard, seeds of 10 woody species including Albizia julibrissin, Ficus
carica, Morus alba, Diospyrus lotus, Celtis australis, Gleditsia caspica, Buxus hyrcana,
Ulmus minor, Zelkova carpinifolia and Carpinus betulus were found in the soil seed bank,
from which only 6 species were able to produce persistent soil seed bank. This condition
confirmed low similarity between above-ground vegetation and persistent soil seed bank and
it also reiterated the importance of soil seed bank study for introducing more accurate
capacity of plant biodiversity.
Key words: Soil seed bank, Sisangan, Box trees (Buxus hyrcanus Pojark), Life form, Flora,
Chorotype
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