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 دهيچک

ترکيبـات بـه چـه نحـو     کـه  اين ،زيـادی دارد مرتع اهميت مديريت  براي را تامين می کنند،آگاهي از وضعيت ترکيباتي که ذخاير غذايي  گياه 

 دفعـات چـرا و     ،ترين زمان چرا     کمک زيادي در تشخيص مناسب     چقدر باشد، م گياهي تمرکز دارند و غلظت آن         در کدام اندا   ،شوند ميساخته  

ـ         هـاي   اندامهدف از اين تحقيق بررسي اثر گونه گياهي، مرحله فنولوژي،            .کند ميطول دوره چرا        دارمقـ   بـر     هـا   ه گيـاهي و فـرم رويشـي گون

 فورب  ه، دو گونDactylis glomerataو   Bromus tomentellus گراس، ه شامل دو گون  مرتعيي محلول در شش گونهها کربوهيدرات

ـ  .اسـت    Artemisia aucheri و Salsola rigida شـامل  اي ه بوت ه و دوگون Coronilla varia وFerula ovina شامل   از هـا  هنمون

 اسيد سولفوريک تجزيه    ‐برداشت و پس از خشک شدن آسياب شده و در آزمايشگاه با استفاده از روش فنل               )  گچسر آورد و  ورد(مراتع ييالقي   

ي مختلف، در سه مرحله رويشي از سه فرم رويشي و در سه انـدام گيـاهي شـامل انـدام                     ها  ههاي محلول در بين گون       کربوهيدرات مقدار. ندشد

ـ    ). P >۰۱/۰(لحـاظ آمـاري نشـان داد    ي از دار معنيهوايي، ريشه و يقه تفاوت   داراي بيشـترين  Coronilla varia  هبـر اسـاس نتـايج، گون

 ،از بـين سـه فـرم رويشـي    . ها حاصل شـد  در بين سه مرحله رويشي، در مرحله بذردهي حداکثر ذخيره کربوهيدرات       . کربوهيدرات محلول بود  

 . محلول در اندام هوايي نسبت به ريشه و يقه بيشتر استهاي ت کربوهيدرامقدار  کربوهيدرات محلول بود،بيشترينفورب داراي 
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 مقدمه

را تـامين   اتي که ذخاير غذايي گيـاه       آگاهي از وضعيت ترکيب   
کـه  اين .زيـادی دارد   مرتـع اهميـت       مـديريت   براي ،می کنند 

 در کـدام انـدام گيـاهي        ،شوند ميترکيبات به چه نحو ساخته      
ــد وغلظــت آن  ــادي در  ، اســتچقــدرتمرکــز دارن کمــک زي
 دفعات چرا و طول دوره چـرا بـه          ،تشخيص زمان مناسب چرا   

ـ  فيزيولوژيکيتغييرات  . کند ميمرتعداران   ي مختلـف   هـا   هگون
ـ    ،مرتعي در مراحل فنولوژيکي متفاوت اسـت       ي هـا   ه زيـرا گون

 ،سـاقه ،نوع برگ  ،زني  نحوه جوانه  ، رشد  روند  از لحاظ  مختلف
 ١کـوک . هم فـرق دارنـد     با... قطر تاج پوشش و    ،ارتفاع ،ريشه

مراتـع  چرا در    مديريت   آيندهشايد در   عنوان کرد که    ) ۱۹۶۶(
 از ايـن    ، گياه باشـد   يولوژيزيربوهيدرات و ف  بر اساس ذخاير ک   

 ذخيـره و  ، انتقـال و تجمـع  ،آگاهي از سـنتز کربوهيـدراتي   رو
 مراقبت و حفاظت گياهان     برایاستفاده در گياه به مدير مرتع       

ان کـرد   يـ ب) ۱۹۸۴(٢  كالدول .)۱۲ (مرتعي کمک خواهد کرد   
 محلول شامل قندها و نشاسته  ذخائر عمـده          هاي  كربوهيدرات

 هـاي  كربوهيـدرات  به عنوان مجمـوع    و در گياه هستند     ييغذا
 گياه از .شوند مي  شناخته TAC٣غير ساختماني در دسترس     

TAC      حيـاتي   هـاي   ي و فعاليت  ي براي توازن  نوسان مواد غذا 
 ديگر خـود اسـتفاده       هاي   شروع رشد و نياز    ، تنفس مانندخود  
   مختلف گيـاه بـا توليـدات       هاي  اندام در   TACتجمع  . كند مي

كنـد، همچنـين اسـتفاده       مـي ي آن تغيير    يجا هفتوسنتز و جاب  
ر و ارسال آن به قسمتهاي ديگر گياه تمركز آن را تغييـر             يذخا
ا اسـتفاده   ي   هبنابراين هر عاملي كه روي فتوسنتز گيا      . دهد مي
 گياه اثر   TACر  ي بر ذخا  ، ديگر اثربگذارد  هاي  كربوهيدراتاز    

به عنوان شاخص كليدي     اغلب TAC  بنابراين. خواهد داشت 
چـرا بـر گيـاه مـورد توجـه           شادابي گياه و شاخص ارزيابي اثر     

در TAC  مقـدار گـزارش داد اگـر   ) ۱۹۸۶ (٤موزر). ۱۱(است

                                                 
‐۱   Cook 

‐۲   Caldwell 

‐۳  Total Available Carbohydrat 

‐۴   Moser 

 محيطـي   هـاي   در اثر چراي مفرط يا محدوديت       ميگياهان دائ 
             كــم شــدن  ، كــاهش رشــد ريشــه  موجــب ،كــم شــود 

يـر گيـاه خواهـد      كـاهش توليـد علوفـه ومـرگ وم         ،زني پنجه
 ). ۲۰(شد

 را  ها  شده کربوهيدرات  ت انجام تحقيقا براساس) ۲۰۰۳ (٥هال
گروه اول محتويات داخل سـلول و  ،کند به دو دسته تقسيم مي 

ايـن ترکيبـات    . دهنـد  گروه دوم ديواره سلولي را تشکيل مـي       
دهنـد و    اه را تشـکيل مـي     يـ  ماده خشک گ    درصد ۷۵بيش از   

 شـامل   ،کنـد   دام دريافت مـي     که  را قسمت اعظم رژيم غذايي   
کنـد منبـع اوليـه       مـي ان  بيـ ) ١٩٧٥ (٦اسميت .)۱۶ (شود مي

    ،ان چنـــد ســـالهياي بـــراي رشـــد گنـــدم انـــرژي ذخيـــره
 گيـاهي    هـاي   انـدام  که در    اندي غيرساختماني   ها  کربوهيدرات

ــده  ــره شـ ــد مختلـــف ذخيـ ــارد. )۲۱ (انـ  ٧بريســـک و ريچـ
 هـاي   اندامدر   ها  ربوهيدراتدند که ک  کرعنوان  ) ۱۹۹۴و۱۹۹۵(

 هـا   شـتر بـرگ   يکـه ب  ( توليدکننـده    هـاي   انـدام گياهي شـامل    
 سـاقه   ،پيـاز ،ها  ه غد ،ريشه(کننده    ذخيره هاي  اندام،  )باشند مي
 ،اسـت  ها ه  انداميکننده که شامل کل   مصرف   هاي  اندامو  .....) و

نتقال به عوامل مختلفـي      اين ا  قدارباشند وم  ميدر حال انتقال    
تــرين   مهــمبيــان کــرد) ۱۹۹۶(کــوک ). ۸، ۷(بســتگي دارد 

 ،لونو اسـت  ، ريـزوم  ،ها  غده ،ها اي شامل ريشه    ذخيره هاي  اندام
   هـاي علفـي و نيـز در شـاخه         هـا در گونـه     تاج پوشش و سـاقه    

 .)۱۲ ( چوبي استهانگيا
از آنجا که مرتع ممکن است داراي ترکيب گيـاهي متنـوعي            

 متشـکل    که  تحقيق ناي  بررسی    مثل مراتع ييالقي مورد    باشد،
 به  ،استاي   ان، فورب و بوته   ي رويشي مختلف گندم   هاي  فرماز  

 مختلف فنولوژي بـا     يها   در زمان   رويشي هاي  فرمدليل اينکه     
رود داراي تغييرات فيزيکـي       انتظار مي  از اين رو   ،دنهم متفاوت 

  ل و ذخيـره   محـ . و شيميايي متفاوت طي مراحل رشد باشـند       
 در زمـان ورود دام بـه   ي در گياهان نقش مهمـ ها  کربوهيدرات

                                                 
‐۵   Hall 

‐۶   Smith 

‐۷   Briske & Richards 
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ــع دارد ــوک . مرت ــوان ) ١٩٦٦(ک ــرعن ــتفاده از   دک ــه اس     ک
ــتم ــا سيس ــزار  ه ــرين اب ــي بهت ــرایي چراي ــطح  ب ــود س  بهب

ريـزي شـده     و با چـراي برنامـه    استي گياهي   ها  کربوهيدرات
يت کند يـا     گياه را تقو    مرتعدار قادر است در مواقع خشکسالي     

توان از خطر نابودي رهانيـد   مي ،شدت چرا شده   که ب   را گياهي
)۱۲( . 

 توجـه   هـا    کيفيت علوفه بايد به نقش کربو هيـدرات        مورددر  
 هـا   عنوان کرد که کربوهيدرات    ) ١٩٩١ (   ١ستئ ون سو  .شود
اي را تشـکيل     هـاي علوفـه     ماده خشـک گونـه     درصد ٥٠ ‐٨٠
بـه بررسـي نقـش        )١٩٩٤ (٢لـد يتفها  مـور و  ). ۲۳( دهنـد  مي

 هـا   کربوهيـدرات .  در کيفيت علوفـه پرداختنـد      ها  کربوهيدرات
د انـرژي در رژيـم      يـ ترين مواد غذايي و منـابع اوليـه تول         مهم

 وارکنندگان در نشـخ  . شـوند  غذايي نشخوارکنندگان تلقي مـي    
 در شـکمبه  هـا   درصـد هضـم کربوهيـدرات     ٩٠ بتقريبه طور   
 .)۱۹ (افتد اتفاق مي
 ممکن است تحت تاثير عوامل مختلف تغيير        ها  اتهيدر  کربو
 هاي  كربوهيدراتدهد ذخاير    ميگزارش  ) ١٩٧٣ (٣وايت. کنند

 تـنش   ،محلول تحت تأثير عوامل ديگـر مثـل درجـه حـرارت           
به همين علـت    . )٢٦ (استكود ازته و نحوه برداشت       ،رطوبت
گيرد كه در مديريت مرتع بايد سعي        مينتيجه  ) ۱۹۷۱(کوک  

ــه اثــ   ــود ك ــر   ش ــراي دام ب ــي و چ ــل محيط ــدارر عوام  مق
 ).۱۳(دقت تشخيص داده شوده  محلول بهاي كربوهيدرات

ين و ئتغييـرات ذرات پـروت   ) ٢٠٠١ ( ٤و همکـاران  کابـالرو  
 Viciaکربوهيدرات را در سه مرحله رويشـي بـر روي گيـاه    

sativaنشــان داد کــه  تحقيــق آنهــا نتــايج. بررســي کردنــد 
ل ي در اوا  .کند ذکور با بلوغ تغيير مي    ترکيبات فيبري در گياه م    

    ســلولز (ADC٥جــز فصــل رشــد اغلــب ترکيبــات فيبــري ب 

                                                 
‐۱  Vansoest et al  

‐۲  Moor & Hatfield 

‐۳  White 

‐۴  Caballero et al  

‐۵  Acid Dtergent Cellolosis 

يابـد، در مرحلـه دوم       افـزايش مـي   ) شو شده با اسيد    و   شست
و افـزايش   ريزي اوليه ترکيبات فيبـري       رشد، از گلدهي تا دانه    

  ).۱۰ (يابد ريزي ثانويه کاهش مي در دانه
 انتقـال و    ، از نظر سوخت وساز     هم ها  از آنجا كه كربوهيدرات   

 محـيط و مرحلـه      ،ذخيره انرژي در گياهان متاثر از نوع گيـاه        
و از نظرمنبع اوليـه انـرژي در خـوراك دام           ) ۱۹(رويش است   

 تحقيـق حاضـر بـر آن اسـت کـه            ،)۵(دارد   مـي نقش مه )  ۵(
گـذار    تـاثير  عواملتغييرات کربوهيدرات محلول را تحت تاثير       

 موثر بـر آن بـه اثـر فـرم رويشـي،             واملعاز بين   . بررسي کند 
 .مرحله رويشي، نوع گونه و اندام گياهي پرداخته است

 

 ها مواد و روش

 بررسیمنطقه مورد 

 هکتـار در اسـتان      ۶۴۳۵آورد با مساحتي معادل       منطقه ورد 
.  کــرج واقــع شــده اســت‐تهــران و در شــمال اتوبــان تهــران

 طول  ۵۱  ° ۹ ´۵۲"  تا    ۵۱  ° ۴´ مختصات جغرافيايي منطقه  
ــرقي  و ــا ۳۵   ° ۴۴   ´۳۳" ش ــرض ۳۵   ° ۵۰   ´۵۷" ت   ع

 از لحاظ شرايط آب و هوايي پس از بازسـازي از            .شمالي است 
 آمارهاي موجـود  ، ساله ۲۲ دوره   طريق نسبت نرمال براي يک    

هـاي مـورد     اند و ضريب تغييرات در بين ايسـتگاه        دهشتراز  هم
ميـزان بارنـدگي     .ارد ميليمتر نوسان د   ۴۴۰ تا   ۲۲۵ از   بررسی

 . ميليمتر هم گزارش شده است۵۷۰ متري تا ۲۴۰۰در ارتفاع 
گراد در  سـانتي درجـه    ۱۶/ ۵ميانگين دماي سـاالنه وردآورد      

 سـانتيگراد در بـاالترين      درجـه  ۱/۴ترين نقطه حـوزه و       پايين
 نمونــه بيشــتر متــري کــه ۲۴۰۰ارتفــاع . اســتنقطــه حــوزه 

 باالترين نقطه   به طورتقريب  ،   در آنجا صورت گرفته    ها  برداري
منطقه است و تنوع پوشش گياهي نيز در آنجا  از ساير  نقاط              

 Artemisiaتيپ غالـب گيـاهي آن   ). ۱(بيشتر و بهتر است 
aucheri-  Acantholimon festucacetum  و  

Agropyron tauri‐  Astragalus gossypinum  
 .است



 …هاي محلول برخي  بررسي تغييرات کربوهيدرات                                                                                                                                ۲۹۶

 

 :از عبارتند ها تيپ اين در همراه گياهان از برخي
Bromus tomentellus, Kochia prostrata, 

Festuca ovina, Stipa barbata, Poa bulbosa, 
Psathyrostachys fragilis, Amygdalus 
lycioides, Salsola kali, Astragalus spp., 
Onopordon acanthium, Bromus dantoniae, 
Cotoneaster nummularia, Eurotia ceratoides, 

Phlomis orientalis, …   متري از گونه ۲۱۰۰در ارتفاع 
 Amygdalus scoparia – Ferula کما در تيپ گياهي

persica   ي تند و   ها  بر روي شيب  اغلب  کما  . شدنمونه گيري
  :برخي از گياهان همراه منطقه عبارتند از. رويد  مييا  واريزه

Salvia limbata, Bromus tectorum, 
Astragalus sp. , Scariola orientalis, Melica 
persica, Eryngium compestre, Papaver 
rhoeas, Artemisia aucheri, Stachys 
inflata,Capparis spinosa, 

 Coronilla varia بــرداري از دو گونــه همچنـين نمونــه 
در منطقه گچسر واقـع در جـاده     Dactylis glomerataو

ارتفاع منطقـه   . ابتداي جاده ديزين انجام گرفته است        چالوس
    متـر و مختصـات جغرافيـايي آن        ۲۵۰۰‐۲۴۰۰برداري   نمونه

متاسـفانه  . بـود   عرض شمالي   ۳۶° ۷´  طول شرقي و   °۵۱ ۷´
 فقـط   ،هاي کليماتولوژي و سـينوپتيک      به علت فقدان ايستگاه   

سـال بـه   ساالنه آن به دست آمد که مقدار آن در         مقدار بارش 
پوشش گياهي  .  ميليمتر بوده است   ۷۴۸  متوسط حدود  نسبت

 به نحوي کـه تعيـين دقيـق تيـپ           ،است منطقه بسيار متنوع  
  :از گياهان منطقه عبارتند از. با دشواري همراه است گياهي

Festuca arundinacea, Sanguisorba minor, 
Phelomis orientalis, Verbascum sp., Achillea 
milliefolium, Stachys clinopodoides, Ferula 
ovina, Prangus ferulaceae, Allysum 
striogosum, Poa bulbosa,…. 

 

 نمونه برداري

ه قنـدهاي محلـول بـا حساسـيت         يـ  تجز بـرای بـرداري    نمونه
هـاي    زيـرا از آنجـا کـه نمونـه         ،تري بايـد صـورت بگيـرد      بيش

 هـا  ساعت ها  شوند و برگ   آوري شده بالفاصله خشک نمي     جمع
شـود    توصـيه مـي    از ايـن رو   بعد از قطع امکان تنفس را دارند        

 محيط سرد قرار گيرند     درآوري شده بالفاصله     هاي جمع  نمونه
اغلب از آون بـراي     . دشوتا عمل فتوسنتز و تنفس آنها محدود        

شود و از فريزرهاي قابل حمل به صحرا  اين منظور استفاده مي
 .توان استفاده کرد نيز مي
رداري در سه مرحله فنولـوژيکي شـامل رشـد فعـال،            ب  نمونه

 گيـاهي شـامل انـدام هـوايي،          دهي از سه انـدام     گلدهي و بذر  
در مورد ريشه چون حاوي مقـادير       . ريشه و يقه صورت گرفت    
بـرداري   نحوه نمونـه   . حذف شدند  ها  زياد خاک بود، ابتدا خاک    

 تکرار لحـاظ شـد و هـر         ۵اين صورت بود که براي هر گونه          به
 يعنـي بـراي     ،ي مورد نظر بود     پايه از گونه   ۵کرار خود شامل    ت

يک تکرار     پايه ۵ تصادفي انتخاب و هر      طور  به پايه   ۲۵هر گونه   
آوري شـده شـرايط      هـاي جمـع    براي اينکه گونه  . را شامل شد  

 باشند از يک تيپ که گونـه مـورد نظـر در آن              ، داشته يکسان
 عد از قرار گرفتن ها ب  نمونه. آوري صورت گرفت   غالب بود، جمع  

 و داخـل     شـدند  به آزمايشـگاه منتقـل     ، يخچال قابل حمل   در
 و بعد از خشـک شـدن، ريشـه، يقـه و انـدام             ندآون قرار گرفت  

دسـتگاه آسـياب داراي      . جداگانه آسـياب شـدند     طور  بههوايي  
 اسـيد  ‐سـپس بـا اسـتفاده از روش فنـل    .  مـش بـود    ۴۰الک  

 بـا اسـتفاده از      ها تجزيـه شـيميايي شـدند و         نمونه سولفوريک
ي محلـول  هـا  دسـتگاه اسـپکتروفتومتر مجمـوع کربوهيـدرات    

 مراحل  ،هاي گياهي   گونه  مقايسه برای). ۳،۱۴،۱۶(قرائت شد   
 از آنـاليز    ، رويشي مختلف از نظر صفات کيفـي       هاي  فرم ،رشد

 و به منظور مشاهده منابع تغييـرات   ۲ طرفهتجزيه واريانس يک  
حل رشد و نيز اندام گيـاهي  ها، مرا درون گروهي، مقايسه گونه   

 تجزيـه وتحليـل     برای. با يکديگر از آزمون دانکن استفاده شد      
 Version 6/12 ،SAS, 1997آمــاري از نــرم افزارهــاي 

،Minitabو  Excel  دشاستفاده. 
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 نتايج

ر گونه، فرم رويشـي،  ينتايج حاصل از اين تحقيق در مورد تاث       
ي محلـول   هـا   راتمرحله فنولوژي، اندام گيـاهي بـر کربوهيـد        

 :دهد نشان مي
 

 گونه تاثير

 در   شش گونه   محلول هاي  كربوهيدراتميانگين مقادير   بين   

 يعني شش گونه مرتعي     ،دار است   معنيتفاوت    درصد ۱سطح  
 محلول  هاي  كربوهيدرات متفاوت از    هاي   ميانگين بررسیمورد  

ــ  Coronilla varia گونـــــه. ندتاشـــــد ترين بيشـــ
 Salsola خــود و  زيتــوده در محلــول راهــاي كربوهيــدرات

rigida   آزمـون  بـا .  را در خود جاي داده است      مقداركمترين  
 شش گروه متفاوت قرار  درشش گونه،  دانکنمقايسه ميانگين

 ).۱شکل  (گرفت 
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 مرحله فنولوژياثر

 مرحله  تاثيردهد كه  تجزيه واريانس نشان مي   نتايج حاصل از  
 است و ميـانگين مقـادير       دار  معني درصد ۱فنولوژي در سطح    

 محلول در شش گونه مرتعي در سه مرحله با هاي كربوهيدرات
ذخاير كربوهيدرات محلـول در مرحلـه سـوم         . هم تفاوت دارد  
مرحلـه    در  و ذر دهي حـداكثر مقـدار را داشـت        يعني مرحله ب  
ــه داقل ذخــاير دررويشــي حــ  ريذخــا. شــدهــا مالحظــه  گون
دو مرحلــه قــرار ن يــامرحلــه گلــدهي بــين  در كربوهيــدرات

 مربـوط بـه كـل       هـا   اين ميـانگين     شود كه   كيد مي ات. گيرد  مي

ــوده ــه گزيت ــت ون ــذر ،اس ــه ب ــي در مرحل ــي  يعن ــدارده   مق
ي محلول شش گونه نسبت به دو مرحلـه قبـل       ها  کربوهيدرات
 ).۲شکل (بيشتر است 

 

 هاي گياهي  اندام اثر 

 طـور   بـه  هـوايي     و انـدام    يقـه  ، گياهي شامل ريشه   هاي  اندام
 و نتـايج حاصـل از       بررسی شـدند  جداگانه در هر گونه مرتعي      

 ميـانگين    تفـاوت  دهـد كـه     ها نشـان مـي      تجزيه واريانس داده  
 درصد۱ در سطح    ها   بين اندام   محلول هاي  كربوهيدراتمقادير  
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اندام  ،شود  در نمودار مالحظه مي   كه   طور  همان . است دار  معني
 است و  داراي باالترين ميانگين كربوهيدرات      هوايي شش گونه  

 ).۳شکل  (حداقل ميانگين را داردآنها ريشه 
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 هاي رويشي  فرمثرا

  محلـول سـه فـرم رويشـي        هـاي   كربوهيـدرات  ميانگين   بين
تفـاوت   درصـد ۱ در سـطح     هـا   اي   و بوتـه   هـا    فـورب  ،انيندمگ

 يعني سه فرم رويشي از لحاظ ميـانگين         ،وجود دارد  دار  معني
 داراي  ها   فورب .دارند ی محلول مقادير متفاوت   هاي  كربوهيدرات
 ها  اي  بوته گراس و  در باشند و   يدراتي مي  ذخاير كربوه  بيشترين
ــاوت  ــيتف ــتي ندار معن ــول  . س ــدرات محل ــانگين كربوهي مي
 ۷۱/۳۷ هـا   اي   بوته ،گرم ماده خشک   گرم در کيلو   ۴۷/۵۸فورب

گـرم در    ۵۶/۳۹ انينـدم  و در گ   گرم ماده خشک   گرم در کيلو  
 رويشـي مختلـف     هـاي   فـرم  ، پس  استکيلو گرم ماده خشک     

 نـد دار  خـود   ه در پيكـر   یل متفـاوت  مقادير كربوهيدرات محلـو   
 ).۴شکل (

 
 

مرحلـه   ،گونهها ي محلول در        کربوهيدرات مقدارمقايسه  

  هاي رويشي مختلف فرم  واندام گياهي ،فنولوژي

دهـد كـه ميـانگين        نشان مي  نتايج حاصل از تجزيه واريانس    
 محلول هـر گونـه در   هاي كربوهيدراتمقادير مربوط به ذخاير     

 در  بررسـی مـورد     و در هر يك از سه اندام       هر مرحله فنولوژي  
هـا در مراحـل سـه گانـه       است و گونهدار معني  درصد ۱سطح  

ــوژيكي و در  ــدامفنول ــاي ان ــاوت از   ه ــادير متف ــف مق  مختل
 بـر اسـاس نتـايج       .دهنـد   محلول را نشان مي    هاي  كربوهيدرات
 بـذر   مرحله دريقه Dactylis glomerata گونهحاصله در 

  مرحلـه گلـدهي   دريقـه  Coronilla varia  درگونهو دهي
در گونـه    و   اسـت حداكثر ذخاير كربوهيـدرات محلـول        داراي

Dactylis glomerata كمتـرين   ريشه مرحله رشد رويشي
 .)۱جدول  (دهد ذخاير را نشان مي
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  بحث 

در هـر   هـا     ر قسمت اندام هوايي گونه     شش گونه مرتعي د    هر
گـرم   لوي گرم در ک   ۹۵/۶۵(ترين مقدار بوده    بيشداراي  سه فرم   

 ۶۰ /۹۹ ( قرار مـی گيـرد     و يقه در مرحله بعدي    ) ماده خشک 
و ريشه داراي كمتـرين مقـدار       ) لو گرم ماده خشک   يگرم در ک  

 قـره   .اسـت  )گـرم مـاده خشـک      لوي گرم در ک   ۵۳ /۷۱(ذخيره  
در ،ز گـزارش دادنـد    يـ ن) ۱۳۸۰(آبـادي   داغي و فاضـل نجـف       

 محلـول گياهـان مـورد       هـاي   دراتيـ  کربوه مقـدر منطقه پلور   
ي هـوايي بـيش از      هـا   در قسـمت    ميئهاي دا   در گراس  بررسی

ــه   ــه بوت ــه و در گون ــتر از    ريش ــه بيش ــدار آن در ريش اي مق
 اندام هوايي به دليـل اينكـه    ).۴(هاي هوايي بوده است      قسمت

 داراي بيشترين مقـدار نيـز       ،استمحل ساختن اين تركيبات     
 زيـادی  قسمت   ،سازد   ولي از مجموع مواد قندي كه مي       ،است

 ،)۱۹۶۶(١ كـوك بـه نظـر  .يابـد  از آن به ريشه و يقه انتقال مي 
 سـاخته   هـا    در بـرگ   هـا    كربوهيـدرات   که طي فرايند فتوسنتز  

اي انتقال     ذخيره هاي  اندام يا   ها   نخست بايد به مكان    ،شوند  مي
 مختلـف گيـاهي     هـاي   انـدام يابند و شايد با اندكي تـأخير بـه          
 در موقـع نيـاز گيـاه        زا يانـرژ انتقال يابند تا بـه عنـوان مـواد          

 كـافي   مقـادير بيان كـرد    ) ۱۹۸۳( ٢ والتن ).۱۲( استفاده شوند 
امكـان  ،   در گياه موجـب حفـظ شـادابي گيـاه          ها  كربوهيدرات

 رشـد   ،جمله تنفس در دوره خواب    ي حياتي گياه از     ها  فعاليت
 افــزايش ، رشــد ريشــه،مجــدد پــس از دوره خــواب يــا چــرا

 يخبنـدان   ، تامين مقاومت گيـاه در مقابـل خشـكي         ،زادآوري
افـزايش توليـد     ،هـا    و بيماري  ها  ت آف   مقاومت در برابر   ،وگرما

 ).۲۵(  خواهد شدها گره در ريشه لگوم
 در  TACع  عقيده دارد كه توجه به مجمـو      ) ۱۹۸۴(كالدول  

ر كربوهيـدرات گيـاه ارائـه       يي از ذخـا   دار  معنـي  ارزيابي   ،گياه
اندام خاص گياه توجـه شـود         آن در  مقداردهد تا اينكه به       مي

ــوک ). ۱۱( ــي ) ۱۹۷۱(ک ــان م ــدن    بي ــره ش ــه ذخي ــد ك كن
زمينـي و هـوايي گيـاه        كربوهيدرات در هر دو نـوع انـدام زيـر         

                                                 
‐۱  Cook 

‐۲  Walton  

 اسـتلون و    ،زم ري ،ها  ها درگلوم    كه شامل ريشه   گيرد صورت مي 
 بـرگ، غـده و      ، دانه در گياهان يكساله    ،ها  يقه در اغلب گراس   

ــدگي ــا برآم ــاخه  ه ــر ش ــز س ــان و ني ــي گياه ــا در  در برخ     ه
 ).۱۳( هاست اي بوته

TAC  هـاي   انـدام  ،هاي بـا قطـر كـم         در ريشه  ها  اي   در بوته 
 ٣کـا ي ترل ،منـک . د شو ها ذخيره مي    شاخه تر و سر   ي مسن يهوا

ر ريشـه  ينتيجه گرفتند كه ذخا) ۱۹۷۲( ٤سونيو گر) ۱۹۸۳(
هـا بـدون      ر سـاقه  يي قادر به حفظ ذخا    يگياهان مرتعي به تنها   

چـارد و کالـدول     ير). ۱۸،۱۵(ي نيسـتند  ي هـوا  هاي  اندامحضور  
عقيده دارند كه كافي بودن كربن در دسـترس بـراي           ) ۱۹۷۲(

 رسـد كـه     برداري از آن به نظر مي      ي و بهره  ي هوا هاي  اندامرشد  
ده فيزيو لوژيكي كليدي اسـت كـه مقاومـت گيـاه در             يك پدي   

دهنـد   سک گـزارش مـي  يچارد و برير .كند برابر چرا تعيين مي
كه   در شروع رشد گياه موقعي     ي نقش اساس  ها  كه كربوهيدرات 

  دارند،فتوسنتز محدود است
 در كوتاه مدت    ها  عقيده دارد كه كربوهيدرات   ) ۱۹۸۳(والتن  
 اما ذخيره دراز مـدت      ،شوند   مي  گياه ذخيره  هاي  اندامدر همه   

هـاي     اما در هر حال درگونه     ،است در ريزوم و يقه      ها  در گراس 
 ).۲۵( مختلف يكسان نيست

) ۱۹۸۴(، كالـدول    روند تغييرات براي هر گونه متفاوت است      
ز خواب پاييزه گياه دانست  كربوهيدرات را قبل ا   مقدارحداكثر  

دوره رشـد در    دريج در طول خـواب زمسـتانه و ابتـداي           كه بت 
 هـا   ر كربوهيـدرات  يذخـا از ايـن رو     . يابـد   اوايل بهار كاهش مي   

منبع اصلي غذا براي گياه در زمستان و شـروع رشـد در بهـار               
 توسـعه   هاي گياه به طوركامـل      وقتي برگ . دمحسوب می شون  

 رونـد كـه     در زماني  ،رسد   فتوسنتز به حداكثر مي    ،پيدا كردند 
ات در گيـاه افـزايش       كربوهيـدر  قـدار د م شـو رشد گيـاه كنـد      

گزارش دادند كه چـرا     ) ۱۹۸۵( ٥والر و همكاران  ). ۱۱( يابد  مي
ر كربوهيـدرات   ي كاهش ذخا  موجبدر هر مرحله از رشد گياه       

                                                 
‐۳  Menke and Trlica   

‐۴  Garrision   

‐۵  Waller 
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 برگـي   قـدار د و مقاومت و بازسازي وابسـته بـه م         گياه می شو  
 در گياه ها ساخت مجدد كربوهيدرات است كه براي فتوسنتز و

  ).۲۴(می ماند باقي 
در مرحلـه رشـد     . كننـده اسـت     فنولوژي عامل تعيين   مرحله

رويشي ذخاير بسيار كـم اسـت و در مرحلـه بـذردهي ذخـاير            
 كلـي و    طـور   بـه . رسـد    محلول به حداكثر مي    هاي  كربوهيدرات

ي استثنايي در صورتي كه رشـد گيـاه         ها  بدون توجه به حالت   
مراحل خود را بـه صـورت طبيعـي طـي كـرده             ) ها  ساله چند(

اي در خاتمه دوره رشد و حداقل آن  ثر مواد ذخيرهباشد، حداك
 .در مراحل شروع رشد اوليه در سال بعد خواهد بود

 تغييـرات    تحت اثر  دارد كه   نيز اعالم مي  ) ۲۰۰۱ (١ والنتاين
در بسياري  .  ميان گياهان متفاوت است    در TAC ۲ ذخاير   ،فصلي

 ،اسـت از گياهان حداقل مقدار ذخيره طي مراحل اوليه رشـد           
 اين حداقل در دوره رسيدن بذر مشاهده        ،ا در تعدادي ديگر   ام
د كه ذخاير ريشـه و رشـد بهـاره در           کن  وي اضافه مي   .شود  مي

ي گذشته و جـاري     ها  اي چند ساله متأثر از سال       گياهان علوفه 
 ).۲۲ (است

ــاران   ــالرو و همكــ ــروت ) ۱۹۹۸(كابــ ــرات پــ   ين وئتغييــ
ـ    هـا  كربوهيدرات  Viciaه  را در سـه مرحلـه رويشـي در گون

sativa             بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه در هر دو سال اثـر
 اسـت و مراحـل      دار  معنـي  بر قندهاي محلول     يمراحل فنولوژ 

تغييـرات قنـد در سـه       . مختلف فنولوژي با هم تفـاوت دارنـد       
 و  )گـرم بـذر در هکتـار          کيلو ۲۵۰( ۱مرحله گلدهي، بذردهي  

در .  شديريگ دازهان)  کيلو گرم بذر در هکتار۴۵۰ ( ۲بذردهي 
ترين مقـدار و در     يشـ  ب ۱سال اول ميزان قند مرحله بـذردهي        

 .)۹( ترين مقـدار را داشـت     يشـ سال دوم در مرحله گلـدهي ب      
 محلول دو هاي دراتيرات کربوهيي تغبررسیبا ) ۱۳۸۰ (يزهد

گونه گراس گـزارش داد کـه دو گونـه از نظـر ذخـائر بـا هـم                   
 محلـول  هـاي  دراتيـ هو کربمقـدار  و در مرحله بلـوغ     ندمتفاوت
 ). ۲(افته بود يش يافزا

 یاي مقـادير متفـاوت      فـورب و بوتـه     ،يگندمسه فرم رويشي    

                                                 
‐۱  Vallentine  

 ، هسـتند ترييشـ  قنـد ب داراي هـا   فـورب   و دارندكربوهيدرات  
تفـاوت   هاي بعدي قـرار دارنـد و         در رتبه  ها  اي   و بوته  انيگندم
شـود    اين نتيجه حاصـل مـي     .  زياد نيست  ها  اي   و بوته  انيگندم
 مـــالك ورود دام بـــه مرتـــع براســـاس ذخـــاير  اگـــر كـــه

نکه يل ا يدله  ب ،باشد رويشي   هاي  فرم ي محلول ها  كربوهيدارت
 حضـور   ياهيـ ب گ يهاي مختلف در ترک      گونه يعيدر مراتع طب  

 در همـه   وارد شـود کـه       يسـت دام زمـان    ير ن ي امکان پذ  ،دارند
د يـ  بلکه با  ،طح باشد سن  يدرات در باالتر  ير کربوه يها ذخا   گونه
اهـان  ير در گ  ي باشد که ذخـا    يطيد حضور دام در شرا    کر دقت

 يشـ ين الزم است در هـر فـرم رو        يبنابرا.  نباشد يدر حد بحران  
در مراتعي كه   . دشودرات مشخص   ي کربوه مقدار يسطح بحران 

 ،در تركيب گياهي از هر سه فرم رويشي وجـود داشـته باشـد             
ــود      ــال ش ــد اعم ــتري باي ــت بيش ــا دق ــديريت ب ــر و . م وال

بـراي اينكـه سـطح ذخيـره         بيـان كردنـد   ) ۱۹۸۵(٢همكاران
كربوهيدرات در گياه به مقدار كافي باقي بماند، تاخير در چـرا            

 باقي گذاشتن   ،بهره برداري مجاز   در ابتداي بهار، توجه به حد     
 در نظر گرفتن فاصله زماني مناسب بـين         ،برگ كافي در گياه   

 ).۲۴(. بايد لحاظ شود چرا  هدو دور
هـاي فـورب قنـد        گونه ها،   بين تمام گونه   در در قسمت ريشه  

که  )۱۹۸۱ (منک با يافته اين نتيجه   .  بيشتری داشتند  محلول
 گونـه مـورد     ۹ از بـين     .مطابقت دارد هاي فورب     در مورد گونه  

ــ ،بررســی ــورب هگون داراي  Sphaeralcea coccinea  ف
او همچنـين   . )۱۹ (حداكثر قند محلول در اندام ريشـه اسـت        

يابـد    كاهش مي  TNC٣ حله بذردهي مقدار  گزارش داد در مر   
 در ايـن تحقيـق      بررسیهاي مورد     اين نكته در مورد فورب      كه

  ريشـه زيتـوده  مقادير زيـادی رسد   به نظر مي  . هم صادق است  
 از عوامل مهم بررسیي مورد ها  در فوربنسبت به اندام هوايي

 . كربوهيدرات در اندام ريشه فورب باشدزيادذخيره 

                                                 
‐۲  Waller 

‐۳  Total Nonstructure Carbohydrate 
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نـد كـه غلظـت      دگـزارش دا  ) ۱۹۶۶( كـوك     و )۱۹۸۱ (منک
چنـد  ي  ندمهاي محلول در اندام هوايي گياهان گ        كربوهيدرات

را در  TNC  مقـدار  منـک . ساله نسبت به ريشه بيشتر اسـت 
Bouteloua gracilis    و ۱۹۷۱ي هـا  در ريشه براي سـال 

   و در  لو گرم ماده خشک   ي گرم در ک   ۲۵  و ۲۰ب   به ترتي  ۱۹۷۲
 لو گرم ماده خشـک    يگرم در ک    ۳۱ و   ۴۲ندام هوايي    ا  قسمت

 مـوس ودهد و اين در مورد دو گونه علـف بـاغ و بر              گزارش مي 
 . )۱۷ ( استق حاضر مشابه بودهيدرتحق

باتوجه به نتايج حاصل از اين تحقيق و نيز تجربياتي کـه در             
ـ    ،طول پژوهش حاصل شد     چنـد   بررسـی جـاي   ه   بهتر است ب

هاي شاخص مرتع     ي بر روي گونه   تر  جامع بررسیگونه مرتعي   
صورت گيرد و به مواردي مثل درجه حرارت محيط و زمان در 

 ارتفـاع از سـطح      ، تابش نور  ، رطوبت خاک  ،روز نمونه برداري  
 زمـان   ،مـورد در  . ي قبل توجه شود   ها  شدت چراي سال   ،دريا

اه در طـول روز در حـال        ير گ يذخا،   در طول روز   ينمونه بردار 
 رهيـ درات را ذخ  يـ ه در طـول روز کربوه     ايچون گ . نوسان است 

 ين بـرا  اي بنـابر  ،)۲۲( رساند   يدر شب به مصرف م      و می کند 
 ي بايد  در مراحل مختلف فنولوژ    ها  دراتير کربوه يسه ذخا يمقا

سته اسـت کـه   يشا. کسان باشد يز  ي در طول روز ن    يبردار نمونه
يا چند ساله بودن       سالهکي   اختالف فرم رويشي به    بررسیبراي  
توجـه   زيـ  نسبت شاخه به برگ ن     ،نوع ريشه ،  ها   نوع برگ  ،آنها

شود که با توجه به دوره         پيشنهاد مي  ها  اي   بوته شود و در مورد   
از .  برداشت صـورت بگيـرد     يشتريتر در دفعات ب    رشد طوالني 

اه الزم و يـ  رشـد گ ي محلـول بـرا  هـاي  دراتيـ آنجا کـه کربوه   
ــرور ــتند يضـ ــهسـ ــرا ي و از طرفـ ــا چـ ــدار دام ي بـ  مقـ
د از يــ با،شــود ي محلــول دچــار کــاهش مــهــاي دراتيــکربوه

 رشـد  ياه بـرا ي در مرتع استفاده کرد که گ     يي چرا هاي  ستميس
 يشـ ي که در مرحله رشـد رو      ياهيگ. مجدد دچار مشکل نشود   

ي بـه   و از طرفير انرژ خاي آن به ذ   زياداز  ي به لحاظ ن   ،چرا شود 
با مشکل مواجه خواهـد      ،ن مرحله ي در ا  دليل کم بودن ذخاير   

 چرا در   ،يهاي مرتع    گونه يعير طب يت تکث ين با رعا  ايبنابر. شد
ن مرحلـه   يرا در ا  يز ،است تر  مناسب يده  تا بذر  يمرحله گلده 

 يط مناسب ي محلول شرا  هاي  دراتير کربوه ياهان از نظر ذخا   يگ
ـ   ي علوفـه بـر اسـاس        ييدارند اگرچه ارزش غـذا      و  يافتـه ارزان

 ي گلـده  يادر مرحلـه رشـد فعـال و ابتـد         ،  )۲۰۰۴(همکاران  
 ).۶( است بيشتر

 

 تقدير و تشکر
اعتبار انجام اين تحقيق از طريق معاونت پژوهشـي دانشـگاه           

 . دشو وسيله تشکر مي ده است که بدينشتهران تامين 
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 : است زيرها به شرح گونه )DM  g/kg( يياندام هواه ونه فنولوژيک در سه اندام ريشه،يقهاي مختلف در مراحل سه گا ي محلول گونهها   ميانگين  کربوهيدرات‐١جدول 

Bromus tomentellus, Dactylis glomerata, Ferula ovina Coronilla varia,  Salsola rigida   و Artemisia aucheri 

 بذردهي گلدهي رشد  رويشي 

 يياندام هوا يقه ريشه يياندام هوا يقه ريشه يياندام هوا يقه ريشه 

Da gl CNXc٢/٨ BNXc٢٠ ANXc٢/٣٧ CNYc٣/٣٢ BNYc٢/٥٨ ANYc٣١ CNWc٦/٧٩ BNWc٤/٩٠ ANWc٧/٥٣ 

Br to CNXd٤/١٦ BNXd٩/١٩ ANXd١٦ CNYd٢/٢٩ BNYd٥/٢٧ ANYd٤/٣٢ CNWd٣/٣٢ BNWd٩/٥٥ ANWd٣/٧١ 

Fe ovCMXb١/٥٢BMXb٥/٣١AMXb٧/٥٢CMYb٥/٥٧ BMYb٥/٣٥AMYb٤/٥٨CMWb٨/٥٩ BMWb٨/٤٥AMWb٢/٧١

Co vaCMXa٢/٧٩ BMXa٨/٨١AMXa٩/٦٤CMYa٨٢ BMYa٥/٩٠AMYa٦/٤٧ CMWa٦/٢٤ BMWa٥٩ AMWa٧/٥٧

Ar auCNXc٤/١٤ BNXc٧/٣٢ ANXc٢/٧٣ CNYc٤/١٣ BNYc٩/٣٠ ANYc٤/٦٢ CNWc٩/٣٧ BNWc٣/٨٠ ANWc٢/٦٢ 

Sa ri CNXe٧/٣٠ BNXe٩/٢٥ ANXe٩/٤٣ CNYe٣/٢٧ BNYe٣/٢٥ ANYe٢/٣٨ CNWe٣/٢٢ BNWe٦/٢١ ANWe٤/٣٥ 

..  a,b,cدرصد١ها در سطح  گونه دار بودن  معني  
 A,B,C درصد١ها در سطح   اندام دار بودن معني  

. M,Nدرصد١ سه فرم رويشي در سطح  دار بودن  معني  
 X,Y,Wدرصد١ سه مرحله رويشي در سطح  دار بودن  معني  
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Abstract  
Knowing the compounds that provide food reserves of plants is an important factor in range 

management. Perceiving how these compounds are produced and in which parts of plants are stored 
and what their concentration is helps determining the most suitable time for grazing, as well as the 
frequency and duration of grazing. The objective of this study was to examine to how factors such as 
being the member of a certain species, the phenological stage, plant parts and growth form affect 
soluble carbohydrates concentration. The six species studied were Bromus tomentellus and Dactylis 
glomerata as grass, Frula ovina and Coronila varia as forb, Salsola rigida and Artemisia aucheri as 
shrob. Samples were collected from two highland ranges in Vard Avard and Gachsar regions. The 
samples were dried, ground and finally analyzed according to standard phenol-sulfuric acid method. 
The results showed statistically significant differences in soluble carbohydrate concentrations among 
the species in three stages of their growth. The soluble carbohydrate concentration were measured in 
different life forms and various plant parts including root, collar root and above ground (P<0.01). 
According to the results, highest soluble carbohydrate obtained from Coronilla varia in seeding stage. 
Among three life forms, forbs produce highest soluble carbohydrates with the concentration highest in 
above-ground part as compared to root and collar root. 
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