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 كروتيپ پوشش و زيستي شكل فلور، بر روشنه و ماند و پيتزمين نماي  اثر
  )مطالعه موردي، رويشگاه آميخته ممرز( خاك بذر بانك و روزميني

  3يرمسعود بازگو  2يسي گهروييرئ يزفا، *1، مهدي حيدري1حمديه كريمي كيا
  گروه علوم جنگل دانشكده كشاورزي، دانشگاه ايالم،، ايالمايران،  1
  خاك يوشيميو ب يولوژيبگروه  دانشگاه شهر كرد،، شهركردايران،  2
  گروه آب و خاك دانشگاه ايالم، دانشكده كشاورزي،، ايالمايران،  3

  4/6/1398 :تاريخ پذيرش  8/2/1398 :تاريخ دريافت

  چكيده
 رويشگاه در خاك بذر بانك و روزميني پوشش فلورستيكي هايبر ويژگي روشنه و پيت، ماند تأثير بررسي حقيق بمنظوراين ت

-ماند با قدمت و هاي پيتاز پوشش گياهي و بانك بذر خاك در موقعيت بردارينمونه. شد انجام آستارا شهرستان ممرز يختهآم

گونه  32 خاك بذر بانك نتايج نشان داد كه در .انجام شد بسته تاج همچنين زير مختلف ومساحت  با متفاوت و روشنه هاي
هاي هاي زيستي غالب گونهنتايج نشان داد كه شكل. وجود دارد خانواده 23گونه از  28 گياهي پوشش در و خانواده 24متعلق به 

ها هستند و در هر دو موقعيت فيزيوگرافي ايجاد روشنه تها و همي كريپتوفيبند و باالبند فانروفيتپوشش روزميني در ميان
در بانك بذر شكل زيستي غالب متأثر از طبقه ارتفاع از سطح دريا نبود و در هر دو . باعث غلبه شكل زيستي فانروفيت شده است

هر در ها شكل زيستي گونه تغيير در بانك بذر خاك،. مهمترين شكل زيستي بودند هاكريپتوفيت هميو ها تروفيتطبقه ارتفاعي، 
 200تر از روشنه بزرگ ژهيبو(روشنه  جاديبند با اانيدر م كهيبطور ،طبقه ارتفاعي به ايجاد روشنه و پيت و ماند وابستگي نشان داد

نشان داد كه در  نتايج هاي گياهي به مناطق جغرافيايياز نظر تعلق گونه. افتي شيها افزاتيو ماند تعداد تروف تيو پ) متر مربع
توراني  -ايراني -ايمديترانه -سيبري -هر دو طبقه ارتفاع از سطح دريا، در بخش بانك بذر بيشترين سهم مربوط به عناصر اروپا

 هاو تغيير آن ندبود ترسيبري غالب - درحاليكه در بخش پوشش روزميني در هر دو طبقه ارتفاع از سطح دريا، عناصر اروپا ،بود
 .زمين نماي پيت و ماند و ابعاد روشنه بودتحت تأثير 

  روشنه، پيت و ماند، شكل زيستي، فلور :كليدي هايواژه

  m.heidari@ilam.ac.ir: الكترونيكي ، پست09188425458  :مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
ه لحاظ تنوع خاص اقليمي و به تبع آن كشور ايران ب

اهميت خاصي هاي جانوري گوناگوني فلور گياهي و گونه
هاي شمال در بين نواحي هم عرض ايران، جنگل ودارد 
اي قابل و شمال تركيه از لحاظ تنوع زيستي غن ايران كشور

هاي شمال از نظر جغرافياي گياهي، جنگل .دارند توجهي
-اين جنگل .)5( رويشي هيركاني قرار دارند حوزهايران در 

آيند كه فلورستيك ايران به شمار مي يكي از مناطق مهم ها

. اندگرفتههاي البرز قرار شمالي رشته كوه هايروي شيب
ميليون هكتار بوده اما  5 ها در گذشتهجنگل مساحت اين

ميليون هكتار از اين مناطق باقي مانده  9/1 حدود امروزه
 در اغلب مناطق جنگلي شمال ايران، روستاييان در .است

 ارتباط تنگاتنگ با منابع طبيعي و به طور خاص جنگل

- برنامه ها نه تنها به سمت اقتصادي شدناين جنگل. هستند

 صرف برداريريزي نشده اند، بلكه در هر زمان فقط بهره
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سهم قابل اين درحالي است كه . آنها مدنظر بوده است از
در منابع طبيعي كشور را عوامل  عوامل تخريب توجهي از

چراي بي رويه و اثرات ناشي از تخريب  انساني از جمله
از اين  سهم كمينشينان تشكيل داده و جنگل دامداران و

در چنين شرايطي  ).6( ناشي از عوامل طبيعي است تخريب
براي دسترسي  يك منطقه هايشناسايي و معرفي رستني

محل و زمان  گياهي خاص در هايونهآسان و سريع به گ
هاي رويشي منطقه، شناسايي معين، تعيين پتانسيل و قابليت

هاي در حال انقراض و كمك به گونههاي مقاوم و گونه
مطالعات فلورستيك با  .اي داردحفظ آنها اهميت ويژه

هر منطقه و هاي رستنيآوري اطالعات پايه از جمع
گياهي آن، نتايج ارزشمندي شناسايي كمي و كيفي پوشش 

ريزي و شناختي و امكان برنامههاي بومبراي درك ظرفيت
 و حفاظت برداري اصوليايجاد راهكاري مناسب براي بهره

و  13، 3( كندرا فراهم مي ي هر منطقههااز زيست بوم
ايران از دير باز توسط محققان  و غني فلور متنوع .)21

توسط گياه شناسان عالقمند هاي اخير خارجي و در سال
در بسياري از  .داخلي مورد مطالعه قرارگرفته است

هاي مناطق هيركاني مطالعات فراواني در زمينه رويشگاه
در اين راستا  ).5و  2، 1( ه استدفلورستيك انجام ش

-مطالعه فلورستيك بانك بذر و پوشش روزميني در جنگل

ل در جنگل بر اختال .هاي هيركاني بسيار محدود بوده است
، تركيب و )8(مختلف رويشگاهي مانند خاك  خصوصيات

گذارد و ساختار جنگل اثر مي) 18(تنوع پوشش گياهي 
)20.( 

 هاياختاللكرد كه  يانب) 10( )1395( همكاران و نوروزي
 تغيير با توانندمي طبيعي و انساني عوامل از ناشي

 هايگونه فراواني و تركيب جوامع، ساختاري خصوصيات
 ها،گونه بين رقابتي تعادل غذايي، مواد ذخيره گياهي،
 تغيير را آن به وابسته فلور و گياهي جوامع ايگونه غالبيت

 دهند قرار تأثير تحت را بوم زيست يندهايراف نهايت در و
از طرفي . كنند خارج تعادل از را سيستم تدريج به و

جنگل باشد تواند عاملي مهمي در پويايي آشفتگي مي

اين مسئله بستگي به شدت اختالل و شرايط  البته. )24(
بطوريكه بر اساس تئوري اختالل متوسط،  ،رويشگاه دارد

باد  ).14(دهد حداكثر تنوع در سطوح مياني اختالل رخ مي
هاي مناطق ها در جنگلو طوفان يكي از مهمترين آشفتگي

ميكروتوپوگرافيها و تدله است كه باعث ايجاد روشنهعم
شود هايي ناشي از افتادن درختان به نام پيت و ماند مي

اي از ويـــژه شـكلدر خاك كه آشفتگي ايجادشده ). 27(
). 8(پيت نام دارد  در سطح توده است هاريشه ســـاختار
كه قـسمتي از  هـاجـاور پيـتم مانند بـشقاب سـاختار

 شـودمـيناميده ماند همراه دارد بخاك را نيز  محتويـات
تواند در تغيير تركيب و تنوع پوشش اين آشفتگي مي ).19(

در زمينه اثر پيت و ماند بر ). 12(گياهي جنگل مؤثر باشد 
هاي هيركاني خصوصيات خاك اولين مطالعه در جنگل

در راشستان هاي آميخته آغوزچال  )1391( كوچتوسط 
اما اثر اين ميكروتپوگرافي بر  ،)8( شهرستان نور انجام شد

از . خصوصيات پوشش گياهي تاكنون بررسي نشده است
 اثر اين رو در مطالعه حاضر در نظر است براي نخستين بار

تاجي با  هايروشنه و مختلف تهاي با قدمماند و پيت
 و روزميني پوشش خصوصيات فلورستيك بر متفاوتابعاد 
ميان بند و باالبند  خاك در دو طبقه ارتفاعي بذر بانك
 .بررسي شود) آستارا(هيركاني  آميخته ممرز هايجنگل

  واد و روشهام
آستارا  1هاي ممرز آميخته حوزه محدوده مطالعاتي جنگل
). 1شكل ( استاستان گيالن  در چاي، شهرستان آستارا

و است هاي ممرز خالص هاي اين منطقه شامل تودهجنگل
آب و هواي  .گسترش دارندكيلومتري شهر آستارا  11در 

 بارندگي متوسط هاي مورد مطالعه معتدله بوده وجنگل
سال  هايماه و سردترين ترين، گرمماه در متر ميلي 1345

و بهمن ماه با  گرادسانتي درجه 1/30تيرماه با حرارت 
جهت باد غالب  .گراد استدرجه سانتي 5/2دماي متوسط 

   .شمال شرقي است
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حاصل (ابتدا تمامي پيت و ماندهاي موجود در عرصه 
متر با  3/0با عمق و ارتفاع حداقل ) افتادن درخت ممرز

پيمايش زميني تعيين و با استفاده از سيستم موقعيت ياب 
هاي انتخاب شده در توده. ثبت شدند )GPS(جغرافيايي 

و در فاصله  شمالياين تحقيق داراي جهت دامنه يكسان 
-ميانكيلومتر در دو طبقه ارتفاع از سطح درياي  3كمتر از 

هاي آستارا در نظر گرفته بند و باالبند در حوزه جنگل
محل نمونه برداري شامل پيت و ماندهاي با قدمت . شدند

سال اساس  10تا  8دو تا سه سال و حدود (ايجاد مختلف 
هاي جنگلداري و نيز برداري طرحاطالعات كتابچه بهره

نشانه گذاري درختان ممرز موجود در اداره كل سياهه 
، روشنه يا حفره تاج )منابع طبيعي حوزه جنگل هاي آستارا

پوشش بدون وجود پيت و ماند با حداقل مساحت حفره 
متر  200تا  30مساحت كوچك (متر مربع در دو گروه  30

). 8) (تعيين گرديد 600تا  200مربع و مساحت متوسط 
سته و بسته نيز به عنوان نمونه شاهد همچنين زير تاج پيو

ها حضور و در هر كدام از اين حالت. نمونه برداري شد
اين نمونه برداري در سطح پيت و . ها انجام شدغياب گونه

ماند به صورت صد در صد و در سطح حفره و زير تاج 
متر كه به صورت تصادفي در  5/2در  2بسته با دو قاب 

براي بررسي بانك بذر خاك  .سطح مستقر شدند انجام شد
متر و عمق سانتي 20×20در هر حالت، با يك قاب فلزي 

متر در اوايل فصل رشد يعني اواخر ارديبهشت سانتي 10
رود اكثر بذور ماه و اوايل خرداد ماه هنگامي كه تصور مي

پاشي سال زني كرده و بذريك ساله موجود در خاك جوانه
دو نمونه تصادفي ) 15(آمد جديد آغاز نشده است به عمل 

ها براساس دستورالعمل روش اين نمونه. برداشت شد
هاي موجود در آن پيدايش نهال در گلخانه ارزيابي و گونه

جمع هاي گونه). 25(ماه شناسايي شدند  11در مدت 
به تفكيك و كدگذاري ) بانك بذر و پوشش(آوري شده 

و پرس آوري خشك  از جمع پس هاي مورد مطالعهحالت
 Rechinger از فلورهاي ايرانيكا شده و در نهايت با استفاده

) 1361- 1384( قهرمانو فلور رنگي ) 23( )2010 - 1963(
تعيين شكل زيستي با استفاده از روش  .)7( شناسايي شدند

  ).22(رانكاير انجام شد 

  

 
روشنه :  MGSبند،روشنه بزرگ ميان: MGBروشنه كوچك باالبند، :  HGSروشنه بزرگ باالبند،: HGB ،موقعيت منطقه مورد مطالعه -1شكل 

ماند باالبند :  HMa1مسن،بند ميان پيت:  MP2 بند جوان،ميان پيت:  MP1پيت باالبند مسن،:   HP2،پيت باالبند جوان: HP1بند، كوچك ميان
  بندشاهد ميان:  MTشاهد باالبند و:  HTبند مسن،ماند ميان: MMa1بند جوان، ميانماند : MMa1ماند باالبند مسن، :  HMa2جوان،
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  نتايج و بحث
 28گونه گياهي متعلق به  40در منطقه مورد بررسي 

خانواده در هر دو بخش پوشش روزميني و بانك بذر خاك 
هاي خانواده). 2و 1ول او جد 2شكل (شناسايي شد 

Asteraceae  ،با چهار گونهPapilionaceae  با سه گونه
Betulaceae ،Brassicaceae ،Caryophyllaceae ،

Geraniaceae و  Euphorbiaceae هركدام با دو گونه
در ). 1و جدول  2شكل (ها را دارند بيشترين تعداد گونه

خانواده و در پوشش  24گونه متعلق به  32بانك بذر خاك 
و  1 ولاجد(خانواده ثبت شد  23متعلق به گونه  28گياهي 

2(. 

  
  هاي موجود در هر خانواده منطقه مورد مطالعهتعداد گونه -2شكل 

گياهي موجود هر  هايتعداد خانواده و گونهبررسي 
 بيشترين تعداد نشان داد كهموقعيت در رويشگاه ميان بند 

روزميني و بانك بذر خاك،  پوشش گونه در هر دو بخش
همچنين كمترين تعداد . دارد دوجودر موقعيت تاج بسته 

 1-3گونه در بانك بذر خاك و پوشش روزميني در ماند 
تعداد گونه در هر دو . ساله ثبت شد 8-10ساله و ماند 

قدمت پيت و در دو مساحت روشنه در بانك بذر خاك 
مقايسه دو به دوي تمام  .يشتر از پوشش روزميني بودب

هاي تعداد خانواده هاي مورد مطالعه نشان داد كهموقعيت
گياهي در بخش بانك بذر خاك بيشتر از پوشش گياهي 

و  در رويشگاه باالبند بيشترين تعداد گونه. )3شكل ( است
متر  200تر از در بخش بانك بذر در روشنه بزرگ خانواده

. مربع و در پوشش روزميني در موقعيت تاج بسته ديده شد
از طرفي بيشترين تعداد خانواده گياهي در هر دو بخش در 

در ميان بند تعداد  ).4شكل (موقعيت تاج بسته ثبت شد 
گونه بانك بذر خاك با افزايش قدمت پيت روند كاهشي 

٠ ١ ٢ ٣ ۴
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ن نداد مشخص داشت ولي در ماند تغيير قابل توجي نشا
در بخش بانك بذر رويشگاه باالبند با افزايش ).3شكل (

هاي موجود ابعاد روشنه و افزايش قدمت پيت تعداد گونه
در بانك بذر كاهش محسوسي نشان داد و در مقابل با 

روند كاهشي افزايش قدمت ماند تعداد گونه بانك بذر 

نتيجه مهم ديگر تغييرات بيشتر تعداد ). 4شكل . (داشت
ه با تغيير قدمت پيت و ماند و ابعاد روشنه در بخش گون

بانك بذر نسبت به پوشش روزميني در هر دو موقعيت 
  ).4و  3 هايشكل(بند و باالبند بود نامي

  
  رويشگاه ميان بند در پوشش گياهي و بانك بذر خاك تعداد خانواده و گونه گياهي موجود -3شكل 

  
  بندرويشگاه باالپوشش گياهي و بانك بذر خاك هاي گياهي موجود در تعداد خانواده و گونه -4شكل 

به روش رانكاير نشان گياهي عناصر  شكل زيستيبررسي 
در بخش بانك بذر در همه ميان بند، رويشگاه  درداد كه 
 هايشكل هاكريپتوفيت هميو  هاتروفيتها موقعيت
كه بيشترين هستند  منطقه رستني تركيب غالب زيستي
ها سال و همي كريپتوفيت 10-8ها در ماند تروفيت حضور

بطور كلي در مقايسه . بودمتر مربع  200در روشنه كمتر از 
 200بويژه روشنه بزرگتر از (ايجاد روشنه با تاج بسته با 

و پيت و ماند تعداد تروفيت ها افزايش يافته ) متر مربع

زميني در همه در بخش پوشش رو .)الف 5شكل (است 
ين بيشتر هاهمي كريپتوفيت) بجز روشنه ها(ها موقعيت

و در روشنه ها فانروفيت ها نسبت به  حضور را در داشتند
 5 شكل( تر بودندساير موقعيت هاي مورد مطالعه غالب

هاي زيستي در مقايسه با شكلنتايج نشان داد كه تنوع  .)ب
تاج بسته با ايجاد روشنه و پيت و ماند در بخش بانك بذر 

 .)الف و ب 5شكل ( بيشتر از پوشش روزميني است
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: Geكريپتوفيت، : Crهمي كريپتوفيت، : Heتروفيت، : Th، در ميان بند) ب(و پوشش روزميني ) الف(بانك بذر  درصد شكل زيستي -5شكل 

  كاموفيت: Chفانروفيت و : Phژئوفيت، 

در رويشگاه  گياهي عناصر زيستيشكل  همچنين بررسي
در همه ي  بانك بذر، بخش در كه داد نشانباال بند 
 هاي شكل هاكريپتوفيت هميو  هاتروفيت هاموقعيت
بيشترين  از بين همه موقعيت ها .هستند غالب زيستي

ها كريپتوفيتسال و همي  3-1ها در پيت حضور تروفيت
 6شكل ( متر مربع مشاهده شد 200در روشنه بيشتر از 

روشنه كمتر از هاي در موقعيتروزميني،  پوشش در. ) الف
 3-1مترمربع، پيت  200متر مربع، روشنه بيشتر از  200

در  و ،هافانروفيت هسال 3- 1و ماند  هسال 10-8سال، پيت 
 هاكريپتوفيت هميو تاج پوشش بسته  هسال 10-8ماند 

هر دو بخش ها در و كامفيتبيشترين حضور را داشتند 
حضور  پوشش و بانك بذر در هيچ موقعيت نمونه برداري

هاي همانند ميان بند تنوع شكل .)ب 6شكل ( نداشتند
در مقايسه با تاج (زيستي با ايجاد روشنه و پيت و ماند 

در بخش بانك بذر بيشتر از پوشش روزميني بود ) بسته
  ).الف و ب 6شكل (

هاي گياهي به مناطق جغرافيايي در ميان از نظر تعلق گونه
ها در همه موقعيت) الف 7شكل (بند، در بخش بانك بذر 

و ) ES(سيبري  -اروپابيشترين سهم مربوط به عناصر 
 -مديترانه اي -سيبري - و اروپا) ES(سيبري  - اروپا
 - بود كه حداكثر عناصر اروپا) ES-M-IT(توراني  -ايراني

. متر مربع مشاهده شد 200سيبري روشنه بزرگتر از 
 200همچنين كمترين تنوع كروتيپ ها در روشنه بزرگتر از 

پوشش در بخش ). الف 7شكل (متر مربع مشاهده شد 
سيبري بود  -اروپا عناصر به مربوط سهم روزميني، بيشترين

 200كه بيشترين درصد آن در موقعيت روشنه بيشتر از 
همانند بخش بانك بذر خاك در . مترمربع مشاهده شد
- عناصر گياهي متعلق به ناحيه مديترانهپوشش روزميني نيز 

 الف

 ب
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ژئوفيت، : Geكريپتوفيت، : Crهمي كريپتوفيت، : Heتروفيت، : Th، در باال بند) ب(و پوشش روزميني ) الف(درصد شكل زيستي بانك بذر  -6شكل 

Ph : فانروفيت وCh :كاموفيت  

 گياهي هاي گونه تعلق نظر بند ازهمچنين در رويشگاه باال
ها جغرافيايي در بخش بانك بذر، در همه موقعيت مناطق به

 اي،مديترانه اروپاسيبري، عناصر به مربوط سهم بيشترين
حداكثر آن در موقعيت كه  بود) ES-M-IT(توراني -ايراني

). الف 8شكل (متر مربع مشاهده شد  200روشنه بيشتر از 
 -اروپا به مربوط سهم بيشترين بخش پوشش روزميني، در

مشاهده  10- 8بود كه حداكثر آن در موقعيت پيت  سيبري
- در بخش پوشش روزميني عناصر مديترانه اي و اروپا. شد

 8 شكل( اشتندحضور ند) ES-IT(توراني  - سيبري، ايراني
  ).ب

براساس بررسي انجام شده مشخص شد كه مهمترين 
هاي هاي گياهي بانك بذر خاك منطقه، خانوادهخانواده

Betulaceae، Brassicaceae، Geraniaceae و Poaceae  و
 ،Poaceaeهاي در پوشش روزميني، خانواده

Polygonaceae  و Betulaceae  را به خود  بيشترين سهم
در ديگر مطالعات  Poaceaeخانواده . دهنداختصاص مي

 هايتيره عنوان يكي از مهمترينناحيه رويشي هيركاني به
كه با ) 11و  3(شده است  معرفي خاك بذر بانك گياهي

  .نتايج تحقيق حاضر همخواني دارند

 الف

 ب
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 COSM:اي، چندناحيه PL:اي، مديترانه M ،در باالبند) ب(و پوشش روزميني ) الف(درصد فراواني پراكنش جغرافيايي فلور بانك بذر  -8شكل 
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همانطور كه در  گياهي عناصر زيستي شكل بررسي در
هر دو رويشگاه باالبند  خاك بذر بانك درنتايج آمده است 

 هميو  هاتروفيت ،هادر همه موقعيت بندميانو 

 منطقه رستني تركيب غالب زيستي هايشكل هاكريپتوفيت
ها بند بيشترين حضور تروفيتميانهستند كه در رويشگاه 

 44با  هاكريپتوفيتو همي  درصد 50با  سال 10- 8در ماند 
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متر مربع مشاهده شد و در  200در روشنه كمتر از  درصد
 3- 1ها در پيت بند بيشترين حضور تروفيتباالرويشگاه 

در  درصد 45با  و همي كريپتوفيت ها درصد 50با  هسال
 اينكه به باتوجه .متر مربع مشاهده شد 200روشنه بيشتر از 

 داراي و پيشگام و علفي هايگونه شامل بيشتر هاتروفيت
 باشندمي خاك در باال ماندگاري قابليت با و ريز بذرهاي

 بذر بانك گياهي تركيب از ايعمده بخش رو از اين ،)17(
 غالب رويشي گياهي فرم بعنوان و داده اختصاص بخود را
 كوچك اندازه .شودمي محسوب منطقه خاك بذر بانك در
 باعث مي شود تروفيتها ساليانه بذرافشاني فراوان و و بذر
 كرده نفوذ خاك در بيشتر تراكم با و ترسريع تر،راحت كه
 حضور واقع در). 16(بدهد  پايدار بذر بانك تشكيل و

 نسبت به ساير اشكال زيستي در هاتروفيت باالي نسبتاً
يت پيت و عدر موق خصوصاً دو رويشگاه خاك بذر بانك
نقي  .باشد آنهافراوان و ريز  بذر بدليل توليد تواندميماند 
 را هاتروفيت جمعيت فراواني) 9( )1389( و همكاران نژاد

بر اكوسيتم  فشار و تخريب، آشفتگي وجود منعكس كننده
هاي آشفتگيها در فيتترو گزارش كردند كه درصد زياد

 توليد بدليل هاتروفيت. پيت و ماند قابل درك است
 به نسبت آنها هايه ذخير مواد سهم كه كوچك بذرهاي
 بسيار معتدله هايجنگل در اصلي هايگونه درشت بذرهاي
 براي توانندمي و شده زوال و فساد كمتر دچار است، اندك

 به همچنين آنها. بمانند باقي خاك داخل در سال چندين
 تغذيه مورد كمتر يك طرف از كوچك بذرهاي توليد دليل

 در سهولت بدليل ديگر سوي از و گرفته قرار بذرخواران
 باالتري ماندگاري شانس خاك، ترپايين اعماق به نفوذ

گونه جزء را هاتروفيت) 26( تامپسون و گريم ).17(دارند 
 حضور علت. كردند معرفي دائمي بانك بذر در حاضر هاي

 كوچكي علت به شايد دائمي بذر بانك در هاتروفيت
 آسيب گياهان اين بذر تا شود مي سبب كه باشد هاآنبذر

 بيشتري دوره براي را خود ماني زنده قدرت و ديده كمتري
 در كه مناسبي شرايط در هاتروفيت بذرهاي. )9(كنند  حفظ

 و زنندمي جوانه براحتي شودمي فراهم آنها براي گلخانه

 هاتروفيت از پس نيز هاكريپتوفيت همي. ميكنند رشد
 بانك تركيب در حاضر زيستي هايشكل مهمترين بعنوان
 به دليل توان گفتشدند كه مي معرفي منطقه خاك بذر
موقعيت  خصوصاًشده  مناطق مطالعه مرطوب و سرد اقليم

  .)11و  4( استروشنه 

 مورد مناطق در زيستي پوشش روزميني طيف بررسي نتايج
ي همهدر ميانبند  منطقه دو هر در كه داد نيز نشان مطالعه

متر مربع، همي  200ها بجز روشنه بيشتر از موقعيت
ها بيشترين حضور را در منطقه فانروفيت،كريپتوفيتها و 

-8ها در ماند داشتند كه بيشترين حضور همي كريپتوفيت
متر مربع  200ها در روشنه بيشتر از سال و فانروفيت 10

مترمربع همي  200مشاهده شد ولي در روشنه بيشتر از 
حضور نداشتند و بيشترين حضور  كريپتوفيت ها اصالً

 در. مربوط به فانروفيت ها و بعد از آن تروفيتها بود
متر 200هاي روشنه كمتر از موقعيتدر رويشگاه باالبند، 

سال، پيت  3- 1مترمربع، پيت  200مربع، روشنه بيشتر از 
در حالي كه در  هافانروفيتسال  3- 1سال و ماند  10- 8

 كريپتوفيتها هميسال و تاج پوشش بسته  10- 8ماند 
ها در منطقه حضور و كامفيتبيشترين حضور را داشتند 

 با معتدل اقليم يك وجود بيانگر اين موضوع .نداشتند
 نسبتاً تابستانهاي و فروان بارندگي اما هاي سرد،زمستان
آن  در كه است جنگلي رويشهاي براي و مناسب خنك

 به همچنين باتوجه. دارند چشمگيري حضور فانروفيتها
 سازگاري قابليت و شده مناطق مطالعه مرطوب و سرد اقليم

 رويشي هايجوانه دليل پنهان شدن به همي كريپتوفيت ها،
الشبرگ، نتايج  هاي زيريناليه در سال سرد هايماه در آنها

اسماعيل  همطالعنتايج با  همسو ييد مي كند كهأمطالعه را ت
  . است) 2( )1384( همكارانو  زاد

گياهي پوشش  هايگونه جغرافياي پراكنش بررسي
كه در بخش پوشش روزميني، در  داد نشان مناطق روزميني

 مربوط سهم ها و در هر دو رويشگاه، بيشترينهمه موقعيت
بند ميانسيبري است كه در رويشگاه  - اروپا عناصر به
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 200از بيشترين درصد آن در موقعيت روشنه بيشتر 
 - سيبري - اروپااي و مترمربع مشاهده شد و عناصر مديترانه

رويشگاه باالبند،  در. حضور نداشتند اصالً ايمديترانه
 10- 8سيبري و در موقعيت پيت  -اروپا به مربوط حداكثر

 نظر از شمال ايران جنگلهاي اينكه به باتوجه. مشاهده شد
 زير از ركانيهي -اكسين پروانس به متعلق گياهي جغرافياي
 است، اروپا سيبري بزرگ ناحيه از پونتيك هايحوضه
 از دور منطقه فلور در سيبري-اروپا عناصر باالي درصد
 انجام فلورستيكي مطالعات ديگر كه با. باشدنمي انتظار
از  ).9و  3، 2(انطباق دارد  شمال هايجنگل سطح در شده

در ميان بند،  هاي گياهي به مناطق جغرافيايينظر تعلق گونه
ها بيشترين سهم در بخش بانك بذر در همه موقعيت

سيبري  - و اروپا) ES(سيبري  - مربوط به عناصر اروپا
)ES (توراني  -ايراني - مديترانه اي -سيبري - و اروپا)ES-

M-IT (سيبري روشنه بزرگتر  -بود كه حداكثر عناصر اروپا
ع همچنين كمترين تنو. متر مربع مشاهده شد 200از 

متر مربع مشاهده  200تر از ها در روشنه بزرگكروتيپ
  .شد

 مربوط سهم بيشترين بندنيز همانند ميان بندباالدر رويشگاه 
كه  بود توراني -ايراني اي،مديترانه سيبري،-اروپا عناصر به

مترمربع  200حداكثر آن در موقعيت روشنه بيشتر از 
كه دليل آن مي تواند بروز تغييرات بارزتر و  مشاهده شد

تر كف جنگل و تاج پوشش در اثر ايجاد روشنه متنوع
سيبري در بخش بانك بذر  عناصر اروپا بحضور غال. باشد

پوشش در  خاك نيز به دليل غالب بودن اين عناصر

بانك بذر خاك، تركيب  أزيرا منش ،)2و  1( روزميني است
 همچنين حضور). 17(فلورستيك پوشش روزميني است 

 بذر بانك گياهي تركيب در وطني جهان عناصر باالي نسبتاً
تواند مي ساله رويشگاه باالبند 3 – 1پيت  خصوصاً خاك
اوليه  مراحل و پيشاهنگ گياهي عناصر فراوان حضور بدليل
خاك  بذر بانك بخش در فقط كه هاييگونه بويژه( توالي

برخورداري  و بودن نياز كم بدليل كه باشد) دارند حضور
سرزمين از وسيعي طيف در گسترده بوم شناختي دامنه از

 اقليم يك به را خاصي تعلق و يافته حضور گياهي هاي
  ). 15(دهند نمي نشان گياهي جغرافياي يا و مشخص

 و پيتايجاد به طور كلي نتايج اين تحقيق نشان داد كه 
 و زيستي شكل فلور، بر در اثر بادافتادگي روشنه و ماند

هاي در جنگلخاك  بذر بانك و روزميني كروتيپ پوشش
 در پوشش روزميني و بانك بذر. آميخته ممرز اثر دارد

خاك تغيير شكل زيستي و كروتيپ غالب، چندان متأثر از 
تغيير طبقه ارتفاع از سطح دريا نبود و بيشتر به ايجاد 

  . روشنه و زمين نماي پيت و ماند وابستگي نشان دادند

 سپاسگزاري

نويسندگان مراتب تشكر و قدرداني خود را از كارشناسان 
شت ميداني اداره منابع طبيعي شهرستان آستارا كه در بردا
عنوان حامي مساعدت فراوان داشتند و نيز دانشگاه ايالم به
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Abstract 

This study was carried out to investigate the effect of pit, mound landscape and canopy 
gap on floristic characteristics of vegetation and soil seed bank of mixed European 
hornbeam (Carpinus betulus) forest in Astara city. Sampling of vegetation and seed 
bank was carried out in pit and mound positions of different ages and gap with different 
area and also under the closed canopy. The results showed that there are 32 species 
belonging to 24 families and 28 species belonging to 23 families in vegetation and soil 
seed bank respectively. Results also showed that phanerophytes and hemicrptophytes 
were the dominant life forms constituting the above-ground vegetation of middle land 
and highland and in both physiographic positions, the creation of gap has led to the 
overcoming of the phanerophytes. In the seed bank, the dominant life form was not 
influenced by altitude and therophytes and hemicrptophytes were the most important 
life form of both altitude classes. In the soil seed bank, the change of species life form 
in each altitude is associated with the creation of canopy gap, pit and mound. The 
number of therophytes increased in the middleland with the creation of canopy gap 
(especially> 200 m2) and the pit and mound. In term of geographical distribution, Irano-
Turanian/Euro-Siberian/Mediterranean chorotype was a major component of both 
altitude classes in soil seed bank, while Euro-Siberian chorotype was a main component 
of both altitude classes in above ground vegetation and its change was influenced by the 
landscape of pit and mound and canopy gap size. 

Key words: canopy gap, pit and mound, life form, flora 


