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  چكيده
در مراحل مختلف فنولوژي در طي فصـل  نيز تغييرات آنها وآهن مس، منگنز، روي : مانندمصرف  اين مطالعه به منظور تعيين ميزان عناصر كم

 Cherophyllumو  Prangos ferulacea ،Ferula haussknechtiiرويــش بــراي ســه گونــه غالــب و خوشــخوراك      

macrospermum  و ) پاكـت  10(نمونـه   10،  تعـداد زرينـه اوبـاتو  با توجه به وسعت باالي مراتع . صورت گرفت زرينه اوباتودر مراتع
آوري گرديـد؛ بنـابراين    ر نمونه در هر مرحله فنولوژيكي به صورت مخلوط از نقاط مختلف به لحاظ توپوگرافي جمـع پايه براي ه 5حداقل 

ها در آزمايشگاه، با استفاده از روش پس از خشك كردن  نمونه. تهيه گرديد زرينه اوباتونمونه در حوزه اكولوژيكي  30براي هر گونه  تعداد
ها در هـر مرحلـه فنولـوژي     نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ميزان عناصرموجود در گونه. گيري شد اندازهعناصر مذكور  A.O.A.Cمتداول 

، امـا اخـتالف   )>05/0P(داري با هم اخـتالف داشـتند   نشان داد كه ميزان عناصر منگنز، روي و آهن در سه گونه مورد مطالعه به طور معني
مقايسـه  ). <05/0P(موجود در اندام هوايي آنها مشـاهده نشـد  ) مرحله بذر دهي ( و آهن ) مرحله رويشي ( داري از لحاظ ميزان مس  معني

در مراحل مختلف فنولوژي نشـان داد    Cherophyllum macrospermumو Ferula haussknechtiiهاي  عناصر مذكور براي گونه
ر كليه مراحل فنولوژي به طور معني داري بـاالتر از دامنـه   كه ميزان عناصر  مس ، منگنز و روي تفاوت معني داري نشان داده ضمن اينكه د

 ).>05/0P(داري پاين تر از سطح بحراني بود اما گونه هاي مورد مطالعه به لحاظ آهن به طور معني. احتياجات نشخواركنندگان بود

  .مصرف، مراتع زرينه اوباتو، كردستان هاي غالب، عناصر كم گونه :كليدي گانواژ
  

   مقدمه
هاي مرتعي تأثير زيادي دارد، مراحل فنولوژيك رشد گياهان مرتعـي اسـت، بـدين     ترين عواملي كه بر روي كميت و كيفيت گونهمهم 

يابدو ميزان كلسيم با  با افزايش سن گياه مقدار مواد معدني آنها تغيير مي. مهمي روي غلظت مواد معـدني دارد  يرمعني كه مرحله بلوغ گياه تأث
ها و مراحل  هاي حياتي گونه فرم). 1(يابد در حال افزايش بوده در حالي كه مقدار فسفر با افزايش سن گياه كاهش ميافزايش سن گياه 

هاي مختلف غلظت مواد معدني در گياهان بستگي به اثر  در اكوسيستم. فنولوژي آنها، دو عامل اصلي مؤثر در ارزش غذايي گونه است
هاي گياهي، مراحل رشد، اقليم، توليد و مديريت مرتع و اثر متقابل عناصر در زمـان جـذب    گونهمتقابل عوامل متعددي از قبيل خاك، 

در مناطقي كه كمبود مواد معدني وجود دارد استفاده از كودهاي معدني در خاك ضمن افـزايش مقـدار عناصـر معـدني در بـدن،      . دارد
گزارش نمودند ميزان مـواد معـدني منگنـز، روي و    ) 1379(همكاران  فضايلي و).2(گردد  باعث افزايش توليد و بهبود عملكرد دام مي

با توجه به موارد مذكور هدف از اجراي اين تحقيـق   ).3(ه احتياجات دام ها قراردارد مس در علوفه خشك مراتع استان گيالن در دامن
واقع در استان كردستان بـه منظـور    زرينه اوباتو هاي مرتعي سه گونه مورد چراي دام در حوزه اكولوژيكي گيري مواد معدني علوفه اندازه

  .هاي غذايي متوازن و تشخيص كمبودهاي احتمالي اين مواد در حوزه مورد مطالعه است كمك به تنظيم جيره
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  ها مواد و روش
  Cherophyllum macrospermum و  Prangos ferulacea  ،haussknechtii Ferulaانتخاب سه گونـه مهـم مرتعـي   با 
پايه به صـورت   5شامل حداقل ) پاكت 10(نمونه  10تعداد ) اواسط رويشي، اواسط گلدهي و اواسط بذردهي(هر مرحله فنولوژي  در

تهيـه   زرينهدرحوزه اكولوژيكي نمونه  30بنابراين براي هر گونه  تعداد . آوري گرديد مخلوط از نقاط مختلف به لحاظ توپوگرافي جمع
ريخته شـدند و پـس از ثبـت     3Aهاي كاغذي  متري باالي يقه با قيچي باغباني قطع  و داخل پاكت انتيهاي مذكور از يك س گونه.شد

در سـايه و در  هـواي آزاد   ) پس از تثبيت وزن خشـك آنهـا  (هفته  3-4ها به مدت  ها ي سوراخ شده، نمونه مشخصات بر روي پاكت
ري دو بار غربال شده و در آزمايشگاه تغذيه دام ميزان خاكستر خام و مت ميلي 1و  4هاي  پس از توزين و آسياب، با الك.  خشك شدند
  Cherophyllumو  Prangos ferulacea    ،Ferula haussknechtiiهـاي  آهـن، مـس، منگنـز و روي گونـه     مـواد معـدني  

macrospermum  براي تعيين عناصر آهن، مس، منگنز و روي از دستگاه جـذب اتمـي مـدل    . گيري شد اندازهGBC 932 plus 

AB استاندارد با غلظت هاي متفاوت تهيه و عالوه برآن  3بر اساس دستور العمل دستگاه ، نمونه ها با غلظت هاي مناسب. استفاده شد
يك غلظت معين در حد غلظت نمونه ها به عنوان محلول استاندارد چك كننده نيز تهيه گرديد، پس از تنظيم دستگاه با محلـول هـاي   

شاهد عصاره ها به ترتيب به دستگاه جذب اتمي داده شده كه براي اطمينان از دقت دسـتگاه از وحلـول اسـتاندارد چـك      استاندارد و
غلظت هاي خوانده شده، توسط دستگاه جذب اتمي در حد ميليون بود كه با ضرب نمودن در ميزان ضـريب  . كننده استفاده مي گرديد

هاي حاصله نيز بر اساس آزمايش فاكتوريل  تجزيه و تحليل داده.خشك نمونه بدست آمدكاهش  غلظت هر نمونه مقدار عنصر در ماده 
با استفاده از آزمون . صورت گرفت) SAS(نرم افزارآماري  GLMدو فاكتوره در قالب طرح كامالً تصادفي متعادل با استفاده از رويه 

  . دير موجود در گياهان مرتعي مورد مقايسه قرار گرفتمصرف شامل مس، روي، آهن و منگنز با مقا ، عناصر كم)tآزمون (فرض 
  

  و بحث نتايج
در مرحلـه رويشـي   ). >05/0P(در مرحله گلدهي عناصر مس ، منگنز، روي وآهن اختالف معني دراي را به لحاظ آماري نشـان داد    

با  Ferula hausskenechtiiميلي گرم در كيلوگرم بيشترين و گونه   379آهن با    Chaerophyllum macrospermumگونه
بـه لحـاظ  مـس، روي        Chaerophyllum macrospermumهمچنين.  ميلي گرم در كيلوگرم كمترين ميزان را نشان داد 5/257

ميزان منگنز ).   >05/0P(باالتر و اختالف كامال معني دار بود  Ferula hausskenechtiiوآهن  در مرحله گلدهي نسبت به گونه  
ميلـي گـرم در كيلـو     5/50و  35/49، 01/60: به طور معني دراي در هر سه مرحله فنولوژي به ترتيب   Prangos ferulaceaگونه 

ميـزان  ).    >05/0P(بيشـتر بـود    Ferula hausskenechtii و  Chaerophyllum macrospermumگرم  نسبت به دو گونه 
تفـاوت  معنـي داري را نشـان     زرينـه اوبـاتو  هاي مورد مطالعه حوزه  عناصر مس در مرحله رويشي وآهن در مرحله بذدرهي در گونه

  ).   <05/0P(نداد
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  . مقايسه ميانگين  اثر گونه هاي غالب مرتعي در هر مرحله واحد فنولوژي بر روي ميزان عناصر معدني كم مصرف   - 1جدول 
عناصر                                                          

  معدني 
  گونه هاي غالب مرتعي                    

  مس
 )گرم در كيلوگرم ميلي(

  منگنز
 )گرم در كيلوگرم ميلي(  

  روي
 )گرم در كيلوگرم ميلي(

  آهن
 )گرم در كيلوگرم ميلي(

 رويشي

Prangos      ferulacea 
a59/4±3/16 a3/16±01/60 b 3/4 ± 3/45 b 6/27 ± 8/312 

Ferula  hausskenechtii 
a68/3±4/18 b5/27±49/50 a 4/26 ± 05/56 b 49 ± 5/257 

Chaerophyllum    macrospermum 
a7/5±3/19 b6/20±51/50 a 4/3 ± 81/47 a 7/23 ±379 

 .باشد مرحله  فنولوژي واحد مي در هر >05/0Pها در سطح  دار بودن تفاوت عناصر بين گونه در هر ستون، حروف غيرمشابه بيانگر معني

  
 گلدهي

Prangos     ferulacea 
c3/0±2/5 a2/13±35/49  b 2/3 ± 5/39 a 8/25 ± 286 

Ferula  hausskenechtii 
b04/1±24/10 b 2/10±8/47  b 3/3 ± 25 b 5/27 ±2/235 

Chaerophyllum    macrospermum 
a3/1±4/12 b7/1±81/42  a 1/6 ± 08/48 a 8/17 ± 8/269 

 .باشد در هر مرحله  فنولوژي واحد مي >05/0Pها در سطح  دار بودن تفاوت عناصر بين گونه در هر ستون، حروف غيرمشابه بيانگر معني

  
 دهيذرب

Prangos     ferulacea 
b3/0±6/2 a2/3±55/50 b 8/6 ± 1/27 a  2/16 ± 250 

Ferula    hausskenechtii 
a4/0±68/7 b8/8±65/33 a 2/4 ± 28/56 a 8/29 ± 2/237 

Chaerophyllum    macrospermum 
a 5/0 ± 2/7 c 8/1 ± 29/35 a 3/5 ± 7/24 a 4/15 ± 2/242 

 .باشد حد ميدر هر مرحله  فنولوژي وا >05/0Pها در سطح  دار بودن تفاوت عناصر بين گونه در هر ستون، حروف غيرمشابه بيانگر معني

با ازدياد سن گياه ميزان احتياج به بافت هاي ساختماني . مراحل رشد مهمترين عامل مؤثر بر تركيب و ارزش غذايي علوفه مراتع است 
يكي از مهمترين ايـن  . آن زياد مي گردد) سلولز ، همي سلولز و ليگنين( افزايش يافته و در نتيجه مقادير كربوهيدرات هاي ساختماني 

ثيرات، كاهش زياد فسفر همراه با بالغ شده گياه است، مقدار چند ماده معدني ديگر از جمله پتاسيم ، سـديم ، كلـر، مـس ، كبالـت ،     تا
  ).4(نيكل ، روي و موليبدن همراه با بالغ شده گياه به طور فاحشي كاهش مي يابد
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  .بر روي گونه هاي غالب مرتعي مقايسه ميانگين  اثر مراحل مختلف فنولوژي    -2جدول 
 عناصر كم مصرف                                                    

 مراحل فنولوژي

 مس
)گرم در كيلوگرم ميلي( 

  منگنز
 )گرم در كيلوگرم ميلي( 

  روي
گرم در  ميلي(

 )كيلوگرم

  آهن
گرم در  ميلي(

 )كيلوگرم

   رويشي
  Prangos     ferulacea  

 

 a 5/8 ± 2/11  a 9/21 ± 01/72 a 3/25 ± 3/51 a 3/25 ± 8/320 

 b  6/0 ±6/8  b 4/23 ± 35/35  b 2/15 ± 5/29 b 8/15 ± 286 گلدهي

 b 5/0 ± 5/5 b 2/32 ± 5/57 b 2/26 ± 1/35 b  2/16 ± 262 بذردهي

 .باشد مي  >05/0Pمرحله فنولوژي در سطح  دار بودن تفاوت عناصر هرگونه درسه در هر ستون، حروف غيرمشابه بيانگر معني

  رويشي
 Ferula    hausskenechtii  

 

 a 28/3 ±9/12 a 2/17 ± 9/40 a 4/16 ± 05/41  a 23 ± 6/285 

 b 24/1 ± 24/9 b 2/11 ± 8/37 b 3/3 ± 25 b 5/37 ±5/242 گلدهي

 b 4/5 ± 64/10 b  81/8 ± 25/23 b 1/6 ± 28/46 b 8/19 ± 2/237 بذردهي

 .باشد مي  >05/0Pدار بودن تفاوت عناصر هرگونه درسه مرحله فنولوژي در سطح  در هر ستون، حروف غيرمشابه بيانگر معني

  رويشي
Chaerophyllum    macrospermum 

a 7/9 ± 2/25 a 6/10 ± 61/40 a 6/8 ± 89/39 a 7/33 ±372 

 b 6/5 ± 4/18 b 7/1 ± 61/42 b 1/6 ± 08/46  b8/25± 5/263 گلدهي

 b 55/3 ± 3/12 b 8/1 ± 69/33 b 11/5 ± 7/25 b 44/65 ± 5/249 بذردهي

 .باشد مي  >05/0Pدار بودن تفاوت عناصر هرگونه درسه مرحله فنولوژي در سطح  در هر ستون، حروف غيرمشابه بيانگر معني

  
 Prangos، روي  وآهن بطـور معنـي داري در گونـه هـاي    نشان مي دهد كه ميزان عناصر مس ، منگنز  2نتايج ارائه شده در جدول 

ferulacea    ، Ferula hausskenechtii  و گونــهChaerophyllum macrospermum  درمراحــل مختلــف فنولــوژي) 
عناصر ياد شده در مراحل گلدهي و بذر دهي در گونـه  ).  >05/0P( به طور معني دراي كاهش يافته است) وبذردهي رويشي، گلدهي

تعيين باال بودن ميزان عناصر معدني در علوفه مراتع كه مورد استفاده چراي ).   <05/0P(مذكور اختالف معني داري را نشان نداد هاي
دام قرار مي گيرند كار مشكلي است، زيرا عناصر معدني قابل دسترس و اثر متقابل عناصر معدني مختلف در زمان جـذب و بـه طـور    

اطالع دقيقي در دسترس نيست و نمي توان به راحتي زياد بودن عناصر معدني در گياه را نتيجه گيري  كلي ميزان جذب عناصر معدني
دهنـده مشـكل جـدي در     تر از حداقل نياز و حداكثر سطح تحمل باشد اين امـر نشـان   به طوري كه اگر غلظت مواد معدني پايين. كرد

ه و به گونه، مرحله رشد، نوع خاك، شرايط كشت و اسـتفاده از كـود بسـتگي    ميزان مواد معدني مرتع بسيار متغير بود. تغذيه دام است
 ،    Prangos ferulaceaنتايج نشان داد كه ميزان عناصر مس ، منگنز ، روي  وآهن بطـور معنـي داري در گونـه هـاي      ). 4(دارد

Ferula hausskenechtii و گونه Chaerophyllum  macrospermum  رويشـي ، گلـدهي و   (  ژي درمراحل مختلف فنولو
افزايش سن گياه عاملي مهمي در روند تغييـرات مقـدار   با توجه به اينكه  ).  >05/0P(به طور معني دراي كاهش يافته است) بذر دهي

 مواد معدني است ، جذب مواد معدني در اوايل رشد گياه مي تواند دليل محكمي مبني بر غلظت باالي عناصر مورد مطالعه در گونه ها
همچنين  با بالغ شدن گياه مقدار چند ماده معدني از جمله پتاسيم ، سديم ، كلر، مس ، كبالت ، نيكل ، روي و موليبـدون همـراه   . باشد

هـا بـه طـور معنـي      همان طوري كه اشاره شد  ميزان مس ، منگنز و روي كليـه گونـه  . با بالغ شده گياه به طور فاحشي كاهش مي يابد
آزمون مقايسه ميانگين آهن در گونه هاي  .چرا ميكنند زرينه اوباتوتر ازدامنه احتاجات دام هاي است كه از مراتع باال ) >05/0P(داري
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نشان داد كه  مــــذكور 
از سطح كمبود دام هـاي چـرا كننـده  مراتـع     ) >05/0P(مقدار اين ماده معدني در گونه هاي مورد مطالعه به طور معني داري پايين تر
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Abstract 
This study conducted to determine micro elements Cu, Mn, Zn and Fe in different phenological 
stages for three dominant and palatable species in Saral rangelands in Kurdistan province: Prangos 
ferulacea, Ferula haussknechtii and Cherophyllum macrospermum. For the vast area of Saral 
region, 30 repetitions including 10 samples (at least 5 plants per sample, randomly) of three 
phenological stages from different topographical points were collected per each species to 
determine the components using A.O.A.C method after drying in open air. The results indicated that 
the three elements (except Cu) were different in different species per each phenological stage, 
significantly (P<0.05). Comparisons showed that the elements Mn and Zn for Ferula haussknechtii 
and Cherophyllum macrospermum in all phenological stages were above the critical level for 
animal nutrition and it was significant for all elements in Prangos ferulacea (P<0.05). 
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