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 Alopecurus tex li sهاي  بررسی تنوع در جمعیت
  3، امینی طیبه2، کشاورزي مریم1مسعود ، شیدایی1جعفري سودابه

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی .  3 شناسی دانشگاه الزهرا، گروه زیست.  2  دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی.  1
 مازندران

   Alopecurus tex lis   گیاهی از خانوادهPoaceae هایی  ي علفی داراي ساقه این گیاه چندساله. باشد می

باشد  هاي مرتفع برفی میکوهستانرویشگاه این گونه مراتع . شوند آذین پانیکول ختم می است که به گل دار  ریزوم
ي گیاهی از لحاظ مقاوم بودن درسرماي  این گونه. گیرد به همین دلیل دسترسی و مطالعه آن  با دشواري صورت می

. عنوان یکی از ذخایر گیاهی کشور حائز اهمیت است طورکلی به ید، خوشخوراك بودن آن  براي دام و بهشد

ي دیگر مطالعاتی باشد که بر روي گیاهان صورت  تواند پایه گیاهان می شناسی ریختبررسی خصوصیات 

 . ن باشدگیاها اکولوژيها و یا تغییرات در ژنوم یا  ها، تفاوت هت گیرد و  بیانگر شبا می
 هدف

عنوان ذخایر گیاهی مهم کوهستانی و مقایسه آنها از نظر  به  Alopecurus tex lis هاي  شناسایی جمعیت 
 . باشد هاي جغرافیایی مختلف هدف این مطالعه می شناسی در مکان ریخت

 ها مواد و روش
هاي  هاي نمونه ا و همچنین با بررسی آدرسدر ایران با استفاده فلور ایرانیک  A. tex lisدر این تحقیق مناطق انتشار 

استان ( هاي توچال از کوه  A. tex lisهاي  سپس جمعیت. ها و مراکز تحقیقاتی مشخص شد هرباریومی دانشگاه
آوري و بر اساس فلور ایرانیکا و دیگر فلورهاي موجود شناسایی  جمع) استان مازندران(، اسپرس و شاکوه )تهران
هاي موجود  صفت کیفی براساس شرح 23صفت کمی و  14ریختی تشخیصی شامل سی و هفت صفت . شدند

منظور مطالعه  صفات کمی از هر جمعیت سه فرد انتخاب  به. گیري و بررسی شد ها اندازه شناسایی و در این جمعیت
با  LSDو  ANOVAآنالیزهاي آماري شامل آنالیز واریانس . گیري شد و صفات با پنج تکرار در هر فرد اندازه

 .هاي موجود در رابطه با این گونه مقایسه شد هاي این تحقیق با شرح یافته. انجام گرفت SPSSافزار  استفاده از نرم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  89اردیبھشت - دانشگاه شھیدبھشتی                            اولین ھمایش ملی دانشجویی اکولوژی حفاظت               

61 
 

 نتایج

 LSDهاي مطالعه شده با استفاده از آنالیز واریانس و آزمون  صفت کمی در میان جمعیت 14نتایج حاصل از بررسی  
صفات کیفی مطالعه شده عمدتاً در . دهند می داري نشان اختالف معنی ها دهد شش صفت در این جمعیت نشان می

هاي افراد جمعیت توچال در مقایسه با دو جمعیت دیگر داراي قطر کمتري هستند  ریزوم. هستند  ها مشابه بین جمعیت
ترش ریزوم بیش مانی خود را با گس این جمعیت زنده. هاي آنها باشد رویشگاه  تواند به دلیل تفاوت در خاك که می

در بخش . هایش باشد تواند دلیل دیگري براي کم قطر شدن ریزوم کند و این خود می از تولید دانه تأمین می
اي در مناطق مورد مطالعه ندارد و به صورت  گستردهژیکی آوري مشخص شد که این گونه پراکنش اکولو جمع
جمعیت این گونه در کوه توچال به دلیل چراي دام و بیش رسد  به نظر می. شوند اي وسیع یافت می اي در منطقه لکه

اولین گزارش جهانی مطالعه رفتار کروموزومی  .دست انسان در معرض نابودي است از آن تخریب محیط زیست به
انجام گرفته است لذا این جمعیت به )  2009(گامتوفیت در این گونه از جمعیت توچال توسط شیدایی و همکاران 

بایست اقدامات حفاظتی الزم در مورد آن به عمل  شود و می ه ژنتیکی مهمی براي کشور محسوب میعنوان ذخیر
 . آید 

  
  

Diversity of Alopecurus tex lis  popula ons   
Jafari.S1, Sheidai.M1, Keshavarzi.M2, Amini.T3 

1) Department of Biological Sciences, Shahid Beheshti University 2) Biological Department of 
Azzahra University 3)  Agriculture and Natural Resources Research Center of Mazandaran 

 
Alopecurus textiles, the perennial, caespitose and rhizomatous herb which belongs 
to Poaceae family is an alpine species. As the most economically and ecologically 
important plants, the grass family has attracted more attention than any other plant 
family in botanical studies. Because of some properties such as permanency this 
pasture grass is valuable to study.  The plant specimens were collected from 
natural habitats (Tochal) and also studied in herbarium deposits (Shaku & Speres), 
3 plants were used in numerical analysis from each population. The voucher 
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specimens have been deposited in the herbarium of Shahid Beheshti University 
(HSBU). The analysis of variance (ANOVA) followed by the least significant 
difference test (LSD) was used to show significant difference in quantitative 
characters. ANOVA and LSD tests showed significant difference among the 
populations in 6 characteristics studied. 

  

  

  

  

  مفهوم آستانه هاي اکولوژیکی در حفاظت از تنوع زیستی
  صادقی،سید محمد معین 

  )-moeinsdgh@yahoo.com -مجتمع آموزش عالی بهبهان -دانشکده منابع طبیعی- دانشجوي دوره کارشناسی جنگلداري(

  

 ها یا نقاط یا مناطق تغییر یا گذر از یک حالت به حالت آستانهدر زندگی و جوامع طبیعی مفهوم  18ازاواخر قرن 

آستانه دهه گذشته وجود و کاربرد  3اکولوژیست ها و اقتصاددانان سراسر جهان در طول . دیگر بررسی شده است

در سیستم هاي تغییر یافته و طبیعی را عمدتا یک اصل منطقی براي توسعه ابزارهاي نگهداري و  اکولوژیکیهاي 

هاي  آستانهزیادي براي شناسایی و کاربرد طرفداران استرالیا اخیرا در . حفظ منابع طبیعی مطرح کرده اند

در حفاظت و  جاوران وگیاهان تهدید شده ، مدلسازي پیامدهاي از بین رفتن زیستگاه ، تغییر و تقسیم  اکولوژیکی
گیاهان خشکی ، مهار آفات گونه هاي گیاهی و جانوري و توسعه سیاست هاي و طرح هاي مدیریت منابع طبیعی 

و  رفتار این پدیده  آستانه و انواع اکولوژیکیاز چشم انداز  آستانههدف این مقاله بررسی مفهوم  .وجود دارند
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