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بررسی رابطة خصوصیات مورفولوژیکی بذور گیاهان مراتع
نیمهاستپی با Endozoochory
 سپیده فاضلیان :دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشگاه شهرکرد
 پژمان طهماسبی ؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
 حمزهعلی شیرمردی ؛ کارشنا ارشد پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
 اسماعیل اسدی؛ عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد

چکیده
اندوزوخوری یكی از روش ای پرامنش بذر اسهت .در ایهن روش بهذر از رریهق گهذر از سیسهتی گهوارش داش انتقهال و
جوان زنی و استقرار گیا ا افزایش مییابد .دف از این مطا ع بررسی رابطه بهین خصوصهیات بهذر و گهذر از دسهتگاه
گوارش داش ب وسیلة ظیوانات ا لی مختلف (گاو ،گوسهند ،و بز) در هت گون گراس چنهدسها  ،شهت گونه فهورب
چندسا  ،و س گون فورب یمسا در مراتع نیك استپی چهارموال و بختیاری است .نخست خصوصهیات مورفو وژیهم
بذره شامل وز  ،رول ،عرض ،و شكل بذره اندازهگیری شد .سپس ،ب داش های مهورد بررسهی (تیكار های ظیهوانی) بهذر
خورانده و مدفوع آ ا جكعآوری شد و پس از اعكال تیكار سرما ،به مهدت چههار مهاه در شهرایط گلخانه نگه داری و
جوان زنی آ ا ثبت شد .با استهاده از مدل ای رگرسیونی مختلف ارتباط بین خصوصیات بذر و درصد موفقیت جوان زنی
بررسی شد و برای ظیوانات مختلف مقایس گردید .نتای ظاصهل از رگرسهیو خطهی سهاده نشها داد مه بهین درصهد
جوان زنی بذر ا پس از عبور از دستگاه گوارش داش و خصوصیات اندازهگیریشده ارتبهاری وجهود نهدارد و انهدازه ،وز ،
رول ،و عرض بذر تأثیری در عبور از دستگاه گوارش داش ندارد .كچنین ،نتای ظاصل از رگرسیو گهاریتكی نشها داد
م برای گراس ای چندسا بین رول بذر و درصد جوان زنی در كة تیكار ای ظیوانی رابطة مستقیكی وجود دارد .نتای
ظاصل از این مطا ع نشا داد م رابطة مستقیی و خطی بین ویژگی ای مورفو وژیم بذر و گذر از دسهتگاه گهوارش داش
وجود ندارد.
واژگان کلیدی :اندوزوخوری ،پهنبرگا  ،خصوصیات بذر (وز  ،رول ،عرض ،و شكل بذر) ،گندمیا .

 نویسندة مسئول تلفن09308755762 :

Email:sepideh_fazelian65@yahoo.com
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دستگاه گوارش داش دارند و در جوان زنی موفقترنهد،

مقدمه

پرامندگی از رریهق انهدوزوخوری 1شهامل جهذب و
خورد بذر ای گیا ی و قرارگرفتن توت تأثیر انواع
مایعات گوارشی در رول عبور از دستگاه گوارش داش
اسههت .ارزیههابی ا كیههت انههدوزوخوری نیههاز دارد به
بررسی میزا زندهمانی بذور در دستگاه گوارش داش و
خصوصیات دیگر بذور ،مانند سختی پوسهت  ،انهدازه،
رههول ،شههكل ،و عههرض بههذر [ .]7موفقیههت و عههدش
موفقیت پرامندگی دان ا با عبور از دسهتگاه گهوارش
داش ب استهادة علهخوارا از بذور بستگی دارد و درك
نقش علهخوارا در چرخة انتشهار دانه نیهاز دارد به
بررسی مراظهل مختلهف در رونهد توهوبت در ایهن
ظیوانات و كچنین منارقی م ظیوانهات بهرای چهرا
انتخاب میمنند (با توجه به نهوع پوشهش گیها ی)
[.]36
در فرایند اندوزوخوری دو مرظلة اصهلی و مههی
وجود دارد مرظلة اول مصرف بهذر توسهط ظیهوا ؛
مرظلة دوش ورود بذر ب دستگاه گوارش و مدفوع داش
( ضینشد بهذر) .مرظلهة اول بیشهتر دربهارة رفتهار
چرایی و رژیی غذایی داش است ،در صورتی م مرظلة
دوش بهها نههوع دسههتگاه گههوارش داش مهرتبط اسههت .در
مرظلة دوش مقدار بذری م پهس از عبهور از دسهتگاه
گوارش داش نوز قادر ب جوان زنی اسهت از ا كیهت
ملیدی برخوردار است [ .]31خصوصیات بهذر تهأثیر
بسزایی در موفقیت بذر در گهذر از دسهتگاه گهوارش
داش دارد ،و ن تنها ب مقدار بذر خوردهشده توسط داش،
بلك ب صهات و خصوصیات بذر و دستگاه گهوارش
داش پس از خوردهشد بهذر نیهز بسهیار بسهتگی دارد
[ .]17فرضههیة مهكههی مهه دربههارة انههدوزوخوری و
موفقیت عبور دان از دستگاه گوارش داش وجهود دارد
این است م بذر ایی م اندازة آ ا موچم اسهت و
پوستة ضخیكی دارند توانایی بیشهتری بهرای عبهور از
1. endozoochory

زیرا پوستة ضخیی توانهایی و مقاومهت بهذر را بهرای
ماند در رول دستگاه گوارش افزایش مید د [.]11
موققا [ ]3در مطا ع ای بیا مردند م پهرامنش
دان ا در ارتباط با مشاورزی مدر در اروپا صهورت
میگیرد و عواملی مانند آ ودگی بذر ای ماشت شده و
پرامندگی داش و نیهز رونهد برداشهت بهیش از ظهد از
مراتع در پرامنش دان ها مهؤثر اسهت .ایهن موققها
سپس بیها مردنهد مه در رهول تابسهتا یهم گله
گوسهند  400رأسی میتواند در ظدود  8میلیو دانه
را در مسافتی بیش از صد ا میلومتر جابه جها منهد و
آ ا را در مكا ای مختلف پهرامنش د هد (چه از
رریق چسبید بذر ب بد داش و چ خهورد دانه و
عبور از دستگاه گوارش) .در برخهی مواقهع ،سهاختار
مورفو وژیكی بذر ب گون ای است م برای پهرامنش
توسههط عوامههل دیگههر مناسههب نیسههت ،و ههی پههس از
مصرف دان توسط ظیوانات علهخوارْ بهذر ا پرامنهده
میشوند [.]29
موققی [ ]17نشا داد م گیا هانی مه بهذر ای
موچكی تو ید میمننهد موفقیهت بیشهتری در فراینهد
انههدوزوخوری و پایههداری جوامههع گیهها ی دارنههد .بهها
وجود این ،بسیاری از موققها بهر آ انهد مه علهت
اصلی میزا بابی پرامنش و جوان زنی بذور گیا هانی
م از رریق اندوزوخوری انتقال می یابند موچمبود
بذر نیست .مثحً برخی پژو شگرا [ ]5بر آ انهد مه
تو یههد بههذر زیههادْ باع ه

افههزایش میههزا پههرامنش و

جوان زنی از رریق اندوزوخوری گیا ا میشود .آنا
در اثبات فرضیة خود بیا می مننهد مه گیا هانی مه
بههذر ای موچههمتههری دارنههد بههذر زیههادتری تو یههد
میمنند.
كچنین ،مطا عات نشا داد مه تعهداد بهذر مهی
باع

ضی بذر در دسهتگاه گهوارش داش مهیشهود و

شانس عبور از دستگاه گوارش را پایین میآورد [.]15
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در نتیج  ،تعداد زیهاد بهذر ،اظتكهال گهذر از سیسهتی

جداشههده از زیسههتگاه در یههم چشههیانههداز ا كیههت

گوارشی ظیوا و بهرهمندی از مزایای انهدوزوخوری

بسیاری در امو وژی دارند [.]3

را فرا ی می مند [ .]9موفقیهت در میهزا جوانه زنهی

كچنین ،نتیجة بسیاری از مطا عات از اثهر مثبهت

گیا ا در یم جامعهة گیها ی تها ظهدودی به نهوع

پخش دان با عبور از دستگاه گوارش داش در مدیریت

پههرامنش بههذر آ هها بسههتگی دارد [ .]38شكسههت از

مراتع و اظیای پوشهش گیها ی به د یهل جوانه زنهی

پرامندگی تهدیدی است برای بقای بسیاری از گون ا

سریعتر خبر مید د [ .]34 ،28برخهی موققها [،10

[ .]24این شكست ب تهحش بهرای جهایگزینی دیگهر

 ]26نشا دادند م بین بانهم بهذر خهاك و بهذر ای

روش ا برای پرامنش منجر مهیشهود .از جكلهة ایهن

موجود در مدفوع ظیوانات در جوان زنهی و اسهتقرار

روش هها مههیتههوا ب ه انتقههال ب ه وسههیلة انسهها یهها

گون ای گیا ی در مراتع رابطة متقهابلی وجهود دارد.

ماشین ای مشاورزی اشاره مرد ،م دان ا با اسهتهاده
از این روش ا منتقل میشود [.]32
در اوایل قر بیستی ،برخهی موققها [،18 ،3 ،1
 ]21 ،20دربارة پتانسهیل پرامنهدگی دانه بها گهذر از
دستگاه گوارش داش (انهدوزوخوری) آگها ی داشهتند.
آ ا در این زمین  ،آزمایش ایی با داش هایی كچهو
گاو و اسهب بهرای به دسهتآورد ارحعهات بیشهتر
دربارة پرامندگی دان ها و ا كیهت انهدوزوخوری در
زمینة مشاورزی و جلهوگیری از گسهترش نهامطلوب
علف ای رز ب زمین ای زراعی و مراتع ب وسهیلة
چرای ظیوانات انجهاش دادنهد .بهرای به دسهتآورد
ارحعات بیشهتر در زمینهة ا كیهت انهدوزوخوری در
پرامندگی بذر ا و اظیای مراتع مطا عاتی انجهاش شهد.
بسیاری از این آزمایش ها بها یهم یها چنهد گونه از
نشخوارمنندگا ا لی (گاو و گوسهند) و با گون های
گیههها ی ،مههه از ا كیهههت زیهههادی در مشهههاورزی
برخوردارند ،انجاش گرفهت .ایهن مطا عهات نشها داد
اختحف ای درخور توجهی در موفقیهت جوانه زنهی
بذور بها گهذر از دسهتگاه گهوارش داش وجهود دارد و
سرعت جوان زنی در این ظا ت افزایش مییابهد [،12
 .]28 ،25 ،13كچنین ،در مطا عات متعدد ب ا كیهت
اندوزوخوری برای پویایی پوشش گیا ی پرداخت شد
[ .]2ظیوانات ا لی ب عنوا مسیر ای اتصال تك ای

كچنههین ،موقق ها نشهها دادنههد مههدفوع ظیوانههات
گیا خوار میتواند منبعی برای تشكیل جوامع گیها ی
در مراتع باشد [ .]37 ،26 ،21انهدوزوخوری یكهی از
روش ای پرامنش بذر اسهت .در ایهن روش بهذر از
رریق گذر از سیستی گوارش ظیوا انتقال مییابد و،
عحوه بر پرامنش مناسبی م از ایهن رریهق به دسهت
میآورد ،میزا جوان زنی هی افهزایش مهییابهد ،مه
ویژگی ای گیا ی و بذر ظائز ا كیتاند [.]4
اگرچ دیرزمهانی اسهت مه امو وژیسهت ها به
ا كیت اندوزوخوری در پرامنش بذور در مقیاس ای
مكانی مختلف پی بردهاند ،فقط در ری دو د ة اخیهر
بر روی یافتن پاسهخ سهؤابتی مهرتبط بها آ تكرمهز
زیادی شده است .مثحً چ گیا انی با چ ویژگی های
گیا ی ب

زین مرد در این استراتژی برای استهاده از

مزیت ای آ قادرند؟ آیا گیا انی م این ویژگی ا را
دارند ،در مقایس با آ ایی م این مهد پهرامنش را از
خود ب نكایش نكیگذارد ،میتوانند با شرایط مختلف
زیستگا ی سازگاری بیشتری داشت باشهند؟ و اصهوبً
چ ویژگی ایی از بذر موجب تسهیل انهدوزوخوری
میشود؟ [.]39
دف از این مطا ع  ،بررسهی انهدازة بهذور چنهد
گیاه مرتعی (اندازه ،وز  ،رول ،و عرض بذر) و رابطة
آ با عبور از دستگاه گوارش داش ای مختلف اسهت.
كچنین ،این مطا ع ب من ور شهناخت ویژگهی های
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گون ای ظیهوانی در اصهطبل هایی به صهورت

مورفو وژیكیِ بذر ،م موجب میشود بذر از سیسهتی
گوارش داش عبور مند و موفهق به جوانه زنهی شهود،

جداگان نگ داری شد و  24ساعت قبهل از خورانهد

انجاش شد .كچنین ،این امر یم استراتژی مهی بهرای

بذور ب داش جیرة غذایی آ ا قطهع شهد .بهذور كهة

استقرار گون ای مرتعی است و شاید از ایهن رریهق

گیا هها (پیوسههت  )1مخلههوط و ب ه چهههار قسههكت

بتوا ب اسهتقرار گیا هانی مه مشهكل جوانه زنهی و

مساوی س قسكت برای گون ای ظیوانی (سه نهوع

پرامنش در مرتع دارند مكم مرد.

داش و از ر نوع س عهدد به عنهوا تكهرار) و یهم
قسكت برای تیكار شا د) تقسیی شد و كراه با جیرة

روششناسی
ب من ور بررسی ویژگی ای بهذر و ارتبهاط آ ها بها
انههدوزوخوری ،خصوصههیات بههذور ،ماننههد موههیط،
مساظت ،رول ،عرض ،و شكل بذر ،اندازهگیری شهد
[ .]14برای اندازهگیری خصوصیات تمرشده ،نخست
از ر گون ْ  50بذر انتخهاب شهد و وز

هر بهذر بها

ترازوی دیجیتال و دقت  0/0001ب صورت جداگانه
و برای كة گونه های گیها ی انهدازهگیهری شهد و
یزما وز بذور در امسل ثبهت گردیهد .كچنهین،
بذور اندازهگیریشده روی ماغذ شهطرنجی چسهبانده
شد؛ ب روری م شكاره و وز برای هر بهذر و هر
گونهة گیهها ی مشههخص گردیههد .سهپس ،ماغههذ ههای
شطرنجی ،م بذور بر روی آ ا چسبانده شهده بهود،
اسههكن گردیههد و بهها اسههتهاده از نههرشافههزار 2007
 AutoCADخصوصیات فوق اندازهگیری شهد .یكهی
دیگر از خصوصیات بذور م اندازهگیری شهد شهكل
بذر است مه از تقسهیی رهول بهذر به عهرض بهذر
مواسب گردید .سپس ،برای ر یهم از خصوصهیات
فوق میانگین ،انوراف معیار ،و ضهریب تغییهرات به
من ور بررسی اثر هر یهم از خصوصهیات بهذور در
آزمایش اندوزوخوری مواسب شد .با توج ب اینكه
داش ای مختلف تهأثیر متههاوتی در بهذور گونه های
گیا ی دارند ،گون های ظیهوانی بهرای ایهن مطا عه
انتخههاب شههد .ایههن آزمههایش در گههاوداری توقیقههاتی
دانشگاه شهر مرد ،با انتخاب گون ای ظیوانی ،شامل
گاو ،گوسهند ،و بز سا ی ،انجاش شد.

غذایی شامل آرد گندش و جو ب داش خورانده شد .پس
از ظصول اركینا از خوردهشد ِ ماملِ بذر ا توسهط
داش ،مدفوع ر س گونة ظیوانی جداگان جكهعآوری
شد .مدفوع جكعآوریشده و كچنهین بهذور شها د،
م نكون ای جكعآوریشده از مدفوع ظیهوا در آ
وجود نداشت ،قبل از ماشت در دمهای چههار درجهة
سانتیگراد ب مدت  24ساعت سرماد ی شد و بهرای
مشت ب گلخانة توقیقاتی دانشگاه شهرمرد برده شد.
مدفوع داش ا ب ضهخامت ظهدود  2سهانتیمتهر و بهر
اساس نوع داش در سینی های مشهت بهر روی خهاك
(شامل  50درصد خاك 25 ،درصد ماس  ،و  25درصد
مود گیا ی) با عكق  4سانتیمتر پخش شد.
كچنین ،برای ظصهول اركینها از اینكه بهذور
جوان زده مربوط ب بذور خوردهشهده توسهط داشانهد،
خاك خت نیز در سینی مشت شد (در سه تكهرار)ه
م

هی بهذری در خهاك خهت جوانه نهزد .بهذور

گون ای شا د نیز در سینی ای مشت ،م نكون ای
جكعآوریشدة مهدفوع داش در آ نیسهت و بهذور به
صورت دستی مشت میشود ،نیز اضاف شد .با آبیاری
مناسب در ر روز یم نوبت و نگ داری سهینی های
مشت برای یم دورة چهارما

این عكل انجاش شهد.

با جوان زنی ر بذر ،نهال منت شناسایی شد و بهرای
ر گیاه تعداد نههال های سبزشهده شهكارش گردیهد.
سپس ،از مدل ای رگرسیو مختلهی شامل رگرسیو
خطی ساده و رگرسیو گاریتكی برای بررسی ارتباط
بین خصوصیات مورفو وژیم بذر و تعداد نهال های
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منت شده (ب عنوا درصد جوانه زنهی بها اسهتهاده از

تیكار (گاو ،گوسهند ،و بز) بود (جدول  )1و  8گونهة

انههدوزوخوری) اسههتهاده شههد .بهها مواسههبة درصههد

گیا ی فقط در تیكار شا د موفق ب جوان زنی شهد و

جوان زنی ،تعداد غیریمنواخت بذر ا نیز تصویح شد.

برای آ ا در تیكار ای ظیوانی جوان ای سهبز نشهد،

كچنین ،ماتریس ویژگی ای بذر برای گونه ها

مثحً برای گونهة  Festuca arundinaceaاز  112بهذر

تشههكیل شههد و از تولیههل مؤ ههة اصههلی و اسههتخراج
بار ای مربوط ب

ماشت شده در تیكار شا د 12 ،بهذر جوانه زدنهد مه
تعداد بذور جوان زده در تیكار شا د برای گونه های

ر گونه در آ نیهز بهرای بررسهی

رابطههة بههین مههل خصوصههیات بههذر و موفقیهههت

موجود  68جوان است (جدول  .)2كچنهین ،نتهای

انههدوزوخوری اسههتهاده شههد .رابطههة خصوصههیات

نشا داد م در این آزمایش  491بهذر در تیكهار های

اندازهگیریشده مربوط به بهذر گونه های گیها ی و

مختلف ظیوانی جوان زد م مربوطاند ب خانواده ای

درصد جوان زنی مقایس شد .كة تجزی و تولیل ها

،Gramineae

،Labiatae

با استهاده از نرشافزار  SPSS17انجاش شد.

 ،Plantaginaceae ،Compositaeو .Papilionaceae

،Polygonaceae

كچنههین 68 ،بههذر فقههط در تیكههار شهها د موفههق به

نتایج

جوان زنی شد و بهرای آ ها در تیكهار های ظیهوانی

نتای ملهی نشها داد مه از  39گونهة مهورد مطا عه

جوان ای سبز نشد.

(پیوست  11 )1گون قادر ب جوانه زنهی در هر سه

جدول  .1فهرست گونههای جوانهزده در تیمار حیوانی

1

تعداد بذر جوان زده در تیكار ای ظیوانی
تعداد بذر جوان زده در

بز

گوسهند

گاو

تعداد بذر در

شا د

تیكار

تیكار

تیكار

ر تیكار

فرش رویشی

26

11

8

62

75

گراس چندسا

Festuca ovina L.

24

3

2

16

66

گراس چندسا

)Agropyron elongatum (Host

35

0

1

8

112

گراس چندسا

Dactylis glomerata L.

0

2

2

86

428

فورب چندسا

Rumex ponticus E.H.L. Krause

395

11

14

65

1400

فورب چندسا

Rumex crispus L.

179

6

8

72

350

فورب چندسا

Salvia officinalis L.

275

4

5

20

1800

فورب چندسا

Conium maculatum L.

23

2

2

10

200

فورب چندسا

Cynara Scolymus

21

1

4

26

65

فورب چندسا

Plantago lanceolata L.

11

0

0

5

75

فورب یمسا

Vicia sativa L.

140

3

4

28

170

فورب یمسا

Silybum marianum (L.) Gaertn.

گونة گیا ی

1. principal componanet analysis
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جدول  .2فهرست گونههای جوانهزده در تیمار شاهد

درصد جوان زنی

تعداد بذر مورد

تعداد بذر جوان زده در

استهاده در تیكار شا د

تیكار شا د

فرش رویشی

گونة گیا ی

%10/7

112

12

گراس چندسا

%11/4

70

8

گراس چندسا

%9/09

55

5

گراس چندسا

Festuca arundinacea
Agropyron
tricophorom
Agropyron cristatum

%9/4

95

9

گراس چندسا

Secale montanum

%11/5

200

23

فورب چندسا

Trigonella elliptica

%3

200

6

فورب یمسا

Nigella sativa

%7/9

63

5

فورب چندسا

Sanguisorba minor

از بههذور خههانوادة  ،Gramineaeگون هة Festuca

است .كچنین ،گونة  Rumex ponticusنسبت ب گونة

 ovinaبیشترین تعداد بذر موفهق به عبهور از دسهتگاه

 Rumex crispusدارای وز  ،رول ،و عهرض بیشهتری

گههوارش گههاو ( 82درصههد) شههده اسههت .بههذر گون هة

است م بیشترین درصد جوان زنی برای ایهن گونه در

Agropyron

تیكار گاو برابر با  20درصد اسهت .در مهورد دو گونهة

 cristatumو گونهة  Dactylis glomerataدارای وز ،

 Rumex ponticusو  ،Rumex crispusرابطة مشخصی

رول ،و عرض مكتهری اسهت .كچنهین ،در خهانوادة

بین خصوصیات بذر و عبور آ ا از دسهتگاه گهوارش

 ،Gramineaeگونه ه هههای ،Festuca arundinacea

داش ب ه دسههت نیامههد .گون ه ههای ،Salvia officinalis

،Agropyron cristatum ،Agropyron tricophorom

Silybum ،Cynara scolymus ،Conium maculatom

و  Secale montanomفقط در تیكار شها د موفهق به

 marianumو  ،Plantago lanceolataدر ههر چهههار

جوان زنی شدند و در تیكار های ظیهوانی بهرای آ ها

تیكار ( 3تیكار ظیوانی و تیكهار شها د) جوانه زدنهد؛

جوان ای سبز نشده م اظتكابً به د یهل انهدازة بهزرگ

درصد جوان زنی برای این گون ا در تیكار گاو بیشهتر

(رههول ،عههرض ،و وز آ هها نسههبت به سههایر بههذور

از دو تیكار ظیوانی دیگر است و درصد جوان زنهی در

یخانوادة خود) است .گونه های گیها ی متعلهق به

تیكار شا د نیز بیش از ر سه تیكهار ظیهوانی اسهت.

خانواده ای متهاوت گیها ی خصوصهیات مختلههی از

گونه ههای  Nigella sativa ،Trigonella ellipticaو

ن ر وز  ،رول ،عرض ،و شكل بذر دارند (جدول .)3

 Sanguisorba minorفقط در تیكهار شها د موفهق به

 Festuca ovinaنسهههبت به ه گونه هة

نتای ظاصل از رگرسیو خطی ساده نشا داد م

جوان زنی شدند؛ رابط ای بین عبور از دستگاه گهوارش

بین جوان زنی و ویژگی دان ا رابطة معنیداری وجهود

داش و جوان زنی این گون ا مشا ده نشد .نتای ظاصل

ندارد و اندازه و خصوصیات مورفو وژیكی بذر تأثیری

از رگرسههیو بههرای گههراس ههای چنههدسهها  ،م ه در

در موفقیت عبهور دانه از دسهتگاه گهوارش داش نهدارد

تیكار ای ظیوانی جوان زدند ،نشا داد م بین درصهد

(جههدول  .)4در مههورد دو گیههاه  Rumex ponticusو

جوان زنی و خصوصیات بذر گراس ا رابطة معنیداری

 ،Rumex crispusدرصد جوان زنی در بین تیكهار های

وجود ندارد.

ظیوانی ،در تیكار گهاو بیشهتر از تیكهار گوسههند و بهز
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Endozoochory بررسی رابطة خصوصیات مورفولوژیکی بذور گیاهان مراتع نیمهاستپی با

 و عرض بذور جوانهزده در تیمارهای حیوانی و تیمار شاهد، طول، خصوصیات اندازه.3 جدول

شكل بذر

تعداد بذر
ر گون در
ر تیكار

وز بذر
)gr(

عرض* رول
(mm(

گاو

گوسهند

بز

شا د

غیردایرهای

75

0/0007

3/2*0/74

*

*

*

*

غیردایرهای

112

0/0017

7/1*1/9

غیردایرهای

66

0/0016

4/1* 0/92

غیردایرهای

70

0/004

9/2*1/8

*

غیردایرهای

55

0/0013

5/3*1/01

*

غیردایرهای

112

0/0012

3/02*0/86

غیردایرهای

95

0/013

7/5*1/7

Rumex ponticus

س گوش

428

0/034

5/1*4

*

*

*

Rumex crispus

س گوش

1400

0/002

2/4*1

*

*

*

*

غیردایرهای

350

0/0055

2/6*2/2

*

*

*

*

دایرهای

1800

0/0046

3/7*1/5

*

*

*

*

Cynara Scolymus

خطی

200

0/034

7/1*./3

*

*

*

*

Silybum marianum

خطی

170

0/015

6/3*3/05

*

*

*

*

غیردایرهای

65

0/00013

1/4*0/71

*

*

*

*

غیردایرهای

200

0/01

3/7*2/7

دایرهای

75

0/062

4/8*4/2

غیردایرهای

200

0/0017

3/02*1/5

*

غیردایرهای

63

0/0043

3/6*2/4

*

خانوادة گیا ی و گون
Gramineae
Festuca ovina
Festuca arundinacea
Agropyron elongatum
Agropyron tricophorom
Agropyron cristatum
Dactylis glomerata
Secale montanum

*
*

*

*

*

*

*

*
*

Polygonaceae

Labiatae
Salvia officinalis
Umbelliferae
Conium maculatum
Compositae

Plantaginaceae
Plantago lanceolata
Papilionaceae
Trigonella elliptica
Vicia sativa

*
*

*

Ranunculaceae
Nigella sativa
Rosaceae
Sanguisorba minor

 بذور خوردهشدة دام:*
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جدول .4ضرایب معنیداری رگرسیون لگاریتمی بین درصد جوانهزنی فرمهای رویشی و تیمارهای حیوانی

R Square

شكل بذر

R Square

وز

0/307

0/197

R Square

عرض

فرش رویشی

R Square

رول

0/469

*0/029

گاو

*0/039

گوسهند
بز

تیكار ظیوانی
گراس چندسا

ns

ns

ns

0/437

0/106

0/053

0/619

0/224

0/382

0/139

0/608

0/054

0/617

0/278

0/388

0/135

0/608

*0/036

0/037

0/680

0/279

0/223

0/98

ns

0/345

0/125

ns

0/003

0/91

0/535

*0/039

0

0/540

*0/038

گوسهند

0/059

0/56

0/618

*0/021

0/066

0/53

0/195

0/27

بز

0

0/99

0/123

0/39

0/138

0/36

فورب چندسا
گاو

فورب یمسا
ns

0/031

0/88

0/308

0/62

0/015

0/308

0/62

0/015

ns

0/258

0/66

0/92

0/046

0/92

0/046

 nsدر سطح  0/05معنیدار نیست.

ns

0/344

0/61

0/86

0/612

0/86

0/612

ns

گاو

0/933

0/16

0/42

گوسهند

0/42

بز

* در سطح  5درصد معنیدار است.

بردار ای ویژه ارتباط بین ر یم از متغیر ها بها

نتای ظاصل از آنا یز مؤ هة اصلی ( )PCAنشها
مید د م ارزش ویهژة موهور اول و دوش به ترتیهب

موور ای استخراجی را نكایش مید ند و سههی هر

 1/85و  1/29بهههوده مههه  46/2و  32/2درصهههد (در

یم از متغیر ا را در استخراج موور ا بیا مهیمننهد

مجكوع  )78/4تغییرات را ب خود اختصهاص دادهانهد

(جدول  .)6با توج ب جدول  ،6ب ترتیب متغیر های

و ،با توج ب اینك تنها آمارة بهرومن اسهتیم موهور

وز و عههرض بههذر بیشههترین كبسههتگی را بههر روی

دوش و چهههارش از ارزش وی هژة مربههوط ب ه خودشهها

موور اول دارنهد و بها موهور اول كبسهتگی مثبهت

موچمتر است ،از این دو موور در تجزی و تولیهل

دارند .كچنین ،متغیر رول بذر بیشترین كبستگی را

نهایی استهاده شد (جدول .)5

با موور دوش دارد.

جدول  .5جزئیات مدل حاصل از تجزیة مؤلفههای اصلی ویژگیهای دانههای گیاهان

واریانس
موور

ضریب آمارة برومناستیم

ارزش ویژة موور ا

درصد واریانس

درصد واریانس تجكعی

1

2/08

1/85

46/2

46/2

2

1/08

1/29

32/2

78/5

3

0/58

0/55

13/8

13/8

4

0/25

0/31

7/6

7/6
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جدول  .6بردارهای ویژه و تجزیة مؤلفههای اصلی ویژگیهای بذر حاصل از PCA

خحصة مدل
ردیف

موور ا

ویژگی ای بذر

2

1

4

3

1

وز بذر

-0/561

0/291

0/710

-0/309

2

رول بذر

-0/117

0/820

-0/201

0/522

3

عرض بذر

-0/617

0/012

-0/671

-0/414

4

شكل بذر

-0/542

0/492

-0/068

-0/677

ag. tric
sec. mon
Cy. Scol

F. arund

Ag. cris
V. sativ

Sily. ma
ag. elon

dac. glo
f. ovina
R. ponti
C. macul
T. ellip
San . m
N. sativ
S. offic
R. crisp
P. lance

شکل  .1نمودار تحلیل  PCAخصوصیات بذر

در نكودار باب ،مكا خصوصیات گون ای مورد

گرفت اند دارای مكترین فاصل با یكدیگرند و از وار

استهاده در آزمایش در فضایی دوبععدی مشخص شده

اندازة بذر خصوصیات مشابهی دارند .این گون ها بها

است م  ،با توج ب فواصل بهین مكها گونه ها در

گون ایی م در پایین موهور دوش قهرار گرفته انهد از

امتههداد موور هها ،مههیتههوا ا گههوی موجههود بههین

ن ههر ویژگههی و خصوصههیات بههذور بهها یكههدیگر

خصوصیات بهذور گونه ها را اسهتخراج مهرد ،مهثحً

متهاوتاند.

گون ایی مه در منتههاا یه راسهت موهور اول قهرار
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در مهورد دو گیهاه  Rumex ponticusو Rumex

بحث و نتیجهگیری
ربق مطا عات انجاششده ،ویژگی ای زیادی در عبهور

 ،crispusدرصد جوان زنی در بین تیكار ای ظیهوانی

از دستگاه گوارش داش تأثیرگذارند .پرامندگی از رریق

در تیكار گهاو بیشهتر از تیكهار گوسههند و بهز اسهت.

اندوزوخوری شامل جذب و خورد بهذور گیها ی و

كچنهین ،گونهة  Rumex ponticusنسهبت به گونهة

قرارگرفتن توت تأثیر انواع مایعات گوارشی در رول

 Rumex crispusدارای وز  ،رول ،و عرض بیشهتری

عبور از دستگاه گوارش داش است و ارزیهابی ا كیهت

است م بیشترین درصد جوان زنی برای این گون در

اندوزوخوری ب بررسهی میهزا زنهدهمهانی بهذور در

تیكار گاو برابر با  20درصد است .در مهورد دو گونهة

دستگاه گوارش داش و خصوصیات دیگر بهذور ماننهد

 Rumex ponticusو ،Rumex crispus

Salvia

سختی پوست  ،اندازه ،رول ،شكل ،و عرض بهذر نیهاز

maculatom ،officinalis

دارد [ .]9نتای نشا داد م در این آزمایش  491بهذر

marianum ،scolymus

در تیكار ای مختلف ظیوانی جوان زد م مربوطانهد

 lanceolataدر ر چهار تیكار (س تیكهار ظیهوانی و

بههه خهههانواده هههای ،Polygonaceae ،Gramineae

تیكار شا د) جوان زدند؛ درصد جوان زنی برای ایهن

 Plantaginaceae ،Compositaeو

گون ا در تیكار گاو بیشتر از دو تیكار ظیوانی دیگهر

 .Papilionaceaeكچنههین 68 ،بههذر فقههط در تیكههار

است و درصد جوان زنی در تیكار شا د نیهز بهیش از

شا د موفق به جوانه زنهی شهدند و بهرای آ ها در

ر س تیكار ظیوانی اسهت .گونه های Trigonella

تیكار ای ظیوانی جوان ای سبز نشد .از بذور خانوادة

 Nigella sativa ،ellipticaو Sanguisorba minor

 ،Gramineaeگونة  Festuca ovinaبیشهترین تعهداد

فقط در تیكهار شها د موفهق به جوانه زنهی شهدند؛

بذر موفق ب عبور از دستگاه گوارش داش شده اسهت.

رابط ای بین عبور از دستگاه گوارش داش و جوان زنی

بهههذر گونه هة  Festuca ovinaنسهههبت به ه گونهههة

این گون ا مشا ده نشد .گون ای گیا ی مربوط به

،Labiatae

 Agropyron cristatumو گونههههة

Dactylis

glomerataدارای وز  ،رول ،و عرض مكتری است.

،Conium
 Silybumو

Cynara
Plantago

خانواده ای مختلف گیا یْ خصوصهیات متههاوتی از
ن ر وز  ،رول ،عرض ،و شكل بذر دارند.

كچنهههین ،در خهههانوادة  ،Gramineaeگونه ه هههای

نتای مطا عة موققا []6ه م به من هور بررسهی

Agropyron

رابط بین خصوصیات بذر ماننهد شهكل بهذر ،انهدازه

Secale

(رول و عرض بذر) ،ظجی بذر ،سختی پوسهتة بهذر،

arundinaceae

،Festuca

 Agropyron cristatum ،tricophoromو

 montanomفقط در تیكار شا د موفق ب جوانه زنهی
شدند و در تیكار ای ظیوانی برای آ ا جوان ای سبز
نشد؛ م اظتكابً ب د یل اندازة بزرگ (رهول ،عهرض،

زندهمهانی بهذر ،و جوانه زنهی بهذر پهس از عبهور از
دستگاه گوارش گوسهند برای  9گیاه از خانوادة گوش
ب د یل انتخاب زیاد این گیا ها توسهط داش صهورت
گرفت ه نشا داد م رابطة خاصی بهین خصوصهیات

و وز آ ا نسبت ب سایر بذور هیخهانوادة خهود)

بذر و عبور از دستگاه گوارش داش وجود ندارد و فقط

است.

رابطة معنیداری بین سختی پوستة بهذر و زنهدهمهانی
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بذر در اثر گذر از دستگاه گوارش داش وجهود دارد .و

اندوزوخوری فرض بر این است م دان ایی م وز

در مطا ع ای [ ]23بیا شد مه یكهی از دبیهل عهدش

آ ا مكتر از  0/1میلیگرش است توانایی بسیار بهابیی

ارتباط بین خصوصیات بذر و انهدوزوخوری مربهوط

برای عبور از دستگاه گوارش دارند [ ،]16رچند مه

است ب متهاوتبود خهانواده های گیها ی به د یهل

بذور با وز بیشتر از یم گرش نیهز قهادر به عبهور از

متهاوتبود خصوصیات بذور گیا ا .

دستگاه گهوارش داشانهد [ .]14نتهای مطا عه ای [،27

عوامل بسیاری در موفقیت بهذور بهرای عبهور از

 ،]30به ه من هههور بررسهههی كبسهههتگی امو هههوژی

دستگاه گوارش داش وجود دارد ،مثحً [ ]5خصوصیاتی

انههدوزوخوری بهه وسههیلة علهخههورا (گوسهههند و

را م با اندوزوخوری مرتبطاند ب خصوصیات مرتبط

خرگوش) در انگلستا  ،نشا داد بسیاری از دان های

با خود بذر ،خصوصیات گیاه مادری تو یدمنندة بهذر،

موچم در مدفوع علهخورا قادر ب جوان زنهیانهد و

و خصوصههیات جكعیههت گیهها ی تو یدمننههدة بههذر

 37گون از  98گون قادر به جوانه زنهی در مهدفوع

تقسییبندی می منند .مثحً موققانی [ ]15 ،4ب ارتبهاط

داشاند و دان ای موچم و فشرده نسبت ب دان های

منهی اندازة بذر با اندوزوخوری و ارتباط مثبت تعداد

پهههن و دراز موفقیههت بیشههتری در گههذر از دسههتگاه

بذر تو یدی با آ اشاره میمنند .خصوصهیاتی مه در

گوارش داش خوا ند داشت.

ارتباط با پایة مادری قرار مهیگیهرد توسهط موققهانی

موققا [ ]8در مطا عه ای ،به وسهیلة Shetland

[ ]35 ،33بررسههی شههد؛ ایههن موققهها بهه ارتبههاط

(اسب موچم و یال بلند) در چهرای آزاد ،فراوانهی و

مثبتاندوزخوری با ارتهاع گیاه و خهوشخهورامی آ

غنای گون ای را در موتوای مهدفوع بها درن رگهرفتن

اشاره مردند .این موققا بر آ انهد مه گیا ها رهی

چند ویژگی از دان مانند اندازة دان (رول ،عهرض ،و

روند تكاملی خود به بهاببرد میهیهت علوفهة خهود

شكل دان ) بررسی مردند .این موققا نشا دادند م

متكایل شدهاند تا ظیوانهات را به چرامهرد از آ ها

موتوای دان در مدفوع كبسهتگی مثبهت بها پوشهش

ترغیب منند و از این رریق از بذور آ ا استهاده شود

گیا ی منطق دارد .كچنین ،ارتباط مثبت و واضهح و

و قدرت پرامنش و جوان زنی آ ا افهزایش یابهد .از

روشنی از خصوصیات دان با ظضور و عهدش ظضهور

من ر خصوصیات جكعیت گیا ی ،مطا عهات تجربهی

گون در مدفوع داش مشا ده نشهد .ایهن مطا عه بیها

كهراه داشهت اسهت.

نكود م اندوزوخوری رابطة مثبتی با شهاخص رهول

انجاششده تناقضات بسیاری به

موققی [ ]19ب ارتباط مثبت فراوانی و ترامی جكعیت

عكر بذر و رابط ای منهی با انهدازه ،رهول ،و عهرض

گیا ی با اندوزوخوری پی برده است.

بذر دارد .یعنی ر چ رول و عرض بذر بیشتر شهود

موققی [ ]38رابطة معنی داری بین دامنة گسترش

موفقیت بذر برای عبور از دستگاه گوارش داش ما ش

و قدرت پرامنش گیا ی برای تعهدادی از گونه های

می یابد .یكهی دیگهر از عهواملی مه باعه

افهزایش

مورد مطا عة خود ب دست آورد ،در ظها ی مه بهرای

توانایی بذر برای عبور از دستگاه گوارش داش میشود

بسیاری از گون ای دیگر ی گون ارتباری پیدا نشد.

شاخص رول عكر و زندهمانی آ است مه ایهن امهر

مطا عات نشا مید هد مه از  350گونهة گیها ی در

باع

تشكیل بانم بذر پایدار در خاك نیز مهیشهود.

نههواظی مدیترانه ظههدود  107گونهة گیهها ی قابلیههت

نتای این آزمهایش نشها داد مه بهین شهكل بهذر و

جوان زنی در مدفوع داش را دارند و قهادر به عبهور از

اندوزوخوری رابطة معنیداری وجود ندارد.

دسهههتگاه گهههوارش داشانهههد [ .]22در خصهههوص
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