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 چکيده

د که رسه نظر ميدام با ذوب شدن برف شروع و تا زمان آغاز بارش برف ادامه دارد. ب مداومدر بیشتر مراتع کشور، چراي 

ذخایر  تم چرایي بربا هدف بررسي تأثیر این سیس ،داري ندارد. مطالعه حاضرش سنتي تطابق چنداني با مباني علم مرتعاین رو

مرتع شاهد انتخاب  ایستگاه تحقیقاتي سارال به عنوان ساله 30انجام شد. قرق  90و  89هاي گیاهي در سال کربوهیدرات محلول

ه شد. دو گون ها نیز جلوگیريبا داخل قرق انتخاب و از ورود دام به این بخش شد. در هر یک از این دو سال بخشي همگن

در مراحل مختلف رویشي در دو فصل رویشي متوالي، انتخاب شد.  Ferula haussknechtiiو  Bromus tomentellusکلیدي 

ایه رّکب با طرح پمها از تجزیه دهبراي تجزیه آماري دادو گونه در عمق مشخص شد. سه پایه از بیرون آوردن ریشه  اقدام به

در زمان  ووایل فصل رویش ادر گونه کما،  به روش دانکن انجام شد. هاآنمقایسه میانگین الً تصادفي نامتعادل استفاده شد و کام

داد  اندو سال نش به طور کلي، در هر دو گونه، روند تغییرات ذخایر طيکمترین میزان غلظت ذخایر در ریشه بود. ، رشد سریع

یر قند وبي غلظت ذخابه خ ؛هایي که دو سال استراحت داشتنداما پایه ؛ذخایر کمتري داشتند چرا شدههاي که در سال اول، گونه

 ناطق مشابهم این منطقه و در هاي کلیديگونهبراي بهبود بنیه ساالنه بنابراین، از منظر مدیریتي، استراحت  ریشه را جبران کردند.

 د.مفید خواهد بو

 .فنولوژي، مراتع سارال ،Bromus tomentellus، Ferula haussknechtii هاي کليدي:واژه
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 مقدمه

هاي مختلف قطع گیاه به صورت آزمایشگاهي یا صحرایي صورت گرفته است ها و زمانتحقیقات زیادي درباره اثرات شدت

( اما Ansley & Castellano, 2007؛ 1390ران، ؛ ساعدي و همکا1388؛ ارزاني و همکاران، 1381)اکبرنیا و همکاران، 

و  يداغبه عنوان مثال، قرهگیاهي صورت گرفته است ) ریذخاهاي چرایي بر روي مطالعات محدودي درباره اثرات سیستم

اه در قرق مطالعه ید نسبت به مراحل رشد گیدرات بایر کربوهیذخا يچرخه فصل (.1394، ساعدي و همکاران، 1386همکاران، 

مصرف . (Menke & Trlica, 1981) ا چرا باشد جدا کردیل آن درو یکه دل يراتییرا از تغ يرات فصلییوان تغکه بت يبه طور ؛ودش

 & El Hassan)ب مرتع همراه است یآن با تخر ياه و در پیه گیمفرط معموالً با کاهش بن ير انباشت شده در اثر چرایذخا

Krueger, 1980)يهادراتیکربوه ،ان مناطق معتدلیگندم يهاگونه دارد. ياهیکامل به گونه گ يستگاه بی. البته، واکنش گ 

ق فتوسنتز به اندازه یاز طر يانرژ يد جاریکه تول يزمان درکنند و يره میخود ذخ يهارا عمدتًا در بن پنجه (WSC) محلول

 .(White, 1973) دهندير را مورد استفاده قرار مین ذخایا ؛از نباشدیمورد ن

مطالعات قابل  تابه حال، يتوران و رانیم ایواقلیع در بیک گونه با گسترش وسی، به عنوان Bromus tomentellusگونه 

د، اهداف اصالح مرتع و واکنش به برداشت به خود جلب کرده است )به عنوان مثال، یمختلف تول يهانهیرا درباره زم يتوجه

)به عنوان  قرار گرفته استمورد مطالعه کمي  اهیدرات گیر کربوهی( اما ذخا1390 و همکاران، ي؛ ساعد1383سندگل و مقدم، 

اندک مورد توجه  ،به لحاظ واکنش به برداشت، Ferula haussknekhtii يایبرگ پاگونه پهن .(1394مثال، ساعدي و همکاران، 

 ست.محدود ا يباً به مناطق مرتفع کوهستانیز تقریشگاه آن نیقرار گرفته است و رو

 يهادراتی)کربوه ياهیر گیذخا يبر رو مداوم يستم چرایو س ياثر مراحل مختلف فنولوژ ين مطالعه به منظور بررسیا

 ل انجام شد:یذ يهاو پاسخ به سؤال يدیمحلول( دو گونه کل

در کدام مرحله  ياهیر گیدام بر ذخامداوم اثر چراي  -2 ؟اثرگذار است شده يریگاندازهر یدام بر غلظت ذخامداوم آیا چراي  -1

( بیشترین يتروژنین يهابیا ترکیمحلول  يهادراتیر )کربوهیکدام بخش از ذخا -3 ؟یا مراحل فنولوژیکي نمود بیشتري دارد

 است؟ و ترمقاوم، کدام گونه شده يریگاندازهر یبه لحاظ ذخا -4 ؟دام از خود نشان داده استمداوم اثرپذیري را نسبت به چراي 

 ر در هر گونه به چه صورت است؟یذخا يمتقابل سال و چرا بر رو اثر -5

 

 هامواد و روش

دیواندره  -کیلومتري جاده سنندج 65منطقه مورد مطالعه و قرق احداث شده در سامان بهارستان )خرکه سابق( و در حدود 

سال است  30حداقل بیش از  شده است. سیتأس 1356ن قرق در سال یامتري از سطح دریا واقع است.  2100در ارتفاع 



هاي در این سامان، مالک عرفي طي فصل دامداري دامصورت گرفته است.  مداومبرداري در این سامان به شیوه چراي بهره

نماید. ترکیب و تعداد گله چندان هاي فروردین تا آبان ماه وارد مرتع ميعمدتاً داشتي خود را با شدت نسبتاً زیاد معموالً طي ماه

گیرند. میزان بارندگي در این منطقه با غیر نیست و معموالً مراتع منطقه تحت چراي گوسفند کردي تیپ کوهستان قرار ميمت

 متر بود.میلي 300و  440متر و بسیار متغیر است. بارندگي در دو سال مورد مطالعه به ترتیب میلي 340مدت میانگین طوالني

ها جلوگیري شد. با بخشي همگن با داخل قرق انتخاب و از ورود دام به این بخش، 1390و  1389 يهادر هر یک از سال

انتخاب شد.  Ferula haussknekhtiiو  Bromus tomentellusبرداران دو گونه کلیدي توجه به شناخت علمي و تجربه بهره

د رویشي خاص هر گونه، به فواصل هر برگان است. به تناسب شرایط سال و سرعت رشگونه اول از گندمیان و گونه دوم از پهن

گیري شده در هر مرحله هاي اندازهشد. تعداد پایه اهیبرداشت گدو هفته تا بیش از یک ماه در مراحل مختلف رویشي اقدام به 

 تکرار بود. تعداد مراحل فنولوژیک، بسته به گونه و شرایط سال اندکي متفاوت و از شش تا نه مرحله بود.  10پنج تا 

 .Bدر گونه  يبُن کنفر ساقیاه تا زیقه گیباشد:  کننده رهیذخشامل اندام  يبود که مواد برداشت يااهان به گونهیق حفر گعم

tomentellus ر غده در گونه یو تا زF. haussknekhtii .با شستن با آب  ياهیز و مواد مرده گیر يهاشهیاک، رخ برداشت شد

 %95اتانول  يحاو يهاشهیهر نمونه در ش يهاشهیر يمیآنز يهاتیوقف کردن فعالمت يپاک شدند. برا يسرد و قطع دست

ب شدند و در ایآس ؛مش عبور کنند 60که از غربال  يابه اندازه ؛در آون خشک شدند C70° يها در دماشدند. نمونه ينگهدار

 يهانمونه يبرخ ينیرزمیو اندام ز یيوادر سال دوم، وزن ماده خشک اندام ه يشیفصل رو يدر انتها شدند. يخچال نگهداری

 يکشاورز يهادانیمیش يت از دستورالعمل انجمن رسمیبه تبع يشگاهیآزما يهاهیتجز شد. يریگز اندازهیبرداشت شده ن

(AOAC, 1964)  وSmith  اصالحات انجام شد.  يو با مقدار (1964)و همکاران 

ن اثر چرا ییتع يهر گونه استفاده شد. برا يرح پایه کامالً تصادفي نامتعادل براها از تجزیه مرکّب با طبراي تجزیه آماري داده

سه یمقا يانس کمک گرفته شد. برایه واریتجزاز ، هادراتیر کربوهیو سال بر غلظت ذخا يکی(، مراحل فنولوژيمار اصلی)ت

ها با روش نیانگیمکطرفه استفاده شد. ی انسیه واریرها از تجزیمتغ يش منحنیرها در هرگونه در نمایهمه متغ يهانیانگیم

نکه سطح یمگر ا ؛درصد است 5اختالف در حد  يداري، معن«داريمعن»سه شدند. منظور از عبارت یدانکن مقا ياچنددامنه

 ان شود. یب يگرید

 

 

 

 



 جينتا

هاي ها نشان داد که تراکم گونهيگیردر این سایت، فصل رویشي گیاهان غالباً از اوایل فروردین تا اواسط مرداد بود. اندازه

Bromus tomentellus  وFerula haussknekhtii  و در خارج قرق به  پایه در متر مربع 8/0و  3/1در داخل قرق به ترتیب

 بود. %86و  %82شده براي این دو گونه به ترتیب پایه در متر مربع بود. میانگین علوفه برداشت 005/0و  0/2ترتیب 

در فصل رویشي گیاه منتج به تعیین پنج مرحله رویشي نسبتاً تفکیک  مختلفار مراجعه و ثبت جزئیات مراحل ب 25بیش از 

(. به دالیل نامعلوم مربوط به تغییرات وضعیت جوي ساالنه، 2و  1هاي شکلرویشي تا مرحله خواب گیاه شد ) مرحلهشده از 

تولید ساقه هاي محدودي هم که عه تولید ساقه زایشي نکرد و پایهدر خالل دو سال مورد مطال  Ferula haussknekhtiiگونه

 یدن به مرحله بذردهي از بین رفتند.قبل از رس ؛زایشي کردند

ها به شیوه تجزیه مرکّب انجام ها براي هر یک از گونهتجزیه واریانس هر یک از ویژگي Bromus tomentellusگونه در 

داري که ، در بین هفت منبع تغییر، تنها تفاوت معني1مطابق جدول آمده است.  1جدول شد. خالصه نتایج تجزیه واریانس در 

هاي ، تغییرات کربوهیدراتFerula haussknekhtiiگونه  در. (≥ 05/0P) سال بود ×دیده شد براي اثر متقابل مرحله فنولوژیکي 

(، تفاوت 1هاي چرانشده )شکل وساالنه پایهدار نبود. براساس منحني ددر طي مراحل مختلف فنولوژیکي معني ،محلول

هاي محلول در هر سال وجود نداشت. بیشینه سطح ذخایرکربوهیدرات در این داري بین سطح بیشینه و کمینه کربوهیدراتمعني

در ه در سال دوم، زماني که هاي این گوندر کربوهیدرات (≥ P 05/0)دار معني يگونه در مرحله تشکیل بذر رخ داد. کاهش

اما در  ؛، در طول فصل رویشي منحني چرا شده در زیر منحني چرانشده قرار داشت1تشکیل بذر بود رخ داد. در شکل ه رحلم

و نقاط آغازین  1389و قرق در سال  چرا شدهطول دوره خواب به صورت عکس درآمد. بر مبناي نقاط انتهایي هر دو منحني 

داري مصرف که این گونه در مدت خواب پاییز و زمستان ذخایر خود را به طور معنيتوان گفت ، مي1390ها در سال این منحني

 (. 1 نکرده است )شکل

هاي این گونه در مراحل مختلف فنولوژیکي در سطح در این سایت، تغییرات کربوهیدرات Ferula haussknechtiiگونه در 

001/0 P = دهد که نقطه کمینه سطح ذخایر ( نشان مي2 م )شکلهاي چرانشده در سال دودار بود. منحني پایهمعني

ها در طول مرحله رویشي و محدوده بیشینه آن در انتهاي فصل رویشي رخ داده است. بر مبناي نقاط انتهایي هر دو کربوهیدرات

ر مدت خواب توان گفت که این گونه د، مي1390ها در سال و نقاط آغازین این منحني 1389و قرق در سال  چرا شدهمنحني 

هاي (. چراي دام باعث افزایش غلظت کربوهیدرات2 داري مصرف نکرده است )شکلپاییز و زمستان ذخایر خود را به طور معني

 (. 2 این گونه در سال اول شد )شکل

 



 بحث

سیستم  در این گونه خیلي ثابت بوده و به طور کلي توسط شرایط چرایي در WSCسطح  Bromus tomentellus در گونه   

 هاي مورد مطالعه تحت تأثیر قرار نگرفته است.چرایي مورد مطالعه و یا توسط شرایط جوي سال

و  Janecek، جینتا این ل بذر رخ داد. هماهنگ باها در این گونه، بیشینه این ذخایر در مرحله تشکیدر تغییرات کربوهیدرات

برگان داراي غلظت کربوهیدرات کمتري هستند. دمیان نسبت به پهننیز بیان کردند که گیاهان خانواده گن ،(2010)همکاران 

سال بدین معني است که دست کم یکي از مراحل فنولوژیکي رفتار متفاوتي در دو  ×داري اثر متقابل مرحله فنولوژیکي معني

 (.1 ها منتج شده است )شکلمورد نظر به تفاوت در شکل منحني دو سالسال داشته است و در 

ماده خشک رویش ساالنه(، در طي فصول  %80ن سایت، به خاطر تاریخچه برداشت بسیار سنگین از این گونه )حدود در ای

دار معني تر از منحني قرق قرار داشت، اما به طور ناگهاني مرحله خواب باعث افزایشغالباً در پایین چرا شدهمنحني  ،رویشي

 ها را جبران کند.اي از این ترکیبم ذخیرهذخایر کربوهیدرات شد تا بتواند تهي شدن اندا

در این سایت، تغییر در شرایط جوي ساالنه باعث رفتار کامالً متفاوت این گونه به لحاظ  Ferula haussknechtiiگونه در 

بوهیدرات هاي چرا شده در سال اول مقادیر بیشتري از مواد کراي که پایهبه گونه ؛ذخایر کربوهیدرات در برابر چراي دام شد

 خود جمع کردند. کننده رهیذخاي را در اندام ذخیره

در زمان رشد سریع بهاره، چندین  WSCترین سطح ذخایر (، پایین2 هاي قرق شده )شکلهاي دوساالنه پایهبر مبناي منحني

رخ داد. باالترین  ؛متر بودسانتي 23روز پس از آغاز رویش ساالنه و زماني که میانگین طول برگ )همان ارتفاع گیاه( حدود 

اي درآمدند. از آنجا که اثر متقابل مرحله هوهاي گیاه به رنگ قهوقتي بود که در انتهاي فصل رویش برگ WSCسطح ذخایر 

ها در دو سال مورد مطالعه ، شکل منحنيBromus tomentellusخالف گونه رب ؛دار نبودمعني WSCسال بر ذخایر  ×ولوژیکي فن

 بسیار یکسان بود. 

ر سال اول شد. این نتیجه اي این گونه به ویژه داندام ذخیره درها به طور جالبي، چراي دام باعث افزایش غلظت کربوهیدرات

را نسبت به افزایش تعداد  TNCاست که کاهش خطي غلظت  ،(1988)و همکاران  Adjeiبه دست آمده توسط  با نتیجه متفاوت

در  Lolium perenneگزارش کردند که قرق کامل گراس  ،El Hassan  &Krueger  (1980)گذاري گزارش کردند. همچنین،دام

داري سطح یر نشد و حتي در برخي موارد به طور معنيهاي مختلف چراي دام باعث افزایش تجمع ذخابرابر تیمارهاي زمان

 تواند این پدیده را توجیه نماید:بود. چند حالت متفاوت مي چرا شدههاي از پایه ترنییپاذخایر 

هاي اصلي رشد این گونه آسیب برساند و به تبع آن، باعث کاهش رشد اندام هوایي تواند به برخي مریستمچراي دام مي -1

نسبت به  WSCتواند دلیل مناسبي براي کاهش مصرف ذخایر خود مي چرا شدهبراین، کاهش سرعت رشد گیاهان شده، بنا



ممکن است رشد  ؛گیرندمدت قرار ميدهند که گیاهاني که در معرض چراي طوالنيگیاهان قرق شده باشد. این نتایج نشان مي

 کننده رهیذخهاي نابراین مقادیر باالیي از ذخایر ممکن است در انداممجدد سریعي داشته باشند تا تسکیني بر این تنش باشد و ب

 (. Busso et al, 1989) خود تجمیع کنند

یا  TNCاثري بیش از غلظت ذخایر بر میزان  ،کننده رهیذخهاي اندام ومسیباند که بسیاري از محققان گزارش داده -2

WSC دارد (Donaghy & Fulkerson, 1998)زیرزمیني و کل مقدار  ومسیبگیري کل زه. البته انداWSC  )به جاي غلظت آن(

متري تفاوت سانتي 30هاي برداشت شده در داخل و خارج قرق تا عمق هرچند که مقایسه ماده خشک غده ؛بسیار مشکل است

 هاي قرق شده(.گرم پایه 7/36هاي چرا شده در برابر گرم براي پایه 1/32داري را نشان نداد )معني

ها هستند و این ذخایر در هاي مناطق معتدل به شکل ساکاروز و فراکتوزانگرچه عمده ذخایر کربوهیدرات در گراس -3

هاي دیگري ، ممکن است ترکیب(Ojima & Isawa, 1968)ساکاروز و نشاسته است  ،استوایي و استوایيهاي مناطق نیمهگراس

، که محلول و قابل WSCشند و در واکنش به برداشت اندام هوایي این گونه به اي ذخیره شده بابه عنوان ماده ذخیره WSCبجز 

 تغییر شکل داده باشند.   ؛مصرف است

به بیشتر منابع تغییر مدیریتي و محیطي  WSCبراي غلظت  Ferula haussknekhtiiه مورد مطالعه، گون دو گونه از بین

، این گونه تقریباً هیچ ساقه مطالعهنشان داد. همچنین، در دو سال مورد  )شرایط جوي ساالنه، فنولوژي و حاالت چرایي( واکنش

این دالیل نشان از این دارد که این گیاه یک گونه حساس در برابر تغییرات محیطي و مدیریتي است. گونه . زایشي تولید نکرد

Bromus tomentellusایر خود نسبت به چراي دام در این هاي رویشي مطالعه شده، به لحاظ ذخ، با در نظر گرفتن کل فصل

تري نسبت این گونه نیز در بیشتر فصول رویشي داراي ذخایر پایین چرا شدههاي اما پایه ؛خنثي نشان داد سیستم چرایي واکنش

نیز مانده هاي باقيکمیاب شده و پایه چرا شدههاي داخل قرق بودند. این گونه خوشخوراک، به طور واضحي در منطقه به پایه

که کمتر در صحرا بوده و بیشتر در طي زمان تجدید رشد بعد از برداشت  اغلب کارهاي قبلي هاي ضعیفي هستند.داراي جثه

به ویژه چند روز بعد از برداشت علوفه، اما مطالعه  یافته اند؛اند که سطوح ذخیره در دوران تجدید رشد کاهش نشان داده ؛هستند

اي که زمان استراحت باعث به گونه ؛ر فصل رویش بعدي )نه در خالل فصل برداشت( متفاوت استما نشان داد که پاسخ گیاه د

جبران کند. بنابراین، از منظر  چرا شدهتا بتواند کاهش ذخایر را در گیاهان  شد کننده رهیذخهاي افزایش اختصاص منابع به اندام

هایي که به فصول استراحتي واکنش منطقه و مناطق مشابه براي گونه هاي استراحت براي بهبود بنیه گیاه در اینمدیریتي، زمان

هاي مطلوب باید تضمین شود تا بتوانند عالوه بر بقاي خود مفید خواهد بود. به هر حال، تکثیر جنسي گونه ؛مثبت نشان دهند

 جمعیت خود را نیز حفظ کنند.

 



هاي دو گونه پايه هاي محلولکربوهيدراتبر و شرايط چراي دام  ل، مرحله رويشیدهنده اثر سامنابع تغييرات نشان -1جدول 

Bromus tomentellus  وFerula haussknekhtii سارال کردستان ايستگاهدر  89-90هاي در سال 

 Bromus tomentellus  Ferula haussknekhtii  منبع تغيير ويژگی )صفت(

  F درجه آزادي  F درجه آزادي  

ت
درا

وهي
کرب

ي م
ها

ول
حل

 

 
ک(

خش
ده 

 ما
%(

 

 ns 1 01/0 ns 10/0 1 سال

  00/1 8  35/1 8 تکرار )خطا( ×سال 

 ns 7 04/2 06/0 19/1 8 مرحله رویشي

 ns 1 27/3 07/0 61/0 1 شرایط چرایي

 ns 7 49/0 ns 03/1 8 مرحله رویشي × شرایط چرایي

 ns 43/1 5 * 36/2 6 مرحله رویشي ×سال 

 *** ns 1 37/12 47/1 1 يشرایط چرای ×سال 

 ns 5 05/0 ns 18/1 4 مرحله رویشي ×شرایط چرایي  ×سال 

*** P ≤ 0.001; **P ≤ 0.01; * P ≤ 0.05; ns = داريعدم معني  
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و قرق شده در  چرا شدههاي براي پايه Bromus tomentellus هايهاي محلول در گونهمنحنی ذخاير کربوهيدرات -1شکل 

، ريزش (SF)، تشکيل بذر (GG)، رشد زايشی (VG). مراحل فنولوژيکی عبارتند از رشد رويشی 1390و  1389ويشی هاي رفصل

 .متفاوت نيستند 05/0داري در سطح هايی که حروف مشابه دارند به طور معنی. ميانگين(Q)و خواب  (SS)بذر 
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هاي و قرق شده در فصل چرا شدههاي براي پايه Ferula haussknechtii هاي محلول در گونهمنحنی ذخاير کربوهيدرات -2شکل 

، ريزش بذر (SF)، تشکيل بذر (GG)، رشد زايشی (VG)عبارتند از رشد رويشی  . مراحل فنولوژيکی1390و  1389رويشی 

(SS ) و خواب(Q)متفاوت نيستند. 05/0در سطح داري هايی که حروف مشابه دارند به طور معنی. ميانگين 
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Abstract 

On most of Iranian rangelands, Livestock grazing outsets just after snow melting in early spring, and 

continues till outset of snowing in late fall. It seems that this traditional method does not match scientific 

principles of rangeland management. This study aimed to investigate water-soluble carbohydrate (WSC) 

reserves in these continuous grazing systems in two consequent years. The 30-year-old rangeland exclosure 

of Saral station were selected as control area. A small temporary exclosure area was established outside 

permanent exclosure area. Two key rangeland species, Bromus tomentellus and Ferula haussknechtii, were 

selected. In two consequent growth seasons, roots of the selected three plants were excavated. Data were 

analyzed in a unbalanced completely randomized design and means were compared using Duncan test. The 

lowest WSC concentration was in the rapid growth stage in F. haussknechtii in early growth season. The 

results suggested that in both species, root reserves were in lower content in grazed plants, but it increased in 

the plants of two years of excluding from grazing. Therefore, in a management perspective, yearly rangeland 

rests would be useful for improving vigor of the key species in these area and similar areas.  

Key words: Bromus tomentellus, Ferula haussknechtii, Phenology, Saral rangelands. 

 


