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 سطح بذر در مراتع زاگرس مرکزی ظاهریبرخی از خصوصیات بررسی 
 1علی شیرمردیو حمزه 2پرویز غالمی، 1الله آموزگار

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری دانشکده منابع طبيعي دانشجوی دوره دکتری علوم مرتع، -1

 دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری داری،، گروه مرتعدکتری علوم مرتع -2

 چکیده

خصوصيات ظاهری بذرها نقش بسيار مهمي در نوع و ميزان پراکنش  های متنوعي برای پراکندگي هستند.بذرها دارای سازگاری

در شهرستان کوهرنگ و هم مرز با مرتعي  گونه 59های ظاهری بذر برای دارد. هدف از این مطالعه بررسي برخي ویژگيبذرها 

طول، عرض و ضخامت بذر با استفاده از کوليس  گيریباشد. شکل بذر با اندازهمي شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختياری

بذر  2/0متغير است که صفر بذر کروی و  2/0مقدار عددی شکل بذر بين صفر تا  شد.متر تعيين ميلي 01/0دیجيتال با دقت 

متر ميلي365/0تا  .Erysimum spدر  0001/0های بذرهای نشان داد که طول بذر بين گيری ویژگياندازه باشد.کشيده و بيضي مي

بوده که به ترتيب  مترميلي 087/0 تا 0001/0متغير است. حـداقل و حداکثر عـرض بذر بين  Tragopogon graminifolisدر 

 333/0بوده است. در مورد ضخامت بذرهای مورد مطالعه بيشترین با  Tragopogon graminifolis و Stachys inflata برای

بوده است.  Crambe orientalisمتر مربوط به ميـلي 0001/0و کمترین آن با  Tulipa bibersteiniannaمتر برای ميلي

دهد. داشتن ها اطالعات ارزشمندی را در ارتباط با بوم شناسي و زیست شناسي گياهان گلدار ارائه ميصوصيات ظاهری بذرخ

زني بذر و نحوه پراکنش آن و ميزان دوام بذر ها، نحوه تکثير و زادآوری، شرایط جوانهاطالعات کامل از بوم شناسي فردی گونه

های مدیریتي اصالح و احيا مراتع مفيد واقع های مرتعي در حال انقراض و موفقيت پروژههتواند در حفاظت از گوندر خاک مي

 شود.

 .، خصوصيات ظاهری بذراندازه بذر، پراکندگيهای مرتعي، شکل بذر، گونه کلیدی: واژگان

 مقدمه

ارتفاع گياه در توانایي گياه برای اندازه بذر یکي از خصوصيات محوری گياه است که همراه با دیگر خصوصيات نظير فرم رویشي، 

های کليدی در تعيين از ویژگي (. اندازه بذر به عنوان یکيLeishman & murray, 2001پراکنش و استقرار نقش بسزایي را دارد )

انتشار  پراکندگي یا(. Peco et al., 2003گونه گياهي استفاده شود ) های عملکردیچنين برخي ویژگيپویایي و تنوع جامعه و هم

ای است که پراکندگي ناهمگن بذرها در سطح زمين را در پي دارد و بر روی الگوی پراکنش مکاني و بذر، یک فرآیند چند مرحله
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 گيرد. مرحله اول(. پراکنش بذر در دو مرحله صورت ميGuo, 2003گذارد )زني و استقرار تاثير ميموفقيت بذرها در جوانه

جایي افقي یا عمودی باشد و مرحله دوم پراکنش جابهیي یا جدا شدن بذر از گياه مادر به سطح زمين ميجاپراکنش، مربوط به جابه

وزن، ابعاد (. عالوه بر خصوصيات بذر نظير شکل، Chambers & MacMahon, 1994باشد )در همان منطقه یا مناطق مجاور مي

 & Chambersبسياری در هر دو مرحله پراکنش موثر هستند )( عوامل زنده و غيرزنده Bekker et al,1998)و پوشش آن

MacMahon, 1994کنند. بذرهای بزرگ و بذرهای (. اندازه و شکل بذر نقش بسيار مهمي را در تعيين رفتار بانک بذر گونه ایفا مي

ای پيدا کردن راهي برای با نسبت سطح به حجم بيشتر تمایل کمتری به رفتن به داخل خاک دارند و همچنين شانس کمتری هم بر

(. در واقع بذرهای کوچک از تمامي فرآیندهایي که از نفوذ آنها Fenner, 1985حرکت به سمت پایين و دفن شدن در خاک دارند )

کنند و به همين دليل مدت زمان بسيار زیادی را زني، شکار و پراکنش ثانویه دوری ميبه داخل خاک جلوگيری کند نظير جوانه

(. داشتن اطالعاتي در رابطه با دوام بذر در انجام کارهای مدیریتي در مرتع نظير Bekker et al., 1998زنده مي مانند )در خاک 

 (. Funes et al., 1999های نادر و کمياب و همچنين احيا پوشش گياهي بسيار مهم است )عمليات حفاظت از گونه

دهند های بسياری را برای پراکندگي از خود نشان ميای، تطابقاد ذخيرهبذور با دربرداشتن وزن، رنگ، اندازه، ضمائم و مو

(Hodkinson et al., 1998چنين خصوصيات مورفولوژیکي بذرها نشان دهنده قابليت آنها در پراکنش، جوانه .) رني و استقرار

های مرتعي گذشته از گياهان مرتعي در محيطمطالعه خصوصيات بذور برای  (.Moles et al., 2000باشد )ها ميموفقيت آميز نهال

زني و استقرار نهال ها نقش به سزایي در شناخت اکولوژی آنها به خصوص مهاجرت، جوانهبندی گونهمزیت آنها برای تعيين رده

ه نظير . اندازه بذر یکي از خصوصيات محوری گياه است که همراه با دیگر خصوصيات گيا(Leishman & Westboy, 1994دارد )

(. دوام بذر Leishman & murray, 2001فرم رویشي و ارتفاع گياه در توانایي گياه برای پراکنش و استقرار نقش به سزایي دارد )

(. از این Moles et al., 2000باشد )نيزبا فاکتورهای نظر وزن، اندازه و قابليت آنها در نفوذ سریع به داخل خاک مرتبط مي

توانند در خاک بيني پایایي بذور استفاه کرد. به این صورت که بذور کوچک و متراکم به راحتي ميی پيشخصوصيات مي توان برا

(. همچنين بين شکل، Bekker et al., 1998 ؛Thompson et al., 1993مدفون و یا اینکه به راحتي توسط آب باران شسته شوند )

پایا، رابطه وجود دارد. از نظر قابليت ورود بذر به خاک، بذور پایا گرایش ها برای تشکيل بانک بذر وزن بذور و ظرفيت گونه

(. با Rees, 1995های کوتاه عمر اغلب دارای بذور بزرگتری هستند )تر دارند، در حاليکه پایههای کوچکتر و متراکمبيشتر به اندازه

برخي از  ابعاد بذر خل کشور این تحقيق با هدف تعييندا گيری ابعاد بذر دراندازه مرتبط باتوجه به در دسترس نبودن اطالعات 

 صورت گرفته است. استان چهارمحال و بختياری های مرتعي گونه
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 هامواد و روش

هکتار در شهرستان کوهرنگ و هم مرز با شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختياری قرار  2/9816منطقه قيصری با مساحت 

 14´ 33تا ً 32° 09´ 45و عرض جغرافيایي ً 50° 22´ 14تا ً 50° 20´ 10طول جغرافيایي ً مطالعه بينگرفته است. منطقه مورد 

متر در ميلي 800درصد و متوسط بارندگي  50تا  30نظر توپوگرافي کوهستاني، دارای شيب غالب  از منطقه . اینقرار دارد °32

اقليم  ایستگاه کوهرنگ )نزدیکترین ایستگاه به منطقه(، آمار و اطالعاتبندی اقليمي و بر اساس باشد. از نقطه نظر طبقهسال مي

و  1811متر، حداقل ارتفاع منطقه  3541باشد. حداکثر ارتفاع منطقه مي منطقه بر اساس روش آمبرژه خيلي مرطوب فرا سرد

به صورت برف بوده و تعداد روزهای منطقه در فصول سرد متر از سطح دریا مي باشد. نزوالت آسماني  2587ارتفاع متوسط منطقه 

 ,Raeisian) باشد، از این رو دوره رویش گياهي نسبتاً کوتاه بوده و محدود به فصول گرم سال استل توجه ميــندان قابـیخب

2000) . 

متعلقات( استفاده بایست از بذرهای سالم )با همه ضمائم و از آنجایي که در انجام آزمایش های مربوط به  شکل بذر لزوما مي

 زاگرس مرکزی گونه گياهي منطقه  59شود. در این تحقيق بذر های پاک کننده توصيه نميدر این موارد، استفاده از ماشين نمود لذا

طول، عرض و ضخامت بذر با استفاده از  مورد بررسي قرار گرفت که بذرها عمدتا از طبيعت جمع آوری شده بودند. شش تکرار

شدند گيری بذور ساختارهای پراکنش که به سادگي جدا ميگيری شد. جهت اندازهمتر اندازهميلي 01/0ال با دقت کوليس دیجيت

تعيين گردید  1برداشت شدند. شکل بذر براساس محاسبه واریانس با استفاده از معادله  Asteraceaeنظير پاپوس در خانواده 

(Kleyer et al., 2008.) 

∑=VS (     1معادله )
[Xi−M(X)]2

N
  

 باشد.بذر کشيده و بيضي مي 2/0متغير است که صفر بذر کروی و  2/0مقدار عددی شکل بذر بين صفر تا 

 نتایج

متر ميلي365/0تا  .Erysimum spدر  0001/0دهد که طول بذر بين های بذرهای مورد مطالعه نشان ميگيری برخي ویژگياندازه

بوده که  مترميلي 087/0 تا 0001/0(. حـداقل و حداکثر عـرض بذر بين 1متغير است )جدول  Tragopogon graminifolisدر 

بوده است. در مورد ضخامت بذرهای مورد مطالعه بيشترین با  Tragopogon graminifolis و Stachys inflata به ترتيب برای

بوده است.  Crambe orientalisمتر مربوط به ميـلي 0001/0و کمترین آن با  Tulipa bibersteiniannaمتر برای ميلي 333/0
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 Crambe orientalis ،Erysimum sp ،Smyrnium  هایمتر متغير بوده که گونـهميـلي 183/0تا  001/0شکـل بذر در محـدوده 

cordifolium ،Leontice armeniaca ،Vicia sp ،Gladiolus segetium ،Colchicum specoicsum ،Cicer spiroceras ،

Arum conophalloides ،Salvia syriaca، Silene albescense ،Stachys inflata ،Teucrium polium ،Onosma 

microcarpum ،Salvia virgata ، Stachys spectabilis ،Barbarea plantaginea، Sanguisorba minor، Cardaria 

draba ،Rumex ponticus، Iris spuri ،Salvia palastina و Ferulago angulata  داشتند که دارای  05/0واریانس کمتر از

، Phlomis anisodonta ،Hypericum Scabrum ،Trigonella elipticaهای گونههای (. گونه1باشند )جدول شکل تقریبا گرد مي

Falcaria vulgaris ، Plantago lanceolata، Dracocephalum multicaule،Lallemanta Sp.، Allium hirtifolium ، 

Coronilla varia، Prangos uloptera، Rununculuc kotschyi، Mathiola ovatifolia،Onopordon leptolepis، 

Zeravschanica membranacea، Fibigia macrocarpa، Ferula ovina، Ferula assa foetida، Fritillaria imperialis، 

Ferulla gumosa، Fritillaria persica، Heracleum lasiopetalum، Tulipa sp.، Tulipa bibersteinianna، Tragopogon 

graminifolis  (1)شکل  داشتند که نشان دهنده شکل بيضي تا کشيده آنها است 09/0واریانسي بزرگتر از. 
 

 طول، عرض، ضخامت و شکل بذرهای مورد مطالعه.  -1جدول 

علمی گونهنام   شکل بذر ضخامت عرض طول نام علمی گونه شکل بذر ضخامت عرض طول 

Allium hirtifolium 202/0  026/0  082/0  103/0  Fibigia macrocarpa 110/0  029/0  250/0  129/0  

Allysium marginatum 094/0  005/0  143/0  081/0  Fritillaria imperialis 225/0  001/0  221/0  149/0  

Arum conophalloides 024/0  001/0  029/0  018/0  Fritillaria persica 189/0  006/0  261/0  152/0  

Astragalus hamosus 116/0  001/0  111/0  076/0  Gladiolus segetium 013/0  001/0  011/0  008/0  

Barbarea plantaginea 047/0  006/0  085/0  046/0  Heracleum lasiopetalum 156/0  021/0  291/0  156/0  

Cardaria draba 076/0  001/0  064/0  047/0  Hyoscyamus kotschyanus 060/0  010/0  115/0  061/0  

Cicer spiroceras 031/0  004/0  015/0  017/0  Hypericum scabrum 181/0  043/0  048/0  091/0  

Colchicum specoicsum 022/0  001/0  014/0  012/0  Iris spuria 057/0  005/0  092/0  051/0  

Conium maculatum 163/0  035/0  046/0  082/0  Lallemanta sp. 202/0  026/0  082/0  103/0  

Coronilla varia 205/0  035/0  071/0  104/0  Leontice armeniaca 007/0  002/0  003/0  004/0  

Crambe orientalis 001/0  001/0  001/0  001/0  Mathiola ovatifolia 127/0  012/0  213/0  117/0  

Dracocephalum multicaule 193/0  025/0  079/0  099/0  Medicago sativa 119/0  009/0  064/0  064/0  

Eremostachys laevigata 154/0  004/0  110/0  089/0  Melilotus officinalis 13/0  017/0  074/0  075/0  

Erysimum sp. 001/0  001/0  001/0  001/0  Morina persica 114/0  003/0  080/0  066/0  

Falcaria vulgaris 188/0  031/0  066/0  095/0  Onopordon leptolepis 243/0  040/0  086/0  123/0  
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Ferula assa foetida 237/0  001/0  205/0  148/0  Onosma microcarpum 062/0  002/0  043/0  035/0  

Ferula ovina 
237/0  004/0  178/0  140/0  

Phlomis anisodonta 
144/0  001/0  126/0  090/0  

Ferulago angulata 066/0  002/0  087/0  052/0  Plantago lanceolata 180/0  012/0  099/0  097/0  

Ferulla gumosa 255/0  005/0  187/0  149/0  Prangos uloptera 227/0  042/0  074/0  114/0  

Rumex ponticus 094/0  018/0  029/0  047/0  Stachys inflata 046/0  001/0  047/0  031/0  

Rununculuc kotschyi 110/0  018/0  215/0  114/0  Stachys obtisicrena 149/0  013/0  075/0  079/0  

Salvia palastina 066/0  002/0  087/0  052/0  Stachys spectabilis 063/0  001/0  059/0  041/0  

Salvia reuterana 101/0  001/0  099/0  067/0  Teucrium polium 070/0  012/0  025/0  035/0  

Salvia syriaca 037/0  003/0  048/0  029/0  Tragopogon graminifolis 365/0  087/0  096/0  183/0  

Salvia virgata 066/0  003/0  047/0  039/0  Trigonella eliptica 160/0  004/0  114/0  093/0  

Sanguisorba minor 091/0  011/0  039/0  047/0  Tulipa bibersteinianna 129/0  048/0  333/0  170/0  

Silene albescense 045/0  001/0  042/0  029/0  Tulipa sp. 160/0  021/0  293/0  158/0  

Smyrniopsis aucheri 141/0  020/0  055/0  072/0  Vicia sp.  003/0  002/0  007/0  004/0  

Smyrnium cordifolium 003/0  001/0  002/0  002/0  Zeravschanica membranacea 209/0  002/0  175/0  128/0  

Sophoria alepocuroides 126/0  018/0  069/0  071/0  
 

    

 گیریبحث و نتیجه

ها و نحوه پراکنش آنها اهميت فراواني دارد برای درک و شناخت بهتری از پویایي جوامع گياهي آگاهي از خصوصيات ظاهری بذر گونه

(Peart, 1989استمرار پوشش گيـاهي هر منـطقه به پراکنده .) هایي که بتوانند رشد کنند بستگي دارد شدن بذرها و استقرار آنها در مکان

(Fenner, 1996( پراکنش بذر از جمله منابع ورودی بذر به داخل خاک برای تشکيل بانک بذر خاک است .)Chambers & MacMahon, 

(. Peart, 1989دهند )رای پراکنش از خود نشان ميهای متنوعي را ب(. بذرها به علت دارا بودن خصوصيات ظاهری مختلف سازگاری1994

های گياهي اندازه بذر یکي از خصوصيات مهم در گياهان است که در توانایي گياه برای پراکنش و استقرار نقش بسزایي دارد. در ميان گونه

خصوصيات مورفولوژیکي  (.Poschold, 1995های پراکنش وجود دارد )مختلف مجموعه بسيار وسيع و متنوعي از ساختارها و مکانيسم

(. خصوصيات Corner, 1976دهد )ها اطالعات ارزشمندی را در ارتباط با بوم شناسي و زیست شناسي گياهان گلدار ارائه ميبذر

دهد قرار توانند درصد جوانه زني، مکانيسم پراکنش بذر، خواب بذر و استقرار گياهچه را تحت تاثير مورفولوژیکي بذر و اندازه بذر مي

(MacEvoy, 1984; Venable & Levin, 1985; Chambers, 2000.) سطح بذر،  هایبطور کلي خصوصيات کمي و کيفي بذر نظير ویژگي

چنين اندازه و شکل بذر شکل و اندازه در پراکنش عمودی بذر در خاک و پراکنش افقي آن بر روی سطح زمين تاثير قابل توجهي دارند. هم

تری انجام گيرد. با توجه گردد تحقيق حاضر در سایر مناطق ایران و در سطوح گستردهدر خاک نيز تاثير گذار هستند. پيشنهاد ميبر دوام بذر 

ترین اهداف مدیریت مراتع حفاظت و احيا پوشش گياهي با ارزش است. داشتن اطالعات کامل از بوم شناسي فردی به اینکه یکي از مهم
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های مرتعي تواند در حفاظت از گونهزني بذر و نحوه پراکنش آن و ميزان دوام بذر در خاک ميزادآوری، شرایط جوانه ها، نحوه تکثير وگونه

 های مدیریتي اصالح و احيا مراتع مفيد واقع شود.در حال انقراض و موفقيت پروژه
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Abstract 

Seeds have various adaptations for dispersal. Appearance of seeds plays a very important role in the type and 

distribution of seeds. The aim of this study was to study some of the apparent characteristics of seeds, the 

durability of seeds in soil and their distribution for 59 species of rangeland in Koohrang and border with Ardal 

city in Chaharmahal and Bakhtiari province. Seed shape was determined by measuring the length, width and 

thickness of the seeds using a digital caliper with a precision of 0.01 millimeters. The numerical value of the 

seed shape varies from zero to 0.2, zero seeded spherical seed and 0.2 seeded and oval seed. Measuring seed 

characteristics showed that seed length between 0.0201 and Erysimum sp. Up to 365 mm in Tragopogon 

graminifolis varies. The minimum and maximum seed widths were between 0.0001-0.087 mm, respectively, 

for Stachys inflata and Tragopogon graminifolis, respectively. The thickness of the studied seeds was the 

highest with 0.333 mm for Tulipa bibersteinianna and the lowest with 0.0001 mm for Crambe orientalis. 

Appearance of the seeds provides valuable information in relation to the ecology and biology of flowering 

plants. Having complete information on individual ecology of species, reproduction and regeneration, seed 

germination conditions and distribution patterns and seed rate in soil can be used to protect the endangered 

rangeland species and the success of management projects. Improvement and rehabilitation of rangelands will 

be beneficial. 

 

Key Words: Seed Shape, Rangeland species, Dispersal, Seed size, Morphological seed characteristic. 
 

 


