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 بررسي پتانسيل انتقال بذر گياهان مرتعي توسط آهوي ايراني 

(Gazelle subguttrosaدر پارک ملي کاله قاضي ) 
 

 *1رضا کاوندیحبیب 
  گرگان شگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیدانشجوی دکتری علوم مرتع، دان1

  72/11/1030 ؛ تاريخ پذيرش:   72/30/1030 تاريخ دريافت:
 1چکیده

، های مرتعي منطقه مرکزی ايرانزيستگاهمنظور بررسي پتانسیل انتقال بذر گیاهان توسط علفخواران در به

تکرار  جپنمکان زيستگاهي شامل  پنجبتدا ا. دپارک ملي کاله قاضي انتخاب ش ريک گونه علفخوار آهوی ايراني د

نمونه سرگین تازه در هر يک از  11طور تصادفي مستقل انتخاب شد. سپس در طول فصل رشد بهار و پايیز به

های سرگین در سپس ترکیب بذری نمونه. دآوری گرديجمعنمونه  051مجموع و در های زيستگاهي مکان

گونه گیاهي  39بهبذر متعلق  899ماه تعیین شد. در مجموع، تعداد  8مدت بههای جوانه زني در گلخانه آزمايش

ن و فرورديهای های سرگین در ماههای سرگین آهو ثبت گرديد. بیشترين و کمترين تراکم بذری نمونهدر نمونه

های سرگین، تغییرات در ترکیب بذری های بذری نمونهترکیب، تراکم و تعداد گونهبهآبان مشاهده شد. با توجه 

های د. در مجموع، ترکیب بذری نمونهش بررسي  DCAهای سرگین با استفاده از تجزيه تحلیل چند متغیره نمونه

ه سبههای سرگین مربوط که نمونهطوریبرداری متغیر بود. بههای مختلف نمونه آوری شده در ماهسرگین جمع

ها بیشتر در سمت راست محور های سرگین ساير ماهو نمونه DCAبرداری در سمت چپ محور اول ماه اول نمونه

ای ههای سرگین در ماهاول )سمت مثبت محور( قرار گرفتند. تجزيه تحلیل واريانس میانگین مختصات نمونه

های سرگین (. ترکیب بذری نمونه=10/1Pهای سرگین نشان داد )داری در ترکیب بذری نمونهفاوت معنيمختلف ت

های سه ماه ديگر داشت که البته اين داری با ترکیب بذری نمونههای فروردين و ارديبهشت اختالف معنيماه

 های فصل پايیز آشکارتر بود. اختالف با ماه

 
 های مرتعي، محتوای بذری.زيستگاه ،گیاهي، آهوی ايراني: پوشش های  کلیدیواژه

                                                             
 r.kavandi65@gmail.comنويسنده مسئول: *

http://pec.gonbad.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=r.kavandi65@gmail.com&a_ordnum=89
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 مقدمه

 7يا مراتع در نتیجه رابطه متقابل علفخواران و پوشش گیاهی 1چرايی هایسازگانبومساختار و عملکرد 

 لیدلبههای اخیر چرايی در دهه هایسازگانبوم(. Crawley, 1983در بلند مدت شکل گرفته است )

اند که روبرو شده 0از حد از منابع آن و تغییرات و نوسانات آب و هوايی با رژيم تخريببرداری بیش بهره

 Griceها را تا حد زيادی متأثر ساخته است )رابطه تکاملی بین علفخواران و پوشش گیاهی اين اکوسیستم

and Hodgkinson, 2002های مختلف رابطه تکاملی بررسی و شناخت جنبه(. اگرچه مطالعات متعددی به

 تنوع علفخواران وبهاند، با توجه چرايی پرداخته هایسازگانبومو متقابل علفخوران و پوشش گیاهی در 

های مختلف اين رابطه نوز بسیاری از جنبهه ها،آندر  4چرايی و نیز تاريخچه تکاملی چرا هایسازگانبوم

ی طور مثبت يا منفبهتوانند پوشش گیاهی را يی مختلف میهای چراهايی که علفخواران در سیستمو راه

 ها ارتباط بین انتقال بذر از طريق علفخوارانتحت تأثیر قرار دهند، ناشناخته مانده است. يکی از اين رابطه

 پذيرداز فعالیت علفخواران بزرگ تأثیر می عمده طوربهچرايی  هایسازگانبومپوشش گیاهی  است.

(Augustine & McNaughton, 1984; Iravani et al., 2012.)  محققین عنوان کردند که علفخواران بزرگ

ادن ای و خوشخوراک، تغییر دچرای انتخابی گیاهان علوفه ؛گذارندمی سه طريق بر پوشش گیاهی تأثیربه

 ,Hester)های رقابتی بین گیاهان استقرار يافته و تغییر در منابع غذايی در دسترس گیاهان برهم کنش

2006.) 

موثر بر پراکنش مکانی و ماندگاری بلند مدت جوامع  عوامالترين عنوان يکی از مهمانتقاال باذر باه

، هاتیجمعتواناد بسااایااری از ابعااد کلیدی اکولوژی گیاهی از جمله بقای کاه میبوده گیااهی مطر  

 ,.Primack et al) ایتنوع گونهها تحت شاارايا اقلیمی در حال تغییر، زادآوری گیاهی و مهاجرت گونه

و موفقیت يا شااکساات مديريت طبیعی و احیا را ( Shigesada et al., 1995) ایتهاجمات گونه(، 1992

تواند مزايای دور از گیاه مادری میبه(. انتقال بذر Bakker & Berendse, 1992) تحات تأثیر قرار دهد

را شود؛ زينه اثر شایمیايی گیاه مادری روی بذرها میين فرايند باعث حذف هرگوا. دفراوانی داشاته باشا

 ,Hererraکند )جلوگیری می 2زنی بذرکنند که از جوانههای گیاهی تولید مواد شیمیايی میبرخی گونه

دور بهبا دور شدن از گیاه مادری تراکم بذر کاهش يافته و از اين رو بذرهای انتقال يافته  معموالً(. 2002

بر سااار منابع نفع  6ها از کاهش رقابت والدينی و خواهریدلیل کاهش تراکم گیاهچهبهاز گیااه مادری، 

                                                             
1. Grazing ecosystems 

2. Vegetation-herbivore interaction 

3. Disturbance regime 

9. Evoluationary history of grazing 

5. Seed germination 

6. Parental-sib competition 
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قارچی و شااکارچیان  1افزون بر اين، اثر بیمارگرهای (. Hererra, 2004 ;., 2004et alCosynsبرند )می

کاهش در مرگ و میر بذر و  گیاهان مادری در باالترين حد خود است که بابهبذر علفخوار اغلب نزديک 

 ;Hererra, 2004; Stiles & White, 1986) درسااتعادل میبهگیاهچه با افزايش فاصااله از گیاهان بال  

Traveset, 1990ر محض عبوآسانی و بهيابند، اغلب به(. بذرهای گیاهان که توساا علفخواران انتقال می

(. انتقال Traveset, 1998زنند )خاص بذر، جوانه میدهنده از دسااتگاه گوارشاای برخی علفخواران انتقال

 نيتربزرگکند. های گیاهی را ممکن میهای خالی و بساا دامنه زيستگاهی گونهبذر اشاغال زيساتگاه

بینی شاااانس رسااایدن بذور را طور قابل پیشدهنده بهآياد که عامل انتقالدسااات میمزاياا وقتی باه

آورد وجود میبهرا  0اصااط   انتقال هدفمندبه خود بهنو بهمطلوب افزايش دهد که  7هایمیکروسااايتبه

(Hererra, 2004; Iravani, 2012 .)با( ا اين حال کورلت و ترنرCorlett & Terner, 1997 )مطالعه به

انتقال بذر از طريق ساارگین آهوی قرمز پرداختند. نتاين نشااان داد که ساارگین ممکن اساات از ن ر 

 Corlettزنی بذرجلوگیری کند و تجزيه سرگین امکان جوانه زنی بذرها را کاهش دهد )زيکی از جوانهفی

& Terner, 1997; Castro, 1994( پکمن و همکاران .)Pakeman et al., 2002 )بررساای ارتباط بین به

های گیاهی و خ ااوصاایات بذر و تراکم بذرهای موجود و جوانه زده از ساارگین خرگوش و مشااخ ااه

اهری های ظهای با طیف وسیع سازگارینشان داد که گونه هاآنگوسافند در انگلستان پرداختند. نتاين 

توسا  نتوان گفت که انتقال بذر گیاهامرور منابع، میبهانتقال از طريق سرگین هستند. با توجه بهقادر 

های مختلف گیاهی دارد. لذا تحقیقات هر چه بیشتر حیوانات مختلف، مزايای مهمی در بقا و تکثیر گونه

زاف های گتکثیر و ازدياد گیاهان بدون هزينهبهتواند کمک شايان توجهی در اين زمینه و بررسی آن می

ا های تکثیر گیاهان نقش اساسی ايفترين عامل در بیشتر طر عنوان اصلیبهداشته باشد؛ چرا که هزينه 

ای هدلیل اينکه منطقه پارک ک ه قاضای وساعت بسایار زيادی دارد و در بعمی مواقع شیببهکند.  می

نوان يک عبهتواند کند، استفاده از گیاهان علفخوار میآن را محدود میبهبسیار تند آن قابلیت دسترسی 

 دفهها و تکثیر گیاهان مرتعی مفید باشد. از اين رو، زينهگزينه بسیار مهم و کلیدی در جهت کاهش ه

 ی است.قاض ک هی مل پارکآهو در  توسا بذر انتقالی بررس قیتحق نيای کل

 

 هاروشمواد و 

شهرضا از کنار آن -پارک ملی ک ه قاضی در جنوب شرقی اصفهان واقع شده است و اتوبان اصفهان

 27دقیقه تا  41درجه و  21های جغرافیايی هکتار بین طول 46444 مساحتگذرد. اين پارک با می

                                                             
1. Pathogenes 

2. Microsites 

3. Elaborated Dispersal 
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دقیقه شمالی  74درجه و  07دقیقه تا  12درجه و  07های جغرافیايی دقیقه شرقی و عرض 4درجه و 

های ها، صخرهسیمای کلی اين منطقه در يک طبقه بندی کلی، کوهستان (.1)شکل  است شدهواقع 

 1273توسا ارتفاع پارک از سطح دريا م. گیردهای وسیع را در بر میو ناهمواری هادشتپرشیب و نیز 

مناطق بدون جهت بهدرصد از مساحت پارک  نيشتریب .است( متر 7202 حداکثرو  1243حداقل ) رمت

(. در پارک ملی ک ه قاضی دو Soltani, 2004) ددرصد( تعلق دار 13 ازبا شیب کمتر ) يا مناطق دشتی

ترين (. شاخص1جنوب شرقی است )شکل -شمال غربی هاآنهم وجود دارد که جهت  موازاتبهرشته کوه 

عارضه طبیعی در اين پارک رشته کوه ک ه قاضی است که از شمال غربی تا جنوب شرقی منطقه امتداد 

شود متر است که از شهر اصفهان و تمام جهات اطراف پارک ديده می 7204لندترين قله با ارتفاع ب. ددار

 ک ه بزرگ است. بهعروف و م

 
 موقعیت پارک ملي کاله قاضي در نقشه ايران و استان اصفهان -1 شکل

 

است که دی ماه  گرادیسانتدرجه  6/12آمار هواشاناسی بلند مدت، متوسا دمای روزانه بهبا توجه 

 نيترگرم( گرادیسانتدرجه  3/72( و تیرماه )با متوسا روزانه 4/0ساردترين ماه ساال )متوساا روزانه 

مستان با ز ،ترين ف الاسات که پرباران مترمیلی 144یانگین بارندگی سااالنه ايساتگاه م. دباشاماه می
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(. ف ل رشد Soltani, 2004) دباشبارندگی میدرصد  7/3ابستان با ت ،ترين ف لو کم باراندرصد  0/23

خر تابسااتان مرحله دوم رويش برای گیاهان در منطقه از اواسااا اساافند تا اواسااا خرداد اساات. در اوا

ماه ادامه دارد با اين حال در  آبانشاااود که تا اوايل ی دارند، آغاز میدهگلگیااهاانی که در طول پايیز 

 ددلیل شااارايا متغیر بارندگی اخت ف وجود دارهای مختلف در آغاز و خاتمه ف ااال رويش بهساااال

(Esmaili, 2011.)  گونه گیاهی شناسايی شده است. پوشش تاجی  714در پارک ملی ک ه قاضی تعداد

جتماعات ا. است ریمتغ( ددرص 4/0طور متوساا درصاد )به 2تا  2/3کل گیاهان در اين منطقه کم و از 

 Artemisia sieberi، Anabasisیااهان گ .تگیااهی پاارک از نوع اجتمااعاات منااطق خشاااک اسااا

haussknechtiic، Pteropyrum aucheri، Scariola orientalis  وEbenus stellata  گیاهان غالب منطقه

(. در قساامت Khajedin, 2000) ددهنهای گیاهی اجتماعاتی را تشااکیل میهسااتند که با ديگر گونه

دهنده تشاااکیل گیاهان نيترمهم Anabasis haussknechtiiو  Artemisia sieberi گونهدو  هادشااات

 (.Iravani, 2012) دهای گیاهی منطقه هستنجوامع و تیپ

ر برداری در ن عنوان مکان نمونهبهزيستگاه آهوی ايرانی در پارک  پنن: های سرگینآوری نمونهجمع

برداری از فروردين تا خرداد و های نمونههای سرگین در زمانآوری نمونه(. جمع1دول ج) گرفته شد

نتخاب اين بازه زمانی، بررسی پتانسیل انتقال ا. تمهرماه تا آبان ماه در هر مکان مورد مطالعه انجام پذيرف

با  هانآکه تراکم علفخوار و اثرات متقابل طوریسازد. بهپذير میبذر آهو را برای بازه زمانی يکسال امکان

زمان  2مکان انتخاب شده در  13پوشش گیاهی در اين دو ف ل در باالترين حد خود است. در هر يک از 

طور جداگانه حداقل نمونه سرگین تازه آهو به 13هر و آبان( م ،ردادخ ،هشترديبا ،فروردين) فمختل

من ور . بهدآوری شجمعماه  2مدت نمونه به 723 برداری،های نمونهگرم يا ن ف پاکت 133 تروزنبه

 ،ا(هشدن سرگین)بعد از خشک هاآنزنی جوانه کيتحر وانجام تیمار سرمادهی برای شکستن خواب بذور 

اين  انيپا ازپس  .نگهداری شدند خچالي در گرادیسانتدرجه  0 یدمادر  ماه 7 مدتها بهين نمونها

 .گلخانه انتقال يافتندبهها برای کشت مرحله نمونه

 یهانمونه یبذرمن ور بررساای محتوای به: های سييرگین در گلخانهبررسييي محتوای بذری نمونه

گلدان  123ساانتی متر استفاده شد. تعداد  12×73پ ساتیکی با ابعاد های گلدان از گلخانه در نیسارگ

من ور آگاهی از های شاهد بهلدانگ. دعنوان شااهد اساتفاده شاگلدان به 23های سارگین و برای نمونه

 ،خاک زراعی مخلوط ازها گلدان کردن پروجود يا عدم بذر ساااير گیاهان در خاک اسااتفاده شااد. برای 

با  الک از ماسااه و برگخاک ،يک نساابت اسااتفاده شااد. ابتدا خاک زراعیبههرکدام  ماسااه و برگخاک

کشی تا زه شد پرسینی کشت با ماسه  کف متریساانت دو پس،سا. دشا داده عبورمربع مترمیلیشابکه 

 مساااوی خاک نسابت بابهل ريز متریسااانتی ساه فاصالهها تا تر انجام گیرد. ساپس گلدانگلدان راحت

 ماسه پخش شد. متریسانتیی آن يک اليه يک رو و دنديگرد پر ماسه و برگخاک ،زراعی
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های زيستگاهي )نمونه برداری( انتخاب شده برای برخي از خصوصیات محیطي و پوشش گیاهي مکان -1جدول 

 .در پارک ملي کاله قاضي آهوی ايراني

شماره 
 سايت

مکان 
 بردارینمونه

 موقعیت جغرافیايی
 اارتفاع متوس

 متر()
 تیپ غالب علفخوار

 یتاج پوشش
 (درصد) کل

 بید میانکوه 1
˝32 ʹ42ᵒ21 N  

E ˝42 ʹ03 ᵒ07  
 Ar.si-St spp. 4/2 ايرانیآهوی 1312

 میانکوه 7
˝14 ʹ33 ᵒ21 N  

˝43 ʹ03 ᵒ 07E  
 Eb.st 3/2 ايرانیآهوی 1243

 دشت سفید 0
˝47 ʹ 42ᵒ21N  

˝21ʹ03ᵒ07E  
 An.ap-Ar.si 4/6 ايرانیآهوی 1662

 تل مور 4
˝24ʹ37 ᵒ21N  

˝12ʹ02ᵒ07 E  
 Ar.si 4/2 ايرانیآهوی 1643

 مزرعه 2
˝22 ʹ42 ᵒ21N  

˝71ʹ40 ᵒ07E  
 An.ap-La.ac 4/1 ايرانیآهوی 1223

 

با مرطوب  هانیسرگآرامی به ابتدا ،گرم 23هر کدام با وزن خشک های سارگین، برای کشات نمونه

سااپس  .برساد نیسارگ درتمامی بذرهای موجود بهی کاف نور تادند شاا( رپود) زدسات با فشاار وکردن 

های رشد پخش شد و با ی روی سطح گلدانمترمیلی 2صورت يک اليه بههای بازشده هر نمونه سرگین

گلدان از مخلوط  123بهطور مشاهب. دسترلیزه شده پوشانده شدنا( مترمیلی 2 حداکثر) هاليه نازک ماسا

عنوان شاهد و شناسايی بذور زنده پرشد تا بهبهزيرل متریساانتیتا ارتفاع يک  ماساه و برگخاک ،خاک

 ،های ساارگینس از کشاات نمونهپ. دهای ساارگین بودنها فاقد نمونهين گلدانا. داحتمالی اسااتفاده شااو

بی کل غرقاآرامی و با استفاده از آبیاری بهها در محلی با نورکافی خورشید در گلخانه قرار گرفت و لدانگ

های تعبیه شاااده در زيرگلدان خار  های کشاات مرطوب گرديد تا حدی که آب از زهکشخاک گلدان

های جوانه زنی در گلخانه انجام گرديد. در طول آزمايش آبیاری توسا آب شرب در طول آزمايش .نشود

و  سعی گرديد از خشک شدن پروفیل خاک در داخل گلدان کشت و همچنین خشک شدن سطح خاک

نشود.  زنی بذرها ايجادبا استفاده از آبپاش پودری جلوگیری شود تا مشکلی برای جوانه نيا سله بستن آ

 و روز طول در گرادیسانت درجه 72 یزنهای جوانه طول مدت آزمايش طور متوساا دمای گلخانه دربه

زنی آزمايشااات جوانهها در طول دوره همچنین تمام گلدان .در طول شااب بود گرادیسااانت درجه 12

های ساارگین پس از مند شاادند. بذور موجود در نمونهطور يکسااان در گلخانه از نور خورشااید بهرهبه

حدی که قابل شاناسايی باشند با استفاده از فلورهای گیاهی و حداقل توسا سه بهزنی و رسایدن جوانه

زنی، ا ساااير بذرهای درحال جوانهنفر گیاه شااناس شااناسااايی شاادند. برای جلوگیری از ايجاد رقابت ب
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 تاخرداد 1033آذر ) هما 6س از پ. دهای رشاااد حذف شااادنهای بذری پس از شااامارش از گلداننهال

های ساارگین پخش های رشااد باقی نماند، نمونهای در گلدان( و هنگامی که ديگر بذر جوانه زده1031

مدت دو ماه ديگر ادامه پیدا بهبهشرايا مشاهای رشد زير و رو شد و آزمايش با شده بر روی سطح گلدان

آن داده شود. با اين حال، بهزنی های سارگین امکان جوانهای در نمونهکرد تا در صاورت وجود بذر زنده

ر اين مطالعه، ت شی برای د. دهای رشد جوانه زدنفقا تعداد بذر بسیار کمی بعد از اين تیمار در گلدان

 انجام نشد. 1ت خواب بودندشناسايی بذوری که در حال

زنی در گلخانه تنها دو های شاهد در آزمايشات جوانهدر گلدان: هاسازی و تجزيه و تحلیل دادهآماده

فراوانی نسبی اين بهثبت شد که با توجه  Chenopodium album و  Horedeum glaucumگونه علف هرز

ها از مار اين گونهآ ،من ور جلوگیری از تفسیر اشتباهبههای سرگین و های حاوی نمونهها در گلدانگونه

های چند تحلیل -در اين مطالعه، از تجزيه های سرگین حذف شد.های جوانه زنی نمونهتمامی گلدان

های سرگین آهوی ايرانی استفاده شد. متغیره برای بررسی تغییرات مکانی و زمانی ترکیب بذری نمونه

اقدام  قیممستطور مستقیم و غیربه لتحلی -انتخاب نوع تجزيه بهن نسبت ابتدا با بررسی طول گراديا

تطبیقی  تحلیلو ( از تجزيه 4دست آمده )بیشتر از بهطول گراديان به(. با توجه Henzell, 2000گرديد )

های سرگین آهوی ايرانی در برای بررسی تغییرات زمانی و مکانی در ترکیب بذری نمونه DCA7 متعارفی

دست آمده بهطول گراديان بهن ر گرفتن عامل زمان )ماه( و مکان نمونه برداری استفاده شد. با توجه 

های سرگین علفخوار بدون در ن ر گرفتن زمان (، بررسی تغییرات کلی ترکیب بذری نمونه4)کمتر از 

انجام شد.  PCA0ی اصلی هاولفهمو تحلیل تجزيه  برداری با استفاده از تجزيه تحلیل چند متغیرهنمونه

برداری را در امتداد های نمونهمستقیم است که مکانتحلیل غیر -تجزيه کي  DCAتحلیلو تجزيه

 .ددهها قرار میهای آنبرداری و بر اساس ترکیب و فراوانی گونهزمان نمونهبهمحورهای مختلف با توجه 

زديک صورت جداگانه و ندارند در دياگرام نهايی بهبهای نزديک و مشاگونههايی که ترکیب ر نتیجه، مکاند

تحلیل فوق بر اساس فراوانی نسبی و  (. در اين مطالعه تجزيهHea et al., 2007گیرند )هم قرار میبه

ک رای هر يب. دهای پوشش گیاهی انجام شهای سرگین و يا در ترانسکتدر نمونه درصد ترکیب اهگونه

برداری ، اثر علفخواران مختلف و زمان نمونهDCAهای های فوق ع وه بر رسم دياگرامتحلیلو از تجزيه 

های مورد مطالعه در امتداد محور های سرگین با در ن ر گرفتن مخت ات مکانای نمونهدر ترکیب گونه

نوع علفخوار و زمان  ان متغیر وابسته وعنوهر عامل( بهبههای مربوط )از لحاظ تفکیک مکان DCAتر مهم

                                                             
1. Dormant seeds 

2. Deterned Correspondence Analysis 

3. Principle Components Analysis 
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و 7و با استفاده از تجزيه تحلیل واريانس يکطرفه با چند سطح تیماری 1عنوان عامل ثابتبرداری بهنمونه

ار در مواردی که تأثیر متغیرهای مستقل معنید. دبررسی گردي تعداد عوامل ثابتبهبسته  0يا دو طرفه

در اين مطالعه، همچنین برای بررسی تراکم  (.α=31/3استفاده شد ) 4توکیبود از آزمون مقايسه میانگین 

برداری از های نمونهمختلف در مجموع ماه های سرگین آهوی ايرانیهای بذری نمونهبذری و تعداد گونه

ین های سرگهای بذری نمونهتجزيه تحلیل واريانس يکطرفه با در ن ر گرفتن تراکم و يا تعداد گونه

عنوان عامل ثابت استفاده شد. در صورت معنادار بودن بهگیری شده و نوع علفخوار ان متغیر اندازهعنوبه

ار دهای توکی جهت بررسی اخت ف معنی، آزمون مقايسه میانگینهاآناثر هر يک از عوامل و يا اثر متقابل 

رمال بودن ن ،های ذکر شدهتحلیل و (. قبل از انجام تمام تجزيهα=32/3) دها استفاده گرديمیانگین

بررسی  هاآنهای پرت در مگن بودن واريانس و وجود يا عدم وجود دادهه ،هر متغیربههای مربوط داده

 مامی تجزيهت. داقدام ش هاآنبرطرف کردن بهسبت ن ،هاشد و در صورت نیاز با روش مناسب تغییر داده

، R)تیم  Rافزار آماری ( تحت نرمStiling, 2002) VEGANهای چند متغیره با استفاده از برنامه تحلیل

)تیم  Rهای تجزيه واريانس يکطرفه و دو طرفه در محیا عمومی نرم افزار آماری ( و تجزيه تحلیل2010

R ،2010های اصلی و بدون تغییر آماری است.های جداول و نمودار، دادهگفتنی است که داده. د( انجام ش 

 

 نتايج

ی کشاات ثبت هاعدد بذر( در گلدان 227های ساارگین آهوی ايرانی )گونه از نمونه 40در مجموع 

 (. 0و  7 جدول) دش

 
  

                                                             
1. Fixed factor 

2. One-way ANOVA 

3. Two-ways ANOVA 

4. Tukeys Multiple Comparison Tests 
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های گیاهي، تعداد بذر همراه خانوادهآوری شده بههای سرگین جمعزده از نمونههای جوانهلیست گونه -0 جدول

د انهايي که با عالمت ستاره مشخص شدهدر سرگین علفخواران مختلف. گونه هاآنجوانه زده و فراواني نسبي 

زده در سرگین علفخواران بر اساس ها بر اسياس تعداد بذر جوانهونهگ. دهای سيرگین ديده شيدنتنها در نمونه

 اند.فراواني نسبي مرتب شده

 فراوانی نسبی
 (درصد)

  زدهتعداد کل بذر جوانه

 نام علمی گونه نام خانواده آهو آهو

2/1 17 Amaranthaceae Amaranthus graecizano* 

1/1 3 Asteraceae Filago vulgaris 

3/1 16 Asteraceae Scorzonera papposa 

1/3 1 Asteraceae Sonchus oleraceus* 

6/7 71 Asteraceae 
Tripleurospermum 

disciforme 

6/7 71 Asteraceae 
Tripleurospermum 

disciforme 

7 12 Asteraceae Launaeae aconthodes 

0 72 Asteraceae Koelpinia linearis 

7/3 7 Asteraceae Crepis foetida* 

1/3 1 Asteraceae Centaurea bragieriana* 

½ 13 Boraginaceae Heliotropium aucheri 

7/3 7 Brassicaceae Capsella bursa-pastoris* 

2/4 02 Brassicaceae Clypeola asper 

1/1 3 Brassicaceae Sisymbrium irio* 

7/3 7 Brassicaceae Malcolmia africana 

3/1 16 Brassicaceae Mattiola fruticosa 

4/1 12 Brassicaceae Maresia pygmaea* 

0/2 40 Caryophyllaceae Herniaria hirsuta 

3/1 16 Chenopodiaceae Londesia eriantha* 

1/3 1 Chenopodiaceae Salsola richteri* 

4/3 2 Convolvulaceae Convolvulus leocalycinus 

2 41 Cyperaceae Carex stenophylla* 

7 12 Fabaceae Trigonella asteroides 

2/4 21 Fabaceae Astragalus oxyglottis 
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6/3 2 Fabaceae Medicago sativa* 

6/3 2 Fabaceae 
Trigonella foenum-

graecum* 

2/3 6 Geraniaceae Trilophum geranium 

1 4 Lamiaceae Nepeta persica 

7/3 7 Papaveraceae Hypecum pendulum 

1 4 Plantaginaceae Plantago lanceolata* 

06/3 0 Plantaginaceae Veronica persica* 

2/6 22 Poaceae Cynodon dactylon* 

6/6 24 Poaceae Vulpia myuros* 

4/4 03 Poaceae Stipa hohenackeriana* 

1/1 3 Poaceae Bromus tectorum 

4 07 Poaceae Boissiera squarrosa* 

2/2 42 Poaceae Eromopoa persica* 

1 4 Poaceae Bromus danthonia 

4/7 70 Polygonaceae Polygonum aviculare* 

4 00 Portulacaceae Portulaca oleracea* 

4/3 13 Robeschiaceae Robeschaia schimperi* 

4/3 13 Robeschiaceae Robeschaia schimperi* 

7/3 7 Malvaceae Malva sylvestris 

2/3 4 Scrophulariaceae Linaria michauxii 

 مجموع  227 

 

ین های سرگهای بذری نمونهپس از مرور کلی در ارتباط با ترکیب، تراکم و تعداد گونه: ترکیب بذری

 های سرگین را با استفاده از تجزيه تحلیلدر طول دوره در اين بخش ابتدا تغییرات در ترکیب بذری نمونه

ان واقعی زمان از فروردين تا و وجود يک گرادي 4طول گراديان بیش از بهبا توجه  DCAچند متغیره 

زنی سرگین های ثبت شده در آزمايشات جوانهگونه، خ وصیات 7. در جدول (7 )شکل دش بررسی ماهمهر

 های جوانه زده در هرگروه نشان داده شده است.درصد از کل گونه های جوانه زده وهمراه گونهبهآهو 
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های همراه گونهبه زني سرگین آهوی ايرانيهای ثبت شيده در آزمايشيات جوانهخصيوصيیات گونه -9جدول 

 .گروه زده در هرهای جوانهگونهدرصد از کل  زده وجوانه

 

ی بذر بیترک در راتییتغ درصد 43 مجموع در ،7 و 1 یمحورها آمده دستبه نينتا براساس

 هایدر مجموع ترکیب بذری نمونه. دادند وششبرداری را پنمونه مختلفی هادرماه آهو نیسرگی هانمونه

های سرگین مربوط که نمونهطوریهای مختلف نمونه برداری متغیر بود بهآوری شده در ماهسرگین جمع

 DCAماه( در سمت چپ محور اول دين و ارديبهشت و تا حدودی خردادبرداری )فرورسه ماه اول نمونهبه

ها بیشتر در سمت راست محور اول )سمت مثبت محور( های سرگین ساير ماه)سمت منفی محور( و نمونه

 (. 7 شکلقرار گرفتند )

  های سبز شدهکل گونه های سبز شدهدرصد از گونه

- 40  

 طول عمر  

 يکساله 02 41

 چندساله 4 13

 فرم رويشي  

 برگپهن 72 26

 گندمی 4 17

 بوته 4 17

 اندازه بذر  

67 72 (< مترمیلی7  کوچک (
7 72 ( مترمیلی4-7  متوسا (

7 11 (> مترمیلی4  بزرگ (

 رنگ گل آذين  

 جذاب 71 44

 معمولی 13 27

 روش تکثیر  

 زايشی 41 32

 زايشی رويشی و 7 2

 وضعیت حفاظتي  

 بدون خطر 43 30

 آسیب پذير 0 2

 در معرض خطر 3 3



 39 شماره پنجم، پايیز و زمستان ،دوره دوم/ انحفاظت زيست بوم گیاهنشريه 

01 

 
برداری های مختلف نمونههای سرگین آهو در ماهترکیب بذری نمونه DCA نمودار حاصل از تجزيه تحلیل -0 شکل

های سرگین کشت شده در گلخانه. عالمت لوزی کوچک های بذری در هريک از نمونهنسبي گونهفراواني  سبر اسا

های سرگین در ماه ارديبهشت و المت مربع کوچک موقعیت نمونهع ،های سرگین در ماه فروردينموقعیت نمونه

ها در ماه مهر گینها در ماه خرداد، عالمت ضربدر موقعیت نمونه سرعالمت مثلث کوچک موقعیت نمونه سرگین

 یهاالمتع. ددهنشان مي DCAهای سرگین در ماه آبان را در امتداد دو محور اول و عالمت ستاره موقعیت نمونه

ام اختصاری ن. دباشمي DCA دوم و های بذری غالب در دو امتداد محور اول+( مشخص کننده موقعیت گونه)

 اول اسم گونه است.ها شامل دو حرف اول اسم جنس و دو حرف گونه

 

ی دارهای مختلف تفاوت معنیهای ساارگین در ماهتجزيه تحلیل واريانس میانگین مخت ااات نمونه

های ساارگین (. ترکیب بذری نمونه4 جدول، =37/3Pهای ساارگین نشااان داد )در ترکیب بذری نمونه

سااه ماه ديگر داشاات که های داری با ترکیب بذری نمونههای فروردين و ارديبهشاات اخت ف معنیماه

ای هداری بین نمونههای ف اال پايیز آشااکارتر بود. در هر صااورت، اخت ف معنیالبته اين اخت ف با ماه

های داری بین ترکیب بذری نمونهاين دو ماه از لحاظ ترکیب بذری وجود نداشت. همچنین، تفاوت معنی

 (.  0ها مشاهده شد )شکل مونههای آبان و خرداد بر اساس میانگین مخت ات نسرگین ماه
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های مختلف نمونه برداری در آوری شده آهو در ماههای سرگین جمعمقايسه میانگین مختصات نمونه -9 شکل

دهد. حروف ی هر ماه را نشان ميهاخطای استاندارد در نمونه ها. بازه آماری روی سيتونDCAامتداد محور اول 

 (α=15/1 آزمون مقايسه میانگین توکي،) تهاسبین مقادير میانگیندار متفاوت نشانگر اختالف معني

 
برداری در های مختلف نمونههای سرگین آهو در ماهنتايج حاصل از تجزيه واريانس مختصات نمونه -3 جدول

 .DCAامتداد محور اول 

P معنی داری  F منابع تغییر 

 ی مختلفهاماه 644/0 *37334/3

 

سرگین  هایزده از نمونهتغییرات ماهیانه تعداد بذرهای جوانهبهنتاين تجزيه واريانس مربوط تراکم بذری: 

های سرگین از لحاظ تعداد داری بین نمونهبرداری اخت ف معنیهای نمونهآهونشان داد که در بین ماه

های نمونهبهزده مربوط بیشترين تعداد بذر جوانه (.2 جدول، >32/3Pبذر جوانه زده وجود دارد )

ای ههای آبان و خرداد بود. با اين حال، تنها تراکم بذری نمونهنمونهبهماه و کمترين آن مربوط فروردين

داری با تراکم بذری دو ماه آبان و خرداد داشت. سرگین آهو در فروردين ماه از لحاظ آماری اخت ف معنی

شاهده داری مهای ارديبهشت تا آبان ماه تفاوت معنیرگین ماههای سدر صورتی که بین تراکم بذری نمونه

 (.4نشد )شکل 
 

در  وهای سييرگین آهنتايج حاصييل از تجزيه واريانس تغییرات ماهیانه تعدا بذر جوانه زده از نمونه -5جدول 

 های مختلف.ماه

P داریمعنی  F منابع تغییر 

 های مختلفماه 142/1 3046/3
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برداری های نمونههای سرگین آهو در ماهزده از نمونهتغییرات ماهیانه تعداد بذرهای جوانهمقايسيه  -3 شيکل

دهد. حروف متفاوت نشانگر های هر ماه را نشان ميها خطای استاندارد در نمونهمختلف. بازه آماری روی ستون

 (.α=15/1هاست )آزمون مقايسه میانگین توکي، میانگین دار بین مقاديراختالف معني

 

ده از زهای بذری جوانهتغییرات ماهیانه تعدادگونهبهنتااين تجزيه واريانس مربوط  :یبذر گونه تعيداد

از  های مختلفهای سرگین ماهيافته در نمونههای بذری انتقالسارگین آهو نیز نشان داد که تعداد گونه

(. نتاااين تجزيااه وارياانس مربوط 6 جادول، >32/3P) دداری بااا هم دارناالحااظ آماااری اخت ف معنی

ری های بذزده از سارگین آهو نیز نشان داد که تعداد گونههای بذری جوانهتغییرات ماهیانه تعدادگونهبه

 دداری با هم دارنهای مختلف از لحاظ آماری اخت ف معنیهای سااارگین ماهياافتاه در نموناه انتقاال

(32/3P< 6، جدول.)  

 
از تجزيه واريانس تغییرات ماهیانه تعداد گونه بذری انتقال داده شده توسط سرگین آهو نتايج حاصل  -6 جدول

 های مختلف.در ماه

P داریمعنی F منابع تغییر 

 ی مختلفهاماه 764/1 3016/3

 
مربوط  هاینمونهبههای فروردين ماه و کمترين آن مربوط نمونهبهزده مربوط بیشترين تعداد بذر جوانه

های سرگین آهو در فروردين ماه از لحاظ آبان و خرداد بود. با اين حال، تنها تراکم بذری نمونههای به ماه

داری با تراکم بذری دو ماه آبان و خرداد داشت. در صورتی که بین تراکم بذری آماری اخت ف معنی

 (.2 شکلديده نشد ) داریهای ارديبهشت تا آبان ماه تفاوت معنیهای سرگین ماهنمونه
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برداری های نمونههای سرگین آهو در ماهزده از نمونهمقايسيه تغییرات ماهیانه تعداد بذرهای جوانه -5 شيکل

دهد. حروف متفاوت نشانگر های هر ماه را نشان ميها خطای استاندارد در نمونهمختلف. بازه آماری روی ستون

 (.α=15/1آزمون مقايسه میانگین توکي، ) تسا هامیانگین دار بین مقاديراختالف معني

 
های نمونه برداری مختلف نشان داد که های سرگین آهوی ايرانی در ماهبذری نمونهبررسی تراکم

ماه آبان هبهای سرگین مربوط ترين تراکم بذور در نمونهفروردين ماه و کمبهبیشترين تراکم بذر مربوط 

 توان توسا شرايا آبهای مختلف ف ل بهار و پايیز را میسرگین در ماهاست. اين الگوی تراکم بذری 

 و هوايی منطقه مورد مطالعه توضیح داد. 

 
 گیریبحث و نتیجه

ن با های سرگیتراکم بذری نمونه محققین در مطالعات متعددی سعی کردند تا رابطه بین ترکیب و

 Isenmann, 1989; Ndafuda, 2006دهند ) پوشش گیاهی موجود در اکوسیستم مورد مطالعه را توضیح

& Debussche در هر صورت، در تمامی اين مطالعات از کمیت پوشش تاجی و يا تراکم گیاهان استفاده .)

شده است. حال آن که تولید بذر گیاهان مختلف بسیار متفاوت بوده و بذور تولیدی نیز مشخ ات بسیار 

(. احتمال تأثیر تولید بذر و Iravani et al., 2012داشته باشند )توانند ی گیاهی میهامتفاوتی بین گونه

ردد. گهای سرگین علفخواران در اکثر مطالعات فرض میهای بذور تولیدی در ترکیب بذری نمونهمشخ ه

جداسازی اثر اين عوامل از اثر چرای انتخابی علفخواران روی  های مورد نیاز برایبا اين حال، تاکنون داده

 & Bonnهای مرغوب و خوشخوراک در دسترس نبوده است. بون و پوشلد )های تولید مثلی گونهاندام

Poschlod, 2006 نیز احتمال ارتباط بین تولید بذر و میزان انتقال بذور از طريق سرگین را در مطالعاتشان )
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ای سرگین هاکم بذری نمونهگیری مستقیم تولید بذر گیاهان و رابطه آن با تراندازهبهاند اما مفروض داشته

های سرگین دست آمده از ترکیب بذری نمونه(. بررسی نتاين بهBonn & Poschlod, 2006نپرداختند )

های سرگین در نتیجه ترکیبی از دو عامل خ وصیات در گیاهان نشان داد که ترکیب بذری نمونهو آه

ای هآذين گیاهان است. با اين حال اين الگو در بین گونهبذری يا تولید بذر و چرای انتخابی روی گل

انتقال بذر در آهو در ارتباط با گونه تأثیر توأم تعداد بذر تولیدی ه کطوریبهاست، علفخوار يکسان نبوده 

 یاهان و الگوی انتخاب علوفه است.گ

های رانی در مکانهای متعددی از طريق سرگین آهوی اينتاين اين مطالعه نشان داد که بذر گونه

داری یطور معنهای سرگین علفخواران مختلف بهيابد. ترکیب و تراکم بذری نمونهمورد مطالعه انتقال می

های گیاهی متفاوت توسا آن است. در نتیجه انتقال بذر متفاوت بود که نشان دهنده انتقال بذور گونه

 های طوالنی، افزون بر تأثیر بر پويايی پوششتفواصل و مسافبهگیاهان توسا علفخواران با جثه متفاوت 

 Eycott et) کمک شايانی کند هاحفظ و ايجاد تنوع زيستی در اين گونه اکوسیستمبهتواند گیاهی می

al., 2007; Van Wieren, 1998 ،در عمده مطالعات انجام شده در زمینه انتقال بذر از طريق سرگین .)

چرايی بحث شده است. اين نقش  هایسازگانبومنقش مهم اين انتقال برای پويايی پوشش گیاهی در 

ه سرگین علفخواران( بوده ک) بیشتر در ارتباط با قرار گرفتن بذر گیاهان در يک محیا پر از مواد غذايی

 علت از بین رفتن پوستهبه) زنیر دسترس قرار دادن رطوبت بیشتر برای بذرهای آماده جوانهع وه بر د

توسا  هاآن(، از خورده شدن Louda, 1989گیاه بال  )به هاآنها( و تبديل در بسیاری از گونه هاآن

همراه مواد بهجلوگیری شده و نیز شانس بااليی دارند تا  هاها و موششکارچیان بذر از قبیل مورچه

(. با اين حال، برخی اعتقاد دارند که در اين Iravani et al., 2012د )بانک بذر خاک وارد شونبهسرگینی 

ی نشان اخ وص مبالغه شده است و چنین نتايجی تنها پتانسیل انتقال بذر را بر اساس آزمايش گلخانه

متفاوت باشد. پر واضح است که در  طبیعی کام ً هایسازگانبومدهند؛ در صورتی که ممکن است در می

ای هزنی بذرهای موجود در نمونهزنی در گلخانه بايستی حداکثر شرايا برای جوانههای جوانهتمام آزمايش

( Dai, 2000طبیعی است. دای ) هایسازگانبومسرگین فراهم شود که البته متفاوت از شايا موجود در 

از طريق سرگین گاو در گراسلندهای آهکی در سوئد از طريق تغییر در فراوانی نشان داد که انتقال بذر 

(. اما جالب Dai, 2000گذارد )های گیاهی اثر میها در بانک بذر خاک بر روی پراکنش گونهنسبی گونه

ند ر مطالعه خود در پارک ملی سويیس مشاهده کردد (Iravani et al., 2012ن )تر از آن، ايروانی و همکارا

شود که از طريق سرگین گوزن انتقال هايی مربوط میگونهبهترکیب بانک بذر خاک  درصد 23که بیش از 

سال فعالیت گوزن قرمز در  43(. با اين توضیح که اين تأثیر نتیجه حدود Iravani et al., 2012د )يابنمی

های انتقال داه شده از طريق سرگین در طول که فراوانی نسبی گونهطوریآلپی بود. بهبهگراسلندهای ش

 Iravaniد )پارک ثبت شده بوبهبرابر میزانی بود که در ابتدای ورود اين علفخوارن وحشی  هشتاين مدت، 
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et al., 2012) ضروری است تأثیرهای انتقال بذر توسا علفخواران وحشی بر پوشش گیاهی زيستگاه؛ لذا-

های تحقیقاتی بلند مدت تواند با ايجاد قرقبررسی شود. اين کار میهای مرتعی در مطالعات دراز مدت 

داخل محدوده قرق و مطالعه پوشش گیاهی و پويايی بهبرای جلوگیری از ورود علفخواران با جثه متفاوت 

 بانک بذر خاک انجام بگیرد.

اه ل بهارکوتخشک ف ل بارندگی در اواينیمه دلیل واقع شدن در کمربند خشک ودر اين منطقه به

سرعت از مرحله رويشی بهساله و حتی چندساله حداکثر استفاده را از رطوبت کرده و  بوده و گیاهان يک

 از اين رو، علفخواران .رسانندپايان میبهنشینند و دوره رشد خود را بذر میبهمرحله زايشی وارد شده و به

آورند و منابع غذايی با ارزش و پر انرژی روی میاين بهبعد از گذراندن دوره کمبود علوفه زمستانه 

سمت آخر ف ل کمتر بههای سرگین از اول ف ل بهار طور که مشاهده شد، تراکم بذری نمونههمان

بعد  زنشینند تا دوباره در ف ل پايیبذر میبهتر شود. با اتمام ف ل رشد و کاهش بارندگی، گیاهان کممی

روند. در بذر میبه Anabasis haussknechtiiد محدودی از گیاهان از قبیلاز خشکی تابستانه تنها تعدا

ای سرگین هانتهای اين ف ل رويش کوتاه در پايیز تراکم بذری نمونهبهاز ابتدا  ،با ف ل بهاربهنتیجه، مشا

( Malo & Suarez, 1995های مالو و سوارز )نتاين فوق با يافته. يابدالگوی مشاهده شده کاهش میبهمشا

های سرگین چهار گونه علفخوار در علفزارهای واقع در در بررسی تراکم بذری نمونه هاآنهمخوانی دارد. 

ای ههای سرگین را در ابتدای ماه ارديبهشت که گونهاطراف مادريد اسپانیا بیشترين تراکم بذر در نمونه

 (. Malo & Suarez, 1995ردند )اند، مشاهده کحداکثر رشد خود رسیدهبهعمدتاً يکساله چراگاه 

های سرگین آهوی ايرانی اخت ف قابل توجهی داشتند. با در اين مطالعه ترکیب و تراکم بذری نمونه

جثه متوسا، محدوده حرکت و فعالیت و همچنین سیستم گوارشی متفاوت آهوی ايرانی رژيم بهتوجه 

گیاهان مختلف تنها بذور گیاهان خاصی قابلیت غذايی خاص خود را داشته و افزون بر چرای انتخابی روی 

 ,Pakeman& Smallاين نکته اشاره کرده بودند )بهانتقال از طريق سرگین را دارند. مطالعات ديگر نیز 

2009; Jiang, 2004کننده در يک زيستگاه ی علفخوار زيستها( اما مطالعات انجام گرفته بر روی گونه

ن مطالعه با ايبهمطالعه که زيستگاه مشترک داشتند، تغییر واضح و آشکار مشامانند خرگوش و آهو در اين 

چگونگی تفکیک وظايف علفخواران مختلف برای مهندسی  یرا گزارش نکرده بودند. اين نکته نشان دهنده

صورت طبیعی بوده و بهی  است که هايسازگانبومعنوان منبع غذا و پناه در بهو حفظ پوشش گیاهی 

 (.  2012et alIravani ,.) در آن کم است 1ت انسانیدخال

گستره حرکت و رژيم بهداری بیشتر بود. با توجه طور معنیهای سرگین آهو بهتراکم بذری نمونه

شود، انت ار تخريب کمتر بذور بلعیده شده میبه( که منجر Zedler & black, 1992تر آهو )غذايی متنوع

گی کند. در شرايا بارندآمار گل آذين تولیدی اين مطلب را تايید میبهرفت. نگاهی ای میچنین نتیجه

                                                             
1. Human intervention 
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های گیاهان يکساله است که اين متوسا طوالنی مدت، منطقه دشتی پارک در اوايل ف ل مملو از گل

 از اينرو،؛ برداری مجدد برای اين مطالعه نبودمشاهده شد اما امکان نمونه 31شرايا در بهار سال 

که تغییرات بین سالی در انتقال بذور گیاهان در مناطق خشک را که  شودديگری پیشنهاد می طالعهم

شدت تحت تأثیر میزان بارندگی بوده و تغییرات بین سالی بارندگی زياد است، بررسی کند. تاکنون به

هو ياد انتقال بذر آاين موضوع نپرداخته است. در هر صورت پتانسیل زبهای براساس منابع موجود مطالعه

ای هتواند شاهدی بر اين فرضیه باشد. اصوال اين علفخواران و يا گونهحتی در شرايا خشکسالی می

کنند تا میزان انرژی متابولیکی بااليی را های گیاهان چرا میصورت انتخابی بر روی اندامبهکام  بهمشا

در صورت صحیح بودن اين فرضیه اين علفخواران  (.Malo& Suarez, 1995دست آورند )بهکه نیاز دارند، 

ورت اين صبهخشک را حتی در شرايا سخت محیطی حفظ کنند.  هایسازگانبومتوانند بذور گیاهان می

تا بذور در فرصت  کنندمی جمع را بزرها هارا از دست شکارچیان مخفی کرده، و مانند مورچه هاآنکه 

بانک بذر خاک منتقل شوند بهخوار( های سرگینجمله سوسکمناسب و توسا ديگر جانوران )از 

(Iravani et al., 2012.) مورد  ها، تعداد گونه بذری ثبت شده در سرگین آهوی ايرانیاساس بررسیبر

توضیحات باال در ارتباط با رژيم غذايی، محدوده فعالیت و بهمطالعه پیرو اندازه جثه آن است. با توجه 

تری برای علفخواران کوچک جثه انتقال يابد. براساس رفت که تعداد گونه کمانت ار می تنوع رژيم غذايی،

های کمی برای علفخوارانی مانند آهو و مشخ ه ويژه زيستگاهی حال با دادهبهاط ع موجود، اين موضوع تا 

-بررسی باقیماندهجای بررسی مستقیم رژيم غذايی، از طريق بهگزارش نشده است. در اين مطالعه  هاآن

تواند شواهد خوبی برای اثبات دست آمده از انتقال بذور گیاهان میبههای های گیاهی در سرگین داده

 ها تايید کند.تر در اينگونه زيستگاهمدت طوالنیبهوجود غذای با کیفیت خوب و 

اند، نقش یعی بودهطب هایسازگانبومهای متفاوت معموالً بخشی از از آنجا که علفخواران با جثه

ی مادری از طريق هامسافت دور از پايهبهعنوان عوامل مهم انتقال دهنده بذور گیاهان به هاآنمکمل 

دلیل حیاتی باشد. به سازگانبومگونه تواند برای حفظ ترکیب و ساختار پوشش گیاهی اينسرگین می

تیجه مواد غذايی در نبهن دسترسی گیاهان هايی ن یر چرای انتخابی، لگدکوبی و تغییر در میزافعالیت

نقش علفخواران در الگوهای تنوع گیاهی هم در سطح بهدفع سرگین و ادرار، تاکنون توجه بسیار زيادی 

نوان عبهوضو  اهمیت علفخواران وحشی را بهانداز شده است. نتاين اين تحقیق محلی و هم در سطح چشم

ا رشد در رابطه ببهدهد. شواهد رو های گیاهی نشان میبسیاری از گونههای پتانسیل برای انتقال دهنده

ها و سیستم گوارشی متفاوت در فرايند انتقال بذر از طريق سرگین نه تنها بر نقش علفخواران با جثه

نوز های مناسب اما هکند بلکه آرايش و چیدمان مکانی قطعات و لکهبهبود شرايا زيستگاهی تأکید می

 پذير مدهای در معرض انقراض و آسیبها را برای رشد و استقرار و يا احیای گونهشده زيستگاهاشغال ن

ايدار فاظت پ، حدهد. در صورتی که گیاهان بتوانند پلی بین فاصله مکان و زمان ايجاد کنندن ر قرار می
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داده شد که  پذير و در معرض خطر تممین خواهد شد. در اين مطالعه نشانهای گیاهی آسیبجمعیت

 اين هدف از طريق انتقال بذر از طريق سرگین ياری کند.بهتواند ما را جهت رسیدن آهوی ايرانی می
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