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 چكيده

اخير به علت عوامل متعدد از هاي   در دهه است كه كشورطبيعيهاي  ز مهمترين و وسيعترين اكوسيستممراتع به عنوان يكي ا
 تعيين زمان و برپايهمديريت چرا در مراتع . شده استدچار سير نزولي يت آنها جمله چراي بي موقع و بيش از حدظرفيت، وضع

آگاهي از وضعيت . باشد  ميبخش اجرايي كشور در مديريت مراتعهاي  راهبرداز در مراتع ييالقي، يكي ه ويژه شدت چرا ب
مهم هاي  مؤلفهيكي از . داردسزايي ه مرتعي براي رسيدن به هدف فوق اهميت بهاي  فيزيولوژيكي و فنولوژيكي گونه

اين ذخاير . باشد  ميدر طول فصل رويش TNCفيزيولوژيكي در گياهان مرتعي، آگاهي از ميزان ذخاير هيدراتهاي كربن محلول 
با مطالعه . باشد  مي و پس از چراي دام رشد مجدد گياه در بهاره ويژهاز مهمترين منابع تامين انرژي گياه براي مصارف متعدد ب

اين ذخاير را مشخص ) بحراني و غيربحراني(توان زمانهاي حداقل و حداكثر  مييرات فصلي اين ذخاير در گياهان غالب مرتعيتغي
تحقيقات بسياري در اين . نموده و از نتايج حاصل براي تعيين دقيق شروع فصل چرا و زمانهاي عدم چرا در مراتع بهره جست

هدف از انجام اين تحقيق بررسي  . سالهاي اخير در داخل كشور انجام شده است و در50زمينه در خارج از كشور از دهه 
  Bromus tomentellus, Festuca ovina, Dactylis glomerata گرامينه چندساله گونه  سهدرTNC تغييرات فصلي ذخاير

 متر از سطح دريا2600و ارتفاع ميليمتر  535  ساالنه و متوسط بارندگيكوهستاني سرد جاده هراز با اقليم در منطقه پلوردر مراتع 
.  مقطع فنولوژي گياه با سه تكرار از قسمتهاي هوايي و ريشه گياه انجام شد10 براي اين منظور نمونه گيري در حدود .باشد مي

گرم در   درهريك برحسب ميلي TNC ساعت خشك گرديد و سپس ميزان ذخاير48 درجه سانتيگراد براي مدت 70در ها  نمونه
تجزيه و و  Minitabحاصل با استفاده از نرم افزار هاي  داده.  سولفوريك اندازه گيري گرديد-به روش فنل گرم نمونه خشك

 گرديد و نمودارهاي تغييرات فصلي ذخاير درهريك از انجام واريانس يك طرفه و دوطرفه در قالب طرح كامالً تصادفي تحليل
 چرخهمطالعه داراي  هاي مورد نتايج حاصل نشان داد كه گونه .هوايي ترسيم شدهاي  ها و همچنين در ريشه و قسمت گونه

در آنها به حداقل مقدار TNC  ذخاير مقدارو همچنين در پايان فصل، تغييرات فصلي مشخصي بوده و در شروع فصل رويش 
  هوايي بيشتر از ريشه بودهاي  هرسه گونه در طول فصل رويش در قسمتميزان ذخاير در. يابد  ميرسيده و سپس افزايش

)01/0=P .(هاي  شود كه از بيشترين تا كمترين به ترتيب در گونه  ميهرسه گونه بسيار سريع انجام شدت جايگزيني ذخاير در
Da.gl , Fe.ov , Br.to گونه بنابراين. استها   اين موضوع مرتبط با فنولوژي و طول فصل رويش اين گونه.باشد  مي Da.gl 

با توجه به نتايج بدست آمده  .باشد  مي مقاومتر از دو گونه ديگرBr.to چراي دام و گونه  نسبت بهيسيت بيشترداراي حسا
 همچنين در اواخر فصل رويش در نيمه دوم مرداد  واواسط ارديبهشتتا از شروع فصل رويش   براي هرسه گونهطع بحرانيامق

 .گردد  ميتوصيه روز 70يبهشت تا اوايل مرداد به مدت شروع فصل چرا در اين منطقه از اواخر ارد. باشد مي
  TNC  مرتع، شروع فصل چرا، هيدراتهاي كربن محلول، فنولوژي،:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

 و مهمترين اكوسيستم طبيعين يعتريز وسيكي امراتع 
به هاي اخير در اثر عوامل متعدد  در دهه  است كهكشور
 ظرفيت دچار تخريب  چراي بي موقع و بيش از حدويژه

 آن داراي وضعيت فقير و خيلي بيشترگرديده و بخش 
مديريت چرا در  ).1352بنوان و همكاران ( باشد  ميفقير

در رابطه با تعيين دقيق شروع فصل چرا و  به ويژهمراتع 
شدت آن، به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي در 

 .باشد  ميمديريت مراتع مطرح
توان زمان ورود   ميت چرايريمدك برنامه يم يدر تنظ

 با داشتن  و غيره رايت بهره برداردام به مرتع و شد
اطالعات مناسب از وضعيت فيزيولوژيكي و فنولوژيكي 

 يري موقع جلوگي بيم نمود و از چراي تنظياهان مرتعيگ
 در اين رابطه،  فيزيولوژيكيمناسبهاي  مؤلفه از يكي .كرد

 Total) هاي كربن محلولآگاهي از ميزان ذخاير هيدرات

Nonstructural Carbohydrates) TNC  در گياهان مرتعي و
نها آ واكنش و  در طول فصل رويش آنچگونگي تغييرات

اولين  يراين ذخا. باشد  مينسبت به تيمارهاي مديريتي
 اي دو ساله و چند ساله گياهان علوفهمنبع ذخيره انرژي در

، رشد ) مقدار كمبه(بوده و براي تنفس در دوره خواب
 ضروري )به مقدار زياد(مجدد در بهار يا پس از چراي دام

 & White 1973; Menke & Trlica, 1981; Patrick) است

Cook, 1970;  Smith, 1964; Smith, 1975). 

ميزان اين ذخاير شاخص قدرت رشد و توليد گياه و 
 باعث كاهش قدرت گياه، توليد علوفه و شدت آنهاكاهش 
ياه شده و ممكن است كه رشد بهاره را به تأخير رشد گ
هاي مختلف    تأثيرات برنامه.(Patrick & Cook, 1970) افكند

تواند با يكسال   مي،مديريتي روي قدرت وشادابي گياه
ه گيري ميزان ذخايرهيدراتهاي كربن وتغييرات آنها ب اندازه

 اين .(Menke & Trlica 1981)گيري شود طور كمي اندازه
هاي  كند تا توليد گونه له به مديريت مرتع كمك ميأمس

هاي نامرغوب  مرغوب را در حد بااليي نگهداشته و گونه
تحقيقات انجام شده نشان  .(White, 1973)را كنترل نمايد

 مشخص، ميزان تجديد رشد  تحت شرايطداده است كه
 ارتباط مستقيم با علوفه در اوايل بهار يا پس از چراي دام

كربن   مطالعه تغييرات ذخاير هيدرات.ين ذخاير داردميزان ا
 گياه، ابزاري اساسي براي كي فنولوژيچرخهدر طول 

ريزي و مديريت صحيح چرا در مراتع بوده و از آن  برنامه
 توان در مديريت مرتع و دام استفاده نمود مي

(Menke & Trlica 1981). 
هاي   در گونهTNCمطالعه تغييرات فصلي ذخاير 

مختلف آنها در مطالعات محدودي هاي  لف و قسمتمخت
در داخل كشور و در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته 

، 1381قره داغي ، 1380زهدي ، 1379محمدي ( است
 .)1382 و ميرعسكرشاهي 1382 باغستاني ،1381سندگل 

 در TNC در تمامي مطالعات مذكور تغييرات فصلي ذخاير
نها موردمطالعه بررسي و ميزان آمختلف گياهان هاي  اندام

نها و در مراحل مختلف آهاي  در گياهان مختلف و اندام
مقدار ) 1379(محمدي .رشد مورد مقايسه قرار گرفته است

  Agropyron trichophorumهاي هوايي گياه  ذخاير قسمت
 كردهرا در مراحل رشد رويشي بيشتر از ريشه گزارش 

هاي  ونه در گTNC خايرميانگين ذ) 1381(قره داغي. است
هوايي بيش از ريشه و هاي  گرامينه چندساله را در قسمت

هوايي هاي  اي در ريشه بيشتر از اندام بوتههاي  در گونه
گزارش نموده و با توجه به عدم تجزيه آماري نتايج، 
. بررسي بيشتر و دقيقتر در اين رابطه را توصيه نموده است

ذكور را در دو گونه نيز مقدار ذخاير م) 1380( زهدي
ريشه، ساقه و گل در هاي  اندام  و درگرامينه چندساله

) 1382( سندگل. مراحل مختلف رشد گزارش نموده است
در قسمتي از مطالعه خود تاثير چراي دام بر ميزان ذخاير 

 را در ايستگاه همند آبسرد Bromus tomentellusگونه 
 عسكرشاهيمير و) 1382( بررسي نموده است و باغستاني

در سه گونه غالب  TNCتغييرات فصلي ذخاير ) 1382(
تع استپي نير يزد را در چند مرحله از رشد، مطالعه و امر

 .اند با يكديگر مورد مقايسه قرار داده
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مطالعات بسياري نيز در خارج از كشور در رابطه با 
اكثر اين منابع .  آغاز شده است50هاي  اين موضوع از دهه

مختلف هاي   اين ذخاير در قسمت اند كهگزارش نموده
 و ميزان اين ذخاير در داشته تغييرات مشخصي چرخهگياه 

هنگام رشد فعال گياه در اوايل رشد رويشي به حداقل 
 رسيده و بعد از آن با پيشرفت رشد گياه شروع به افزايش

 ,Li etal. 1996)نمايد تا به حداكثر مقدار خود برسد مي

Steele etal 1984, Daer & Willard 1981,  Menke & Trlica 
1981, Stodart etal. 1975, Smith 1975, Trlica & cook 

1972,Patriek & cook 1970). 
Patrick و Cook )1970 ( در بررسي ذخايرTNC 

هشت گونه مرتعي بياباني گزارش نموده اند كه تمام 
  Artemisia tridentataمطالعه غير از  هاي مورد گونه

 اهش مورد انتظاري را در بهار و شروع رشد رويشيك
داشته و ميزان ذخاير در مراحل پيشرفته تر بلوغ به حداكثر 

 نيز در ، )Cook )1972  و Terlica .رسد  ميمقدار خود
 Agropyron cristatum , Elymusرابطه با دو گونه 

gunceausاند  همين مساله را تاكيد نموده. 
Stodart تغييرات فصلي با مطالعه، )1975(و همكاران 

  دو گونه گندمي سردسيري شاملTNCذخاير 
 Agropyron inerme , Bromus carinatus و يك گونه  

 كه اند   گزارش نمودهHillaria jamesuگندمي گرمسيري 
ميزان ذخاير در شروع فصل رشد در هر سه گونه كاهش 

دامه و يافته و اين كاهش تا زمان فتوسنتز برگهاي جديد ا
 كه ميزان ندا  اشاره كردهوي. نمايد  مي شروع به افزايشبعد

. نمايد مي ذخاير در مرحله گلدهي و ريزش بذر افت
 .نيز به اين مطلب اشاره نموده است) 1382( مصداقي

Daer  و Willard )1981( ،العه گونه در مطAgropyron 

spicatum،  كمترين ميزان ذخاير TNC را در اوايل بهار 
درصد رشد رويشي گياه انجام شده و 29زماني كه 

درصد رشد  67باالترين آن را در اواخر غنچه دهي و 
افت ذخاير گياه در مرحله . رويشي عنوان نموده است

  منك و ترليسا.گلدهي در اين گونه نيز گزارش شده است

كه  در پايان گزارش خود نتيجه گيري نموده اند) 1981(
مشخص  چرخهو گراسهاي دائمي  ها ها، فورب اي بوته

ذخيره و مصرف ذخاير هيدراتهاي كربن محلول در ارتباط 
 مشخص نسبت به محيط واكنش و يبا مراحل فنولوژيك

 رابطه با  نيز در،)1984( همكاران و  Steele .ارنددخود 
تغييرات فصلي ذخاير هيدرات كربن محلول درگونه 

Carex neberaskensisه چراي  عنوان نموده است ك
س هردو ممكن است براي مرتع زيان آور رزودرس و دير

 . باشد
  Li محتويات ذخاير ريشه  نيز،)1996(و همكاران 

اند  چهار گونه بقوالت چندساله را بررسي و عنوان نموده
 به فصل با توجهها  كه مقدار اين ذخاير در اين گونه

در بهار به ها  رويش متفاوت بوده و در تمام گونه
ترين حد خود رسيده و در تابستان شروع به افزايش  ينپاي

مقدار اين ذخاير . نموده و در پاييز به باالترين حد رسيد
مقدار ذخاير  .در زمستان شروع به كاهش نموده است

TNCمختلف گياه هاي   در مراحل مختلف رشد، در اندام
باشد، وليكن ميانگين آن در كل گياه در رابطه   ميمتفاوت

در ( سهاي دائمي در قسمتهاي هوايي بيشتر از ريشهبا گرا
 ها  اي و در بوته ).Oryzopsis sp و  .Stipa spهاي  گونه

  در ريشه بيشتر از اندامهاي هوايي گزارش شده است
);  Menke & Trlica, 1981 (Patriek & cook 1970.عنوان  

تواند   ميدر گياهان مرتعي TNCذخاير  شده است كه
 ساليانه تغييرات طبقه بندي شده و به مدير براساس شكل

هاي مرتعي نسبت به چراي   گونهواكنشمرتع براي تعيين 
 ,Menke & Trlica, 1981; Holechek et al)دام كمك نمايد

  با شكلهاي ترين تأثير چرا در مورد گونهكم .( 1995
 ذخاير خود را به سرعت بعد از شكل بوده و Vمنحني 

هاي با  عكس گونهه  ب واند نمودهكاهش بهاره تجديد 
 شكل پهن حساسيت بيشتري نسبت به چراي Uمنحني 

  .ندداردام 
  با محل ذخيره هيدراتهاي كربن محلول همانمورددر 

گونه كه ذكر شد اين ذخاير در گياهان به حالت سيار بوده 
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مختلف هاي  ن در قسمتآو در مقاطع مختلف رشد مقدار 
يكن محل اصلي اين ذخاير در باشد، ول  ميگياه متغير

. باشد  ميهاي پايين ساقه، استولونها، بذر و ريزومها قسمت
به عنوان مثال در طي دوره كمون و در اوايل رشد رويشي 

 ,White) باشد  ميهاي زيرزميني بيشتر ن در قسمتآمقدار 

 گزارش نموده است كه تغييرات ويهمچنين . (1973
ع مورد تاكيد قرار گرفته است روزانه اين ذخاير نيز در مناب

 و در  صبح داراي كمترين مقدار روزانه6كه در ساعت 
 ترين مقدار روزانه بعدازظهر داراي بيش4-6ساعت 

 در ارتباط با ساير عوامل TNCذخاير به تغييرات  .باشند مي
هاي رطوبتي،  محيطي و مديريتي نظير درجه حرارت، تنش

متعددي اشاره شده كود و نحوه برداشت نيز در منابع 
 بيشترين تاثير برداشت علوفه بر .)1382باغستاني ( است

كاهش ذخاير گياه در اوايل دوره رشد رويشي در بهار 
 ;Smith, 1975; Trlica & cook, 1972( گزارش شده است

Buwai & Trlica 1977; Busso etal, 1990.( در مديريت 
تهاي كربن شايسته مراتع، ضرورتي ندارد كه ذخاير هيدرا

 نگهداري شود، اما اين ذخاير بايستي از اكثردر يك حد 
 كمتر نباشد تا گياه از بين (Critical Level) يك حد بحراني

 .(White, 1973) برود
 طوركلي جمع بندي بررسي منابع موجود نشانه ب
ذخاير هيدراتهاي كربن محلول يكي از دهد كه  مي

رف مختلف در مهمترين منابع تأمين انرژي جهت مصا
 تغييرات فصلي اين ذخاير درگياهان  بوده وگياهان مرتعي

هاي در زماناين ذخاير مقدار . ددار مشخصي چرخهمرتعي 
هاي  مختلف يك گياه و در گونههاي   در اندام،مختلف

مختلف در يك زمان متفاوت بوده و داراي مقاطع حداقل 
ييرات تغ چرخهبا بدست آوردن . باشد  ميو حداكثر ذخاير

حلول در گياهان حفاظت شده از ذخاير هيدراتهاي كربن م
  گياه،چرا و مشخص نمودن مقاطع بحراني و غيربحراني

وع چراي دام و شدت چرا توان نسبت به زمان شر مي
 . قضاوت نموددرمراتع

با توجه به اهميت اين موضوع، تحقيق موجود انجام 
اي كربن  بررسي ميزان ذخاير هيدراتهآنهدف گرديد كه 

 موردمطالعههاي   گونههواييهاي  محلول در ريشه و اندام
در پايان . باشد  مي آنهاكينولوژيدر طول مراحل مختلف ف

اين تحقيق منحني تغييرات فصلي ذخاير هيدراتهاي كربن 
هوايي و ريشه اين گياهان ترسيم خواهد هاي  در قسمت

اري مآتجزيه و تحليل ها و  شد كه از تشريح اين منحني
 مديريت چراي  برنامه ريزيتوان در نتايج بدست آمده مي

 .مطالعه بهره جست  موردهدام در منطق
 

 مواد و روشها

 در جبهه شمالي ارتفاعات البرز و منطقه موردمطالعه
هاي جنوبي كوه دماوند، در مراتع باالدست سد  در دامنه

 از نظر طبقه بندي اقليمي .الر در جاده هراز قرار دارد 
 طول و .گردد  ميجزء منطقه كوهستاني سرد محسوب

 دقيقه 54 درجه و 51عرض جغرافيايي آن به ترتيب 
ارتفاع از . باشد  دقيقه شمالي مي42 درجه و 35شرقي و 

بارندگي  ساله 15 متر بوده و ميانگين 2600سطح دريا 
باشد كه قسمت   ميليمتر درسال مي535ساالنه حدود 

  گرم داراي سه ماه فصل.استصورت برف ه  آن ببيشتر
 ماه يخبندان از اوايل آذر تا پايان 4در تابستان و حدود 

 در برخي از سالها نيز تا اواخر فروردين .باشد  مياسفند
 .ماند  ميبرف در سطح مراتع باقي

 گندميان و هعمدبه طور پوشش گياهي منطقه را 
ي دهند كه در بين آنها برخ دائمي تشكيل ميهاي  اي بوته

فصل  .شوند فوربهاي يكساله و چند ساله نيز ديده مي
رويش در اين مناطق در اواخر فروردين با ذوب شدن 

شود و تا اواخر شهريور و در مورد  تدريجي برفها آغاز مي
 هاي مورد گونه. ايها تا اواخر پاييز ادامه دارد برخي بوته
 Bromus  گرامينه چندساله گونهسهمنطقه اين مطالعه در 

tometellus ،  Festuca ovina و Dactylis glomerata 

هاي خوشخوراك براي دام محسوب  باشند كه از گونه مي
 .شوند مي
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هاي رشد  هاي موردمطالعه در دوره گيري از گونه نمونه
يز يهاي غيرفعال پا فعال گياه هر دو هفته يكبار و در دوره

گيري  ونهنم. و زمستان هر ماه يا هردوماه يكبار انجام شد
 10از اوايل رشد رويشي گياهان تا پاييز همان سال در 

طور ه ب گياهي هاي  با سه تكرار از پايهكيمقطع فنولوژي
ترتيب كه  بدين). 4و1 نمودارهاي(تصادفي انجام شد

طور كامل از ه هاي گياهي در هر مرحله از رشد، ب نمونه
 3 از حدود هوايي و ريشه آنهاهاي  خاك خارج و قسمت

 براي  از يكديگر جدا شده و سانتيمتري باالي طوقه،5تا 
 درجه حرارت زيرصفر و  بالفاصله بهقطع تنفس گياه،

شده پس از   هاي تهيه نمونه.  آزمايشگاه منتقل گرديدسپس
 48مدت  جدا كردن خاروخاشاك و خاك از آنها، به

 درجه سانتيگراد قرار 75ساعت در آون با درجه حرارت 
ها پس از خشك شدن، آسياب و تا  نمونه. گرفت
 الزم براي استخراج هيدراتهاي كربن در هايآزمايش

 .پاكتهاي كاغذي نگهداري گرديد
 -هيدراتهاي محلول به روش فنلكربومقدار 

. (Hodge and Hofreiter 1964)سولفوريك اندازه گيري شد
هيدراتهاي محلول براي هر كدام از كربومقدار ذخاير 

 برحسب ميلي ،لعه در مراحل مختلف رشدن موردمطاگياها
 محاسبه و منحني تغييرات اين گرم در گرم نمونه خشك

 در قسمتهاي هوايي ها و همچنين  در هريك از گونهذخاير
 در طول فصل رشد با استفاده از  هريك از آنهاو ريشه

 آماري تجزيه و تحليل. ترسيم گرديد  Excellافزار  نرم
 Minitabافزار آماري  ده از نرماطالعات موجود با استفا

Release 11.12تجزيه و تحليل مربوط به .  انجام گرديد
ها با توجه به شرايط  واريانس داده تجزيه و تحليل

  كامال تصادفيي و تعداد تيمارها در قالب طرحگير نمونه
بررسي اختالف ميانگين .  انجام شد)آزمايش فاكتوريل(

ع مختلف زماني و هيدراتهاي كربن محلول در مقاط
 هاي مختلف گياهان با استفاده از آزمون دانكن اندام

(Duncan Test) مورد مقايسه قرار % 5 با سطح خطاي
 .گرفت

 نتايج

هاي  مقايسه آماري ذخاير در هريك از گياهان در اندام
. مختلف و همچنين در مقاطع مختلف رشد انجام شد

هاي  ز گونه  در هريك اTNCمنحني تغييرات فصلي ذخاير 
 Bromus tomentellus , Dactylisموردمطالعه شامل 

glomerata , Festuca ovinaطور جداگانه ترسيم ه   ب
تغييرات اين نمودار همچنين ). 8 و5، 2نمودارهاي(گرديد

ه ها نيز ب هوايي و ريشه هريك از گونههاي  مذخاير در اندا
 در اين). 9 و6، 3نمودارهاي(طور جداگانه تهيه شد

طور جداگانه، منحني تغييرات فصلي ذخاير ه قسمت ب
TNCطور جداگانه در ريشه و ه  در كل گياه و همچنين ب

 :گردد  ميتشريحها  هوايي در هريك از گونههاي  قسمت
�� Bromus tomentellus 

 با توجه به شرايط آب و رشد رويشي در اين گونه
هاي  با ظهور برگ، اين منطقههوايي كوهستاني حاكم بر

شود و تا اواخر   مي آغازفروردينجديد از اواخر 
ابتداي هفته دوم رشد زايشي از . يابد  ميارديبهشت ادامه

گلدهي در . شود  ميگلدار آغازهاي  هور ساقهظ با خرداد
شود و مرحله پرگل   مي آغازنيمه دوم خرداداين گياه از 
 شروع تيردر اواسط  رهابذ. باشد  مي خردادآن در اواخر

  نيز ريزش آنها آغازاسط مردادبه رسيدن نموده و در او
 در اين شهريوردر اوسط عالئم خشكي و خزان . شود مي

. شود  ميگردد و گياه وارد دوره كمون  ميگونه نمايان
 1  اين گونه در نموداركيفنولوژيهاي  منحني وقوع پديده

 .نشان داده شده است
 در  TNCاير نتايج بدست آمده در رابطه با ميزان ذخ

دهد كه ميانگين اين ذخاير در   مياين گياه نشان
هوايي بيشتر از ريشه بوده و اين اختالف از هاي  قسمت
 باشد  ميدار درصد معني1ماري نيز در سطح آنظر 

 در تمام مراحل رشد گياه از TNCميزان ذخاير ). 3نمودار(
هاي  شروع رشد رويشي تا مرحله خواب گياه در قسمت

 در كل TNCميزان ذخاير . باشد  ميبيش از ريشههوايي 
هوايي و ريشه در طول هاي  گياه و همچنين در قسمت
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فصل رويش داراي تغييرات منطقي و محسوس بوده و 
ميزان اين ذخاير در مراحل مختلف رشد در اختالف 

 درصد 1هوايي گياه از نظر آماري در سطح هاي  قسمت
معني  درصد 5 در سطح  ولي در ريشه گياه،دار بوده معني
 همچنين اثر متقابل اندامهاي گياهي و .مي باشدندار 

 . درصد معني دار است1گيري نيز در سطح  زمانهاي نمونه
 در اين گياه، TNCدر رابطه با تغييرات فصلي ذخاير 

ميزان ذخاير در ابتداي رشد رويشي در هردوقسمت ريشه 
ده و در همان هاي هوايي گياه شروع به كاهش نمو و اندام

 به ويژه  در طول فصل رشد،زمان به كمترين مقدار خود
با پيشرفت رشد رويشي . )3و2نمودار( رسد  ميدر ريشه

هوايي هاي  گياه برميزان ذخاير گياه درهر دو قسمت اندام
جايگزيني ذخاير مصرف گردد كه اين   ميو ريشه افزوده

اخر  در اوTNCميزان ذخاير . باشد  ميشده خيلي سريع
در اين . رسد  ميرشد رويشي گياه به حداكثر مقدار خود

 هوايي بيش از ريشههاي  مرحله ميزان ذخاير در قسمت
طور ه ميزان ذخاير در گياه ببعد از اين مرحله . باشد مي

 هوايي شروع به كاهشهاي   در قسمته ويژهآرام و ب
نمايد و در مرحله گلدهي و بذردهي دچار فراز و  مي

در مرحله بذردهي همزمان با  .گردد  ميوسينشيب محس
هوايي بر ميزان آن در ريشه هاي  كاهش ذخاير در قسمت

 و TNCچگونگي تغييرات ذخاير . گردد  ميقدري افزوده
 3و2مقادير آن در مراحل مختلف رشد گياه در نمودارهاي 

 .نشان داده شده است
�� Festuca ovina 

جديد و رشد رويشي در اين گونه با ظهور برگهاي 
  آغاز ماه از اواخر فرورديناوليه در محل طوقه گياه

رشد زايشي از . يابد  ميشود و تا اواخر ارديبهشت ادامه مي
گلدار هاي  هور ساقهچهارم ارديبهشت با ظابتداي هفته 

  خرداد آغازخراگلدهي در اين گياه از او. شود  ميازآغ
بذرها . باشد  مييل تيرماهو مرحله پرگل آن در اواشود  مي

 مرداد نيز اخر تير شروع به رسيدن نموده و در اودر اواخر
هريور عالئم  نيمه دوم شدر. شود  ميريزش آنها آغاز

گردد و گياه وارد   ميخشكي و خزان در اين گونه نمايان
 كيفنولوژيهاي  منحني وقوع پديده. شود  ميدوره كمون

 . نشان داده شده است4ه در نموداراين گون
 در  TNCنتايج بدست آمده در رابطه با ميزان ذخاير 

دهد كه ميانگين اين ذخاير در   مياين گياه نشان
هوايي بيشتر از ريشه بوده و اين اختالف از هاي  قسمت

 باشد  ميدرصد معني دار1نظر آماري نيز در سطح 
احل رشد گياه از  در تمام مرTNCميزان ذخاير ). 6نمودار(

هاي  قسمت  شروع رشد رويشي تا مرحله خواب گياه در 
  در كل TNCميزان ذخاير . باشد  ميهوايي بيش از ريشه

هوايي و ريشه در طول هاي  گياه و همچنين در قسمت
فصل رويش داراي تغييرات منطقي و محسوس بوده و 

ميزان اين ذخاير در مراحل مختلف رشد در اختالف 
 درصد و در ريشه گياه در 1هوايي در سطح ي ها قسمت
 همچنين اثر متقابل .باشد  ميمعني دار درصد 5سطح 

 درصد 1 در سطح گياهي و زمانهاي نمونه گيريهاي  اندام
 .معني دار است

 در اين گياه، TNCدر رابطه با تغييرات فصلي ذخاير 
ميزان ذخاير در ابتداي رشد رويشي در هردوقسمت ريشه 

هوايي گياه شروع به كاهش نموده و در همان هاي  و اندام
 به ويژهزمان به كمترين مقدار خود در طول فصل رشد، 

با پيشرفت رشد رويشي ). 6و5نمودار(رسد  ميدر ريشه
  افزودهدر قسمتهاي هوايي ويژهبه گياه برميزان ذخاير گياه 

گردد كه اين جايگزيني ذخاير مصرف شده خيلي  مي
 اين گياه در هنگام  درTNCيزان ذخاير م. باشد  ميسريع

در اين مرحله . رسد  ميبه حداكثر مقدار خودگلدهي 
. باشد  ميهوايي بيش از ريشههاي  ميزان ذخاير در قسمت

 شروع به كاهش بعد از اين مرحله ميزان ذخاير در گياه
  دچار افت قابل مالحظه اي بذردهيمرحلهنمايد و در  مي
  و مقادير آن در TNCت ذخاير  چگونگي تغييرا.شود مي

 نشان داده 6و5مراحل مختلف رشد گياه در نمودارهاي 
 . شده است
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�� Dactylis glomerata 

رشد رويشي در اين گونه با ظهور برگهاي جديد و 
 اوليه در محل طوقه گياه از اواخر فروردين ماه آغاز  

رشد زايشي از . يابد  ميديبهشت ادامهشود و تا اواخر ار مي
. شود  مي آغازخوشه ظهور خرداد بام  دوابتداي هفته

شود و مرحله   ميخر خرداد آغازاگلدهي در اين گياه از او
در اواخر بذرها . باشد  مي تيرماههفته دومپرگل آن در 

 نيز شهريور سط شروع به رسيدن نموده و در اوامرداد
در اين گونه عالئم خشكي و . شود  ميريزش آنها آغاز

گردد و گياه وارد   ميدر نيمه دوم شهريور نمايانخزان 
 كيفنولوژيهاي  منحني وقوع پديده. شود  ميدوره كمون

طوركلي در ه  ب. نشان داده شده است7اين گونه در نمودار
  Bromus tomentellus گونه  گرامينه چندساله،اين سه گونه

 Dactylis glomerataو گونه  يشداراي كوتاهترين دوره رو
 حدفاصل Festuca ovinaداراي طوالني ترين دوره و گونه 

 .)7 و 4، 1نمودارهاي(باشد  ميدو گونه ديگر
 در  TNCنتايج بدست آمده در رابطه با ميزان ذخاير 

دهد كه ميانگين اين ذخاير در   مياين گياه نيز نشان
ن اختالف از هوايي بيشتر از ريشه بوده و ايهاي  قسمت
مي درصد معني دار1آماري نيز در سطح نظر 

 در تمام مراحل رشد TNCميزان ذخاير ). 9نمودار(باشد
 گياه از شروع رشد رويشي تا مرحله خواب گياه در 

ميزان ذخاير . باشد  ميهوايي بيش از ريشههاي  قسمت
TNCهوايي و هاي    در كل گياه و همچنين در قسمت

داراي تغييرات منطقي و يش ريشه در طول فصل رو

ميزان اين ذخاير در مراحل اختالف  .باشد  ميمحسوس
هوايي از نظر آماري در سطح هاي  قسمتمختلف رشد در 

اختالف  گياه  ولي در ريشه،باشد  مي درصد معني دار5
هاي   اثر متقابل اندام.نيست معني دار آماري در اين سطح

 درصد معني دار 5گياهي و زمانهاي نمونه گيري در سطح 
 .است

 در اين گياه، TNCدر رابطه با تغييرات فصلي ذخاير 
ميزان ذخاير در ابتداي رشد رويشي در هردوقسمت ريشه 

هوايي گياه شروع به كاهش نموده و در همان هاي  و اندام
  به ويژهزمان به كمترين مقدار خود در طول فصل رشد، 

فت رشد رويشي با پيشر). 9و 8 نمودار(رسد  ميدر ريشه
هوايي هاي  در قسمت به ويژهگياه برميزان ذخاير گياه 

گردد كه اين جايگزيني ذخاير مصرف شده   ميافزوده
 سير صعودي ذخاير در اوايل رشد .باشد  مي سريعنسبتاً

 دوبارهگردد و سپس   ميزايشي گياه دچار افت محسوسي
گام  در اين گياه در هنTNC ميزان ذخاير .يابد  ميافزايش

در اين . رسد  مي به حداكثر مقدار خودشروع گلدهي
هوايي بيش از ريشه هاي  مرحله ميزان ذخاير در قسمت

بعد از اين مرحله ميزان ذخاير در گياه شروع به . باشد مي
 دچار افت شروع بذردهينمايد و در مرحله   ميكاهش

  و سپس بر مقدار آن افزودهشود  ميقابل مالحظه اي
 و مقادير آن در TNCونگي تغييرات ذخاير  چگ.گردد مي

شان داده  ن9و 8مراحل مختلف رشد گياه در نمودارهاي 
 . شده است
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 بحث 

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه تغييرات فصلي 
 مشخص و منطقي چرخه در هر سه گونه TNCذخاير 

د رنيل رشد رويشي دا و كاهش قابل انتظاري در اواداشته
و پس از آن ، با پيشرفت مراحل رشد ميزان ذخاير با 

اين نتيجه با نتايج ساير . شدت بااليي افزايش يافت
 ؛  1381قره داغي ، (دتحقيقات انجام شده نيز مطابقت دار

 ,Daer & Willard, 1981; Li et al و 1379محمدي، 

1996 ; Menke & Trlica , 1981 ; Patrick & Wayne 
Cook,1970 ; Smith , 1975 ; Steele et al, 1984 ; 

Terlica & Cook, 1972   .(  
 محل ذخيره هيدراتهاي كربن محلول در مورددر 

مورد مطالعه، در هر سه گونه ميانگين ذخاير هاي  گونه
TNCهوايي بيشتر از هاي   در طول فصل رويش در قسمت

بعد از مرحله  ).9و6، 3نمودارهاي (باشد  ميريشه گياه
هوايي، هاي  ميزان ذخاير قسمتها  بذردهي در اين گونه

اي گرديده و بر ميزان آنها در  دچار افت قابل مالحظه
گردد و در دوره ركود رشد، بخشي از   ميريشه افزوده

هاي زيرزميني اين گياهان براي رشد مجدد  ذخاير در اندام
يز به موارد فوق در ساير منابع ن. گردد  ميسال آينده انباشته
 ,Menke & Trlica ؛ 1381 ،قره داغي( اشاره شده است

 ).et al, 1970 Patrick ؛ 1981
هاي  اندامبراساس تجزيه و تحليل آماري، اثر متقابل 

 هر سه گونه از نظر آماري  دركيگياهي و مقاطع فنولوژي
 بدين معني است كه سير تغييرات ذخاير .باشد  ميدار عنيم

TNCبا گذشت مورد مطالعههاي  ان و اندام گياه در اين 
، در جهت خاصي نبوده و قابل كيمراحل مختلف فنولوژي
گردد كه   ميدر عمل نيز مشاهده. پيش بيني نمي باشد

مختلف هاي  ميزان اين ذخاير در هر مقطعي در قسمت
 .متفاوت بوده و جهت تغييرات يكساني با يكديگر ندارند

 قبل دليل بر اين بندده در  موارد ذكر شمورددر اين 
 .باشد  ميموضوع

تا حدود  گونه  درهر سهشكل منحني تغييرات ذخاير
نتايج بدست آمده . زيادي با اندك اختالف، يكسان بود

دهد كه شدت جايگزيني ذخاير در هر سه گونه   مينشان
باشد كه اين شدت افزايش ذخاير در گونه   ميخيلي سريع

(Bromus tomentellus)Br.to بيشتر از گونه  (Festuca 

ovina) Fe.ov و در گونه اخير نيز بيشتر از گونه  Da.gl  

(Dactylis glomerata) 8و5، 2نمودارهاي( باشد  مي .(
 در هر سه گونه شكل منحني تغييرات فصلي بنابراين
 اين .شكل قابل مشاهده است Vصورت ه  بTNCذخاير 

امالً مطابقت ك) Trlica )1981و  Menke با مطالعهموضوع 
نمودارهاي (داشته و توسط آنها به تفصيل بحث شده است

 چرخهبه  اختالف در شدت جايگزيني ذخاير .)17و15
و طول فصل رويش آنها ارتباط ها   اين گونهكيفنولوژي

 ها اين گونهكيهاي فنولوژي براساس منحني. دارد
و توضيح ارائه شده در بخش نتايج، ) 7و4، 1نمودارهاي(
 رشد سريعتر و طول دوره رويش كوتاهتر و Br.toونه گ

به همين دليل . داردتري   فصل رشد طوالنيDa.glگونه 
ها بوده و  بيشتر از ساير گونه Br.toمقاومت به چراي گونه 

نسبت به چراي دام را  بيشترين حساسيت Da.glگونه 
تواند يكي از دالئل كاهش اين گونه   مياين موضوع. دارد

 .ه موردمطالعه تلقي شوددر منطق
 در اين  TNCدر طي سير جايگزيني و افزايش ذخاير 

گونه ها، در هر سه گونه افت اين ذخاير در مقاطع رشد 
  Da.gl و Fe.ov هاي   مشاهده گرديد كه در گونهزايشي

 Br.toافت مختصري در اوايل مرحله گلدهي و در گونه 
وجهي در هردو مرحله گلدهي و بذردهي افت قابل ت

اين موضوع مطابق با نتايج برخي از . گردد  ميمالحظه
 &  Daer ; 1382مصداقي( باشد  ميتحقيقات ديگر نيز

Willard, 1981و   et al, 1975 Stodart.( 
از مجموع نتايج بدست آمده در رابطه با تغييرات 

گونه، مقاطع بحراني اين سه  در اين TNCفصلي ذخاير 
ي تا اواسط ارديبهشت و  از شروع رشد رويشگياهان

 همچنين اواسط مرداد تا اواخر آن در پايان فصل رشد
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باشد كه ميزان اين ذخاير در اين مقاطع در حد پاييني  مي
لذا در اين گياهان عالوه بر چراي زودرس، . باشد مي

هاي  تواند موجب آسيب به گونه  ميچراي ديرس نيز
 )1996(اران همك وLi مطالعهاين موضوع با . مذكور گردد

با توجه به تحليل فوق و نتايج بدست . نيز مطابقت دارد
 مرداد يلآمده، شروع فصل چرا از اواخر ارديبهشت تا اوا

 .گردد  مي روز توصيه70به مدت 
با توجه به نتايج بدست آمده در اين تحقيق و همچنين 

آيد كه حفظ بقاء و توليد  چنين برميموجود، بررسي منابع 
ي تا حدود زيادي به وضعيت ذخاير گياهان مرتع

هيدراتهاي كربن محلول آنها بستگي دارد و با توجه به اين 
توان تاثيرات ناشي از اجراي يك برنامه مديريتي  ذخاير مي

  TNCدر يك سال را با استفاده از مشاهدات ميزان ذخاير 
گيري نموده و تيمارهاي  طور كمي اندازهه و تغييرات آن، ب

 .به بهترين وجه ممكن در مراتع طراحي نمودمديريتي را 
 ر كلي موارد ذيل به عنوان پيشنهادهايطوه  ببنابراين

 :گردد  ميتحقيق ارائه
 ذخاير هيدراتهاي كربن محلول واكنش بررسي -

نسبت به تيمارهاي مديريتي نظير زمان، شدت و 
 .چرايي در مراتعهاي  سيستم
تباط با تغييرات مورد مطالعه در ارهاي   افزايش اندام-

هاي  اندام فصلي هيدراتهاي كربن محلول نظير طوقه و
 .هاي مرتعي زايشي مثل گل و بذر درگونه

 توسعه، تكميل و تدوين روش مناسبتر و كامل تر -
براي سنجش كل هيدراتهاي كربن محلول و تفكيك 

 .ذخاير قند احيا شونده و غيراحيا شونده در گياهان مرتعي
اني ذخاير هيدراتهاي كربن محلول در  تعيين حد بحر-
مرتعي در مناطق مختلف آب و هوايي تحت هاي  گونه

 . شرايط كنترل شده و يكسان رشد
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Abstract 
 

Rangelands are one of the important natural ecosystems in our country that were deteriorated during 
recent decades because of many causes especially earlier and intensive grazing. Grazing management 
need to determine beginning of grazing season and intensity in rangelands. It is very important to know 
much about physiological and phenological status of rangeland species. Total nonstructural carbohydrates 
(TNC) and their changes during seasonal growth is one of the important physiological parameter in 
perennial plants. Also these reserves are primary source of energy in respiration, growth and survival of 
perennial plants during their quiescence and growth season and regrowth after grazing or cutting.  In this 
research seasonal changes of TNC reserves in three perennial and desirable grass species(Bromus 
tomentellus, Festuca ovina, Dactylis glomerata) were studied in Polor summer rangelands(altitude, 
2600m; annual precipitation, 535mm; with cold mountain climatic) at the north of Tehran province. 
Samples were collected in ten stages of plants phenology stages with three replications from above and 
underground matter (canopy and roots). Samples were oven dried at 70◦C during 48 houres. TNC 

concentration were measured by phenol-solpheric method (mg per gr dry matter). Data of all attributes 

were analyzed in the frame of rondomized compeletly block design by using Minitab software, and 

ANOVA one and two ways. Seasonal changes of TNC reserves in any of studied species and also their 
root and canopy were shown in annual curves. The results indicated that all species have distinct seasonal 
changes and they had the lowest TNC reserves at early spring and end of the seasonal growth and then 
increased. The results showed significant differences in TNC reserves between phenology Stages in root 
and canopy during seasonal growth (P= 0.05 & 0.01) and all species had higher amount of TNC reserves 
in root than canopy (P=0.01). The rate of TNC restoration was different between studied species. These 
differences were related to phenology and seasonal growth along. So in this area Dactylis glomerata is 
more sensitive to grazing and Bromus tomentellus conversely is more resistant to grazing. At the end we 
concluded that critical period for all species in relate of their TNC reserves is from starting growth in 
early spring till early May and at the end of seasonal growth, mid August. Beginning of grazing season 
from late may until early August is recommended for this area.  
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