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 :چکيده
به مدت  1389از سال  یران، این بررسیگیاهی ملی ا ژن تقویت بانک جهتهرمزگان  استانمرتعی شناسایی بذور گیاهان و  آوریجمعبه منظور      
رت به فاز طریق مسا ،ت موجودا در آمد. بر اساس اطالعاکشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان باجرو آموزش سال در مرکز تحقیقات  چهار

ر پایان دها اقدام گردید. بذور گونه آوریجمعدستورالعمل موجود نسبت به ای و و بر اساس فرم شناسنامهمرتعی مناطق مختلف رویشی گیاهان 
و مراتع کشور  هاجنگلقات یاهی موسسه تحقیبانک ژن گآوری و به بخش استان هرمزگان جمعمرتعی اهان یبذر از گنمونه  446 تعداد ،بررسی

 51) اسفناجیاننمونه(،  161) گندمیانهای تیرهبه  هانمونهن یشتریده که ببو تیره 26و  جنس 75، گونه 86مربوط به  هانمونهن ید. ایارسال گرد
 226گونه دارای مصارف درمانی نیز بودند.  30نمونه مربوط به  81تعداد نمونه( تعلق داشتند.  27بند )علف هفتو  نمونه( 29) سایانآانهروپنمونه(، 

نمونه در اقلیم  164یم کوهستانی، نمونه در اقل 214های صاف و هموار بود. ه مراتع دشتنمونه مربوط ب 220نمونه مربوط به مراتع کوهستانی و 
 نمونه مربوط به اقلیم مرطوب نواحی ساحلی بود.  68استپی و نیمه

 استان هرمزگان ،ان مرتعیبذور گیاه ،شناسایی ،آوریجمعهای کلیدی: واژه
 

 مقدمه 
 از چه طبیعت، از گیریهبهر جهت در انسان دخالت و مجاز غیر و رویهیب چرای اثر در مرتعی وصاًخص گیاهی، یهاگونه ژنتیکی فرسایش      

 مضافا غالت، بازدهمک دیم راضیا به شیب و کم و بندمیان مراتع تبدیل و سوختی مواد تهیه نظر از چه و ... گچ سنگ، معادن به دسترسی لحاظ

 به شدید نیاز حال این با .نمود اپید اکولوژیکی هایآشیانه در توانمی فقط را گیاهان نابودی موجب ادافیکی و اقلیمی ناشناخته عوامل دخالت

 خوردهشخم مراتع و بازدهمک زارهایدیم و مراتع هایعرصه در بذرکاری جهت مقاوم و مناسب هایاکوتیپ و هاگونه انتخاب با جدید منابع
در هر  .است نموده فراهم را ژن کبان تکمیل و تقویت بمنظور هاآن شناسایی و مرتعی گیاهان ربذ آوریجمع بررسی اجرای اهمیت و ضرورت

ی مرتعی، هاگونه پالسمژرم. باشدمیمتبوع اهی آن کشور بر عهده بانک ژن گی پالسمژرمارزیابی و حفاظت از  شناسایی، ،آوریجمعمسئولیت  ،کشور
یابی قرار ، نگهداری و ارزآوریعجم، مورد ستو مراتع ا هاجنگلموسسه تحقیقات مجموعه یعی که زیردارویی و جنگلی، توسط بانک ژن منابع طب

ور تقویت گان به منظاستان هرمز رتعیمارزیابی و حفاظت بذور گیاهان  ،شناسایی، آوریجمعبخشی از پروژه ملی تحت عنوان  بررسی. این گیردمی
  چهار سال در استان هرمزگان انجام شد.ملی گیاهی کشور است که به مدت  بانک ژن

Hajebi   وSoltanipoor (2008 در )بذر ونهنم 332 ن، تعداداستان هرمزگا مرتعیارزیابی و حفاظت بذور گیاهان  ،شناسایی ،جمع آوری 

 مناطق های گونه به متعلق شده وریآ جمع بذور بیشترین بودند. گونه 71خانواده و  24به  گیاهان مرتعی از استان را جمع آوری نمودند که متعلق

 خانوادة نمونه بود. 1نطقه شهری با منمونه و  9نمونه، مناطق ساحلی با  50نمونه، مناطق بیابانی با  96نمونه، مناطق زراعی با  113مرتعی با 

 نمونه،  39بقوالت با  خانواده آن از پس داد. ختصاصا خود به نمونه  135با تعداد  شده آوریجمع های بذورنمونه فراوانی درصد بیشترین گندمیان،

 داشتند. نمونه قرار 12نمونه و خانواده بارهنگ با  16نمونه، خانواده هفت بند با  20کاسنی با  خانواده
     Bagheri  116 و جنس 97 ،تیره 35به  نمودند که متعلق آوریجمعگیاهان مرتعی از استان قم را  بذر نمونه 200 ( تعداد2002) انو همکار 

 38 با استپی مناطق ترتیب به آن از پس و نمونه 139 با استپی نیمه منطقه یهاگونه به متعلق شده آوریجمع بذور بیشترین بودند. مختلف گونه

با  شده آوریجمع وربذ یهانمونه فراوانی درصد بیشترین گندمیان، خانوادة .بود نمونه 23 با شورروی و بیابانی نیمه و بیابانی مناطق و نمونه
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آفتابگردان با  تیرهنمونه و  19تره با سلمه تیرهنمونه،  20چتریان با  تیرهنمونه،  21بقوالت با  تیره آن از پس داد.  اختصاص خود به نمونه  46تعداد 
 بیشترین ترهسلمه تیره گیاهی، های هتیر بین باشد. از می آبان اواسط تا خرداد اواخر از بذر آوریجمع زمان داشتند. بهترین نمونه قرار 16

 تیره بودند. استان دارا استپی نیمه مناطق در را پراکنش بیشترین و گندمیان بقوالت چتریان، های تیره .بود دارا استان مناطق شور در را پراکنش

گیاهان مرتعی از استان خوزستان را  بذر نمونه 312 ( تعداد2005و همکاران )  Behnamfar گردید. مشاهده مناطق کلیه در آفتابگردان
نمونه  80اسفناجیان با  تیره به متعلق شده آوریجمع بذور بیشترین بودند. مختلف گونه 116 و جنس 97 ،تیره 35به  نمودند که متعلق آوریجمع
 بررسی( در فاز دوم 2009همکاران )و   Hassanzadeh. نمونه مربوط به لگوم های مرتعی بود 65نمونه از گراس های اولویت دار و  127بود. 

گیاهان مرتعی از استان  بذر  نمونه  550 ( تعداد2002و همکاران )  Esmaeilpour. نمودند آوریجمعگونه   55نمونه مربوط به  482تعداد 
 و باشد می گندمیان تیره به متعلق شده آوریجمع بذور بیشترین بودند. مختلف گونه 107 و جنس 36به  نمودند که متعلق آوریجمعتهران را 

 بذر  نمونه 400 ( تعداد1998) انو همکار  Akbarinia. بود بو شب تیره شویدیان و تیره تیره نعناعیان، کاسنی، تیره بقوالت، تیره ترتیب به بعد

 28گندمیان با  تیره به متعلق شده وریآجمع بذور بیشترین بودند. مختلف گونه 150 نمودند که متعلق آوریجمعگیاهان مرتعی از استان قزوین را 
گیاهان  بذر نمونه 600 ( تعداد2003و همکاران )  Roshandel. نمونه بودند 16های کاسنی و نعناع با تیرهنمونه،  26با  آسایانپروانه تیرهنمونه، 

 بررسی( در فاز دوم این 2008و همکاران ) Khodahami. بودند تیره 36 و جنس 215به  نمودند که متعلق آوریجمعمرتعی از استان فارس را 
گیاهان مرتعی  بذر نمونه 324 ( تعداد2008و همکاران ) Abarseji نمودند. آوریجمعرا  تیره 25 و جنس 82گونه،  95نمونه مربوط به  309تعداد 

  نمونه 180 ( تعداد2006و همکاران )  Akbarzadeh. بودند تیره 25 و جنس 80گونه،  119به  نمودند که متعلق آوریجمعاز استان گلستان را 

گیاهان  بذر نمونه 1564 ( تعداد2008و همکاران )  Rad. بودند گونه 54به  نمودند که متعلق آوریجمعگیاهان مرتعی از استان اردبیل را  بذر
 تیره به متعلق شده آوریجمع بذور بیشترین ند.بود مختلف گونه 132 و جنس 88 ،تیره 23به  متعلق نمودند که آوریجمعمرتعی از استان یزد را 

 نموده بود. آوریجمعگونه  183نمونه مربوط به  287نیز  بررسینمونه بودند. ایشان در فاز اول  583اسفناجیان با  تیرهنمونه و  597گندمیان با 
Akbarzadeh  ( تعداد2009و همکاران ) نمودند آوریجمعلگوم داران از استان گیالن را  گندمیان و تیرهگیاهان مرتعی دو  بذر نمونه 733. 

Khademi  ( تعداد2009و همکاران ) نمودند آوریجمعگیاهان مرتعی از استان لرستان را  بذر نمونه 244 .Karimi  ( تعداد2009و همکاران ) 

 آوریجمعنمونه  614 بررسی( در فاز اول این 1996و همکاران )  Nouri .نمودند آوریجمعگیاهان مرتعی از استان کرمانشاه را  بذر نمونه 371
به  متعلق نمودند که آوریجمعگیاهان مرتعی از استان کهکیلویه و بویراحمد را  بذر نمونه 402 ( تعداد2010و همکاران )  Mehrabi. دنموده بو

و   Faramarzi. یان، کاسنی و چتریان بودندهای گندم تیره به متعلق شده آوریجمع بذور بیشترین بودند. مختلف گونه 194 و تیره 29
 بذور بیشترین بودند. جنس 98 و تیره 45به  متعلق نمودند که آوریجمعگیاهان مرتعی از استان همدان را  بذر نمونه 260 ( تعداد2002همکاران )

 .د، کاسنی و نعناع بودنسایانآنهاپروهای گندمیان، تیره به متعلق شده آوریجمع

 
 ها وشمواد و ر

طول  59و ْ 15تا َ 52و ْ 41شمالی و َعرض 28و ْ 57تا َ 25و ْ 34هکتار بین مختصات جغرافیایی َ 6.847.580استان هرمزگان با مساحتی معادل      
با استان  . این استان در جنوب کشور درحاشیه خلیج فارس و دریای عمان از شمال و شمال شرقالنهار گرینویچ قرار گرفته استشرقی از نصف

از نظر تنوع آب و هوایی سه محدوده  باشد.ی فارس و بوشهر همجوار میهانا، از جنوب شرق با استان سیستان وبلوچستان و از غرب با استکرمان
. از عوامل مهم های بالنسبه بلند و مرتفع در استان وجود داردارتفاعات و کوه مشخص ناحیه ساحلی و جزایر، ناحیه استپی گرم در شمال استان و

 باشد. در این، طوالنی بودن دوره خشکی و بارندگی با شدت باال میبودن دما و درصد رطوبت نسبی استان باال اقلیمی در ناحیه ساحلی و جزایر
میران بارندگی در  .گزارش شده استرسد، در صورتیکه در دو ناحیه دیگر دمای زیر صفر در آمارهای هواشناسیمحدوده دما هیچ وقت به صفر نمی
. به طور کلی نزوالت جوی منطقه در گراد گزارش شده استدرجه سانتی 50میلیمتر و حداکثر مطلق دما تا  150ناحیه استپی ساحلی به طور متوسط 

رندگی شدت باال و مقدار های رژیم با. از ویژگیتابستان به تناوب هر چند سال دارای نزوالت آسمانی است و در فصل  شودفصل زمستان نازل می
 ،های رنگیشناسی سه زون مکران که به طور عمده در شرق استان قرار دارد و دارای سری آمیزهاز نظر زمین .باشدتعداد روز با بارش کم می کم و
های شمالی رانده که در بخشرو ، شمال و شمال غربی و زون زاگرسخورده در غرب، زون زاگرس چینای استهای آذرین و رسوبات دریاچهسنگ

 ، موقعیتشناسی، زمین، خاكپتانسیل طبیعی پوشش گیاهی استان برآیند عوامل مؤثر اکولوژیکی شامل اقلیم .شود قابل مشاهده استاستان دیده می
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ی مانگرو هاجنگلهای دریایی که شامل ـ رویش1شامل ، پوشش گیاهی استان . به طور کلی با توجه به عوامل یاد شدهجغرافیایی و توپوگرافی است
های منطقه ساحلی که تحت عنوان فلور خلیج ـ رویش2 ، کولقان و قشم وجود دارند.سیریک ،، جاسک( است که در مناطق خمیر، تیاب)حرا و چندل

ای مثل انواع های درختی و درختچهمل گونهجاسک در شرق استان امتداد دارند و شا برند و از منطقه گاوبندی در غرب تاو عمانی از آن نام می
دریا  از سطح متر 500-600باشند. حد انتشار این واحد رویشی را به طور عمده تا ارتفاع حدود ، کنار و ... میچوج ،آکاسیا، کهور، کلیر، استبرق

ها و... تشکیل ، انواع گون، قیچهای درمنهقع است و از گونهزارهای استپی که به طور عمده در مناطق شمالی استان واـ بوته3 توان مشاهده کرد.می
های توان به گونهمی باشند وی خشک را دارا میهاجنگلهای ی مرتفع استان که به طور عمده ویژگیهاناـ پوشش گیاهی کوهست4 .شده است

 ، این استان از نقطهو اکوسیستم خاص و شکننده منطقه ط اکولوژیکی دشوار، زیتون و ... اشاره کرد. به طور کلی علیرغم شرای، کیکم، انواع بادامارس
، حفاظت خاك و حفظ ذخایر ، خوراك دامنظر از تولید چوبباشد. این پوشش صرفمی نظر پتانسیل تولید طبیعی و تنوع پوشش گیاهی قابل توجه

 .ی نیز قابل توجه استپتانسیل گیاهان دارویی و صنعتی و محصوالت فرع حیات وحش از نظر
 یبررسو مدت اجرای  هاآن، محل پراکنش هاگونهسپس بر اساس نوع  .تهیه شد هاآنمناطق پراکنش و  استان مرتعیلیستی از گیاهان ابتدا      

احتماال ی گیاهی، هاگونه ربذو آوریجمع از آنجا که به هنگام از مناطق مختلف استان اقدام شد. هاگونه آوریجمعریزی برای نسبت به برنامه
گردآوری شده  پالسمژرمی هرباریومی از هانمونه، بذور آوریجمعضرورت احساس شد تا به هنگام آمد، لذا بوجود می هاآناشتباهاتی در شناسایی 

 که از سوی ستاد موسسه تحقیقات ایناسنامه، شآوریجمعبرای تمام بذور مورد  تهیه شود تا در آینده برای تایید شناسایی ها مورد استفاده قرار گیرد.
 و مراتع کشور ارسال شده بود تکمیل و همراه بذور به بانک ژن ارسال گردید.  هاجنگل

 
 

 تایجن
ها قات جنگلیاهی موسسه تحقیآوری و به بخش بانک ژن گاهان مرتعی استان هرمزگان جمعیبذر از گنمونه نمونه  446 تعداد در پایان بررسی،     

 161های گندمیان )به تیره هان نمونهیشتریتیره بوده که ب 26جنس و  75گونه،  86ها مربوط به ن نمونهی(. ا1د )جدول یو مراتع کشور ارسال گرد
ارای دگونه  30وط به نمونه مرب 81(. تعداد 2نمونه( تعلق داشتند )جدول  27بند )نمونه( و علف هفت 29آسایان )نمونه(، پروانه 51نمونه(، اسفناجیان )

 نمونه در 214های صاف و هموار بود. نمونه مربوط به مراتع دشت 220نمونه مربوط به مراتع کوهستانی و  226. (3)جدول  مصارف درمانی نیز بودند
، نام رسینام فاطالعاتی مانند (. ا1ل نمونه مربوط به اقلیم مرطوب نواحی ساحلی بود )شک 68نمونه در اقلیم نیمه استپی و  164اقلیم کوهستانی، 

 ه، روستا(،ستان، منطق)استان، شهر آوریمشخصات محل جمع)وحشی، کاشته شده(،  نوع نمونه)آبی، دیمی(،  نوع کشت، نام علمی، نام تیره، محلی
قی، الت)با فرم زمین ودال بسته(،گ )سطح صاف، قله، دامنه، قله محدب، شیب باال، شیب متوسط، شیب پایین، تراس، گودال باز، محل برداشت نمونه

، اع از سطح دریاارتف، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی ، تکه، سراشیبی، کوهستانی(ای تکهای، تپهدشت سیالبی، دشت مسطح، موجدار، غلطان، تپه
، وری)ش یمونه بردارخاك محل ن شخصاتم(، ساحل، بیابانی، منطقه صنعتی، کوهستانی، طقه شهری، منرتعی، ممنطقه زراعی ،جنگلی) نما یا منظره

یمه ، نوبرط، ماستپی نیمه، نیوهستا، کعتدل، ماستپی، نیمه خشک، خشک) ناطق اقلیمی پراکنش و رویشگاه اصلی گیاه(، مبافت خاك، نگی بودنس
 ارف گیاهیص(، مریزوم، هغد، ریشه، بذر ،میوه ،گل، برگ، ساقه) گیردهائی از گیاه که مورد استفاده قرار می قسمت، آوریتیپ منطقه جمع(، مرطوب

ه در فاز گون 53نمونه مربوط به  222تعداد  شایان ذکر است که آوری شد.نمونه بذر جمع 446برای درمانی  ، دارویی( و مصارفنعتی، صعلوفه ای)
  .(4شد )جدول  از جمع آوریاصال جمع آوری نشده بود که برای اولین بار در این ف (Hajebi & Soltanipoor, 2008بررسی )قبلی 

  
 آوري شدهآوري شده به همراه تعداد نمونه بذور جمعجمع مرتعیهاي گونه -1ول  جمع آوري شده به همراه تعداد نمونه بذور جمع آوري شده مرتعیگونه هاي  -1جدول 

 اسم علمی گياه نمونه تعداد اسم علمی گياه نمونه تعداد اسم علمی گياه نمونه تعداد
1 Phragmites australis 3 Desmostachya bipinnata 6 Abutilon fruticosum 

7 Platychaete aucheri 5 Dichantium annulatum  1 Abutilon muticum 

2 Poa bulbosa 3 Dodonea viscosa 3 Acacia ehrenbergiana 

3 Prosopis cineraria 3 Echinocloa  colonum 4 Acacia oerfota 

10 Prosopis farcta 1 Emex spinosus  2 Acanthophyllum bracteatum 
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2 Psathyrostachys fragilis 5 Enneapogon persicus  8 Aeluropus littoralis 

15 Pteropyrum aucheri 1 Ephedra foliata 2 Achillea wilhelmsii 

2 Rheum ribes 2 Ephedra pachyclada 5 Aerva persica 

1 Ricinus communis 1 Ferula assa-feotida 2 Alyssum homalocarpum 

8 Rumex vesicarius 4 Fortuynia garcinii 3 Amaranthus  graecizans 

4 Salsola imbricata 1 Francoeuria undulata 14 Aristida caerulescens 

6 Salsola lachnata 6 Gailonia aucheri 5 Artemisia sieberi 

6 Salvia aegyptiaca 14 Gymnocarpus decander 4 Asphodelua tenuifolius 

1 Salvia santholinifolia 5 Hammada salicornica 4 Astragalus fassiculifolius 

1 Salvia sharifii 3 Haplophyllum tuberculatum 11 Atriplex  leococlada 

4 Setaria verticillata 2 Helianthemum lippii 6 Avena sativa 

4 Stipa parviflora 3 Hypparhenia hirta 15 Bienertia cycloptera 

2 Suaeda fruticosa 8 Juncus rigidus 2 Boisseria squarrosa 

1 Taentatherum crinitum 6 Malva neglecta  4 Bromus danthoniae 

3 Taverniera cuneifolia 1 Marrubium vulgare 4 Bromus tectorum 

2 Taverniera echinata 1 Medicago polymorpha 1 Cassia italica 

1 Tephrosia persica 18 Ochradenus aucheri 9 Cenchrus cilliaris 

5 Teucrium polium 3 Otostegia persica 4 Chenopodium murale 

2 Teucrium stocksianum 3 Peganum harmala 2 Chloris virgata 

6 Tricholaena teneriffae 12 Pennisetum divisum 25 Cymbopogon olivieri 

17 Trigonella uncata 19 Pennisetum orientale 10 Cynodon dactylon 

11 Vitex agnous-castus 3 Pentanema  divaricata 6 Cyperus rotundus 

2 Zygophyllum atriplicoides 1 Pentatropis spiralis 6 Dactyloctenium aegyptiacum 

  5 Periploca aphylla 1 Dactyloctenium scindicum 
 
 

 آوري شده استها جمعر آناستان هرمزگان كه بذو مرتعیهاي مختلف گياهان تيره -2جدول 
 

 تيره نمونه تعداد تيره نمونه تعداد تيره نمونه تعداد
6 Asclepiadaceae 4 Liliaceae 19 Mimosaceae 

2 Cistaceae 51 Chenopodiaceae 19 Labiatae 

18 Resedaceae 13 Malvaceae 1 Caesalpinaceae 

11 Verbenaceae 29 Papilionaceae 1 Umbelliferae 

3 Rutaceae 6 Rubiaceae 27 Polygonaceae 

4 Ephedraceae 16 Caryophyllaceae 8 Juncaceae 

5 Zygophyllaceae 6 Cruciferae 61 Gramineae 

1 Euphorbiaceae 6 Cyperaceae 8 Amaranthaceae 

  18 Compositae 3 Sapindaceae 

 

 

 

 

 

 

 
 كه مصارف دارویی دارندجمع آوري شده  مرتعیگونه هاي  -3جدول 
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 آوري شدهآوري شده به همراه تعداد نمونه بذور جمعجمع مرتعیهاي گونه -1ول 

 اسم علمی گياه ياهاسم علمی گ اسم علمی گياه
Prosopis cineraria Ephedra pachyclada Achillea wilhelmsii 

Prosopis farcta Ferula assa-feotida Aerva persica 

Rheum ribes Francoeuria undulata Artemisia sieberi 

Ricinus communis Gailonia aucheri Asphodelua tenuifolius 

Rumex vesicarius Haplophyllum tuberculatum Astragalus fassiculifolius 

Salvia aegyptiaca Malva neglecta Chenopodium murale 

Salvia sharifii Medicago polymorpha Achillea wilhelmsii 

Teucrium polium Ochradenus aucheri Aerva persica 

Teucrium stocksianum Otostegia persica Cymbopogon olivieri 

Trigonella uncata Peganum harmala Dodonea viscosa 

 

 شده بودبلی طرح جمع آوري نكه در فاز ق جمع آوري شده به همراه تعداد نمونه بذور جمع آوري شده مرتعیگونه هاي  -4جدول 

 ياهاسم علمی گ نمونه تعداد اسم علمی گياه نمونه تعداد اسم علمی گياه نمونه تعداد
3 Prosopis cineraria 1 Ephedra foliata 3 Acacia ehrenbergiana 

10 Prosopis farcta 2 Ephedra pachyclada 4 Acacia oerfota 

2 Psathyrostachys fragilis 1 Ferula assa-feotida 2 Acanthophyllum bracteatum 

1 Ricinus communis 4 Fortuynia garcinii 2 Achillea wilhelmsii 

4 Salsola imbricata 6 Gailonia aucheri 2 Alyssum homalocarpum 

6 Salsola lachnata 5 Hammada salicornica 14 Aristida caerulescens 

6 Salvia aegyptiaca 3 Haplophyllum tuberculatum 5 Artemisia sieberi 

1 Salvia santholinifolia 3 Hypparhenia hirta 4 Astragalus fassiculifolius 

1 Salvia sharifii 8 Juncus rigidus 15 Bienertia cycloptera 

4 Stipa parviflora 1 Marrubium vulgare 2 Boisseria squarrosa 

2 Suaeda fruticosa 3 Otostegia persica 4 Bromus danthoniae 

1 Taentatherum crinitum 3 Peganum harmala 4 Bromus tectorum 

1 Tephrosia persica 19 Pennisetum orientale 1 Cassia italica 

5 Teucrium polium 3 Pentanema  divaricata 6 Dactyloctenium aegyptiacum 

2 Teucrium stocksianum 1 Pentatropis spiralis 3 Desmostachya bipinnata 

6 Tricholaena teneriffae 5 Periploca aphylla 5 Dichantium annulatum  
11 Vitex agnous-castus 1 Phragmites australis 3 Echinocloa  colonum 

  2 Poa bulbosa 5 Enneapogon persicus  
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 آوريعآوري شده به تفکيك م اطق مورد جمهاي جمعوضعيت تعداد نمونه -1شکل 

 
 
 
 
 

 و نتيجه گيري بحث
 53ربوط به منمونه  222 ی است. زیرا تعدادشد که در واقع تکمیل کننده فاز قبل آوریجمعنمونه بذر از گیاهان مهم مرتعی استان  446عداد ت     

شد. سایر  وریآجمعر این فاز دنشده بود که برای اولین بار  آوریجمعاصال  (Hajebi & Soltanipoor, 2008) بررسیگونه در فاز قبلی 
 آوریجمعدر این فاز  دشده بو آوریجمعکه در فاز قبلی  هگون 39نشده بود. تعداد  آوریجمعشد که در فاز قبلی  آوریجمعی مشابه نیز از مناطقی هاگونه

نابراین تعداد ب .ر گرفتندورد بررسی قرام در این فاز نشده بودند آوریجمعی مرتعی مهم بودند مناطقی که قبال هاگونهگونه دیگر که از  32نگردید اما 
ام شد. در ین بار انجاقرار نگرفته بود  آوریجمعاز مناطقی که تاکنون اصال مورد  آوریجمعاکسشن ها افزایش یافت. همچنین 

یافت. افزایش  هانمونهتعداد  درصد 5/25شده بود در این فاز  آوریجمعنمونه  332که تعداد  بررسیمقایسه با فاز قبلی 
درصد افزایش نشان  43از دوم رسید که گونه در پایان ف 125گونه در فاز اول به  71شده از  آوریجمعی هاگونههمچنین تعداد 

( ، Bagheri et al., 2002ای قم )هاز استان  بررسیشده در این  آوریجمعی هانمونهها، در مقایسه با دیگر استان می دهد.
ردبیل ( ، اAbaseji et al., 2008( ، گلستان )Akbarinia et al., 1998( ، قزوین )Behnamfar et al., 2009خوزستان )

(Akbarzadeh et al., 2006( لرستان ، )Khademi et al., 2009( کرمانشاه ، )Karimi et al., 2009کهکیلوی ، ) ه و بویراحمد
(Mehrabi et al., 2011( همدان ، )Faramarzi et al., 2002بیش )( تر و از استان های تهرانEsmaeilpour et al., 2002 ، )

 ( کمتر بود.Akbarzadeh et al., 2009( و گیالن )Rad et al., 2008( ، یزد )Roshandel et al., 2003فارس )
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Abstract 
     This investigation was carried out for collection. determination, maintenance and conservation of 
rangeland plants seeds of Hormozgan province for Natural Resources gene bank and Germplasm during 
2011 to 2013 in Hormozgan Agricultural and Natural Resource Research Center four 4 years. According to 
instruction, seeds collection was done from traveling to range plants distribution habitats. In the end of forth 
year, 446 specimen seeds were collected and sent to Natural Resources Gene Bank of Forest and Rangelands 
Research Institue. They are 86 Species, 75 Genus and 26 Families. Gramineae (161 specimen), 
Chenopodiaceae (51 specimen), Papilionaceae (29 specimen) and Polygonaceae (27 specimen) families were 
major families. The 30 collected species were medicinal plants. 226 specimen from mountainy ranges and 
220 specimen from plainy ranges were collected, respectively. 
Key words: Collection, Identification, Hormozgan Provinces, Rangeland plants. 
 


