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  چکیده 
بذرهاي این گیاهان با توجه به   و معرفی  ها و همچنین مطالعه ري آنگذا مشهد و نام  ي این پژوهش با هدف  بررسی و شناخت گیاهان هرز منطقه

هاي هرباریومی آنان تهیه و شناسایی شدند. در  آوري و نمونه علف هرز جمع  گونه 205آنان انجام شد. در آغاز این مطالعه  وصیات مورفولوژیکیخص
اي  درون ظروف شیشهبذرها   سازي، پاكو پس از ري آو هاي مورد مطالعه جمع نهو در زمان رسیدگی کامل بذرهاي هر گونه، بذرهاي گو  ي بعد مرحله

داري و نمایش بذرها شد. در  ، اقدام به طراحی و ساخت یک جعبه به منظور نگه کوچک ریخته شدند. سپس با توجه به نبود تجهیزات پیش ساخته
ي بذر تصاویري با  ي خصوصیات ریختی آنان، از بذرهاي موجود در مجموعه مطالعه و بذرها شناساییدر  پایانی، با توجه به اهمیت تصاویر ي  مرحله

ي خصوصیات  عنوان منبع مطالعه هاي هرز منطقه و همچنین به تواند به عنوان  یک مرجع شناسایی بذر علف کیفیت مناسب تهیه شد. نتایج این مطالعه می
 شناسی این بذرها مورد استفاده قرار گیرد. ریخت

 بذر، مورفولوژي بذر، شناسایی بذر، تصویربرداري از بذر. ي ه: مجموعلیديکات کلم
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Abstract 
This research was performed to investigate, identify and naming the weeds of mashhad area, also studying 
and introducing the seeds of this plant with attention to their morphological characteristics. The onset of this 
study was started by collecting 205 weed species and mounted on herbarium sheets. In the next phase and at 
the time of fully maturity of seeds, seed of each species collected and after purification of seeds, pure seeds 
obtained and were poured in glass vials. In attention to Absence of the prefabricated equipments for 
protection and displaying seeds we designed and built a case for this purpose. In final stage, considering the 
importance of seed images in seeds identification and studying the morphological characteristics of seeds, we 
prepared a set of high quality images from collected seeds. Results of this study could use as a reference for 
seed identification of weeds in this area and as a source for studying the morphological features of these seed. 
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  مقدمه

 در پایـداري  علـت  بـه  بـذر  مورفولوژیـک  هاي ویژگی
 بــراي اعتمـادي  قابــل ابـزار  گیــاهی، هـاي  گونــه از بسـیاري 
 مختلـف  ارقـام  شناسـایی  نیـز  و تاکسـونومیک  هاي پژوهش
دانـه از بافـت    نبذرهاي گیاهان نها. آیند می شمار به گیاهی

نامیـده  » کتخمـ  ي هآغـاز «تخمدان که  ي همریستمی دیوار
توان یک بذر لقـاح   را می . تخمکگیرند منشاء می شود می

برجسـتگی کـوچکی اسـت کـه      دانسـت کـه درواقـع    نشده
 تخمـدان  ي هبـه دیـوار   »بند« اي کوتاه به نام رشته ي هوسیل به

متصل است، محلی که بند به تخمدان متصل است برجسـته  
« و محل اتصال بند به تخمـک   شود بوده و جفت نامیده می

تشـکیل بـذر بـا    دانـه   در گیاهان نهـان  شود. مینامیده » ناف 
شـود آغـاز    می ترکیب گامت نر وماده که به آن لقاح گفته

گرده بر روي  ي هو استقرار دان افشانیشود. پس از گرده می
قـاحی مضـاعف بـا ترکیـب     ، لگرده ي هتشکیل لول و  هکالل

گامت دیگـر بـا   ترکیب زا و  ها با سلول تخم یکی از گامت
گیرد که برخالف گیاهان گلـدار   نویه صورت میثا ي ههست

در لقاح ساده است  یک ترکیب صورت گرفته و بازدانه که
گیرد،  کیب صورت میکه دو تر دلیل این دانه به گیاهان نهان

تـا کنـون تعـاریف متعـددي      .شود لقاح مضاعف نامیده می
هـاي هـرز ارائـه شـده اسـت. تعـاریف قـدیمی،         براي علف

د که از لحاظ زیبایی یا دانستن انی مییاههاي هرز را گ علف
 واید آن هنوز کشـف نشـده بـود.   ه یا فارزش بود استفاده بی

هایی بدانیم که  شاید بهتر باشد که این گیاهان را خود رست
هـاي   هاي زراعی، باغات و محل بر اثر فعالیت بشر در زمین

هاي هرز  ترین خصوصیات علف از مهماند.  دیگر رشد کرده
توان به  کرده است می "علف هرز شدن "ستعد ا را مکه آنه
ثر براي انتشـار در  هاي مؤ رداري آنان از ابزار و روشبرخو

علت به  هابذر این نظر، . ازشاره کرد، باغات و مراتع ا مزارع
ــتن ــم داش ــرین ابزار مه ــايت ــی   ه ــت خاص ــار، از اهمی انتش

هـاي   ي کنترل علفها روش ترین . اصولیبرخوردار هستند
کــه مــانع ورود یــا انتشــار بــذرها  هســتند  هــایی ، روشهــرز

هاي هرز از طریق بذر محصـوالت زراعـی    شوند. علف می

همـراه بـا   آلوده به بذر علف هرز، انتقال اندام یا بـذر گیـاه   
ــی، کمپوســت و   آالت کشــاورزي، کــود ماشــین هــاي دام

هاي  ، آبیاري و همچنین از طریق علوفه و دانهیوانات اهلیح
توان  طور کلی می . بهجدید می شوند ي هارد منطقخوراکی و

زمین به تکثیـر طبیعـی گیاهـان     ي هعنوان کرد اکولوژي کر
د همیشه این امکان وجود نـدار . بذر بستگی دارد ي هوسیل به

د زیرا گاهی این دو در یک که بذر و میوه را از هم جدا کر
هـا   و حتـی در گرامینـه   انـد  د منفرد با هم ترکیـب شـده  واح

شناسی  . خصوصیات ریختها غیر ممکن است فکیک آنت
ولی با این  دنشو صورت ژنتیکی کنترل می گیاهان و بذرها به

ی در زمان ثیر شرایط محیطت تأشکل گسترده تح وجود به 
اي کـه   ر مطالعهگیرند، به عنوان نمونه د رشد و نمو قرار می

 ي ) بر روي گونهEllison et al., 2004( الیسون و همکاران
Scarracenia purpurea L.    دریافتنـد کـه    ،انجـام دادنـد

انـد،   گیاهانی که به سمت نقاط مرتفع و سرد گسترش یافتـه 
اند کـه بـه لحـاظ     وجود آورده همتفاوت را ب ي هدو زیر گون

دیگر متمایز  صفات ظاهري بذر مانند اندازه و شکل از یک
ایجاد شده ها با تغییرات  هستند و نشان دادند که این تفاوت

در محــیط جدیــد ماننــد میــزان بارنــدگی همبســتگی دارد.  
 اي در مطالعه) Luzuraga et al., 2006(لوزارگا و همکاران 

، نشان دادنـد   L.  Sinapis arvensisي بر روي گونهدیگر 
که مقدار دسترسی به منابع گیاه مادري توسط بـذرها تـأثیر   

که  د، در حالیبذرها ندار ي هداري بر روي رنگ پوست معنی
بذر سویا  ي هدر پوست ها دانه تأثیر بـافت خاك بر روي رنگ

شناسایی بذرها توسط افـراد متخصـص    گزارش شده است.
که آشنایی به اصطالحات و مفاهیم   طوري شود به انجام می

هاي  هاي بذرشناسی و مجموعه تخصصی و دسترسی به کلید
یل وجود تفـاوت  دل باشد. همچنین به بذر آن منطقه الزم می

هاي مختلف و  هاي هرز در مناطق و اقلیم در بین فلور علف
هـا و   دلیل تفاوت در مورفولوژي گیاه و بـذر در اقلـیم   نیز به

هاي گوناگون، داشتن یک بینش قبلی از گیاهان هرز  خاك
ــه  ــه الزم بـ ــود در منطقـ ــی  موجـ ــر مـ ــد. نظـ ــویس  رسـ   دیـ

)Davis et al., 1996 (گونه  280بذر  ي هو مقایس با بررسی
شناسـی بـذرها و    لف هرز، یک منبع از اطالعات ریخـت ع

 ي ههـاي هـرز عمـد    اي براي شناسایی علـف  همچنین وسیله
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د ال تکزاس تا جنوب کانادا تهیه کرآمریکاي مرکزي از شم
دشت  اساس فلور پهن میک و برکه بذرها به شکل تاکسونو

بی یک کلید بر طبق خصوصیات جان مرتب شدند و 1آمریکا
 گروه توصیفی ارجاع داده و 22ی از بذرها، کاربر را به یک

هاي  توصیف ي همقایس ي هوسیل پس از آن، شناسایی کامل به
هاي تصویري و تصاویر رنگی در هر گروه  درج شده، طرح

مربوط به هر بذر حاوي  ریختی هاي شود. توصیف انجام می
ل سطح شکشکل و اندازه، اطالعاتی درباره نماي کلی بذر، 

مقطع، بافت سطح بذر، رنگ، و مکـان کلـی در بـین فلـور     
اي از  مجموعه ي هبا تهی )Dilorit, 1970( باشد. دیلوریت می

یـک کلیـد   هـاي هـرز آمریکـا     گونه از علف 192بذرهاي 
ي به منظور شناسایی این بذرها ارائه داده شناسی تصویر بذر

سـه   بـه  2مطـابق شـکل   ر بـذرها را  که براي این منظو است
الف: بذرهایی که به یک یا چند نوك  کالس شکلی شامل

تیز، ریشک، قالب یا خار، و یا به یک ریشک منشاء گرفته 
طـور   هـا کـه بـه    شـوند و یـا آن   از هر بخش از بذر ختم مـی 

مشخص در سطح مقطع خود سه گوش هستند. ب: بذرهایی 
لی. پ: بذرهایی بـا انتهـاي   با انتهاي بریده و  با رأس مستطی

بریده یا آنها که به یک یا چند نوك تیز، ریشک، قالب  غیر
شوند و یا آنها که فاقد یک ریشک منشـاء   یا خار ختم نمی

  گرفته از هر بخش از بذر هستند.

 )Fishel and Bradley, 2005همچنین فیشل و بردلی (
گونـه علـف هـرز     225یک راهنما به منظور شناسایی بـذر  

یکـا ارائـه دادنـد کـه حـاوي      متعلق بـه ایالـت میسـوري آمر   
هاي تاکسونومیک  تصاویر بذرها و توضیحاتی پیرامون تیره

هاي هرز را به سه گروه برگ پهـن،   آنها بود. آنها نیز علف
بنــدي کردنــد. خالیــد و شــاد  چمنــی و شــبه چمنــی تقســیم

)Khalid and Shad, 1990 اي بـر روي بـذر    ) در مطالعـه
ــه و    علــف ــزراع غــالت و پنب ــرز م ــاي ه ــوهه ي  باغــات می

ي گیـاهی   خانواده 27علف هرز متعلق به  59پاکستان، بذر 
صــورت  آوري و خصوصــیات ریختــی آنــان را بــه را جمــع

ي کوچک بسیاري  جداگانه شرح دادند. در مجموع اندازه
از بذرها، تفاوت در بلوغ آنان، و تفاوت در اندازه و رنگ 

ار دهـد، کـ   که تحت شرایط متفاوت خاك و اقلیم رخ مـی 
آور  اي دلهـره  شناسایی بذرها از روي ظاهرشان را به وظیفه

). از آنجـــا کـــه Dilorit, 1970( تبــدیل کـــرده اســـت 
هـاي   هاي بذري به عنوان مرجع شناسـایی ویژگـی   مجموعه

بذرها و مطالعات تاکسونومیک از اهمیت باالیی برخوردار 
ي  است، هدف از این پژوهش شناخت گیاهان هـرز منطقـه  

ایـن    و معرفـی   ها و همچنـین مطالعـه   گذاري آن ممشهد و نا
  بذرها با توجه به خصوصیات مورفولوژیک  آنان بود.

  
  Jonitz and Leist, 2009(. 1( توسط بردمن و نایسر آوري شده بذري جمع ي همجموع - 1شکل

Figure 1- the collected seed collection by Bredemann and Nieser (Jonitz and Leist, 2009).  
 

                                                             
 1. Flora of the Great Plains 
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تیز، ریشک، قالب  نوك یک یا چند ی که به: بذرهایDilorit, 1970 .A)هاي هرز توسط دیلوریت ( علف بندي شکل عمومی بذرهاي گروه - 2شکل

  . تندطور مشخص در سطح مقطع خود سه گوش هس که به ها و یا آن شوند ختم می یک ریشک منشاء گرفته از هر بخش از بذرو یا به یا خار، 
B با رأس مستطیلی. : بذرهایی با انتهاي بریده وCشوند ختم نمی قالب یا خارتیز، ریشک،  که به یک یا چند نوك آنهابریده یا غیر انتهاي  : بذرهایی با 

  و یا آنها که فاقد یک ریشک منشاء گرفته از هر بخش از بذر هستند.
Figure2- classifying the general morphology of weed seeds by Dilorit (Dilorit, 1970).A: seeds with apex 

terminating in a sharp point or points, awn, hook or spine, an awn originating from any the part of the seed,or 
which are distinctly triangular in cross section. B: seeds whit apex truncate or oblong in outline. C: seeds 

whit apex not truncate or which do not terminate in a sharp point or points, awn, hook or spine or which do 
not have an awn originating from any part of the seeds.  

  

  ها مواد و روش

  گیاهی ي همجموع  ي هتهی -1
گیاهان بود کـه   وريآ جمع ي هآغاز این پژوهش مرحل

مشـهد از مـزارع،    ي همنطقـ  هـرز  هـاي  علـف  ي هدر آن کلی
 ي هآوري شـد. محـدود   باغات و مراتع ایـن محـدوده جمـع   

 ي هها که در این پژوهش بـه منطقـ   آوري نمونه تقریبی جمع
در مختصـات جغرافیـایی آن    مشهد موسـوم بـود بـه همـراه    

وجـود  کـه   نمایش داده شده است. با توجه بـه ایـن   3شکل 
ــدام ــی  ان ــاي زایشــی م ــه  ه ــاي  توانســت در شناســایی گون ه
اي از  ثر باشــد و حتــی در پــارهآوري شــده بســیار مـؤ  جمـع 

خـاص بـود لـذا     ي هتنها کلید شناسایی یک گونموارد این 

دهـی آنـان    گـل ها تا حد امکان در زمـان   آوري نمونه جمع
هاي گیـاهی از اواخـر    آوري نمونه جمع ي همرحل انجام شد.

فروردین تا اواخر خرداد ماه به طول انجامید که در طی آن 
آوري و براي خشک شـدن   معو در هر نوبت، چند گیاه ج

خشــک کــردن نســبی  ،بعــدي ي همرحلــشــدند.  آمــاده مــی
ث هـا باعـ   کـه رطوبـت بـاالي بافـت     طـوري   بود بـه  ها نمونه

نشـده و از طـرف دیگـر    داري  پوسیدگی آنان در طی نگـه 
ــند.     ــته باش ــب داش ــام نص ــاف الزم را در هنگ ــل از انعط قب

و خشـک شـدن    فشـار هـا در بـین صـفحات     گذاشتن نمونه
هـا   هبوتـه در برخـی از گونـ    ي هانـداز  ، با توجه به اینکهآنان

هـا   بود که بـراي نصـب نمونـه    هایی تر از ابعاد کارت بزرگ
 Nبه شکل حرف  ه بودند بنابراین گیاهانگرفته شددر نظر 

A 

B 

C 
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 شـدند  شکسـته مـی   M شـکل   تر بـه  در صورت طول بیش و
آنان زیـاد بـود،    ه درهایی که حجم سبزین همچنین در نمونه

پـس از   .هـا قطـع شـدند    هـاي فرعـی و بـرگ    برخی از ساقه
هاي فشار نیـاز   ها در بین صفحات مقوا و تخته استقرار نمونه

تـا   شـوند  تعویض و هوادهینوبت این صفحات  بود تا چند
ــا  هــا در خشــک شــده و از پوســیدگی و رشــد کپــک  آنه

هـا بـر روي    ، نمونـه پـس از خشـک شـدن    .جلوگیري شود
و بـراق بـا ابعـاد     ضخیم با رنـگ سـفید   هاي کاغذي رتکا

ــتاندارد  ــانتی 5/29 در 5/41اسـ ــر سـ ــتفاده  و متـ ــا اسـ از  بـ
ــواري شــفاف نصــب شــدند.    چســب ــاي ن ــه رگ ســپس ب

 ي همتـري در گوشـ   انتیسـ  5/12در  5/7 مشخصاتی به ابعاد
پایین سمت راست کاغذ حاوي نمونه نصب شد که شـامل  

ــام علمــی، مــوارد:  ــام فارســی، ن خــانواده، تــاریخ، محــل   ن
آوري، نام تشخیص دهنـده و ... بـود. بـه ایـن ترتیـب       جمع
ها نصب شدند کـه   آوري و بر روي کارت گونه جمع 205

  نشان داده شده است. 4ها در شکل  آندو نمونه از 
آوري و تثبیـت گیاهـان بـر     ي جمع پس از پایان مرحله

ي علــوم گیــاهی  هــا بــه پژوهشـکده  هــا، نمونـه  روي کـارت 
دانشــگاه فردوســی مشــهد ارائــه و در حــد گونــه شناســایی  

 205ي گیـاهی شـامل    شدند. گیاهـان موجـود در مجموعـه   
  ودند.جنس ب 128تیره و  39گونه و متعلق به 

  ي بذري ي مجموعه تهیه -2
  ي بذرها تهیه 2-1

ــه   ــکیل مجموع ــس از تش ــم  پ ــاهی و ه ــا   ي گی ــان ب زم
آوري آنان  کامل بذرهاي هر گونه، اقدام به جمع  رسیدگی

آوري نادرســت بــذرهاي  شـد. بــه منظـور اجتنــاب از جمـع   
آوري بذرها، کـارت تهیـه    متعلق به هر گونه در زمان جمع

ي بـذر در نظـر    اهی کـه بـراي تهیـه   شده از هر گونه بـا گیـ  
شد و در صورت کسب اطمینـان   گرفته شده بود مقایسه می

شد و در پایان  آوري بذرها می از تطبیق آنان، اقدام به جمع
هـا   ي مربـوط بـه آن گونـه    هاي حاوي بـذر بـا شـماره    کیسه

آوري  ي جمـع  شـدند. در پایـان مرحلـه    گـذاري مـی   شماره
 هاي گونه شدیم. گونه 145ذر آوري ب بذرها، موفق به جمع

 119ي و  تیــره 36بــه متعلــق بــذري ي مجموعــه در موجــود
 ي تیــره متعلـق بــه  هــا گونـه  تعــداد بیشـترین  و بودنــد جـنس 

Asteraceae  8بود که فهرست آنها در جدول  گونه 27 با  
  ارائه شده است.

  
  ). A,B,C,Dقاطن ي همحدود(  مختصات جغرافیایی آنهمراه  به  علف هرز يها آوري گونه تقریبی جمع ي همحدود - 3کلش

Figure 3- Approximate area of collecting the weed species along with geographical coordinates. 
(area under A,B,C,D)  

A B 

C D 
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  :Echinochloa crusgalli  A:       Perovskia abrotanoides. B : گیاهان نصب شده بر روي کارت. ي هنمون - 4شکل 

Figure 4- Samples of mounted plants on card. A: Echinochloa crusgalli, B: perovskia abrotanoides 
  

  بذرهاي خالص ي هتهی 2-2
و   یـن آذ همـراه بـا گـل    شده ي هاز آنجا که بذرهاي تهی

کسـب بـذرهاي   الزم بود تا بـه منظـور   بنابراین  ،میوه بودند
بـا   سازي بر روي آنـان انجـام شـود.    خالص عملیات خالص

عملیـات  بـه   ،هـاي مختلـف   توجه به سـاختار میـوه در تیـره   
اغلب مـوارد بـا اسـتفاده از    در  تفاوتی نیاز بود.سازي م پاك

هاي مختلف و جریان هـوا،   و استفاده از الک بذرها سایش
ولـی در مـورد برخـی از     آمدند دست می بذرهاي خالص به

ــه کــاله میرحســن و تــوق،   ال، شــکر تیغــ  ماننــدهــا  گون
  ناپذیر بود. با دست اجتنابسازي یکایک بذرها  پاك

ــ -3 ــه ي هطراحــی و ســاخت جعب و داري  نگ
  نمایش بذر

داري و  نگـه  ي هسـاخت  نبـود تجهیـزات پـیش   با توجه بـه  
ــه   نمــایش بــذر ــازار و بــا توجــه ب هــاي  کــه کیســه ایــندر ب

داري طــوالنی مــدت  پالســتیکی محــل مناســبی بــراي نگــه
داري و  نگـه  ي هاقدام به طراحی و ساخت جعب رها نبودندبذ

 ظـروف  کـه  رسـید  بـه نظـر مـی   در ابتـدا   نمایش بذرها شد.
و  داراي اسـتحکام کـافی بـوده    بایسـت  می داري بذرها نگه

ــذا  ،دنمحتویــات آن قابــل رؤیــت باشــ   اي ظــروف شیشــهل

سـانتی متـر بـراي ایـن      5و ارتفاع  1اي شکل به قطر  استوانه
گونـه   145از  به دست آمـده یه شدند که بذرهاي منظور ته

از ایـن مرحلـه الزم    پـس  .ندشـد  هاي مجزا ریخته یشهدر ش
سـاخته  حـاوي بـذر    رار ظـروف براي استق اي بود تا محفظه
بـذرهاي داخـل   و داشـته   اي که قابلیـت حمـل   شود به گونه

برداشـتن و   امکـان همچنـین  و  ندبود میقابل رؤیت  ظروف
قـل، در  و ندر هنگـام حمـل   و  وجـود داشـته   گذاشتن آنان

بـا عنایـت بـه مـوارد      در نهایـت ماندند.  جاي خود ثابت می
سـانتی   50در  100چـوبی بـا ابعـاد      ي هبیان شده، یک جعبـ 

ر گرفته شـد،  راي این منظور در نظمتر ب سانتی 5متر و عمق 
سـانتی   90 چوبی به طـول  قطعاتبذر  محل استقرار ظروف

کـه   بودنـد  متـر  سانتی 4و با ارتفاع متر  یسانت 3 متر و عرض
متر و عمـق   میلی 16هایی به قطر  یک مته سوراخ ي هوسیل به

ک بـرش  متر در عرض آن ایجاد شد، سـپس بـا یـ    میلی 30
ي نحـو  ها برداشته شد بـه  چوب سانتی متر از عرض 1طولی 

. در ادامـه سـطح   یت بـود که نماي طولی این منافذ قابل رؤ
طـور   د شده با نوارهاي فوم سفید رنگ بـه داخلی منافذ ایجا

در شکل  ظروف ي ههاي نگه دارند پایه، ه شدکامل پوشاند
هـا در   از ایـن پایـه  عـدد   5تعـداد  داده شده است. نمایش  5

A B 
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ساخته شـده بـه شـکلی نصـب شـدند کـه در        ي هکف جعب
ر بـود  ها میس فضاي محدود جعبه، برداشتن و گذاشتن شیشه

ابـل  رو ق از نمـاي روبـه   روفو همچنین بـذرهاي داخـل ظـ   
سـاخته   ي هل بـذرها بـه جعبـ   . در هنگـام انتقـا  مشاهده بودند

سپس بر  هاي گیاهی و بر اساس تیرهابتدا ها  شده، این گونه
هـاي   با شـماره در نهایت حروف الفبا مرتب شدند و  اساس

  گذاري شدند. شماره 145تا  1

  
 مراه پوشش نصب شده.ي ظروف بذرها به ه دارنده هاي نگه پایه - 5شکل 

Figure 5- Protecctive bases for seeds vials with mounted cover. 
 

  

  
  ي بذر تشکیل شده. داري و نمایش مجموعه ي نگه جعبه - 6شکل 

Figure 6- Protective and displayer box for the constituted seed collection.  
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  تصاویربذرها ي هتشکیل مجموع -4
توانسـت   تصاویر مناسب از بذرها می بنجا که کساز آ

و در  را براي مدت طوالنی ثبت کند آنها اطالعات ریختی
هـاي   کلیـد  ي ههاي ظـاهري مربـوط بـه بـذر و تهیـ      توصیف

اقـدام بـه تهیـه تصـاویر از      ،داشـته باشـد   بذرشناسی کاربرد
کـه بـذرها داراي    ین مجموعه شد. با توجه به ایـن بذرهاي ا

برداري هستند الزم بود تـا ابـزار تصـویر    مختلفهاي  اندازه
نمـایی کـافی و کیفیـت     بزرگ ي همورد استفاده داراي دامن

ــذرهاي موجــود در    تصــویربرداري مناســب باشــد. طــول ب

در نهایـت  سـانتی متـر بودنـد.     1میلی متـر تـا    1مجموعه از 
ــ ــذرها   ي هتهیــ ــاویر بــ ــتفاده  تصــ ــا اســ ــامانبــ  ي هاز ســ

مجهز به  SHZ10 مدل  OLYMPUSاسترئومیکروسکوپ 
ــویربرداري  ــین تصـــ ــدل  OLYMPUSدوربـــ  DP71مـــ

)Olympus, Japan ( ــام ــد انجـ ــ شـ ــه داراي دامنـ  ي هکـ
و کیفیت مناسب در تصویربرداري بود. نمایی کافی  بزرگ

 7دست آمـده از بـذرها  در شـکل     چند نمونه از تصاویر به
 نشان داده شده است.

Eupatorium cannabium, hemp-agrimony 

  

  گل گندم
Centaurea virgate, squarrose knap 

  
    
  اي سنبله

Stachy setifera 

  

  گل گندم بالزام
Centaurea balsamita 

  
    

  کیسه کشیش
Capsella bursa-pastoris, shepherd 

  

  بنگ دانه کوتاه
Hyoscyamus pusillus 

  
تهیه شده از بذرها. از تصاویر  چند نمونه - 7شکل   

Figure 7- Some samples of captured images of seeds. 
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ي بذري. هاي موجود در مجموعه هاي مربوط به گونه تیرهرسی و نام  هاي فا هاي علمی، نام فهرست نام  -8جدول   
Figure 8- a list of sientific, persian and familial names related to existent specieses in the seed collection. 

فارسی نام تیره  ردیف  نام علمی 

Malvaceae  برگ مخملی –گاو پنبه  Abutilon  teophrasti 1 

Plumbaginaceae کاله میرحسن Acantholiomon  pterostegium 2 

Plumbaginaceae                 کاله میر حسن Acantholimon  longifloium 3 

Caryophilaceae چوبک Acanthophyllum  glandulosum 4 

Asteraceae بومادران Achillea  wilhelmsii 5 

Asteraceae تلخه Acroptium  repens 6 

Poaceae  علف گندمی –نوعی مرغ  Agropyron  trichophorum 7 

Malvaceae ختمی Alcea  rhyticarpa 8 

Fabaceae خارشتر Alhagi  persarum 9 

Alliaceae پیاز بنفش Allium  atroviolaceum 10 

Alliaceae پیاز غول آسا Allium  giganteum 11 

Alliaceae نوعی موسیر Allium  sphaerocarpum 12 

Amamranthaceae تاج خروس سفید Amaranthus  albus 13 

Amaranthaceae تاج خروس گسترده Amaranthus  blitoids 14 

Amaranthaceae تاج خروس هرز Amaranthus  graecizans 15 

Amaranthaceae تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus  retroflexus 16 

Amaranthaceae  رنگتاج خروس سه  Amaranthus  tricolor 17 

Amaranthaceae تاج خروس سبز Amaranthus  viridis 18 

Boraginaceae گرگ زبان Anchusa  arvensis 19 

Boraginaceae گرگ زبان Anchusa  italica 20 

Asteraceae بابا آدم Arctium  lappa 21 

Asteraceae ساله درمنه یک  Artemisia  annua 22 

asteraceae کوهی   درمنه -جارویی  درمنه  Artemisia  herba alba 23 

Asteraceae جارویی  درمنه  Artemisa  scoparia 24 

Boraginaceae علف چسبک Asperugo  procumbens 25 

Fabaceae گون کتیرا Astragalus  gummiferous 26 

Fabaceae گون Astragalus  shahroodensis 27 

Fabaceae ونگ  Astragalus  sieberiana 28 

Apiaceae هویج کوهی Astrodaucus  orientalis 29 

Chenopodiaceae  تاتاري –سلمکی  Atriplex  tatarica 30 

Poaceae یوالف وحشی Avena  ludoviciana 31 

poaceae چمن جاروي جنگلی Brachypodium sylvaticum 32 

poaceae  جاروي هرز –بروموس هرز  Bromus  danthonia 33 

Brassicaceae کیسه کشیش Capsella bursa-pastoris 34 

Brassicaceae  شاهی وحشی –ازمک  Cardaria  draba 35 

Asteraceae گل گندم بالزام Centauera  balsamita 36 
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  ي بذري. موجود در مجموعه هاي هاي مربوط به گونه رسی و نام تیره هاي فا هاي علمی، نام فهرست نام  - 8جدول ادامه 
Continued Figure 8- a list of sientific, persian and familial names related to existent specieses in the 

seed collection. 
 

فارسی نام تیره  ردیف  نام علمی 

Asteraceae گل گندم Centaurea  virgata 37 

Chenopodiaceae سلمه Chenopodium  album 38 

Chenopodiaceae درمنه ترکی Chenopodium  botrys 39 

Chenopodiaceae  سلمه توت گنجشکی –نوعی سلمه  Chenopodium  foliosum 40 

Asteraceae قندرون Chondrilla  juncea 41 

Brassicaceae  ارزق -رنگینک  Chrosophora  tinctoria 42 

Asteraceae خارلته Cirsium  arvense 43 

Cucurbitaceae خنظل -ي ابوجهل  هندوانه  Citrullus colocynthis 44 

Capparidaceae مشکک - علف مار   Cleome  cloutoids 45 

Asteraceae سر زنگی Codoncephalum  pecockianum 46 

Asteraceae  زول -هزار خار  Cousinia  eryngiodes 47 

Asteraceae هزارخار سایه پسند Cousinia  umbrosa 48 

Ranunculaceae زبان در قفا Consolida  orientalis 49 

Convolvulaceae پیچک Convolvulus  arvensis 50 

Convolvulaceae یچک فارسی –وحشی پیچک نوعی  Convulvulus  darycnium 51 

Asteraceae علف اسب Conyza  Canadensis 52 

Convolvulaceae سس زراعی Cuscuta campestris 53 

Convolvulaceae  سس درختی –سس درختی  Cuscuta  monogyna 54 

Poaceae اویارسالم ارغوانی Cyperus  rotundus 55 

Poaceae پنجه مرغی Cynodon  dactylon 56 

Poaceae علف باغ Dactylis  glomerata 57 

Solanaceae تاتوره Datura  stramonium 58 

Caryophylaceae  پیچک مرغی –نوعی پیچک  Dianthus crinitus 59 

Caryophyllaceae  میخک مشهدي –میخک سنگی  Dianthus  polylepis 60 

Rubiaceae دوبندي Diarthron  vesiculosum 61 

Brassicaceae خاکشیر Descuraina  sophia 62 

Poaceae سوروف Echinochloa  crus galli 63 

Asteraceae  شرقیشکرتیغال  Echinops  orientalis 64 

ASteraceae شکرتیغال مشهدي Echinops  ritrodes 65 

Poaceae چمن غاز Eleusine  indica 66 

Onagaraceae علف خر Epilobium  hirsutum 67 

Apiaceae زول خراسانی Eryngium  caeruleum 68 
Rosaceae - Eupatoriom  cannabinum 69 
Apiaceae اغیغاز ی  Falcaria vulgaris 70 

Rubiaceae شیرپنیر Galium  spurium 71 

Rosaceae علف مبارك Geum  urbanum 72 

Rubiaceae مارزبان Glaucium  elegans 73 
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  ي بذري. موجود در مجموعه هاي هاي مربوط به گونه رسی و نام تیره هاي فا هاي علمی، نام فهرست نام  - 8جدول ادامه 
Continued Figure 8- a list of sientific, persian and familial names related to existent specieses in the 
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فارسی نام تیره  ردیف  نام علمی 

Asteraceae کنگر Gundelia  colocynthis 74 

Caryophyllaceae گچ دوست Gypsophilla  paniculata 75 

Asteraceae ستاره وش Heteropappus  altaicus 76 

Boraginaceae آفتاب پرست Heliotropium  europaeum 77 

Apiaceae گلپر Heracleum  persicum 78 

Malvaceae کنف Hibiscus trionum 79 

Poaceae جوموشی Hordeom  marinum 80 

Robiaceae ورك Hultemia  persica 81 

Hypericaceae گل راعی Hypericum  perforatum 82 

Solanaceae  بنگ دانه کوتاه –پنگ دانه گل ریز  Hyoscyamus  pusillus 83 

Solanaceae بنگ دانه خشن Hyoscyamus  squarrosa 84 

Juncaceae سازو Juncus  fontanesii 85 

Chenopodiaceae جارو Kochia  scoparia 86 

Asreraceae کاهوي وحشی Lactuca  orientalis 87 

Asteraceae کاهوي خاردار Lactuca  serriola 88 

Scophulariaceae نامیمون Leptorhabdos  parviflora 89 

Boraginaceae سنگ دانه Lithospermum  officinalis 90 

Malvaceae  ختمی خبازي –پنیرك  Malva sylvestris 91 

Lamiaceae گندناي کوهی Marrubium  vulgare 92 

Fabaceae ي سیاه یونجه  Medicago  lupulina 93 

Fabaceae یونجه Medicago  sativa 94 

Poaceae ملیکا Melica  persica 95 

Fabaceae شبدر شیرین Melilotus  officinalis 96 

Lamiaceae پونه Mentha  pulegium 97 

Fabaceae  لوبیاي خاردار –شبدر تشی  Meristotropis  xanthoides 98 

Asteraceae  خار  -اي کنگر پیاله –خار پنبه  Onopordon  acanthium 99 

Orobanchaceae گل جالیز مصري Orobanche  aegyptiaca 100 

Poaceae ارزن وحشی Panicum  capillare 101 

Papaveraceae  خشخاش هرز –خشخاش وحشی  Papaver  dubium 102 

Zygophyllaceae اسفند Peganum  harmala 103 

Lamiaceae برازمبل Perovskia  abrotanoides 104 

Lamiaceae گوش بره سفید Phlomis  cancellata 105 

Apiaceae انیسون Pimpinella  anisum 106 

Planataginaceae بارهنگ کاردي Plantago  lancedata 107 

Plantaginaceae بارهنگ برگ پهن Plantago  major 108 

Poaceae چمن پیازي –اي پیازدار پو  Poa  bulbosa 109 

Polygonaceae هفت بند پیچ Polygonum  convolvulus 110 
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فارسی نام تیره  ردیف  نام علمی 

Rosaceae توت روباه Poterium  sanguisorba 111 

Asteraceae کک کش بیابانی Pulicaria  gnaphalodes 112 

Portulacaceae خرفه Purtulaca  oleracea 113 

Resedaceae اسپرك Reseda  lutea 114 

Papaveraceae  نان عروس –درشتوك  Roemelic  hybrida 115 

Polygonaceae  ترشک میشی –ساق ترشک  Rumex   acetosella 116 

Rosaceae تمشک Rubus  persicus 117 

Lamiaceae مزرعه گلی  مریم-سالویاي وحشی  Salvia  nemorosa 118 

Lamiaceae اي سنبله  Stachys  setifera 119 

Poaceae  ارزنی سبز –دم روباهی سبز  Setaria  viridis 120 

Poaceae چاودار Scale  cereale 121 

Apiaceae اي شانه ونوس ستاره  Scandix  stellata 122 

Brassicaceae خاکشیر بدل Sisymbrium  septulatum 123 

Brassicaceae خاکشیر بدل Sisymbrium  elongatum 124 
Lamiaceae  Sideritis  Montana 125 
Solanaceae تاج ریزي سیاه Solanum  nigrum 126 

Asteraceae  شیر تیغی –گاو چاق کن  Sonchus  oleraceus 127 

Fabaceae تلخ بیان Sophora  alopecuroides 128 

Poaceae استپی Stipa  barbata 129 

Poaceae گیسو چمن Taeniatherum  crinitum 130 

Tamaricaceae گز Tamarix  ramosissima 131 

Asteraceae گل قاصد قوچانی Taraxacum  pseudo-calocephalum 132 

Lamiaceae  کلپوره -مریم نخودي  Teucrium  polium 133 

Asteraceae شنگ Tragopogon  Graminifolius 134 

Boraginaceae فانوس آبی Trichodesma  incanum 135 

Fabaceae شبدر Trifolium  pratense 136 

Fabaceae شبدر قرمز Trifolium  repens 137 

Apiaceae ماستونک Turgenia  latifolia 138 

Urticaceae گزنه دوپایه Urtica  dioica 139 

Caryophylaceae صابونک Vaccaria  hispanica 140 

Scrophulariaceae گل ماهور Verbascum  speciosum 141 

Verbenaceae شاه پسند Verbena  officinalis 142 

Scrophulariaceae سیزاب آبی Veronica  anagallis-aquatica 143 

Fabaceae اي ماشک گل خوشه  Viccia  villosa 144 

Asteraceae توق Xanthium  strumarium 145 
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