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 منظهور   همهین  به است. ضاوری معدنی عناصا نظا از دام غذایی نیاز مینأت مطلوب سطح در دام عملکاد به رسیدن باای

  Ferula ovina  Prangus uloptera  Medicago sativa شهامل  ه دام چهاای  مورد و ماتعی مهم ةگون هشت معدنی عناصا
Lotus goeblia  Trifolium montanum  Melilotus officinalis  Sanguisorba minor  و Stachys inflate ییالقی مااتع در 

 ها از رشد لةماح ها رد  منظور یندب شد. گیای نداز ا بذردهی  و  دهی گل رویشی  )رشد رشد مخولف مااحل در طالقان
 هها  داد  تحلیل و تجزیه د.ش باداشت گیاهی های تیپ مخولف نقاط از گیاهی ةپای 5 حداقل نمونه ها باای و نمونه 3 گونه

 اسهوفاد   دانکهن  آزمون از گاوهی درون تغییاات منابع ةمشاهد منظور  به و شد انجام طافه یک واریانس ةتجزی از اسوفاد  با
 حالهت  در دامهی  واحهد  روزانة نیاز مینأت باای شان بحاانی حد با مذکور عناصا مقدار t آزمون از اسوفاد  با  همچنین شد.
 مااحل در ها آن مقدار از بیشوا رشد ةاولی مااحل در ها گونه معدنی عناصا مقادیا دهد می نشان نوایج شد. مقایسه داری نگه

 یکسهان  بارسهی  مهورد  ههای  گونه بین رشد از ماحله ها در مذکور امقادی اینکه ضمن است. بذردهی  ة)ماحل رشد پایانی
 ةروزان نیاز مینأت منظور به کبالت  و  منگنا مس  آهن  کلسیم  مقادیا حی  از بارسی مورد های گونه  کلی طور هب .یسوندن

 و رشهد  مخولهف  مااحهل  رد منیزیم و سدیم مقادیا مانند امصافپُ عناصا نظا از ولی  دارند قاار مطلوبی وضعیت در دام 
 نآ بیهانگا  امها  ایهن  .نهد باخوردار دامی واحد ةروزان نیاز مینأت منظور به مطلوبی وضعیت از رشد پایانی مااحل در ویه  هب

 بهه  بسهوه  کهه  اسهت  طبیعی .یستن یکسان معدنی عناصا حی  از چاا مخولف های نازم در ماتع ةعلوف مطلوبیت که است
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 مقدمه
 یها دام ادکعمل ةنندکمحدود عوامل نیتا ممه از کیی

 تعهاد(  عهدم  ایه  یمعدن مواد مبودک ماتع در نند کچاا
 معههدنی عناصهها روز ههها  راسههوا ایههن در سههت.ها آن

 تهأمین  منظهور  به  ضاوری عناصا عنوان به  زیادتای
 26  حاضها  حها(  در شهود.  می یمعاف دام ةروزان ازین

 شهد   شهناخوه  یاورضه   عناصا عنوان به معدنی ةماد
 غهذایی  ههای  مکمهل  اسها    نیهمه  با  و [21] است
 شد  هیتوص ییغذا مواد مبودک رفع منظور به یموعدد
 و مقهدار  بهه  توجهه  بهدون  ها  مکمل از اسوفاد  است.

 و رشهد  مخولهف  مااحهل  در یمعهدن  عناصا تغییاات
 چااکننهد   یها دام یکیولوژیزیف تیوضع درنظاگافون

 ازیه ن تهأمین  منظهور  بهه  عناصا یبحاان حد و ماتع در
 و تولیهد  اقوصهادی   توجیهه  دربانداشهون  ضمن  ها آن

 سهاخت.  خواهد مواجه مشکل با نیز را ها دام سالمت
 بلوغ ةماحل هک شود یم گزارش معموتا  راسوا نیا در

 از یکهی  دارد. معهدنی  عناصها  غلظهت  در مهمی تأثیا
 هب که است فسفا غلظت کاهش ات تأثیا این تاین مهم

 .[7] دهههد مههی رخ گیهها  شههدن بههالغ بهها معمههو( طههور
 آههن   مس  کبالت  نظیا عناصا دیگا بارةدر مطالعات
 دههد  مهی  نشان زین مولیبدون و  منگنز منیزیم  پواسیم 

 اتفا  گیا  سن افزایش با عناصا این غلظت کاهش که
 از کموها  مهذکور  تغییهاات  شهدت  ولهی   افواد خواهد

 مطالعهات   نیهمچنه  [.14] است فسفا مقدار تغییاات
 در یثاؤمه  عامل زین فصلی تغییاات هک دهد می نشان

 نیا در .[20  19] است یمعدن عناصا ایمقاد ااتییتغ
 گههام منههاطق در کههه اسههت شههد  گههزارش خصههوص

 مهدت  طهو(  و بهد یا مهی  افهزایش  گیها   رشهد  ساعت
 فسهفا  و پاوتلین مقدار و شود می کوتا  گیا  شدن بالغ
 هها  آن در فیبها  مقدار و کاهش یزیناچ مقدار به ها آن

 [.23] یابد می افزایش
 سه مصاف کم عناصا روی با شد  انجام مطالعات

 Prangus ferulacea  Ferula ه ماتعهی  مههم  گونهة 

hausskenechtii  و Cherophyllum macrospermu 
 سهارا(  ییالقهی  مااتهع  در رشهد  مخولف مااحل در ه

 اسهت  آن یانگاب شمالی زاگا  رویشی اقلیم در واقع
 ههای  گونهه  در آههن  و روی  منگنهز   عناصا مقدار که

 طههور بههه رشههد مخولههف مااحههل در مطالعههه مههورد
 همچنههین  [.7] دارنههد اخههوالف هههم بهها داری معنههی

 ههای  گونهه  معدنی عناصا تتغییاا مؤید نیز مطالعات
 منههاطق در رشههد مخولههف مااحههل در یبارسهه مههورد

 .[8] است فار  اسوان هوایی و آب مخولف
 در ماتعهی  مههم  ههای  گونهه  معدنی عناصا بارسی

 کهه  اسهت  آن بیانگا بخویاری و چهارمحا( اسوان مااتع
 کلسهیم  و  سدیم منگنز  آهن  روی  مس  عناصا مقدار
 زایشهی  بهه  رویشهی  رشهد  ةماحله  از رشد مااحل طی

 ةدهنهد  نشهان  مطالعهات   همچنین [.21] یابد می کاهش
 منیهزیم   فسهفا   سهیم  کل میانگین بین دار معنی اخوالف
 ضهمن  اسهت.  رشهد  مخولف مااحل در آهن و  پواسیم
 در مهس  و  منیهزیم  کلسیم  میانگین شد  گزارش اینکه
 بیشوا داری معنی طور هب رشد مخولف مااحل و ها سا(

 [.33] است نشخوارکنندگان نیاز از
 14 در معدنی عناصا فصلی تنو  روی با مطالعات

 کهه  دههد  می نشان مکزیک غاب شما( در ای بوته ةگون
 است بیشوا تابسوان و بهار فصل طو( در عناصا غلظت

 سها(   فصهو(  تمام آهن  و  پواسیم منگنز  کلسیم  فقط و
 50 تقایبههی وزن بههه مااتههع از چااکننههد  بزهههای بههاای

 خشههک ةمههاد کیلههوگام 2 ةروزانهه مصههاف و کیلههوگام
 خصوص در مطالعات راسوا  این در [.16] است مناس 
 نیومکزیکهو  مااتع ةعلوف در موجود معدنی عناصا مقدار
 معهدنی  عناصا غلظت ها نمونه اکثا در که دهد می نشان

 شهد   باداشت های نمونه از بیشوا ماات   به پاییز فصل در
 [.12] است زمسوان در

 و کهادمیوم  عناصها  غلظهت  فصلی تغییاات بارسی
 که است آن بیانگا ناوژ بومی ماتعی های گونه در روی

 و دارد وجهود   بهار فصل در ویه  هب  عناصا فصلی نو ت
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 مخولهف  گیاههان  در و مخولف فصو( در عناصا غلظت
 تغییهاات  روند بارسی در اینکه ضمن [.6] یابد می تغییا

 ةگونه  10 مصهاف  کم و امصافپُ معدنی عناصا فصلی
 طور هب که شد  گزارش مکزیک شا  شما( در ای بوته
 بهه  نسهبت   تابسوان طو( در معدنی عناصا غلظت کلی
 کلسهیم   عناصها  فقهط  و اسهت  بیشوا  سا( فصو( سایا

 در تابسوان  فصل طو( در آهن و  منیزیم پواسیم  منگنز 
  داشهوند  قاار بالغ بز ای تغذیه نیاز باای  شان بحاانی حد
 مهورد  گیاههان  در شهدت  بهه  سدیم و فسفا عناصا ولی

 [.17] بودند کمبود دارای مطالعه
 گیاهههان شههیمیایی تاکیبههات صههلیف تغییههاات

 شهد   گهزارش  نیهز  تانزانیا خشک نیمه مااتع ای علوفه
 اکثایهت  کهه  شهد   گهزارش  خصهوص  این در است.
 لحهاظ  از مطالعهه  مهورد  رویشهی  ههای  فهام  و ها گونه

 و نهد پذیا تغییها  و دارند تفاوت معدنی عناصا غلظت
 در فسهفا  مقهدار  لحهاظ  از مطالعهه  مورد گیاهان همة

 .[25] دارند قاار لوبنامط وضعیت
 حاضها  پههوهش  از ههدف  شهد   بیان آنچه با بنا
 معهدنی  عناصا مقادیا رد گیا  رشد ةتوسع اثا بارسی

 ههای  تیهپ  اصهلی  عناصها  از )کهه  ماتعی ةگون هشت
 فمعهاّ  مااتهع  عنهوان  بهه  میهانی  طالقان مااتع گیاهی
 در نیهز  مهمهی  سههم  و انهد  اسهوپی  نیمه رویشی ةمنطق

 مقهادیا  ةمقایسه  و دارنهد   منطقه مااتع گیاهی تاکی 
 ةروزانه  نیهاز  تهأمین  بهاای  شهان  بحاانی حد با مذکور

 .است منطقه مااتع در چااکنند  های دام

 شناسی روش

 مطالعه مورد ةمنطق معرفی
 وسهعت  بها  کهه   میهانی  طالقهان  مااتع پهوهش این در

 36 درجهه  50 ییایه جغااف تیه موقع رد هکوار 37977
 ةثانیه  20 و دقیقهه  53 و درجه 50 تا ثانیه 43 و دقیقه

 36 تها  ثانیهه  19 و دقیقه 5 و درجه 36 و شاقی (طو
 شد  واقع شمالی ضعا ةثانی 19 و دقیقه 19 و درجه
 ةمنطق مااتع فمعاّ و مطالعاتی ةعاص عنوان به است 

 ةانیسهال  بارش ووسطم شد. انوخاب اسوپی نیمه رویشی
 ةدرجه  مووسهط  و موها  یله یم 500 بارسی مورد ةمنطق

  .است گااد سانوی ةدرج 48/4 آن ةساتن حاارت

 
 میانی طالقانی مراتع گیاهی های تیپ .1 شکل
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 دومارتن روش اسا  با منطقه میقلا اینکه ضمن
 مقیهها  در مههذکور مااتههع اسههت. یارتفههاع فااسههاد
 تیههپ 17 شههامل فیزیونههومی روش بههه و 1: 50000
 Astragalus ههای  گونهه  کهه   1 )شهکل  است گیاهی

gossypinus و Agropyron tauri سههطح همههة در 
 بالشهههوکی ههههای گونهههه دارنهههد. پهههااکنش منطقهههه

Acantholimon aspadanum و Onobrychis 

cornuta ههها آن از تهها نییپهها و  بههات ارتفاعههات در 
Prangos یهها  گونه  u lop tera  Ferula ovina  

Melisa persica  Centaurea virgata  Bromus 

tomenthellus  و Thymus kothcyanus پهههااکنش 
 Phlomis ههای  گونهه  و سهاله  کیه  یها گاا  .دارند

oliviery  Verbascum speciosum  Gundelia 

turnefortii  Salvia limbata  و Echinops 

polygamus مااتههههع و رهاشههههد  یمزارهههههاید در 
 شهدت  علهت  بهه  دارنهد.  یفااوان حضور شد   یتخا

 وضهعیت  سهایش  فا به اراضی حساسیت و دام چاای
 گهاایش  و مووسهط  تها  ضهعیف  گیهاهی  های تیپ اکثا
 ههها آن تولیههدی ةعلوفهه مقههدار و اسههت منفههی ههها آن

 از هها  آن بیشهوا   اسا  همین با .ستنی بخش رضایت
 شایسهوگی  کال  در  گوسفند ویه  هب  دام چاای نظا
S2 و مووسهههط  )شایسهههوگی S3 کهههم  )شایسهههوکی 

 [.3] اند شد  بندی طبقه

 تحقیق روش
 مههم  ةگونه  هشهت  از حاضا پهوهش دادن انجام باای

  Ferula ovina شههامل دام چههاای مههورد و ماتعههی
Prangus uloptera  Medicago sativa  Lotus 

goeblia  Trifolium montanum  Melilotus 

officinalis  Sanguisorba minor  و Stachys 

inflate مااتهع  گیهاهی  ههای  تیپ اصلی عناصا از که ه 
 مخولهههف ههههای کهههال  در و انهههد میهههانی قهههانطال

 بنهدی  طبقهه  گوسهفند  چهاای  نظها  از خهوراکی  خوش

 رویشهی   )رشهد  رشهد  مخولهف  مااحل در ه شوند می
 شد. باداری نمونه 1389 سا( در بذردهی  و  دهی گل
 هها  بهاای  و نمونهه  3 گونه ها از رشد  ةماحل ها در

 و بنیهه  و سهن  نظا از که  گیاهی ةپای 5 حداقل نمونه
 ههای  تیهپ  مخولهف  نقهاط  از  بودنهد  یکسهان  شادابی
 قطهع  خاک سطح موای سانوی یک از و انوخاب گیاهی

 منظههور بههه شههدن  خشههک از پههس  ههها نمونههه د.شهه
 .ندشد نوقلم آزمایشگا  به  معدنی عناصا گیای انداز 
 آههن   مس  سدیم  پواسیم  کلسیم  کلا  منیزیم  مقدار
 از اسهوفاد   با هیگیا های نمونه کبالت و  روی منگنز 

 اسههپکواو روش بههه فسههفا و اتمههی جههذب دسههوگا 
 زین ها داد  د.ش تعیین AOAC, 1990  [1]) فوتوموای

  GLM) 1طافههه یههک انسیههوار ةیههتجز از اسههوفاد  بهها
 منههابع ةمشههاهد منظههور  بههه و شههد تحلیههل و تجزیههه

 شهد.  اسهوفاد   نکه دان آزمون از یگاوه درون ااتییتغ
 مهذکور  عناصها  مقدار  t آزمون از اسوفاد  با  همچنین

 واحد داری نگه نیاز باای معدنی عناصا بحاانی حد با
 بها  کخشه  و آبسهون  ایه غ ةزنهد  بهالغ  )گوسفند یدام
 در کهه   ماتع در چااکنند  کیلوگام  50 وزن نیانگیم

 ةمقایس است  شد  ارائه [15] غذایی اسواندارد جداو(
 .شد آماری

 نتایج
 یبارسه  مورد یها گونه یمعدن عناصا ایمقاد نیانگیم

 ارائهه  2 و 1 ههای  جهدو(  در رشد مخولف مااحل در
 دهد  یم نشان ورکمذ جینوا هک گونه همان است. شد 
 رشهد  ةیه اول مااحهل  در هها  گونه یمعدن عناصا ایمقاد

 ة)ماحله  رشهد  یانیپا مااحل در ها آن ایمقاد از شوایب
 هها  در ورکمهذ  ایمقهاد  هکه نیا ضمن است.  یبذرده
 سهان یک یبارسه  مهورد  یهها  گونه نیب رشد زا ماحله
 .نیست

 مااحهل  در یبارسه  مهورد  یهها  گونه آهن مقدار

                                                      
1. General Linear Model (GLM) 
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 50 هه  30) شهان  یبحاانه  حهد  از شهوا یب رشد مخولف
 ةروزانه  ازیه ن تهأمین  منظهور  بهه  لوگام کی با گام یلیم

 ورکمهههذ مقهههدار نیشهههوایب اسهههت. یدامههه واحهههد
 بهه  مابهوط  کیلهوگام   بها  گام میلی 66/21±13/616)

 و یشههیرو رشههد ةماحلهه در Stachys inflata ةگونهه
 کیلهوگام   با گام میلی 52/160±40/7) مقدار نیمواک

 یبهذرده  ةماحله  در Ferula ovina ةگونه  بهه  موعلق
 است.

 از شهوا یب زیه ن یبارسه  مورد یها گونه مس مقدار
 بهه  لهوگام  کی بها  گهام  میلی 10 ه 3) شان بحاانی حد

 نیموها ک .اسهت  یدامه  واحد روزانة نیاز تأمین منظور
 کیلهوگام   بها  گهام  میلهی  57/6±12/0) ورکمهذ  مقدار

 و بذردهی ماحلة در Lotus goeblia  ةگون به مابوط
 کیلهوگام   بها  گهام  میلی 2/16±47/0) مقدار نیشوایب

 رشهد  ماحلة رد Sanguisorba minor ةگون به موعلق
 است. یشیرو

 

 طالقان یالقیی مراتع در رشد مختلف مراحل در مطالعه مورد یها  فورب مصرف کم یمعدن عناصر ریمقاد اریمع از اشتباه ± میانگین .1 جدول
 )میکرو( مصرف کم معدنی عناصر

 ةمرحل

 کبالت گونه رشد

 ام( پی )پی
 روی

 بر گرم میلی)

 کیلوگرم(

 منگنز

 بر گرم میلی)

 کیلوگرم(

 مس

 بر گرم میلی)

 کیلوگرم(

 آهن

 بر گرم میلی)

 کیلوگرم(
82/0 ±54/11 cA 59/2±29/41 aA 53/5±36/112 aA 82/0±54/11 dA 94/17±07/225 dA رویشی رشد  

21/0 ±29/8 eB 66/3±62/32 cB 26/2±48/89 cB 21/0±29/8 dB 80/6±78/193 dB دهی گل Ferula ovina 

35/0 ±34/8 eB 79/1±5/30 cC 78/1±9/83 dC 34/0±34/8 dB 40/7±52/160 dC بذردهی  

39/0 ±30/13 bA 09/4±26/48 aA 52/2±6/97 bA 38/0±3/13 bA 88/13±34/382 bA رویشی رشد  

08/0 ±12/9 dB 94/2±68/35 bB 61/5±87/84 dB 08/0±12/9 cB 87/24±24/341 cB دهی گل Prangus uloptera 

10/0 ±06/9 dB 95/3±12/33 cC 36/2±25/79 dC 09/0±06/9 cB 03/17±1/270 cC بذردهی  

26/0 ±81/14 aA 85/1±65/38 bA 29/3±82/91 cA 25/0±81/14 bA 06/10±39/497 bA رویشی رشد  

37/0 ±30/9 dB 74/0±73/32 cB 37/1±34/77 dB 37/0±30/9 bB 74/27±25/411 bB دهی گل Medicago sativa 

60/0 ±31/9 dB 68/4±69/23 dC 15/2±21/66 fC 44/0±16/9 cB 38/8±3/301 cC بذردهی  

27/0 ±67/11 cA 68/2±03/29 dA 38/3±07/82 dA 27/0±67/11 dA 15/2±89/204 dA رویشی رشد  

23/0 ±93/7 fB 79/2±89/24 dB 50/1±35/65 fB 22/0±93/7 dB 16/8±69/172 dB دهی گل Lotus goeblia 

12/0 ±57/6 fC 66/1±69/23 dB 16/5±1/64 fB 12/0±57/6 dC 97/1±34/172 dB بذردهی  

15/0 ±60/12 bA 57/4±09/36 bA 47/4±8/87 cA 15/0±6/12 cA 69/16±6/341 cA رویشی رشد  

24/0 ±68/9 dB 58/1±5/31 cB 45/1±02/74 eB 23/0±68/9 cB 64/9±95/297 cB دهی گل Trifolium montanum 

12/0 ±96/7 fC 06/1±69/27 dC 49/0±5/69 eC 11/0±96/7 cC 34/5±7/272 cC بذردهی  

48/0 ±20/16 aA 51/3±48/33 cA 87/4±03/79 dA 94/0±61/12 cA 47/2±36/307 cA رویشی رشد  

18/0 ±34/12 bB 16/2±9/27 dB 46/3±24/61  fB 23/0±41/8 cB 47/2±26/271 cB دهی گل Melilotus officinalis 

22/0 ±91/11 cC 67/0±68/23 dC 79/1±94/58 fC 17/0±1/8 cB 47/2±74/264 cC بذردهی  

54/0 ±74/15 aA 58/5±82/42 aA 51/5±37/98 bA 47/0±2/16 cA 41/1±1/311 cA رویشی رشد  

51/0 ±37/11 cB 20/0±04/38 bB 50/3±86/81 dB 17/0±34/12 cB 49/2±45/282 cB دهی گل Sanguisorba minor 

52/0 ±58/10 cC 19/2±38/31 cC 75/5±93/77 dC 21/0±91/11 cC 62/9±09/275 cC بذردهی  

96/0 ±64/12 bA 95/1±58/24 dA 44/4±7/89 cA 54/0±67/15 aA 66/21±13/616 aA رویشی رشد  

24/0 ±41/8 eB 25/1±95/18 eB 34/3±69/86 cB 48/0±34/11 aB 88/6±45/571 aB دهی گل Stachys inflata 

18/0 ±10/8 eC 98/0±43/17 eB 85/3±03/71 eC 51/0±58/10 bC 62/9±48/451 bC بذردهی  

1/0 50-30 40-20 10-3 50-30 
 داری نگه نیاز برای معدنی عناصر بحرانی حد

 در چراکننده کیلوگرم( 50 وزن )به بالغ گوسفند

 [15] مرتع

 است. درصد 95 احوما( سطح در ها گونه معدنی عناصا مقادیا بین تغییاات بیانگا سوون ها در ... و a  b حاوف *
 است. درصد 95 احوما( سطح در گونه ها باای رشد مااحل معدنی عناصا مقادیا بین تغییاات بیانگا سوون ها در ... و A  B حاوف *
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 منگنهز  مقهدار  هکه  دههد  یمه  نشهان  ورکمهذ  جینوا
 زیه ن رشهد  مخولهف  مااحل در یبارس مورد یها گونه
 بها  گهام  میلهی  40 هه  20) شهان  بحاانهی  حد از بیشوا

 است دامی واحد روزانة نیاز تأمین منظور به کیلوگام 
 بهها گههام میلههی 36/112±53/5) مقههدار بیشههواین و

 Ferula گونة رویشی رشد ماحلة به مابوط کیلوگام 

ovina بها  گهام  میلهی  94/58±79/1) مقدار کمواین و 
 در Melilotus officinalis گونهة  بهه  موعلق کیلوگام 

 است. بذردهی ماحلة
 حهد  از کموها  بارسی مورد های گونه روی مقدار

 منظور به کیلوگام  با گام میلی 50 ه 30) شان بحاانی
 مقهدار  کموهاین  اسهت.  دامهی  واحد روزانة نیاز تأمین

 مابهوط  وگام کیله  با گام میلی 43/17±98/0) مذکور
 و بههذردهی ماحلههة در Stachys inflata گونههة بههه

 کیلهوگام   با گام میلی 26/48±09/4) مقدار بیشواین
 رشهد  ماحلهة  در Prangus uloptera گونهة  به موعلق

 است. رویشی
 مااحهل  در بارسهی  مهورد  های گونه کبالت مقدار

 گهام  میلی 1/0) شان بحاانی حد از بیشوا رشد مخولف
 دامهی  واحهد  روزانهة  نیاز تأمین منظور به کیلوگام  با

 کیلهوگام   بها  گهام  میلهی  2/16) مقدار بیشواین است.
 Melilotus ةگونهه رویشههی رشههد ةماحلهه بههه موعلههق

officinalis بهها گههام میلههی 4/1) مقههدار کموههاین و 
 در Bromus tomentellus ةگونه  بهه  مابوط کیلوگام 

 است. بذردهی ةماحل
 بهها گههام 41/0±01/0) سههدیم مقههدار بیشههواین

 گونههة رویشههی رشههد ماحلههة بههه موعلههق کیلههوگام 
Medicago sativa 16/0±01/0) مقههدار کموههاین و 

 Sanguisorba گونهة  بهه  مابهوط  کیلهوگام   بها  گام

minor مقهادیا  اینکهه  ضمن است. بذردهی ماحلة در 
 بارسهی  مهورد  ههای  گونهه  همهة  تقایباا معدنی عناصا
 کیلهوگام   در گهام  4 ه 5/1) شان بحاانی حد از کموا

 است. دامی واحد روزانة نیاز تأمین منظور به

 بیشواین بارسی مورد های گونه بین در  همچنین
 مابهوط  کیلوگام  با گام 88/12±87/0) کلسیم مقدار

 و Medicago sativa گونهة  رویشهی  رشهد  ماحلة به
 موعلهق  کیلهوگام   با گام 05/4±05/0) مقدار کمواین

 ولهی  است  Stachys inflata گونة بذردهی ماحلة به
 بها  موناس  رشد مااحل همة در مذکور عناصا مقادیا

 بهاای  کیلهوگام   در گهام  2/8 هه  2) شهان  بحاانی حد
 است. دامی واحد روزانة نیاز تأمین

 موناسه   نیهز  بارسی مورد های گونه فسفا مقدار
 بهاای  کیلوگام  در گام 7/3 ه 6/1) شان بحاانی حد با

 مقهدار  بیشهواین  و است دامی حدوا روزانة نیاز تأمین
 گونهة  بهه  موعلهق  کیلهوگام   در گام 35/12±0/1) آن

Sanguisorba minor و رویشههی رشههد ماحلههة در 
 مابوط کیلوگام  در گام 88/3±11/0) مقدار کمواین

 است. بذردهی ماحلة در Stachys inflata گونة به
 مااحهل  در بارسهی  مورد های گونه منیزیم مقدار

 گهام  8/1 هه  2/1) شان بحاانی حد از مواک رشد پایانی
 دامهی  واحهد  روزانة نیاز تأمین منظور به کیلوگام  در

 در گهام  12/2±07/0) مهذکور  مقهدار  بیشواین است.
 در Prangus uloptera گونههة بههه مابههوط کیلههوگام 

 مقههدار کموههاین و اسههت رویشههی رشههد ماحلههة
 ماحلههة بههه موعلههق کیلههوگام  در گههام 06/0±54/0)

 است. Lotus goeblia ونةگ بذردهی
 در گههام 9/29±13/1) پواسههیم مقههدار بیشههواین

 در Prangus uloptera گونههة بههه مابههوط کیلههوگام 
 12/10±66/0) مقهدار  کمواین و رویشی رشد ماحلة

 گونهة  بهذردهی  ماحلهة  بهه  موعلهق  کیلوگام  در گام
Trifolium montanum  .مقهادیا  اینکهه  ضهمن  اسهت 

 شهان  بحاانی حد از یشواب رشد مااحل همة در مذکور
 روزانهة  نیهاز  تأمین منظور به م کیلوگا در گام 8 ه 5)

 است. یدام واحد
 ةروزانه  ازیه ن تأمین یباا لاک یبحاان حد مقدار از

 یاسوناد قابل گزارش مواک ماتع در چااکنند  یها دام



 طولقون ییالقی مراتع در مرتعی ةگون هشت معدنی عنوصر مقودیر 
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 آن مقهدار  نیشوایب حاضا ةمطالع در یول  دارد وجود
 رشد ماحلة به مابوط لوگام کی در گام 41/0±3/21)

 مقدار کمواین و Melilotus officinalis گونة رویشی

 Lotus گونة به مابوط کیلوگام  در گام 32/0±09/4)

goeblia است. بذردهی حلةما در 

 

 طالقان یالقیی مراتع در رشد مختلف مراحل در مطالعه مورد یها  فورب پُرمصرف یمعدن عناصر ریمقاد اریمع از اشتباه ± میانگین .2 جدول

 )ماکرو( پُرمصرف معدنی عناصر
 مرحلة

 نسبت گونه رشد

 کلسیم

 فسفر به

 کلر

 لوگرم(کی در )گرم

 پتاسیم

 لوگرم(کی در )گرم

 منیزیم

 در )گرم

 لوگرم(کی

 فسفر

 در )گرم

 لوگرم(کی

 کلسیم

 لوگرم(کی در )گرم

 سدیم

 در )گرم

 لوگرم(کی

9/0 dA 13/0±54/7 cA 10/1±59/21 bA 06/0±56/1 bA 62/0±65/10 aA 37/0±55/9 cA 02/0±28/0 cA رویشی رشد  

74/0 eC 72/0±34/5 dB 06/0±8/17 dB 04/0±03/1 cB 33/0±67/9 bB 70/0±14/7 dB 01/0±25/0 dB دهی گل Ferula ovina 

87/0 dB 28/0±93/4 dC 10/0±13/15 eC 03/0±93/0 cC 21/0±78/5 cC 27/0±02/5 C 01/0±24/0 dB بذردهی  

92/0 dB 82/0±81/8 bA 13/1±9/29 aA 07/0±12/2 aA 85/0±03/12 aA 32/0±09/11 bA 02/0±38/0 aA رویشی رشد  

76/0 eC 21/0±06/7 cB 24/1±75/22 bB 12/0±64/1 bB 26/1 ±94/9 bB 40/0±56/7 dB 02/0±32/0 bB دهی گل Prangus 

uloptera 
08/1 cA 20/0±43/5 dC 67/0±32/19 cC 02/0±33/1 bB 1/0±08/6 cC 18/0±54/6 eC 01/0±32/0 bB بذردهی  

12/1 cA 73/0±06/9 bA 46/3±65/27 aA 09/0±08/2 aA 09/0±5/11 aA 87/0±88/12 aA 01/0±41/0 aA رویشی رشد  

81/0 dC 84/0±67/7 cB 36/0±98/19 cB 08/0±87/1 aB 45/0±71/10 aB 37/0±70/8 cB 01/0±35/0 bB دهی گل Medicago 

sativa 
99/0 cB 23/0±50/5 C 41/1±78/16 dC 05/0±39/1 bC 17/0±83/5 cC 03/0±77/5 eC 01/0±33/0 bC بذردهی  

80/0 dB 10/0±65/6 cA 47/0±32/18 dA 04/0±99/0 cA 21/1 ±84/8 bA 20/0±09/7 dA 01/0±24/0 dA رویشی رشد  

72/0 eC 49/0±75/4 dB 41/1±19/16 dB 02/0±76/0 dB 3/1 ±24/8 bA 11/0±96/5 eB 01/0±22/0 dB دهی گل Lotus goeblia 

02/1 cA 32/0±09/4 dB 14/1±2/11 fC 06/0±54/0 dC 08/0 ±98/4 dB 13/0±06/5 eB 00/0±20/0 eC بذردهی  

99/0 cB 05/0±13/7 cA 30/1±06/19 cA 03/0±08/1 cA 68/0±12/9 bA 59/0±03/9 cA 02/0±29/0 cA رویشی رشد  

77/0 eC 12/0±54/5 dB 62/1±69/14 eB 02/0±91/0 cB 44/0±93/7 bB 19/0±12/6 eB 00/0±25/0 dB دهی گل Trifolium 

montanum 

28/1 bA 24/0±27/4 dC 66/0±12/10 fC 01/0±74/0 dC 06/0±0/4 dC 78/0±10/5 eC 01/0±24/0 dB بذردهی  

34/1 bB 41/0±3/21 aA 39/3±3/21 bA 14/0±1/1 cA 34/0±45/10 aA 05/0±05/14 aA 00/0±30/0 cA رویشی رشد  

22/1 bC 23/0±56/6 cB 48/0±09/17 dB 13/0±99/0 cB 57/0±50/9 bB 69/0±59/11 bB 02/0±28/0 cB دهی گل Melilotus 

officinalis 

49/1 aA 09/0±02/6 dB 32/0±93/13 eC 06/0±89/0 cB 11/0±64/5 cC 70/0±41/8 cC 01/0±25/0 dC بذردهی  

89/0 dB 18/1±87/10 bA 03/1±36/23 bA 1/0±93/1 aA 0/1±35/12 aA 22/0±93/10 bA 00/0±21/0 eA رویشی رشد  

66/0 eC 10/0±88/8 bB 08/0±71/21 bB 02/0±43/1 bB 83/0±21/11 aB 58/0±36/7 dB 00/0±18/0 eB دهی گل Sanguisorba 

minor 

95/0 cA 07/0±57/6 cC 37/0±41/20 cB 01/0±41/1 bB 19/0±2/6 cC 04/0±89/5 eC 01/0±16/0 eC بذردهی  

90/0 dB 60/0±05/8 bA 55/0±13/19 cA 03/0±05/1 cA 34/0±12/8 bA 72/0±34/7 dA 01/0±26/0 dA رویشی رشد  

84/0 dC 72/0±8/7 cB 54/0±25/15 eB 01/0±73/0 dB 69/0±60/6 cB 27/0±56/5 eB 02/0±25/0 dA دهی گل Stachys 

inflata 

04/1 cA 52/0±15/6 dC 90/0±89/11 fC 01/0±56/0 dC 11/0±88/3 dC 05/0±05/4 eC 01/0±23/0 dB بذردهی  

- - 8-5 8/1 – 2/1 7/3 – 6/1 2/8 -2 5/1 – 4/0 

 برای معدنی ناصرع بحرانی حد

 )به بالغ گوسفند داری نگه نیاز

 در چراکننده کیلوگرم( 50 وزن

 [15] مرتع

 است. درصد 95 احوما( سطح در ها گونه معدنی عناصا مقادیا بین تغییاات بیانگا سوون ها در ... و a  b حاوف *
 است. درصد 95 احوما( سطح در گونه ها باای رشد احلما معدنی عناصا مقادیا بین تغییاات بیانگا سوون ها در ... و A  B حاوف *
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 یریگ جهینت و بحث
 تهأمین  گیهاهی  منهابع  از حیوانات غذای اعظم قسمت

 گیاههان  شهیمیایی  تاکیبات شناسایی  بنابااین شود. می
 یفااوان اهمیت دام نیاز مورد یمغذّ مواد تأمین نظا از

 نیمعهد  عناصها  فیزیولوژیک نقش  راسوا این در دارد.
 ةجیها  تنظهیم  بهاای  ها آن شناسایی و است مهم بسیار
 غلظت اگا که ای گونه هب  [22] است ضاوری غذایی

 سهطح  حهداکثا  و نیهاز  حداقل از تا پایین معدنی مواد
 ةتغذیه  در یجهدّ  مشکل ةدهند نشان باشد  دام تحمل

 [.7] است دام
 ماحلهة  کهه  دههد  مهی  نشان حاضا پهوهش نوایج

 بارسهی  مهورد  های گونه معدنی عناصا مقدار رد رشد
 مااحهل  پیشافت با که ای گونه هب  دارد داری معنی اثا

 نیهز  تحقیقهات  شهود.  مهی  کاسوه عناصا مقدار از رشد
 در [.25  21  16  11  7  4] اسههت امهها ایههن یههدؤم

 عناصها  مقدار بیشواین که شد  اشار  مذکور مطالعات
 در و بود  تابسوان اوایل و بهار فصل اواخا در معدنی
 ایهن  در اسهت.  یافوهه  کهاهش  زمسهوان  و پهاییز  فصل

 گیا  سن افزایش با که شود می بیان معموتا  خصوص
 روی اساسهی  تغییهاات  معدنی مواد جذب ساعت در
 مهواد  جهذب  سهاعت  بهاتتاین  که طوری هب  دهد می

 گیهاد  می صورت گیا  رویشی ةماحل در تقایباا معدنی
 مهواد  در نسبی ایشافز ةواسط هب اصوتا کاهش این که

 تاکیبههات و لیگنههین  و سههلولی )دیههوار سههاخومانی
 [.24] شود می ایجاد ای نشاسوه ای ذخیا 
 گهافون  یکسهان  فهاض  بها   حاضا نوایج مبنای با
 مقهدار  منطقهه   مااتهع  تولید و تاکی  در ها گونه سهم

 در بارسهی  مهورد  فهورب  ههای  گونهه  منیزیم و سدیم
 بهه  شهان  اانهی بح حهد  از کموها  رشهد  مخولف مااحل
 نوهایج  اسهت.  دامهی  واحهد  روزانهة  نیهاز  تأمین منظور

 هها   فهورب  روی با شد  انجام مطالعات از نیز مشابهی
 در بارسهی  مهورد  ههای  گونهه  بها  هها  لگهوم  و  گاا 

 نوهایج  مبنهای  بها  [.9] است شد  ارائه حاضا پهوهش
 هها  در سدیم و منیزیم عناصا مقدار مذکور  مطالعات

 سههطح از کموهها بارسههی مههورد رویشههی فههام سههه
 دامهی  واحهد  روزانهة  نیاز تأمین منظور به شان بحاانی
 است.

 از اسوفاد  و دسوی ةتغذی با ماتعی  های عاصه در
 سهاخت.  باطهاف  را موجود کمبود توان می  ها مکمل

 انههاژی بهه  نسهبت  تکمیلهی  معهدنی  مهواد  و پهاوتلین 
 زیهاا  هسهوند   دسوی ةتغذی اقالم تاین باصافه تکمیلی

 دام غهذای  هضم قابلیت و غذایی مواد مصاف تامعمو
 [.10] بخشند می بهبود را

 کهه  تاکیبهی  نهو   بهه  بسهوه  تکمیلهی   ةتغذی مواد
 اسپای مصافی  آب به نمودن اضافه با داشت  خواهند

 صورت به یا  شد  خشک و خشبی های علف روی با
 است طبیعی بود. خواهند دام باای مصاف قابل دسوی

 ها مکمل هماا  به خشک ةماد مصاف انمیز افزایش  با
 زیهاا  گیاد  قاار دام اخویار در کافی آب که است تزم

 را خشهک  ةمهاد  مصهاف  مقدار آب  منبع محدودبودن
 کمبودههای  شهناخت   بنهابااین  [.5] دههد  مهی  کاهش
 اسهت   تکمیلهی  ةتغذیه  به نیاز که هایی دور  و غذایی
 اسهت  ممه ماتع در دام دهی خوراک ریزی بانامه باای

 مکمهل  نهو   دو مثبهت  ثیاأته  امها  نیا یدأیت در [.13]
 در چااکننهد   گوسهفندان  ةزند وزن با مصافی معدنی
 این در [.18] است شد  گزارش اصفهان سمیام مااتع

 وزن در دار معنی افزایش که شود می گزارش خصوص
 ههای  مها   در فقهط  مکمهل  ةکنند مصاف های دام ةزند

 و شهدن  خشهبی  ةماحل با مصادف و چاا فصل پایانی
 اسههت. داد  رخ ماتههع ةعلوفهه هضههم قابلیههت کههاهش

 ضههمن  ههها مکمههل کههه شههود مههی گههزارش  همچنههین
 افههزایش باعهه  عناصهها  کمبههود نمههودن باطههاف

 ةعلوفه  بیشهوا  خهوردن  بهه  دام تشویق و پذیای هضم
 کهه  شهود  می گیای نویجه  بنابااین [.2] دنگاد می ماتع

 بها  و خشبی های هعلوف از توان می ها مکمل مصاف با
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 بهینهه  گیهای  بها  رشد پایانی مااحل در ینیپا کیفیت
 چاایهی  ههای  سیسهوم  کهارباد  بها  اسهت  طبیعهی  .کاد
 خهوبی  هبه  چهاا  فصهل  طهو(  در را دام ةتغذی توان می

  [.13] کاد کموا را تکمیلی ةتغذی به نیاز و مدیایت
 مقدار که است نآ ةدهند نشان حاضا ةمطالع نوایج

 از باتتا بارسی مورد های گونه فسفا و کلسیم عناصا
 دامهی  واحد داری نگه نیاز تأمین باای شان بحاانی حد

 و کلسهیم  از بهدن  ةاسهوفاد  و جذب حداکثا اما است.
 بهین  نیمعیّ نسبت که گیاد می انجام موقعی غذا فسفا
 در جیها   فسفا مقدار اگا باشد. موجود عنصا دو این
 حهد  از زیهادتا  نآ کلسهیم  میهزان  ولی  باشد نیاز حد

 صهورت  خهوبی  هبه  عناصها  ایهن  جذب باشد  معمو(
 و فسفا ازدیاد مورد در موضو  همین گافت. نخواهد
 مناسه   ةرابطه  اسهت.  صهاد   نیز جیا  کلسیم کمبود

 شههاایط و دام نههو  حسهه  بهها فسههفا بههه کلسههیم
 نسهبت  تاین مناس  ولی  است موفاوت فیزیولوژیکی

 دو شهامل  جهذب  حهداکثا  بهاای  عنصها  دو ایهن  بین
 ایهن  در اسهت.  فسهفا  قسهمت  یهک  و کلسیم قسمت

 75/0 و گوسهفند  بهاای  5/1 هه  4/1 نسهبت  خصوص 
 اسها    همهین  بها  [.22] اسهت  شهد   توصیه بز باای

 در بارسهی  مهورد  ههای  گونهه  فسهفا  به کلسیم نسبت
 باخهوردار  مطلهوبی  وضهعیت  از رشد مخولف مااحل

 تههاین نزدیههک و بیشههواین کههه  طههوری بههه یسههت ن
 S.barbata ةگون در فسفا به کلسیم میزان ةکنند تأمین

 ةماحله  در 1 رویشهی   رشد ماحلة در 07/1 نسبت با
 مشههاهد  رشههد پایههانی مااحههل در 94/0 و  دهههی گههل
 Poa ةگون در آن مقدار کمواین هک حالی در د.شو  می

bulbosa مااحهل  در 4/0 و  54/0  64/0 های نسبت با 
 .است رشد مخولف

 و  مهس  آههن   منگنهز   صهاف م کهم  عناصا مقدار
 رشد مخولف مااحل در بارسی مورد های گونه کبالت

 واحهد  احویاجهات  ةدامنه  از بهاتتا  داری معنی طور هب
 کهه  هایی تیپ در رسد می نظا به  بنابااین است. دامی

 داشهوه  شایسهوگی  دام چاای باای علوفه تولید نظا از
 نخواههد  وجهود  مهذکور  عناصا کمبود مشکل باشند 
 ها گونه سهم از اطال  خصوص این در اگاچه .داشت

 ههای  تیهپ  مطلوبیهت  تعیین منظور به ماتع تاکی  در
 رشهد  مخولف مااحل در معدنی عناصا نظا از گیاهی
 هنگهام  بهه  کهه  دارد ضهاورت  و است بااهمیت ماتع

 چاایهی  های سیسوم ریزی طاح و چاا ظافیت ةمحاسب
 د.شو توجه موضو  این به

 معهدنی  عناصها  مقهادیا  فقهط  حاضا پهوهش در
 شهد   ارائهه  دام چهاای  مورد های گونه از گونه هشت
 ماتهع  در دام دهی خوراک ریزی بانامه منظور به .است

 ههای  گونهه  دیگها  معدنی عناصا مقدار دارد ضاورت
 کهال   همهاا   بهه  منطقهه  مااتهع  در دام چهاای  مورد

 است ممسلّ آنچه .شود تعیین نیز ها آن خوراکی خوش
 فمعهاّ  و ماغوب های گونه از مطالعه وردم های گونه

 خصههوص در ریهزی  بانامهه  گونهه  هها  کهه  انهد  مااتهع 
 تقویههت و حفهه  هههدف بهها بایههد چههاا هههای سیسههوم

 مهورد  های فورب  یلک طور هب باشد. مذکور های گونه
 و ز منگنه  مهس   آهن  م یلسک ایمقاد  یح از یبارس

 تیوضهع  در دام ةروزانه  ازیه ن تهأمین  منظور به بالتک
 مانند پُامصاف عناصا نظا از یول  دارند قاار یلوبمط

 و رشهد  مخولهف  مااحهل  در میزیه من و میسهد  ایمقاد
 نیهاز  تهأمین  منظهور  بهه   رشد پایانی مااحل در ویه  هب

 ند.دار یمطلوبنا تیوضع  یدام واحد روزانة

 یسپاسگزار
 غال  معدنی عناصا بارسی» طاح با ماتبط مقاله نیا

 آن ةنه یهز کهه  است «ایاان خشک نیمه و خشک مااتع
 و کهاد   تأمین طبیعی منابع ةدانشکد علمی معاونت را
 انجهام  تههاان  دانشهگا   یپهوهشه  معاونت یارکهم با

 شود. یم یسپاسگزار باد  نام زکماا از است. هپذیافو
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