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  چكيده

هاي داراي  در زادآوري گونهنقش  اين شناسايي .نقش مهمي در زادآوري برخي گياهان دارند و بذرخوار  افشان گردهحشرات       
اهميت  تثبيت نيتروژن، در حفظ و توسعه آنها تواناييخوراك و داراي ارزش غذايي باال با  هاي خوش خصوص لگوم اي به پراكنش لكه

 Hedysarumهمداني آنها در توليد بذر گونه اسپرس كنش و تعيين برهمحشرات  اين اين مطالعه با هدف بررسي نقش. اي دارد ويژه

criniferum   افشان و حضور بذرخوار،  تيمارهاي حذف گرده ،اين منظور در رويشگاه طبيعي اين گياه  به. انجام شداستان اصفهان در
براي . بذرخوار اعمال گرديد افشان و افشان و حذف بذرخوار و شاهد يعني حضور گرده افشان و بذرخوار، حضور گرده حذف گرده

ي يمتغيرها. استفاده شداي  پارچهتوري  با پوشش هاي فسهاي گياه از ق افشان و بذرخوار بر روي پايه ممانعت از ورود حشرات گرده
 .ندشدارزيابي بذرآلوده به بذرخواران به ازاي هر پايه گياه و نسبت  بند بنشندر  شدهتوليد بند بنشن توليدشده، بذرتعداد كل از قبيل 

برابر نسبت به غياب  6/62 بذر توليدي برابر و 6/47 ها بندبنشنمفيد بوده و باعث شده   افشان كه حضور حشرات گرده داد نتايج نشان
اين  به .آلوده كنندغياب بذرها را نسبت به حالت  ٪27توانستند  Bruchidaeخانواده  هاي بذرخوار سوسكعالوه  بهافزايش يابد  ها آن

بذرخواران عامل اصلي  كه نشان دادنتايج . ها اهميت بيشتري نسبت به بذرخواران در زادآوري اين گياه دارند افشان ترتيب گرده
شود  باعث مي يافشان گردهوجود تخريب بخشي از بذرها توسط بذرخواران،  باوجود شوند و محسوب نمي  محدوديت پراكنش اين گونه

 ٪95سطح احتمال گونه در اين ها و بذرخواران در زادآوري  افشان همچنين اثر متقابل بين گرده. كه اختاللي در بقاي آن به وجود نيايد
  .دار نشد معني

  
   حشره -كنش گياه برهم، اسپرس همدانيبذرخوار، حشرات ، افشان گردهحشرات  :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

 فراينـد مجموعه بذر و ميوه يك گياه عناصر بحرانـي در  
توانند اندازه و توزيع جمعيت آن را  زادآوري آن هستند و مي

 ,Louda & Potvin, 1995; Turnbull et al( تعيـين كننـد  

مجموعه بذر به ارتباطات متقابل بين حيوانـاتي كـه    ).2000
گذارنـد از  ثيرأتافشـاني، بـذرخواري و علفخـواري     در گرده
و شـرايط  همچنين در دسترسي گياه به مواد غذايي يكسو و 

منطقـــه از ســـوي ديگـــر بســـتگي دارد  ييميكروكليمـــا
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)Schemske & Horvitz, 1988; Rathcke & Jules, 

 عوامـل  كنـار  در بذرخواران و ها افشان گرده تيفعال. )1993
 انـداز  چشم اتيخصوص مهاجم، هاي گونه ليقب از دكنندهيتهد
 هـاي  گونـه  از ياريبس يزادآور تواند مي شگاهيرو بيتخر و

 قـرار  تـأثير  تحـت  اي و كرده محدود را ريپذ بيآس اي و نادر
 متقابـل  اثـرات  يابيارز و ياكولوژ مطالعات گذشته در. دهد
ـ اثر  ارزيابي فقط شاملزنده  عوامل و اهيگ  يمـورد رو  كي
ـ به عنوان مثال اثـرات متقابـل گ  ( اهيگ و ) افشـان  و گـرده  اهي
 به عنوان مثال اثـر (موارد  گريگرفتن اثرات همزمان د دهيناد

ـ گ يهـا رو  افشـان  همزمان بذرخواران بذر و گرده بـوده  ) اهي
ـ ا كـه  )Abdala-Roberts et al, 2009( اسـت   در امـر  ني
 يطـ  در. شـود  ينادرسـت  جينتا به منجر توانست يم يموارد
عامل  كياز  شياثرات متقابل ب يگذشته عالقه به بررس هده

 & Strauss( شده است شتريب اهياز گ يخاص يژگيو يبر رو

Irwin, 2004(. ـ گ يزادآور ييتوانـا  يريگ اندازه بنابراين  اهي
 يسـو  از متقابـل  يانتخـاب  يفشـارها  جـه ينت در يحدود تا

 & Kudoh) اسـت  خواران وهيم و بذرخواران ،ها افشان گرده

Wingham, 1998; Herrera et al., 2002; Gomez, 

2008) .  
 يطيرمحيغ عوامل نهيزم در شده انجام مطالعات يبررس

 اثر ژهيو هب و تنان نرم جوندگان، اثر كه دهد يم نشان زنده
 منطقه كي در ياهيگ پوشش عملكرد يچگونگ بر حشرات

 در ياديز يكياكولوژ هاي پرسش هنوز و شده مطالعه كمتر
 تنها مطالعات يبرخ در. است مانده يباق پاسخ يب نهيزم نيا

 توسط) بذر اي و گل برگ،( اهيگ از هيتغذ بار انيز اثر
 اثر اي و افشان گرده حشرات نقش به و تحقيق شده حشرات
 ;Skalicka et al, 2004( است نشده يا اشاره آنها نيب متقابل

Rausher & Feeny, 1980; Takahashi & Huntl, 

2010.(  
 بسياري در حشره-گياه بين متقابل اثرات اينكه با وجود

بر روي  كمي مطالعاتاما  كند، مي عمل همديگر با حاالت از
 علفخواران يا بذرخواران و ها افشان گرده بين تركيبي اثرات 

 .)Cunningham, 2000 ( انجام شده است بذر مجموعه بر
Cariveau  و مستقيم اثرات به )2004(همكاران و 

 Castilleja گياه بر بذرخواران و ها افشان گرده غيرمستقيم

linariaefolia بذرخواران كه گرفتند نتيجه و رداختندپ 
 عمل گياه اين روي بر قويتري بطور ها افشان گرده به نسبت
 يدستكار با) 2009( همكاران و  Abdala-Roberts.كنند مي

 Ruellia گونه يرو بر يبذرخوار و يافشان گرده همزمان

nudiflora ديتول بر ياديز اثرات بذرخواران، كه دادند نشان 
 داشتند حضور ها افشان گرده كه ياهانيگ در يول داشتند بذر
  . ندادند نشان خود از ها وهيم به نسبت يليتما چيه

 اي و بذرخواران تيفعال اثر منظور به كه يمطالعات در
 از معموالً است انجام شده بذر ديتول بر ها افشان گرده
 كه شود يم استفاده آنها اثر حذف يبرا يمختلف يها روش

-Abdala( ها كش حشره كاربرد به مثال بطور توان يم

Roberts et al, 2009; Takahashi & Huntly, 2010; 

Crawley, 1989 (يها زمان در كه ييها سهيك از استفاده اي و 
 تيفعال از تا شود يم دهيكش اهانيگ يرو بر نظر مورد

. كرد اشاره )Skalicka et al, 2004( بماند امان در حشرات
 ورود از يريجلوگ منظور به زين مطالعات از يبرخ در

 با ييها حفاظ از يشيآزما يها پالت داخل به حشرات
 شده استفاده رهيغ و  ميوينيآلوم ،يميس مختلف يها جنس
 & Rausher & Feeny, 1980; Valdivia( است

Niemeyer, 2007(. يدهايتهد و ها قابليت شناسايي 
 آنها توسعه و حفظ جهت در بومي و ارزش با هاي گونه
 شرايط و هابذرهاي  ويژگي بر عالوه. است ضروري امري
 شده ديتول يبذرها تيفيك و تيكم آن، استقرار و زني جوانه

 بذرخواران و ها افشان گرده متقابل اثرات از يناش خود كه
 در و گونه يك جمعيت تعيين مهم عوامل از زين باشد، يم

 هاي گونه توسعه و حفظ در. است گونه آن پراكنش نهايت
 و نادر هاي گونه و خطر معرض در اي و ريپذ بيآس ،يبوم

 هرز، هاي علف و مهاجم اهانيگ تيريمد در نيهمچن
 از آنها يزادآور در كننده ديتهد و مشوق عوامل شناخت

 نقش راستا نيا در. است برخوردار يخاص تياهم
 اي مشوق عوامل از يكي عنوان به بذرخواران و ها افشان گرده
 ارزش با هاي گونه از ياريبس يزادآور در كننده ديتهد

 گياهان كردن اهلي براي ،. است هتحقيق شد كمتر يحفاظت
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 ،گياهي تحقيقات بهبود براي همچنين و بومي و زراعي مهم
 است مهمافشاني  گرده و مثل توليد سيستم از آگاهي

.(Bullita et al, 1993) نقش از يگاهآ سوي ديگر از 
 يزادآور در آنها متقابل اثرات و بذرخواران و ها افشان گرده
 گريد ياكولوژ يهايسازگار شناخت بر عالوه ها، گونه
 اي و يمرتع ارزش با هاي گونه كردن يزراع در تواند مي
 منطقه به آنها توسعه و حفظ براي يبوم هاي گونه يمعرف
 مثل ديتول ستميس يوابستگ زانيم از يآگاه .باشد ديمف ديجد
 آنها تيريمد در بذرخوار اي و افشان گرده حشرات به اهانيگ

 گونه نيا تيريمد نيهمچن. باشد داشته تياهم تواند مي
 كارا ياقتصاد نظر از و مؤثر اريبس ابزار تواند مي زين حشرات

 يزادآور شيافزا و نادر هاي گونه هاي تيجمع حفظ براي
 حفظ موارد يبرخ در. )Engeman et al, 2009( باشد آنها
 گونه حفظ در تواند مي يخاص هاي افشان گرده تيجمع
 عوامل ليقب از يمتعدد عوامل. شود واقع ديمف يخاص
 شدن پراكنده در تواند مي زنده عوامل و رزندهيغ يطيمح
و  مشوقعوامل  ييشناسا. باشند داشته نقش اهانيگ هاي هيپا

 يا پراكنش لكه يدارا يها گونه يكننده در زادآور ديتهد
باال  ييارزش غذا يخوراك و دارا خوش يها لگوم ويژه به

تواند در حفظ و توسعه آنها  مي تروژن،ين تيتثب تواناييبا 
 . داشته باشد تياهم

 فارسي نام با Fabaceae تيره از Hedysarum جنس
 نظر از تمايز قابل گونه تعدادي شامل معطر، ماش يا اسپرس
 كاريوتيپي مشخصات و مثلي توليد سيستم ،شناختي ريخت

 نواحي در آن از گونه 200 حدود در كه باشد مي دنيا در
 شمال و آفريقا شمال آسيا، اروپا،( شمالي نيمكره معتدله
 چندساله گونه 18 حدود نيز ايران در. دارند انتشار) آمريكا
 هاي گونه از برخي. )Baatout, 1996( دارد وجود اي علوفه
 نيتروژن تثبيت در زيادي اهميت گرهك، داشتن با جنس اين
 Byoung, 2002(. Hedysarum( دارند خاك سازي غني و

criniferum Boiss كه است ساله چند علفي هاي گونه از 
 H. ecbatanum ديگر نام با و بوده ايران كشور انحصاري

Beck شود مي شناخته نيز )Rechinger, 1984( .شگاهيرو 
 منطقه در متر 2700-1800 ارتفاع در ،يكوهستان مناطق آن

 در رانيا در آن پراكنش. است شده گزارش يتوران - رانيا
 و زدي اصفهان، اراك، لرستان، كرمانشاه، همدان، هاي استان
 تيوضع) Jamzad )1999 و Jalili. باشد مي ياريبخت

. اند كرده گزارش خطر معرض در كمتر را گونه نيا يحفاظت
. باشد مياين جنس داراي نيام بند بند يا دانه تسبيحي 

اي ناشكفته  يا ميوه بنشن )loment يا lomentum(تَسبيحي 
است از نوع نيام يا خورجين كه غالف آن در فاصله 

هايي  به عبارتي، بنشن يا ميوه. ها باريك شده است دانه ميان
كه شود،  اي تقسيم مي دانه هاي يك رسند به بخش كه وقتي مي

  .(Beentje, 2010)شوند  تسبيحي ناميده مي
 Hedysarum گونه پراكنش نكهيا به توجه با 

criniferum از ياريبس و شد مي دهيداي  لكه صورت به تنها 
 هاي سوسك يالروها يحاو و زده ان آفتاهيگ نيا بذرها 

 كه رفت مي انتظار شدند دهيد Bruchidae خانواده بذرخوار
 در  ميمه عامل زنده عوامل از يكي عنوان به بذرخواران

 نيا هدف بنابراين. باشند اهيگ نيا پراكنش شدن محدود
 نييها و بذرخواران و تع افشان نقش گرده يبررس قيتحق
 .H يهمدان بذر گونه اسپرس ديآنها در تول تياهم

criniferum ديگرد نييتع.  
  

  ها مواد و روش
 عرصه مورد مطالعه

افشان و نيز  منظور بررسي نقش حشرات گرده به
آزمايشي در  بذرخواران در زادآوري گونه اسپرس همداني،

 يمل ايستگاهمنطقه ايران و توراني در  در محل رويشگاه آن
توابع استان  از چادگان منطقه در واقع آبخيزداري تحقيقات

 و شمالي عرض دقيقه 43 و درجه 32 موقعيت اصفهان در
 متوسط ارتفاع. شد انجام شرقي طول دقيقه 46 و درجه 50

 289 بارندگي متوسط متر، 2100 دريا سطح از ايستگاه
 رطوبت متوسط وC9/10° ساالنه دماي متوسط متر، ميلي
 اقليمي بندي طبقه اساس بر. است درصد 48 هوا نسبي

 داراي رود زاينده سد آبخيزداري تحقيقات ايستگاه دومارتن
  . باشد مي خشك نيمه اقليم
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هاي فلزي  هايي از جنس پايك قفساز  1392در بهار 
هاي  متر و پوششي با پارچه سانتي 150×150×75در ابعاد 

هاي يك ميليمتر، به شكل  توري بسيار ريز با اندازه روزنه
ها  پس از بررسي مقدماتي رويشگاه قفس. شدمكعب استفاده 

 نحوي در عرصه بهبر حسب تعداد، فاصله و قطر گياهان، 
پايه اسپرس همداني در هر يك  5-3كه حداقل  مستقر شدند
  ). 1شكل(داشته باشد از آنها قرار 

حذف ) الف :عبارتند از شده اعمالتيمارهاي 
به كمك نصب قفس بر روي گياهان مورد ها  افشان گرده

قفسدر قبل از مرحله گلدهي و برداشت  آزمايش قبل از ها  
ميوهورود به مرحله   ،ها افشان دهي به منظور بررسي اثر گرده 

دهي  ميوهقبل از مرحله  با نصب قفسحذف بذرخواران ) ب
ها و  افشان حذف گرده) ج ،منظور بررسي اثر بذرخواري به

قبل از مرحله گلدهي تا پايان  با نصب قفسبذرخواران 
افشاني و  منظور بررسي اثر متقابل گرده بهدهي  ميوهمرحله 

كه با موانعي كه از ابتداي مرحله  دليلبذرخواري به اين 
نند، دهي همچنان باقي بما گلدهي ايجاد و تا مرحله ميوه

خواران بر توليد  ها و بذر افشان توان نقش همزمان گرده مي
( بذر گياهان را بررسي كرد Herrera, 2000 حالت ) و د )

و در حالت  قفسي نصب نشده است شاهد كه بر روي گياهان
تكرار براي هر تيمار در نظر  چهار. طبيعي بررسي شدند

پايه  70قفس توري و حدود  12گرفته شد و در مجموع 
 1 ها در جدول زمان استقرار قفس .ارزيابي و تحقيق شدگياه 

با دهي  ميوهسپس در پايان مرحله . نشان داده شده است
هاي گياهي در هر تيمار بذرهاي گياهان  مراجعه به پايه

.شد آوري جمع  
  

  هاي مورد بررسي هاي توري شكل در اعمال هر يك از تيمار مدت زمان استقرار قفس -1جدول

  هاي توري  مدت زمان استقرار قفس
  )4/02/1393(قبل از مرحله گلدهي 
)1/03/1393(دهي تا قبل از مرحله ميوه

  ) 1/03/1393( دهي قبل از مرحله ميوه
  )5/04/1393( دهي تا پايان مرحله ميوه

    هاافشان گردهتيمار حذف 
    تيمار حذف بذرخواران بذر

    ها و بذرخواران افشان تيمار حذف گرده
    )ها و بذرخواران افشان حضور گرده(حالت شاهد

  
  

 ها و بذرخواران در زادآوري گونه اسپرس همداني افشان ها به منظور بررسي نقش گرده استقرار قفس -1شكل
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منظور تعيين  به) ج(و  )ب(ذكر است كه در تيمار شايان 
دهي، سطح خاك با  نقش بذرخواران در مرحله ميوه

هاي  پاشي شد تا از رشد الرو كش كلرپيريفوس محلول حشره
حشراتي كه ممكن است از سال قبل زير خاك باقي مانده 

ظهور حشرات بالغ در قفس جلوگيري  در نتيجه باشند و
افشانها نيازي به  بررسي نقش گرده در حاليكه در. شود

  .شتضدعفوني كردن محيط خاك وجود ندا
توليد شده، تعداد  بندبنشن، تعداد كل پايه گياهبراي هر 

بذرآلوده به و نسبت  ها بندبنشندر  شده توليد كل بذر
با باز كردن  گياهدر  كل بذر .گرديدمحاسبه بذرخواران 

 در آنمحصور  بذرو تعداد  آوري جمع بندبنشنهر 
بر تعداد كل  آلوده بذرها  تعداد با تقسيم .شمارش شد

 بذرها نسبت ) آسيب ديده و سالم( شده آوري جمع بذرها 
 حضور الرو در .هر پايه گياه محاسبه گرديددر آلوده 
تلقي  زده آفتبذر آن به منزله مدفوع  يا و بندبنشنداخل 

 ).Abdala-Roberts et al, 2009( شد

افشان  مقايسه اثرات گردهها و  براي تجزيه و تحليل داده 
 از طرح كامالً مورد مطالعه  و بذرخوار در زادآوري گونه

در توليد  تيمارها تصادفي و نيز به منظور تعيين اهميت نقش
با استفاده از ها  بذر اين گياهان، از آزمون مقايسه ميانگين

  .استفاده شد SPSS ver.20نرم افزار 
  
  نتايج

هاي  ها نشان داد كه بين تيمار نتايج تجزيه واريانس داده
 داري مختلف اعمال شده بر روي گياهان تفاوت معني

)05/0≤p ( و بذر تشكيل شده به  بنشنكل بندهاي در ميزان
آلوده شده به كل بذر  بذرها و همچنين نسبت ازاي هر پايه گياه 

افشاني در  اثر گرده. تشكيل شده در هر پايه گياه وجود دارد
دار شد ولي  ها و بذر تشكيل شده در گياه معني بندبنشنتوليد 

 .نداشت وجود داري معنيآلوده به كل بذر اثر  بذرها در نسبت 
آلوده  بذرها اين در حالي است كه اثر بذرخواري تنها در نسبت 

جدول ) (p≥05/0( بوددار  ذر تشكيل شده در گياه معنيبه كل ب
2 .(  

  
 H. criniferumگيري شده در گياه  افشاني و بذرخواري بر متغيرهاي اندازه تجزيه واريانس اثر گرده -2جدول

   ميانگين مربعات  

 منابع تغييرات
درجه 
 آزادي

 بذر تشكيل شدهكل  تشكيل شده بندبنشنكل 
آلوده شده به كل بذرها نسبت 

  بذر
2/54056 1 افشانيگرده ** **6/34132 ns 008/0 

 ns25/110 ns 6/217 ** 204/0 1 بذرخواري

 ns00/1 ns 5/76 ns 006/0 1 بذرخواريو  افشانيگرده

 015/0 4/78 9/103 12 خطا

  .دهد ميداري را نشان  معنيدرصد و عدم  داري در سطح يك معنيبه ترتيب  nsو ** 
  .)P≤05/0( دار نشد يك از متغيرهاي مورد ارزيابي معني افشاني و بذرخواري در هيچ اثر متقابل گرده

 

ها، كل  افشان به حضور يا عدم حضور گرده با توجه
تفاوت  H. criniferumتشكيل شده در گياه  هاي نشنببند

بيشترين . ندداددرصد از خود نشان  99داري در سطح  معني
حضور ( بندبنشن توليد شده در گياه در حالت شاهد

مشاهده  122±4/7با ميانگين ) ها و بذرخواران افشان گرده
افشاني داده شد و  شد و در حالتي كه به گياهان اجازه گرده

شده با كل بنشن تشكيل البته  .تنها بذرخواران حذف شدند
داري را به لحاظ آماري با  تفاوت معني 116±5/6ميانگين 
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ها  افشان همچنين در حالتي كه گرده. حالت شاهد نشان نداد
حذف شدند ولي به بذرخواران اجازه فعاليت داده شد كل 

بود كه  5±8/2تشكيل شده در گياه با ميانگين  بنشنبند
ها نشان  افشان كاهش شديدي را در مقايسه با حضور گرده

ها و بذرخواران مشاهده شد  افشان در تيمار حذف گرده. داد
). الف 2 شكل( بر روي گياه توليد نشد  يبنشنكه هيچ 

در  H. criniferumباالترين ميزان بذر توليد شده در گونه 
با ميانگين ) انها و بذرخوار افشان حضور گرده(حالت شاهد 

مشاهده شد كه نسبت به حالت غياب  1/6±100
ها و بذرخواران كه در آن بذري توليد نشده است،  افشان گرده

در تيمار . دهد افزايش بسيار زياد توليد بذر را نشان مي
ها و حذف بذرخواران ميزان كل بذر  افشان حضور گرده

حالت است كه نسبت به  88±1/6توليدي به ازاي هر پايه 
داري  شاهد كمتر بوده است ولي به لحاظ آماري تفاوت معني

ها  افشان همچنين در حالت غياب گرده. نشان نداده است
كاهش چشمگير بذر توليدي در گياه مشاهده شده 

كه در حالت حضور بذرخواران اين ميزان با ميانگين  طوري هب
ها  افشان بوده است كه در مقايسه با حضور گرده 9/1±3

درصد از خود نشان داده  99در سطح را داري  تفاوت معني
  ).ب 2 شكل( است
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  )ب(      )الف( 

  افشاني  در تيمارهاي حضور و عدم حضورگرده )ب(و بذر توليد شده ) الف(بند بنشن تشكيل شده  تعداد كلميانگين مقايسه  -2شكل
  H. criniferum و بذرخواري اعمال شده بر روي گونه

  
ها در حضور بذرخواران  باالترين درصدآلوده شدن بذر

رخ داده است بطوريكه ايـن ميـزان در حالـت شـاهد بـا      
افشـان و   و در حالت غيـاب گـرده   27/0±02/0ميانگين 

بـوده كـه از    19/0±12/0حضور بذرخواران با ميـانگين  
. داري از خود نشان نداده اسـت  لحاظ آماري تفاوت معني

بسـيار   بـذرها  نسبت آلـودگي  حالت غياب بذرخواران در
بطوريكه ايـن ميـزان در حالـت حضـور      پايين بوده است

تعيـين   01/0افشان و غياب بذرخواران بـا ميـانگين    گرده

كه در مقايسه بـا تيمـار حضـور بـذرخواران تفـاوت       شد
 در. درصـد نشـان داده اسـت    99داري را در سـطح   معني
 نكـه يا ليبدل ، افشان گرده و بذرخوار حشرات ابيغ حالت

 آلـوده  بذر ، بنابراينودهب نشده ديتول يبذر جهيدرنت و امين
توان بيان كرد  ميرو  از اين .است نداشته وجود زين يا شده

در حـالتي اسـت كـه     بـذرها  كه كمترين خسارت وارده به 
ها حضور داشته ولـي بـذرخواران بـذر حـذف      افشان گرده

  ).3شكل( شده باشند
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مقايسه ميانگين نسبت بذر آلوده شده در تيمارهاي  -3شكل

  H. criniferumافشاني و بذرخواري اعمال شده بر روي گونه  گرده
  

  بحث
 گياهان گلدار بوسيله انواع بيشماري از بازديدكنندگان

)Visitors(  گل شامل حشرات از جمله زنبورها، بال
تواند اثرات  ميشوند كه اين امر  مي و غيره احاطه  پولكداران

مثبت يا منفي بر توالي زادآوري گياهان و ويژگي گل و 
 هاي يافته ).Cariveau et al, 2004( تكامل گياه داشته باشد

در مهمي ها نقش بسيار  افشان اين مطالعه نشان داد كه گرده
دارند ولي  H.  criniferum توليد نيام و بذر در گونه

عنوان بخشي از گياهخواران نقش كمتري در  بذرخواران به
در تيمار . گياه داشتنداين توليد بذر و به عبارتي زادآوري 

گياه با  هاي و بذر ها بندبنشنتوليد  ها افشان حذف گرده
بذر به ازاي  94بند و  119كاهش شديدي روبرو شد و از 

بذر در غياب  2بند و  3به  ها افشان گردههر پايه در حضور 
ها باعث شده است  افشان حضور گرده .آنها كاهش يافت

برابر بذر توليد شده در  6/62و  ها بندهاي بنشن برابر 6/47
به عبارت . افزايش يابدها  گرده افشاننسبت به غياب آنها 

 درصد بند بنشن و 1/2ها تنها  ديگر در غياب گردافشان
تشكيل  ها افشان گردهنسبت به حضور  درصد بذر 6/1

و بذر خواران هيچ نيام  ها افشان گردهدر حالت غياب . گرديد
و  بنشنو بذري در گياه توليد نشده است و تشكيل تعداد كم 

و حضور بذر خوار تنها به  افشان گردهبذر در حالت غياب 
ها بعد از مرحله  اين دليل است كه پس از برداشت قفس

گياه  هاي هنوز بر روي پايه ها گل تعدادي از گلدهي احتماالً
ي افشان گردهبنابراين توانستند توسط حشرات  ،وجود داشته

توان بيان كرد كه تشكيل نيام و بذر در  ميبنابراين . شوند
وابسته به حضور  كاملبطور  H. criniferumگونه 
در  ها افشان گردهنقش اساسي  البته. است ها افشان گرده

مقايسه با بذرخواران در توليد ميوه و بذردر برخي گياهان 
 Hedysarumو  Aristolochi achilensisديگر مانند گونه

boreale Nutt نيز مشاهده شده است )Valdivia & 

Niemeyer, 2007; Swoboda, 2007(  و اين در حالي است
كه در برخي از گياهان وابستگي زادآوري گياه به  

 ,.Herrera et al( باشد مي ها افشان گرده بيشتر از بذرخواران

 )2009(و همكاران  Abdala robertsبه عنوان مثال  .)2002
ها و بذرخواران بر زادآوري گونه  افشان با بررسي اثر گرده

Ruellia nudiflora  بيان كردند كه بذرخواران در توليد بذر
ها دارند و اين  افشان تري نسبت به گرده كليدياين گونه نقش 
ها به  نياز لگوم. است خودگشنهايي است كه  گونه جزء گونه
به اينكه آيا اين گياهان  با توجهافشان  حشرات گرده

هاي  در واريته. هستند متفاوت است و يا دگرگشن خودگشن
و  اند شدهها و كالله در يك گل واقع  پرچماغلب  خودگشن

وابسته نيستند وري آزادبراي  افشان گردهبه حشرات 
ها و كالله در  پرچممعموالً  دگرگشنهاي  واريته درحاليكه در

قرار دارند در گياهان مجزا از هم  ويژه هبمختلف  هاي گل
 ,Richards( افشاني الزاميست وحضور زنبورها در گرده

 هاي اين در حالي است كه در بسياري از گونه). 1986
به  افشان گردهميزان وابستگي گياه به حشرات  خودگشن

صورت اختياري است و اغلب مشاهده شده كه حشرات 
ي و توليد بذر اين گياهان افشان گردهدر موفقيت  افشان گرده
اغلب ). Nair et al, 2004; Swoboda, 2007( هستند مؤثر
 ليو هستند خودگشن جنسهاي ديگر اين  گونه
 دارند ياساس نقش آنها بذر ليتشك در ها افشان گرده

)Swoboda, 2007; De Las Heras et al, 2001; Louati-
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Namouchi et al, 2000 .(داللت بر  پژوهشاين  هاي  يافته
هاي اين  گونههمانند ديگر  H. criniferumگونه  اين دارد كه

زيرا در  ي وابسته استافشان گردهجنس به زنبورها براي 
و بذري  بنشنو بذرخواران هيچ  ها افشان گردهتيمار حذف 

ي، باال بردن افشان گردهنتيجه مهم  .بر روي گياه تشكيل نشد
 Ghanavati. ايجاد تنوع در مواد ژنتيكي فرزندان است بخت

بيان اي  مزرعههاي  بر اساس آزمايش) 1391( و همكاران
 Onobrychisچند ساله زراعي كردند كه دو لگوم 

altissima و O. viciaefoliaو فعاليت حشره  بوده دگرگشن
  .ضروريست ها آنو ميوه در  براي توليد دانه

اغلب بذرخواران قبل از پراكنش بـذر در ميـان گياهـان    
تواننـد اثـرات زيـادي بـر توانـايي       ميو  هستند  شايعگلدار 

ايـن  . )Louda & Potvin, 1995(فيزيكي گياهـان بگذارنـد   
 ها گلبه  ها ميوهالروهايشان درون  رشد و نمو برايحشرات 

دسته اول بذرخواراني هستند . متكي و اغلب سه نوع هستند
دسـته دوم  . نيز عمل كننـد  افشان گردهتوانند به عنوان  ميكه 

شامل آنهايي است كه پس از استقرار ميوه يا بذر، درون آنها 
كنند و دسته سوم بذرخواراني هستند كه قبـل   ريزي مي  تخم
 Cariveau et( كنند ميتخم ريزي  ها گلي روي افشان هگرداز 

al, 2004.(    در اين تحقيق مشخص شد كه آلودگي و تغذيـه
بذر  هاي سوسكبيشتر مربوط به H. criniferum گياه  بذرها 

بوده و به همين دليل اين حشرات  Bruchidaeخانواده  خوار
باشـند و معمـوالً پـس از فعاليـت      مـي از نوع دوم  بذرخوار

هاي  باالترين ميزان صدمه به بذر. كنند ميعمل  ها افشان گرده
مربوط به تيمـار حضـور    H. criniferumتوليد شده در گياه 

بذرخواران است و در حالت غياب بذرخواران كمترين ميزان 
در حالـت شـاهد كـه    . صدمه به گيـاه مشـاهده شـده اسـت    

انجام افشاني و بذرخواري گياه  گونه محدوديتي در گرده هيچ
ها را مـورد حملـه    درصد بذر 27±2است، بذرخواران  نشده

در حالي كه در تيمار حذف بذرخواران با استفاده . قرار دادند
 آلـوده  هـا  بـذر  درصدتنها يك  دهي، ميوهاز قفس در مرحله 

گيـاه را  و اين نقش مهم بذرخواران در ميزان صدمه به  شدند
ها ميـزان توليـد بـذر در     افشان با حذف گرده. كند آشكار مي

ــدود   ــاه ح ــد 4/98گي ــور    درص ــت حض ــه حال ــبت ب نس

تبـع آن بـذرخواران نيـز     و بـه يافـت   كـاهش  ها افشان گرده
اين تحقيق نشان داد كه  .كردندخسارت كمتري به گياه وارد 

در نتيجـه   مـورد مطالعـه   كاهش ميزان بذر توليدي در گيـاه 
تر بوده است كه خود خسارت  محسوسها  افشان حذف گرده

بر اساس نتايج بدست آمـده توليـد   . شود ميجدي محسوب 
و  هـا قـرار دارد   افشان گردهتأثير شدت تحت  بذر اين گياه به

اثـر متقابـل    .نداشـتند  بذركاهش توليد  بذرخوارها نقشي در
  گونـــهافشـــاني و بـــذرخواري در زادآوري  بـــين گـــرده

H. criniferum  ــد ــاهده نش ــدليل   مش ــايد ب ــت و ش فعالي
 بوده باشد و به همين دليـل  ها نيامبذرخوارها بعد از تشكيل 

 .و بـذرخوارها مشـاهده نگرديـد    ها افشان گردهمتقابل تأثير 
زادآوري افشـان در   و گـرده  اثر متقابـل بـين بـذرخوار    البته

ن امحققاز  برخيبه عنوان مثال  .متفاوت استبرخي گياهان 
افشـاني و بـذرخواري را    اثر متقابل گـرده  در مطالعات خود

 ;Abdalaroberts et al, 2009( دار عنـوان كردنـد   غيرمعني

Valdivia & Niemeyer, 2007.(  
تواند بر فراواني گياهان و  افشاني مي اختالل در گرده

 ).Ashman et al, 2004( گذار باشدتأثيربقاي جمعيت آنها 
شدن   كممورد  ها نگراني در از رويشگاهدر بسياري 

تواند منجر به محدوديت  ها وجود دارد كه مي افشان گرده
از . افشاني در مقياس جهاني شود وسيع گرده و بحران گرده

تواند اختالالتي  ويژه در ارتفاعات، مي هطرفي گرم شدن هوا ب
افشاني بوجود آورد و اين امر اثرات منفي  در زمان گرده

 Memmott et( ها خواهد داشت افشان گياهان و گردهبراي 

al, 2007( .ها  تغيير در خصوصيات زنده و غيرزنده رويشگاه
تواند منجر  ها مي افشان و تغييرات در طيف گياهان و يا گرده

ها شود  افشان به اختالل ارتباط بين گياهان و گرده
)Wilcock & Neiland, 2002 .( با توجه به وابستگي گياه

گونه  ايناي  لكهو پراكنش  ها افشان گردهاسپرس همداني به 
ها  افشان گردهدر عين انحصاري بودن آن، حفظ جمعيت 

بطور كلي . باشد ميمنظور حفظ اين گونه امري ضروري  به
تخريب بخشي از بذرها توسط  باوجودتوان بيان كرد كه  مي

بذرخواران، توليد بذر سالم و كافي توسط گياه در حضور 
شود كه اختاللي در بقاي آن  باعث مي افشان گردهحشرات 
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بنابراين بذرخواران عامل اصلي محدوديت . به وجود نيايد
  .شوند محسوب نمي  پراكنش اين گونه
  سپاسگزاري

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع همكاران محترم از 
در ايستگاه  ها قفسطبيعي استان اصفهان كه امكان استقرار 
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