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چکیده

136  در ایران حدود. هزار گونه در دنیا است11  جنس و700 ) دارایPoaceae  یاGramineae( خانواده گندمیان
. تاکسون انحصاری ایران است26  واریته از این خانواده گزارش شده که از این تعداد59  زیرگونه و32 ، گونه485 ،جنس
 بیشترین سهم از این خانواده را در تیپهای گیاهی مراتع ایرانAgropyron  وBromus ،Stipa ،Festuca جنسهای
. اکولوژی و اقتصادی محسوب میشود، این خانواده مهمترین خانواده گیاهان گلدار از نظر پراکنش جغرافیایی.دارند
 درصد پروتئین جیره20  درصد غذای مصرفی انسان و بهطور غیرمستقیم حدود60 دانههای خانواده گرامینه بهطور مستقیم
 درصد از خشکیهای37  علفزارها. بسیاری از مهمترین علفهای هرز دنیا از گندمیان هستند.غذایی دنیا را تشکیل میدهند
 سازمان ملل متحد.زمین را دربرگرفتهاند و معاش حدود یک میلیارد نفر از کشورهای در حال توسعه به آنها وابسته است
شناسایی مراتع و علفزارها و اهمیت تغذیه دام از آنها را بهعنوان یک راهحل برای چالش تغذیهای جمعیت رو به افزایش
 درصد گونهها متعلق به خانواده گرامینه20  در یک اکوسیستم علفزار فقط در حدود.جهان در آینده در نظر گرفته است
 درصد مراتع دستخوش تخریب16  اکنون حدود. درصد بیوماس کل را تولید کنند90 است ولی همین تعداد قادرند حدود
 احیا و بازسازی زمینهای تخریب شده (ازجمله علفزارها) یکی از بزرگترین.شده یا به زمینهای کشاورزی تبدیل شدهاند
 مدیریت چرای مراتع هم میتواند نقش کلیدی در.امکانات بالقوه برای کاهش گازهای گلخانهای در بخش کشاورزی است
.کاهش کربن اضافی داشته باشد
 ایران، انحصاری، غذا، مرتع، گندمیان:واژههای کلیدی
The importance of Poaceae in nature and human life
B. Hamzeh’ee1* and A. Jalili2

Abstract
Poaceae (Gramineae) includes 700 genera and 11,000 species in the world. In Iran, about 136 genera, 485
species, 32 subspecies and 59 varieties from this family have been reported, of which 26 taxa are endemic
to Iran. The genera Bromus, Stipa, Festuca and Agropyron have the highest share in Iranian rangelands.
The genus Stipa with 20 species is one of the most important genera of this family in Iran. This family is the
most important family of flowering plants in terms of geographic distribution, ecology and economics. The
grains of Gramineae family directly contribute 60% of the human food consumption and indirectly about 20%
of the world's protein diet. The most important weeds of the world belong to this family. Grasslands cover
about 37% of land, and the livelihood of about one billion people from developing countries depends on them.
Because of the importance of feeding livestock from meadows and grasslands, the United Nations considers
the identification of them as a solution to the challenge of nutrition in the growing world population in the future.
In a grassland ecosystem, only about 20% of the species belong to the Gramineae family, but the same number
can produce about 90% of the total biomass. About 16% of rangelands have already been destroyed or turned
into agricultural land. The restoration of degraded lands (including grasslands) is one of the biggest potential
for reducing greenhouse gas emissions in the agricultural sector. Management of rangeland grazing can play
a key role in reducing additional carbon.
Keywords:Poaceae, rangelands, food, endemic, Iran

 ایران، تهران، آموزش و ترويج کشاورزی، سازمان تحقيقات، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، استادیار پژوهش-*1
Hamzehee@rifr-ac.ir :پست الکترونیک
 ایران، تهران، آموزش و ترويج کشاورزی، سازمان تحقيقات، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، استاد پژوهش-2
1*- Corresponding author, Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization
(AREEO), Tehran, Iran E-mail:Hamzehee@rifr-ac.ir
2- Prof.,Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization, (AREEO), Tehran, Iran

irannature.areeo.ac.ir

46

مقدمه
( Sea grass (Zosteraکه شباهت اندکی از نظر
بعـد از سـه نعمـت بـزرگ الهی
شکل برگ با خانواده گندمیان دارند نیز بهکار رفته
(آب ،آتـش و هـوا) شـاید گیاهـان است .در کشاورزی هم واژه گراس مفهوم گستردهای
خانـواده گندمیـان یـا گراسهـا دارد و گیاهان علوفهای مختلفی را دربرمیگیرد؛
موهبـت بـزرگ بعـدی دنیـا بهشـمار مانند انواع بقوالت ( )Leguminosaeکه اغلب
میآینـد .گندمیـان هدیه یا برکـت دائمی با عنوان گراسهای کاذب یا شبهگراس از آنها
و پایـدار طبیعـت هسـتند .در ایـن مقالـه نام برده میشود .در کتابهای گیاهشناسی بسیار
نقـش گندمیـان در طبیعـت و اهمیـت آنها قدیمی واژه گراس به هر گیاه علفی سبز با اندازه
در ارتبـاط بـا تأمیـن غـذای انسـان ،دام و کوچک اطالق میشده است .در تالشهایی که
تولیـد پروتئیـن و اهمیـت آنهـا در ارتبـاط از دیرباز برای طبقهبندی علمی گیاهان شده،
بـا تغییـرات اقلیمـی مـورد بررسـی قـرار سیستم طبقهبندی لینه ()Linnaeus, 1753
گرفتـه اسـت .همچنیـن بـا توجـه بـه منابع کمک قابل توجهی به جداسازی تعداد زیادی
فلـوری در ایـران ،جنسها و تعـداد گونهها از گندمیان واقعی از خویشاوندان شبیه به آنها
و تاکسـونهای انحصـاری ایـن خانـواده در کر د (�http://www.theodora.com/ency
ایـران نیـز ارائـه شـده اسـت (Bor, 1970؛ .)clopedia/g2/grasses
مجلـه گیاهشناسـی ایـران2017-1983 ،؛
گیاهـان متعلـق بـه خانـواده گندمیـان
ترمـه1975 ،؛  1987و 1379؛  Emamiتقریبـ ًا در اکثـر محیطهـای خشـک از
 and Aghazari, 2011و حمـزه .)1395 ،جنگلهـای انبـوه ،بیابانهـا بـا پوشـش
همچنیـن براسـاس تحقیقـات انجام شـده در گیاهی تنک ،حاشـیه دریاچههـا ،رودخانهها
مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع کشـور و جویبارهـای آب شـیرین رشـد میکننـد.
(فیـاض و همـکاران ،)1395-1369 ،بـه هرچنـد تاکنون هیـچ گیاهی از ایـن خانواده
مهمتریـن تیپهـای گندمیـان در ایـران نیـز در دریاها مشـاهده نشـده ولی بعضی از آنها
اشـاره شـده است.
در باالتریـن نقـاط جزرومدی دیده شـدهاند
گندمیـان گروهـی از گیاهـان هسـتند کـه ( .)Barkworth et al., 2007این قابلیت
در میـان گیاهـان گلدار بـا داشـتن ویژگیهـا پراکنش و تطابق اکولوژیکی وسیع با
و شـاخصهای گیاهشناسـی خـود تشـکیل رویشگاههای مختلف بهدلیل وجود بسیاری
یـک خانـواده گیاهـی بهنـام  Gramineaeاز ویژگیهای خاص این گیاهان است.
یـا  Poaceaeرا داده و در رده ( )classگندمیان نه فقط دارای مجموعهای از
تکلپهایهـا ( )monocotyledonesقـرار سیستمهای زادآوری مانند دگرباروری،
میگیرنـد ( .)Barkworth et al., 2007ایـن خودباروری ،تکثیر رویشی و تولیدمثل بدون
خانواده بهتقریـب دارای  700جنس و  11هزار لقاح (آپومیکسی) هستند بلکه تعدادی از آنها
گونـه در دنیـا اسـت ( .)Chen et al., 2006میتوانند با بیش از یک مکانیسم تولیدمثل
اگـر چه گندمیـان چهارمین خانـواده گیاهی کنند .قابلیت دورگگیری که بین گندمیان
دنیـا از نظر تعداد گونه هسـتند ولی مهمترین بسیار رایج است کمک زیادی به تنوع ژنتیکی
خانـواده گیاهـان گلدار از نظـر پراکنـش آنها میکند .بیشتر گندمیان مقادیر بسیار
جغرافیایـی ،اکولـوژی و اقتصـادی بهشـمار زیادی بذر (گلچه) تولید میکنند و از اینرو
میآینـد ( Barkworth et al., 2007; http://حتی اگر رویشگاه رشد آنها مناسب هم نباشد،
 www.theodora.com/encyclopedia/g2/تعدادی از آنها در این رویشگاه نامناسب باقی
.)grasses.htm1
میمانند .بذرهای کوچک و سبک آنها که
واژه گـراس یـا گندمیـان بهغلـط در اغلب دارای مو ،خارهای قالبمانند و سیخک
مـواردی برای تعـدادی از گیاهان دیگر مانند است بهراحتی با باد ،آب ،جانوران و انسان
 Knot grass (Polgonum avicular),پراکنش مییابند .بسیاری از گندمیان از طریق
 Cotton grass (Eriophorum),رویشی یا غیرجنسی و با تولید تعداد زیادی از
 rib-grass (Plantago) ،Scorpion grassشاخههای رویشی بهوجود آمده از جوانههای
) (Myosotis), blue-eyed grass (Sisyrinchiumو پایینی ،یا ساقههای رونده و ریشههای رونده

تکثیر میشوند .با اینکه گندمیان فقط 4
درصد جنسهای گیاهان گلدار را شامل
میشوند اما بهدلیل داشتن قابلیت باالی امکان
زادآوری 13 ،درصد جنسهای همهجازی
( )cosmopolitanدر دنیا متعلق به این خانواده
است و فقط گلسنگها و جلبکها گسترش
و قابلیت سازش اقلیمی بیشتری را نسبت به
گندمیان دارند (.)Wheeler et al., 1982

بسیاری
از گندمیـان از طریق
رویشـی یـا غیرجنسـی و با
تولید تعداد زیادی از شـاخههای
رویشـی بهوجـود آمـده از
جوانههـای پایینی ،یا سـاقههای
رونـده و ریشـههای رونـده
تکثیر میشـوند
ویژگـی عملکـردی و سـاختاری
توسـعهیافته در گندمیـان ،آنهـا را قـادر
میسـازد تا با داشتن سیسـتم شاخهزایی در
سـطح یـا نزدیک زمیـن ،دسـتههای انبوه یا
شـبکهای از سـاقههای بههم تنیـده را ایجاد
کنند .جوانهها بهوسـیله برگهـای قاعدهای
و غلاف برگها دربرگرفته شـده و در برابر
آتـش و چـرای جانـوران مصـون میمانند.
مریسـتمهای ویـژهای کـه در قاعـده برگ و
میانگرههـای سـاقه ایجـاد میشـوند با قطع
سـاقه یـا برگهـای باالیی تحریک شـده و
شـاخههای جدیـد تولیـد میکننـد .این نوع
سـازش بـا چـرا ،آتشسـوزی یـا هـر نوع
تغییـرات تخریبـی اقلیمی ،گندمیـان را قادر
میسـازد تا شـرایط اکولوژیکـی جدیدی را
بهدسـت آورنـد کـه گیاهـان دیگـر فاقد آن
هسـتند .در یـک اکوسیسـتم علفـزار فقـط
حـدود  20درصد گونهها متعلـق به خانواده
گندمیـان اسـت ولی همیـن تعـداد قادرند تا
حـدود  90درصـد بیومـاس کل را تولیـد
کننـد و گونههـای بـارز اجتماعـات گیاهی
را تشـکیل دهنـد .گندمیـان کـه همزمـان با
جانـوران علفخوار توسـعه یافتهاند ،علوفه
مـورد نیـاز آنهـا را تأمیـن کـرده و جانوران
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،6بهمن -اسفند 1396
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نیز بـا بازگرداندن مواد غذایی بهشـکل
فضـوالت حیوانی ،گردش مـواد غذایی
را در اکوسیسـتم افزایـش میدهنـد
(.)Wheeler et al., 1982
اگرچه گندمیان گسترش بسیار
وسیعی در دنیا دارند و اغلب در نواحی
باز و غیرجنگلی عناصر گیاهی بارز را
تشکیل میدهند ولی تمام شواهد نشان میدهد
که منشأ و حضور گیاهان اولیه این خانواده
ال در نیمکره جنوبی
در میان جنگلها و احتما ً
حدود  55تا 70میلیون سال قبل بوده است
(Grass Phylogeny Working Group.,

 .)2001بهطور کلی گندمیان قبل از دوره
کرتاسه تکامل یافتهاند .اعضای زنده
سه دودمان اولیه خانواده گندمیان بومی
جنگلهای گرمسیری یا نیمهگرمسیری در
آمریکای جنوبی ،آفریقا ،جنوب شرق آسیا،
جزایر اقیانوس آرام و استرالیای شمالی
هستند .بیشترین میزان تنوع در این خانواده،
ال در دوره سنوزوئیک اتفاق افتاده که
احتما ً
در ارتباط با تغییرات اقلیمی و ایجاد فضای
باز در رویشگاههای جنگلی بوده است .تمام
اجداد اصلی خانواده گندمیان در میوسن میانی
بهوجود آمدهاند ( )Jacobs et al., 1999و
بعد از آن مسیر فتوسنتزی  C4در آنها ایجاد
شده است (http://www.theodora.com/
.)encyclopedia/g2/grasses.html

گندمیان و دانههای آنها
بهمحصوالتگوشتیتبدیلشده
و حدود  20درصد پروتئین جیره
غذایی دنیا را تشکیل میدهند .غالت
اصلی بر حسب اهمیت آنها شامل گندم،
برنج ،ذرت ،جو ،یوالف ،سورگوم (ذرت
خوشهای) ،چاودار و تعداد زیادی از
گندمیان هستند که بهطور معمول با
عنوان ارزن نام برده میشوند.
اهمیـت اقتصادی و غذایـی گندمیان

اهمیت اقتصادی گندمیان در نقش آنها بهعنوان
مهمترین منبع غذایی بشر نهفته است .حدود
 70درصد زمینهای کشاورزی دنیا به غالت
اختصاص دارند .دانههای خانواده گندمیان
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(غالت) بهطور مستقیم  60درصد غذای
مصرفی انسان را در دنیا تولید میکنند .این
میزان شامل  75درصد کربوهیدرات و 55
درصد پروتئین است .همچنین گندمیان و
دانههای آنها به محصوالت گوشتی تبدیل
شده و حدود  20درصد پروتئین جیره غذایی
دنیا را تشکیل میدهند .غالت اصلی بر حسب
اهمیت آنها شامل گندم ،برنج ،ذرت ،جو،
یوالف ،سورگوم (ذرت خوشهای) ،چاودار
و تعداد زیادی از گندمیان هستند که بهطور
معمول با عنوان ارزن نام برده میشوند .برنج
که بهطور وسیعی در نواحی گرمسیری و
نیمهگرمسیری کشت میشود ،غذای اصلی
نیمی از جمعیت دنیا است .گندم غذای
اصلی در نواحی مدیترانهای است .تحقیقات
باستانشناسی نشان میدهد که انسان حدود
 10هزار سال قبل ،در میانرودان (محدوده بین
رودهای دجله و فرات) ،جنوب شرق آسیا و
آمریکای مرکزی ،شروع به انتخاب و اهلی
کردن گندمیان وحشی کرد که اجداد غالت
امروزی هستند .طی  4هزار سال ،کشت گندم
و جو گسترش یافته و به شمال و غرب اروپا
رسید و در  3هزار سال قبل از میالد مسیح
این غالت به چین رسیدند.
بیشتر تمدنهای بزرگ دنیا براساس
زراعت غالت شکل گرفته و جو و گندم پایه
اساسی در تمدنهای مصر ،سومریان و دیگر
تمدنها در خاورمیانه بودهاند .زمان اهلی
شدن برنج بهحدود  4هزار سال قبل از میالد
مسیح ،در جنوب شرق آسیا (تایلند ،برمه
و جنوب چین) ،بازمیگردد .اکنون هزاران
رقم برنج غذای اصلی بیش از نیمی از مردم
دنیا را تشکیل میدهد .از مهمترین مزایای
غالت ،قابلیت تولید محصول زیاد با مقادیر
اندک بذر ،راحت بودن برداشت و بردباری
به گستره وسیعی از انواع خاک و شرایط
محیطی و همچنین سهولت در انبار و ذخیره
کردن آنها است .میانگین میزان رطوبت برای
گندم در انبار  12درصد است .این دانهها
حاوی  65درصد کربوهیدرات 10 ،درصد
یا بیشتر پروتئین و  5درصد فیبر همراه با
ریزمغذیها و دیگر عناصر ضروری هستند.
این منبع ارزشمند غذایی میتواند در طول
زمستان ذخیره شده و در هنگام شرایط سخت
و در طول جنگها ،برای بیش از یک سال

ذخیره شود.
برنامههـای اصالحی مدرن گندم وحشـی
مکزیکـی ،توسـعه واریتههـای مختلـف برنج
و تولیـد ذرت دورگ ،پایهگـذار انقلاب
سـبز شـد .ذرت ابتـدا در ارتفاعـات غربـی
مکزیـک مرکـزی در حـدود  5تـا  6هـزار
سـال قبل از میالد مسـیح رشـد کرده اسـت.
ذرت بـا توجـه بـه ارزش غذایـی بـاالی آن
و نیـز قابلیت سـازگاری اسـتثنایی ،محصول
اصلـی تمـام کشـاورزان نیمکـره غربـی در
قـرن اول میلادی بوده اسـت .ایـن محصول
مهمتریـن دانـه غذایـی اسـت کـه  60درصد
تجـارت غذایـی را در آمریـکا تشـکیل
میدهـد .کشـت سـورگوم ( )Sorghumبـه
حـدود  3هـزار سـال قبـل از میلاد مسـیح
در آمریـکای شـمالی و شـرقی بازمیگـردد.
اکنـون سـورگوم چهارمین محصـول غله دنیا
محسـوب میشود .دانههای سـورگوم غنی از
پروتئین (در حدود  15درصد وزن آن) بوده و
شـیره آن بهصورت مالس ،فشـرده میشـود.
حدود نیمی از شکر (قند) دنیا از نیشکر،
یک گیاه گندمی گرمسیری ،بهدست میآید.
مهمترین محصوالت نیشکر شامل شیره یا
شهد و باگاس یا تفاله نیشکر است .باگاس
بهعنوان سوخت و در صنعت کاغذسازی
بهعنوان فیبر یا مواد سلولزی مورد استفاده
قرار میگیرد .در برزیل الکل تولیدشده از
قند نیشکر با بنزین مخلوط شده و بهعنوان
سوخت مورد استفاده قرار میگیرد .انرژی
الکل بهدست آمده از دانه یا قند نیشکر،
منبع انرژی تجدیدشونده محسوب میشود.
دانههای غالت و نیشکر از منابع مهم در
صنعت نشاستهسازی (نشاسته صنعتی) هستند
که در کارخانههای پالستیک و کاغذسازی
مورد استفاده قرار میگیرند .فیبر بهدست
آمده از برگهای Stipa tenacissima
برای سـاخت کاغذ اسـپارتو بـهکار میرود.
روغـن بهدسـت آمـده از برگهـای
 Cymbopogon citrinusو ریشههای
 Chrysopogon zizannioidesهم در
عطرسازی مورد استفاده قرار میگیرند.
برگهای  Cymbopogon citrinusنیز یکی
از مواد پودر کاری است .در مناطق گرمسیری
از ساقهها و برگ بامبو در ساختمانسازی و
مبلسازی استفاده میشود .از برگها و ساقههای

 مراتع منطقه ارسباران با گونههایی از خانواده گندمیان-2  و1 شکلهای

(Agrostis gigantea, Agropyron trichophorum, A. repens, Dactylis glomerata, Festuca ovina, F. sulcata, Koeleria cristata)
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خشکشده بسیاری از گندمیان بهمنظور
عایق کردن سقف خانهها استفاده میشود.
گوشت (پروتئین) بهطور عمده و
غیرمستقیم از دانههای گندمیان و علفزارها
بهدست میآید 45 .درصد محصوالت
گوشتی دنیا از جانوران نشخوارکنندهای
بهدست میآید که از گندمیان تغذیه
میکنند 55 .درصد دیگر هم از جانورانی
بهدست میآید که پایه اصلی غذایی آنها را
غالت تشکیل میدهند .غیر از گوشت ،شیر و
تخممرغ نیز از مواد غذایی مهمی هستند که از
جانوران تغذیهکننده از غالت بهدست میآیند.
گندمیان میتوانند بهعنوان گیاهان مضر نیز
بهحساب آیند .هر گونه آشفتگی در اکوسیستمهای
طبیعی ،مانند آنچه که بر اثر عملیات کشاورزی
اتفاق میافتد باعث تسریع و افزایش تکامل
و تکثیر علفهای ناخواسته ازجمله برخی از
گندمیان میشود .گیاهان مهاجم قادر هستند
از شرایط محیطی تغییریافته بهرهبرداری کنند.
ریشهکن کردن علفهای ناخواسته ،هنگامی که
در جایی انتشار مییابند بسیار سخت خواهد
بود .بسیاری از مهمترین علفهای هرز دنیا
از گندمیان هستند که با فعالیتهای انسانی بقا
یافته و گسترش مییابند .بهعنوان مثال ،گیاه
 Phragmites australisکه بهشدت و بهطور
گسترده بهوسیله ریزوم تکثیر مییابد ،از گیاهان
مهاجم زمینهای کشاورزی مرطوب یا مراتع
بهنسبت مرطوب است (.)Wheeler et al., 1982

علفزارها

گندمیـان ازجملـه گیاهان بـارز ریختارهای
گیاهـی در سـاوانها ،مرغزارهـا و اسـتپها
هسـتند .اسـتپها و علفزارهـا در نواحـی
معتدلـه ،بـا بارندگـی حـدود  250تـا 750
میلیمتـر در سـال ،از نواحـی تقریبـ ًا بـدون
درخـت محسـوب میشـوند .سـاوانها در
نواحـی گرمسـیری و نیمهگرمسـیری بـا
درختـان پراکنـده مشـخص شـده و بارندگی
بیشـتری ،حـدود بیـن  600تـا 1500
میلیمتـر ،دارنـد .اهمیت جهانـی گندمیان را
میتـوان بـا توجه به وسـعت آنها نشـان داد.
علفزارهـا بخـش عمدهای از اکوسیسـتمهای
جهانی هسـتند که  37درصد از خشـکیهای
زمیـن را دربرگرفتهانـد .تغذیـه دام از مراتـع،
گوشـت امـروز مـا را تأمیـن میکنـد و ایـن
50
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از خانواده گندمیان
در ایـران حـدود 136
جنـس 485 ،گونـه32 ،
زیرگونـه و  59واریته گزارش
شـده اسـت کـه از ایـن تعداد
 26تاکسـون انحصـاری
ایـران هسـتند.
درحالـی اسـت که یـک وعده غذای گوشـتی،
چالـش تغذیهای جمعیت رو بـه افزایش جهان
در آینده اسـت .سـازمانهای قدرتمند جهانی،
مانند سـازمان ملل متحد ،شـروع به شناسـایی
مراتع و علفزارها و اهمیت تغذیه دام از گندمیان
بهعنوان یـک راه حل کردهاند .مطالعات نشـان
میدهـد کـه تغذیـه دام از مراتـع باعث کاهش
اسـترس آنهـا شـده و ایـن دامهـا نسـبت بـه
دامهایـی کـه در مـزارع پـرورش مییابند عمر
طوالنیتری داشـته و قابلیت باروری بیشـتری
دارنـد .مراتـع اغلب رد پـای کربـن (carbon
 )foot printمثبـت دارند و مواد غذایی را بیش
از آنچـه کـه مصـرف میکننـد بـه خـاک باز
میگرداننـد .عالوهبراین ،علفزارها نقش بسـیار
مهمـی در حفظ و نگهـداری آب و ذخایر تنوع
زیسـتی دارنـد .گفته میشـود علفزارها قابلیت
ایفـای یـک نقش کلیـدی در کاهـش گازهای
گلخانـهای بهویـژه در ذخیرهسـازی کربـن و
ترسـیب بیشـتر آن را در سـطح جهانی دارند.
بهطـور قطـع ،چنیـن عملکـردی میتواند
در تضـاد بـا مدیریـت برای تولیـد محصوالت
دامـی قـرار گیـرد .بخـش اعظـم علفزارهـا
در کشـورهای در حـال توسـعه قـرار دارد و
معـاش حدود یک میلیـارد نفر به آنها وابسـته
اسـت .علفزارهـای طبیعـی بزرگ در آسـیای
مرکـزی ،حاشـیه صحـرا ،آفریقـای جنوبـی،
نواحـی جنوبـی آمریـکا و اسـترالیا -نیوزیلند
قرار داشـته و بهوسـیله جانوران نشـخوارکننده
مـورد چرا قـرار میگیرند .تقاضـای روزافزون
بـرای گوشـت و شـیر ،بهویـژه در کشـورهای
درحـال توسـعه ،بایـد از اکوسیسـتم علفـزار
تهیـه شـود .بسـیاری از مراتـع طبیعـی جهان
بهدلیـل چرای بیش از حد و مشـکالت ناشـی
از فرسـایش خـاک و هجـوم علفهـای هـرز
در وضعیـت بـد و درحـال تخریـب هسـتند

( .)Suttie et al., 2005آب هـم یـک عامـل
بسـیار مهـم در اسـتفاده از زمینهـا اسـت .در
زمینهایـی کـه آب کافی وجود دارد ،بسـیاری
از علفزارهـای طبیعـی دنیـا بـه زمینهـای
کشـاورزی تبدیل شـدهاند .براسـاس تحقیقات
 Ramankuttyو همـکاران ( )2008در
حـدود  20درصـد علفزارهـای طبیعـی دنیـا
بـه زمینهـای قابـل کشـت تبدیـل شـدهاند.
همچنیـن طبـق نظـر  Buringhو Dudel
( )1987بخـش اعظـم علفزارهـای دنیـا (در
حـدود  ) 5/6در زمینهـای فقیـر قـرار دارند.
براسـاس اعالم سـازمان فائـو ()FAO, 2010
حـدود  16درصد مراتع دنیا دسـتخوش تغییر
و تخریب هسـتند .در این شرایط ،عواقب ناشی
از خشکسـالی و فرسـایش خاک در علفزارها
شـرایط را بدتـر کرده اسـت .احیا و بازسـازی
زمینهـای تخریبشـده (ازجملـه علفزارهـا)
یکـی از بزرگتریـن امکانـات بالقـوه کاهـش
گازهای گلخانهای در بخش کشـاورزی اسـت
کـه بـا موانـع اجتماعـی ،سیاسـی و اقتصادی
مواجه شـده اسـت.

مشارکت گندمیان در کاهش تغییر اقلیم

علفزارهـا ذخیرهسـازی قابـل توجهـی از
کربـن را انجـام میدهنـد .ذخایـر کربـن
جهـان حـدود  343گیگاتن اسـت کـه تقریب ًا
 50درصـد بیشـتر از مقـدار ذخیرهشـده در
جنگلهـای جهـان اسـت (.)FAO, 2010
علفزارهـا بـا کاهـش میـزان کربـن اضافـی،
بـه کاهـش تغییـرات اقلیمـی کمـک میکننـد
(;Lale., 2004; Soussana et al., 2007
 )Schultz et al., 2010و در ایـن بیـن،

مدیریت چـرای مراتـع میتواند نقـش کلیدی
در کاهش کربن اضافی داشـته باشد .از مجموع
ظرفیـت کاهـش جهانـی  Co2از  5/5تـا 6
گیگاتن در سـال ،تقریبـ ًا  1/5گیگاتن مربوط
بـه مدیریت زمیـن و اصالح مراتع بوده اسـت
( .)Smith et al., 2007ازجملـه عواملـی که
میتواننـد در کاهش نشـر گازهـای گلخانهای
نقـش داشـته باشـند میتـوان به شـدت چرا،
مدیریت تغذیه مراتع ،مدیریت آتشسـوزی در
مراتـع و افزایش تنوع گونهای آن با شناسـایی
گونههایی با ریشـه عمیـق و تولید بـاال ،برای
کشـت بهویـژه در مراتـع کمبـازده و سـاوانها
اشـاره کـرد (.)Smith et al., 2007

جنس
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 جنسها و تعداد گونههای خانواده گندمیان در ایران-1 جدول
گونه

جنس

گونه

جنس

گونه

1- Bromus L.

43

47- Tragus Hall.

3

93- Desmostachya Stapf

1

2- Agropyron Gaertn.

24

48- Trisetum Pers.

3

94- Deyeuxia Clar. ex P. Beauv.

1

3- Poa L.

24

49- Aristida L.

3

95- Dichanthium Willement

1

4- Stipa L.

20

50- Aira L.

2

96- Dinebra Jacq.

1

5- Aegilops L.

13

51- Chloris Swartz

2

97- Echinaria Desf.

1

6- Alopecurus L.

12

52- Brachypodium P. Beauv.

2

98- Eleusine Gaertn.

1

7- Hordeum L.

12

53- Catabrosa P. Beauv.

2

99- Elionurus Humb. & Borpl.

1

8- Festuca L.

11

54- Chrysopogon Trin.

2

100- Eremopoogon (Hack.) Stapf

1

9- Triticum L.

11

55- Coelachyrum Hoscht & Nees

2

101- Eriochloa Kunth.

1

10- Stipagrostis Nees

10

56- Cutandia Willk.

2

102- Gaudinopsis Eig

1

11- Puccinellia Parl.

10

57- Cymbopogon Spreng.

2

103- Halopyrum Stapf

1

12- Avena L.

10

58- Cynodon L.

2

104- Henrardia C.E. Hubb.

1

13- Melica L.

9

59- Cynosurus L.

2

105- Heteranthelium Hochst.

1

14- Phleum L.

9

60- Dactyloctenium Willd.

2

106- Heteropogon

1

15- Piptatherum P. Beauv.

9

61- Deschampsia P. Beauv.

2

107- Hierochloe R.Br.

1

16- Aeluropus Trin.

7

62- Gastridium P. Beauv.

2

108- Hordelymus

1

17- Agrostis L.

7

63- Lasiurus L.

2

109- Hyperrhenia Andersson ex Fourn.

1

18- Eragrostis P. Beauv.

7

64- Leucopoa Griseb.

2

110- Imperata Cyr.

1

19- Panicum L.

6

65-Nardurus (Blufff, Nees & Schauers)
Reichenb.

2

111- Lamarckia Moench

1

20- Lolium L.

6

66- Oplismenus P. Beauv.

2

112- Latipes Kunth

1

21- Phalaris L.

6

67- Parapholis C.E. Hubb.

2

113- Leersia Soland ex Swartz

1

22- Secale L.

6

68- Phragmites Trin.

2

114- Leptochloa P. Beauv.

1

23- Digitaria Heist. ex Fabr.

5

69- Schismus P. Beauv.

2

115- Leymus Hochst.

1

24- Eremopoa Roshev.

5

70- Taeniatherum Nevski

2

116- Melanocenchris Nees

1

25- Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spach

5

71- Trisetaria Forssk.

2

117- Microstegium Nees

1

26- Koeleria Pers.

5

72- Arrhenatherum P. Beauv.

2

118- Monerma P. Beauv.

1

27- Milium L.

5

73- Amblyopyrum (Jaub. & Spach) Eig

1

119- Nardus L.

1

28- Saccharum L.

5

74- Ammochloa Boiss.

1

120- Nephelochloa Boiss.

1

29- Vulpia C.C. Gmelin

5

75- Anthophora Schreb.

1

121- Ochthochloa Edgew.

1

30- Cenchrus L.

4

76- Anthoxanthum L.

1

122- Oryza L.

1

31- Colpodium Trin.

4

77- Apera Adans

1

123- Psathyrostachys Nevski

1

32- Echinochloa P. Beuv.

4

78- Arthraxon P. Beauv.

1

124- Psilurus Trin.

1

33-Elymus L.

4

79- Arundo L.

1

125- Rhizocephalus Boiss.

1

34- Lophochloa Reichenb.

4

80- Asthenatherum Nevski

1

126- Sclerochloa P. Beauv.

1

35- Polypogon Desf.

4

81- Beckmannia Host

1

127- Sesleria Scop.

1

36-Setaria P. Beauv.

4

82- Boissiera Dumort.

1

128- Sorghum Moench

1

37- Calamagrostis Adans.

4

83- Brachiaria Griseb.

1

129- Sphenopus Trin.

1

38- Crypsis Aiton

3

84- Castellia Tineo

1

130- Tetrapogon Desf.

1

39- Bothriochloa O. Kuntze

3

85- Catapodium Link

1

131- Trachynia Link

1

40- Briza L.

3

86- Cleistogenes Keng

1

132-Tricholaena Schrad. ex Roemer & Schultes 1

41- Enneapogon Desf. ex P. Beauv.

3

87- Coix L.

1

133- Urochondra C.E. Hubb.

1

42- Glyceria R.Br.

3

88- Corynephorus P. Beauv.

1

134- Ventenata Koeler

1

43- Helictotrichon Besser ex Besser & chultes

3

89- Crithopsis Jaub & Spach

1

135- X Festulolium Ascherson & Graebner

1

44- Paspalum L.

3

90- Dactylis L.

1

136- Zea L.

1

45- Pennisetum L.C.Rich.

3

91- Danthoniopsis Stapf

1

Total

46- Sporobulus R.Br.

3

92- Zingeria P. Smirii.

1
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شکل  -5مهمترین جنسهای خانواده گندمیان در ایران با بیش از  3تیپ گیاهی

خانواده گندمیان در ایران

از خانـواده گندمیـان در ایـران حـدود 136
جنـس 485 ،گونـه (جـدول  32 ،)1زیرگونـه
و  59واریتـه گـزارش شـده اسـت کـه از این
تعـداد  26تاکسـون انحصـاری ایـران هسـتند
(Bor, 1970؛ ترمـه1975 ،؛ 1987؛ 1379؛
مجلـه گیاهشناسـی ایـران2017-1983 ،؛
Emami and Aghazari, 2011؛ حمـزه،
 .)1395جنسهـای  43( Bromusگونـه)،
 24( Agropyronگونـه) 24( Poa ،گونه) و
 20( Stipaگونـه) با  22/9درصد بیشـترین
تعـداد گونـه را در میـان جنسهـای خانواده
گندمیـان در ایـران دارنـد .جنسهایـی مانند
 Alopecurusبـا  12گونـه در ارتفاعـات
باالتـر از  2000متر ،بهطـور پراکنده و همراه
بـا تیپهای مختلف رویشـی ،دیده میشـود.
جنس  11( Festucaگونه) هرچند هشتمین
س از نظـر تعـداد گونـه اسـت ولـی در
جنـ 
بسـیاری از نقاط کشـور ،در ارتفاعـات باال،

سـاختار غالـب رویشـی را تشـکیل میدهد.
جنـس  Stipagrostisهـم بـا  10گونـه
یکـی از جنسهـای بـاارزش در شـنزارها
و تپههـای شـنی نواحـی بیابانـی کشـور
اسـت .جنسهایـی ماننـد Piptatherum
) Oryzopsis Michx.در فلـورا ایرانیـکا(
با  9گونه ،از گونههای خوشخوراک مرتعی
هستند که بهطور پراکنده در مراتع ایران حضور
دارند .از جنسهای مهم مناطق شور جنس
 Aeluropusبا  7گونه است که بهویژه در
نواحی جنوبی کشور تیپهای قابل مالحظهای
را تشکیل میدهد 4 .جنس هرکدام با  6گونه
حدود  5درصد گونهها 7 ،جنس هرکدام با
 5گونه حدود  7/2درصد گونهها 8 ،جنس
هرکدام با  4گونه حدود  6/6درصد گونهها،
 12جنس هرکدام با  3گونه حدود  7/4درصد
گونهها 23 ،جنس با  2گونه حدود 9/5
درصد گونهها و  65جنس فقط دارای یک
گونه هستند که حدود  14درصد گونههای این

خانواده را در ایران تشکیل میدهند (جدول .)1
شاید تعداد گونههای این خانواده در
اکوسیستمهای علفزار و مناطق استپی
ایران ،نسبت به دیگر خانوادهها مانند
 Asteraceae ، Papilionaceaeو
 Lamiaceaeکمتر باشد اما تعدادی از جنسها
با گونههای خاص خود ،بهعنوان گونههای غالب،
سطوح قابل توجهی را تشکیل داده و هدایتکننده
مسیر دینامیکی اکوسیستم هستند.
مراتع مرغوب ایران را بیشتر میتوان در
شمال و غرب و بعد در دامنه کوههای البرز،
زاگرس و خراسان مشاهده کرد .مراتع آستارا،
گیالن ،مازندران ،گرگان ،آذربایجان و اردبیل
نیز ازجمله مهمترین مراتع ییالقی ایران بهشمار
میروند (شکلهای 1تا  .)4طبق شکل 20 ،5
جنس از خانواده گندمیان دارای بیش از  3تیپ
گیاهی در مراتع ایران هستند .براساس دادههای
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور (فیاض و
همکاران )1395-1369 ،گونههای جنسهای
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،6بهمن -اسفند 1396
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1392  عکس از علیرضا افتخاری،Stipagrostis plumosa -7 شکل
dashenas
18- Milium atropatanum Maroofi
19- Trisetum bungei Boiss.
20- Leucopoa pseudosclerophylla
(Krivot.) Bor
21- Deyeuxia parsana Bor
22- Festuca akhanii Tzvelev.
23- Henrardia persica (Boiss.) C.E.
Hubb. var. persica
24- Vlupia unilateralis (L.) Stace subsp. tomentosa Faramarzi & Rahiminejad.
)Bor, 1970( براسـاس فلـورا ایرانیـکا
 زیرگونه و2 ، گونه6  باAgropyron جنـس

یک واریته بیشـترین تاکسـونهای انحصاری
 بعـد از جنس.از ایـن تیـره را در ایـران دارد
 وElymus  جنسهـای،Agropyron
 گونـه انحصـاری2  هرکـدام دارایPoa
 سـایر جنسهـا دارای یـک گونـه.هسـتند
Henrardiaانحصـاری و گونههایـی ماننـد
 تنهـا یـک واریته انحصـاری و گونهpersica
2  فقــط دارایVulpia unilateralis
 کشــف گونههای.زیرگونــه انحصــاری هســتند
،جدیــد و انحصــاری خانواده گندمیــان در ایران
نشــان میدهــد کــه فلــور ایــران هنــوز بســیار
ناشــناخته بــوده و از آنجــا کــه ایــن گونههای
انحصــاری بهطــور پراکنــده در مراتــع مرتفــع
 هــر گونــه آســیب جدی،ایــران حضــور دارنــد
بــه مراتــع نهتنهــا موجــب تخریــب گونههــای
 بلکــه انقــراض گونههــای،غالــب میشــود
انحصــاری کشفشــده یــا کشفنشــده را نیــز
.درپــی خواهــد داشــت

1395 ، عکس از رستم خلیفهزاده،Stipa arabica -6 شکل

، تیپ11 Stipa ،) تیـپ گیاهـی132  (بـاBromus
 وPanicum turgidum Forssk. ، تیپ10 ،) تیـپ95  (بـاFestuca ،) تیـپ130 (بـا
9  هرکـدام دارایBromus stenostachyus Boiss.  (بـاPoa ،) تیـپ76  (بـاAgropyron
 عالوهبر نقـش گیاهان. تیـپ) و تیـپ گیاهـی هسـتند43  (بـاAeluropus ،) تیـپ55
 تیپ) بیشترین سهم را ایـن خانواده در تیپ هـای گیاهی مراتع ایران31  (باStipagrostis
 (شـکلMelica persica بهعنوان جنسهای بارز یا همبارز در تیپهای بعضـی از آنهـا مانند
. زیبایـی خاصـی به طبیعـت میدهند،)9  گونههای یکساله.گیاهی مراتع ایران دارند
) همannual grasses( خانواده گندمیان
تعداد تاکسـونهای انحصاری ایران شـامل
 واریتـه2  زیرگونـه و4 ، گونـه20 ، جنـس16  سهم زیادی، تیپ گیاهی26 با مشارکت در
 گونه بهشـرح ذیل اسـت کـه بیشـتر آنهـا در ارتفاع، در میان گونهها.در مراتع ایران دارند
 متر از سـطح دریا و اسـتپها2000  باالتـر از117  بـاBromus tomentellus Boiss.
: و علفزارهای کوهسـتانی یافت میشـوند، تیـپ94  بـاFestuca ovina L. تیـپ
1- Agropyron brachyphyllum Boiss. & باالتریـن تعـداد تیپهـای گندمیـان در
Haussk. ex Boiss.
 گونههای.مراتـع ایـران را تشـکیل میدهنـد
2- A. bulbosum Boiss.
)6  (شکلStipa arabica Trin. & Rupr.r
3- A. cristatum (L.) Gaertn.
4- A. cristatum subsp. hamadanicum ، تیپ53 Poa bulbosa L.  تیپ و65
Yousofi
5- A. cristatum subsp. pectinatum ، تیپ46 Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr.r
Pennisetum divisum (Gmel.) Henrard

(M.Bieb.) Tzvelev var. minor Yousofi
6- A. gentry Melderis
7- A. afghanicum Melderis
8- Elymus transhyrcanus (Nevski)
Tzvelev subsp. lorestanicum Assadi
9- E. zagricus Assadi
10- Poa damavandica assadi & Kavousi
11- P. golestanica H. Scholz & Akhani
12- Bromus frigidus Boiss. & Haussk.
ex Boiss .
13- Stipa haussknechtii Boiss.
14- Triticum spelta L.
15- Phleum iranicum Bornm. & Gauba
16- Piptatherum denaense Hamzehee & Assadi
17- Aeluropus peterganicus Kho-

Agropyron

intermedium

(Host)

P.

Beauv.

، تیپ41
Stipagrostis plumosa (L.) Munro ex T. Anders ، تیپ26
Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor ، تیپ22 )7 (شکل
Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites

Psathyrostachys

fragilis

(Boiss.)

Nevski

و

، تیـــپ20 هـــر کـــدام دارای
Agropyron

trichophorum

(Link)

Richter

 بهترتیبAeluropus littoralis (Guan) Parl و
 وHordeum bulbosum L . ، تیپ17  و18
16 ) هرکدام8  (شکلStipa capensis Thunb
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. ،تیپ
Lasiurus hirsutus (Forssk.) Boiss.s ، تیپ13
irannature.areeo.ac.ir
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1392  عکس از علیرضا افتخاری،Melica persica -9 شکل
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1396  اسفند- بهمن،6  شماره،2  جلد/طبیعت ایران
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سپاسگزاری

بدینوسـیله از جنـاب آقای مهنـدس محمد
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اطالعـات طـرح ملـی شـناخت مناطـق
.اکولوژیـک کشـور سپاسـگزاری میشـود
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