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دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،استادیار-3
23/8/96تاریخ پذیرش:4/4/96تاریخ دریافت: 

چکیده
هلومسر،بند هیرکانی شامل (پایینوايسه رویشگاه جلگهبذرخاكبانکو روزمینیگیاهیپوششحاضر،تحقیقدر

اساس برماه گیاهی روزمینی در خردادبرداري از ترکیبنمونهگرفت.قراربررسیمورد)سنگانسیشمشادذخیرگاهوسراانجیلی
نشاننتایجنجام شد. اي ابا استفاده از روش کشت گلخانهبانک بذرخاكو مطالعه مربعی متر400نمونهقطعه68تعداداطالعات

گونه 93تعداد ،بانک بذرخاكبخشو درگیاهیتیره38جنس و 59گونه، 66تعدادروزمینی،گیاهیپوششبخشدرکهداد
گونه 5هر کدام با Rosaceaeو Lamiaceae ،Poaceaeهاي تیره.داردحضورگیاهیتیره48وجنس82بهمتعلقگیاهی

گونه 6با Lamiaceaeدرصد)، 9/12گونه (12با Asteraceaeتیرهبانک بذرخاكدر بخش روزمینی و در بخش درصد)6/7(
محسوبگیاهیهايتیرهترینمهمعنوانبهدرصد) 4/5گونه (5هر کدام با PoaceaeوCyperaceae ،Fabaceaeدرصد)،5/6(

عناصرو) گونه25(درصد 9/37باهافانروفیتروزمینیگیاهیپوششبخشدرداد کهنشانهمچنیننتایج.شوندمی
چند عناصروگونه)30درصد (3/32ها با کریپتوفیتهمیبذرخاكبانکبخشو در) گونه28(درصد 4/42باسیبري- اروپا

وبمحسمنطقهسهاینکورولوژيوزیستیطیفساختاريهايگروهترینمهمعنوانبهگونه)26درصد (28اي با ناحیه
این حضور یافته است کهگونه به صورت مشترك در دو بخش 41فقط گیاهی منطقه، گونه118کل از مجموع تعداد.وندشمی

هاي جنگلی معتدله را تایید نظامبومدر زمینی متناظرگیاهی روبا پوششبذرخاكبانکترکیب گیاهیتنها شباهت کم موضوع نه
نتایجهمچنیندهد.گیاهی منطقه را نیز نشان میزیستیتر ظرفیت تنوعدر معرفی دقیقبذرخاكبانکالعهکند بلکه اهمیت مطمی
کهیابدمیحضوربانک بذرخاكهاينمونهازدرصد61دربعمرمتردربذر270تراکممتوسطباخسبشببذورکهدادننشا
داللتراهیرکانیهايجنگلعنوان یک منبع قابل اتکا براي احیاي طبیعی آن دربهخسببخاك شبذرنقش بانکمسألهاین
.کندمی

خسبزیستی، کوروتیپ، شب، شکلبانک بذرخاكگیاهی روزمینی، پوشش:هاي کلیديواژه

مقدمه
واکنش اجتماعاتدر نتیجهگیاهی هر منطقهپوشش

واست کنونی و گذشتهمحیط پیرامونییطبرابر شرادرزیستی
هرفلوراقلیم آن منطقه دارد. ارزیابیارتباط مستقیمی با

و زیستیشکلجمله تهیه لیست فلوریستیک،ازمنطقه
و حفظ شناختنظرازآنگیاهیهايگونهجغرافیاییپراکنش

.)22(استاهمیتحایزطبیعیمنابعمدیریتوزیستیتنوع
منطقه، به منظور ایجاد هرگیاهیهمچنین شناخت پوشش

آن شناختیبوماطالعات زیربنایی و پایه در مورد ظرفیت 
منطقه به منظور کارآیی مدیریت حاکم بر منطقه، حفاظت از 

پذیر و در هاي در خطر انقراض و آسیبذخایر ژنتیکی و گونه
.)37،6(نتیجه محیطی پایدارتر، ضروري است 

هاي گیاهی پوششکننده از خزانبرگ پهنهاي جنگل
مناطق معتدله شمال آفریقا، غرب اوراسیا و شرق آسیا هستند

اي انسانی فراوان در این هفعالیتکه به دلیل وجود )46(
ها از بین رفته و یا جنگلها، سطوح وسیعی از این رویشگاه

هاي نسبتا بازماندهاند. تا اینکه امروزه دادهتغییر کاربري 
. یکی از این مناطق )33(کوچکی از آنها باقی مانده است

میلیون 40هاي هیرکانی شمال ایران با قدمتی بیش از جنگل

هاي گیاهی داراي ویژگیهاي گونهسال است که از نظر تنوع
.)34(منحصر به فرد هستند

به همین دلیل در چند دهه اخیر، مطالعات فلوریستیک 
هاي هیرکانی انجام شده جنگلگیاهی متعددي درباره پوشش

)18(همکارانو اجنهاديهاي توان به پژوهشاست که می
کاله استان مازنداران، در خصوص پناهگاه حیات وحش میان

در رویشگاه توس سنگده، )1(و همکاراننیااکبري
گاه جنگلی سرخدار در ذخیره) 22(و همکارانزادهسماعیلا

در جوامع جنگلی توسکاي ) 27(و همکارانافراتخته، قهرمان
در پارك )7(و همکارانزادهدر شمال کشور، اصغر1قشالقی

در منطقه )30(آخانیو جعفريسنگان، جنگلی سی
همکارانو نما، استان گلستان، آتشگاهیشده جهانحفاظت

و همکارانخدادادي هاي شرق دودانگه ساري، در جنگل)9(
در ) 49(در تاالب استیل آستارا، رضوي و حسن عباسی ) 32(

در )2(و همکارانآخانیاي سورکش، خمرهرویشگاه سرو
مطالعات فلوریستیک و پراکنش جغرافیایی ترکیب گیاهی 

هاي جنگلدر)40(نکارانژاد و همناحیه رویشی خرزي، نقی
در ) 31(و همکارانکامرانی ، حفاظت شده مازي بن و رامسر

و همکارانهاي البرز غربی، شمال ایران، اسديکوهتاالب و 
1- Alnus glutinosa (L.) Gaertn

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلمبو

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
95

.4
.8

.6
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1395.4.8.6.7
http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-237-fa.html


29........................................................................................................................1395پاییز و زمستان/ هشتمشماره م/چهارهاي ایران سال شناسی جنگلبوم

هاي شمشاد جنگل حفاظت شده خیبوس، در رویشگاه)6(
اي نور و هاي جلگهدر جنگل)38(زادهزارعو نژادنقی
هاي در جنگل)20(زاده و همکاراناسماعیلسنگان،سی

در ) 53(زادهپور و اسماعیلنوشهر، سلیمانیکال الدینصالح
زاده و هاي فریم ساري، حسینهاي شمشاد در جنگلرویشگاه
هاي غرب در رویشگاه شمشاد در جنگل)29(زادهاسماعیل

در پارك جنگلی نور اشاره ) 54(و همکارانهراز و یوسفوند
کرد.

هاي مهم ناحیه هیرکانی، گونه درختی ونهیکی از گ
دوست بودن، است که با توجه به نورپسند و گرما1خسبشب
متر از 400بند (تا ارتفاع اي و پایینهاي جلگهرویشگاهدر 

. این گونه، )51(هاي هیرکانی پراکنش داردسطح دریا) جنگل
ايحارههاي جنگلاي (شامل حارهبومی نواحی حاره و تحت 

(شامل ) و معتدله آسیا میانمار، بوتان، نپال، پاکستان
هاي ژاپن، چین تایوان، ایران، ترکیه و جمهوري جنگل

عنوان گونه زینتی در بسیاري از آذربایجان) بوده ولی به
. قدمت )15،43(کاشته شده استمریکا آکشورها به ویژه 

هاي هیرکانی مربوط به جنگلخسب درحضور درختان شب
عنوان یکی از شناسی بوده و از این نظر بهدوران سوم زمین

هاي شمال درختان بازمانده اقلیمی دوره ترشیاري در جنگل
.)2(شودمحسوب می

هاي درختی پیشاهنگ خسب در گذشته یکی از گونهشب
گیري نواحی مورد انتشار خود در شمال کشور حضور چشم

اما متاسفانه امروزه به دلیل ابتال به بیماري قارچی )51(تهداش
که یک بیماري شایع و کشنده براي٢یومپژمردگی فوزار

صدمات جدي به )44(شودخسب محسوب میدرختان شب
این گونه درختی وارد شده است. این عامل سبب شده تا 

هاي هیرکانی فقط به صورت جنگلحضور این گونه در 
هاي دستخوش دادي از تک درختان جوان، آن هم در عرصهتع

بند هیرکانی محدود شود.اي و پایینهاي جلگهتخریب جنگل
اگرچه بیماري قارچی فوزاریوم مانع از رشد و توسعه درختان 

اي هیرکانی شده بند و جلگههاي پایینخسب در جنگلشب

یمی خاك دابذراست ولی خوشبختانه قابلیت تشکیل بانک 
)11،35(به دلیل پوسته سخت)5،12(خسببلندمدت شب

حیات خود را در شرایط شود تا این گونه چرخهسبب می
نامساعد کنونی به صورت بذر و مدفون در داخل خاك سپري 
کرده و از این رو همچنان به عنوان بخشی از ظرفیت تنوع

هاي مزبور محسوب شود. بذر زیستی گیاهی عرصه
هایی سخت که نسبت ها یا پریکارپپوستهخسب داراي شب

ناپذیر هستند بوده و بنابراین جنین آنها خشک باقی به آب نفوذ
ماند که این مسئله علت اصلی خواب فیزیکی بذر این گونهمی

خسب محسوب و در نتیجه تشکیل بانک بذر دایمی شب)24(
خسب شبدهد که بذرشود. مرور منابع نشان میمی

)42(دمُا)16(کروکرمانی زیادي در خاك دارد بطوریکه زنده
مانی این گونه زندهسال را براي 150و 70مانی زندهبه ترتیب 

در خاك گزارش نمودند. 
مطالعهبر این اساس تحقیق حاضر در نظر دارد، تا با 

رویشگاه فلوریستیک، کورولوژیک و پراکنش جغرافیایی سه 
خسب در دو طبقه ارتفاعی متفاوت در استان مهم شب

سنگان و اي شمشاد سیجلگهمازندران شامل رویشگاه 
بند هلومسر آمل و انجیلی سرا سوادکوه،  هاي پایینرویشگاه

- اطالعات پایه در خصوص خصوصیات فلوریستیک
ین فیزیونومیک این رویشگاه ها ارائه کرد. همچنین با انجام ا

زمینی (بانک مطالعه در دو بخش پوشش گیاهی روزمینی و زیر
ها به طور دقیقی رویشگاهخاك)، ظرفیت تنوع زیستی این بذر

ارائه شد.  

هامواد و روش
مناطق مورد مطالعه
در استان خسبشببزرگ رویشگاهسهدر این پژوهش 

سرا سوادکوه و یلیانجشامل جنگل هلومسر جنگل مازندران
).1سنگان مورد مطالعه قرار گرفتند (جدول گاه سیذخیره

مشخصات مناطق مورد مطالعه - 1جدول 
Table 1. Location and characteristic of studied area

سنگانگاه سیهذخیرانجیلی سراهلومسرنام رویشگاه

محدوده طول جغرافیایی
//15/24°36
36°25/19//تا 

//30/1636º
54/1836º//30/3033º//تا 

33/3533º//تا  
محدوده عرض جغرافیایی

//15/20°25
25°25/18//تا

//00/53°52
52°00/59//تا 

00/4715º//و  
30/4951º//تا  

اقلیم 
نیمه مرطوب مرطوبنماي آمبرژه)(اقلیم

هاي خنکبا زمستان
خیلی مرطوب 

هاي معتدلزمستانبا
بارش سالیانه

9078/7321301متر)(میلی
ºC(159/165/16دماي سالیانه (

125تا -92526تا 280250تا 200ارتفاع از سطح دریا (متر)

روش تحقیق
روزمینی در فصل رویش گیاهیبرداري از پوششنمونه

ر گیاهان در منطقه رود اکثماه) هنگامی که انتظار می(خرداد
اند با استفاده از روش حضور داشته و به رشد کامل رسیده

شدمتر انجام 100×100تصادفی با ابعاد شبکه -سیستماتیک
نمونه از سه منطقه برداشت قطعه68به طور کلی تعداد . )23(

نمونه، جنگل هلومسر قطعه37سنگان شد که سهم جنگل سی
نمونه بود. اندازه قطعه8سرا ل انجیلینمونه و جنگقطعه23

نمونه پیشنهادي براي قطعهقطعات نمونه مطابق با اندازه 
هاي جنگلی نواحی معتدله مطالعه ترکیب فلورستیکی رویش

در هر .)10(متر) در نظر گرفته شد20×20متر مربع (400
هاي گیاهی به تفکیکنمونه ابتدا فهرست کلیه گونهقطعه

1- Albizia julibrissin Durazz. 2- Fusarium oxysporum
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هاي سپس درصد تاج پوشش گونهشکل رویشی ثبت شده و 
شدغلبه وان در مارل ثبت - گیاهی بر اساس ضرایب فراوانی

)36(.
خاك در فصل خزان، پیش از بذربرداري از بانکنمونه

استفاده زنی بذور انجام شد. باشروع فصل رویش و آغاز جوانه
در یک عمقتريمسانتی20×20ابعاداز یک قاب به

صورتبهکههاي فرعی)تکرار (قابدر چهارمترسانتی0-10
قطعات نمونه پراکنش داشته، انجام شد. هرسطحتصادفی در

هايداخل کیسهاز استخراج،پسبذربانکهاينمونهیک از
دهی (ثبت شماره و پس از برچسبشدهریختهپالستیکی

به محل سردخانه مرکز ق) بالفاصله نمونه، تکرار و عمقطعه
جنگلی خزر براي اعمال تیمار سرمادهی مصنوعی به مدت بذر 

به محیط آنهاي خاك پس از ماه منتقل شدند. نمونه3الی 2
بذر آنها به روش شدند تا مطالعه بانکارسال ايکشت گلخانه
انجام شود1ايموسوم به روش کشت گلخانهپیدایش نهال

هاي خاك در قالبهاي بانک بذرنمونهاین روشدر).21(
هایی به منظور زهکشی رطوبت مخصوص که داراي سوراخ

زنی کشت داده شدند. درون هر قالب، اشباع خاك، براي جوانه
خاك روي الیه نازکی از ماسه استریل شده ها بانک بذرنمونه

ها) به متر جهت جذب رطوبت اشباع نمونهسانتیسه(ضخامت 
متر نباشد سانتیدوحوي پخش شد که ضخامت آنها بیش از ن

تا کلیه بذور در معرض نور و هواي کافی قرار گرفته تا شانس 
یکهر بذرخاكهاي بانک نمونه. )21(زنی افزایش یابدجوانه

ها آبیاري شدند. زنی بذور و رشد نهالروز جهت جوانهدوتا 
ه هر قالب در هر هفته هاي رویش یافتثبت و شمارش نهال

تا زمانی که دیگر نهال )25(ماهششیکبار و به مدت 
جدیدي سبز نشود به عمل آمد. 

در هر دو بخش پوشش گیاهیهايگذاري گونهشناسایی و نام
با استفاده از منابع فلوري ایرانیکاخاكگیاهی روزمینی و بانک بذر

)26(و فلور رنگی ایران )8(، مجموعه فلورهاي فارسی ایران )50(
از روش رانکایرگیاهان2زیستیشکلبنديبراي طبقهانجام شد.

بندي گیاهان بر اساس موقعیت استفاده شد. در این رده)47(
هاي جدید بعد از ها و برگحیات کننده که شاخههاي تجدیدجوانه

، 3هاگروه فانروفیت5گیرند به ها منشاء میفصل نامساعد در آن
تقسیم 7هاو تروفیت6ها، کریپتوفیت5هاکریپتوفیت، همی4هافیتکامه
سپس اشکال زیستی گیاهان منطقه تعیین شده و . )36(شوندمی

طیف زیستی منطقه ترسیم گردید. به منظور بررسی پراکنش 
گیاهان ابتدا، مناطق انتشار اصلی آنها با 8جغرافیایی یا کورولوژي

ها بر بع فلوري مذکور تعیین شده و سپس کوروتیپ گونهاستفاده از منا
بندي نواحی جغرافیایی و مناطق فلوریستیک زهريمبناي تقسیم

صورت . طیف پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نیز بهشدتعیین )55(
هیستوگرام ترسیم گردید.

و بحثنتایج
، هاي هلومسررویشگاهپوشش گیاهی روزمینی در مطالعه

جنس و 59گونه، 66سنگان تعداد سرا و ذخیرگاه شمشاد سیانجیلی
، Lamiaceaeهاي ). تیره2تیره گیاهی شناسایی گردید (جدول 38

Poaceae وRosaceae و درصد)6/7(گونهپنجهر کدام با
Asteraceae ،Cyperaceae وUlmaceae گونه چهارهر کدام با

هاي گیاهی موجود در این سه تیرهترین مهمعنوان درصد) به1/6(
ها را شامل درصد از کل گونه9/40عمنطقه هستند که در مجمو

سه منطقه  منجر به در این بذرخاكمطالعه بانک ).1(شکل شوند می
تیره گیاهی 48وجنس82گونه گیاهی متعلق به 93شناسایی تعداد 
درصد)، 9/12(گونه12با Asteraceae). تیره1گردید (جدول 

Lamiaceae درصد)،5/6گونه (ششباCyperaceae ،Fabaceae
Rosaceaeدرصد) به همراه 4/5(گونه پنجهر کدام با Poaceaeو

هاي گیاهی موجود ترین تیرهعنوان مهمدرصد) به3/4گونه (چهاربا 
7/39ه مجموع شوند کاین سه منطقه محسوب میبذرخاكدر بانک 

شوند. را شامل میخاكموجود در بانک بذرهايدرصد از کل گونه
ناشناس در لیست یک تاکسون نیز شناسایی نشده و گونه

).2فلوریستیک منطقه ارائه شد (شکل 
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سنگانو سیسرااي هلومسر، انجیلیهرویشگاههاي گیاهی بخش روزمینی ترین تیرههاي مهمتعداد گونه-1شکل 
Figure 1. The number species of rich families in the above-ground vegetation of Haloomsar, Anjilisra and Sisangan

sites

1- Seedling emergence method 2- Life form 3- Phanerophytes 4- Chamaephytes
5- Hemicrptophytes 6- Crptohytes 7- Therophytes 8- Chorology
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سنگانو سیسراومسر، انجیلیهاي هلرویشگاههاي گیاهی بخش روزمینی ترین تیرههاي مهمتعداد گونه-2شکل 
Figure 2. The number species of rich families in the soil seed bank of Haloomsar, Anjilisra and Sisangan sites

هاي هلومسر، هاي گیاهی پوشش روزمینی و بانک بذرخاك رویشگاهزیستی و کوروتیپ گونهها، شکلها، تیرهفهرست گونه-2جدول 
شکل        (؛ )سرخس: Fernگندمی، : Grassعلفی، : Herbچوبی، : Wood: شکل رویشی(سنگان سرا و ذخیرگاه شمشاد سیانجیلی
-Euro: ناحیه رویشی(؛)تروفیت: Thکریپتوفیت و : Cryکریپتوفیت، همی: Heفیت، کامه: Chفانروفیت، : Ph: زیستی Sib. :اروپا -

)جهان: Cosm.چند ناحیه اي و : .Pluriregاي، مدیترانه: .Meditتوران، - ایران: Ir-Turسیبري، 
Table 2. Floristic composition of soil seed bank with extant vegetation in Haloomsar, Anjilisra and Sisangan sites.

Family name, life form and chorotype of each taxa has been presented. (Growth form: Wood- Herb- Grass-
Fern); (Life form: Ph: Phanerophyte, Ch: Chamaephyte, He: Hemicryptophyte, Cry: Cryptophyte, Th:
Therophyte); (Chorotype: Euro- Sib: Euro- Sibirian, Ir-Tur: Irano-Turanian, Medit: Mediterranean,
Plurireg: Pluriregional, Cosm: Cosmopolitan)
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کوروتیپ

Pteridophytes
Adianthaceae
Adiantum capillus-veneris L. Fern Cry * Cosm.
Aspleniaceae
Asplenium adiantum- nigrum L. Fern Cry * Plurreg.
Asplenium scolopendrium L. Fern Cry * Plurreg.
Dennstaedtiaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Fern He * Euro-Sib.
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Fern Cry * Euro-Sib.
Polystichum aculeatum (L.) Roth. Fern Cry * Plurreg.
Polypodiaceae
Polypodium vulgare L. Fern Cry * Plurreg.
Pteridaceae
Pteris cretica L. Fern Cry * Plurreg.
Woodsiaceae
Athyrium filix- femina (L.) Roth. Fern Cry * Plurreg.
Spermatophytes
Aceraceae
Acer cappadocicum Gled. Wood Ph * Euro-Sib.
Acer velutinum Boiss. Wood Ph * Euro-Sib.
Amaranthaceae
Amaranthus hybridus L. Herb Th * Plurreg.
Aquifoliaceae
Ilex spinigera Loes. Wood Ph * Euro-Sib.
Araliaceae
Hedera pastuchovii Woronow. Wood Ph * Euro-Sib.
Asparagaceae
Ruscus hyrcanus Woron. Wood Ch * Euro-Sib.
Asteraceae

Artemisia annua L. Herb Th * Euro-Sib. Medit. Ir-
Tur.

Bidens tripartita L. Herb Th * Plurreg.
Carpesium abrotanoides L. Herb He * Euro-Sib.
Cirsium arvense (L.) Scop. Herb He * Plurreg.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist. Herb Th * Cosm.
Conyza canadensis (L.) Cronq. Herb Th * Cosm.
Eclipta prostrata (L.) L. Herb Th * Plurreg.
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Senecio vulgaris L. Herb Th * Euro-Sib. Ir-Tur.
Sigesbeckia orientalis L. Herb Th * Cosm.
Sonchus oleraceus L. Herb Th * Plurreg.
Symphyotrichum subulatum G.L. Herb Th * Cosm.
Taraxacum officinale Aggr. Herb He * Euro-Sib. Medit. Ir-

Tur.
Boraginaceae
Cynoglossum officinale L. Herb He * Plurreg.
Lithospermum officinale L. Herb He * Plurreg.
Brassicaceae
Cardamine hirsuta L. Herb Th * Cosm.
Cardamine tenera Boiss. Herb Cry * Euro-Sib.
Buxaceae
Buxus hyrcana Pojark. Wood Ph * Euro-Sib.
Caprifoliaceae
Sambucus ebulus L. Herb Cry * Euro-Sib. Ir-Tur.
Caryophyllaceae
Stellaria media (L.) Vill. Herb Th * Cosm.
Celasteraceae
Euonymus latifolius S.G.Gmel. Wood Ph * Euro-Sib.
Chenopodiaceae
Chenopodium album L. Herb Th * Cosm.
Clusiaceae
Hypericum androsaemum L. Wood Ch * Euro-Sib.
Hypericum hirsutum L. Herb He * Euro-Sib. Medit.
Hypericum perforatum L. Herb He * Plurreg.
Convolvulaceae
Calystegia sepium (L.) R. Br. Herb Cry * Cosm.
Corylaceae
Carpinus betulus L. Wood Ph * Euro-Sib.
Cornus australis C.A.Mey. Wood Ph * Euro-Sib. Ir-Tur.
Cyperaceae
Carex divulsa Stokes. Grass Cry * Euro-Sib. Medit.
Carex remota L. Grass Cry * Euro-Sib. Medit.
Carex riparia (R.Br.) Poir. Grass Cry * Euro-Sib. Ir-Tur.
Carex sylvatica L. Grass Cry * Euro-Sib. Medit.
Cyperus esculentus L. Grass Th * Cosm.
Cyperus rotundus L. Grass Cry * Cosm.
Dioscoreaceae
Tamus communis L. Herb Cry * Euro-Sib.
Ebenaceae
Diospyros lotus L. Wood Ph * Euro-Sib.
Euphorbiaceae
Acalypha australis L. Herb Th * Plurreg.
Euphorbia amygdaloides L. Herb He * Euro-Sib. Medit.
Fabaceae
Albizia julibrissin Durazz. Wood Ph * Euro-Sib.
Coronilla varia L. Herb He * Euro-Sib.
Gleditsia caspica Desf. Wood Ph * Euro-Sib.
Melilotus officinalis (L.) Lam. Herb He * Euro-Sib. Medit. Ir-

Tur.
Trifolium repens L. Herb Cry * Euro-Sib. Medit. Ir-

Tur.
Fagaceae
Quercus castaneifolia C. A. May. Wood Ph * Euro-Sib.
Geraniaceae
Geranium robertianum L. Herb He * Plurreg.
Hamamelidaceae
Parrotia persica C. A. May. Wood Ph * Euro-Sib.
Iridaceae
Crocus caspius Fisch. Herb Cry * Euro-Sib.
Juglandaceae
Pterocarya fraxinifolia Spach. Wood Ph * Euro-Sib.
Juncaceae
Juncus effusus L. Herb Cry * Cosm.
Lamiaceae
Ajuga reptans L. Herb He * Euro-Sib.
Clinopodium umbrosum C. Koch. Herb He * Euro-Sib. Medit. Ir-

Tur.
Lamium album L. Herb He * Euro-Sib. Ir-Tur.
Lycopus europaeus Walter. Herb He * Euro-Sib. Medit.
Mentha aquatica L. Herb Cry * Euro-Sib.
Prunella vulgaris L. Herb Cry * Plurreg.
Teucrium hyrcanicum L. Herb Cry * Euro-Sib.
Lythraceae
Lythrum salicaria L. Herb He * Plurreg.
Malvaceae

Malva sylvestris L. Herb Th * Euro-Sib. Medit. Ir-
Tur.

Moraceae
Ficus carica L. Wood Ph * Plurreg.
Morus alba L. Wood Ph * Plurreg.
Oleaceae
Jasminum officinale L. Wood Ph * Euro-Sib. Ir-Tur.
Oxalidaceae
Oxalis  corniculata L. Herb Th * Plurreg.
Papaveraceae
Chelidonium majus L. Herb He * Plurreg.
Phytolaccaceae
Phytolacca americana L. Herb He * Cosm.
Plantaginaceae
Plantago lanceolata L. Herb He * Plurreg.
Plantago major L. Herb He * Cosm.
Poaceae
Brachypodium sylvaticum L. Grass He * Euro-Sib. Ir-Tur.
Brachypodium pinnatum (L.) P. Grass He * Euro-Sib. Medit. Ir-

Tur.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Grass Th * Plurreg.
Microstegium vimineum A.Camus. Herb Th * Plurreg.
Oplismenus undulatifolius Beauv. Herb He * Plurreg.
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Paspalum dilatatum Poir. Grass Cry * Plurreg.
Poa annua L. Grass Th * Plurreg.
Poa triviallis L. Grass Th * Cosm.
Polygonaceae
Rumex acetosella L. Herb He * Cosm.
Portulacaceae
Portulaca oleracea L. Herb Th * Cosm.
Primulaceae
Anagallis arvensis L. Herb Th * Plurreg.
Cyclamen coum Miller. Herb Cry * Euro-Sib. Medit.
Primula heterochroma Stapf. Herb He * Euro-Sib. Ir-Tur.
Rosaceae
Crataegus microphylla C. Koch. Wood Ph * Euro-Sib.
Fragaria vesca L. Herb He * Plurreg.
Geum urbanum L. Herb Cry * Euro-Sib.
Mespilus germanica L. Wood Ph * Euro-Sib. Medit. Ir-

Tur.
Prunus divaricata Ledeb. Wood Ph * Euro-Sib. Ir-Tur.
Potentilla reptans L. Herb He * Euro-Sib. Ir-Tur.
Rubus hyrcanus Woron. Wood Ph * Euro-Sib.
Ruscaceae
Danae racemosa Moench. Wood Ph * Euro-Sib.
Scrophulariaceae

Veronica arvensis L. Herb Th * Euro-Sib. Medit. Ir-
Tur.

Veronica officinalis L. Herb He * Euro-Sib. Medit.
Veronica serpyllifolia L. Herb He * Euro-Sib. Ir-Tur.
Smilacaceae
Smilax excelsa L. Wood Ph * Euro-Sib. Medit.
Solanaceae
Atropa belladonna L. Herb Cry * Euro-Sib. Medit.
Solanum dulcamara L. Wood Ph * Euro-Sib.
Solanum nigrum L. Herb Th * Cosm.
Tiliaceae
Tilia rubra DC. Wood Ph * Euro-Sib.
Typhaceae
Typha latifolia L. Herb Cry * Cosm.
Ulmaceae
Celtis australis L. Wood Ph * Euro-Sib. Ir-Tur
Ulmus glabra Mill. Wood Ph * Euro-Sib.
Ulmus minor Mill. Wood Ph * Euro-Sib. Medit. Ir-

Tur.
Zelkova carpinifolia (Pall) Dipp. Wood Ph * Euro-Sib.
Urticaceae
Urtica dioica L. Herb He * Plurreg.
Verbenaceae
Verbena officinalis L. Herb He * Plurreg.
Violaceae
Viola alba L. Herb He * Euro-Sib.
Vitaceae
Vitis sylvestris C. C. Gmel. Wood Ph * Euro-Sib. Medit.
Anonymus Herb - * -

گیاهی روزمینی و بانک بذر در بررسی اشکال رویشی ترکیب
سرخس و تفکیک چوبی، علفی، گندمیخاك این سه منطقه به

9/40که در ترکیب گیاهی روزمینی گیاهان چوبی با شدمشخص 
گونه) بیشترین 26درصد (4/39گونه) و گیاهان علفی  با 27درصد (

درصد 6/10ی با سهم را به خود اختصاص داده و گیاهان گندم
گونه) کمترین حضور را به 6درصد (1/9ها با گونه) و سرخس7(

خاك گیاهان خود اختصاص دادند. این در حالی است که در بانک بذر
گونه) 21درصد (6/22گونه) و گیاهان چوبی 59درصد (4/63علفی 

درصد 6/8بیشترین حضور را به خود اختصاص داده و گندمیان 
م را به خود گونه) کمترین سه5درصد (4/5ها سرخسگونه) و8(

).3اختصاص دادند (جدول 

هاي هلومسر، انجیلی سرا و ذخیرگاه روزمینی و بانک بذر خاك رویشگاهترکیب گیاهیفهرست اشکال رویشی در هر دو بخش-3جدول 
سنگانسی

Table 3. List of growth forms of each taxa in both parts of above-ground vegetation and soil seed bank in the
Haloomsar, Anjilisra and Sisangan sites

بانک بذر خاكگیاهی روزمینیپوشششکل رویشی
درصدهاشمار گونهدرصدهاشمار گونه

264/39594/63هاعلفی
279/40216/22گیاهان چوبی

76/10860/8هاگندمی
61/954/5ها سرخس

6610093100ها کل گونه

زیستی عناصر گیاهی پوشش روزمینی سه منطقه بررسی شکل
25درصد (9/37ها با نشان داد که فانروفیت)47(به روش رانکایر

ها با گونه)، همی کریپتوفیت18درصد (3/27ها با گونه)، کریپتوفیت
گونه) و 8درصد (1/12ها با گونه)، تروفیت13صد (در7/19

گونه) به ترتیب بیشترین حضور را به خود 2درصد (سهها با فیتکامه
اختصاص دادند. اما در بررسی طیف بیولوژیک عناصر گیاهی بانک 

ها با گونه)، تروفیت30درصد (3/32ها با کریپتوفیتهمیبذر خاك 

گونه)، 20درصد (5/21ها با روفیتگونه)، فان24درصد (8/25
درصد1/1ها با فیتگونه) و کامه18درصد (4/19ها با کریپتوفیت

اند (شکل خود اختصاص دادهبهرا گونه) از ترکیب بانک بذر خاك 1(
گونه شناسایی شده در بخش پوشش گیاهی 118از مجموع ).3

ش بانک بذر خاك، گونه فقط در بخ52روزمینی و بانک بذر خاك، 
گونه به صورت 41گونه فقط در بخش پوشش گیاهی روزمینی و 25

گونه فانروفیت 30از مشترك در دو بخش در منطقه حضور داشتند. 
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هاي شی، گونهموجود در ترکیب فلوریستیکی این سه منطقه روی
Pterocarya fraxinifolia ،Morus alba ،Solanum

dulcamaraوVitis sylvestris گونه)، 4(بذرخاكدر بانک
Acerهاي گونه cappadocicum،Ilex spinigera،Euonymus

latifolius،Cornus australis،Jasminum officinale،
Crataegus microphylla،Mespilus germanica ،Prunus

divaricata ،Danae racemosa،Tilia rubraوUlmus
glabraهاي و گونهگونه) 11گیاهی روزمینی (در پوششAcer

velutinum،Hedera pastuchovii،Buxus hyrcana،
Carpinus betulus،Diospyros lotus،Albizia julibrissin،

Gleditsia caspica،Quercus castaneifolia،Parrotia
persica،Ficus carica،Rubus hyrcanus،Smilax

excelsa،Celtis australis،Ulmus minorوZelkova
carpinifolia و بذرخاكبه طور مشترك در بخش بانک

یابند.گونه) حضور می15گیاهی روزمینی (پوشش
گیاهی روزمینی، ششدر بررسی پراکنش جغرافیایی عناصر پو

اي گونه)، عناصر چند ناحیه28درصد (42/42سیبري با - عناصر اروپا
گونه) به ترتیب 8درصد (1/12) و جهان وطنی با 13درصد (7/19با 

بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. اما در بررسی پراکنش 
اي ناحیهعناصر رویشی چند بذرخاكجغرافیایی عناصر گیاهی بانک 

گونه) و 23درصد (7/24سیبري با - گونه)، اروپا26درصد (96/27با 
گونه) به ترتیب باالترین حضور به را 18درصد (4/19جهان وطنی با 

به خود اختصاص داده ولی سایر مناطق رویشی با مقادیر کمتري در 
).4سطح این سه منطقه حضور یافتند (شکل 
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: تروفیت)Th: کریپتوفیت و Cryکریپتوفیت، : همیHeفیت، : کامهCh: فانروفیت، Ph(شکل زیستی: 

Figure 3. Life form of plant taxa in the Haloomsar, Anjilisra and Sisangan sites
(Life form: Ph: Phanerophyte, Ch: Chamaephyte, He: Hemicryptophyte, Cry: Cryptophyte, Th: Therophyte)
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سیسنگانسرا و انجیلیهاي هلومسر، فراوانی پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه-4شکل 
)جهان:Cosm.اي و ناحیه: چند .Pluriregاي، : مدیترانه.Meditتوران، - : ایرانIr-Turسیبري، - : اروپا.Euro-Sib(ناحیه رویشی: 

Figure 4. Chorotype of plant taxa in the Haloomsar, Anjilisra and Sisangan sites
(Chorotype: Euro- Sib: Euro- Sibirian, Ir-Tur: Irano-Turanian, Medit: Mediterranean, Plurireg: Pluriregional, Cosm:

Cosmopolitan)

هاي رویشگاهگیاهی روزمینی در پوششنتایج مطالعه
سنگان نشان داد سرا و ذخیرگاه شمشاد سیانجیلیهلومسر، 
، Rosaceaeو Lamiaceae ،Poaceaeهاي که تیره

Asteraceae ،Cyperaceae وUlmaceaeعنوان به
هاي موجود در فلور ترکیب گیاهی روزمینی تیرهترینزرگب

هاي تیرهاین سه منطقه هستند. مرور منابع نشان داد که 
Rosaceae ،Asteraceae وUlmaceaeرضويدر مطالعه

، Poaceaeهاي تیرهدر منطقه کوهمیان گلستان؛ )48(
Asteraceae ،Lamiaceae وRosaceae در مطالعه

در دو منطقه حفاظت شده )28(و همکاراننژاد قهرمانی
، Rosaceaeهاي ناز؛ تیرهجنگلی سمسکنده و دشت

Cyperaceae وPoaceae 6(اسدي و همکاراندر مطالعه (
شده خیبوس حفاظتهاي هاي شمشاد در جنگلدر رویشگاه

در Rosaceaeو Poaceae ،Asteraceaeهاي مازندران؛ تیره
نور و ايجلگههاي در جنگل) 38(زادهزارعونژادنقیمطالعه 

Asteraceae،Poaceae ،Rosaceaeهاي سنگان؛ تیرهسی
در )20(زاده و همکاراناسماعیلدر مطالعه Lamiaceaeو 

و Rosaceaeهاي کال؛ تیرهالدینصالحهاي جنگل
Lamiaceaeدر)53(زادهپور و اسماعیلدر مطالعه سلیمانی

هاي هاي فریم ساري؛ تیرههاي شمشاد در جنگلهرویشگا
Rosaceae ،Lamiaceae،Poaceae وAsteraceae در

در پارك جنگلی نور؛ )54(یوسفوند و همکارانمطالعه 
در مطالعه Poaceaeو Asteraceae ،Rosaceaeهاي تیره
هاي هاي هیرکانی؛ تیرهدر جنگل) 39(و همکاراننژادنقی

Poaceae وLamiaceaeزاده و در مطالعه حسین
هاي غرب هراز جنگلدر رویشگاه شمشاد) 29(زادهاسماعیل

هاي گیاهی از نظر تعداد گونه ترین تیرهنیز به عنوان مهم

این سه بذرخاكهمچنین براساس مطالعه بانک معرفی شدند. 
،  Asteraceae ،Lamiaceaeهايتیرهمنطقه

Cyperaceae ،Fabaceae،PoaceaeوRosaceae نسبت
هاي ها داراي بیشترین تعداد گونه بودند. تیرهبه سایر تیره
Asteraceae ،Lamiaceae ،Poaceae وRosaceae در

سنگان؛ پارك جنگلی سیدر )12(باصري و همکارانمطالعه 
در مطالعه Asteraceaeو Lamiaceae ،Poaceaeهاي تیره

هاي راش دارکال؛ در جنگل)23(زاده و همکاراناسماعیل
، Poaceae ،Asteraceae ،Lamiaceaeهاي تیره

Cyperaceae وFabaceae یوسفوند و همکاراندر مطالعه
هاي گیاهی ترین تیرهمهمدر پارك جنگلی نور به عنوان ) 54(

به طور کلی با توجه به نتایج معرفی شدند. بذرخاكبانک 
از آمده از این پژوهش و دیگر مطالعات مشابه در دیگر بدست 

توان نتیجه گرفت که میمناطق جنگلی ناحیه هیرکانی، 
هاي ترین تیرهترین و غنیمذکور به عنوان مهمهاي تیره

.)2(گیاهی در ناحیه هیرکانی محسوب می شوند
هاي گیاهی مشخص شد در بررسی طیف بیولوژیک گونه

ها به عنوان کریپتوفیتها و همیها، کریپتوفیتفانروفیتکه 
زیستی در پوشش روزمینی این سه منطقه ترین اشکالمهم

ها بیانگر شوند که حضور نسبتا باالي فانروفیتمحسوب می
باشد هاي معتدله همراه با رطوبت مناسب میتیپیک جنگلفلور

توس سنگده در اجتماعات) 1(نیا و همکاران اکبري).9،6(
) 22(زاده و همکاران ، اسماعیلمتر از سطح دریا) 3000- 2300(

متر از سطح 2000- 1350(در جوامع گیاهی سرخدار افراتخته 
هاي کوهستانی در جنگل)9(آتشگاهی و همکاران، دریا) 

،متر از سطح دریا)2010- 700(شرق دودانگه ساري 
ها را به عنوان ریپتوفیتکها و همیها، کریپتوفیتفانروفیت
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البته در مطالعات مشابه . زیستی گزارش نمودندترین طیفمهم
زیستی در مناطق ترین طیفمهمها کریپتوفیتمذکور، همی

ها ها به همراه کریپتوفیتمورد مطالعه معرفی شده و فانروفیت
اما در تحقیق حاضر، . در درجه بعدي اهمیت قرار داشتند

ها و رویشی غالب بوده و کریپتوفیتها شکلفانروفیت
از . ها در درجه بعدي اهمیت قرار داشتندکریپتوفیتهمی

متر از - 26(آنجایی که دامنه ارتفاعی مناطق مورد مطالعه 
متر از 925سنگان تا گاه شمشاد سیسطح دریا در ذخیره

هاي رویشگاهنسبت به ) سراسطح دریا در رویشگاه انجیلی
بند اي و پایینهاي جلگهکه در زمره جنگلجنگلی مذکور 

از کمینه دمایی ماهانه فصل سرد سال در هیرکانی قرار دارند، 
سطح باالتري قرار دارند، بنابراین آشکار است که در چنین 

هاي چوبی فانروفیت در شرایطی، زمینه براي حضور گونه
هاي هیرکانی مورد مطالعهبند جنگلاي و پایینمناطق جلگه

هاي کوهستانی مذکور بیشتر فراهم در مقایسه با رویشگاه
ها کریپتوفیتها و همیکریپتوفیتهاي رویشی اما شکل. باشد

با توجه به شرایط اقلیمی سردتر در مناطق باالبند در مقایسه با 
بند از حضور باالتري برخوردار هستنداي و پایینمناطق جلگه

ها با کریپتوفیتدهد میتر نتایج مذکور نشاناز همه مهم). 6(
ها با کریپتوفیتتشکیل ریزم، پیاز و غده در زیر خاك و همی

ایجاد جوانه رویشی در زمستان در سطح خاك و بین 
شود مقاومت باالیی در برابر شرایط ها سبب میالشبرگ

هاي جغرافیایی باال دمایی سرد در ارتفاعات باالبند و یا عرض
)6(اسدي و همکاراندر مطالعه). 4،40(خود نشان دهنداز

هاي حفاظت شده خیبوس هاي شمشاد در جنگلدر رویشگاه
هاي هدر رویشگا) 53(زاده پور و اسماعیلمازندران و سلیمانی

زیستی به ترین اشکالمهمهاي فریم ساري شمشاد در جنگل
ها از توفیتکریپها و همیکریپتوفیتها، ترتیب فانروفیت

بیشترین فراوانی برخوردار بودند که با نتایج تحقیق حاضر 
گونه و هشتها با در مقابل، تروفیت. مطابقت دارد

گونه به دلیل بردبار به شرایط خشک و دوها با فیتکامه
نامساعد درصد کمی از این فلور سه منطقه جنگلی را به خود 

، ها بیانگر تخریبروفیتحضور ت. )9،6(انداختصاص داده
هاي انسانی و چراي متمرکز دام در این مناطق جنگلی دخالت

)40(باشدمی
بذرخاكدر بررسی طیف بیولوژیک عناصر گیاهی بانک 

ها به ها و کریپتوفیتها، فانروفیتها، تروفیتکریپتوفیتهمی
به خود اكبذرخترتیب بیشترین حضور را در ترکیب بانک 

ها به ها و کریپتوفیتکریپتوفیتحضور همی. انداختصاص داده
گیاهی بانک ترتیب درجه اول و چهارم اهمیت در ترکیب

در این مناطق همانند ترکیب پوشش گیاهی روزمینی بذرخاك
بیانگر وجود یه اقلیم معتدله همراه با بارندگی فراوان که 

میزان .)54(باشدمیتدله هاي جنگلی معشرایط رویشگاه
در درجه دوم بذرخاكگیاهی بانک ها در ترکیبحضور تروفیت

ها بیشتر شامل اهمیت قرار دارند که با توجه به اینکه تروفیت
که داراي بذور با قابلیت اندهاي علفی و پیشگامگونه

علت دارا بهباشدمی)بانک بذر دایمی(ماندگاري باال در خاك 
شود بذور این گیاهان کمتر دچار ن بذور ریز که سبب میبود

و بذرافشانی )37(مانیآسیب شده و با افزایش قدرت زنده

دهد تا به راحتی و میراسالیانه فراوان به آنها این امکان
بذرخاكدایمی تراکم باال در خاك نفوذ کرده و تشکیل بانک 

گیاهی بانک ب ترکیبیکی از اشکال رویشی غالو) 24(دهند 
20فانروفیت با . شونداین مناطق جنگلی محسوب بذرخاك

به خود بذرخاكگونه رتبه سوم در ترکیب گیاهی بانک 
کاهش حضور فانروفیت از رتبه اول در . اختصاص دادند

ترکیب پوشش روزمینی به رتبه سوم در ترکیب گیاهی بانک 
دلیل عدم نگلی در وهله نخست بهاین مناطق جبذرخاك

Acerشامل هاي فانروفیتحضور بذور برخی از گونه
cappadocicum ،Ilex spinigera ،Euonymus

latifolius،Cornus australis ،Jasminum officinale ،
Crataegus microphylla ،Mespilus germanica ،

Danae racemosa ،Tilia rubraوUlmus glabra
هاي چوبی موجود در ترکیب پوشش اغلب گونه. باشدمی

هاي درختی یا تا گیاهی روزمینی به دلیل اینکه بذور این گونه
زنی کرده، یا اینکه مورد تغذیه یا تهاجم فصل رشد بعدي جوانه

عوامل بذرخوار قرار گرفته و یا در غیر این صورت به سرعت 
ذر دایمی خاك بنابراین در بانک بشود؛میوارد مرحله مرگ 

هاي درختی بسیار مشهود یابند، این مسئله در گونهحضور نمی
هاي اصلی کننده، گونهخزانهاي معتدله جنگل.)3،45(است

خالف اینکه غالبا داراي دیرزیستی باالیی بوده و تولید بذور بر
پایدار نیستندبذرخاكکنند اما قادر به تشکیل بانک درشت می

)23،5،13(.
گیاهی روزمینی این در بررسی پراکنش جغرافیایی پوشش
گونه 28سیبري با -مناطق جنگلی نشان داد که ناحیه اروپا

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده که با توجه به اینکه 
هاي هیرکانی از نظر جغرافیاي گیاهی متعلق به پروانس جنگل
اي پونتیک از ناحیه بزرگ ههیرکانی از زیر حوضه-اکسین

سیبري- سیبري است بنابراین حضور باالي عناصر اروپا- اروپا
این نتایج در . در فلوریستیک این نواحی رویشی طبیعی است

زاد و ، اسماعیل)40(نژاد و همکاراننقیمطالعات فلوریستیک 
، یوسفوند و )29(زادهزاده و اسماعیلحسین، )20(همکاران
هاي هیرکانی نیز قابل مشاهده ، در سطح جنگل)54(همکاران

بذرخاكاما در بررسی پراکنش جغرافیایی عناصر بانک .است
23سیبري با - گونه، اروپا26اي با عناصر رویشی چند ناحیه

گونه به ترتیب باالترین سهم  به را 18گونه و جهان وطنی با 
با مقادیر به خود اختصاص داده ولی سایر مناطق رویشی 

حضور باالي . کمتري در سطح این سه منطقه حضور یافتند
گیاهی بانک وطنی در ترکیبجهاناي و عناصر چند ناحیه

تواند به دلیل حضور فراوان عناصر گیاهی میبذرخاك
هایی که فقط بخصوص گونه(پیشاهنگ و مراحل اولیه توالی

هاي گونه. )23(باشد ) رندحضور دابذرخاكدر بخش بانک 
و )41(دایمی بذرخاكگیاهی پیشاهنگ به دلیل بانک 

پایین و برخورداري از دامنه شناختیبومهمچنین به دلیل نیاز 
هاي گیاهی شناختی گسترده در طیف وسیعی از سرزمینبوم

حضور یافته و به یک اقلیم مشخص و یا جغرافیاي گیاهی 
همچنین حضور باالي . )23(دهند ن نمیخاصی وابستگی نشا
بذرخاكسیبري در ترکیب گیاهی بانک -عناصر گیاهی اروپا

هاي هیرکانی خود دلیلی بر بند جنگلاي و پایینمناطق جلگه
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سیبري -ارتباط فلوریستیکی این مناطق با ناحیه بزرگ اروپا
هاي هیرکانی از نظر جنگلو با توجه به اینکه )27،52(است

) Provinceغرافیایی متعلق به حوزه (پراکنش ج
هیرکانی از زیر حوزه پونتیک از ناحیه بزرگ -اکسینو

گیاهی این ناحیه سیبري است، حضور باالي عناصر- اروپا
طق مورد مطالعه، دور بزرگ رویشی در لیست فلوریستیک منا

،)1(نیا و همکاراناکبريدر مطالعه مسألهاین از ذهن نیست. 
قابل ) 54(و یوسفوند و همکاران) 40(همکارانونژادنقی

مشاهده است. 
بذرخاكگونه فقط در بخش بانک 52با توجه به حضور 

گونه ثبت شده در این سه منطقه مورد مطالعه، 118از 
زیستی گیاهی در یک تنوعتوصیف توان بیان کرد که در می

نیز بذرخاكبانک منطقه باید شامل گونه هاي موجود در
هاي جنگلی نواحی معتدله به علت در رویشمسألهباشد. این 

غلبه داشتن بذور گیاهان یک ساله و مراحل اولیه توالی در 
رو داراي تشابه و از این)14(باشدمیبذرخاكبانک 

بیشتر حائز استفلوریستیکی کمی با پوشش گیاهی روزمینی 
هاي موجود در بانک گونه. بنابراین آگاهی از باشدمیاهمیت 
تري از ظرفیت تواند منجر به ارائه دقیقمیمناطق بذرخاك

.)17(زیستی یک منطقه شودتنوع
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Abstract
This study was investigated the above-ground vegetation and soil seed bank flora in three

site of Albizia julibrissin Durazz. In Hyrcanian Lowland Forests (including Haloomsar,
Anjilisra forests and Sisangan Box tree (Buxus hyrcanus Pojark) reserve). Aboveground
vegetation was sampled by 68 plots of 400 m2 during late June and seed bank flora was studied
by seedling emergence method. The result showed that there were 66 plant taxa belonging to 59
genera and 38 families in the extant vegetation of the studied eareas, while a total of 93 species,
82 genera and 48 families were represented in the soil seed bank.Lamiaceae, Poaceae and
Rosaceae with 5 species (7.6%) were the most frequent families in the above-ground vegetation
while in soil seed bank Asteraceae with 12 species (12.9%), Lamiaceae with 6 species (6.5%)
followed by Cyperaceae, Fabaceae and Poaceae with 5 species (5.4%) were the most important
families. Results also showed phanerophytes with 37.9% (25 species) and Euro-Siberian with
42.4% (28 species) in the Above-ground Vegetation floras and Hemicryptophytes 32.3% (30
species) and pluriregional regions elements 28% (26 species) were the most important
biological spectrum and phytochorion in the seed bank floras, respectivly.From total of 118
plant species, the proportion of species that presented only in the above-ground vegetation, only
in soil seed bank and in both of them were 25, 52 and 41, respectively. This condition not only
explains low similarity between soil seed bank and above-ground vegetation and it also showed
the importance of soil seed bank study for introducing more accurate capacity of plant
biodiversity. our result also showed that Albizia julibrissin Durazz with the average seed density
of 270 seeds/m2 are attending in 61% of total seed bank samples which it emphesizes the role of
its seed bank as a suitable source for natural restoration of Albizia julibrissin in the Hyrcanian
Forests

Keywords: Above-ground vegetation, Albizia julibrissin, Chorotype, Durazz, Life form, Soil
seed bank
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