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 دهیچک
یم محسوب یبوم یاهيگ جوامع یاياح و هاگونه حفظ یبرا یاريمع عنوان به خاک بذر بانک ،یمرتع یهاستمياکوس از یاريبس در     
 منظوربه قيتحقاین در مراتع هستند.  شدهبیتخر یاهيجوامع گ اءيتوسعه و اح ،مهم در حفظ یاهياز منابع گ بانک بذر ریذخا. شود
 رودخانه طرف دو هر در یبردارنمونه تیسا پنج. شد انجام همدان استان در نهاوند شهرستان انيگ رودخانه هيحاش بذر بانک یبررس

 طرف هر در) یمترمربع 4 پالت 6 حداقل ترانسکت هر طول در و رودخانه انیجر بر عمود ترانسکت کی تیسا هر در. شد مشخص
 درکه  بذرهایی. شد انجام پالت هر در متریسانت 5 -10 و 0-5 عمق دو از خاک از یبردارنمونه .گردید مستقر( عدد سه رودخانه
 از کی ره. سپس دندیگرد یبررس یکورولوژ و یستیز شکل ،یشیرو فرم ،عمر طول نظر از اهانيگ .شدند ییشناسا زدند جوانهگلخانه 

کی انسیوار زيآنال با رودخانه از یمتر  30-20 و 20-10 ،10-0 بازه سه در انيگ رودخانه مرکز از فاصله عامل با ذکرشده موارد
 بانک بيترک در یبرابر مقدار چندساله و کسالهی اهانيگ که داد نشان جینتا. گرفتند قرار یآمار ليوتحلهیتجز مورد (ANOVA) طرفه

یهم یستیز فيدارد. ط ارتباط Mentha aquatica و Alopecurus myosuroides یهاگونه یباال حضور به که دارندهر دو عمق  بذر
مقدار را  نیشتريتوران ب رانیجهان وطن و ا عناصر خاک بانک بذر در عمق اول .بود خاکغالب بانک بذر  فيط تيو تروف تيپتوفیکر
 بهمقدار را در لبه رودخانه  نیباالتر یبريتوران اروپا س رانیا و یاهيناح چند عناصر دوم عمق در و داشت یمتر 30-20فاصله  در

 . داد اختصاص خود
    

 .هيدروفيت ،رودکران ،یشیرو فرمرانکایر،  استان همدان،: یديکل یهاواژه

 

 مقدمه
 هب خاک بذر بانک ،یمرتع یهاستمياکوس از یاريبس در
 یبوم یاهيگ جوامع یاياح و هاگونه حفظ یبرا یاريمع عنوان

 بذر بانک مقدار و بيترک .(Kemp, 1989) شودیم محسوب

 و تیریمد نوع از یناش منطقه هر یاهيگ جوامع در خاک
 یريگشکل در ،است گذشته در یاهيگ پوشش از یبرداربهره

 اردد یفراوان تياهم گونه نیا یستیز اتيخصوص ریذخا نیا
(, 1977Harper). حفظ، در مهم یاهيگ منابع از ریذخا نیا 
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 هستند مراتع در شدهبیتخر یاهيگ جوامع اءياح و توسعه
(Thompson, 1997 9;, 198.et alCoffin ).  بانک بذر خاک

زنده و جوانه نزده در سطح  یاز بذرها ییهارهيذخ یبه معن
 بهو  (Thompson& Grime,1979) استخاک و الشبرگ 

 et 2019)دارد اشاره خاک در موجود زنده یبذرها کل تعداد

 al., Liu) .کينامید درک منظور به خاک بذر بانک مطالعه 
 تسیالزم و ضرور شگاهیرو اءياح تيو قابل یاهيپوشش گ

(2019 et al., Maccherini) .بذر نقش  بانک نکهیا ژهیوهب
 یها مستيس یاهيگ جوامع ییایپو و بيترک نييتع در یمهم
و  (Otte, Holzel & 2004) یالبيمانند مراتع س داریناپا

در معرض خطر انقراض و حفاظت  یاهيگ یهاگونه ییشناسا
( دارد. استقرار بانک بذر عامل  al. etBakker, 1996)از آنها 

 یادیز تياهم نيهمچن ،است یاهيگ جوامع حفظدر  یديکل
دارد  ییآب و هوا راتييبه تغ یاهيدر واکنش جوامع گ

(2010 et al.,Lettner  3;Pekas & Scupp, 201 .)حضور 
در پوشش  هاگونه حضور به خاک بذر بانک در هاگونه

 هپراکنش شد بذرهایبذر آنها، حضور در  ديامکان تول ،یاهيگ
 دارد یبستگخاک  در ها بذر( یمانزنده) عمر طول و همنطق

(1989Pederson,Vander valk & ).  

 یاهيگ یهاشیرو یبرا را یمياقل متنوع طیشرا رانیا 
 از نوسان یمشخص دامنه در یاهيگ هرگونه هکنیا به نظر ،دارد

 یشناختبومگستره  ند،ک یم یزندگ یطيمح یهایژگیو
 ییايجغراف در مناطق گستره نیا دامنه و دارد یفرد منحصربه

 عناصر با متناسب یریپذشاست. ساز متفاوت مختلف

 ترانهیمد ،یتوران- یرانی، ایسند- صحارا مانند مناطق یشیرو

 حضور بيترت و بکيتر ،یستیز لکش یبريس- اروپا و یا

 یک در غالب یستیز لکش فيط .ندک یم نييتع را اهانيگ

 است خاص مياقل به اهانيگ سازش یچگونگ معرف مياقل
(Raunkiaer, 1934). یبندطبقهو  ینيمطالعه پوشش روزم 

در  یو کورولوژ یستیفرم ز ،یشیرو هایشکلآنها به 
است  یدر حال نیا ،انجام و گزارش شده است یادیمطالعات ز
 نهاآ یبندطبقه و خاک بذر بانک یاهيگ یهاگونهکه مطالعه 

کمتر  (Riparian areas) رودکران یهاطيمح در ژهیوهب
 نيز هاشگاهیرو ریسا در هایبررس نیاگزارش شده است. 

 یبررس با( 2021همکاران ) و Munay  .است شده گزارش
 یلساح منطقه در یاماسه یهاتپه بذر بانک و یاهيگ پوشش
 بيرکت در کسالهی یهاگونه که دادند نشان یبيل شرق کرکورا

درصد  29 ت،يدرصد تروف 48غالب بودند که  بانک بذر
 و درصد 3/13 چندساله اهانيگ و هاتيفانروف ت،يکاموف
 همکاران و Alharthi .بودند تيپتوفیکر درصد 9 حدود

 انيب عربستان طائف منطقه در بذر بانک یبررس با (2021)
 تثب بذر بانک در یاهيگ رهيت 20 از یاهيگ گونه 42 که کردند

 املش بيترت به مطالعه مورد منطقه در غالب یهارهيت که شد

Poaceae، Asteraceae و Cyperaceae شکل درصد 59. بود 
 و یعرب یصحرا ،یاترانهیمد و هاتيتروف را اهانيگ یستیز
 اصاختص خود به را منطقه یکورولوژ نیمهمتر یتوران و رانیا

 بذر بانک یبررس با (2020)همکاران  و Hadinejad .داد
 هاگونهدرصد  92که ندنشان داد زدیدر چنار ناز استان  خاک

 اظلح به نيهمچن ،هستند کسالهی هاگونهدرصد  8چند ساله و 
 در گونه دادتع نیشتريب یدارا هاتيپتوفیکر یهم یستیز فيط

 یبررس با (2020)همکاران  و Hamzeh .بودند بذر بانک
 گياهان دادتع نیشتريب که بردند یپ ،زنجان یاستپ مهين مراتع

 یمتریسانت 10-5 و یمتر یسانت 5-0 عمق دو در رشدکرده
 یهم و هاتيژئوف ،هاتيتروف یستیز فيط به مربوط بيترت به
 یبررس با (2017) همکاران و Daneshgar  .بود هاتيپتوفیکر

که  ندپلور مازندران نشان داد یالقیي مراتع در بذر بانک
 را یشیرو شکل نیترفراوان هاتيپتوفیکریهم و هاتيتروف
 ناهايگ از یشتريب درصد کسالهی اهانيگ و دهندیم ليتشک
 همکاران و Sekhavat. دارند بذر بانک دررا  ساله چند

 سه کبذرخا بانک و ینيروزم یاهيگ پوشش( 2016)

 یريانج هلومسر، شامل یرکانيه بند نیيپا و یاجلگه شگاهیرو
 جیو نتا ندقرار داد یشمشاد را مورد بررس رگاهيسرا و ذخ

و  Asteraceae رهينشان داد که در بخش بانک بذر خاک ت
 نیباالتر Cyperaceaeو Poaceae، Fabaceae بعد از آن 

 با (2013) همکاران و Erfanzadeh .تعداد گونه را داشت
 که ندادد نشان کرمان استان یابانيب مراتع در بذر بانک یبررس

 سالهکی اهانيگ به مربوط زده جوانه یبذرها تعداد نیشتريب
 حضورشان با وجود یدرخت و ساله چند یها گونه و بودند
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Tireh-Najafi- .نشدند ظاهر ینيروزم پوشش در

Shabankareh منطقه بذر بانک مطالعه با (2012) همکاران و 
 یستیز یهاشکل نيب در که ندداد نشان کنگو شده حفاظت

 یا درختچه و یدرخت یها گونه و هستند ترفراوان هاتيتروف
 عمده طور به خاک در داریپا بذر بانک با یها گونه و اندک

 یکامل یکيستیفلور یبررس پژوهشاین  در. هستند هاکسالهی
 انيگ رودخانه رودکران یهاشگاهیرو در خاک بذر بانک از

یم کيفلورست مطالعات نیا .شد انجامواقع در استان همدان 
 یهايگ یهاگونه نييتع برای یاساس و هیپا اطالعات تواند

 جادیا امکان و منطقه قابليت ییشناسا و منطقه در موجود
اشد. ب هاشگاهیرو نیا حفظ برای مناسب یتیریمد یهابرنامه

ابع من ریسا وبدون داشتن اطالعات مناسب در مورد بانک بذر 
 یراهکارها توانینممنحصر به فرد،  طقامن نیا یستگاهیز

 و اءياح ،یاهيگ پوشش از حفاظت جهت در صرفه با مناسب
 . دکر ارائه آن گسترش

 

 هاروش و مواد
شهرستان  یغربجنوب یلومتريک 14در  انيگرودخانه 
منطقه در  نیاست. ا شده واقع نیگر یهاکوه ینهاوند و در پا

و  یشمال عرض 48°14´9" تا 47°12´55" یمدارها
قرار داشته و حداقل  یشرق طول 34°9´40" تا 8°34´21"

متر و حداکثر ارتفاع آن  1615آزاد  یایارتفاع آن از سطح در
 منشعب یدر اطراف دره کوهستان یطورکلمتر است. به 2080

. (1)شکل است شده زاگرس واقع یهاکوه ،نیگر یهاکوه از
 گرادیدرجه سانت 7/11انه متوسط حدود يسال یزان دمايم

 حدود منطقه انهيسال بارش متوسط زانيم. شودیمبرآورد 
م منطقه موردمطالعه بر يبرآورد شده است. اقل متریليم 09/534

 اساس روش آمبرژه،مه مرطوب و بر يروش دومارتن ن اساس
. (et al Safykhani., 6200) است شدهن ييمه مرطوب سرد تعين

هکتار است  100حدود  انيسراب گ ینگلج گاهرهيمساحت ذخ
 .(Kiani,&  Kiani 2015)زاگرس است  یهاجنگل ادگاریکه 

 نیا یبر رو یمطالعات تیسا 5 دحدو ییصحرا شیبعد از پا
 با سسپ ،ارث گوگل از استفاده  با  ابتدا .شدرودخانه مشخص 

 از پس. شد انتخاب رودخانه طول در تیسا پنج ینيزم شیپا

 ایبرخاک  برداشت ت،یسا هر در ،یمطالعات یهاتیسا انتخاب
 هارانسکتت از استفاده با کيستماتيس روش به بذر بانک مطالعه

 بر عمود ترانسکت کی تیسا هر در. شد انجام هاپالت و
 طرف هر در) پالت 6 ترانسکت هر طول در و رودخانه انیجر

 هب توجه با هاپالت فاصله. دیگرد مستقر( عدد سه رودخانه
 پوشش نوع به توجه با پالت اندازه و رودخانه ليمس یپهنا

Abedi,  Arzani & شد انتخاب یمترمربع 4 یعلف بيشتر یاهيگ

 طوربه نقطه 10 از پالت هر در خاک از یبردارنمونه . ((2015
 5 قطر به مته دستی کی با  5-10 و 0-5 عمق دو از یتصادف

 هبرداشت یهانمونه سپس. شد انجام زیيپا فصل در متریسانت
برای تيمار سرمادهی و  مخلوط باهم عمق هر در نقطه 10 شده

درجه سانتيگراد  4تا  1به مدت یک ماه به سردخانه با دمای 
بعد از تيمار سرمادهی،  نمونه های بانک بذر خاکمنتقل شدند. 

درجه  25تا  18در محيط گلخانه با شرایط دمایی مناسب 
که  در زیر  ییهاینيسسانتيگراد و رطوبت کافی در داخل 

بودند، کشت شدند. اضافی آب  تخليه برایحاوی چند سوراخ 
خاک بر روی الیه نازکی از ماسه  یهانمونهدر داخل هر سينی 
پخش شدند که  یاگونهسانتی متر( به  3استریل )ضخامت 

سانتی متر نباشد تا کليه بذرها در  2ضخامت آنها بيشتر از 
معرض نور و هوا قرار گيرند و از شانس باالی جوانه زنی 

مين رطوبت مورد نياز برای جوانه زنی به أبرخوردار باشند. ت
 یهانهال رشد دوره طول در .از باال انجام شدصورت پاشمان 

 .شدندیم ییشناسا شدن، ییشناسا قابل محض بهظاهرشده 
ر تعداد بذ اساس بر خاکبذر بانک در گياهی یهاگونهسپس 
غنا( )یا پالت ( و تعداد گونه در نمونه خاک عدر متر مرب )تراکم

 ییهایبندميتقس بذر بانک یهاگونه همه یبرا و آمد دست به
 ی)علف یستی( و فرم زساله چند و کسالهی) یشیرو شکل نظر از

 وشر اساس بر یستیز شکل یبندطبقه. انجام شد( یو چوب
( هاتيفانروف ها، تيژئوف ،هاتيپتوفیکریهم ،هاتيتروف)ریرانکا

 اروپاTouranian)-(Irano (IT ،) یتوران رانیابه  نيهمچن و
 یاترانهیمدSiberian)-(Euro (ES ،)  یبريس

(Mediterranean) (M ،)یاهيچندناح (Polyregional or 

more than two vegetative region)(PL)، وطن جهان 

(cosmopolitan)(COSM )یو سند صحرا و -(Saharo 
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Sindian)( SS )یتوجه به فراوان با سپس .گردید انجام 
-10 ،10-0فاصله سه دردر بانک بذر خاک  یاهيگ یهاگونه

 هیتجز از استفاده با رودخانه مرکز از یمتر 30-20 و 20
  .شد مانجا ذکرشده طبقات نيب یآمار سهیمقا کطرفهی انسیوار

 

 
 ، ایراندر استان همدان منطقه مورد مطالعه تیموقع -1 شکل

Iran, in Hamedan province Location of the study area -Figure 1 

 

 
 گیانرودخانه خاک بانک بذر گیاهی  یهایرهت -2 شکل

riparian Riverfamilies of soil seed bank in Gian  Plant -Figure 2 
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 جینتا
 خاک بذر بانک بیترک -1

 109جنس و  86 ،یاهيگ رهيت 34خاک شامل  بذر بانک
گونه در  26با  Poaceae رهي(. ت2 شکل)  بود یاهيگونه گ

 رهيدر رتبه دوم و ت گونه 13با  Asteraceae تيرهرتبه اول، 
Leguminosae گرفت قرار سوم رتبه در گونه 8  تعداد با.  

 
 خاکبانک بذر  یشیرو فرم و عمر طول -2

 اول عمق در خاک بذر بانک عمر طول یکل یبررس
 اهانيگو  درصد 25/51  ساله چند اهانيگ که داد نشان

 شکل لحاظ بهحضور داشتند.  درصد 74/48 کسالهی
 57/1 یچوب اهانيگ و درصد 42/98 یعلف اهانيگ یشیرو

 کسالهی اهانيگ که داد نشان دوم عمق جینتا. بود درصد
 به و درصد 01/49 ساله چند اهانيگو  درصد 98/50

 اهانيگ و درصد 09/97 یعلف اهانيگ یشیرو شکل لحاظ

 .داشت را درصد 90/2 یچوب
 رمف و عمر طول بر رودخانه مرکز از فاصله ریثأت -2-1

 خاک  بذر بانک یشیرو
 تراکم نیباالتر کسالهی اهانيگ ،یمتر یسانت 5-0عمق  در

 نیرتو کم یمتر 30-20را در فاصله در متر مربع  بانک بذر
 ساله چند اهانيگداشت.  یمتر 10-0را در فاصله  خودمقدار 
و  یمتر 10-0مقدار خود را در فاصله  نیکمتر یو علف

( 3 )شکل ندداشت یمتر 20-10مقدار را در فاصله  نیشتريب
(. 1)جدول شدند مشاهده یزيمقدار ناچبه  یچوب اهانيو گ

 اختالف سالهو چند  کسالهی اهانيگ خاکبذر بانک تراکم
 مقدار نیکمتر ،یمتر یسانت 10-5عمق  در. نداشت یچندان
 یچند ساله و علف کساله،ی اهانيگبذر خاک متعلق به  بانک

-0مقدار آن در فاصله  نیو باالتر یمتر 30-20در فاصله 
 زين یچوب اهاني(  و گ4)شکل شد مشاهدهرودخانه  یمتر 10

 (.1جدول)  شتنددا یمقدار کم
 

 

 
 رودخانه در فاصله از خاک بانک بذر متر(سانتی 0-5) عمق اول رویشیفرم  تغییرات -3 شکل

river along the distance fromseed bank  in soil 5 cm)-(0depth upper soilthe  at form lifeChanges in the  -Figure 3 
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 رودخانه فاصله ازگرادیان در خاک بانک بذر متر( سانتی 5-10)عمق دوم  یشیفرم رو ییراتتغ -4 شکل

seed bank along the distance from  in soil cm) 10-5(at the deeper soil depth formChanges in the life  -4Figure 
river 

 

 یمتریسانت 10-5 دوم عمق و یمتریسانت 5-0 اول عمق در یشیرو فرم راتییتغنتایج تجزیه واریانس یکطرفه  -1 جدول
) soil layers10 cm-5) and deeper (5 cm-0( upperchanges at the  form lifeway ANOVA results about -One -Table 1 

 یشیرو فرم
Life form 

 خاک بذر بانک
Soil seed Bank 

 یآزاد درجه
Degrees of freedom 

F Sig. 

 کسالهی
 

annual 

 2 57.0 0.56 (First depth)اول  عمق

 2 39.0 0.67 (Second depth) دوم عمق

 ساله چند
Perennial 

 2 1.19 0.320 (First depth)اول  عمق

 2 0.91 0.412 (Second depth) دوم عمق

 یچوب
Woody 

 2 1.23 0.411 (First depth)اول  عمق

 2 1.17 0.325 (Second depth) دوم عمق

 یعلف

Furb 
 2 3.87 0/03 (First depth)اول  عمق

 2 0.74 0.48 (Second depth) دوم عمق

 

 خاکبانک بذر  یستیز فیط -3
 بذر بانک متریسانت 5-0 عمق در یستیز فيط یبررس
 درصد، 52/46 هاتيپتوفیکریهم که داد نشانخاک 

 ،درصد 94/11 هاتيپتوفیکر درصد، 75/39 هاتيتروف
 عمق در و درصد 2/0 هاتيکاموفو  درصد 96/1 هاتيفانروف

 36/43 هاتيپتوفیکریهم درصد، 19/46 هاتيتروف دوم
  درصد 37/6 هاتيپتوفیکر و درصد 53/0هاتيکاموف درصد،

 دخـو به را خاک بذر بانک بيترک درصد 83/2 هاتيفانروف و
 .دادند اختصـاص

 یستیز فیط بر رودخانه مرکز از فاصله ریثأت -3-1
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   خاک بذر بانک
 بذر انکب در هاتيپتوفیکرو  هاتيپتوفیکریهم ،ها تيتروف

 فاصله درتراکم را  نی( باالتر5 شکل) یمتریسانت  5-0عمق 
 یمتر 0-01تراکم را در فاصله  نیکمترو  یمتر20-30

یهم و هاتيتروفتراکم  نیشتري(.  ب2جدول) داشتند

 10-0 فاصله در یمتر یسانت 10-5 عمق در هاتيپتوفیکر
 شد دهید 30-20 فاصله درآن   مقدار نیکمتر و یمتر

را نشان  یمقدار کم زيعمق ن نیدر ا هاتيفانروف .(6شکل)
 خود بهرا  یزيمقدار ناچ یستیز هایشکل گریداده است. د

 (.2جدول)  دادند اختصاص
 

 
 رودخانه فاصله از گرادیاندر  خاکبانک بذر مترییسانت 0-5عمق  یستیز یفط ییراتتغ -5 شکل

the distance from the river alongseed bank  5 cm)-(0 in soilof the first depth  life formChanges in the  -Figure 5 
 

 
 رودخانه در اثر فاصله ازخاک بانک بذر  مترییسانت 5-10 عمق یستیز یفط ییراتتغ -6 شکل

seed bank along the distance from the river cm) 10-5( soil inChanges in the life form of the first depth  -Figure 6 
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 خاک یمتریسانت 10-5 و 5-0 عمق در یستیز فرم راتییتغدر مورد بانک بذر خاک طرفه نتایج تجزیه واریانس یک -2 جدول
soil layers 10 cm-55 cm and -at 0hanges about life form cof soil seed bank way ANOVA results -One -Table 2 

 یستیز فيط
life form 

 بذر بانک
Seed Bank 

 یآزاد درجه
Degrees of freedom 

F Sig. 

 تيتروف
Therophytes 

 2 0.66 0.52 (First depth) اول عمق

 2 0.58 0.56 (Second depth) دوم عمق

 تيکامف

Chamophyt 

 2 3.8 0.03 (First depth)اول  عمق

 2 2.00 0.38 (Second depth) دوم عمق

 تيپتوفیکر یهم

Hemicryptophytes 

 2 0.53 0.59 (First depth)اول  عمق

 2 0.66 0.42 (Second depth) دوم عمق

 تيپتوفیکر

Cryptophyte 

 2 6.2 0.00 (First depth)اول  عمق

 2 0.67 0.39 (Second depth) دوم عمق

  تيفانروف

Phanerophyt 

 2 0.38 0.68 (First depth)اول  عمق

 2 1.0 0.27 (Second depth) دوم عمق

 
 رودخانه هیبانک بذر حاش یکورولوژ یبررس -4

بانک بذر در عمق اول نشان داد که  یکورولوژ یبررس
( COS)  درصد، جهان وطن69/35( IT) یتوران-رانیا

 رانیادرصد،  26/51( PL)  یاهيناح چند درصد، 67/19
/ 80(  IT,ES, M) یا ترانهیمد -یبريس اروپا -یتوران
  (IT,ES) یبرياروپا س -یتوران رانیا درصد،12
 36/3 یا ترانهیمد -یتوران رانیا ،( IT,M)  درصد،53/10

( SS ,IT,M) یا ترانهیمد -صحرا -یتوران رانیادرصد  و 
 یکورولوژ یدرصد را به خود اختصاص دادند. بررس 18/0

( PL) یاهيناحبانک بذر در عمق دوم نشان داد چند 
 رانیا درصد،74/21(  IT) یتوران رانیادرصد،  70/25

 جهان، درصد65/21( IT,ES)  یبرياروپا س -یتوران
 یاترانهیمد -یتوران رانیادرصد، 59/02( cos)یوطن

(IT,M )76/1 ،یبريس اروپا -یتوران رانیا درصد- 
-یتوران رانیادرصد و  33/6( IT,ES, M)  یاترانهیمد

 .دارند را درصد 52/0 ( IT,SS,M) یا ترانهیمد-صحرا
 یکورولوژ بر رودخانه مرکز از فاصله ریثأت -4-1

 خاک بذر بانک
 در یمتر یسانت 5-0عمق اول  در بذر بانک تراکم

اروپا  -یتوران رانیو ا یو جهان وطن یتوران رانیاعنصر 
 و نیشتريب یمتر 02-10 فاصله در یا ترانهیمد -یبريس

 چند هيناحمقدار را داشت.   نیکمتر یمتر 01-0 فاصله در
 در و یمتر 02-01 فاصله درمقدار را  نیکمتر یا هيناح

 هداشت یمقدار برابر یمتر 30-20و  یمتر 10-0  فاصله
 داشتند یزيمقدار ناچ گرید یشیرو ینواح(. 7شکل) است

چند  صراعن یمتر یسانت 10-5 عمق در(. 3جدول)
 را مقدار نیباالتر  یبرياروپا س- یتوران رانیو ا یاهيناح
-20 فاصله در را مقدار نیو کمتر یمتر10-0 فاصله در
 را دخو مقدار نیباالتر  یتوران رانیا یول داشتند یمتر 30
-0 فاصله در را مقدار نیکمتر و یمتر 30-20 فاصله در
 ی(. جهان وطن8شکل)است داشته رودخانه از یمتر 10

 نیو کمتر یمتر 20-10مقدار خود را در فاصله  نیشتريب
 (.3جدول)دارد  یمتر 30-20مقدار را در فاصله 
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 رودخانه بانک بذر در اثر فاصله از مترییسانت 0-5عمق اول  یژکورولو ییراتتغ -7 شکل

at upper soil layer distance from the rivercomposition along the  5 cm)-(0 SSBCorological changes of  -Figure 7 
 

 

 
  رودخانه بانک بذر در اثر فاصله از مترییسانت 0-5عمق اول  یژکورولو ییراتتغ -8 شکل

composition along the distance from the river at deeper soil layer 5 cm)-(0 Corological changes of SSB -Figure 8 
 

  



 475 3شماره  29تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 خاک یمتریسانت 10-5 و 5-0 عمق بانک بذر خاک در کورولوژی راتییتغطرفه در مورد نتایج تجزیه واریانس یک -3 جدول

10 cm soil layers-5 cm and 5-way ANOVA results of soil seed bank about life form changes at 0-One -3Table  

 .F Sig یآزاد درجه بذر بانک یکورولوژ

chorology Seed Bank Degrees of 

freedom 
  

 یتوران رانیا
Touranian-Irano 

 2 1.33 0.27 (First depth) اول عمق

 2 0.55 0.57 (Second depth) دوم عمق

 - - 2 (First depth) اول عمق یبريس اروپا

Siberian-Euro دوم عمق (Second depth) 2 1.71 0.19 

 2 0.31 0.73 (First depth) اول عمق  یاترانهیمد -یبريس اروپا

Mediterranean-Siberian-Euro دوم عمق (Second depth) 2 1.97 0.15 

 یبريس اروپا و یتوران رانیا
Touranian-Irano -Siberian-Euro 

 2 1.81 0.18 (First depth) اول عمق

 2 1.07 0.35 (Second depth) دوم عمق

 یاترانهیمد -  یتوران رانیا
Irano-Touranian-  Mediterranean 

 

 2 1.22 0.31 (First depth) اول عمق

 2 1.01 0.37 (Second depth) دوم عمق

 یاترانهیمد
Mediterranean 

 

 2 0.65 0.52 (First depth)اول عمق

 2 0.70 0.50 (Second depth) دوم عمق

 یوطن جهان
Cosmopolitan 

 2 0.15 0.86 (First depth) اول عمق

 2 0.73 0.48 (Second depth) دوم عمق

 یاهيناح چند
Polyregional 

 2 0.15 0.85 (First depth) اول عمق

 2 1.50 0.24 (Second depth) دوم عمق

 صحرا -یاترانهیمد-یتوران رانیا
 -Mediterranean -Touranian-Irano

SaharoSindian   

 2 1.00 0.38 (First depth) اول عمق

 2 0.60 0.55 (Second depth) دوم عمق

 یاترانهیمد و یبريس اروپا ،یتوران رانیا
 -Touranian-Irano -Touranian-Irano

Mediterranean 

 2 2.91 0.07 (First depth) اول عمق

 2 1.20 0.31 (Second depth) دوم عمق
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(، chorotype) ییایو پراکنش جغراف vegetative form)) یشیرو شکل ،life form)) یستیز شکل ها،رهیت و هاگونه یعلم نام فهرست -4جدول 
 اهانیگ ،(CH) تیکامف اهانیگ(، Cr) تیپتوفیکر اهانیگ(، T) یچوب اهانیگ(، H) یعلف اهانی، گ(Pچند ساله ) اهانی(، گA) کسالهی اهانیگ
 جهان(، SS) یسند صحرا(، ES) یبریس اروپا(، M) یاترانهیمد(، IT) یتوران رانیا(، Th) تیتروف ،(Ph) تیفانروف(، He) تیپتوفیکریهم

 صحرا -یتوران رانیا (،IT,M) یاترانهیمد – یتوران رانیا ،(IT, ES) یبریس اروپا و یتوران رانیا(، PL) یاهیچندناح(، COSM) یوطن
 (.IT.ES,SS) یسند صحرا -یبریس اروپا -یتوران رانیا(، IT, ES, M) یاترانهیمد -یبریاروپا س – یتوران رانیا ،(IT,SS) یسند

Floristic list of the study area distinguished as life and vegetative forms and chorology the species found  -4Table 
in the soil seed bank 

 نام فارسی نام علمی
شکل 

 رویشی
 کورولوژی طيف زیستی طول عمر

Adiantaceae      
Adiantum capillus-veneris 

 
- H P Cr Cos 

Amaryllidaceae      

Allium ampeloprasum - H A Cr IT 

Amarantaceae -     

Amaranthus blitoides تاج خروس گسترده H A Th IT,ES 

Amaranthus viridis  H P Th IT 

Boraginaceae      

Symphytum tuberosum هماور H P He IT 

Anchusa italica گاوزبان وحشی H A He IT, ES 

Caryophylaceae      

Silene swertifolia  H A CH IT 

Chenopodiaceae      

Chenopodium album سلمهتره H A Th IT,ES 

Chenopodium murale سلمک H A Th IT 

Salsola kali زارق H A Th pl 

Cistaceae      

Helianthemum salicifolium. دانه گنجشکی H A Th IT, M 

Compositae      

Carthamus oxyacantha  H P He IT 

Cichorium intybus کاسنی H A He Cosm 

Cirsium arvense کنگر صحرائی H P He Cosm 

Inula britannica مصفای بریتانيایی H P He IT, ES 

Lactuca hirsuta  H B He PL 
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 نام فارسی نام علمی
شکل 

 رویشی
 کورولوژی طيف زیستی طول عمر

Lactuca serriola کاهو خاردار H P Th M 

scorzonera pseudolanata شنگ اسبی H A He IT 

Scariola orientalis 

 
 H P He IT گاو چاق کن

Sonchus oleraceus  H A Th IT,M 

Leontodon taraxacoides  H P He IT 

Leucopoa sclerophylla  H P He IT 

Taraxicum officinale قاصدک H P He IT,M, Es 

Xanthium spinosum زردینه خاردار H A Th IT 

Convolvulaceae      

Convolus arvensis پيچک صحرایی H P He PL 

Cruciferae      

Brassica napus کلزا H A Th ES, IT 

Capsella bursa-pastoris 

 
 H A Th Cosm کيسه کشيش

Diplotaxis muralis  H P Th IT 

Isatis cappadocica وسمه H A Th IT 

Nasturtium officinale 

 
 H P Cr IT علف چشمه

Cyperaceae      

Cyperus difformis اویارسالم یکساله H A Th Cosm 

Cyperus fuscus  H A Th Cosm 

Gramineae      

Aegilops tauschii گندم نيای سه الیه H A Th IT 

Aegilops trioncialis گندم نيای سه الیه H A Th IT, M 

Alopecurus myosuroides دم روباهی H A Th Pl 

Alopecurus mucronatus دم روباهی H P He Pl 

Avena fatua یوالف پوچ H A Th IT 

Bromus danthonia جارو علفی تالشی H A Th IT 

Bromus tectorum جارو علفی بامی H A Th IT,ES,M 

Bromus sterilis جارو علفی نازا H A Th PL 

Bromus tomentosus جارو علفی H P He IT, ES 

Bothriochloa ischaemum جارو پنجهای H P He IT, ES, M 
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 نام فارسی نام علمی
شکل 

 رویشی
 کورولوژی طيف زیستی طول عمر

Cynodon dactylon مرغ H P He Pl 

Dactylis glomerata علف باغ H P He Pl 

Digitaria ciliaris  H A Th - 

Festuca arundinaceae فستوکای بلند H P He IT,ES 

Festuca ovina علف بره H P He IT,ES 

henrardia persica - H P Th IT 

heteranthelium piliferum دگر گل گندمی H A Th IT 

lolium rigidum چچم H A Th IT 

Vulpia myuros دم روباهک H P Th Cosm 

Hordeum bulbosum جو پيازدار H P Cr IT, M 

phleum exaratum دم گربهای H A Th IT 

Phalaris paradoxa علف قناری H A Th IT-SS-M 

Phragmetis australis نی H P He Cosm 

poa bulbosa چمن پيازکدار H P Cr IT, ES, M 

Poa trivialis چمن معمولی H P Th M 

Taeniatherum crinitum گيسو چمن H A Th IT 

Euphorbiaceae      

Crozophora tinctoria رنگينک H A Th Pl 

Euphorbia aucheri شيرسگ H A Th IT 

Fagaceae      

Quercus brantii بلوط ایرانی T p PH IT 

Juncaceae 

 
     

Juncus inflexus جگن H P He IT, ES 

Hypericaceae      

Hypericum perforatum گل راعی F P He M 

Ixioliriaceae      

Ixiolirion tataricum خيارک H P Cr IT, ES, M 

Labiatae      

Mentha aquatica - F P He IT 

Mentha Persica نعناع F P He IT 

Mentha longifolia پونه F P Cr Cosm 

Mentha pulegium پونه معطر F P He IT, ES, M 
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 نام فارسی نام علمی
شکل 

 رویشی
 کورولوژی طيف زیستی طول عمر

Phlomis Kurdica گوش بره H P Cr IT 

Salvia acetabolosa مریم گلی B P Cr IT 

Ocimum basilicum ریحان H A Th IT,M 

Leguminosae      

Astragalus gossypinus گون H P CH IT 

Lotus gebelia یونجه زرد F P He IT 

Trifolium repens شبدر سفيد H P He Pl 

Medicago sativa یونجه H P He Pl 

Medicago orbicularis - F P He IT, ES 

Melilotus officinalis مليالوتوس F P He Pl 

Trifolium campestre شبدر زرد F A Th M 

Vicia variabilis ماشک متنوع H A He IT,ES 

Moraceae      

Morus alba درخت توت T p PH IT 

Plantaginaceae      

Plantago lanceolata بارهنگ سرنيزهای B P He IT, ES, M 

Plantago major بارهنگ H P He Cosm 

Polygonaceae      

Polygonum thymifolium هفت بند H A Th IT 

Rosaceae      

prunus avium آلبالو T p PH IT 

prunus armeniaca زردآلو T p PH IT-ES 

Prunus divaricacta آلوی وحشی T p PH IT-ES 

Potentilla reptans پنجه برگ رونده H P Cr IT-ES 

Crataegus pseudo heterophylla زالزالک ایرانی T p PH IT 

Rubus sanctus تمشک وحشی Tb p PH IT 

Sanguisorba minor توت روباهی F A He IT 

Rubiaceae      

Galium aparine بی تی راخ H A Th IT-ES-M 

Galium verum شير پنير H p Th Pl 

Valiantia hispida - H A Th IT 
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 نام فارسی نام علمی
شکل 

 رویشی
 کورولوژی طيف زیستی طول عمر

Solanaceae      

Datura stramonium داتوره H A He Pl 

Tamaricaceae      

Tamarix sp. گز T p PH IT 

umbelliferae      

Bunium persicum زیره کوهی H p He Cr 

Chaerophyllum macropodum جعفری کوهی H p He IT 

Eryngium campestre زول H p He ES,M 

Falcaria vulgaris قازیاقی H P He IT, ES, M 

Libanotis transcaucasica - H P Cr IT 

Ulmaceae      

Ulmus minor نارون T p PH IT, ES, M 

Salicaceae      

Populus nigra صنوبر T p PH IT,ES 

Scrophulariaceae      

Veronica persica سيزاب ایرانی H A Th Cosm 

Sapindaceae      

Acer negundo افرا سياه T p PH IT 

Verbenaceaea      

Verbena officinalis شاهپسند وحشی H P He ES 

Violaceae      

Viola canina سيزاب F A TH Cosm 

Vitaceae      

Vitis sp. انگور Tb p PH ES, M 

 

 بحث

 خاک ربذ بانک یاهيگ یهارهيت نیمهمتر نييتع یدر بررس
  eAsteracea و Poaceae یاهيگ یهارهيت ،رودکران منطقه

 .ددادن اختصاص بخود را( یاگونه بي)ترک سهم نیشتريب

 در Poaceae رهيت به مربوط یها گونه یباال حضور الًاحتما
 ثباع سال فصول یتمام در آنها یزیبذرر و ینيروزم پوشش

 است شده نهيگرام رهيت اهانيگ بذر بانک تراکم شیافزا
(Erfanzadeh, 2012Kamali and ). در که یقاتيتحق ازجمله 
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 توانیم است داشته دربر یمشابه جینتا و انجام شده نهيزم نیا
  Poaceae یهارهيت (6201) همکاران و Sekhavat مطالعه به

 ذرتراکم ب نیباالتر یسطحدر بانک بذر عمق  . Lamiaceae و
 20-10 یانيدر فاصله م یچند ساله و علف ،کسالهی اهانيگ

 انيکه در رودخانه گ این باشدآن  ليدل دیاست که شا یمتر
از  یگرید یانشعاب فرع ،یعالوه بر وجود رودخانه اصل
 یمتر 30-20در فاصله  یعنیرودخانه در قسمت باالدست 

از هر دو  یمتر 20-10فاصله  ليدل نيهموجود داشت و به
 نمودیم افتیرطوبت در یمتر 30-20و  یمتر 10-0طرف 

 نيهمچن .است شده فاصله نیا در اهانيکه باعث رشد بهتر گ
یم باعث که دارد وجود یکمتر یدرخت پوشش فاصله نیا در

داشته  یکنند و رشد بهتر افتیدر یعلف اهانيگ ینور بهتر شود
 لبه در یعلف و ساله چند ،کسالهی اهانيگ مقدار نیکمترباشند. 

 هیال در فاصله نیا در را بذر بودن کمتر ليدل کهبود  رودخانه
 ودنب کمتر و رودخانه لبه در یدرخت پوشش وجود به یسطح

 هکسالی اهانيگنسبت داد.  توانیم فاصله نیا در یعلف پوشش
 که تندداشدر تراکم بذر  یبرابرميزان  بایتقر زين ساله چند و

 Alopecurus یهاگونهبه   توانیم کسالهی یهاگونه هازجمل

myosuroides و yperus difformisC ساله چند یهاگونه و 
  Dactylis glomerataو  aquaticaMentha  یهاگونه به

 اهانيبذر گ بانک ،یمتر یسانت 5-10در عمق  .دکر اشاره
ر را مقدا نیو چند ساله در لبه رودخانه باالتر یعلف کساله،ی

ندان نه چ یاگذشته در که باشد نیا آن ليدل دیداشتند که شا
 ،یکاشته شده است و پوشش علف هانهالدور در لبه رودخانه 

 یچوب اهانيگپوشش غالب لبه رودخانه بوده است. 
در دو عمق بانک بذر  کم یليخ مقدار به زين( تيفانروف)

 هانهگو نیا نیيپا یسازگار نشانه دیشا که است شده مشاهده
 یستیز هایشکل ریسا با سهیمقا در یطيمح طیشرا به نسبت
 بذر ديتول عدم یبرا یادیز عوامل به هرحال .باشد منطقه

 را عوامل نیا از یکی. است شده رکذ هاگونه نیا توسط بادوام
 خواب داشتن مثل اهانيگ نیا یبذرها یهایژگیو به توانیم

 خواب نیا ستنکش هک است داده نشان قاتيتحق. داد نسبت

 طیشرا نشدن فراهم درصورت و دارد خاص طیشرا به ازين
 یم حذف بذر کبان و پوشش از زمان مرور به اهانيگ نیا

مانند  یعوامل( 1989)و همکاران  Simpson یکل طور به. شوند
 و مانندیم یباق اول عمق در که یدرخت یبذرها بودن درشت

 الزو ای فساد دچار در نهایت و کنند نفوذ توانندینم اعماق به
 ادهاستف مورد بذرخواران توسط بذر یدرشت ليدل به ای شده
 دانسته بذر بانک در آنها دوام کاهش موجب را رديگیم قرار
 هاتيتروف و هاتيپتوفیکریهم ،یستیز فيدر مبحث ط .است
یهم .ندداد اختصاص خود بهمقدار را در دو عمق  نیباالتر

 یطيسرد  و نامساعد مح ییآب و هوا طیها در شرا تيپتوفیکر
و  Safykhani(. d,Archibol 1995شوند ) یمشاهده م

مطالعه  در را هاتيپتوفیکریهمو  هاتيتروف (6200) همکاران
اعالم  یستیز فيط نیباالتردرصد(  35و  42) ،نهاوند انيک

 هاتيتروف (2017و همکاران )  Yosefvand . در مطالعهنددکر
 هاتيروفتبود.  یستیز فيها شکل غالب ط تيپتوفیکریهم و
یم بودن اندازه بذر کوچک و فراوان اريبس بذر ديتول دليل به

et al Kamali., )نفوذ کنند  یشتريبا شانس و تعداد ب توانند

تا بذر  شودیمسبب  هاتيتروف در بذرها بودن کوچک(. 2011
 یخود را برا یمانزنده قدرت و دهید یکمتر بيآس اهانيگ نیا

et  Shabankareh-Tireh-Najafi) کنند حفظ یشتريدوره ب

2012 ,.al .)هانيسال یبذرافشان و بذر کوچک اندازه نيهمچن 
 و ترعیتر، سرتا راحت دهدیمبه آنها اجازه  هاتيتروف فراوان

 داریپا ذرب بانک ليتشک و کرده نفوذ خاک در شتريب تراکم با
 نظر اساس بر  (.Thompson, & Fenner 2005) دنبده

Mobin  (1975-1979) و تيتروف یستیز فرم دو یفراوان 
 دو نیابودن  ربيشت. است ترانهیمد مياقل انگريب تيپتوفیکریهم

 یميط اقلیبا شرا Zohary (1973)نظر اساس بر یستیز فرم
ران ـ یه زاگرس درمنطقه اکز آنجا ازاگرس انطباق دارد. 

آن  یتوان برا یه مکقرار دارد  یران ـ آناتولیه ايو ناح یتوران
 طیشرا باحوزه، به نام حوزه زاگرس که  یکدر حد  یگاهیجا
 زاگرس قائل شـــد.زاگرس مطابقت دارد به نام  یمياقل

 اب مطالعه مورد منطقه در یتوران رانیا عناصر حضور روازاین
یم ظرن به واضح موضوعی منطقه ییايجغراف تيموقع به توجه
 ،یاهيناح چند عناصر ،ییايپراکنش جغراف یدر بررس. رسد

 یتوران رانیو پس از آنها عناصر ا یجهان وطن ،یتوران رانیا
ک بذر بان درحضور را  نیشتريب بيبه ترت یبرياروپا س -
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توران و جهان وطن  رانیعناصر ا ی. در عمق سطحندداشت
 یمربوط به حضور گونه ها که داشتمقدار خود را  نیباالتر

yperus difformisC و fuscus Cyperus جهان یها گونه 
 aMentha aquatic , Allium توران رانیا یها گونه و وطن

ampeloprasum وAmaranthus viridis  عمق  در. است
 یبريس اروپا-توران رانیا و یا هيناح چند یهاگونهدوم 
 ورحض ليدل به که دارد رودخانه لبه در را خود مقدار نیباالتر

Aloppecurus  و  glomerataDactylisمانند  یاهانيگ

myosuroides  و هستند یا هيناح چند هيناح در کهاست 
  Festuca arundinaceaeو ncus inflexusJu مانند یاهانيگ

 تباطاراست  یبرياروپا س -یتوران رانیا یشیرو هيکه در ناح
در  یو جهان وطن یاهيناح چندعناصر  یدارد. حضور باال

 فراوان حضور ليبدل تواندیمبانک بذر خاک  یاهيگ بيترک
 ژهیوه)ب یتوال هياول مراحل و شاهنگيپ یاهيگ عناصر

که فقط در بخش بانک بذر خاک حضور دارند(  ییهاگونه
توليد بذر فراوان و سرعت و وسعت انتشار آنها  ليباشد که بدل

 . توانند بانک بذر غنی ایجاد کنندمی

 جهينت توانیم مطالعه نیا ازاز اطالعات به دست آمده 
ر تواند به ظهو یبا بانک بذر خاک م رودکران اءيگرفت که اح

 در مراتع اهانيمهم و  ارزشمند و بازگرداندن تنوع گ یگونه ها
 وراکخخوش یاهيگ یهاگونه حضور ليدل بهالبته . کندکمک 
 Bromusو   myosuroidesAloppecurus  مانند

 tomentosus  ،با  رودکرانمرتع  اءياحدر بانک بذر خاک
استفاده از بانک بذر خاک با کمترین هزینه )فقط با حذف 

 . است ریذپ امکانچرای دام برای یک مدت( 
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             Abstract 
The soil seed bank is employed as a criterion for species conservation and regeneration of native 

plant communities in many rangeland ecosystems. The soil seed bank is a crucial resource for 

maintaining, developing, and rehabilitating degraded plant communities in rangelands. The 

present study investigates the soil seed bank along the Gyan River in Nahavand city, Hamadan 

province. Five sampling sites on both sides of the river were determined. There was a transect 

perpendicular to the river flow at each site, and at least six plots of 4 m2 (three on each side of 

the river) along the transect were used. Sampling was performed from two depths of 0-5 and 5-

10 cm in each plot. The seeds that germinated in the greenhouse were identified. Seeds were 

studied for longevity, life form, and choreology. Then, a one-way analysis of variance (ANOVA) 

was used to statistically analyze each of the above classes along the distance from the center of 

Gyian River in three regular intervals of 0-10, 10-20, and 20-30 meters from the river. The results 

showed that annuals and perennials had equal values in seed bank composition of both depths, 

which is related to the high presence of Alopecurus myosuroides and Mentha aquatica. Life forms 

of hemicryptophytes and Therophytes were dominant in the soil seed banks. At the first depth, 

the seed bank of cosmopolitan and Irano-Turanian elements had the highest values at a distance 

of 20-30 meters. In the second depth, the Polyregional or more than two vegetative region 

elements of Irano-Turanian, Euro-Siberian had the highest values at the river bank. 
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