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مقادیر عناصر معدنی هشت گونة مرتعی در مراتع ییالقی طالقان
 حسین ارزانی؛ اسوود دانشکدة منوبع طبیعی دانشگو تهران
 جواد معتمدی؛ اسوودیور دانشکدة منوبع طبیعی دانشگو ار میه
 محمود حمیدیان؛ کورشنوس ارشد مرتعداری ،دانشکدة منوبع طبیعی دانشگو تهران
 زهرا ارزانی؛ دانشگو فرهنگیون ،حکیم فرد سی کرج
 مجید آخشی؛ دانشکدة منوبع طبیعی دانشگو تهران

چکیده
باای رسیدن به عملکاد دام در سطح مطلوب تأمین نیاز غذایی دام از نظا عناصا معدنی ضاوری است .به همهین منظهور
عناصا معدنی هشت گونة مهم ماتعی و مورد چهاای دامه شهامل

Medicago sativa Prangus uloptera Ferula ovina

 Sanguisorba minor Melilotus officinalis Trifolium montanum Lotus goebliaو  Stachys inflateدر مااتع ییالقی
طالقان در مااحل مخولف رشد (رشد رویشی گل دهی و بذردهی انداز گیای شد .بدین منظور در ها ماحلة رشد از ها
گونه  3نمونه و باای ها نمونه حداقل  5پایة گیاهی از نقاط مخولف تیپهای گیاهی باداشت شد .تجزیه و تحلیل داد هها
با اسوفاد از تجزیة واریانس یکطافه انجام شد و به منظور مشاهدة منابع تغییاات درونگاوهی از آزمون دانکهن اسهوفاد
شد .همچنین با اسوفاد از آزمون  tمقدار عناصا مذکور با حد بحاانیشان باای تأمین نیاز روزانة واحهد دامهی در حالهت
نگهداری مقایسه شد .نوایج نشان میدهد مقادیا عناصا معدنی گونهها در مااحل اولیة رشد بیشوا از مقدار آن ها در مااحل
پایانی رشد (ماحلة بذردهی است .ضمن اینکه مقادیا مذکور در ها ماحله از رشد بین گونهههای مهورد بارسهی یکسهان
نیسوند .به طور کلی گونههای مورد بارسی از حی

مقادیا کلسیم آهن مس منگنا و کبالت به منظور تأمین نیاز روزانة

دام در وضعیت مطلوبی قاار دارند ولی از نظا عناصا پُامصاف مانند مقادیا سدیم و منیزیم در مااحهل مخولهف رشهد و
بهویه در مااحل پایانی رشد از وضعیت مطلوبی به منظور تأمین نیاز روزانة واحد دامی باخوردارنهد .ایهن امها بیهانگا آن
است که مطلوبیت علوفة ماتع در زمان های مخولف چاا از حی

عناصا معدنی یکسان نیست .طبیعی اسهت کهه بسهوه بهه

شاایط سا) ممکن است مقادیا عناصا معدنی گیاهان قدری تغییا یابد ولی به دلیل هزینهبابهودن تعیهین عناصها معهدنی
میتوان از نوایج مذکور به منظور باآورد نیاز روزانة دام در سا)های مخولف اسوفاد کاد.
واژگان کلیدی :حد بحاانی عناصا معدنی مااتع طالقان ماحلة رشد نیاز روزانة دام.

 نویسندة مسئول تلفن 09123634046

Email: harzani@ ut.ac.ir
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 hausskenechtiiو Cherophyllum macrospermu

مقدمه
یکی از مهمتاین عوامل محدودکنندة عملکاد دامهای
چااکنند در ماتع کمبود مواد معدنی یها عهدم تعهاد)
آنهاسههت .در ایههن راسههوا ههها روز عناصهها معههدنی
زیادتای به عنوان عناصا ضاوری به منظهور تهأمین
نیاز روزانة دام معافی میشهود .در حها) حاضها 26
مادة معدنی به عنوان عناصا ضهاوری شهناخوه شهد
است [ ]21و با همهین اسها

مکمهلههای غهذایی

موعددی به منظور رفع کمبود مواد غذایی توصیه شد
است .اسوفاد از مکملها بهدون توجهه بهه مقهدار و
تغییاات عناصا معهدنی در مااحهل مخولهف رشهد و
درنظاگافون وضعیت فیزیولوژیکی دامهای چااکننهد
در ماتع و حد بحاانی عناصا بهه منظهور تهأمین نیهاز
آن ها ضمن دربانداشهون توجیهه اقوصهادی تولیهد و
سالمت دامها را نیز با مشکل مواجه خواهد سهاخت.
در این راسوا معموتا گزارش میشود که ماحلة بلوغ
تأثیا مهمی در غلظهت عناصها معهدنی دارد .یکهی از
مهمتاین این تأثیاات کاهش غلظت فسفا است که به
طههور معمههو) بهها بههالغشههدن گیهها رخ مههیدهههد [.]7
مطالعات دربارة دیگا عناصا نظیا کبالت مس آههن
پواسیم منیزیم منگنز و مولیبدون نیز نشان مهیدههد
که کاهش غلظت این عناصا با افزایش سن گیا اتفا
خواهد افواد ولهی شهدت تغییهاات مهذکور کموها از
تغییاات مقدار فسفا است [ .]14همچنهین مطالعهات
نشان میدهد که تغییاات فصلی نیز عامل مهؤثای در
تغییاات مقادیا عناصا معدنی است [ .]20 19در این
خصههوص گههزارش شههد اسههت کههه در منههاطق گههام
ساعت رشهد گیها افهزایش مهییابهد و طهو) مهدت
بالغشدن گیا کوتا میشود و مقدار پاوتلین و فسهفا
آن ها به مقدار ناچیزی کاهش و مقدار فیبها در آن هها
افزایش مییابد [.]23
مطالعات انجام شد با روی عناصا کم مصاف سه
گونهة مههم ماتعهیه Prangus ferulacea

Ferula

ه در مااحل مخولف رشهد در مااتهع ییالقهی سهارا)
واقع در اقلیم رویشی زاگا

شمالی بیانگا آن اسهت

که مقدار عناصا منگنهز روی و آههن در گونههههای
مههورد مطالعههه در مااحههل مخولههف رشههد بههه طههور
معنههیداری بهها هههم اخههوالف دارنههد [ .]7همچنههین
مطالعات نیز مؤید تغییاات عناصا معدنی گونههههای
مههورد بارسهی در مااحههل مخولههف رشههد در منههاطق
مخولف آب و هوایی اسوان فار

است [.]8

بارسی عناصا معدنی گونههههای مههم ماتعهی در
مااتع اسوان چهارمحا) و بخویاری بیانگا آن اسهت کهه
مقدار عناصا مس روی آهن منگنز سدیم و کلسهیم
طی مااحل رشد از ماحلهة رشهد رویشهی بهه زایشهی
کاهش مییابد [ .]21همچنین مطالعهات نشهاندهنهدة
اخوالف معنیدار بین میانگین کلسهیم فسهفا منیهزیم
پواسیم و آهن در مااحل مخولف رشهد اسهت .ضهمن
اینکه گزارش شد میانگین کلسیم منیهزیم و مهس در
سا)ها و مااحل مخولف رشد به طور معنیداری بیشوا
از نیاز نشخوارکنندگان است [.]33
مطالعات با روی تنو فصلی عناصا معدنی در 14
گونة بوتهای در شما) غاب مکزیک نشان میدههد کهه
غلظت عناصا در طو) فصل بهار و تابسوان بیشوا است
و فقط کلسیم منگنز پواسیم و آهن تمام فصهو) سها)
بههاای بزهههای چااکننههد از مااتههع بههه وزن تقایبههی 50
کیلههوگام و مصههاف روزانهة  2کیلههوگام مههادة خشههک
مناس

است [ .]16در این راسوا مطالعات در خصوص

مقدار عناصا معدنی موجود در علوفة مااتع نیومکزیکهو
نشان میدهد که در اکثا نمونهها غلظت عناصا معهدنی
در فصل پاییز بهماات

بیشوا از نمونههای باداشتشهد

در زمسوان است [.]12
بارسی تغییاات فصلی غلظهت عناصها کهادمیوم و
روی در گونههای ماتعی بومی ناوژ بیانگا آن است که
تنو فصلی عناصا به ویه در فصل بهار وجهود دارد و
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غلظت عناصا در فصو) مخولف و در گیاههان مخولهف

هشت گونة ماتعی (کهه از عناصها اصهلی تیهپههای

تغییا مییابد [ .]6ضمن اینکه در بارسی روند تغییهاات

گیاهی مااتع طالقان میهانی بهه عنهوان مااتهع معهاّف

فصلی عناصا معدنی پُامصاف و کممصهاف  10گونهة

منطقة رویشی نیمهاسهوپی انهد و سههم مهمهی نیهز در

بوتهای در شما) شا مکزیک گزارش شد که به طور

تاکی

گیاهی مااتع منطقه دارنهد و مقایسهة مقهادیا

کلی غلظت عناصا معدنی در طو) تابسوان نسهبت بهه

مذکور با حد بحاانیشهان بهاای تهأمین نیهاز روزانهة

سایا فصو) سا) بیشوا اسهت و فقهط عناصها کلسهیم

دامهای چااکنند در مااتع منطقه است.

منگنز پواسیم منیزیم و آهن در طو) فصل تابسوان در
حد بحاانیشان باای نیاز تغذیهای بز بالغ قاار داشهوند

روششناسی

ولی عناصا فسفا و سدیم بههشهدت در گیاههان مهورد

معرفی منطقة مورد مطالعه

مطالعه دارای کمبود بودند [.]17

در این پهوهش مااتع طالقهان میهانی کهه بها وسهعت

تغییههاات فصههلی تاکیبههات شههیمیایی گیاهههان

 37977هکوار در موقعیهت جغاافیهایی  50درجهه 36

علوفهای مااتع نیمهخشک تانزانیا نیهز گهزارش شهد

دقیقه و  43ثانیه تا  50درجه و  53دقیقهه و  20ثانیهة

است .در این خصهوص گهزارش شهد کهه اکثایهت

طو) شاقی و  36درجه و  5دقیقه و  19ثانیهه تها 36

گونهها و فهامههای رویشهی مهورد مطالعهه از لحهاظ

درجه و  19دقیقه و  19ثانیة عاض شمالی واقع شد

غلظت عناصا معدنی تفاوت دارند و تغییهاپذیانهد و

است به عنوان عاصة مطالعاتی و معاّف مااتع منطقة

همة گیاهان مورد مطالعهه از لحهاظ مقهدار فسهفا در

رویشی نیمه اسوپی انوخاب شد .مووسط بارش سهالیانة

وضعیت نامطلوب قاار دارند [.]25

منطقة مورد بارسی  500میلهیموها و مووسهط درجهة

بنا با آنچه بیان شهد ههدف از پههوهش حاضها

حاارت ساتنة آن  4/48درجة سانویگااد است.

بارسی اثا توسعة رشد گیا در مقادیا عناصا معهدنی

شکل  .1تیپهای گیاهی مراتع طالقانی میانی
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ضمن اینکه اقلیم منطقه با اسا

روش دومارتن

میشوند ه در مااحل مخولهف رشهد (رشهد رویشهی

فااسههاد ارتفههاعی اسههت .مااتههع مههذکور در مقیهها

گل دهی و بذردهی در سا)  1389نمونهباداری شد.

 1: 50000و بههه روش فیزیونههومی شههامل  17تیههپ

در ها ماحلة رشد از ها گونه  3نمونهه و بهاای هها

گیاهی است (شهکل  1کهه گونههههای Astragalus

نمونه حداقل  5پایة گیاهی که از نظا سهن و بنیهه و

 gossypinusو  Agropyron tauriدر همههة سههطح

شادابی یکسهان بودنهد از نقهاط مخولهف تیهپههای

منطقهههه پهههااکنش دارنهههد .گونههههههههای بالشهههوکی

گیاهی انوخاب و از یک سانویموای سطح خاک قطهع

Onobrychis

ش هد .نمونهههههها پههس از خشههکشههدن بههه منظههور

aspadanum

 Acantholimonو

 cornutaدر ارتفاعههات بههات و پههایینتهها از آنههها

انداز گیای عناصا معدنی به آزمایشگا منوقل شدند.

گونهههای Ferula ovina P r a n g o s u l o p t e r a

مقدار منیزیم کلا کلسیم پواسیم سدیم مس آههن

Bromus

منگنز روی و کبالت نمونههای گیاهی با اسهوفاد از

Centaurea virgata Melisa persica

 tomenthellusو  Thymus kothcyanusپهههااکنش

دسههوگا جههذب اتمههی و فسههفا بههه روش اسههپکواو

های یهکسهاله و گونههههای Phlomis

فوتوموای ( ]1[ AOAC, 1990تعیین شد .داد ها نیز

دارند .گاا

speciosum oliviery

Verbascum

Gundelia

بهها اسههوفاد از تجزیهة واریهانس یههکطافهههGLM( 1

limbata turnefortii

 Salviaو

Echinops

تجزیههه و تحلیههل شههد و بههه منظههور مشههاهدة منههابع

 polygamusدر دیمزارهههههای رهاشههههد و مااتههههع

تغییاات درونگاوهی از آزمون دانکهن اسهوفاد شهد.

تخای شد حضور فااوانی دارنهد .بهه علهت شهدت

همچنین با اسوفاد از آزمون  tمقدار عناصها مهذکور

چاای دام و حساسیت اراضی به فاسهایش وضهعیت

با حد بحاانی عناصا معدنی باای نیاز نگهداری واحد

اکثا تیپهای گیهاهی ضهعیف تها مووسهط و گهاایش

دامی (گوسفند بهالغ زنهدة غیها آبسهون و خشهک بها

آنههها منفههی اسههت و مقههدار علوف هة تولیههدی آنههها

میانگین وزن  50کیلوگام چااکنند در ماتع کهه در

بیشهوا آنهها از

جداو) اسواندارد غذایی [ ]15ارائه شد است مقایسة

رضایتبخش نیست .با همین اسا

نظا چاای دام بهویه گوسفند در کال

شایسهوگی

( S2شایسهههوگی مووسهههط و ( S3شایسهههوکی کهههم
طبقهبندی شد اند [.]3

آماری شد.

نتایج
میانگین مقادیا عناصا معدنی گونههای مورد بارسهی

روش تحقیق

در مااحل مخولف رشد در جهدو)ههای  1و  2ارائهه

باای انجام دادن پهوهش حاضا از هشهت گونهة مههم

شد است .همان گونه که نوایج مذکور نشان میدهد

ماتعههی و مههورد چههاای دام شههامل Ferula ovina

مقادیا عناصا معدنی گونههها در مااحهل اولیهة رشهد

Lotus

بیشوا از مقادیا آن ها در مااحل پایانی رشهد (ماحلهة

Medicago sativa Prangus uloptera
montanum goeblia
minor officinalis

Trifolium

 Sanguisorbaو

Melilotus

بذردهی است .ضمن اینکهه مقهادیا مهذکور در هها

Stachys

ماحله از رشد بین گونهههای مهورد بارسهی یکسهان

 inflateه که از عناصا اصلی تیپههای گیهاهی مااتهع
طالقهههان میهههانیانهههد و در کهههال ههههای مخولهههف

نیست.
مقدار آهن گونهههای مهورد بارسهی در مااحهل

خوشخهوراکی از نظها چهاای گوسهفند طبقههبنهدی
)1. General Linear Model (GLM
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مخولف رشد بیشهوا از حهد بحاانهیشهان ( 30هه 50

مقدار مس گونههای مورد بارسهی نیهز بیشهوا از

میلیگام با کیلوگام بهه منظهور تهأمین نیهاز روزانهة

حد بحاانی شان ( 3ه  10میلی گهام بها کیلهوگام بهه

واحهههد دامه هی اسهههت .بیشهههواین مقهههدار مهههذکور

منظور تأمین نیاز روزانة واحد دامهی اسهت .کموهاین

گون هة  Stachys inflataدر ماحل هة رشههد رویش هی و

مابوط به گونة  Lotus goebliaدر ماحلة بذردهی و

موعلق بهه گونهة  Ferula ovinaدر ماحلهة بهذردهی

موعلق به گونة  Sanguisorba minorدر ماحلة رشهد

است.

رویشی است.

( 616/13±21/66میلیگام بها کیلهوگام مابهوط بهه
کمواین مقدار ( 160/52±7/40میلی گام با کیلهوگام

مقدار مهذکور ( 6/57±0/12میلهی گهام بها کیلهوگام

بیشواین مقدار ( 16/2±0/47میلی گهام بها کیلهوگام

جدول  .1میانگین  ±اشتباه از معیار مقادیر عناصر معدنی کممصرف فوربهای مورد مطالعه در مراحل مختلف رشد در مراتع ییالقی طالقان
عناصر معدنی کممصرف (میکرو)
روی

منگنز

مس

آهن

مرحلة

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

رشد

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

11/54± 0/82cA
8/29± 0/21eB
8/34± 0/35eB
13/30± 0/39bA
9/12± 0/08dB
9/06± 0/10dB
14/81± 0/26aA
9/30± 0/37dB
9/31± 0/60dB
11/67± 0/27cA
7/93± 0/23fB
6/57± 0/12fC
12/60± 0/15bA
9/68± 0/24dB
7/96± 0/12fC
16/20± 0/48aA
12/34± 0/18bB
11/91± 0/22cC
15/74± 0/54aA
11/37± 0/51cB
10/58± 0/52cC
12/64± 0/96bA
8/41± 0/24eB
8/10± 0/18eC

41/29±2/59aA
32/62±3/66cB
30/5±1/79cC
48/26±4/09aA
35/68±2/94bB
33/12±3/95cC
38/65±1/85bA
32/73±0/74cB
23/69±4/68dC
29/03±2/68dA
24/89±2/79dB
23/69±1/66dB
36/09±4/57bA
31/5±1/58cB
27/69±1/06dC
33/48±3/51cA
27/9±2/16dB
23/68±0/67dC
42/82±5/58aA
38/04±0/20bB
31/38±2/19cC
24/58±1/95dA
18/95±1/25eB
17/43±0/98eB

112/36±5/53aA
89/48±2/26cB
83/9±1/78dC
97/6±2/52bA
84/87±5/61dB
79/25±2/36dC
91/82±3/29cA
77/34±1/37dB
66/21±2/15fC
82/07±3/38dA
65/35±1/50fB
64/1±5/16fB
87/8±4/47cA
74/02±1/45eB
69/5±0/49eC
79/03±4/87dA
61/24±3/46 fB
58/94±1/79fC
98/37±5/51bA
81/86±3/50dB
77/93±5/75dC
89/7±4/44cA
86/69±3/34cB
71/03±3/85eC

11/54±0/82dA
8/29±0/21dB
8/34±0/34dB
13/3±0/38bA
9/12±0/08cB
9/06±0/09cB
14/81±0/25bA
9/30±0/37bB
9/16±0/44cB
11/67±0/27dA
7/93±0/22dB
6/57±0/12dC
12/6±0/15cA
9/68±0/23cB
7/96±0/11cC
12/61±0/94cA
8/41±0/23cB
8/1±0/17cB
16/2±0/47cA
12/34±0/17cB
11/91±0/21cC
15/67±0/54aA
11/34±0/48aB
10/58±0/51bC

225/07±17/94dA
193/78±6/80dB
160/52±7/40dC
382/34±13/88bA
341/24±24/87cB
270/1±17/03cC
497/39±10/06bA
411/25±27/74bB
301/3±8/38cC
204/89±2/15dA
172/69±8/16dB
172/34±1/97dB
341/6±16/69cA
297/95±9/64cB
272/7±5/34cC
307/36±2/47cA
271/26±2/47cB
264/74±2/47cC
311/1±1/41cA
282/45±2/49cB
275/09±9/62cC
616/13±21/66aA
571/45±6/88aB
451/48±9/62bC

0/1

30-50

20-40

3-10

30-50

کبالت
(پی پی ام)

گونه

رشد رویشی
گلدهی

Ferula ovina

بذردهی
رشد رویشی
گلدهی

Prangus uloptera

بذردهی
رشد رویشی
گلدهی

Medicago sativa

بذردهی
رشد رویشی
گلدهی

Lotus goeblia

بذردهی
رشد رویشی
گلدهی

Trifolium montanum

بذردهی
رشد رویشی
گلدهی

Melilotus officinalis

بذردهی
رشد رویشی
گلدهی

Sanguisorba minor

بذردهی
رشد رویشی
گلدهی

Stachys inflata

بذردهی

حد بحرانی عناصر معدنی برای نیاز نگهداری
گوسفند بالغ (به وزن  50کیلوگرم) چراکننده در
مرتع []15

* حاوف  b aو  ...در ها سوون بیانگا تغییاات بین مقادیا عناصا معدنی گونهها در سطح احوما)  95درصد است.
* حاوف  B Aو  ...در ها سوون بیانگا تغییاات بین مقادیا عناصا معدنی مااحل رشد باای ها گونه در سطح احوما)  95درصد است.
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همچنین در بین گونههای مورد بارسی بیشواین

مقدار کلسیم ( 12/88±0/87گام با کیلوگام مابهوط
به ماحلة رشهد رویشهی گونهة  Medicago sativaو
کمواین مقدار ( 4/05±0/05گام با کیلهوگام موعلهق

و بیشههواین مقههدار ( 112/36±5/53میلههیگههام بهها

به ماحلة بذردهی گونة  Stachys inflataاست ولهی

کیلوگام مابوط به ماحلة رشد رویشی گونة Ferula

بها

مقادیا عناصا مذکور در همة مااحل رشد موناس

 ovinaو کمواین مقدار ( 58/94±1/79میلهی گهام بها

حد بحاانیشهان ( 2هه  8/2گهام در کیلهوگام بهاای

کیلوگام موعلق بهه گونهة  Melilotus officinalisدر

تأمین نیاز روزانة واحد دامی است.

ماحلة بذردهی است.

مقدار فسفا گونههای مورد بارسی نیهز موناسه

مقدار روی گونههای مورد بارسی کموها از حهد

با حد بحاانی شان ( 1/6ه  3/7گام در کیلوگام بهاای

بحاانی شان ( 30ه  50میلی گام با کیلوگام به منظور

تأمین نیاز روزانة واحد دامی است و بیشهواین مقهدار

تأمین نیاز روزانة واحد دامهی اسهت .کموهاین مقهدار

مذکور ( 17/43±0/98میلی گام با کیلهوگام مابهوط

بههه گونههة  Stachys inflataدر ماحلههة بههذردهی و
بیشواین مقدار ( 48/26±4/09میلی گام با کیلهوگام

موعلق به گونهة  Prangus ulopteraدر ماحلهة رشهد
رویشی است.
مقدار کبالت گونههای مهورد بارسهی در مااحهل

آن ( 12/35±1/0گام در کیلهوگام موعلهق بهه گونهة

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

به گونة  Stachys inflataدر ماحلة بذردهی است.
مقدار منیزیم گونههای مورد بارسهی در مااحهل
پایانی رشد کموا از حد بحاانی شان ( 1/2هه  1/8گهام
در کیلوگام به منظور تأمین نیاز روزانة واحهد دامهی

مخولف رشد بیشوا از حد بحاانی شان ( 0/1میلی گهام

است .بیشواین مقهدار مهذکور ( 2/12±0/07گهام در

با کیلوگام به منظور تأمین نیاز روزانهة واحهد دامهی

کیلههوگام مابههوط بههه گونههة  Prangus ulopteraدر

است .بیشواین مقدار ( 16/2میلهیگهام بها کیلهوگام

ماحلههة رشههد رویشههی اسههت و کموههاین مقههدار

موعلههق بههه ماحلهة رشههد رویشههی گونهة Melilotus

( 0/54±0/06گههام در کیلههوگام موعلههق بههه ماحلههة

 officinalisو کموههاین مقههدار ( 1/4میلههیگههام بهها

بذردهی گونة  Lotus goebliaاست.

کیلوگام مابوط بهه گونهة  Bromus tomentellusدر
ماحلة بذردهی است.

بیشههواین مقههدار پواسههیم ( 29/9±1/13گههام در

کیلههوگام مابههوط بههه گونههة  Prangus ulopteraدر

بیشههواین مقههدار سههدیم ( 0/41±0/01گههام بهها

ماحلة رشد رویشی و کمواین مقهدار (10/12±0/66

کیلههوگام موعلههق بههه ماحلههة رشههد رویشههی گونههة

گام در کیلوگام موعلهق بهه ماحلهة بهذردهی گونهة

 Medicago sativaو کموههاین مقههدار (0/16±0/01

 Trifolium montanumاسهت .ضهمن اینکهه مقهادیا

گام بها کیلهوگام مابهوط بهه گونهة Sanguisorba

مذکور در همة مااحل رشد بیشوا از حد بحاانی شهان

 minorدر ماحلة بذردهی است .ضمن اینکهه مقهادیا

( 5ه  8گام در کیلوگام به منظور تأمین نیهاز روزانهة

عناصا معدنی تقایباا همهة گونههههای مهورد بارسهی

واحد دامی است.

کموا از حد بحاانی شان ( 1/5ه  4گهام در کیلهوگام
به منظور تأمین نیاز روزانة واحد دامی است.

از مقدار حد بحاانی کلا باای تأمین نیهاز روزانهة
دامهای چااکنند در ماتع کموا گزارش قابل اسونادی
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مقودیر عنوصر معدنی هشت گونة مرتعی در مراتع ییالقی طولقون

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

وجود دارد ولی در مطالعة حاضا بیشواین مقهدار آن

( 21/3±0/41گام در کیلوگام مابوط به ماحلة رشد

 goebliaدر ماحلة بذردهی است.

رویشی گونة  Melilotus officinalisو کمواین مقدار
جدول  .2میانگین  ±اشتباه از معیار مقادیر عناصر معدنی پُرمصرف فوربهای مورد مطالعه در مراحل مختلف رشد در مراتع ییالقی طالقان
عناصر معدنی پُرمصرف (ماکرو)
نسبت
کلسیم
به فسفر

کلر

پتاسیم

(گرم در کیلوگرم)

(گرم در کیلوگرم)

منیزیم

فسفر

(گرم در

(گرم در

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کلسیم
(گرم در کیلوگرم)

سدیم

مرحلة

(گرم در

رشد

گونه

کیلوگرم)

0/9dA

7/54±0/13cA

21/59±1/10bA

1/56±0/06bA

10/65±0/62aA

9/55±0/37cA

0/28±0/02cA

رشد رویشی

0/74eC

5/34±0/72dB

17/8±0/06dB

1/03±0/04cB

9/67±0/33bB

7/14±0/70dB

0/25±0/01dB

گلدهی

0/87dB

4/93±0/28dC

15/13±0/10eC

0/93±0/03cC

5/78±0/21cC

5/02±0/27C

0/24±0/01dB

بذردهی

0/92dB

8/81±0/82bA

29/9±1/13aA

2/12±0/07aA

12/03±0/85aA

11/09±0/32bA

0/38±0/02aA

رشد رویشی

0/76eC

7/06±0/21cB

22/75±1/24bB

1/64±0/12bB

9/94± 1/26bB

7/56±0/40dB

0/32±0/02bB

گلدهی

1/08cA

5/43±0/20dC

19/32±0/67cC

1/33±0/02bB

6/08±0/1cC

6/54±0/18eC

0/32±0/01bB

بذردهی

1/12cA

9/06±0/73bA

27/65±3/46aA

2/08±0/09aA

11/5±0/09aA

12/88±0/87aA

0/41±0/01aA

رشد رویشی

0/81dC

7/67±0/84cB

19/98±0/36cB

1/87±0/08aB

10/71±0/45aB

8/70±0/37cB

0/35±0/01bB

گلدهی

0/99cB

5/50±0/23C

16/78±1/41dC

1/39±0/05bC

5/83±0/17cC

5/77±0/03eC

0/33±0/01bC

بذردهی

0/80dB

6/65±0/10cA

18/32±0/47dA

0/99±0/04cA

8/84± 1/21bA

7/09±0/20dA

0/24±0/01dA

رشد رویشی

0/72eC

4/75±0/49dB

16/19±1/41dB

0/76±0/02dB

8/24± 1/3bA

5/96±0/11eB

0/22±0/01dB

گلدهی

1/02cA

4/09±0/32dB

11/2±1/14fC

0/54±0/06dC

4/98± 0/08dB

5/06±0/13eB

0/20±0/00eC

بذردهی

0/99cB

7/13±0/05cA

19/06±1/30cA

1/08±0/03cA

9/12±0/68bA

9/03±0/59cA

0/29±0/02cA

رشد رویشی

0/77eC

5/54±0/12dB

14/69±1/62eB

0/91±0/02cB

7/93±0/44bB

6/12±0/19eB

0/25±0/00dB

گلدهی

1/28bA

4/27±0/24dC

10/12±0/66fC

0/74±0/01dC

4/0±0/06dC

5/10±0/78eC

0/24±0/01dB

بذردهی

1/34bB

21/3±0/41aA

21/3±3/39bA

1/1±0/14cA

10/45±0/34aA

14/05±0/05aA

0/30±0/00cA

رشد رویشی

1/22bC

6/56±0/23cB

17/09±0/48dB

0/99±0/13cB

9/50±0/57bB

11/59±0/69bB

0/28±0/02cB

گلدهی

1/49aA

6/02±0/09dB

13/93±0/32eC

0/89±0/06cB

5/64±0/11cC

8/41±0/70cC

0/25±0/01dC

بذردهی

0/89dB

10/87±1/18bA

23/36±1/03bA

1/93±0/1aA

12/35±1/0aA

10/93±0/22bA

0/21±0/00eA

رشد رویشی

0/66eC

8/88±0/10bB

21/71±0/08bB

1/43±0/02bB

11/21±0/83aB

7/36±0/58dB

0/18±0/00eB

گلدهی

0/95cA

6/57±0/07cC

20/41±0/37cB

1/41±0/01bB

6/2±0/19cC

5/89±0/04eC

0/16±0/01eC

بذردهی

0/90dB

8/05±0/60bA

19/13±0/55cA

1/05±0/03cA

8/12±0/34bA

7/34±0/72dA

0/26±0/01dA

رشد رویشی

0/84dC

7/8±0/72cB

15/25±0/54eB

0/73±0/01dB

6/60±0/69cB

5/56±0/27eB

0/25±0/02dA

گلدهی

1/04cA

6/15±0/52dC

11/89±0/90fC

0/56±0/01dC

3/88±0/11dC

4/05±0/05eC

0/23±0/01dB

بذردهی

-

-

5-8

1/2 – 1/8

1/6 – 3/7

2- 8/2

0/4 – 1/5

Ferula ovina

Prangus
uloptera

Medicago
sativa

Lotus goeblia

Trifolium
montanum

Melilotus
officinalis

Sanguisorba
minor

Stachys
inflata

حد بحرانی عناصر معدنی برای
نیاز نگهداری گوسفند بالغ (به
وزن  50کیلوگرم) چراکننده در
مرتع []15

* حاوف  b aو  ...در ها سوون بیانگا تغییاات بین مقادیا عناصا معدنی گونهها در سطح احوما)  95درصد است.
* حاوف  B Aو  ...در ها سوون بیانگا تغییاات بین مقادیا عناصا معدنی مااحل رشد باای ها گونه در سطح احوما)  95درصد است.
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پهوهش حاضا ارائه شد است [ .]9بها مبنهای نوهایج

بحث و نتیجهگیری
قسمت اعظم غذای حیوانات از منهابع گیهاهی تهأمین
میشود .بنابااین شناسایی تاکیبات شهیمیایی گیاههان
از نظا تأمین مواد مغذّی مورد نیاز دام اهمیت فااوانی
دارد .در این راسوا نقش فیزیولوژیک عناصها معهدنی
بسیار مهم است و شناسایی آن ها بهاای تنظهیم جیهاة
غذایی ضاوری است [ ]22به گونهای که اگا غلظت
مواد معدنی پایینتا از حداقل نیهاز و حهداکثا سهطح
تحمل دام باشد نشاندهندة مشکل جهدّی در تغذیهة
دام است [.]7
نوایج پهوهش حاضا نشان مهیدههد کهه ماحلهة
رشد در مقدار عناصا معدنی گونههای مهورد بارسهی
اثا معنیداری دارد به گونهای که با پیشافت مااحهل
رشد از مقدار عناصا کاسوه مهیشهود .تحقیقهات نیهز
مؤیههد ایههن امهها اسههت [ .]25 21 16 11 7 4در
مطالعات مذکور اشار شد که بیشواین مقدار عناصها
معدنی در اواخا فصل بهار و اوایل تابسوان بود و در
فصل پهاییز و زمسهوان کهاهش یافوهه اسهت .در ایهن
خصوص معموتا بیان میشود که با افزایش سن گیا
در ساعت جذب مواد معدنی تغییهاات اساسهی روی
میدهد به طوری که بهاتتاین سهاعت جهذب مهواد
معدنی تقایباا در ماحلة رویشی گیا صورت میگیهاد
که این کاهش اصوتا به واسطة افزایش نسبی در مهواد
سههاخومانی (دیههوار سههلولی و لیگنههین و تاکیبههات
ذخیا ای نشاسوهای ایجاد میشود [.]24
با مبنای نوایج حاضا بها فهاض یکسهانگهافون
سهم گونهها در تاکی

و تولید مااتهع منطقهه مقهدار

سدیم و منیزیم گونههههای فهورب مهورد بارسهی در
مااحل مخولف رشهد کموها از حهد بحاانهی شهان بهه
منظور تأمین نیهاز روزانهة واحهد دامهی اسهت .نوهایج
مشابهی نیز از مطالعات انجامشد با روی فهوربهها
گاا

و لگهومهها بها گونههههای مهورد بارسهی در

مطالعات مذکور مقدار عناصا منیزیم و سدیم در هها
سههه فههام رویشههی مههورد بارسههی کموهها از سههطح
بحاانی شان به منظور تأمین نیاز روزانهة واحهد دامهی
است.
در عاصههای ماتعی با تغذیة دسوی و اسوفاد از
مکملها میتوان کمبود موجود را باطهاف سهاخت.
پهاوتلین و مهواد معهدنی تکمیلهی نسهبت بهه انههاژی
تکمیلی باصافهتاین اقالم تغذیة دسوی هسهوند زیهاا
معموتا مصاف مواد غذایی و قابلیت هضم غهذای دام
را بهبود میبخشند [.]10
مواد تغذیة تکمیلهی بسهوه بهه نهو تاکیبهی کهه
خواهند داشت با اضافهنمودن به آب مصافی اسپای
با روی علفهای خشبی و خشکشد یا به صورت
دسوی قابل مصاف باای دام خواهند بود .طبیعی است
با افزایش میزان مصاف مادة خشک به هماا مکملها
تزم است که آب کافی در اخویار دام قاار گیاد زیهاا
محدودبودن منبع آب مقدار مصهاف مهادة خشهک را
کاهش مهیدههد [ .]5بنهابااین شهناخت کمبودههای
غذایی و دور هایی که نیاز به تغذیهة تکمیلهی اسهت
باای بانامهریزی خوراکدهی دام در ماتع مهم اسهت
[ .]13در تأیید این امها تهأثیا مثبهت دو نهو مکمهل
معدنی مصافی با وزن زندة گوسهفندان چااکننهد در
مااتع سمیام اصفهان گزارش شد است [ .]18در این
خصوص گزارش میشود که افزایش معنیدار در وزن
زندة دامهای مصافکنندة مکمهل فقهط در مها ههای
پایانی فصل چاا و مصادف با ماحلة خشهبیشهدن و
کههاهش قابلیههت هضههم علوفهة ماتههع رخ داد اسههت.
همچنههین گههزارش مههیشههود کههه مکمههلههها ضههمن
باطههافنمههودن کمبههود عناصهها باعهه

افههزایش

هضمپذیای و تشویق دام بهه خهوردن بیشهوا علوفهة
ماتع میگادند [ .]2بنابااین نویجهگیای میشهود کهه
با مصاف مکملها میتوان از علوفههای خشبی و بها
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کیفیت پایین در مااحل پایانی رشد بها گیهای بهینهه

از نظا تولید علوفه باای چاای دام شایسهوگی داشهوه

کاد .طبیعهی اسهت بها کهارباد سیسهومههای چاایهی

باشند مشکل کمبود عناصا مهذکور وجهود نخواههد

میتوان تغذیة دام را در طهو) فصهل چهاا بههخهوبی

داشت .اگاچه در این خصوص اطال از سهم گونهها

مدیایت و نیاز به تغذیة تکمیلی را کموا کاد [.]13

در تاکی

ماتع به منظور تعیین مطلوبیهت تیهپههای

نوایج مطالعة حاضا نشاندهندة آن است که مقدار

گیاهی از نظا عناصا معدنی در مااحل مخولف رشهد

عناصا کلسیم و فسفا گونههای مورد بارسی باتتا از

ماتع بااهمیت است و ضهاورت دارد کهه بهه هنگهام

حد بحاانی شان باای تأمین نیاز نگهداری واحد دامهی

محاسبة ظافیت چاا و طاحریزی سیسومهای چاایهی

است .اما حداکثا جذب و اسهوفادة بهدن از کلسهیم و

به این موضو توجه شود.

فسفا غذا موقعی انجام میگیاد که نسبت معیّنی بهین

در پهوهش حاضا فقهط مقهادیا عناصها معهدنی

این دو عنصا موجود باشد .اگا مقدار فسفا جیها در

هشت گونه از گونههای مورد چهاای دام ارائهه شهد

حد نیاز باشد ولی میهزان کلسهیم آن زیهادتا از حهد

است .به منظور بانامهریزی خوراکدهی دام در ماتهع

معمو) باشد جذب ایهن عناصها بههخهوبی صهورت

ضاورت دارد مقدار عناصا معدنی دیگها گونههههای

نخواهد گافت .همین موضو در مورد ازدیاد فسفا و

مورد چهاای دام در مااتهع منطقهه بهه همهاا کهال

کمبود کلسیم جیا نیز صهاد اسهت .رابطهة مناسه

خوشخوراکی آن ها نیز تعیین شود .آنچه مسلّم است

نههو دام و شههاایط

گونههای مورد مطالعه از گونههای ماغوب و معهاّف

کلسههیم بههه فسههفا بهها حسهه

فیزیولوژیکی موفاوت است ولی مناس تاین نسهبت

مااتهعانهد کهه هها گونهه بانامههریهزی در خصههوص

بین ایهن دو عنصها بهاای حهداکثا جهذب شهامل دو

سیسههومهههای چههاا بایههد بهها هههدف حف ه و تقویههت

قسمت کلسیم و یهک قسهمت فسهفا اسهت .در ایهن

گونههای مذکور باشد .به طور کلی فوربهای مهورد

خصوص نسهبت  1/4هه  1/5بهاای گوسهفند و 0/75

بارسی از حی

مقادیا کلسیم آهن مهس منگنهز و

باای بز توصیه شهد اسهت [ .]22بها همهین اسها

کبالت به منظور تهأمین نیهاز روزانهة دام در وضهعیت

نسبت کلسیم به فسهفا گونههههای مهورد بارسهی در

مطلوبی قاار دارند ولی از نظا عناصا پُامصاف مانند

مااحل مخولف رشد از وضهعیت مطلهوبی باخهوردار

مقادیا سهدیم و منیهزیم در مااحهل مخولهف رشهد و

نیسههت بههه طههوری کههه بیشههواین و نزدیههکتههاین

بهویه در مااحل پایانی رشد بهه منظهور تهأمین نیهاز

تأمینکنندة میزان کلسیم به فسفا در گونة S.barbata

روزانة واحد دامی وضعیت نامطلوبی دارند.

با نسبت  1/07در ماحلة رشد رویشهی  1در ماحلهة
گههلدهههی و  0/94در مااحههل پایههانی رشههد مشههاهد
میشود .در حالی که کمواین مقدار آن در گونة Poa

 bulbosaبا نسبتهای  0/54 0/64و  0/4در مااحهل
مخولف رشد است.
مقدار عناصا کهممصهاف منگنهز آههن مهس و
کبالت گونههای مورد بارسی در مااحل مخولف رشد
به طور معنیداری بهاتتا از دامنهة احویاجهات واحهد
دامی است .بنابااین به نظا میرسد در تیپهایی کهه

سپاسگزاری
این مقاله ماتبط با طاح «بارسی عناصا معدنی غال
مااتع خشک و نیمهخشک ایاان» است کهه هزینهة آن
را معاونت علمی دانشکدة منابع طبیعی تأمین کهاد و
با همکاری معاونت پهوهشهی دانشهگا تههاان انجهام
پذیافوه است .از مااکز نامباد سپاسگزاری میشود.
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