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 چکیده

کند. و پویایی جوامع گیاهی ایفا می حفظای از بذور زنده رویش نیافته داخل خاک است که نقش مهمی در بانک بذر خاک ذخیره

ای از ینهزمو یا درختان در یک  هادرختچه، هابوتههایی از یهپاخشک، وجود تک یمهن مراتع مناطق خشک وهای مشترک یژگیواز 

ای در الگودهی بانک بذر خاک و های گیاهی نقش ویژهتودهشوند. یمتوده معرفی  عنوانبهباشد که در مطالعات یمگیاهان علفی 

اشکوب  تراکم و غنای گونه ای بانک بذر خاک در زیرتحقیق، کنند. در این دهی جمعیت گیاهی و پویایی جامعه گیاهی بازی میشکل

تعیین و با بیرون توده های  (Crataegus pseudomelanocarpaزالزالک ترکمنستانی )( و Berberis integerrimaزرشک )دو گونه چوبی 

از خاک زیر تاج پوشش و بیرون  10-5و  5-0چوبی مقایسه شد. بدین منظور از هر گونه، ده پایه انتخاب و نمونه برداری از دو عمق 

انجام شد. نمونه های خاک در گلخانه کشت و ترکیب و تراکم بانک بذر خاک از روش جوانه زنی مشخص شدند. به طور تاج پوشش 

کل، نتایج نشان داد که تراکم و غنای بانک بذر خاک ریر توده در هر دو گونه بطور معنی داری بیشتر از بیرون توده بود. تراکم بانک 

داری بیشتر از عمق زیرین بود. توده های چوبی احتماال با به دام اندازی بذور در حال حرکت بذر خاک در عمق سطحی به طور معنی 

و همچنین کمک به تولید بذر توسط گیاهان زیراشکوب باعث افزایش تراکم و غنای بانک بذر می شوند. بنابراین نتایج این تحقیق 

 مود.تاکید بر حفظ تک پایه های گیاهان چوبی موجود در علفزارها ن

 بوته، تراکم بانک بذر خاک، علفزار، غنای گونه ای.  :كلیدی هایواژه

 مقدمه

و  Leckاز بذور زنده رویش نیافته داخل خاک است که پتانسیل جایگزین شدن گیاهان بالغ را دارند ) ایذخیرهبانک بذر خاک 

رویشی  هایقسمتو همچنین  هامیوه، بذرها( که از 2004و همکاران،  Poschlod(. بانک بذر به نام بانک اسپور )1989 همکاران،
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زنده باقی بمانند.  صورتبهمختلف زمانی در خاک  هایدورهگیاهان تشکیل شده است و بسته به گونه گیاهی و شرایط خاک قادرند در 

، Thompsonناپایدار مانند مراتع سیالبی ) هاییستمسدر  یژهوبهبانک بذر خاک نقش مهمی در تعیین ترکیب و پویایی جوامع گیاهی، 

که در  محدودکنندهیندها و عوامل افزایش آگاهی از فرآ، هاآنو حفاظت  گیاهی در معرض خطر انقراض یهاگونه(، شناسایی 2000

 کنندیمبازی  هاتاالبدارد. همچنین نقش مهمی در حفاظت و تنوع ژنتیکی و ترمیم طبیعی پوشش گیاهی  ،دهدیمجوامع گیاهی رخ 

(Bernhardt  وPoschlod ،1993 استقرار بانک بذر خاک، عاملی کلیدی در پویایی جوامع گیاهی و همچنین اهمیت زیادی در واکنش .)

 (.2010و همکاران،  Ertlدارد )ٍ وهواییآبجوامع گیاهی به تغییرات 

 هادرختچه، هابوتهاز  هایییهپا وجود تک ،قرار دارند خشکیمهن مراتعی که در مناطق خشک و یژهوبهمراتع مشترک  هاییژگیواز 

(. 2005و همکاران،  Cipriotti) شوندیممعرفی  1توده عنوانبهکه در مطالعات  باشدیماز گیاهان علفی  ایینهزمو یا درختان در یک 

. همچنین کنندمیخاک و شکل جمعیت گیاهی و پویایی جامعه گیاهی بازی بانک بذر  الگودهیدر  ایویژهگیاهی نقش  هایتوده

 سازدمیو جذب مواد حمل شده توسط باد را ممکن  باشدیمو برای مواد غذایی  بذرهابرای به دام انداختن  ایتلهمنابع بذر و  عنوانبه

(Bullock ،2004و همکاران). در مناطقی که چرای  یژهوبه هاآنگیاهی و فضای خارج  یهاتودهاین  یشناختبومیندهای از فرآ یآگاه

گیاهی با افزایش منابع کلیدی  هایتودهگیاهان در زیر تاج پوشش  (. عملکردFAO ،2005دام داریم، الزم و ضروری است ) ازحدیشب

گیاهان از علف خواران افزایش یافته است. در واقع، تفاوت کیفیت زیستگاه، بین خاک  مانند آب و نیتروژن و با فراهم آوردن حفاظت

گیاهی و پویایی جامعه داشته باشد که این مهم بخشی از طریق اعمال بر اثر زیادی بر جمعیت  تواندمیلخت و خاک زیر تاج پوشش 

 .افتدمیبانک بذر خاک اتفاق 

Myster (2003با مطالعه بانک بذر خا ) گونه هایتودهدر  بذرهاک نشان داد که اثرات نوع توده، در بقاء .Miconia spp مقایسه  در

درصد از کل بانک بذر خاک را تشکیل  92 هاسالهیک، ازجمله هاتودهدر  هاگونهگراس باالتر بوده است. برخی  هایتودهدر  بذرهابا 

مطالعات نشان داده است که بذور د. عمده در نزدیک گیاه مادری و به میزان کمتری در داخل منطقه لخت بو طوربه هاآندادند، پراکنش 

 شوندمیدرختی یافت  هایگونهبیشتر در زیر اشکوب  برگپهن هایگونهباز و بذور  هایمحیط خاک درگرامینه بیشتر  هایگونه

(Marone  ،2004و همکاران( .Monica و Bertiller (2008 در بررسی الگوهای مکانی بانک بذر خاک در شمال پاتاگونای آرژانتین )

                                                           
1 Patch 
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گیاهی  هایتودهخاک زیر تاج پوشش  کهدرحالیخاک لخت محدود بوده،  هایتوده درنشان دادند که تنوع مکانی بانک بذر خاک 

 بوده است. ترپاییندر بانک بذر در مناطق خاک لخت نسبت به مناطق زیر پوشش  بذرهای بیشتری است. تعداد بذرهاحاوی تعداد 

گزارش شده است و  ندرتبهاز گیاهان علفی در ایران  ایزمینهدر یک  هاایبوتهاز  هاییتودهبانک بذر در  هایویژگیمطالعه 

چوبی بر حفظ تراکم و غنای بانک بذر خاک  هایتودهاین مقاله به بررسی نقش این . باشدمیدر سایر مناطق جهان محدود همچنین 

 نماید. تأکیدچوبی در علفزارها از این حیث  هایگونهتنک پراکنده  هایتودهتا به اهمیت این  پردازدمیهای مختلف و مکان هازماندر 

 هاروشمواد و 

 51° 55´15˝ مراتع ییالقی واز با مختصات جغرافیایی اولمنطقه انجام شد.  ات البرزمنطقه از مراتع ارتفاعدر دو  هایبردارنمونه

شمالی  هایدامنههکتار در  5426 بر بالغعرض شمالی با مساحتی  36° 30´15˝تا  36° 12´ 30˝طول شرقی و  52° 12´15˝تا 

گونه چوبی غالب  منطقهالبرز مرکزی در محدوده دهستان ناتل رستاق از بخش چمستان شهرستان نور در استان مازندران بود. در این 

 انتخاب گردید. (Berberis integerrimaدرختچه زرشک )

طول  51° 28/52´ 90˝تا  51° 14/52´75˝هکتار با مختصات جغرافیایی  24/6بر  مورد مطالعه با مساحتی بالغمنطقه دوم 

در این  .عرض شمالی در ارتفاعات جنوب شهرستان نور، بخش بلده انتخاب شد 36° 38/22´ 43˝تا  36° 29/22´ 88˝شرقی و 

هر دو منطقه چمستان  های بانک بذر مطالعه شد.یژگیوبر  (Crataegus Pseudomelanocarpaگونه زالزالک ترکمنستانی ) تأثیرمنطقه 

 و بلده به شدت توسط نژاد زل و همچنین گاو در ماههایی از سال که برف و برودت هوا اجازه دهد، مورد چرای دام قرار می گیرد. 

 از بانک بذر خاک یبردارنمونه 

حاصل  هایتودهاز  تعدادیانجام گردید. پس از بازدید از منطقه چمستان  مترسانتی 10-5و  5-0از خاک از دو عمق  هابردارینمونه

متری که در سطح مراتع علفی پراکنده بودند، شناسایی و مشخص شدند.  2400ارتفاع  درکه با گونه غالب زرشک وحشی  هاایبوتهاز 

 بذرهافصل بهار و زمانی که به علت برودت هوا هنوز  سپس در اوایلمتر انتخاب گردید.  5/0با ارتفاع متوسط  هاایبوتهتوده از  10

هر توده  زیرمتوسط  طوربه کهطوریبهشد.  هاآناز بانک بذر خاک داخل هر توده و خارج  بردارینمونهجوانه نزده بودند، اقدام به 

شد. همچنین در  بردارینمونه هاتودهیعنی فضای آزاد مابین  هاتودهمستقر و یک پالت )زوج آن( در خارج  مترمربعی 1پالت یک 

از  بردارینمونهاقدام به نیز منطقه  این. در ندصورت جداگانه انتخاب شدپایه درختچه زالزالک ترکمنستانی به 10درمجموع منطقه بلده 

با شرایط دمایی مناسب و ای های خاک در محیط گلخانهو معادل آن برای هر پایه از بیرون آن شد. نمونه هادرختچهخاک از زیر تاج 
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های در حال ظهور در فواصل های کارتوپالست در بستر مناسب کشت شدند. پس از کشت در گلخانه نهالرطوبت کافی در داخل سینی

 ازاینکهپس(. 2009و همکاران،  Chaideflou) ها حذف شدند تا دیگر بذری سبز نشدمنظم شمارش، شناسایی و درنهایت از سینی

ها، آبیاری دوباره ها سبز نشد آبیاری به مدت دو هفته قطع گردید و بعد از یک خراش سطحی در خاک سینیبذری از داخل سینیدیگر 

ای بانک گیری غنای گونه(. برای اندازه2013و همکاران،  Erfanzadehشروع شد و شمارش آغاز گردید تا دیگر بذری سبز نشد )

زده در گلخانه مربوط به هر موقعیت و عمق استفاده شد. تراکم )تعداد نه در بانک بذر خاک جوانهبذر خاک، از حضور و عدم حضور گو

 تبدیل شد. مترمربعبرداری محاسبه شد و سپس به گیری تعداد بذر در واحد نمونهگونه در نمونه( از طریق اندازه

اسمیرنوف استفاده شد. جهت مقایسه میانگین تراکم بانک  -وفتراکم و غنا از آزمون کمولموگر هایدادهنرمال بودن  آزمونسپس برای 

 جفتی استفاده گردید. T و GLM ،ANOVA هایآزموناز  ایبوته هایتودهبذر خاک داخل و خارج 

 نتایج

گیاهی ظاهر گردید. بیشترین  هایتودهگونه در بانک بذر خاک داخل و خارج  55بذر مربوط به  3809 درمجموعدر منطقه چمستان 

جوانه زدند. میانگین تراکم بذر  هاایبوته هایتودهبذر در بانک بذر خارج  1556بذر و  2253 هاایبوته هایتودهدر داخل  بذرها

در  هایتوده( در خارج مترمربعبذر در  8/33بیشتر از میانگین تراکم بذر ) داریمعنی طوربه هاتوده( در داخل مترمربعبذر در  9/48)

( و میانگین تعداد بذر مترمربعبذر در  34/77) هاتودهدر داخل  مترسانتی 5-0بود. میانگین تعداد بذر در عمق متر سانتی 10-0عمق 

 هاتودهل در داخ مترسانتی 10-5( بود. همچنین میانگین تعداد بذر در عمق مترمربعبذر در  53) هاتودهخارج  مترسانتی 5-0در عمق 

 ( بود. مترمربعبذر در  6/14) هاتودهخارج  مترسانتی 10-5( و میانگین تعداد بذر در عمق مترمربعدر  بذر 6/20)

های بانک بذر خاک جوانه زدند. از این تعداد خانواده از نمونه 29گونه گیاهی متعلق به  61نهال از  6094در منطقه بلده درمجموع 

بذر متعلق  1100در منطقه قرق،  شده بود. گونه در منطقه چرا 48بذر متعلق به  2975گونه در منطقه قرق و  53بذر متعلق به  3119

ها در دو عمق بررسی که هرکدام از موقعیت گونه گیاهی در بیرون توده بود 46بذر متعلق به  2019گونه در زیر توده چوبی و  43به 

گونه در بیرون توده  43بذر متعلق به  1262گونه در زیر توده چوبی و  40بذر متعلق به  697متر، سانتی 5-0در عمق منطقه قرق شد. 

گونه در بیرون  32بذر متعلق به  757گونه در زیر توده چوبی و  23بذر متعلق به  403متر، سانتی 10-5چوبی و همچنین در عمق 

گونه گیاهی در  34بذر متعلق به  1320ه در زیر توده چوبی و گون 43بذر متعلق به  1655شده نیز  در منطقه چرا توده وجود داشت.

و کمترین بانک  هاتودهدر منطقه چمستان بیشترین تراکم بانک بذر خاک مربوط به منطقه داخل همانطور که گفته شد  .بیرون توده بود
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-10 عمقبیشتر از  داریمعنی طوربه مترسانتی 0-5 عمقبود. تراکم بانک بذر خاک در  هاایبوته هایتودهبذر خاک مربوط به خارج 

 (.1 ، شکل1 جدولبود ) هاتودههم در داخل و هم در خارج  مترسانتی 5

دارای  های چوبی منطقه چمستانو خارج توده ای بانک بذر خاک در داخلمیانگین غنای گونه همچنین نتایج نشان داد که

ها و کمترین مربوط به ایهای بوتهمربوط به داخل توده 5-0ای بانک بذر خاک در عمق داری بود. بیشترین غنای گونهاختالف معنی

متر خاک مربوط به خارج سانتی 10-5ای بانک بذر خاک در عمق باشد. همچنین کمترین غنای گونهها میایهای بوتهخارج توده

 (. 2شکل و  2ها بود )جدول ایهای بوتهها و بیشترین مربوط به بانک بذر داخل تودهایهای بوتهتوده

 .(3دار بود )جدول یمعننشان داد که توده چوبی، عمق بر تراکم بانک بذر خاک  GLMنتایج آزمون  همچنین در منطقه بلده،

 

  منطقه چمستان هاایبوته هایتودهخارج  داخل و خاک( در مترمربعتراكم بذر )تعداد در جهت مقایسه  tنتایج آزمون ( 1)جدول 

. 

 

  

 

 

 

 
 

 df T Sig میانگین مربعات عمق منابع تغییرات

 5-0 34/77 22 27/8 000/0 

 000/0 27/8 22 52/20 5-10 هاتودهداخل 

 10-0 96/48 45 58/3 000/0 

 5-0 01/53 22 72/6 000/0 

 000/0 72/6 22 64/14 5-10 خارج توده

 10-0 82/33 45 58/3 000/0 
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حروف )منطقه چمستان  ایبوته هایتودهبین داخل و خارج  ( در اعماق مختلفمترمربعتغییرات تراكم بانک بذر خاک )تعداد در ( 1) شکل

  .(باشندمی دو عمقبین  معنی داراختالف  دهندهنشانكوچک 

در منطقه  هاایتودهو خارج  داخل مترسانتی 10-5و  5-0عمق بانک بذر خاک در دو  ایگونهغنای مقایسه نتایج ( 2) جدول

 چمستان

 Z Sig میانگین مربعات عمق منابع تغییرات

 5-0 86/11 11/4- 000/0 

 000/0 -113/4 11/3 5-10 هاتودهداخل 

 10-0 50/7 90/2- 000/0 

 5-0 91/7 730/3- 000/0 

 000/0 -730/3 95/2 5-10 هاتودهخارج 

 10-0 43/5 90/2- 000/0 
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 منطقه چمستان ایبوته هایتوده خارج وداخل  مترسانتی 10-5و  5-0بانک بذر خاک در دو عمق  ایگونهغنای ( 2)شکل 

  .باشند(می دو عمقبین  معنی داراختالف  دهندهنشانحروف كوچک )

 

 منطقه بلده GLMنتایج اثر اصلی و متقابل توده چوبی و عمق بر لگاریتم تراكم بانک بذر خاک با استفاده از ( 3)جدول 
 تعداد بذر در مترمربع()لگاریتم تراکم بانک بذر 

 منبع تغییرات
Sig F df 

 توده چوبی 1 49/3 05/0

 عمق 1 76/60 00/0

 عمق×توده چوبی 1 84/0 36/0

داری یمعن تأثیرتوده بود همچنین عمق بیرون داری بیشتر از یمعن طوربهتوده چوبی زیر نتایج نشان داد تراکم بانک بذر خاک در 

جفتی نشان داد  tمتری بود. نتایج آزمون یسانت 10-5متری تراکم بیشتر از عمق یسانت 5-0بر تراکم بانک بذر خاک دارد که در عمق 

 10-0و  مترییسانت 10-5عمق نداشت. در ی داریمعنتوده چوبی اثر بذر بین زیر و بیرون  تراکم مترییسانت 5-0عمق در که 

 بیشتر از بیرون توده بود. یداریمعن طوربهدر زیر توده چوبی تراکم بذر  مترییسانت

a
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b
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 حروف) .در منطقه بلده عمق و چوبی توده خطای استاندارد در تیمارهای ±( در مترمربع میانگین تراكم بانک بذر )تعداد بذر( 3) شکل

 عمق(. هر در توده چوبی داریمعنی دهندهنشان كوچک
 

 منطقه بلده خاک بر تراكم بانک بذر توده یتموقعدو  در عمق سه بین زوجی t آزمون نتایج( 4)جدول 
 df t sig منابع تغییرات

 بین زیر و بیرون توده چوبی
 21/0 34/1 9 متریسانت 0-5

 02/0 73/2 9 متریسانت 5-10

 00/0 92/2 19 متریسانت 0-010

 

 (. 5)جدول  دار بودیمعن، عمق بر غنای بانک بذر خاک توده چوبینشان داد که  GLMنتایج آزمون  همچنین

 منطقه بلده GLM از استفاده با خاک بذر بانک غنای بر عمق و چوبی توده متقابل و اصلی اثر ( نتایج5)جدول 
 غنای بانک بذر

 منبع تغییرات
Sig F df 

 توده چوبی 1 82/1 00/0

 عمق 1 31/73 00/0

 عمق×توده چوبی 1 47/0 76/0

a

a

a
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داری بر یمعن تأثیرداری بیشتر از بیرون توده بود همچنین عمق یمعن طوربهی بانک بذر خاک در زیر توده چوبی اگونهغنای 

 جفتی نشان داد tمتری بود. نتایج آزمون یسانت 10-5متری بیشتر از عمق یسانت 5-0ی بانک بذر خاک دارد که در عمق اگونهغنای 

 یداریمعن طوربهدر زیر توده چوبی  خاکبذر  بانک یاگونهغنای  مترییسانت 10-0و  مترییسانت 10-5متری، یسانت 5-0عمق در 

 .(4، شکل 6)جدول  بیشتر از بیرون توده بود

 

 
 دهندهنشان كوچک حروف) منطقه بلده عمق و چوبی توده در تیمارهای( استاندارد خطای ±) بذر غنای بانک ( میانگین4) شکل

 (.عمق هر در توده چوبی داریمعنی

 

 خاک بانک بذر ایگونه بر غنای توده یتموقعدو  در عمق سه بین زوجی t آزمون نتایج( 6)جدول 
 df t sig تغییراتمنابع 

 بین زیر و بیرون توده چوبی

 01/0 98/2 9 متریسانت 0-5

 02/0 68/2 9 متریسانت 5-10

 00/0 11/4 19 متریسانت 0-10
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 گیرییجهنتو  بحث

. بود هاآنبیشتر از خارج چوبی  هایتوده زیرخاک بانک بذر و غنای در این تحقیق، تراکم  آمدهدستبهبر اساس نتایج  طورکلیبه

به دلیل افزایش ورودی بذر به داخل تاج پوشش از  احتماالًهای مورد مطالعه توده زیربانک بذر در  ایگونهافزایش تراکم و غنای 

 (.2014و همکاران،  Erfanzadehبود )منبع بذر  عنوانبهد گیاه بذر، به دام انداختن بذر، عملکرطریق تولید 

نسبت به بیرون باشد، زیرا  هاتودهبانک بذر در داخل  ایگونهیکی از دالیل باالتر بودن تراکم و غنای  تواندمیعملکرد باد 

توسط باد در  بذرهاو  کنندمیتله بذر عمل  عنوانبهاز لحاظ فیزیکی  هاو توده کاهش پیدا کرده هاتودهسرعت باد در نزدیکی و زیر 

(. این امر موجب باال رفتن 2004و همکاران،  Marone؛ Schupp ،2013و  Pekas) کنندمیسقوط  هابوتهاطراف و داخل تاج پوشش 

به  هاتودهبذر در موقعیت بیرون از  ایگونه. کم بودن تراکم و غنای شودمینسبت به محیط اطراف آن  هاتودهدر داخل  بذرهاتراکم 

 هایلکه اطراف ، با قرار دادن تله بذر در خاک لخت1997در سال  Salaو  rarAgiuکه  طورهماندلیل عدم دریافت بذر در ابتدا نیست 

، بنابراین کمبود و افتدمیبه دام  هاتودهکه در نزدیکی و زیر  اندازندمیبه همان اندازه بذر را به دام  هاخاکنشان داد که این  ایبوته

در صورتی توسط خاک  بذرهابه دلیل عدم توانایی خاک لخت در حفظ و نگهداری بذر است.  هاتودهفقدان بذر در موقعیت خارج از 

و  هاشکافدر  هاآنباشد و یا دارای زائده باشند که باعث نگهداشت  ترکوچکاز ذرات خاک  هاآنکه اندازه  افتندمیلخت به دام 

 هایکنندهتعیینب و باد و فاکتورهای زنده مانند حیوانات از جمله مانند آ غیرزندهفاکتورهای  همچنین سطح خاک شود. هایناهمواری

الشبرگ فراوان  وسیلهبه هاتودهو در زیر  جاشدهجابهخالی  هایمکانباد یا رواناب از  وسیلهبه بذرهاجانبی بذر هستند.  هایحرکت

 (.2004و همکاران،  Marone؛ Schupp ،2013و  Pekas) افتندمیبه دام 

عالوه بر افزایش ورودی بذر از طریق به تله اندازی بذور توسط توده های چوبی، افزایش بذر می تواند از طریق تولید بیشتر بذر 

تله الشبرگ در ترکیب با شرایط مطلوب خرد زیستگاهی  عنوانبهای عملکرد گیاهان بوتهتوسط گیاهان علفی زیر اشکوب اتفاق بیفتد. 

حرارتی  نوساناتبسیار پایین و یا بسیار باالی محیط، کاهش  هایحرارتپناهگاه حرارتی در درجه  عنوانبه هااز جمله عملکرد آن

های چوبی باعث به وجود آمدن شرایط ( در داخل توده2006و همکاران،  Molina-Montenegroروزانه و محتوای باالی رطوبتی )

 هاتودهکه منجر به افزایش مواد غذایی آزاد شده در زیر  شودمی کنندهجزیهتمیکروبی و موجودات  هایفعالیتبسیار مناسب برای 

 هاتودهگیاهان در اطراف و داخل  هاینهالبنابراین رشد و استقرار  .(2010) شودمیکه این امر باعث تحریک رشد گیاهان  شودمی

 هاتودههای چوبی، گیاهان مستقر در داخل نسبت به محیط اطراف بیشتر است. با توجه به حفاظت گیاهان در برابر علفخواری در توده
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و  Parlak؛ 2006و همکاران،  Acuñaباشد )باال  تواندمی هاتودهذخایر بذر در این  تجمع وتولید  درنتیجهتوانایی رشد و تکثیر دارند 

 (.2011همکاران، 

ای در تراکم و غنای کنندهیینتعدهد که عمق خاک عامل یمتراکم و غنای بانک بذر با افزایش عمق کاهش یافت. این امر نشان 

افتد مطالعات متعددی یممنظم و خطی اتفاق  کامالً صورتبهکل، کاهش تراکم بانک بذر خاک با افزایش عمق  طوربهبانک بذر است. 

 Erfanzadeh؛ 2011و همکاران،  Jennifer؛ 2017و همکاران،  Tessemaاند )ای را با افزایش عمق گزارش دادهنهکاهش تراکم و غنای گو

عمق پراکنش بذر در خاک به سن بذر، شکل بذر، اندازه بذر، نیازهای فیزیولوژیک بذر و همچنین فعالیت موجودات  (.2010و همکاران، 

های مختلف بذرها در نفوذ به (. توزیع عمودی بذر ممکن است به علت تواناییGrime ،1979و  Thompsonزنده خاک بستگی دارد )

دهد. یکی از دالیل کاهش تراکم بذر قرار می تأثیرساختار خاک نیز توزیع عمودی بذر را تحت  (.2010و همکاران،  Maخاک باشد )

( 2014و همکاران،  Erfanzadehباشد )یمتر یینپاحی بیشتر از اعماق که ورودی بذور به عمق سطبه دلیل این احتماالًبا افزایش عمق، 

 شود.ی میسطحدار تراکم و تنوع بذور در عمق یمعنکه همین باعث افزایش 
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Abstract 

Soil seed banks are a storages of non-germinated plant seeds in soil which play an important role in 

conservation and dynamic of plant communities. Being of individual woody plants, so-called woody 

patch, in a background of grasses is a common characteristic in the dry and semi-dry rangelands. These 

patches play a prominent role in localization and dynamic of herbaceous plant populations.  In this study, 

we compared soil seed bank (SSB) density and richness between underground and outside of two woody 

species, i.e. Berberis integerrima and Crataegus pseudomelanocarpa.  Therefore, ten individuals were 

randomly selected from each woody species and soil samples were collected beneath and outside of the 

woody canopies from two depths, 0-5cm and 5-10cm. Soil samples were spread in the greenhouse and 

SSB density and composition were determined by the germination method. Generally, the results showed 

that SSB density and richness beneath of woody patches were significantly higher than outside the 

patches. In addition, SSB density in upper soil layer was significantly higher than lower soil layer. Woody 

patches increased SSB density and richness probably through seed trapping and seed production by 

herbaceous species. Therefore, the results of this study emphasized on conservation of individual woody 

species in the grasslands.  
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