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 1389استان اردبیل از - ژن به منظور تقویت بانک مرتعیارزیابی و حفاظت بذور گیاهان ، شناسایی، آوريجمعطرح 

جمع هدف اصلی ان  را شد.جاردبیل ا استان طبیعی منابع و شاورزيکو  موزشآ تحقیقات سال در مرکز 5بمدت

براي  پالسم متنوع گیاهان مرتعی موحود در استان و حفاظت از نمونه هاي استان اردبیل بود.ژرم شناساییو  آوري

م از مطالعات کتابخانه اي و هرباریومی استفاده گردیده انجام این کار از مطالعات و جمع آوري صحرایی و میدانی و ه

تیره 10گونه و 84جنس و 35آوري شده متعلق به عنمونه بذر گیاه مرتع جم 325و منابع این مطالعات نشان داد که 

 ونهنم 122با  (Poaceae)مربوط به خانواده  بیترتگیاهی می باشد .بیشتزرین تعداد نمونه جمع آوري شده متعلق به 

)(Papilionaceae  129با ) نمونهAstraceae(  نمونه، تیره 15با) (Rosaceae ( نمونه، تیره  16باHypericaceae)  ( 6با 

 تیره نمونه، 5 با )Umbeliferaceae( نمونه 8با  )Polygonaceaeهاي(نمونه، تیره 2با Rubiaceae)(نمونه، تیره 

Chenopoidaceae)( 17  تیرهنمونه و lantaginacpeae)(  بیشترین فراوانی  هاي تحقیقاتی نگهداري شوند. نمونه 6با

نمونه و کمترین آن مربوط به دامنه  272به تعداد از سطح دریا  متر 780 –1130ها مربوط به دامنه ارتفاعی گونه

  نمونه تعلق دارد. 53با تعداد  از سطح دریا  متر 1330 – 3150ارتفاعی 

    

مرتع، ، فلور، اردبیل، انتشار جغرافیایی. بذر، هاي کلیدي:واژه  
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  مقدمه  

ي پراکنش، ها سمیمکانترین بخش گیاه است که در بازسازي،حفظ و انتقال مواد ژنتیکی گیاه و همچنین  و اساسی نیتر مهمبذر 

غالت  لهیوس بهتنها % انرژي 50تکثیر و بقاي گیاه در شرایط بسیار سخت نقش اساسی دارد. قسمت اعظم غذاي انسان(بیش از 

. دهند یمعنوان منبع عمده پروتئین گیاهی)، حیوانات و پرندگان را بذرها تشکیل  ها بهو لگوم کربن دراتیهعنوان منبع عمده  به

یی که استعداد ها مکانی به استقرار در نینش کوچو همزمان  بذر آغازآوري و کاشت  توسعه تمدن بشري با شناخت، جمع

، ولی بنا بر دالیل هست ها آنتبدیل شد.اگرچه روش مطلوب حفاظت گیاهان نگهداري در رویشگاه طبیعی  کشاورزي داشتند

، چراي دام و همچنین وقوع حوادث طبیعی و مصنوعی، حفظ گیاه در  هیرو یبمتعدد ازجمله تغییرات عوامل اقلیمی،استفاده 

، ها آني حفاظت گیاهان در خارج از محل رویش طبیعی ها وشرکند. یکی از مفیدترین مواجه می با مشکلرویشگاه اصلی را 

گیاهانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند اهمیت  در مورد ژهیو بهنگهداري ژرم پالسم گیاهی در بانک ژن است. این روش 

اصلی حفاظت ذخایر  ) عامل- C  ْ196) و نیتروژن مایع (- C  ْ20ی در دماي انجماد (مان زندهبا توان  بذرهابیشتري دارد. 

هاي گیاهی بر اساس  دهد گونهرا تشکیل می طبیعی يها ستمیپوشش گیاهی بخش مهمی از اکوس روند.ژنتیکی به شمار می

هاي گیاهی هر منطقه را  گونه).Nimis,1985(یابند سرشت و نیز شرایط محیطی اطراف خود در اکوسیستم انتشار می خواص،

دوران گذشته  محیط کنونی و تکامل گیاهان در هاي جامعه زیستی در برابر شرایطواکنش جهینت هیحنامند . فلور هر نافلور می

شوند و در طبیعت هایی که در یک منطقه یافت میکند که تودهآوري بذر عنوان می ) در خصوص جمع1378اسدي ( است .

توانند چارچوب مناسبی بذر براي بانک ژن میآوري  ) در جمعGamodemeآزاد و طبیعی ارتباط آمیزشی دارند ( صورت به

 گیاهان نهیزم ، شناسایی و تکمیل اطالعات علمی درآوري گیاهان دارویی استان کردستان جمع) با 1388باشند. هوشیدري (

) با بررسی فلور رویشی و انتشار 1389گونه معرفی کرد. عباسی و همکاران ( 144دارویی استان، تعداد گیاهان دارویی 

ی اهیگگونه  190 بر  بالغي این منطقه را ها یرستنواقع در نطنز مجموعه  آباد ییحجغرافیایی عناصر گیاهی منطقه مرتعی ی

گونه معرفی کردند. هدف از  284) در آبخیز کنار قم 1384جنس عنوان کرد توکلی و مظفریان ( 129تیره و  31متعلق به 

تقویت بانک  تیدرنهاگیاهان مرتعی استان اردبیل و تکمیل فازهاي اجرائی قبلی و آوري و شناسایی بذر کلیه  این مطالعه جمع

  حفظ و حراست از ذخایر توارثی گیاهان مرتعی می باشد. منظور بهژن منابع طبیعی ایران 

  ها واد و روشم

ان بین مختصات هکتار در شمال شرقی ایر 1833000جغرافیایی استان اردبیل استان اردبیل با وسعتی معادل  موقعیت

درجه طول شرقی واقع شده است این  480 55تا / 470  3درجه عرض شمالی و /   390  42تا / 370  44جغرافیایی /

شرقی، از طرف غرب با استان  استان از طرف شرق و جنوب شرقی با استان گیالن، از طرف غرب با استانهاي زنجان و آذربایجان

ترین نقطه و  باشد. اختالف ارتفاع پست شرقی با جمهوري آذربایجان همجوار می شمال شرقی و از طرف شمال و آذربایجان

 4811متر از سطح دریا و حداکثر آن  20سوار  باشد حداقل ارتفاع در منطقه بیله متر می 4780ترین نقطۀ استان حدود  مرتفع

موردتوجه  ربازیدو فلور غنی استان از  هستکه این خود یکی از علل تنوع پوشش گیاهی آن  باشد. متر در قله سبالن می

گونه 961به بیش از شده شناختههاي  آوري و شناسایی گیاهان استان تعداد گونهبوده که با اجراي طرح جمع شناسان اهیگ

وعی ویژه بوده و ترکیب گیاهی متن تیحائز اهماي، غناي گونه ازنظرموقعیتی خاصی که دارد  لیبه دلرسیده است. این استان 

 باشد. اغلب ها می ماهوري) و دشت اي از ارتفاعات (بلند و تپه از نظر توپوگرافی و ژئومورفولوژي این استان بصورت مجموعهدارد

اند. جریانهاي آبی با مکانیسم خاص خود به فرسایش  شده  شرقی استان واقع ارتفاعات در قسمتهاي غربی، شرقی و جنوب

اند.نوسانات شیب در این  مورفولوژي ارتفاعات، دشتهاي میان کوهی و پایکوهی را ایجاد نمودهارتفاعات پرداخته و ضمن تغییر 

شود.بطور کلی سه  درصد را شامل می 100هاي تند با شیب باالي  استان از اراضی دشتی مسطح و با شیب خیلی پائین تا دامنه

جنوبی داراي اقلیم نیمه مرطوب سرد، نواحی کوهستانی منطقه اقلیمی در استان اردبیل وجود دارند نواحی مرکزي، غربی و 

داراي اقلیم سرد و مرطوب و نواحی شمالی داراي اقلیم نیمه خشک معتدل است بطور کلی درجه حرارت پائین و هواي سرد 
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است ویژگی مشترك تمامی اقالیم استان است حتی منطقه مغان در شمال استان که به علت پست بودن داراي اقلیم معتدل 

باشد.  روز می 170متر به باال بالغ بر  2000روز دوره یخبندان دارد. دوره یخبندان در ارتفاعات   50بطور متوسط حدود 

شوند.میزان  ترین و ارتفاعات سبالن سردترین مناطق استان محسوب می ارتفاع استان اردبیل مثل دشت مغان گرم مناطق کم

میلیمتر در سال نوسان دارد به لحاظ پراکنش زمانی بارندگی  600تا باالي  250 نزوالت جوي در استان بطور متوسط بین

   شوند. فصول بهار و زمستان فصول پرباران منطقه محسوب می

  نتایچ

بندي  بندي، شناسایی و طبقه پس از جمع ادامه داشت. 1393شروع و به مدت پنج سال تا سال  1389آوري بذر از سال  جمع

نمونه بذر  325 یطورکل روشن گردید که از زمان شروع این طرح تا پایان آن به تیدرنها شده يآور گیاهی جمعهاي  بذر و نمونه

). در 1(جدول جنس بوده است 84تیره و  10شده است که متعلق به  آوري، بوجاري و به موسسه ارسال جمع مرتعیگیاه 

ن آورده شده است. تعداد نمونه هاي جمع آوري شده به تیره هاي هاي موجود در استابه ترتیب بیشترین تکرار تیره 2جدول 

  گیاهی

  

  تیره  تعداد

121  Poaceae  

129  Papilionaceaee  

20  Rosaceae   

6  plantaginaceae  

15  Astraceae  

5  umbeliferaceae  

8  Polygonacea  

6  Hypericaceae  

2  Rubiaceae 

17  Chenopodiaceae  

  

  

شده  آوري هاي بذر جمع آوري گردید. نمونه تیره گیاهی جمع 22جنس و  84نمونه بذر متعلق به  325از طرح با اجراي این فاز 

، نمونه 15با  )Astraceaeنمونه،   ( 129با  (Papilioneaace)  نمونه، 122با  (Poaceae)مربوط به خانواده  بیبه ترت

نمونه، تیره هاي   2با (Rubiaceae)نمونه، تیره  6با  (Hypericaceae)نمونه، ،  تیره  16با  (Rosaceae)تیره 

plantaginaceae) تشکیل خود  کهشوند  هاي گیاهی محسوب می تیپجزء  استان مرتعیهاي  گونه نمونه بعضی از 6). با

 نمونه و تیره 17با  (Chenopoidaceae )نمونه ، تیره  5با  (Umbeliferaceae) نمونه 8با   Polygonaceae)تی

،  Festuca ovina ،Bromus tomentellusیی نظیرها گونه .پراکنش دارند یو در سطح وسیع دهند یم اي گیاهیه پ

Astragalus liliacinos  ، bulboza Poa ،Thymus spp   ،Dactylis glomerate  ازلحاظبیشترین فراوانی را 

هاي گیاهی مشاهده  یکی از عناصر غالب تیپ وانعن بههاي مختلف استان  پراکنش در نقاط مختلف استان داشته و در تیپ

نمونه و کمترین آن مربوط به دامنه  53با تعداد حدود  78– 1130ها مربوط به دامنه ارتفاعی  شوند. بیشترین فراوانی گونه می

استان  پراکنش در نقاط مختلف ازلحاظ). بیشترین فراوانی را 1(جدول  هستبا تعداد حدود نمونه  1330– 2500ارتفاعی

  ). 4تا 1هاي شوند( شکل هاي گیاهی مشاهده می یکی از عناصر غالب تیپ عنوان بههاي مختلف استان  داشته و در تیپ
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  گونه توت روباهی - 2شکل                                                         گونه چاودار - 1شکل                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شبدرقرمزگونه  - 4 شبدرك                                                            شکلگونه  - 3شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  گیرينتیجه

است. بیشترین تعداد نمونه  شده يآور جمع پروژهدر این مرتعی از مناطق مختلف استان گونه گیاه  325بذر  ،با توجه به نتایج

 90با تعداد  Papilionaceaeeازآن تیره  نمونه هست و پس 105با تعداد  Poaceaeهمتعلق به تیر شده يآور بذر جمع

  هاي بعدي قرار دارند.  در رده شده يآور جمع نمونه بذر 48با تعداد  Lamiaceaeنمونه و 

 نیتر فراوان هاو گامفیت تروفیت ،همــی کریپتوفیــت  بررســی شــکل زیســتی گیاهان منطقــه نشــان داده کــه گیاهان

مختلف باهم متفاوت  يها میطیــف بیولوژیکی در اقل دهند و با در نظر گرفتن اینکهمنطقه را تشــکیل می مرتعی هــايگونه

کریپتوفیتها دلیل بر وجود اقلیم همی نماید ازجمله وفورهوا و موقعیــت اقلیمی آن می و  حکایــت از وضع آب بوده و هر طیفی
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بنابرایــن ارتباط بین  .اســتی طبق روش دومارتن از نوع اقلیم ســرد کوهستان شده نییاقلیم تع. رد هستکوهســتانی و س

ها  کامفیت فراوانی دهند. نکته دیگر اینکه،ت رســیده و روابط تنگاتنگی را نشــان میااقلیم و شــکل زیســتی گیاهان به ثب

و  گرفته است استفاده زراعتی و تحت کشــت قرار مورد مزبور کمتر در یک منطقه رویشــی دلیل بر آن است که منطقه

آن از ناحیه یا نواحی رویشی مختلفی است  يریرپذیهاي گیاهی یــک منطقه بازتاب تأثپراکنــش جغرافیایی مجموعه گونه

  ). 1380اکبرزاده، (

 در این تحقیق به ناحیه شده ییهاي شناسا گونه از تعداد بسیاريکه  تورانی بوده - مطالعه جز ناحیه رویشی ایران  منطقه مورد

  اي باال در منطقه هستهنشانی از غناي گونه شده ي آور جمع گیاهی نمونه بذر 325ایران وتورانی تعلق دارد. وجود تعداد 

Zohary )1974البرز و يها کوه  هاي انحصاري و نادر را رشته لحاظ غناي فلورستیک و درصد گونه از را ) مناطق مهم ایران 

جزء مناطق  توان یاست را مالبرزجنوبی  يها کوه  مطالعه که بخشی از رشته منطقه موردداند. میدیگر  يها زاگرس و برخی کوه

  . هاي انحصاري و کمیاب هستباالیی از گونه درصد رندهیبرگ دانست، زیرا در تیاهم با

  

  منابع مورد استفاده  
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Abstract 
The plan for collecting, identifying, assessing and protecting of seeds in order to complete the 
gen bank was done in 2010 for 5 years at the Agricultural and Natural Resources Research 
Center of Ardebil province.The main aim of this study was to collecting, identifyingvarious 
germplasm of rangelandplants .Therefore, field surveys and library studies have been used 
and the sources of these studies have shown that 325 seed samples of the extensive pasture 
plant belong to 35 genera, 84 species and 10 family.The highest number of specimens 
collected was Poaceae family with 122 specimens (Papilionaceae) with 129 specimens 
(Astraceae) with 15 specimens, Rosaceae with 16 specimens, Hypericaceae with 6 
specimens, (Rubiaceae) with 2 samples, Polygonaceae with 8 samples (Umbeliferaceae) with 
5 samples, (Chenopoidaceae) with 17 samples. The highest frequency of species is related to 
the elevation range of 1130 to -78 m.a.s.l.with 272 samples and the smallest is the range of 
3150 to 1330 m.a.s.l. with a total of 53 samples. 
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