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 گون هایارتباط خصوصیات مورفولوژیک بذر با الگوی فراوان و نادر بودن برخی از گونه
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 چکیده

 هایسیستم در بودن نادر .دارد حیاتی گیاهی نقش جوامع گیاه و زندگی تاریخ درخصوصیات مورفولوژیک بذر 

 پراکنده در خود توانایی در هاآن که است ممکن، بذر تولید به گیاهان نادر ابستگیو به توجه با و است شایعامری  طبیعی

رد که وضعیت پراکنش دادر این زمینه وجود شناخت طوالنی   .باشند متفاوت اندازیک چشم در دادن ادامه یا و شدن

افزار با استفاده از نرم هاو تحلیل داده تجزیه. قابل ارزیابی هستند وسیله بذرهایی که با اندازه بذرهشود ببکار برده می

18SPSS  .بیشترین مقدار محیط بذر، طول بذر و عرض بذر  دست آمده از تحقیق حاضر نشان داد کهنتایج بهانجام شد

متر( و کمترین مقدار میلی 0.34و  0.44، 1.29)به ترتیب  As. Cephalanthusبه ترتیب مربوط به گونه گون نادر 

بیشترین و کمترین مقدار  متر( بود.میلی0.03و  0.05، 0.14)به ترتیب  As. Rodosimusونه گون فراوان مربوط به گ

 .Asگون فراوان  هایمتر مربع( و گونهمیلی 0.23) As. Cephalanthusمساحت بذر به ترتیب مربوط به گونه گون نادر 

Susianus, As. Rodosimus  همچنین نتایج نشان داد محیط بذر با داشتن بیشترین  .متر مربع( بودمیلی 0.02)هر کدام

 از آزمون. باشدمی( 1.13)و نادر (، 0.15)های گون فراوان بذر میان گونه تفاوت میانگین، مهمترین ویژگی مورفولوژیک

، محیط و تر بودن طول، عرضنتایج نشان دادند که بزرگ. استفاده شدها منظور تحلیل آماری دادهتست بهدانکن و تی

کننده محدودامل وعیکی از تواند می ،در یک زیستگاه های گون فراوانهای گون نادر نسبت به گونهمساحت بذر گونه

تر بودن طول، عرض، محیط و یعنی کوچکو عکس این رابطه  .ها باشدو تعیین الگوی نادر بودن آنها پراکنش این گونه
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ها و پراکنش این گونه دهندههای گون نادر، یکی از عوامل گسترشه گونههای گون فراوان نسبت بمساحت بذر گونه

 دارد.ها تعیین الگوی فراوان بودن آن

 انقراض های بذری، وضعیت پراکنش، فراوانی، خطرویژگی: کلیدیهای واژه

 مقدمه

ر اندوخته دانه مشتمل ب جنینی قرار گرفته در پوشش حفاظتی از بافت مادری )تستا( است. معموالً ،گیاه (دانهبذر )

منجر به افزایش تعداد  لزاماًمثل است. این پدیده اتولید )اندوسپرم( است، کارکرد اصلی بذرای غذایی در بافت جداگانه

و تعداد  هابنابراین بین اندازه بذر ؛دهندمنابع خود را به بذرها اختصاص میثابتی از  گیاهان سهم نسبتاً شود.ها نمیگونه

پذیری در تغییرهر چند اندازه بذر از جمله صفات با کمترین  .(Leishman et al., 2000)ا توازنی برقرار است هآن

بذرها در پاسخ به شرایط محیطی که در آن های مهم اکولوژیکی دارد. لی همبستگی فراگیر با سایر ویژگیو گیاهان است

ها، تنوع اندازه بذر ممکن است درون جمعیت .گذارندرا به نمایش میپذیری فنوتیپی یابند درجه باالیی از انعطافنمو می

به دلیل اینکه اغلب روی میانگین وزن بذر اما  .ها اتفاق افتدها و حتی درون تک میوهها، درون میوه آذینبین تک بوته

-ادری نیز بر اندازه بذر تاثیره مماند. سطوح عناصر غذایی گیادر بسیاری از مطالعات پوشیده می شود این تنوعتاکید می

کاملی موثر پایدارتری به راهبرد ت ،یکنواخت بذرهایی های بذر در مقایسه با تولیدای از اندازهتولید دامنهگذار است. 

ریختی رسد بذرهای چندهای گیاهان مادری، به نظر میوتیپی اندازه ناشی از تفاوت محیطرود. همانند تنوع فنشمار می

د که شویا توانایی پراکنش( سبب گسترده نمودن دامنه شرایطی می زنیاندازه، شکل، رنگ، توانایی جوانهاز نظر )متفاوت 

شود )فنر و بینی ناپذیر میهای پیشآوری در محیط. و به تبع سبب افزایش احتمال زادزنی استگیاه قادر به جوانه

 شکار ،(Parciak, 2002)بذر  تولید (Gómez, 2004)همچون گیاه،  زندگی تاریخ در بذر اندازه .(2005تامپسون، 

-Paz and Martlnez)بذر ها  زنیجوانه، (Xiao et al., 2004)پراکنش بذر  ،(Moles et al., 2003)گری( بذر )غارت

Ramos, 2003) دارد  حیاتی گیاهی نقش جوامع و(Leishman, 2001). های کوچک و بزرگ بذر در استراتژیگونه-

  .(Coomes and Grubb, 2003)کننده متفاوتند ، در مقابل عوامل تهدیدتاریخ زندگی های

 اکثریت تعاریف .(Fiedler & Aliouse, 1992)دارد  وجود شناسیزیست ادبیات در بودن نادر از متعددی تعاریف

 هایتوزیع نادر هایه گونهاست ک شده پذیرفته کلی طور به .است توزیع یا فراوانی اساسبر پارامتر یک حداقل شامل

 صورت به دارند تمایل و اند(کرده جغرافیایی خود را محدود هایتوزیع نادر هایمنحصری دارند )یا گونه جغرافیایی

-های فراوان دارای اندازه جمعیت متغییر هستند و طیف گستردهحالی که گونهدر .(Gaston, 1997)باشند  پراکنده محلی
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 نادر هایتاکسا مورد در مطالعات و است پیچیده ،قطعاً بودن نادر پیامدهای و علل. (Rymer, 2006) ای از توزیع دارند

 انقراض ریسک بررسی هنگام در امر این .(Hartley and Kunin, 2003)شود  انجام چندگانه فضایی هایمقیاس در باید

 کلونیزاسیون توانایی بر موثر عوامل اهمیت کهاین به توجه با .(IUCN, 2001)مهم است  بسیار، گیاه بودن نادر از ناشی

 نادری، علل درک (Froborg and Eriksson, 1997)است  متفاوت ایمنطقه تا محلی مقیاس از جمعیت پایداری و

 خطر معرض در که هاییگونه .است ضروری هاگونه بودن نادر از ناشی انقراض تهدیدات کاهش برای راهبردی توسعه

 فراوانی که آنجا از .است شایعامری  طبیعی هایسیستم در بودن نادر .هستند نیز نادر احتماالً اندگرفته رارق انقراض

 هایگونه از محلی یا ایمنطقه هایمجموعه از فراوانی کمترین آنکه دلیل به و شودمی توزیع نابرابر طور به اههگون

 با .شودمی توجیه ،رسدمی نظر به زیستی تنوع حفظ منظور به نادر هایگونه مورد در حفاظت است، تمرکز شایع معمول

 نگیرد، علم قرار انقراض خطر معرض در و باشد نادر طبیعی طور به است ممکن گونه یک اینکه به توجه با حال، این

 رفتن دست از مالاحت بیشترین که نادر هایگونه تا ،کند بررسی ایگونه به را تهدیدات بودن فوری همچنین باید حفاظت

-آن که است ممکن، بذر تولید به گیاهان نادر وابستگی به توجه با .(Flather and Sieg, 2007) شوند شناساییدارند  را

شناخت طوالنی   (Rymer, 2006)باشند متفاوت اندازچشمیک  در دادن ادامه یا و شدن پراکنده در خود توانایی در ها

قابل ارزیابی است که با اندازه بذر  شودبکار برده می ضعیت پراکنش بوسیله بذرهاییدارد که ودر این زمینه وجود 

(Primack, 1987).  

 اختالف شرایط این است گیاهی شماربی هایگونه رویشگاه متنوع، بسیار خاک و هوا و سبب آب کشور ایران به

 سبب زمان طی در دیگر بومی طبیعی عوامل برخی با همراه منطقه این در گسترده هایکوه کثرت همچنین و اقلیمی

 رقمی ایران در گیاهان ایگونه تنوع .است گشته مختلف هایگونه از متفاوت ترکیباتی با گیاهی گوناگون جوامع پیدایش

 میلیون 17 حدود .(1388است )باقری،  حیث این از جهان نظیرکم کشورهای از یکی مقایسه، ایران در و دارد گیرچشم

بزرگ و  دارد )قمشی قرار گون مختلف هایگونه پوشش زیر( مراتع از سطح%  19 حدود) ایران اراضی از هکتار

 گیاهان کل درصد ده تقریباً که گون گونه 844میان  این گونه دارد. از 3280حدود  جهان در گون .(1389همکاران، 

 این از. دارند حضور ایران در اییا درختچه ایبوته چوبی، سالهچند یکساله، علفی، به صورت گیرد،می بر در ایران را

 شوند. بیشتریننمی دیده دنیا دیگر جای هیچ که مفهوم بدین دارند؛ وجود ایران انحصاری در گونه به طور 620تعداد 

 بنکر خاک، ترسیب حفاظت اکوسیستم، تعادل ها دراست. گون مرکزی جبال سلسله و زاگرس ایران، در هاگون پراکندگی

استپی های گیاهی مناطق نیمهها از مهمترین گونه. بدلیل اینکه گون(1395دارند )معصومی،  فراوانی شقن علوفه تولید و

 (1390در زمینه )عابدینی، توانند به اصالح و احیای مراتع کمک کنند و نظر به اینکه مطالعات زیادی هستند که می
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با توجه به اینکه مراحل تولید  ها صورت نگرفته است،نادر بودن آن وفراوان  و الگوی بذر مورفولوژیک خصوصیات

بررسی این  (Rymer, 2006)ها )بذر( وابسته است مثلی آنهای تولیدها به سیستممجدد از گیاهان و در نتیجه فراوانی آن

 .رسدموارد ضروری به نظر می

 

 هامواد و روش

 موقعیت منطقه

ول شرقی و ط 56◦ 27׳تا  56◦ 26׳فیایی روستای کرسنک با مختصات جغرافیایی مراتع کرسنک در محدوده جغرا

 این وسعت .(1)شکل است  گرفته قرار شهرکرد شهرستان کیلومتری 65فاصله  در عرض شمالی 32◦ 32׳تا  32◦ 30׳

 425 منطقه نهسالیا متوسط بارندگی. است دریا سطح متر از 2603.1این حوضه  ارتفاع متوسط هکتار و 573منطقه 

 .(1390رنج و همکاران، )پای است گرادسانتی درجه 12 منطقه در دمای سالیانه متوسط و مترمیلی

 

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 
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 روش تحقیق

 .As)ای نادر بوته گون شامل، دو گونهگونه گون  چهارهای گیاهی منطقه مورد مطالعه، پس از شناسایی دقیق گونه

Fragiferus, As. Cephalanthus) ای فراوان و دو گونه گون بوته(As. Susianus, As. Rodosimus) بررسی  منظوربه

 10ز هر گونه به تعداد ابررسی قرار گرفتند.  مورد ها،نادر بودن گونهفراوان و الگوی  و بذر مورفولوژیک خصوصیات

سپس  .بذرهای سالم از بذرهای خراب تفکیک گردیدندو در آزمایشگاه صورت گرفت. از عرصه آوری بذر پایه، جمع

لعه ما جهت تعیین معیار مورد مطا شد. گیریاندازه پارامترهای طول، عرض، محیط و مساحت بذربرای هر گونه گیاهی 

به صورت  هامحدود گونه هایتوزیع و کوچک نسبتاً هایجمعیت ،های گونی در منطقه مورد مطالعهنادر بودن گونه

 ،متفاوت هایدر زیستگاهها ممکن است همین گونه .عکس این قضیه وجود داشت های فراوانو برای گونه .بود محلی

-میان گونه بذر مورفولوژیکپارامترهای گیری پس از اندازه .(Rymer, 2006) های متفاوتی را به نمایش بگذارندالگو

از بذر مورفولوژیک  مهمترین ویژگیها داشت به عنوان گونهای که بیشترین تفاوت را بین ویژگی ،های فراوان و نادر

 t-test (Wamelink et al., 2014)بدین منظور از آزمون  .باید مد نظر قرار گیرد فراوان و نادرهای گونه مطالعه جهت

مساحت بذر( های بذری )طول، عرض، محیط و با ویژگیفراوان و نادر های ها بین میانگین گونهکردن تفاوتبرای تست 

 .انجام گرفت Excel افزارنرم در دانکن استفاده شد و رسم نمودارها آزمون از هامیانگین مقایسه منظوربه .استفاده شد

 نتایج

سی را ای مورد بررهمیان گونه یدارنتایج معنیبذری طول، عرض و محیط های گیری ویژگینتایج حاصل از اندازه

اظ از لحبا یکدیگر  (As. Susianus, As. Rodosimus)ای فراوان ه گون بوتهدو گون .(2دهد )شکل نشان می

ار دختالف معنیاذر با طول و عرض بذر در هر گونه محیط بداری نداشتند. تفاوت معنیبذر  مورفولوژیک خصوصیات

)به  As. Cephalanthusمربوط به گونه گون نادر به ترتیب  ، طول بذر و عرض بذرمحیط بذرمقدار بیشترین  .دارد

ونه گتیب مربوط به کمترین مقدار محیط بذر، طول بذر و عرض بذر به تر بود. متر(میلی 0.34و  0.44، 1.29ترتیب 

ی محیط بذر های گونبرای کلیه گونه .بود متر(میلی0.03و  0.05، 0.14به ترتیب ) As. Rodosimusفراوان  گون

 به ترتیب  As. Cephalanthusبرای گونه ها مقادیر این پارامترطوری که به  .بیشترین اختالف را با عرض بذر داشت

 As. Susianusی گونه متر، برامیلی 0.20و  0.88به ترتیب  As. Fragiferus، برای گونه مترمیلی 0.34و  1.29 برابر با

 0.03و  0.14 ربذر مقادی محیط بذر و عرض به ترتیب As. Rodosimusو برای گونه  مترمیلی 0.04و  0.17به ترتیب 

  داشتند.متر میلی
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 ای گونیهدر بین گونه عرض، طول و محیط بذرهای گیری ویژگینتایج حاصل از اندازه -2شکل 

 یهاگونه ری میانداتفاوت معنیهای گونی نشان داد ورد ویژگی مساحت بذر در بین گونهنتایج مورد بررسی در م

-عنین تفاوت مبا خودشا های گونی فراوانهای گونی نادر و گونه. ولی گونهوجود دارد یکدیگر گونی فراوان و نادر با

متر میلی As. Cephalanthus (0.23گونه گون نادر مربوط به مقدار مساحت بذر بیشترین (. 3)شکل  داری نداشتند

 )هر As. Susianus, As. Rodosimusان های گون فراوکمترین مقدار مساحت بذر به ترتیب مربوط به گونه مربع( بود.

 متر مربع( بود.میلی 0.02کدام 

 

 

 های گونیدر بین گونه گیری مساحت بذرنتایج حاصل از اندازه -3شکل 
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اد د نشان 1دول نتایج ج ،فراوان و نادرهای گون میان گونه بذر مورفولوژیک ویژگیمهمترین جهت تعیین کردن 

عامل  (1.13ن نادر )های گو، و گونه(0.15) های گون فراوانگونه میان با داشتن بیشترین تفاوت میانگین محیط بذر

ن های گوهمیان گون بذر کمترین تفاوت میانگین های مورفولوژیکو مساحت بذر از میان ویژگی باشد.بسیار مهمی می

 داشت. ( را0.21های گون نادر )(، و گونه0.02فراوان )

 

 های گون فراوان و نادرمیان گونه ذرب مورفولوژیکویژگی مهمترین جهت تعیین  t-testنتایج آزمون  -1جدول 

sig  هامیانگینتفاوت  sig  پارامتر واحد  هامیانگینتفاوت 

 های نادرگونه  های فراوانگونه

 عرض بذر متر میلی 0.29 0.00 0.03 0.00

 طول بذر متر میلی 0.39 0.00 0.05 0.00

 محیط بذر متر میلی 1.13 0.00 0.15 0.00

 مساحت بذر متر مربعمیلی 0.21 0.00 0.02 0.00

 

 بحث

 .Asهای به ترتیب برای گونه محیط بذر های عرض، طول وویژگیدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که نتایج به

Cephalanthus ،As. Fragiferus ،As. Susianus و As. Rodosimus  و در مورد  .(2 )شکلبیشترین میزان بود

 .Asهای بود. و گونه As. Fragiferusو As. Cephalanthus هایمساحت بذر بیشترین میزان به ترتیب مربوط به گونه

Susianus  وAs. Rodosimus های این پژوهش همچنین نشان مییافته (.3های تقریبا یکسانی داشتند )شکل مساحت-

 (.1باشد )جدول های گون فراوان و نادر میبذر میان گونه مهمترین ویژگی مورفولوژیک ،دهد محیط بذر

جزء که  As. Fragiferus و As. Cephalanthusهای هگونبذر، میان  های مورفولوژیکویژگیبا توجه به اینکه 

های جزء گونهکه  As. Rodosimusو  As. Susianusهای گونه، نسبت به گون نادر در منطقه هستند ایهای بوتهگونه
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تر بودن . این احتمال وجود دارد که بزرگاز لحاظ عددی مقدار بزرگتری هستند ،هستنددر منطقه  فراوانگون  ایبوته

ها از عامل محدود کننده پراکنش این گونه ،های فراوانهای نادر نسبت به گونهطول، عرض، محیط و مساحت بذر گونه

های تر بودن طول، عرض، محیط و مساحت بذر گونه. و عکس این رابطه یعنی کوچکباشدهای بذری مییژگیولحاظ 

ها و تعیین الگوی فراوان بودن دهنده پراکنش این گونههای گون نادر، یکی از عوامل گسترشگون فراوان نسبت به گونه

 از بسیاری برای بذر اندازه و پراکندگی میزان بین منفی ( گزارش کردند یک رابطه1998و همکاران ) Sakai .ها داردآن

 ,McGill)ها نقش دارند های دیگر نیز در تعیین نادر بودن گونهالبته سایر عوامل و ویژگیدارد.  وجود گیاهی هایگونه

گیری بهتر هالبته برای نتیجهای مورفولوژیک بذری تاکید کردیم. که در این مطالعه ما فقط روی برخی ویژگی (2003

گیری ر یک منطقه اندازهموجود دهای نادر و فراوان بین گونه بیشتری را بذریمورفولوژیک های ویژگیشود پیشنهاد می

های زیستگاهی صورت متفاوت از لحاظ ویژگیهای نادر و فراوان، در چند منطقه . همچنین اگر ارزیابی بین گونهشود

 شود.صحت نتایج بیشتر می گیرد

 

 ابعمن

نامه پایان در استان زنجان، Astragalus L. (Fabaceae) گون جنس تاکسونومیکی مطالعه .1388، .باقری، ع

 .1-20گیاهی، دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم،  سیستماتیک گرایش شناسی ارشد زیستکارشناسی

-نیمه منطقه گیاهی افیایجغر و فلوریستیک مطالعه .1390، .زاده، م، حسن.، ترنیان، ف.ا.، ابراهیمی، ع.ا.رنج، جپای

 .1-10 ،7:3بیوسیستماتیک،  و شهرکرد، مجله تاکسونومی کرسنک آلپی

 (A.effusu A.angustiflorus, A.curvirostrisایچهار گون علوفهشناخت پراکنش اکولوژیک  .1390، .عابدینی، ف

 .Astragalus brachystachys) ارشد رشته نامه کارشناسیل و بختیاری، پایاندر منطقه کرسنک استان چهارمحا

 .1-110ده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، نابع طبیعی گرایش مرتعداری، دانشکمهندسی م

هاد دانشگاهی شناسی بذر، ترجمه سید کریم موسوی، چاپ اول، انتشارات جبوم .1389، .، تامپسون، ک.فنر، م

 .1-248مشهد، 
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 Astragalus gossypinus) سفید گون کتیرای کیفی بررسی .1389، .فضیلتی، م ،.، وهابی، م.ر.پ بزرگ، قمشی

Fischer.) 4 :27ایران،  معطر و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی-علمی هاصفهان، فصلنام استان غرب منطقه در ،

13-1. 

 .1-7 ،1:1ی، طبیعت ایران، های علم، نامهاکوسیستم تعادل در هاگونستان نقش .1395، .معصومی، ع.ا
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Abstract 

Seed morphological characteristics play a crucial role in the history of plant life and plant 

communities. Rareness in natural systems is common and due to the dependence of rare plants on 

seed production, they may be different in their ability to disperse or prolong in one eye. There is a 

long recognition in this field that the distribution situation is applied by seeds that are measurable with 

seed size. Data analysis was performed using SPSS 18 software. The results obtained from this study 

showed that the highest amount of seed medium, seed length and seed width were related to rare 

species of As. Cephalanthus (1.29, 0.44 and 0.34 mm respectively), and the lowest value for As 

species. Rodosimus (0.14, 0.05 and 0.03 mm respectively). The highest and lowest amount of seed 

area was associated with rare species of As. Cephalanthus (0.23 mm square) and many species of 

As. Susan, As. Rodosimus (each 0.02 mm square). Also, the results showed that the seed medium 

with the highest mean difference was the most important morphological characteristic of the seeds 

between abundant species (0.15) and rare (1.13). Duncan test and t-test were used to analyze the data. 

The results showed that the larger length, width, the environment and area of the rare species 

compared to the many species in a habitat could be one of the limiting factors for the distribution of 
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these species and the identification of rare species Being them. and the picture of this relation, that is, 

the smaller length, width, the environment and area of seed of many species in comparison with rare 

species, is one of the factors that expands the distribution of these species and determines the pattern 

of their abundance. 

Keywords: Seed properties, Distribution status, Frequency, Extinction risk 


