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Abstract
The characteristics of the soil seed bank of the Ghara-Boogh site were studied. Out of 30 trays containing two-depth soil 
samples, 312 seeds belonging to 15 species were germinated in the greenhouse, so that the total germination rate was 228 
seedlings in one square meter. The therophytes had the highest germination percentage and number of species in two soil 
depths. The highest germination rate was related to the 0-5 cm depth. Among the germinated species, the highest abundance 
belonged to Draba nuda at a soil depth of 0-5 cm. The Sorenson's similarity index of species germinated from the soil seed 
bank was calculated to be 18%. Also, the similarity percentage of each depth with plant species on the ground was 18%. The 
similarity percentage between the two soil depths was 75%. The average dissimilarity of density between the two groups of 
soil seed bank was 69%. Simper analysis showed that 69.76% of the average dissimilarity of seedlings density in the two soil 
depths belonged to Draba nuda, Astrgalus sp., Poa bulbosa, and Eremopoa persica, respectively. Comparison of vegetation 
on the ground with soil seed bank showed that in case of any natural or non-normal damage in Ghara-Boogh station of Zanjan, 
the seed bank of this area does not have the ability to quickly and short-term regeneration of vegetation on the ground; how-
ever, due to the presence of some species at a depth of 5-10 cm of the soil seed bank, the plant succession can begin and the 
vegetation can be restored in the long-term.

Keywords: Species richness, similarity, succession, Iran.

Comparison of soil seed bank and vegetation in semi-steppe rangelands of 
Zanjan province, Case study: Anguran protected area, Ghara-Boogh station
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چکیده
ویژگی های بانک بذر خاک در دو عمق 0-5 و 5-10 سانتی متری در ایستگاه قره بوق زنجان مورد مطالعه قرار گرفت. از 30 سینی حاوی 
نمونه های دو عمق خاک در گل خانه، 312 بذر متعلق به 15 گونه جوانه زدند که میزان کل جوانه زنی در یک مترمربع، 228 نورست بود. 
شکل زیستی تروفیت، بیشترین درصد جوانه زنی و تعداد گونه را در دو عمق خاک داشته است. بیشترین تعداد جوانه زنی کل گونه ها مربوط 
به عمق 0-5 سانتی متری بوده است. در میان گونه های سبز شده، بیشترین فراوانی متعلق بهDraba nuda در عمق 0-5 سانتی متری خاک 
بود. شاخص تشابه سورنسون گونه های جوانه زده از کل بانک بذر خاک با گونه های گیاهی روی زمین 18 درصد، میزان تشابه هر عمق با 
گونه های گیاهی روی زمین 18 درصد و میزان تشابه بین دو عمق خاک 75 درصد بود. براساس نتایج به دست آمده میانگین عدم شباهت 
میزان تراکم بین دو گروه بانک بذر خاک قره بوق زنجان 69 درصد است.  نتایج آنالیز سیمپر نشان داد که 69/76 درصد میانگین عدم شباهت 
تراکم نورست ها در دو عمق خاک، به ترتیب، متعلق به گونه های Astargalus sp. ،Draba nuda، گیاه دولپه ای Poa bulbosa ،1 و 
Eremopoa persica بوده است. مقایسه پوشش گیاهی روی زمین با موجودی بانک بذر خاک نشان داد در صورت وقوع هرگونه آسیب 
طبیعی یا غیرطبیعی در این ایستگاه، اگرچه بانک بذر منطقه توانایی احیای سریع و کوتاه مدت پوشش گیاهی روی زمین را نخواهد داشت، اما 

با توجه به حضور گونه هایی در عمق پایدار بانک بذر، مسیر حرکت توالی می تواند در بلندمدت، آغاز شود.  
واژههایکلیدی: : غنای گونه ای، تشابه، توالی، ایران.
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مقدمه
در  موجود  گیاهان 

طبیعت همواره در معرض 
آسیب ها و تنش های طبیعی و 

غیرطبیعی قرار دارند. این موضوع 
اکولوژیکی  ایجاد آشفتگی  باعث 

می شود که با تغییر در چرخه طبیعی 
عملکرد  و  ساختار  بر  گیاهی،  پوشش 

 Koutsias &( اکوسیستم تأثیر می گذارد
Karteris, 2000(. امروزه در سراسر جهان، 
تخریب مراتع از طریق عواملی مانند چراي 
مفرط دام، تغییر کاربري اراضی و مدیریت 
نادرست و غیراصولی از مهم ترین و جدي ترین 
و  توسعه  برنامه هاي  پیش روي  چالش هاي 

مدیریت منابع طبیعی است. 
اکثر دانه ها اندکی پس از بلوغ و پراکندگی جوانه 
می زنند. در مقابل، برخی از گونه ها بذرهایی را 
تولید می کنند که پس از پراکندگی جوانه نمی زنند 
و برای مدت زمان طوالنی تری در خاک باقی 
می مانند )Réka et al., 2016(. بانک بذر و 
از بذور زنده یا  بانک جوانه خاک ذخیره اي 
پروپاگول های )پیاز، ریزوم، استولون( رویش 
نیافته و مدفون شده در الش برگ ها، روی سطح 
و درون خاک است که تا فراهم شدن شرایط 
مناسب جوانه زنی مجبور است سیکل زندگی 
خود را به صورت خواب سپري کند. این بذور 
پتانسیل جایگزین شدن گیاهان بالغ را دارند و 
حتی مي توانند رویشگاه هاي جدیدي را به  وجود 
 Leck et al., 1989; Christoffoleti( آورند
 .)& Caetano, 1998; Thompson, 2000
پایداري بانک بذر خاک از طریق خواب بذر 
گیاهان می تواند  استراتژی حفاظتی  به عنوان 
در  بذر  تأمین کننده  منبع  مهم ترین  به عنوان 
گیاهی  گونه هاي  بیولوژیکی  احیای  و  حفظ 
 Grime & Hillier, 1992; Stöcklin( باشد
Fischer, 1999 &(. ترکیب گونه اي بسیاري 
از کلونی هاي اولیه رویشگاه هاي تخریب  شده 
مربوط به گیاهانی است که بیشتر در بانک بذر 
خاک حضور دارند و شناخت آنها در تشخیص 
 Rover et( روند توالی اهمیت بسزایی دارد

 .)al., 2006
با توجه به قابلیت زنده مانی بذر در خاک سه 
دسته بذر پیشنهاد شده است: بذرهایی که کمتر 
از یک سال در خاک زنده می مانند که در طبقه 

یا دسته بانک بذر موقتی قرار دارند، بذرهایی که تا پنج 
سال زنده می مانند دارای بانک های ماندگار کوتاه مدت 
هستند و گونه هایی با ماندگاری بیشتر از پنج سال، 
 Thompson et( بذرهای ماندگار بلند مدت دارند
زیستگاه های  به  مربوط  گونه های   .)al., 1977
آشفته )مانند علف های هرز یک ساله(، تمایل به 
تولید بذرهای کوچک و ماندگار دارند. بانک بذر 
یک زیستگاه می تواند نسبت به پوشش گیاهی 
 Bossuyt &( ظاهری آن بسیار متفاوت باشد
 .)Honnay, 2008; Koncz et al., 2011
در طول  محققان  می دهد  نشان  منابع  مرور 
اکولوژیکی  شرایط  در  و  مختلف  سال های 
متفاوت سعی در تبیین ویژگی های بانک بذر 
خاک از نظر تراکم و تنوع بذر در عمق های 
با  آن  فلورستیکی  شباهت  خاک،  مختلف 
ویژگی های  اثر  گیاهی روی زمینی،  ترکیب 
خاک، اثر عوامل اقلیمی و میزان Co2 جو بر 
بانک بذر داشته اند، آنها همواره برای رسیدن 
به پاسخ به این سؤال تالش کرده اند: آیا بانک 
بذر توانایی احیای پوشش گیاهی را بعد از 
تخریب های طبیعی مانند سیل و آتش سوزی 
و تخریب های غیرطبیعی مانند چرای بی رویه 

و تغییر کاربری اراضی دارد؟
 Thompson & Grime, 1979; Leck)
 et al.,1989; Grime & Hillier, 1992;
 Thompson et al., 1997; Moles &
 Drake, 1999; Onaindia & Amezaga,
 2000; Bossuyt et al., 2002; Villiers et
 al., 2003; Amrein et al., 2005; Zobel
 et al., 2007; Zaghloul, 2008; Tessema
 et al., 2011; Hong et al., 2012; Valkóa
 et al., 2014; Réka et al., 2016; Ma et
 al., 2017; Seibert et al., 2018; Chua
.(et al., 2019; Maccherini et al., 2019

خاک  بذر  بانک  به  مربوط  مطالعات  اولین 
در  همکاران  و   Jalili کارهای  به  ایران  در 
سال های 2001 و 2003 )1381( باز می گردد. 
ارتباط   )2001( همکاران  و   Thompson
بذر خاک و مرفولوژی  بانک  بین موجودی 
بذر را بررسی و Jalili و همکاران )2003( 
موجودی بانک بذر خاک را نسبت به وضعیت 
پوشش گیاهی در منطقه حفاظت شده ارسباران 
ارزیابی و مقایسه کردند. نتایج نشان داد از نظر 
ویژگی های بانک بذر خاک، تفاوت معنی داری 

در عمق های مختلف و تیپ های رویشی وجود 
دارد، ولی تعداد گونه ها، تراکم و شباهت آنها در 
بانک بذر با پوشش گیاهی روی زمین اندک 
بوده است. به طور کلی مطالعات بانک بذر در 
پراکنده، طی سال های مختلف،  به طور  ایران 
انجام شده است که به تعدادی از آنها اشاره شده 
است )قرباني پاشاکالیي و همکاران، 1387؛ 
 Asadi 1388؛  همکاران،  و  اسماعیل زاده 
همکاران،1390؛  و  قربانی  et al., 2012؛ 
کمالي  1391؛  حسیني کهنوج،  و  عرفانزاده 
و  آقابابایی طاقانکی  1392؛  همکاران،  و 
همکاران،  و  آموزگار  1393؛  همکاران، 
1394؛  همکاران،  و  1393؛ حسینی کهنوج 
باشماغی  1395؛  همکاران،  و  برج  نقی پور 
 Erfanzadeh et al., و همکاران، 1396؛ 
2020(. جهت برنامه ریزي و تصمیم گیري براي 
چگونگي ترمیم مراتع و نقاط تخریب یافته در 
بانک  اکولوژي  بررسي  ملی  پروژه  آبخیزها، 
بذر خاک در اکوسیستم هاي استپي، نیمه استپي 
و علفزار ایران در بخش گیاه شناسی مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ارائه شده است 
که در آن، بانک بذر خاک در اکوسیستم هاي 
ایران در قالب زیر پروژه های متعددی مورد مطالعه 
قرار گرفته است. یکی از این زیرپروژه ها، سایت 
قره بوق با مساحت یک هکتار واقع در استان 
زنجان است. در این تحقیق ویژگی های بانک 
بذر خاک شامل ترکیب، تراکم و غناي گونه اي، 
میزان شباهت فلورستیکی بین بانک بذر خاک 
و پوشش گیاهي روی زمین، درصد گونه های 
موجود در خاک از لحاظ شکل زیستي در دو 
عمق 0-5 و 5-10 سانتی متری و نیز اثر عمق 
بذر  بانک  بر ساختار  از خاک  نمونه برداري 

بررسی شده است.

موادوروشها
منطقهموردمطالعه

ایستگاه قره بوق زنجان در منطقه حفاظت شده 
انگوران قرار دارد. منطقه انگوران در شهرستان 
ماهنشان، جنوب غربی استان زنجان، در مرز 
سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی 
و کردستان قرار دارد و از سال 1349 تحت 
http:// www.iew.( است  بوده  حفاظت 
ir/1391/06/11/1251\Anguran Pro-

بذر  بانک  مطالعه  این  در   .)  tected Area

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 70



71 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 5، پیاپی 24، آذر- دی  1399

خاک بخشی از منطقه با مساحت حدود یک 
به ترتیب  بین هکتار و مختصات جغرافیایي 

  N 36° 37ʹ 57.9ʺ تا   N 36° 37ʹ 55.5ʺ
تا  E 47° 41 ʹ 22.4 وʺ شمالی  عرض 

گستره  با  ʺE 47° 41ʹ 26.6 طول شرقی 
ارتفاعی 1684 تا 1720 متر باالتر از سطح 
دریا بررسی شد )شکل 1(. تیپ گیاهي غالب در 

 Artemisia sieberi-Stipa سطح یک هکتار
lessingiana است )شکل 2(. 

آبوهوا
براساس داده هاي هواشناسي ایستگاه ماهنشان 
میلی متر  ساالنه حدود450  بارندگی  میزان 
درجه   6 حدود  ساالنه  متوسط  دمای  و 

سانتی گراد است. بررسي منحني باران-دمایی 
می دهد  نشان  طي سال هاي 2014-2002 
بیشترین میزان بارندگی در فروردین و آذر و 
کم ترین آن در ماه های تیر، مرداد و شهریور 
اتفاق افتاده است. همچنین بیشترین میزان دما 
در ماه هاي تیر، مرداد و شهریور بوده است. 
براساس این منحنی طول فصل مرطوب 5 ماه 

شکل1- موقعیت مکاني ایستگاه قره بوق زنجان

شکل 2- نمایی از عرصه مورد مطالعه و پوشش گیاهی ایستگاه قره بوق زنجان در فصل پاییز  



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 72

نمونهگیريازبانكبذرخاك
نمونه برداري از بانک بذر خاک پس از ریزش 
بذر و قبل از آغاز رویش بذرهاي موجود در 
خاک، طبق روش مرسوم، از دو عمق 0-5 و 
 Jalili et( 5-10 سانتی متری خاک انجام شد
 .)al., 2003; Thompson et al., 2001
تعیین مرکز عرصه یک  با  ابتدا  منظور  بدین 

هکتاری، دو نمونه 0-5 و 5-10 سانتی متری 
از مرکز عرصه در دو کیسه جداگانه برداشت 
شد. سپس با حرکت روی هر قطر و با فاصله 
یک متر، از عمق های 0-5 سانتی متری و 10-5 
سانتی متری نمونه های خاک دوباره برداشت و به 
کیسه های قبلی اضافه شدند. در صورت هرگونه 
تغییر در وضعیت پوشش گیاهی، بدون در نظر 
گرفتن فاصله یک متر، در آن نقطه نیز اقدام به 
برداشت خاک از دو عمق شد. نمونه ها به منظور 
ایجاد شـرایط  سرمادهي مصنوعي، جهـت 
به مدت 2 هفته در دمـاي 4  بهـاره سـازي 
درجـه سـانتي گـراد، در سردخانه نگهداری 

 .)Jalili et al., 2003( شدند
با  نمونههاي خاک در سیني هاي پالستیکي   
ابعاد 26 × 17/5 × 10 سانتي متر، با منفذهایی 
جهت نفوذپذیری آب به ضخامت یک سانتی متر 
)به  استریل شـده  از ماسه  نازکي  روي الیه 

و فصل خشک 7 ماه است )شکل 3(.

خاكمنطقه
اراضي منطقه کوهستاني بوده و داراي 
خاک به نسبت عمیق همراه با سنگ ریزه 
است. بافت آن سنگین تا به نسبت سنگین )لوم 
تا لوم-رسی( است. میزان سنگ و سنگ ریزه در 
نقاط مختلف از 8 تا 29/6 درصد، pH خاک 

بین 8 تا 8/2، فاقد شوري، میزان آهک از 0/9 
تا 26/4 درصد، کربن  آلي از 0/9 تا 2/1 درصد 
است. میزان ازت از 0/8 تا 0/18 درصد، فسفر 
  ppm 18 تا 26 و پتاسیم  ppmقابل جذب

522 تا 806 است.

پوششگیاهیوفهرستگونهها
فهرست گونه های گیاهی و شکل زیستی آنها از 
گزارش نهایی طرح پژوهشی »بررسي تولید و 
غناي گونه هاي گیاهي در اکوسیستم هاي استپي، 
نیمه استپي و علفزار- ایستگاه قره بوق زنجان« 
رایج ترین   .)1 )جدول  است  استخراج شده 
گونه های چند ساله در منطقه مورد مطالعه گونه هاي 
 Stipa lessingiana Trin. & Rupr. ،Poa
 bulbosa L. ،Astragalus stevenianus
 Bromus tomen.tellus Boiss. ا.DC و 

هستند )حمزه، 1395(.

ضـخامت پنج سـانتي متـر( به طور یکنواخت 
پخش شدند و در محیط گل خانه بـا شرایط 
دمایي 18 تا 25 درجه سانتي گراد و رطوبت 
کافي روي میزهایی تحت شرایط نور طبیعي 
در 3 تکرار قرار داده شدند و روزانه به صورت 
 .)Ma et al., 2010( مه بارش آبیاری شدند
در   )4 )شکل  سبز شده  نورست های  تعداد 
سیني های کشت هر سه روز یک بار به مـدت 

14 مـاه شمارش و ثبت شد. به منظور اطمینان 
از عدم سبز شدن گونه های جدید، سینی های 
کشت به  مدت 24 ماه یکبار در هفته بازدید 
شدند. بیشتر نورستهـای سبزشده پـس از 
ثبـت و شـمارش از سـطح سیني کنده شدند 
تا با حذف رقابت، شرایط محیطی مناسب تری 
بـراي رویـش بـذرهای دیگـر فراهم شود. 
جهت شناسایی دقیق، تعدادی از نورست های 
کنده شده، پس از کـد دهـي، به محیط کـشت 
جداگانـه اي منتقـل و تـا مرحلـه گـل دهـي 
نگهـداري شدند. همچنــین در گل خانه، در 
آخرین ردیف کشت های هر عمق، یک ردیف 
سیني، کــه فقـط حــاوي ذرات ماسـه استریل 
نمونـه هـاي شـاهد کـشت  بـه عنـوان  بودند 
شدند )Wang et al., 2009(. نورست ها با 
جمع آوری کلیه نمونه ها در سطح هر سینی، بعد 
از پرس و خشک شدن، در هرباریوم مرکزی 

شکل 3- منحني باران-دمایی ایستگاه هواشناسي ماهنشان طي سال هاي 2014-2002
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جدول 1- فهرست گونه هاي گیاهي ایستگاه قره بوق زنجان

1- Allium sp. Liliaceae Geophyte 22- Eryngium 
billardierei F. 
Delaroche

Apiaceae Hemicryptophyte

2- Alyssum desertorum 
Stapf

Brassicaceae Therophyte 23- Erysimum 
persepolitanum Boiss.

Brassicaceae Hemicryptophyte

3- Arabis sp. Brassicaceae Therophyte 24- Helichrysum 
oligocephalum DC.

Asteraceae Chamaephyte

4- Artemisia oliveriana  J. 
Gay ex Besser

Asteraceae Chamaephyte 25- Holosteum 
umbellatum L.

Caryophyllaceae Therophyte

5- Astragalus ebenoides 
Boiss.

Leguminosae Chamaephyte 26- Krascheninnkovia 
ceratoides (L.) 
Guldenst. Sub sp. 
ceratoides var. latifolia 
(Moq.) Assadi

Chenopodiaceae Chamaephyte

6- Astragalus compactus 
Reiche.

Leguminosae Chamaephyte 27- Lagochilus aucheri 
Boiss.

Lamiaceae Chamaephyte

7- Astragalus stevenianus 
DC.

Leguminosae Hemicryptophyte 28- Lappula sessiliflora 
Gürke

Boraginacae Therophyte

8- Bromus danthoniae 
Trin.

Poaceae Therophyte 29- Linaria lineolata 
Boiss.

Scrophulariaceae Therophyte

9- Bromus tectorum L. Poaceae Therophyte 30- Jurinea leptoloba 
DC.

Asteraceae Hemicryptophyte

10- Bromus tomentellus 
Boiss.

Poaceae Hemicryptophyte 31- Pimpinella aurea 
DC.

Apiaceae Hemicryptophyte

11- Bungea trifida (Vahl.) 
C.A.Mey.

Scrophulariaceae Chamaephyte 32- Noaea mucronata 
(Forssk.) Asch. & 
Schweif

Chenopodiaceae Chamaephyte

12- Carex divisa Huds. Cyperaceae Geophyte 33- Poa bulbosa L. Poaceae Geophyte

13- Ceratocephalus 
falcatus (L.) Pers.

Ranunculaceae Therophyte 34- Salvia hydrangea 
DC.

Lamiaceae Chamaephyte

14- Cousinia sp. Asteraceae Hemicryptophyte 35- Scabiosa persica 
Boiss.

Dipsacaceae Therophyte

15- Crucianella gilanica 
Trin.

Rubiaceae Chamaephyte 36- Scandix stellata 
Banks. & Sol.  

Apiaceae Therophyte

16- Crupina crupinasterum 
(Moris) Vis.

Asteraceae Therophyte 37- Silene marschallii 
C.A.Mey.

Caryophyllaceae Hemicryptophyte

17- Dianthus orientalis 
Adams

Caryophyllaceae Chamaephyte 38- Stipa lessingiana 
Trin. & Rupr.

Poaceae Hemicryptophyte

18- Diptychocarpus 
strictus (Fisch. ex M. 
Bieb.) Trautv.

Brassicaceae Therophyte 39-Taeniatherum 
crinitum (Schreb.) 
Nevski

Poaceae Therophyte

19- Echinophora 
sibthorpiana Guss.

Apiaceae Hemicryptophyte 40- Thymus 
kotschyanus Boiss. & 
Hohen.

Lamiaceae Chamaephyte

20- Elaeosticta 
glaucescens (DC.) Boiss.

Apiaceae Therophyte 41- Ziziphora tenuir L. Lamiaceae Therophyte

21- Eremurus sp. Liliaceae Geophyte

ایران، در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 
توسط گیاه شناسان بخش تحقیقات گیاه شناسی 
ایران )اسدی و همکاران،  فلور  از  استفاده  با 
 Rechinger,( و فلور ایرانیکا )1367-1397

2005-1963( شناسایی شدند.

تحلیلآماریدادهها
میزان تراکم نورست های سبز شده در مترمربع 

محاسبه شد. به منظور تعیین میزان تشابه فلورستیک 
بین بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روی زمین از 
 Magurran, 1988;( شاخص تشابه سورنسون
Legendre & Legendre, 1998( با فرمول 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 74

زیر استفاده شد:
 Q = 2c/a + b
بذر خاک؛  بانک  گونه های  تعداد   =a
تعداد گونه های مشاهده شده روی   =b
c= تعداد گونه های مشترک بین  زمین؛ 

بانک بذر خاک و روی زمین
بذر خاک  بانک  از  آمده  به دست  داده های 
از  زیادی  تعداد  بودن  صفر  به دلیل  معمواًل 
مقایسه  به منظور  از این رو  نیستند،  نرمال  آنها 
ویژگی های دو عمق خاک، با استفاده از آمار 
ناپارامتری و برنامه Past3، درصد تشابه سیمپر 

مشابهت  ماتریس عدم  براساس   )Simper(
بری-کورتیس، به منظور تعیین سهم هرگونه، 
در ایجاد عدم تشابه تراکم بین دو عمق خاک 
 Clarke, 1993; Hammer,( شد  آنالیز 

 .)1999-2018

نتایج
از 30 نمونه خاک کشت شده در مجموع 312 
بذر در سینی های کشت جوانه زدند، با تبدیل 
مترمربع،  یک  به  کشت  سینی های  مساحت 
میزان کل جوانه زنی شامل 227 بذر رویش 

به  متعلق  )نورست( در دو عمق خاک  یافته 
15 گونه )جدول 3( بوده است. از این تعداد 
درصد   9/6 تروفیت،  درصد   89 نورست 
ژئوفیت و 0/96 درصد همی کریپتوفیت بوده اند. 
همچنین از 15 گونه سبز شده در سینی های 
کشت، 13 گونه تروفیت )86/6 درصد(، یک 
یک  و  درصد(   6/6( همی کریپتوفیت  گونه 
بیشترین  بودند.  ژئوفیت )6/6 درصد(  گونه 
تعداد نورست های سبز شده در عمق 0-5 و 
5-10 سانتی متری خاک متعلق به تروفیت ها 
به ترتیب با 212 و 65 نورست، ژئوفیت ها با 

شکل 4- مراحل تندش بذرها و رشد نورست ها در گل خانه
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30 و 13 نورست و همی کریپتوفیت ها با 3 و 
صفر نورست بوده است )شکل 4(. 

نورست   129 با   Brassicaceae خانواده 
در هر  را  بذرهای سبز شده  تعداد  بیشترین 
دو عمق خاک داشته است. بعد از آن خانواده 
Papilionace- ،با 74 نورست Poaceae

دولپه ای  ناشناخته  نورست، گونه  با 43   ae

 Caryophyllaceae ،با 24 نورست )Dicot1(
با 13 نورست، Juncaceae با 10 نورست، 
Cheno- نورست،   7 با   Boraginaceae

podiaceae با 5 نورست، Rubiaceae با 
3 نورست، Onagraceae و گیاه ناشناخته 
دولپه ای )Dicot2( با 1 نورست قرار دارند. 
Juncaceae Che-  نورست های خانواده های

nopodiaceae و Rubiaceae فقط در عمق 
و یک  0-5 سانتی متری خاک سبز شده اند 
 Onagraceae نورست سبز شده از خانواده
و گیاه ناشناخته دولپه ای )Dicot2( در عمق 
5-10 سانتی متری خاک بوده است. در بقیه 
 Brassicaceae ، Poaceae( خانواده ها 
،Papilionaceae ،Dicot1، Caryophylla-

شکل 4- فراوانی نورست های سبز شده در دو عمق خاک براساس شکل های 
زیستی رانکایر

شکل 5- فراوانی نورست های مربوط به خانواده های گیاهی در دو عمق خاک

جدول 2- بسامد و تراکم نسبی گونه های سبز شده در بانک بذر خاک

گونهعمق 0-5 سانتی متریعمق 5-10 سانتی متری

تراکم نسبی )درصد(بسامد نسبی )درصد(تراکم نسبی )درصد(بسامد نسبی )درصد(

1332041- Alyssum desertorum 

602247112- Arenaria serpyllifolia

1333353- Astragalus sp.

734734- Bromus tectorum

001315- Crucianella gilanica

8735100396- Draba nuda

71007- Epilobium sp.

40134798- Eremopoa persica

712739- Heliotropium circinatum

0020110- Holosteum umbellatum

0013411- Juncus bufonius

0020212- Kochia scoparia

471753713- Poa bulbosa

13360914- Dicot1

710015- Dicot2
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ceae( بیشترین تندش بذر در عمق 5-0 
سانتی متری اتفاق افتاده است )شکل 5(. 
در میان گونه ها، Draba nuda بیشترین 
درصد تراکم و بسامد را داشته و بعد از 
 Astragalus sp. آن به ترتیب گونه های
Eremopoa persica ،Poa bulbosa،، گیاه 
Bromus tecto-،ا)Dicot1 )ناشناخته دولپه ای 
 rum Alyssum desertorum ،Arenaria
Juncus bufonius ،Helio- و serpillifolia
 tropium circinatum ،Kochia scoparia
 ،Holosteum umbellatum ،Crucianella
ا.gilanica،  Epilobium sp و گیاه ناشناخته 

.)3 )جدول  دارند  قرار   )Dicot2( دولپه ای 
ماتریس  براساس  تشابه سورنسون  شاخص 
حضور گونه های رشد یافته حاصل از کل بانک 
بذر خاک )مجموع دو عمق 0-5 و 10-5 
با گونه های گیاهی روی زمین  سانتی متری( 
18 درصد، میزان تشابه هر عمق با گونه های 
گیاهی روی زمین 18 درصد و میزان تشابه بین 
دو عمق 75 درصد بود. براساس مقایسه 15 
گونه سبز شده در بانک بذر خاک )جدول 2( 
و فهرست گونه های گیاهی روی زمین )جدول 
یک ساله گونه های  شامل  گونه   5 تنها   ،)1
 Alyssum desertorum ،Bromus  
 Holosteum umbellatum و tectorum

و    Poa bulbosa چندساله  گونه های  و 
Crucianella gilanica مشترک بوده اند. بین 
دو عمق خاک 9 گونه مشترک هستند که تنها 
گونه Poa bulbosa چند ساله است. گونه های 
 Crucianella gilanica ،Juncus bufonius
 Epilobium sp.،)هJuncaceae از خانواده(
 Holosteum Onagraceae)ه،  )از خانواده 
)از   Kochia scoparia umbellatum  و 
خانواده Chenopodiaceae( تنها در عمق 
ناشناخته  گیاه یک ساله  و  0-5 سانتی متری 
 10-5 عمق  در  تنها   )Dicot2 ( دولپه ای 

سانتی متری خاک سبز شده است. 
نتایج آنالیز سیمپر نشان داد میانگین عدم شباهت 
بانک بذر خاک قره بوق زنجان  بین دو گروه 
 ،  Draba nuda69 درصد است. گونه های
ا.Astargalus sp، گیاه ناشناخته دولپه ای1، 

Poa bulbosa و Eremopoa persica با 
76/69 درصد بیشترین سهم مشارکت را در 
ایجاد عدم تشابه دو عمق خاک داشته اند. گونه 
Draba nuda، با حدود 32 درصد، بیشترین 
میزان عدم شباهت را ایجاد کرده است )جدول 3(.

بحث
ایستگاه قره بوق زنجان در منطقه حفاظت شده 
سال  از  انگوران  منطقه  دارد.  قرار  انگوران 

مورد  فقط  و  بوده  حفاظت  تحت   1349
تعلیف حیات وحش است. عوامل غیرزیستی 
اقلیم( و عوامل  و  )ویژگی های زمین، خاک 
شکل  گیاهی،  پوشش  )ویژگی های  زیستی 
عوامل  بذر،  مرفولوژی  گیاهان،  زیستی 
بیماری  زا و هجوم بذرخواران( بر ساختار و 
 Leck) اندازه بانک بذر خاک تأثیر می گذارد
 et al., 1989; Thompson et al., 1993;
 Jalili et al., 2003; Basto et al., 2015;
 Bernareggi et al., 2015; Havrdová

.(et al., 2015; Seibert et al., 2018
 219( مترمربع  در  سبز شده  بذرهای  تعداد 
بذر( از بانک بذر ایستگاه قره بوق زنجان نشان 
می دهد بانک بذر این ایستگاه در مقایسه با 
بانک بذر علفزارهای قلیایی اروپای مرکزی با 
 Reka et al.,( تراکم 63980 -94034 بذر
عوامل  بررسی  نیست.  غنی  چندان   )2016
مؤثر بر ساختار بانک بذر خاک قره بوق زنجان 
نشان می دهد این منطقه از نظر اقلیمی به نسبت 
خشک و به ویژه در هنگام نمونه برداری خاک 
حدود چهار سال در خشک سالی کامل قرار 
داشته است. نتیجه این خشک سالی می تواند 
و حتی  گیاهان چندساله  فنولوژی  در  تغییر 
 Baskin( یک ساله و عدم تولید بذر کافی باشد
Baskin, 2014 &(. گونه های غالب پوشش 

جدول 3- نتایج آنالیز سیمپر براساس تعداد جوانه زنی بذرها در عمق های مختلف خاک

درصد مشارکت در عدم درصد تجمعی مشارکت
تشابه

سهم گونه در میانگین عدم شباهت
عمق 10-5

سهم گونه در 
عمق 0-5

گونه ها

میانگین کل عدم تشابه بین دو عمق: 69 درصد
32.3232.3222.291.936.07Draba nuda

46.113.799.5111.211.73Astragalus sp.

56.5110.417.1810.1431.47Dicot1

66.7810.277.0860.9291.13Poa bulbosa

76.699.9086.8350.7141.33Eremopoa persica

81.664.9693.4280.1430.8Bromus tectorum

85.543.8762.6740.1430.6Alyssum desertorum

89.393.8522.6570.1430.533Arenaria serpyllifolia

92.43.0092.0760.07140.4Heliotropium circinatum

95.062.6581.83400.667Juncus bufonius

97.192.1391.47500.333Kochia scoparia

98.160.96480.665600.2Holosteum umbellatum

98.970.81150.559800.2Crucianella gilanica

99.530.56010.38640.07140Epilobium sp.

1000.46970.3240.07140Dicot2
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Stipa lessingi-  گیاهی روی زمین شامل
 ana ،Poa bulbosa ، Astragalus
 Bromus tomentellus و stevenianus
نشان می دهد این ایستگاه یک منطقه استپی با 
 Poa گونه های غالب گندمی است. به استثنای
bulbosa، که گونه ای ژئوفیت است و بیشتر 
از طریق پیازچه تکثیر می شود، سایر گونه ها 
که   )Astragalus spp.( انواع گون  به ویژه 
در منطقه فراوانند، برای تکثیر متکی به تولید 
اقلیم تأثیر بسیار زیادی روی  بذر هستند و 

تولید بذر آنها دارد.
مرفولوژیکی  از نظر   Stipa جنس  بذرهای 
که  کرک هایی هستند  با  بلند  دارای سیخک 
به راحتی توسط باد حمل می شوند، درنتیجه 
می توانند از حوضچه بانک بذر خاک خارج 
شده و در صورت وجود شرایط مناسب، در 
تشکیل  را  بذر جدیدی  بانک  دیگر،  محلی 
ایجاد  با  می تواند  گونه  این  به عالوه  دهند. 
شاخه های رویشی، بیوماس خود را افزایش 
و بدون تکمیل چرخه زیستی به حیات خود 
 Bromus tomentellus گونه  دهد.  ادامه 
گونه ای خوش خوراک با بذرهای ریز و اندک 
است و با توجه به ریشه فیبری و تجدید حیات 
سالیانه از پاجوش های گیاه سال قبل به حیات 
خود ادامه می دهد. اگرچه با وجود انواع گون 
).Astragalus spp( در منطقه، انتظار وجود 
یک بانک بذر قوی را از این گونه ها داریم، 
اما متأسفانه در مواقع خشک سالی، بذور این 
گونه ها پوک بوده و قابلیت تندش ندارند. اکثر 
برابر آفات گیاهی واکنش ضعیفی  بذرها در 
)افروزیان و همکاران،  از خود نشان داده اند 
1396(، به طوری که بذرهای جمع آوری شده 
از منطقه مورد مطالعه، مورد حمله آفات قرار 

گرفته بودند. 
بذرخواري، عوامل بیماري زا، نفوذ بذر به اعماق 
پایین تر خاک که جوانه زنی را مشکل می کند، 
مرگ رویان، پیری و انتقال به نقاط دیگر توسط 
عوامل انتشار بذر، موجب اتالف بخش عمده اي 
 Leck et( از ذخایر بانک بذر خاک می شوند
al., 1989(.ا Thompson و همکاران )2001( 
از خواب بذر به عنوان یکی از دالیل احتمالی 
پایین بودن تراکم بذر در منطقه حفاظت شده 
ارسباران یاد می کنند، درواقع خواب بذر برخی 
از گونه ها تنها در شرایط گل خانه ای با دمای 

پایین شکسته می شود. ازنظر Jalili و همکاران 
)2003( شرایط سخت محیطی در ارتفاعات 
و چرای دام سبب عدم تولید بذر کافی توسط 
گیاهان می شود. منطقه مورد مطالعه قرق نبوده و 
وضعیت حفاظتی آن در ارتباط با وحوش تعریف 
شده است و فضوالت جانوران نشان می دهد 
منطقه تحت چرای دام و سایر علف خواران 
وحشی قرار دارد. هرچند در گذشته دور نیز 
به  شدت مورد چرا قرار داشته است. Ma و 
همکاران )2010( نشان دادند چرای دام سبب 
افزایش گونه های ناپایدار )گونه های یک ساله( و 
کاهش گونه های پایدار )گونه های چندساله( در 
علفزارهای مرطوب کوهستانی می شود. برخی 
از مطالعات نشان داده است معمواًل با افزایش 
ایجاد شرایط سخت  از سطح دریا و  ارتفاع 
اکولوژیکی، از تعداد بذرهای دفن شده در خاک 

 Thompson 1978; Jalili( کاسته می شود
et al., 2003(. در چنین شرایطی، با توجه به 
اقلیم منطقه مورد مطالعه، نباید انتظار بانک غنی 
بذر خاک در ایستگاه قره بوق زنجان را داشت. 
براساس شاخص تشابه سورنسون، گونه های 
رشد یافته از کل بانک بذر خاک و تشابه هر 
کدام از عمق های خاک با گونه های گیاهی روی 
زمین 18 درصد بوده است. از 15 گونه سبز 
شده در بانک بذر خاک تنها 5 گونه مشترک 
 Poa بوده است که از این میان، فقط گونه های
 Crucianella gilanica ژئوفیت( و( bulbosa
 Rubiaceae ازخانواده  )همی کریپتوفیت(، 
چندساله هستند. معموالً در علفزارهایی که تحت 
سلطه گونه های چند ساله قرار دارند، شباهت 
کمی بین بانک بذر و پوشش گیاهی روی زمین 
وجود دارد، هرچند میزان شباهت یا میزان تندش 

گونه ها با توجه به عرض جغرافیایی و ارتفاع 
از سطح دریا، رطوبت خاک، دما، نوع و تراکم 
پوشش گیاهی و میزان آشفتگی رویشگاه و بلوغ 
کامل بذر در گونه ها متفاوت است )اسماعیل زاده 
و همکاران، 1388؛ کمالي و عرفانزاده، 1391؛ 
آقابابایی طاقانکی و همکاران، 1393؛ نظري 
همکاران،  و  دانش گر  1393؛  همکاران،  و 
Par- Yagil & Jaime, 2005؛  1396؛ 
 Baskin & Baskin, lak et al., 2011؛ 
 Réka et ؛Valoka et al., 2014 2014؛
.)Maccherini et al., 2019 ؛al., 2016

حفاظت شده  منطقه  به  مربوط  مطالعات  در 
ارسباران در شمال غرب ایران نیز در علفزارها 
شباهت بین بانک بذر خاک و پوشش گیاهی 
روی زمین زیاد نبوده است، معمواًل در چنین 
مناطقی گیاهانی مانند Poa bulbosa، تکثیر 
 Jalili( رویشی را بر تولید بذر ترجیح می دهند

.)et al., 2003
Bras- خانواده های از جنس های   تعدادی 
 sicaceae ،Poaceae، Rubiaceae
،Fabaceae ،Caryophyl laceae
 Boraginaceae ،Chenopodiaceae  
Juncaceae، و Onagraceae که در بانک 
بذر ایستگاه قره بوق زنجان سبز شده اند می توانند 
از  باشند.  پایدار در خاک  بذر  بانک  دارای 
 Asteraceae ،Cyperaceae خانواده های
 Dipsacaceae ،Lamiaceae ،Liliaceae
 Scrophulariaceae و ، Ranunculaceae
که روی زمین حضور داشته اند هیچ بذری در 
گل خانه سبز نشده است. طبق گزارش های ارائه 
شده، این خانواده ها، در مناطق دیگر، دارای 
 Baskin & Baskin,( بانک بذر پایدار بوده اند
 Apiaceae ،Liliaceae 2014(. خانواده های
به دلیل  می توانند   Ranunculaceae و  
داشتن بذرهای پوک یا جنین خطی )خواب 
مرفولوژیکی( دارای خواب بذر باشند. بعضی 
از خانواده  از جنس ها و گونه های چندساله 
میوه های آکن  داشتن  به دلیل   Asteraceae
بذرهای  بذر هستند. همچنین  دارای خواب 
تعدادی از جنس های خانواده هایی که بیشتر 
اعضای آنها ژئوفیت هستند )مانند خانواده های

نیز  و   )Cyperaceae و   Lil iaceae
Pa-  خانواده هایی با پوسته بذری محکم مانند

ا)Fabaceae) دارای خواب   pilionaceae

بذرخواري، 
عوامل بیماري زا، نفوذ 

بذر به اعماق پایین تر خاک که 
جوانه زنی را مشکل می کند، مرگ 

رویان، پیری و انتقال به نقاط دیگر 
توسط عوامل انتشار بذر، موجب 
اتالف بخش عمده اي از ذخایر 

بانک بذر خاک می شوند
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 Baskin & Baskin,( فیزیکی هستند
از   Scabiosa جنس های   .)2014
جنس   ،Dipsacaceae ده  نوا خا
Cyperaceae و  از خانواده   Carex
دارای   ،Liliaceae از   Allium جنس 
)بذرهایی که   myrmecochorus گونه های 
مورچه تمایل به جمع آوری آنها دارد( هستند 
 Lamiaceae خانواده های .)Beattie, 1983(
و Apiaceae برای تندش نیاز به سرما دارند 
)Thompson et al., 2001(. به نظر می رسد 
دمای گل خانه در مواردی بیش از حد معمول 
گونه های  بذر  خواب  در مورد  است.  بوده 
ایران اطالعاتی در دست نیست. اما در مورد 
به  را  اندکی  نتایج  جنس های مشابه می توان 
دست آورد. براساس جدول 1، از گونه هایی 
بانک  در  ولی  شده  مشاهده  زمین  روی  که 
بذر خاک سبز نشده اند می توان به موارد زیر 
اشاره و ویژگی های خواب بذر را در آنها تا 
انتظار می رود  به طور کلی  حدی بررسی کرد. 
که گونه های یک ساله به دلیل داشتن بذرهای 
ریز و فراوان حضور پررنگ تری در بانک های 
بذر داشته باشند. از 12 گونه یک ساله ای که 
روی زمین جمع آوری شده است )جدول 1( تنها 
 Alyssum desertorum ،Bromus سه گونه
tectorum و Holosteum umbellatum در 
دلیل  بذر خاک سبز شده اند. مهم ترین  بانک 
توجیهی برای این موضوع، نیازهای متفاوت 
گونه های یک ساله به گرما، رطوبت یا سرما، 
از  گروهی  نیست  تعجب آور  است.  رطوبت 
نیاز  داشتن  به دلیل  بذر  فاقد خواب  بذرهای 
گرمایی و گروهی دیگر نیز به دلیل داشتن نیاز 
سرمایی، در شرایط یکسان گل خانه ای، تندش 
نداشته باشند یا میزان تندش آنها بسیار پایین 
باشد )Baskin & Baskin, 2014(. از سویی 
 Astragalus sp. ،دیگر، گونه های یک ساله
 Arenaria serpyllifolia ،Draba nuda ،
 Epilobium sp. ،Eremopoa persica،
 Heliotropium circinatum ،Juncus
bufonius و Kochia scoparia در بانک بذر 
حضور داشته ولی از پوشش گیاهی روی زمین 
جمع آوری نشده اند. این گونه ها بیشتر گونه های 
زمستانی- بهاری یا بهاری- تابستانی بوده و 
حضور آنها در فصل بهار و شرایط مرطوب 
قابل مشاهده است. بذر آنها در بهار و تابستان 

پراکنده شده و در پاییز جوانه می زنند و خواب 
بذری عمیقی ندارند، هرچند نیازهای حرارتی 
برای تندش آنها می تواند تأثیر بسیار زیادی 
در میزان جوانه زنی آنها داشته باشد. پوشش 
با طرح  ارتباط  در  قره بوق  ایستگاه  گیاهی 
ملی بررسي تولید و غناي گونه هاي گیاهي در 
اکوسیستم هاي استپي، نیمه استپي و علفزار ایران 
در اوایل خرداد و بعد از چند دوره خشک سالی 
پی درپی مطالعه شده است. از این رو این بذرها 
مربوط به سال های قبل بوده و شاید بتوان از 
آنها به عنوان بانک بذر پایدار خاک نام برد. 
بین دو عمق خاک 75  میزان تشابه گونه ای 
درصد بوده است. از 9 گونه سبز شده مشترک 
بین دو عمق خاک، 8 گونه، یک ساله تنها گیاه 

چند ساله مشترک، Poa bulbosa )ژئوفیت( 
Crucianella gilanica ،Jun- گونه های  است.
cus bufonius )از خانواده Juncaceaeه(ا،
(Onagraceae از خانواده( .Epilobium sp. 
 Kochia و Holosteum umbellatum ا، 
Chenopodiace- )از خانواده   scoparia

گیاه  و  تنها در عمق 0-5 سانتی متری   )ae
یک ساله ناشناخته دولپه ای )Dicot2( تنها در 
عمق 5-10 سانتی متری خاک سبز شده است. 
نتایج این طرح نشان می دهد که شباهت بین 
گونه های سبز شده در دو عمق خاک بیشتر از 
شباهت آنها با پوشش گیاهی روی زمین است. 
بررسی ویژگی های بانک بذر جوامع گیاهی اروپا 
نشان می دهد که شباهت بین جوامع موجود در 
بانک بذر خاک بیشتر از گیاهان روی زمین 
.)Bossuyt & Honnay, 2008( بوده است

میانگین  که  داد  نشان  سیمپر  آنالیز  نتایج 
عمق  دو  بین  گونه ها  تراکم  شباهت  عدم 

درصد   69 زنجان  قره بوق  بذر خاک  بانک 
است. با توجه به نتایج این آزمون، پنج گونه

گیاه   ،Astargalus sp .ا  ،Draba nuda  
Poa bulbosaا ،(Dicot1(ناشناخته دولپه ای

با 76/69 درصد   Eremopoa persica و ه 

داشته اند.  را  تجمعی  بیشترین سهم مشارکت 
بیشترین میزان  عدم شباهت در دو عمق خاک 
با حدود 32 درصد   Draba nuda را گونه
 Draba nuda  .)3 ایجاد کرده است )جدول
از  رطوبتی  نیاز  با حداقل  که  است  گونه ای 
خواب بذر خارج شده و تقریبًا به طور کامل 
گونه  یک   Astragalus sp.ا می شود.  سبز 
یک ساله از خانواده Fabaceae است که در 
هر دو عمق خاک سبز شده است، در حالی که 
از گونه های این جنس روی زمین که همگی 
چندساله هستند )جدول 1( هیچ گونه ای سبز 
نشده است. معمواًل خاک های برداشت شده از 
نورست  تعداد  عمق 0-5 سانتی متری دارای 
 Jalili et( بیشتری در سینی های کشت هستند
al., 2003؛ Tesfaye et al., 2004؛ سرابی 
و همکاران، 1394؛ نقی پور برج و همکاران، 
1395(. در نتایج این طرح نیز میزان تراکم این 
گونه ها در دو عمق خاک تفاوت معنی داری دارد 
Anthyllis ،Astrag- 3(. جنس های  )جدول
 alus ،Hedysarum ،Lathyrus ،Lotus،
 Medicago ،Onobrychis ،Oxytropis ،
Trifolium و Vicia به دلیل داشتن بذر با پوسته 
سخت و محکم دارای خواب فیزیکی هستند 
 Baskin & Baskin, 2014; Thompson(
et al., 2001(. عالوه بر این تجربیات صحرایی 
نشان داده است که در مواقع خشک سالی اکثر 
بذرهای جنس Astragalus مورد حمله آفات 
قرار گرفته و همگی پوک هستند. حضور موفق 
Poa bulbosa  در هر دو عمق خاک نشان 
می دهد که گیاهان ژئوفیت به دلیل داشتن پیاز یا 
اندام های زیرزمینی دیگر، آب و مواد موردنیاز 
خود را در این اندام ها ذخیره و در مواقع الزم از 
آن برای تندش استفاده می کنند. در مراتع گنبد 
کاووس نیز این گونه بیشترین تراکم و فراوانی 
را در عمق 0-5 سانتی متری خاک داشته است 

)سرابی و همکاران، 1394(. 
Thomson و Grime )1979( دو نوع تیپ 
نوع  و   )II و    I )تیپ های  موقتی  بذر  بانک 
تیپ بانک بذر پایدار )تیپ های III و IV( را 

حضورموفق 
Poa bulbosa  در هر 

دو عمق خاک نشان می دهد 
که گیاهان ژئوفیت به دلیل داشتن 

پیاز یا اندام های زیرزمینی دیگر، آب 
و مواد موردنیاز خود را در این اندام ها 
ذخیره و در مواقع الزم از آن برای 

تندش استفاده می کنند. 
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 Epilobium معرفی کرده اند. گونه هایی مانند
از   Arenaria serpylifolia و   hirsutum
 .)Baskin & Baskin, 2014( هستند III تیپ
Thompson و همکاران )2001( در مطالعه 
بانک بذر منطقه حفاظت شده ارسباران، تمام 
گونه هایی را که حداقل دو بذر سبز شده در 
عمق 5-10 سانتی متری خاک داشتند به عنوان 
گونه های پایدار بانک بذر خاک در ارسباران 
ذکر کرده اند. به این ترتیب در بانک بذر ایستگاه 
Alyssum deserto-  قره بوق زنجان گونه های
 rum ،Arenaria serpyllifolia ، Astragalus
 sp. ، Bromus tectorum ،Draba nuda
 ،Eremopoa persica، Poa bulbosa
به عنوان  و گیاه دولپه ای )Dicot1( می توانند 
گونه های پایدار بانک بذر خاک معرفی شوند. 
Poa bul-  در میان این گونه ها، گونه ژئوفیت

bosa می تواند نقش تعیین کننده ای برای هدایت 
اکوسیستم به  سمت احیا و مسیر پیش رونده در 
توالی داشته باشد. در مجموع با توجه به اطالعات 
فعلی که در زمان خشک سالی طوالنی در منطقه 
جمع آوری شده است، تفاوت بانک بذر و پوشش 
گیاهی روی زمینی در ایستگاه قره بوق زنجان 
بروز  از این رو در صورت  است،  زیاد  بسیار 
هرگونه آسیب طبیعی یا غیرطبیعی، بانک بذر 
این منطقه توانایی احیای سریع و کوتاه مدت 
پوشش گیاهی روی زمین را ندارد، اما با توجه 
به حضور گونه های ذکر شده در عمق پایدار 
بانک بذر، مسیر حرکت توالی می تواند آغاز 
شود و پوشش گیاهی در بلندمدت احیا شود.
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