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چکیده
براي تفسیر که طوريبه. بودگذار ثیرأتهاي گیاهی و پراکنش آنها بر ساختار و پویایی پوشش گیاهی مراتع میزان تولید بذر گونه

اي نظیر بارش بذر و بانک بذر رات ایجاد شده در پوشش گیاهی نیاز به شناسایی ترکیب گیاهی در سایر منابع گونهیبسیاري از تغی
آباد سوادکوه در از میزان تولید بذر گیاهان مرتعی و پراکنش آنها در علفزار منطقه سرختوانمنديحقیق برآورد هدف از این ت. باشدمی

براي این بذرها برخی . شناسایی و شمارش شدندبعدآوري و بذرها در طول فصل رویش از منطقه جمع. بوداستان مازندران 
گیري از پراکنش بذر از نمونهبراي. شدزنی و رنگ بذر در آزمایشگاه تعیین نهخصوصیات نظیر شکل بذر، وزن هزار دانه، درصد جوا

ها خالی و در آزمایشگاه در سه مرحله در طول فصل رویش محتویات این گلدان. عنوان تله بذر استفاده شدهاي پالستیکی بهگلدان
تولید بذر شامل . گونه در پراکنش بذر اهمیت داشتند17و گونه در تولید بذر18کهنتایج نشان داد. بذرها شناسایی و شمارش شدند

ها بیشتر گونه. بذر در مترمربع بود275پراکنش بذر در منطقه توان. بوددرصد آن براي گندمیان 25که حدود ،بذر در مترمربع296
Stachysهاي بذر منطقه را گونهدرصد از تولید 45تقریبا . کردندبذرهاي سبک، کوچک، شکل کشیده و به رنگ روشن را تولید 

byzanthina،Marrubium vulgare،Descurainia sophia وMedicago lupulina درصد از پراکنش بذر منطقه را 46تقریبا و
Stachys byzanthina ،Plantago lanceolata ،Descurainia sophia وMedicago lupulinaهاي تعداد اندکی از گونه. تشکیل دادند

. شدنددیدهو در پراکنش بذر کردهگیاهی موجود در پوشش گیاهی تولید بذر 

.زنی، رویشگاه امن، شکل بذربارش بذر، جوانه:هاي کلیديواژه

مقدمه
چرخه زندگی بسیاري از گیاهان با تولید بذر به پایان 

،ستیاهان نیگد مثل دریلد بذر تنها شکل تویتول. درسمی
ق ی، از طریعلفيهاچندسالهویژه بهناهایگاز ياریبسبلکه 
اه یهر گ. پردازندیمیرجنسیر غیبه تکثیشیرويهااندام

يزادآوريبراراهبردهان یايا هر دویک یممکن است از 

Fenner(استفاده کند & Thompson, تولید بذر ). 2005
هاي عرصهتواند ماندگاري گیاه در منطقه، امکان تسخیر می

یافته و انتقال به مناطق مجاور را افزایش دهد تخریب
)Fenner & Lee,1989 وWenny, همچنین تولید ). 2001

برايهاي امن بذر فراوان امکان استفاده از رویشگاه
زنی و استقرار را افزایش داده که به افزایش گونه در جوانه
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Jakobsson(کند پوشش گیاهی منطقه کمک می &

Eriksson, تولید بذر در گیاهان در دو بعد زمان و ).2000
هاي گیاه و عوامل است که با ویژگینهایینوسامکان داراي 

آن، هاينوسانو یمیط اقلیشرا.باشدمحیطی در ارتباط می
ر یدام و ساي، چرايو بلندیات خاك، پستیخصوص

منطقهاهانیاهان، تراکم گیر گیقابت با ساموجودات زنده، ر
Chambers(ن عوامل هستند یها ازجمله ايماریآفات و بو

and MacMahon,1994،Haase et al., Herreraو1995

et al., 1998(.
موفقیت نسل بعدي در گیاهان به پراکنده شدن بذرها و 

د ی دارهایی که بتوانند رشد کنند بستگاستقرار آنها در مکان
)Fenner & Thompson, گیاهان، پس از بذر . )2005

طقه یا به رسیدن و جدا شدن از پایه مادري در همان من
مرحله ممکن است ن یدر ا. شوندمناطق دیگر پراکنده می

کوتاه را بذرها مسافت یو برخیبذرها مسافت طوالنیبرخ
Chambers(برسندن یکنند و به زمیط &

MacMahon,1994 .( ن مرحله یدر اثر ؤمعوامل محیطی
نه ین زمیبذرها در ایبرخ(ان باد یشامل جرممکن است

باشند و آتش یجاذبه، بارندگيروی، ن)اندشدهیاختصاص
)Green & Johnson,1993 .(اه یزش بذرها از گیپس از ر

آن بذرها یشود که طی، مرحله دوم پراکنش آغاز ميمادر
یحرکت افق. کنندیحرکت میو افقيعموددر جهت

مناطق مجاور به ا یمان منطقه موجب پراکنش بذر در ه
ذر خاك اضافه بذرها به بانک بيحرکت عموددرو شودیم
Chambers(شوند یم & MacMahon,1994 .(بذروزن ،

و یبر حرکت افقيات ظاهریر خصوصیشکل بذر و سا
,Fenner and Thompson(دارند ر ثیأتبذرها يعمود

2005 .(
هاي اساسی در چرخهیکی از جنبهپراکنش بذرزانیم

، تکامل و یشناسبومزندگی گیاه بوده و اثر قابل توجهی بر 
Willsonو Benkman,1995(بقا گیاه دارد  & Traveset,

حفظيبرابذر) پراکنش(سرنوشتازیآگاه). 2000
وگانهیبيهاگونهو کنترل تیریمد،انقراضخطرازهاگونه

ستیضروریعیطبيهاستمیاکوسيایاحومهاجم

)Chambers & MacMahon,1994 ،Fenner &

Thompson, Ghorbaniو 2005 et al., در). 2007
درهدفاهانیگاستقرارمرتعایاحيهاپروژهازياریبس

بذرپراکنشبهتنهابذربانکدرآنهاحضورعدمصورت
خواهدیبستگدامایآبباد،توسطاطرافمناطقازآنها

نامرغوباهانیگبذرپراکنشاستممکن،مقابلدر.داشت
استقراردررایمشکالتایاححالدرمنطقهبهناخواستهو
Bakker(کندجادیامرغوباهانیگ et al., ییایپو). 1996

پوششدرهاگونهحضوربهمنطقههریاهیگپوشش
دشومیمربوطبذر)بارش(پراکنشوبذربانک،یاهیگ
)Miller & Cummins, 1987،Buisson et al., و2006

Ghorbani et al., پوششتیریمددرنیبنابرا.)2007
آنهاحضورواهانیگبذردیتولزانیمازیآگاهمرتعیاهیگ

Bakker(داردیفراوانتیاهممنطقهبذرپراکنشدر et al.,

پراکنش درهاگونهحضوریمرتعيهاستمیاکوسدر). 1996
بهیطیمحعواملبرعالوهآنهابذردیتولزانیموبذر

داردیبستگزینداميچرااثراتوهاگونهیخوشخوراک
)Fischer et al., دربذرپراکنشتیاهمبا وجود).1996

سرنوشتیبررسبهمربوطمطالعات،یاهیگیشناسبوم
دایپپراکنشواندشدهجدايمادراهیگازکهییبذرها
نیچنالبته . باشدینمبرخورداریچندانیگستردگازاندکرده

Anvarkhah(باشدیماندك زینکشورداخلدریاطالعات

et al., توانبنابراین هدف از این مطالعه برآوردي از . )2011
د بذر و پراکنش آنها در بخشی یتولموجود دریاهیب گیترک

در منطقه يمرکزالبرزیدامنه شمالاز علفزار کوهستانی
بدین منظور . آباد سوادکوه در استان مازندران استسرخ

میزان تولید بذر و میزان پراکنش آن در واحد سطح به همراه 
قرار مورد توجهبذرها يمشخصات ظاهریبرخيریگاندازه
.گرفت

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

آباد ز منطقه سرخیاز حوزه آبخیمطالعه در بخش
سوادکوه در استان مازندران که شامل علفزارهاي کوهستانی 

تا 4652º52"ییایطول جغراف(شدباشد انجام می



4759شماره 22فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

"47'00º5345"ییایعرض جغرافو55º35 39"تا59º35( .
متر از سطح 3300تا 1100منطقه ازاین یدامنه ارتفاع

. باشدیمیشرقا و جهت شیب غالب، شمال و شمالیدر
ستگاه یساله ا20انه براساس آمار یسالین بارندگیانگیم

متوسط . متر استیلیم392آباد سرخ-زردگلیسنجباران
اقلیم . باشدیگراد میدرجه سانت2/11درجه حرارت آن 

.باشدمرطوب سرد میبراساس روش آمبرژه منطقه 
برآورد تولید بذر گیاهان

در مجموع .شدی انجاممربعگیري در پالت یک مترنمونه
مورد ترانسکت 8مترمربعی در امتداد پالت یک 80

با مراجعه از اواخر اردیبهشت تا مهر . قرار گرفتگیري نمونه
ده یاهان، چنانچه رسیبه منطقه در هر پالت با مشاهده بذر گ

خته و به یمخصوص ريونهالیو در نايآوربودند، جمع
ن یآذاز گلهاشگاه بذریدر آزما. شگاه بذر منتقل شدندیآزما

شکستن خواب بذر، براي.شدندو شمارشجداهاوهیا می
گراد در یسه درجه سانتيبذرها به مدت دو ماه در دما

بذرها یزنجوانهقدرت. شدنديباتور نگهدارویدستگاه انک
ابتدا بذرها با محلول . شدبررسیبذر ییتا25تکرار 4در
بعدو یقه ضدعفونیدق10به مدت %10م یت سدیپوکلریه

ناتور با یسپس بذرها در ژرم. دندیبا آب مقطر شستشو گرد
ساعت 8و یکیساعت تار16گراد با یدرجه سانت25يدما

ياریآب. شدنديدرصد نگهدار70در رطوبت ییروشنا
بذرهايشمارش . انجام شد) ازیدر صورت ن(روزانه بذرها

متر و به یلیم2چه شهیول رجوانه زده بر اساس حداقل ط
Jakobsson(بوده استروز 20مدت  & Eriksson,

بذرهايییم تعداد نهایاز تقسیزندرصد جوانه. )2000
.کشت شده محاسبه شدبذرهايجوانه زده بر تعداد 

ید بذر برخیشده در برآورد توليآورجمعيبذرهايبرا
ابتدا وزن هزار . شدن ییو تعيریگاندازهيظاهرات یخصوص

طول، تعیین شکل بذر يبراآنگاه .دیمحاسبه گردآنها دانه 
تال و با یجیس دیبذر با استفاده از کولعرض و ضخامت

محاسبه . شديریگاندازهن لوپ یکولر و همچنینیکمک ب
و همکارانRomermannيشنهادیپشکل بذر با فرمول 

تا ) يشکل کرو(ن صفر یعدد شکل بذر ب. شدانجام )2005(

ن رنگ ییتعيبرا. ر استیمتغ) دهیا کشییضیشکل ب(2/0
با استفاده از منابع معتبر رنگ يبذرها پس از عکسبردار

Bojňanský؛1380بیگی و ترمه، آقا(ن شد ییبذرها تع &

Fargašová, ها در پراکنش بذر و نفوذ این ویژگی).2007
.هستندثر ؤمزنی بذر و همچنین جوانهبذرها در خاك 

برآورد میزان پراکنش بذر گیاهان 
گیري از پراکنش بذر باید به شیوه مناسب نمونهبراي 

در این تحقیق از . افته را به دام انداختیپراکنش يبذرها
Bullock(عنوان تله بذر استفاده شد بهیکیپالستيهاگلدان

& Moy, عدد گلدان ن گلدانها از دو یدر ساخت ا). 2004
يتورو) مترسانتی7و ارتفاع 10با قطر (یکیپالست
پالت یک 80در . ر استفاده شدیحريو توریکیپالست

براي این منظور به . گلدان مستقر شد160مترمربعی تعداد 
در ها درون خاك اندازه ارتفاع گلدان گودالی حفر و گلدان

قا لبه گلدان یکه دقيطوربه. داده شدندقرار مرکز هر پالت 
آنگاه با استفاده از دو قالب . ردیسطح خاك قرار گدر

يهابیتا از آسنددین کامال مستقر گردیدر زمهاگلدان
ت سه یمختلف در نهايدهایبازدیط. دندر امان باشیاحتمال

شد و یات گلدانها خالیمحتو) ر و اواخر مردادیخرداد، ت(بار 
بذر بهییشناسابرايخته و یمخصوص ريهادر پاکت

يهادها، گلدانین بازدیایط. شگاه منتتقل شدندیآزما
. ض شدندیده با گلدان سالم تعویدبیآس

مربوط بهیشمارشيهاق دادهین تحقیایاصليهاداده
. اهان بوده استیزان پراکنش بذر گیاهان و مید بذر گیتول

يرویع نرمال پیاز توزاًماهیته کنیادلیلها به ن دادهیهمه ا
به هانیانگیسپس م. ل شدندیتبدو جذر گرفتهکنند، ینم

ن یانگیدر مترمربع به همراه حدود اعتماد مبذر صورت تعداد 
. درصد ارائه شد95در سطح 

نتایج
د بذر یزان تولیم

از گونه نهان و یان و شبه گندمیگندماز گونه نهتعداد 
تولید بذر منطقه مشاهده يریگنمونهدر یبرگان علفپهن
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ان ید بذر در گندمین تولیانگین میشتریب). 1جدول (شدند 
برگان پهنيو براglomerataDactylisمربوط به گونه

در . بوده استStachys byzanthinaمربوط به گونه یعلف
بذر در مترمربع 296علفزار ن یاد بذر یمجموع کل تول
تقریبا .ان بودیه گندمدرصد مربوط ب52/25بدست آمد که 

Stachysگونهچهاردرصد از تولید بذر منطقه را 45

byzanthina،Marrubium vulgare ،Descurainia

sophiaوMedicago lupulina 1جدول(تشکیل دادند .(
منطقه بر حسب تیره بیشترین درصد تولید بذر در البته 

ترتیب با بهبو هاي گندمیان، نعناعیان و شبمربوط به تیره
.بوده استدرصد 96/23و 19/25، 52/25

در يدیوزن بذر تول(آباد سوادکوه، استان مازندران در علفزار منطقه سرخ) تعداد بذر در مترمربع(یاهیگيهاد بذر گونهیمیانگین تول-1جدول
)محاسبه شده است3اساس وزن هزار دانه در جدولبر) لوگرمیک(هکتار 

گونه
د بذر ین تولیانگیم

متر مربعدر

ها در تولید بذر سهم گونهنیانگیحدود اعتماد م
)درصد(منطقه 

وزن بذر تولیدي در هکتار
)کیلوگرم( نییحد پاحد باال

Agropyrun elongatum38/868/1034/682/2627/0
Alopecurus sp.30/1162/1439/880/309/0
Brachypodium sylvaticum34/991/1104/714/3259/0
Bromus sp.90/976/1238/733/3171/0
Capsella bursa-pastoris14/1516/2083/1009/5122/0
Carex sp.40/1126/2098/483/3254/0
Dactylis glomerata56/1118/1542/889/3095/0
Descurainia sophia57/3245/4744/2096/10075/0
Lolium perenne39/837/1060/682/2124/0
Marrubium vulgare51/3373/4488/2328/11198/0
Medicago lupulina33/2471/3216/1719/8244/0
Plantago lanceolata38/791/1278/448/2085/0
Poa sp.66/878/1077/691/2-
Poa masenderana98/710/1010/668/2048/0
Rumex crispus47/1258/1693/819/4163/0
Sinapis arvensis51/2382/3752/1291/7076/0
Stachys byzanthina32/4151/5519/2991/13591/0
Stellaria media77/1806/2536/1232/6-

بذر )بارش(زان پراکنشیبرآورد م
تله بذر 160از یاهیگونه گ17بذر از 3199تعداد 

آسا، هاي گندمیان، پروانهتیرهشد که از يآورجمع) گلدان(
بو، پیچک، بند، بارهنگ، نعناعیان، شبعلف هفت

). 2جدول (بودندگردان، اویار سالم، میخک و حنا آفتاب
بذر مربوط به يهان تعداد بذر شمارش شده از تلهیشتریب

تعداد بیشترین.بذر بود409با Stachys byzanthinaگونه 

ترتیب بهبعدبذر در مترمربع براي پراکنش بذر در خرداد و 
ن یانگین میشتریب. در تیر و مرداد این مقدار کاهش پیدا کرد

) خرداد(بذر يآورجمعمترمربع در مرحله اول بذر در 
در بذر 11/22باMedicago lupulinaمربوط به گونه

و ریت(بذر يآورجمعو سومدر مرحله دوم. مترمربع بود
Stachysمربوط به گونهبارش بذرنیانگین میشتریب) مرداد

byzanthinaيهابذر گونه. بودelengatumAgropyrum ،
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Hordeum violaceumوPoa masenderana تنها در
Lathyrusيهان گونهیهمچن. مرحله اول حضور داشتند

pratensis ،Rumex crispisوRanunculus brachylobus

ها در هر ر گونهیسا. در دو زمان از سه زمان حضور داشتند
در مجموع بیشترین میانگین ). 2جدول (سه زمان بودند 

Stachysهاي ش بذر در مترمربع مربوط به گونهپراکن

byzanthina،Plantago lanceolata وDescurainia

SophiaوMedicago lupulinaن چهار گونه یکه اباشد می
البته . دادندل یدرصد از کل پراکنش بذر را تشک46با یتقر

بذر در طول )بارش(پراکنشها مقدار براي بیشتر این گونه
.فصل رویش کاهش داشته است

آباد سوادکوه، استان ش در علفزار منطقه سرخیدر سه زمان مختلف در طول فصل رو) تعداد بذر در مترمربع(ن پراکنش بذر یانگیم-2جدول 
مازندران

جمعمردادریتخردادگونه
Agropyrun elongatum22/0--22/0
Brachypodium sylvaticum97/1192/392/381/19
Capsella bursa-pastoris32/509/291/032/8
Carex sp.29/1588/526/443/25
Dactylis glomerata45/210/398/253/8
Descurainia sophia88/1452/856/696/29
Hordeum violaceum45/1--45/1
Lathyrus pratensis-1/01/02/0
Medicago lupulina11/2286/440/237/29
Plantago lanceolata30/2045/594/469/30
Poa annua93/078/348/519/10
Poa masenderana01/5--01/5
Polygonum aviculare85/468/068/021/6
Rumex crispus1/0-32/042/0
Rununculus brachylobus221/0-81/403/5
Sinapis arvensis41/819/761/421/20
Stachys byzanthina16/1147/1216/1279/35

68/12404/5852/4998/274کل

شدهيآورجمعيمشخصات بذرها
که طول دادبذر نشان يهایژگیویبرخيریگاندازه

ر یمتر متغیلیم70/8تا 03/0ن یبشدهيآورجمعيهابذر
Agropyrumاز لحاظ طول بذر گونه). 3جدول (است 

elongatumيهان طول و گونهیشتریبيداراCapsella

bursa-pastoris ،Sinapis arvensis ،Poa

masenderana ،Medicago lupulinaوDescurainia

Sophiaحداقل . باشندیمتر میلیم1/0کمتر از یطوليدارا

. متر بوده استیلیم66/2تا 26/0ن یحداکثر عرض بذر بو
Loliumن آن مربوط به گونه یشتریب perenneن یو کمتر

Alopecurusمربوط به گونه sp.ن در مورد یهمچن. بود
متر مربوط به گونهیلیم06/0ن آن با یضخامت بذر کمتر
Alopecurus sp.متر مربوط به یلیم93/0ن آن با یشتریو ب

Carexگونه sp.هايالزم به ذکر است که گونه. بود
Stellaria mediaوPoa sp.ش از حد یبیل کوچکیبه دل

شکل . ابعاد بذر نبودندکردنمشخص براييریگقابل اندازه
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Alopecurusر بوده که گونهیمتغ2/0ن صفر تا یبذر ب sp.

ا ییضیدهنده بکه نشان2/0یعنین مقدار یشتریبيدارا
ن مربوط به گونهین گونه است و کمتریده بودن بذر ایکش

Stachys byzanhtina وMarrubium vulgare و 06/0با
Carexگونه sp. و07/0باPlantago lanceolata با
یانیگندم). 3جدول(باشند یبا گرد میشکل تقريدارا08/0
Lolium perenne ،Dactylis glomerata،Bromusرینظ

sp.وAgropyrum elongatumبا یشکل تقريدارا
.باشندیميادهیکش

يگرم دارا48/7با Agropyrum elongatumگونه 
ن آن مربوط به گونهین وزن هزار دانه و کمتریشتریب

Descurainia Sophia يهاگونه. باشدیگرم م23/0با
Rumex crispus ن درصد، یشتریبيدرصد دارا98با
Lolium perene درصد و 92باBrachypodium

sylvaticum زنی را درصد بیشترین درصد جوانه88با
درصد 38رنگ روشن و يدرصد کل بذرها دارا62. داشتند

).3جدول (بودندرنگ تیره يدارا

علت است که بییهاگونهيعالمت برا(سوادکوه، استان مازندران آباد در علفزار منطقه سرخیمرتعيهاگونهیبذر برخيظاهرمشخصات -3جدول
)نبودنديریگز بودن قادر به اندازهیر

گونه
شکل )متریلیم(ابعاد بذر

1بذر
وزن هزار دانه 

)گرم(
درصد 

یزنجوانه
رنگ بذر

ضخامتعرضطول
Agropyron elongatum70/822/170/017/048/774به زردل یماياقهوه
Alopecurus sp.24/326/006/02/079/033زرد روشن
Brachypodium sylvaticum65/831/165/017/077/288روشنياقهوه
Bromus sp.86/626/151/017/072/144ل به بنفشیماياقهوه
Capsella bursa-pastoris05/0<---8/05ل به قرمزیماياقهوه
Carex sp.60/240/193/007/022/213سوختهياقهوه
Dactylis glomerata59/341/012/019/082/06ل به زردیماياقهوه
Descurainia sophia03/0<---23/01روشنینارنج
Lolium perenne76/466/232/017/047/192ل به بنفشیماياقهوه
Marrubium vulgare19/250/192/006/059/00اهیل به سیمايخاکستر
Medicago lupulina07/0<---11روشنينخود
Plantago lanceolata65/218/181/008/014/11رهیتياقهوه
Poa sp.-----20زرد روشن
Poa masenderana10/0<---59/026نخودي روشن
Rumex crispus81/241/163/010/03/198رهیتياقهوه
Sinapis arvensis03/0<---32/00يال به قهوهیزرد ما
Stachys byzanthina10/248/188/006/043/10سوختهياقهوه
Stellaria media-----0اهیس

بیضی= 2/0کروي و = صفر 1

بحث 
تولید بذر گیاهان

، یوسفی(گونه حاضر در پوشش گیاهی منطقه95از 
گیري برآورد تولید ها در نمونهتعداد زیادي از گونه، )1390
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ن یعدم حضور ا. بذر مشاهده نشده یا تولید بذر نداشتند
توان به چند د بذر آنها را مییعدم تولیبه عبارتیاها گونه

اهان یگیعوامل مهم در عدم بذردهازجمله . عامل نسبت داد
. توان به چراي دام اشاره کردیمیمرتعيهاستمیدر اکوس

مرغوب يهاگونهویژهبهییهوايهاچراي دام از اندام
ل چرخه یاهان فرصت تکمین گیشود تا ایموجب میمرتع
Smith(د بذر را نداشته باشند یو تولیزندگ et al., و2000

Pareulo et al., اهان با یگیبنابراین برخ). 2008
رسند که یميدام به سازگاريمختلف با چراسازوکارهاي

مطالعات ). 1384مقدم، (استیشیتکثیر رواز آنهایکی
داري در مراتع چرا شده طور معنیتولید بذر بهنشان دادند که 

,Bertiller(ابدییکاهش م Smithو1998 et al., 2000 .(
فرصت خوشخوراكاهان یگيدام بر رويدر مقابل چرا

دهد یکمتر را مییاهان با ارزش چرایبه گیبذرده
)Ferreras & Galetto, توان به یگر میل دیاز دال). 2010

مختلف با توجه به يهااهان در سالید بذر گیتولنهاينوسا
در یشیر رویکثتسازوکارن یو همچنییط آب و هوایشرا

ممکن است روش ،نیعالوه بر ا.کرداهان اشاره یگ
ها در تولید برداري نیز یکی از دالیل عدم حضور گونهنمونه

يبا توجه به متفاوت بودن دوره فنولوژالبته . بذر باشد
هر گونه در يمختلف امکان مراجعات متعدد برايهاگونه

به زمان متوسط که مناسب رواز این،ق فراهم نبودهین تحقیا
منابع فلور بدست آمد یها باشد و از بررسهشتر گونیبيبرا

. اکتفا شد
هاي مشاهده شده در نتایج نشان داد که از بین گونه

گونه مربوط به تیره گندمیان بودند که 8هاي تولید بذر داده
ن یا. را تشکیل دادندعلفزار منطقهدرصد تولید بذر 52/25

. باشدیمتعادل از مراتع منطقه ميحضور در ارتباط با چرا
Stachysهاي زیاد شونده مانند برخی از گونه

byzanthina وMarrubium vulgareد ینیز توانستند تول
يد بذر برایکه حداکثر توليطوربه. داشته باشندیبذر خوب

ن مسئله در یاز ایآگاه. بوده استS. byzanthinaگونه 
دهنده احتمال چون نشان،اردت دیت مراتع منطقه اهمیریمد
ينظردر مطالعه . اه در منطقه خواهد بودین گیش ایافزا

همین منطقه به بخشی از علفزار اشاره شد که در ) 1390(
یین گونه بوده و توانسته بانک بذر باالیتحت هجوم ا

بذر در مترمربع 296د بذر یکل تول،در مجموع. ل دهدیتشک
ین اطالعاتیچن. در هکتار استتعداد بذر 2960000برابر
در سطح مراتع کشور یاهیگيهاد بذر گونهیزان تولیاز م
ن زمان یبهترتنهاکهطوري، بهسه وجود نداردیمقابراي
مورد مطالعه قرار گرفته یاهان مرتعیگیبذر برخيآورجمع

Gazanchianو1378فخیره، (است  et al., 2007  .(
ها بذرهاي سبک، بیشتر گونهدر منطقه مورد مطالعه 

و بذرهاي کردندرا تولید رنگ روشنکوچک و به نسبت 
بذرهاي .بزرگ و خیلی تیره یا خیلی روشن کمیاب بودند

سبک و کوچک احتمال زیادي را براي پراکنده شدن به 
هاي جدید داشته اما در مقابل بیان شده اندازه کوچک محیط

دهد را کاهش مییزنهاستقرار پس از جوانییبذر، توانا
)Howe & Smallwod, بذر يظاهرخصوصیات ). 1982

Green(ت آنها در توانایی پراکنش دهنده قابلینشان &

Johnson, ها آمیز نهالزنی و استقرار موفقیت، جوانه)1993
,Gordon(باشد می عنوان هتواند بهمچنین می). 1998

ستفاده بذر مورد ابینی دوام پیشهاي مطلوبی براي شاخص
Peco(قرار گیرد  et al., یکی از این خصوصیات ). 2003

شکل بذرها است که کمتر مورد بحث قرار گرفته 
ودر فلور انگلیس) 1993(و همکاران Thompson.است

Funes در فلور آرژانتین، در بررسی ) 1999(و همکاران
بانک داراييهااندازه، شکل و دوام بذر نشان دادند که گونه

کم دوامبانک بذربا يهانسبت به گونهمی ئداا یبذر بادوام
.با اندازه کوچکتر داشتندبذرهايیا موقتی

پراکنش بذر
مطالعات مربوط به پراکنش بذرها توسط عوامل مختلف 

شناسی زنده و غیر زنده امروزه بخش مهمی از مطالعات بوم
هاي جنبهحتی. گیاهی را به خود اختصاص داده است

ها پراکنش بذر امروزه براي گونهسازوکارمختلف مربوط به 
که با طوريبه. گیرندبه طور انفرادي مورد مطالعه قرار می

هاي ریاضی میزان پراکنش بذر از پایه مادري استفاده از مدل
Nathan(اند محاسبه شده & Muller-Landau, در ). 2000
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حال حاضر در ارتباط با پراکنش بذر گیاهان در مراتع کشور 
ق توانسته اطالعات ین تحقیا. نیستاطالعاتی در دسترس 

. مطالعات آینده فراهم سازديرا در این خصوص براياهیاول
در بذر275بذر معادل 3199تعداد نتایج نشان داد که 

بذر در این مقدار. شدنديآورتله بذر جمع160مترمربع از 
مقایسه با سایر مطالعات انجام شده در خارج از کشور مانند 

Urbanska در چمنزارهاي آلپی کشور ) 1998(و همکاران
Fattoriniو Urbanska، )بذر در مترمربع930(سوئیس 

Wellingو ) مربعبذر در متر995(در همین منطقه ) 2000(

در چمنزازهاي مناطق آلپی در کشور ) 2002(و همکاران 
البته نباید از نظر . کمتر است) مربعبذر در متر975(فنالند، 

پراکنش بذر با توجه به نوع تواندور داشت که اختالف در 
. پوشش گیاهی و شرایط محیطی کامال طبیعی است

هاي در حد و گونهDactylis glomerataی نظیر یهاگونه
Rumexس مانند جن sp.وPlantago sp.در مطالعات

Buisson شرقی در مناطق استپی جنوب)2006(و همکاران
ها در فرانسه تقریبا مشابه با میزان پراکنش بذر این گونه

نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد . بوده استمطالعه حاضر
بیشترین میانگینگونه در پراکنش بذر مشاهده شدند که 17

Stachys byzanthinaتعداد بذر در مترمربع مربوط به گونه

با توجه به توانایی باالي میزان پراکنش بذر این گونه . بود
احتمال افزایش بیشتر این گونه در منطقه دور از ذهن نیست 

يدانستن این مسئله در حفاظت و بقاالبته ). 1390نظري، (
زیادي برخوردار ا از اهمیت یت احیریو مدیاهیگيهاگونه

,García(است  Urbanskaو2001 & Fattorini, 2000 .(
ک عامل مهم یمناطق مرتفع پراکنش بذر يهاستمیدر اکوس
یاهیاء پوشش گیاح. هاستگونهیو مکانیع زمانیدر توز

واند توسط پراکنش بذر انجام شود تیب میپس از تخر
)Rosenthal, ر پراکنش هاي مشاهده شده داز گونه). 2006

8گونه در پوشش گیاهی و 10بذر در مطالعه حاضر، تعداد 
از عوامل . )1390، یوسفی(گونه در بانک بذر مشاهده شدند

ها در ها و عدم حضور سایر گونهحضور کم برخی گونه
توان به چراي دام و به بذر پوشش گیاهی و بانک بذر می

ها و سایر ننشستن گیاه، غارت بذرها توسط مورچه

زا، شرایط حشرات، از بین رفتن بذرها در اثر عوامل بیماري
برداري و همچنین نامناسب گلخانه، مکان و زمان نمونه

در این خصوص .اشاره کردهابذريظاهرخصوصیات 
شود سرنوشت بذرها پس از تولید که تحت پیشنهاد می

. مخاطرات فراوانی هستند مورد مطالعه قرار گیرد
بذرهاي مشاهده بیشترهاي این تحقیق نشان داد که یافته

شده در پراکنش بذر روند کاهشی در طول فصل رویش 
هاي آن فنولوژي به احتمال قوي یکی از علت. داشتند

فنولوژي البته . باشدها در طول فصل رویش میمتفاوت گونه
و رسیدن بذر و پراکنده شدن آن به مقدار زیادي بین 

همچنین نتایج این تحقیق نشان . متغیر استهاي گیاهیگونه
Bromusهاي داد که گونه sp. ،Lolium perenne ،

Marrubium vulgare وStellaria media که در تولید
بذر مشاهده )بارش(بذر حضور خوبی داشتند، در پراکنش

توان به ها در پراکنش بذر را میعدم حضور این گونه. نشدند
توان به ازجمله مهمترین دلیل می.چند عامل نسبت داد

جایی بذر پس از جدا شدن از پایه مادري توسط عوامل جاب
برخی از بذرها پس از رسیدن به البته . مختلف اشاره کرد

سطح زمین ممکن است توسط عواملی مثل باد، آب و یا دام 
همچنین ممکن است بذرها . به نقاطی دیگر منتقل شوند
ی پرندگان کوچک خورده شده توسط مورچه، حشرات و حت

،عالوه بر این. زا از بین رفته باشندیا توسط عوامل بیماري
بندي چند الیه پوشش گیاهی در منطقه و وجود اشکوب

شود که بذرهاي داراي زوائد در بین آنها الشبرگ سبب می
جایی کمی داشته اده و یا نسبت به پایه مادري جاببه دام افت

هستند ثر ؤمها که بر سرنوشت بذر نهتمام این گزی. باشند
ممکن ،عالوه بر این. دندارخود نیاز به تحقیقات جدیدي 

گیري هاي بذر و تراکم آنها براي اندازهاست تعداد تله
در این تحقیق . ها مناسب نبوده باشدپراکنش بذر همه گونه

گیري پراکنش بذر توسط اندازهبرايگیري بیشتر روش نمونه
با توجه به حضور ست کهیحالدرن یا،استباد و آب بوده 

مهم عواملیکی از آنها راتوانصد روزه دام در منطقه می
بذرها با چسبیدن به بدن البته . دانستها بذر گونهپراکنش 

توانند منتقل شوند میستم گوارش یا عبور از سیدام، 
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)Welch, ج ینتا). 1391ب و همکاران، یحبيکاوندو1985
هاي گیاهی منطقه به گونهتوانمندينشان داد که ن مطالعهیا

با . باشدبذر می)بارش(صورت بذر در تولید بذر و پراکنش
جهت افزایش حضور مدیریتی باید دراهداف ن شناخت، یا

از طریق اي هاي مرغوب مرتعی در این منابع گونهگونه
. باشدمدیریت صحیح چراي دام و انجام کارهاي احیایی 

توان اي میها در این منابع گونهضمن اینکه از لیست گونه
Stachysنظیر شونده هاي زیاداحتمال زیاد شدن برخی گونه

byzanthinaکردبینی را پیش.
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Abstract
Seed production and dispersal are important topics in grassland management as they
influence the vegetation structure and dynamics. To understand and better interpretation
of changes in vegetation, it needs to identify the species composition in other sources
such as the soil seed bank and seed rain. The aim of this study was to estimate the
potential of seed production and seed dispersal in Sorkh-Abad grassland in SavadKoh,
Mazandaran province. During growing season, mature seeds of the plants were
collected and then identified and counted in laboratory. For these seeds, some properties
were determined such as seed shape, seed weight, and germination percentage and seed
color. Seed dispersal (seed rain) was sampled in seed traps, made by small plastic pots.
During growing season, in three times, these seed traps were collected and all seeds
were identified and counted. Results showed that18 species were in seed production and
17 species in seeds dispersal. The average amount of seed production was 296 seeds per
square meter of which 25% belonged to Germaineae. The potential of seed dispersal
was 275 seeds per square meter. Most collected seeds were light and small with
elongated shape and bright colors. Stachys byzanthina, Marrubium vulgare,
Descurainia sophia and Medicago lupulina comprise 45% of the seed production.
Similarly, the 46% of the seed dispersal was made by Stachys byzanthina, Plantago
lanceolata, Descurainia sophia and Medicago lupulina. Small numbers of species in
standing vegetation were found in seed production and seed rain of this grassland.

Keyword: Seed rain, germination, safe site, seed shape.


