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هاای پایاای      ب شN  و نیتروژن )WSCمحلول )های  این مطالعة لحرای  به منظور برر   آرار چرای دام بر غلظت ذخایر  ربوهیدرات

) ماای   Ferula haussknekhtii) اردار البارزی  و    Cephalaria kotschyi، )علف پشامک    Bromus tomentellusهای چند الة  گونه
قارق دامما  )باا    مدت در مراتع زردوان  ارال  رد تان انجام شد. یک منطقة  لیدی با یک منطقاة    اورزی  در یک  یاتم چرای   وتاه

انت ااب شاد. ریشاة گیاهاان در      1390و  1389های  عمر پنج  ال  و دو منطقة قرق موقت )برای هر فو  رویش   برای هر یک از  ال
های هار گوناه در هار مرحلاه در هار       مراح  رشد رویش ، رشد زایش ، تشکی  بذر، ریزش بذر و خواب برداشت شد. پنج نمونه از پایه

گیاری شاد.    به طور توادف  برای مطالعه انت اب شد. پیش از برداشت پایة گیاه ، ارتفاع، قطر تا  و قطر یقة آن اندازه منطقه در هر  ال
ا ید  ولفوریک و  جلادال تعیاین شاد.     -های فن  ترتیب با روش گیاه به لورت درلد مادة خشک نمونة ریشه و به Nو  WSCذخایر 

نداشت. گونة علف پشمک ، نابت به دو  B. tomentellusدر ریشة گونة  WSCداری بر غلظت   چرای دام و شرایط جوی  االنه ارر معن
نیاز تحات تا ریر شارایط      Cephalaria kotschyiدر گوناة   WSCگونة دیگر مورد مطالعه، دارای غلظت ذخایر  متری بود. میزان ذخاایر  

 نناده در   در انادام ذخیاره   WSC. چرای دام موجب افزایش غلظات  های مورد مطالعه قرار نگرفت شده یا شرایط جوی  ال چرای  مطالعه
های مورد مطالعه در  ها شد. این مطالعه نشان داد  ه وا نش گونه در همة گونه Nو همچنین افزایش غلظت  Ferula haussknekhtiiگونة 

 نناده باه منظاور     هاای ذخیاره   ها  به اندام در همة گونه Nدر گونة  ما و  WSCبرابر چرای دام شبب افزایش اختواص منابع )به لورت 
خوب   ابب تقویات بنیاة آن شاده ا ات.       رفته در این  یاتم چرای  شده ا ت؛ به طوری  ه زمان ا تراحت گیاه به جبران ذخایر تحلی 

ا موجب  اهشه اندازة داری بر اندازة دو گونة علف پشمک  و  ردار البرزی نداشت، ام همچنین، چرای دام در این  یاتم چرای  ارر معن 
 گونة  ما شد.

 Bromus tomentellus ،Cephalaria kotschyi ،Ferula haussknekhtiiچرای دام، قرق، مراح  رشد،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه. 1

آگاا، از واهنش گیار ب  چیرا  دام یکی، از ض روضیات    

ض یری؛ چرا در ضراتت طبیل، اس؛. ضقققان بایار  بی   

ایا در گ ی ان ییا باغچیا ضاییرا       ضطاللا اییر واهینش  

اا  ت ای، را ب  ضطاللات  ات ، اضا اغ ب، ق،اوت پرداکی 

طیار ضل یال،    اتی . ا چنییر، بی     صقرای، ضاهال هردر

ایا  ضخی ی     ایا در گاتی    ضطاللا ذکایر هرباایی رات 

ا  یا ضطاللا صیقرای، بیا    اا  گ خات  ضرتل، ب  آزضایش

 [.50] قطت یا بردان؛ ضصناع، ضق ود بادر اس؛

تأثیر ض  ی، در ینالیا  ،     اا ذکایر هرباای رات

بنی ، تاسل  و تاان تالیی  گییار دارد. چرکیا یصی ،     

ذکایر هرباای رات بای  تاب؛ ب  ضراح  رنی  گییار   

در قر  ضطالل  ناد  بی  طیار  هی  بییاان تغیییرات      

یص ، را از تغییرات، ه  دلی  آن درو یا چرا بان  ز ا 

اییار  دربیارة ذکیایر گییار و     [. ضطاللیات ب 32هرد ]

ارتباط آن با ینالا   یا بردان؛ از گییار اتةیام نی ر    

، 52، 51، 50، 49، 47، 31، 30، 29، 26، 22اسیییی؛ ]

ن ر در اثر چیرا  ضفیرط    [. ضصرف ذکایر اتبان؛54

طار ضل ال بیا هیااش بنییا گییار و در پی، آن بیا        ب 

ر [. البی ، واهنش گیا51، 18تخریب ضرتت ا رار اس؛ ]

 هاضالً ب  گاتا گیاا، بایا، دارد.

اا   اا  گن ضیان ضناطخ ضلی ل هرباای رات گات 

اییا  کییاد  ( را ع یی تاً در بییرش پنةیی WSCضق ییال )

هنن  و انااض، ه  تالیی  زیار  اتیر   از     ذکیرر ض،

از ایر ذکیایر   طریخ ییاسنیر ب  ات ازة ضارد تیاز تبان 

ا  در  اییا  ذکیییرر [. ترهیییب54هننیی  ] اسیییفادر ضیی،

اا  دائ ، گیار تن ا ضنبت اتر   برا  آغاز رن   بخش

در ابی ا  یص  رویا، ساالت  در ضناطخ ضلی ل اس؛. 

اییا   تلییییر ضاخصییات ذکییایر گیییاا، در اتیی ام   

تاات  در تایخیص زودانایام عالییم     هنن ر ض، ذکیرر

تخریب ضرتت قبی  از هیااش ضقایاس تالیی  ضفیی       

 [.18بان  ]

ا یییی؛ ذکیییایر  تیییر ا در حیییال، هییی  پییییش 

اا  ضق ال در دورة رن ِ ضة دِ برکی،   هرباای رات

اا  پایا  ضرتلی، بلی  از بردانی؛ ثابی؛ نی ر       گات 

[، انییاز دربییارة تقییش ذکییایر   50، 25، 14اسیی؛ ]

هرباای رات و ذکایر تیییرو ن در رنی  ضةی د اییر     

تی رت آثیار    گیااان ضناقاات، وزاد دارد. ا چنیر، ب 

دام( بر ذکایر گیاا، ط،  تی ار ب ن ض ت )ضاتن  چرا 

اا  رویا، بل  از بردان؛ ضطالل  ن ر  یص  یا یص 

 [.43، 20، 9اس؛ ]

اا  کام و  ضراتت ایران، اغ ب، زرو اهاسیایم

ات . ضراتت سارال نیاض    کام با تاان تالی  ات ا تی  

یم اهاسیایم پُرتالی  و ضینیاع در اسییان هردسییان    

ل، ضطاللا تف،ی ، تازگ،، ایر اهاسیایم ضرت اس؛. ب 

یرد آن بیا   ن ر اس؛. سیایم چرای، باض، و ضنقصرب 

ایا  یصی ،    تیر برا  تلیییر ویژگی،  « نا  ار »تام 

بردار  و ا چنیر عااضی ش پانیش    ن ت و زضان ب رر

 [.41گیاا، ضطالل  ن ر اس؛ ]

، ب  ضنرلا ییم گاتی    Bromus tomentellusگاتا 

تارات،، تا هنیان   و  با گایر  وسیت در بیااق یم ایران 

اا  ضخی ی    ضطاللات درکار تاز ، را دربارة زضین 

تالی ، اا اف اصالح ضرتت و واهنش بی  بردانی؛ بی     

[، اضیا دربیارة ذکیایر    43، 42کاد ز ب هردر اسی؛ ] 

تییا م هربااییی رات و تییییرو نش ایییر گیییار تییا هنییان  

ایا    ا  اتةام تاریی  اس؛. ضقققیان بی  گاتی     ضطالل 

و  Ferula haussknekhtiiبییییر  پایییییا   پ ییییر

Cephalaria kotschyi  ،ب  لقاظ واهنش ب  بردانی؛ ،
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اا تیر تقریباً ب   ات . رویااار ایر گات   ه یر تاز  هردر

 ضناطخ ضرتفت هااایات، ضق ود اس؛.

ایا  هیربر    دربارة ذکیرة ای رات 1970در داا 

ایا    اا  چا ایر  اتةام گریی؛. پیژواش   پژواش

اا   تغییرات یص ،ش ذکیرة ای راتاولی  تاان داد ه  

هییربر در گیااییان ضرتلیی، تییا حیی   ثابیی؛ اسیی؛.   

اییا  بلیی   بیییاتار آن بییاد هیی  چرکییا     پییژواش

سیاز  و ضصیرف در گیاایان ضرتلی، ضیفیاوت       ذکیرر

 [.23اس؛ ]

اا  ای رات هربر قاب  دسیرس در ضراح   تاسان

ضخی   ینالا یم ضیفاوت اس؛ و تقی؛ تیأثیر گاتیا    

ا،، سر گیار و نرای  رویااار اس؛. گیاا،، یرم روی

اا ش ض یری؛ِ چراسی؛   اا اساسش ای ر بررس، ایر تاسان

اا  ضخی    [. آگاا، از وضلی؛ ایر ذکایر در ات ام4]

تریر زضان چرا، دیلات چرا و  گیار در تاخیص ضناسب

هنی  و   داران ه م ضی ثر  ضی،   طال دورة چرا ب  ضرتت

تاپیذیر  بی     تاآگاا، از اییر ضط یب کایارت زبیران    

 [.20، 9هن  ] گیااان وارد ض،

ایر ضطالل  ب  ضنظار بررس، اثر ضراحی  ضخی ی    

ینالا  ، نرای  ساالت  و سیایم چرا  نا  ار  بر 

اا  ضق یال و تیییرو ن(    ذکایر گیاا، )هرباای رات

 س  گاتا ه ی   اتةام ن .

 شناسی روش

  منطقة مورد مطالعه

  تاً ضرتل، بییر  ضنطقا سارال هردسیان ضث ث، اس؛ ع

تیاان گفی؛    ن راا  سنن ج، دیاات رر و ضریاان. ضی، 

تیریر   ایر ضنطقی  از بکرتیریر، پُرتالیی تریر و ضینیاع    

ضراتت هاار اس؛  بی  طیار  هی  ضراتیت زردوان در     

تاان تالی  سرپا  بییش از دو   1387سال   کاکاال،

[. در ضنطقیا  41تر در اکییار را حفیظ هیردر اسی؛ ]    

از ضراتت پُرتراهم را برا  درو تیا   سارال، گاا، بخا،

طیار   هنن . البی ، ایر ضنیاطخ بی    یص  ضناسب قر  ض،

ضل ال بخشش ات ه، از ه  ضرتت را ب  کاد اکیصاص 

اتی .   دان  و در ایر ضطالل  ضی  تظیر قیرار تارییی      ض،

نی ر در سیاضان    ضنطقا ضارد ضطاللی  و قیر  احی اث   

ن ج هی اضیر  ن ال غربی، سین   25زردوان در ح ود 

ضیر  از سطح دریا واقت اس؛. نییاة   2220در ارتفاع 

« نییا  ار »رایییل داضیی ار  در ایییر سییاضان بیی  تییام 

تایب؛   ضلروف اس؛. در ایر رو ، دام با نی ت بی   

اا  اردیب ا؛ تا تییر و یقی  بیا     زیاد، اغ ب ط، ضار

نیاد و ضالیم ییا     وابایا، ب  ع ایا ضرتیت یربی  ضی،   

بازار ب  یرو  دام ضایأزر در نرای  ضناسب تقاضا  

هن . ترهیب و حی، تل اد گ ی  هیاضالً ضیغییر     اق ام ض،

طار ضل یال ضراتیت ضنطقی  تقی؛ چیرا        اس؛، اضا ب 

گیرتی . در اییر    گاسفن  هارد  تیپ هااایان قرار ضی، 

سیایم تاریخ ورود و کروج دام بیش از ایر چییر بی     

بازار عرض  و تقاضا  دام باییا، دارد. اضیا، بی  دلیی      

دار و سرضا  ضنطق ، زضان ورود دام بی    هار  دام تةربا

تاب؛ ضناسب، اس؛. یص  روییش   لقاظ ع  ، زضان ب 

طار ضل ال یروردیر تا تیر اسی؛. ا اانیر بیا     گیار ب 

کام هاار، ضیران بارتی گ، در اییر    سایر ضناطخ تی  

ضیر و بایار ضیغییر   ضی ، 452سال   ضنطق  با ضیاتایر یازدر

 575ترتییب   دو سال ضارد ضطالل  ب بارت گ، در  اس؛.

 (.1ضیر باد )نک   ضی ، 450و 
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 1390ـ  1389و  1389ـ  1388های آبی  . میانگین بارش و دمای ماهانه در منطقة مورد مطالعه در سال1شکل 

 

ضقایاا چا ، ضناطخ بقرات،، ضرزت و ه یی  در تقیاط   
دای  هی  وزیاد گاتیا ه یا        ضخی   سارال تاان ض،

دان ة سالض؛ بایار زییاد ضرتیت اسی؛.     ز  تاانساور
-.Astragalus sppتییییپ گییییاا، غالیییب ضنطقییی   

Tanacetum polycephalum-Ferula haussknechtii 
 Psathyrostachysاا  ا رار ناض   اس؛. برک، گات 

fragilis، Dactylis glomerata، Buffonia calycina 
ب اسیی؛. ترهییی Elymus hispidus var hispidus و

ا  از غنا  باییار زییاد  برکیاردار اسی؛. اضیا،       گات 
اا  اتیخاب، ب  عناان ه ی  ب  لقاظ تالی  تاب، و  گات 
بیردار   کاراه، ت ایر کاص، دارت  و از تظر ب یرر  کا 

 30اا ضة اعاً تردیم ب   . ایر گات  ات  تیر حائر اا ی؛
هننی . در اییر    درص  ع ایا ضصیری، دام را تیأضیر ضی،   

 [.41سال  ح،ار ت ارت  ] اا  یم ریباً گات ضنطق  تق

 کردن مواد گیاهی آماده
، بخا، ا ار 1390و  1389اا   در ار یم از سال

با داک  قر  اتیخا  )ار سال در ح ود دو ارار ضیر 
اا ز اگیر  ن . با  ضربت( و از ورود دام ب  ایر بخش

برداران س  گاتا  تاز  ب  نناک؛ ع  ، و تةربا ب رر
 Bromus tomentellus ،Cephalariaه ییییی   

kotschyi  وFerula haussknekhtii   . اتیخییا  نیی
برگیان   گاتا اول از گن ضیان و دو گاتا دیایر از پ یر  

اس؛. در ار دو سال، از اوایی  یصی  رویای، و بی      
ضقض ذو  برف و دسیرس، ب  ضنطقی  بیرا  تلیییر    

زضان بردان؛ اول ب  ضنطق  ضرازل  نی . بی  تناسیب    
سال و سرع؛ رن  رویا، کاص ار گاتی ،   نرای 

ب  یااص  ار دو افی  تا بیش از یم ضیار در ضراحی    
ضخی   رویا، )ضراح  رن  رویا،، رنی  زایای،،   

گییر    تاکی  بذر، ریر  بیذر و کیاا ( بی  اتی ازر    

ارتفاع، قطر تاج و قطر یقا گیار و س س بردان؛ گیار 
ر ایر  نی ر د  گییر   ایا  اتی ازر   اق ام ن . تل اد پایی  

ضرح   پنل تا دَر تکرار باد. تل اد ضراح  ینالا ییم،  
بای  ب  گات  و نرای  سال، ات ه، ضیفاوت و از نش 
تا اف؛ ضرح   باد. از آتةا هی  ذکیایر هرباایی رات    
ض کر اس؛ در کالل روز ضیغیر بان ، ضااد گیاا، در 
 اییر دو سییای؛ چرانیی ر و قییر  در سییاعات ضلینیی، 

[. ع خ حفر گیاایان  24  ]صبح( بردان؛ ن 12ی   9)
ا  بییاد هیی  ضییااد بردانییی، نییاض  اتیی ام   بیی  گاتیی 
بُیر هنفی، در    هنن ر بان : یقا گیار تا زییر سیا    ذکیرر
 .Fو تیا زییر غی ر در گاتیا      B. tomentellusگاتیا  

haussknekhtii  ضیر  ریاا گاتیا   ساتی، 30و تا ع خ
C. kotschyi   ایا  رییر و ضیااد ضُیردة      . کیاا، ریای

با نایر با آ  سرد و قطت دسی، پاا نی ت .  گیاا، 
اا  ایر   اا  آتری ،، ریا  هردن یلالی؛ برا  ضیاق 

دار   درص  تا  95اا  حاو  اتاتال  ت ات  در نیا 
در آون کام ن ت   C °70اا در دضا   ن ت . ت ات 
ضش عبار هنن  آسییا    60ا  ه  از غربال  و ب  ات ازر
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. قبی  از بردانی؛   دار  ن ت  ن ت  و در یخچال تا 

اا  گیاا،، ارتفاع، قطیر تیاج و قطیر یقیا      ریاا پای 
ضیر( ب  عناان ناکص اتی ازة   ساتی، ±1اا )با دق؛  آن

گییر  نی . در اتی یا  یصی       ات ام ااای، گیار ات ازر
رویا، در سال دوم، وزن ضادة کام ات ام ایاای، و  

ن ر )ب  دلی   اا  بردان؛ ات ام زیرزضین، برک، ت ات 
 گیر  ن . بادن رو  بردان؛( تیر ات ازر ریب،تخ

هبای محلبول و    تعیین غلظت کربوهیبدرات 

 نیتروژن
اا  آزضایایااا، بی  تبلیی؛ از دسییارالل        تةری 

اا  هااورز  و بیا ضقی ار     دان اتة ر رس ، نی ،
[. غ ظ؛ تییرو ن در ضااد 45، 8اصالحات اتةام ن  ]

باایی رات  گیاا، برا  ار ت ات  ضرباط ب  ذکیایر هر 

 [.10دس؛ آض  ] با رو  هة  ال ب 

 های آماری تجزیه
اا از تةرییا ضرهبیب بیا طیرح      برا  تةریا آضار  دادر

پایا هاضالً تصادی، تاضیلادل بیرا  ایر گاتی  اسییفادر     
ن . بیرا  تلیییر اثیر چیرا )تی یار اصی ،(، ضراحی         

ایا و   ینالا یک، و سال بر غ ظ؛ ذکایر هرباای رات
ع گیار از تةریا واریاتس اسیفادر نی .  تییرو ن و ارتفا

اا  ا ا ضیغیراا در ار گات  در  برا  ضقایاا ضیاتایر
طریی    ت ایش ضنقن، ضیغیراا از تةریا وارییاتس ییم  

ا  داتکیر   اا بیا رو  چن داضنی    اسیفادر ن . ضیاتایر
دار   ضلنی، « دار ضلنی، »ضقایا  ن . ضنظار از عبیارت  

نکی  سیطح   درصی  اسی؛ ضایر ای    5اکیالف در حی   
دیار  بیان ناد. برا  تلییر اثر چیرا  دام بیر وزن   

اا  چران ر  ضادة کام ات ام ااای، و زیرزضین، پای 
نی ر در   و چراتا ة ار گات  در ضرح ا آکر بردانی؛ 

 غیرزفی، اسیفادر ن . tسال دوم از آزضان ضایق  

 Ferulaو  Bromus tomentellus (B ،)Cephalaria kotschyi (C)های  های ثبت جزئیات مراحل مختلف فنولوژیک گونه تاریخ. 1جدول 

haussknekhtii (Fدر فصل ) در مراتع زردوان سارال کردستان 1390و  1389رویشی  های 

1389 

 18/1 29/1 26/2 13/3 10/4 6/5 24/5 30/6 10/7 

B 
اوای  
 رویا،

اواس  
 رویا،

 اوای  زایا،
اوای  
تاکی  
 ضیار

اوای  
 ریر  بذر

اواکر 
 ریر  بذر

کاا  و 
 ریر  بذر

کاا  و 
 ریر  بذر

 کاا 

C 
اوای  
 رویا،

اواس  
 رویا،

 زایا، اوای 
اواس  
 زایا،

اواکر 
 زایا،

اوای  
تاکی  
 ضیار

اوای  
 ریر  بذر

کاا  و 
 ریر  بذر

 کاا 

F 
اوای  
 رویا،

     کاا  رویا، رویا، رویا،

           

1390 

 9/1 22/1 15/2 30/2 22/3 3/5 30/6   

B 
اوای  
 رویا،

اواس  
 رویا،

اواکر 
 رویا،

اواس  
 زایا،

اوای  
تاکی  
 ضیار

اواس  
 ریر  بذر

   کاا 

C 
اوای  
 رویا،

اواس  
 رویا،

اواس  تا 
اواکر 
 رویا،

اواکر 
 رویا،

اوای  
 زایا،

اوای  
تاکی  
 ضیار

ریر  بذر 
 و کاا 

  

F 
اوای  
 رویا،

    کاا  رویا، رویا، رویا، رویا،
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 نتایج

 مراحل فنولوژیکی
در اا  ضیل د و ثب؛ زرئیات ضراح  ضخیی    ضرازل 

( ب  تلیییر پینل ضرح یا    1یص  رویا، گیار )ز ول 

ی ناض  رن  رویا،، رنی    ن ر رویا، تابیاً تفکیم

ی ضنییل نی     زایا،، تاکی  بذر، ریر  بذر و کاا 

(. بیی  دالییی  تییاضل ام ضربییاط بیی  3و  2اییا   )نییک 

تغییرات وضلی؛ زا  ساالت ، گاتا ه ا  سیاورز   

یای، تالیی    در کالل دو سالش ضارد ضطاللی  سیاقا زا  

ایا  ضقی ود  ایم هی  سیاقا       آذیر پایی   تکرد و گ 

زایا، تالی  هردت  قب  از رسی ن ب  ضرح ا بیذردا،  

 از بیر ریین .

 های محلول غلظت کربوهیدرات

 Bromus tomentellusگونة 
، در بیر اف؛ ضنبت تغییر، تن یا تفیاوت   2ضطابخ ز ول 

دار  هیی  دییی ر نیی  بییرا  اثییر ضیقابیی  ضرح ییا  ضلنیی،

(. برکالف دو گاتا P ≤ 0.001سال باد ) ×الا یک، ین

دار  در اییر گاتی  ضلنی،    WSCدیار، تغییرات یصی ،  

ایا  چراتای ر در دو    تباد. بر اساس ضنقن، ذکایر پای 

ایا   (، در ار یم از سیال A-2سالش ضارد ضطالل  )نک  

دار  بیر ه ین  و بیاینا سطح ذکایر وزیاد   تفاوت ضلن،

ا  یکایان، یلنی، در    در ضرح ی    ت ان؛. ار دو ضق ودر

دار  اثر ضیقاب  ضرح ا  ضرح ا ریر  بذر، رخ دادت . ضلن،

سال ب یر ضلناس؛ ه  دسی؛ِ هیم یکی، از     ×ینالا یک، 

ضراح  ینالا یک، رییار ضیفاوت، در دو سال دانی  اسی؛  

اا ضنیل  و در دو سال ضارد تظر ب  تفاوت در نک  ضنقن،

ضرح یا   14از  (. در اییچ ییم  A-2ن ر اسی؛ )نیک    

ایا    تقاط ضییاتایر  ن ر، ایچ یم از زف؛ رویا، ضطالل 

ایا  چرانی ر و چراتای ر     ضیل خ بی  پایی    WSCذکایر 

 (.2دار  با ام ت انین  )ز ول  تفاوت ضلن،

 Cephalaria kotschyiگونة 

، در ایر گات  غ ظی؛  B. tomentellusبرکالف گاتا 

WSC     در ضراح  ضخی ی  ینالیا یک، ضیفیاوت بیاد 

اا در دو سیالش ضیارد تظیر     ( و نک  ضنقن،2)ز ول 

(. بر ضبنا  B-2نباا؛ بیایر  ب  ام دانین  )نک  

اا  چراتا ر در دو سیالش ضیارد تظیر     اا  پای  ضنقن،

(، ه ینا سطح ذکایر ریا  در اوای  ب یار  B-2)نک  

و بیاینا ذکایر در ضرح ا گ  ا، باد. ضییران ذکیایر   

WSC رای، یا نرای  زا  ایر گات  تاس  نرای  چ

 ساالت  تق؛ تأثیر قرار تاری؛.

 Ferula haussknekhtiiگونة 
ایر گات   WSCنرای  دضا و رطاب؛ ساالت  بر ذکایر 

(. بی  طیار ه ی،،    P ≤ 0.01دار  دانی؛ )  اثیر ضلنی،  

غ ظ؛ ذکایر سال اول تاب؛ بی  سیال دوم اییرایش    

درص   6/6در برابر  1389درص  در سال  8/8دان؛ )

بیرا    WSC(. تغییرات یصی ، ذکیایر   1390 در سال

ا  هی    (  بی  گاتی   P ≤ 0.01دار بیاد )  ایر گات  ضلن،

ذکایر در بخیش ابیی ای، ضرح یا رویای، در سیطح      

اا  چراتا ر در سال  ویژر در پای  تر  بادت ، ب  پاییر

ایا  دوسیاالتا    (. بیر ضبنیا  ضنقنی،   C-2دوم )نک  

ر سیطح  تیری  (، پیاییر C-2نی ر )نیک     اا  قر  پای 

در زضان رن  سریت ب یارر چنی یر روز    WSCذکایر 

پس از آغاز روییش سیاالت  رخ داد. از آتةیا هی  اثیر      

 WSCسیال بیر ذکیایر     ×ضیقاب  ضرح یا ینالیا یک،   

ایا   دار تباد، کالف دو گاتا دیار، نک  ضنقنی،  ضلن،

 در دو سال ضارد ضطالل  بایار یکاان باد.



 ... های محلول و ازت در سه گونة میم مرتعی اثر چرای دام و مراحل فنو وژی بر ذخایر کربوهیدرات 
 

505 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Ferula( و B) Bromus tomentellus(A،) Cephalaria kotschyi های  های محلول در گونه . منحنی ذخایر کربوهیدرات2شکل 

haussknekhtii (C) در مراتع زردوان سارال کردستان. مراحل  1390و  1389های رویشی  شده در فصل های چراشده و قرق برای پایه

هایی که حروف  (. میانگینQ( و خواب )SS(، ریزش بذر )SF(، تشکیل بذر )GG(، رشد زایشی )VGرشد رویشی ) :ند ازا نولوژیکی عبارتف

 متفاوت نیستند. 05/0داری در سطح  مشابه دارند به طور معنی
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Ferula haussknekhtii (C )( و B) Bromus tomentellus(A،) Cephalaria kotschyi های  . منحنی ذخایر نیتروژن در گونه3شکل 

 :ند ازا در مراتع زردوان سارال کردستان. مراحل فنولوژیکی عبارت 1390و  1389های رویشی  شده در فصل های چراشده و قرق برای پایه

حروف مشابه دارند به طور هایی که  (. میانگینQ( و خواب )SS(، ریزش بذر )SF(، تشکیل بذر )GG(، رشد زایشی )VGرشد رویشی )

 متفاوت نیستند. 05/0داری در سطح  معنی
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های محلول  ( بر کربوهیدراتGو حاالت چرایی ) (P(، مراحل فنولوژیکی )Yهای مورد مطالعه ) آثار سال ةدهند . منابع تغییرات نشان2جدول 

(WSC( نیتروژن ،)Nو ارتفاع گونه )  هایBromus tomentellus ،Cephalaria kotschyi  وFerula haussknekhtii های رویشی  در فصل

 در مراتع زردوان سارال کردستان 1390و  1389

 Bromus tomentellus Cephalaria kotschyi Ferula haussknekhtii ضنابت ضیغیراا

  df F  df F  df F  

WSC 

 %(DM) 

Y 1 40/4 ns 1 69/0 ns 1 61/21 ** 

Y × Replication (E) 10 46/1  9 35/1  8 93/0  

P 7 63/1 ns 6 92/8 *** 7 92/4 *** 

G 1 62/0 ns 1 32/1 ns 1 83/11 ** 

P × G 7 87/1 ns 6 74/0 ns 7 53/1 ns 

P × Y 6 82/4 *** 5 60/2 * 6 87/0 ns 

G × Y 1 11/0 ns 1 73/1 ns 1 35/1 ns 

P × G × Y 6 69/1 ns 4 10/1 ns 4 41/0 ns 

           

N 
 %(DM) 

Y 1 22/0 ns 1 01/0 ns 1 45/5 * 

Y × Replication (E) 10 98/0  9 10/1  8 93/0  

P 7 47/26 *** 6 08/7 *** 7 88/17 *** 

G 1 28/43 *** 1 88/3 * 1 29/43 *** 

P × G 7 18/1 ns 6 56/1 ns 7 18/8 *** 

P × Y 6 27/4 ** 5 19/10 *** 6 42/10 *** 

G × Y 1 22/0 ns 1 09/0 ns 1 45/19 *** 

P × G × Y 6 91/0 ns 4 31/0 ns 4 59/17 *** 
           

 (cm) ارتفاع

Y 1 95/3 ns 1 27/31 *** 1 42/7 * 

Y × Replication (E) 9 92/1  8 60/0  8 77/1  

P 7 05/277 *** 6 30/119 *** 7 37/62 *** 

G 1 01/0 ns 1 28/0 ns 1 47/4 * 

P × G 7 81/0 ns 6 07/2 ns 7 17/1 ns 

P × Y 6 84/2 * 5 46/8 *** 5 31/4 ** 

G × Y 1 76/1 ns 1 39/2 ns 1 55/10 ** 

P × G × Y 6 60/0 ns 4 33/2 ns 4 47/1 ns 

           

 (cmقطر تاج )

Y 1 08/1 ns 1 60/1 ns 1 76/32 *** 

Y × Replication (E) 9 15/1  8 35/0  8 18/1  

P 7 78/11 *** 6 16/46 *** 7 38/44 *** 

G 1 06/0 ns 1 18/0 ns 1 07/4 * 

P × G 7 17/0 ns 6 35/1 ns 7 73/0 ns 
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 2جدول ادامه 

 
P × Y 6 42/0 ns 5 98/3 ** 5 27/4 ** 

G × Y 1 57/0 ns 1 33/1 ns 1 32/8 ** 

P × G × Y 6 82/0 ns 4 76/0 ns 4 45/1 ns 

           

 (cm) قطر یق 

Y 1 68/0 ns 1 01/0 ns 1 35/1 ns 

Y × Replication (E) 9 45/1  8 73/0  8 80/0  

P 7 45/1 ns 6 00/1 ns 7 80/0 ns 

G 1 83/0 ns 1 13/0 ns 1 31/5 * 

P × G 7 59/0 ns 6 47/0 ns 7 94/1 ns 

P × Y 6 45/1 ns 5 51/4 ** 5 05/2 ns 

G × Y 1 35/1 ns 1 05/0 ns 1 28/1 ns 

P × G × Y 6 05/1 ns 4 16/0 ns 4 23/0 ns 

*** P ≤ 0.001; **P ≤ 0.01; * P ≤ 0.05; ns = ،دار  ع م ضلن  

 غلظت نیتروژن

 Bromus tomentellusگونة 
نرای  ساالت  تیااتا؛ غ ظ؛ تییرو ن را در ایر گاتی   

(، اضا ضرح ا آغازیر رن  در سیال  2تغییر دا  )ز ول 

نیک    (.A-3تر  باد )نیک    دوم دارا  غ ظ؛ پاییر

3-A ،ایا  چرانی ة اییر گیراس      دا  ه  پای  تاان ض

در  Nچن سال  هیارای، ه ییر  بیرا  تة ییت ازیرا       

 A-3وم دانی؛. نیک    اوای  یص  رویا، در سیال د 

دار ضراحی  ضخی ی  ینالیا یک، بیا ایم       تفاوت ضلنی، 

دای . در ضیاتیا ضرح یا رنی       ( را تایان ضی،  2)ز ول 

رویا، )زضان رنی  سیریت( در ایر دو سیال تة ییت      

تییرو ن در بیایریر غ ظ؛ کاد باد، س س، یم روت  

ن . ا ان طار هی  در نیک     ترول، تا آکر یص  دی ر 

3-A ،اا  چرانی ر تقریبیاً در ا یا     ی ناد، پا دی ر ض

اا   باالتر  تاب؛ ب  پای  Nیص  رویا، دارا  سطح 

ات . تفاوت درکار تاز ، بیر غ ظ؛ تییرو ن  ن ر قر 

ن ر در ضرح ا آکر در ایر دو   دو تی ار چران ر و قر 

 ناد. سال دی ر ض،

 Cephalaria kotschyiگونة 
، ب  طار ، در ایر گات  تیرB. tomentellusضاتن  گاتا 

تق؛ تأثیر نرای  سال قیرار تاریی؛    Nه ،، غ ظ؛ 

(، اضا در ضرح ا آغازیر رنی  در سیال دوم   2)ز ول 

(. اثییر ضیقابیی  ضرح ییا  B-3تییر بییاد )نییک    پییاییر

(. ا یان  2دار بیاد )زی ول    سال ضلنی،  ×ینالا یک، 

اییا   نییاد، پایی   دیی ر ضی،   B-3طیار هی  در نییک    

ضراحی    چران ر در کالل یص  رویا، و در اغ یب 

بیاالتر  اایین . البیی ، اییچ ییم از       Nدارا  سطح 

 دار  با ام ت ارت . تقاط تفاوت ضلن، زف؛

 Ferula haussknekhtiiگونة 
را در اییر   Nنرای  زا  ساالت  تااتای  اس؛ سطح 

(. ضطابخ نیک   2گات  ب  دو دسی  تقایم هن  )ز ول 

3-Cاا  یروردیر تا اردیب ای؛ گییار رنی      ، در ضار

تر  دانیی  اسی؛. بی  طیار درکیار تیاز ،،        سریت

گیااییان چرانیی ر در ا ییا یصیی  رویایی، در اغ ییب 

 باالتر  بادت . Nضراح  دارا  غ ظ؛ 
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 گیری بحث و نتیجه

 های محلول کربوهیدراتغلظت 

 Bromus tomentellusگونة 
در ایر گات  کی ، ثاب؛ باد و بی  طیار    WSCسطح 

د ضطاللی   ه ، با نرای  چرای، در سیایم چرای، ضار

اا  ضارد ضطالل  تقی؛ تیأثیر    یا با نرای  زا  سال

قرار تاری؛. سطح ح اق  ذکیایر در کیالل ضرح یا    

آضی ر در ضطاللیا    دسی؛  تاکی  بذر ضااب  با تیایل بی  

[. ا اانر با تیایل تققییخ حاضیر   26دیار  اس؛ ]

(، پژواااران دیار  تییر بییان هردتی  هی      2)نک  

برگان، غ ظی؛   ب؛ ب  پ رگیااان کاتاادة گن ضیان، تا

ایا    [. بر ضبنیا  پایی   27هرباای رات ه یر  دارت  ]

چراتا ر، در سال دوم، وقی، ه  ایر گات  در ضرح یا  

تاکی  بیذر بیاد ییم هیااش ضایخص رخ داد هی        

ض کر اس؛ ب  دلی  بارت گ، ه یر در ایر سال بانی   

ضییر(. گرچی  اییر     ضی ی،  573ضیر در برابیر   ضی ، 453)

باعث هااش ات ازة گیار تای  )زی ول    هااش ذکایر

ایا    تقیاط ضییاتایر   دار زفی؛  (. ع م تفاوت ضلنی، 2

اا  چرانی ر و چراتای ر    ضیل خ ب  پای  WSCذکایر 

دان ة آن اسی؛ هی  اثیر چیرا  دام در سیاییم       تاان

درکیار   B. tomentellusبر گاتیا  « نا  ار »چرا  

 تاز  تبادر اس؛.

 Cephalaria kotschyiگونة 

سطح ذکایر ریا  در اوای  ب ار و بیاینا ذکایر ه ینا 

در ضرح ییا گ یی ا، بییاد  ضاتنیی  تیییایل بییرا  برکیی، 

[. روتی   ترولی، در   16اا  ضرتل، هااایات، ] گات 

اواکر ضرح ا زایا، و ضرح ا تاکی  بذر دیی ر نی    

ه  ض کر اس؛ ب  دلی  بارتی گ، ه ییر در سیال دومش    

ا  از چرکیا   ضارد ضطالل  بان . البیی ، تکثییر ضرح ی    

زت گ، گیار اس؛ ه  در آن تیاز هربن، گییار باالسی؛،   

نی ر را بیرا  ضی ت     تاات  هیربر ذکییرر   کاد تیر ض،

[. ضااب  روت  ذکایر در 34تابیاً هاتاا، ضصرف هن  ]

، در پژواش دیار  تیر چرا  سینایر در  B-2نک  

ابی ا  یص  رویای، باعیث هیااش غ ظی؛ ذکیایر      

( نی ر اسی؛.   TNCر  )اا  غیرسیاکیا  هرباای رات

گیااان در اثر یاار  TNCاضا، ب  طار ه ،، هااا، در 

[. نیرای  ضایاع تر در سیال    12چران ر دی ر تای  ] 

نی ن   ، باعث ایرایش سیرع؛ رنی  و بیرآوردر   1389

تیازاا  ضرح ا تاکی  بیذر نی . اییر رنی  سیریت،      

ویژر طی، ضیار اردیب ای؛، بییر دوضییر و سیاضیر        ب 

 ن ر درکار تاز  باد. یر گ ضرح ا رویا، ات ازر

 Ferula haussknekhtiiگونة 
در اییر   WSCنرای  دضا و رطاب؛ ساالت  بیر ذکیایر   

گات  تاان داد ه  ایر ویژگ، یم ویژگ، ضناسب برا  

پایش اثر نیرای  ضیفیاوت زیا  بیر رو  اییر گاتی        

اس؛. نرای  زا  سیال اول باعیث اییرایش غ ظی؛     

 ذکایر تاب؛ ب  سال دوم ن .

اا، رن  ب ارر یق  در ضراحی    ار  از گات در بای

، 33آغازیر کاد ب  ذکایر هرباای رات وابای  اس؛ ]

[. انااض، ه  ضیاتایر طیال بیر  )ا یان ارتفیاع     34

تریر سطح ذکایر  ضیر باد، پاییر ساتی، 30گیار( ح ود 

WSC  رخ داد. باالتریر سطح ذکایرWSC  وقی، باد

ار بی  رتیر   ایا  گیی   ه  در اتی ا  یص  رویش بیر  

ا ، چیرا  دام   ا  درآض ت . بی  طیار غیرضنیظیرر    ق ار

ا  اییر گاتی     ایا  ذکییرر   را در اتی ام  WSCغ ظ؛ 

وییژر انایاض، رخ داد هی      ایرایش داد. ایر ایرایش ب 

گیار ب  ضرح ا کاا  کاد وارد نی ر بیاد. اییر اضیر     

دا  ه  اتیقال هاض  ضیااد سنیرنی ر از اتی ام     تاان ض،
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یرزضین، دس؛ِ هم چن یر روز بلی  از  ااای، ب  غ ة ز

گییرد. اییر تییةی      ایا صیارت ضی،    ن ن بر  کام

آضی ر تاسی  برکی،     دسی؛  ضیفاوت اس؛ با تییةا بی  

را تایب؛ بی     TNCضقققان ه  هااش کط، غ ظی؛  

[. 1گییذار  گییرار  هردتیی  ]   ایییرایش نیی ت دام 

ا چنیر، در ضطاللا دیار ، گرار  نی ر اسی؛ هی     

در برابییر  Lolium perenneقییر  هاضیی  گییراس   

اا  ضخی   چرا  دام ضازب ایرایش  تی اراا  زضان

تة ت ذکایر تا  و حی، در برکی، ضیاارد بی  طیار     

ایا  چرانی ر    تر از پای  دار  سطح ذکایر پاییر ضلن،

تاات  اییر پ یی ر را    [. چن  حال؛ ضیفاوت ض،18باد ]

 تازی  هن :

اا  اص ،  تاات  ب  برک، ضریایم . چرا  دام ض،1

  ایر گات  آسییب برسیات  و، بی  تبیت آن، باعیث      رن

هییااش رنیی  اتیی ام اییاای، نییاد. بنییابرایر، هییااش 

تااتی  دلیی  ضناسیب،     سرع؛ رن  گیااان چران ر ض،

تایب؛ بی  گیاایان     WSCبرا  هااش ضصرف ذکایر 

دا  گیااات، ه  در  ن ر بان . ایر تیایل تاان ض، قر 

 گیرتی  ض کیر   ضی ت قیرار ضی،    ضلر  چرا  طاالت،

اس؛ رن  ضة د سریل، دانی  بانن  تا تایکین، بیر   

ایر تنش بان . بنابرایر، ض کر اس؛ ضقادیر بیاالی، از  

هنن ة کاد تة ییت هننی     اا  ذکیرر ذکایر را در ات ام

[. عالور بر ایر، تیایل تغیییرات اتی ازة گییار تییر     11]

تاان داد ه  در دسیرس بادن ذکایر زیاد، یق  زضات، 

هن  ه  یلالی؛ ضریایی ، گییار    م ض،ب  رن  گیار ه 

نیی ی  بانیی . گرچیی  گیااییان چرانیی ر دارا  اتیی ازة 

رس  ه   تظر ض، ه یر  در یص  رویا، دوم بادت ، ب 

درصی  از ضیادة کایم     48چرا  ضیاس  )بردانی؛  

هننی ة اییر    ات ام ااای،( باعث تقریم اتی ام ذکییرر  

در  WSCبیاییر ازیرا      گات  بیرا  تة ییت ارچی    

بل  از بردان؛ ناد. بنا بیر ضیاارد ضیذهار،    اا   سال

ایییر گاتیی  در برابییر تیینش چییرا  دام دارا  یییم    

اسیییراتژ  ویییژر بیی  صییارت بقییاضقار اسیی؛ تییا    

تکثیرضقار  و ایر هار را از طریخ تة ییت حی اهثر    

 هن . ذکایر و هااش رن  ات ام ااای، ع  ، ض،

ات  ه  بیاضاس  . بایار  از ضقققان گرار  هردر2

هنن ر اثر  بیش از غ ظ؛ ذکیایر بیر    ا  ذکیررا ات ام

[. البییییی ، 18، 15دارد ] WSCیییییا  TNCضیییییران 

 WSCگیر  ه  بیاضاس زیرزضین، و ه  ضقی ار   ات ازر

)ب  زا  غ ظ؛ آن( بایار ضاک  اس؛، ارچنی  هی    

ن ر در داک  و  اا  بردان؛ ضقایاا ضادة کام غ ر

ر  دا ضیر  تفاوت ضلنی،  ساتی، 30کارج قر  تا ع خ 

ایا  چرانی ر در    گرم برا  پای  1/105را تاان ت اد )

 ن ر(. اا  قر  گرم پای  3/103برابر 

. گرچییی  ع ییی ر ذکیییایر هرباایییی رات در   3

اییا  ضنییاطخ ضلییی ل بیی  نییک  سییاهاروز و   گییراس

اا  ضناطخ  اا ااین  و ایر ذکایر در گراس یراهیازان

اسیاای، و اسیاای، ساهاروز و تااسی  اس؛، ض کر  تی  

ضیادة   بی  عنیاان   WSCزر  اا  دیار  ب  اس؛ ترهیب

بردانی؛  ن ر بانن  و در واهنش بی    ا  ذکیرر  ذکیرر

، هی  ضق یال و قابی     WSCات ام ااای، ایر گاتی  بی    

 [.53، 44، 35ضصرف اس؛، تغییر نک  دادر بانن  ]

 غلظت نیتروژن

 Bromus tomentellusگونة 
ر ایر گاتی   نرای  ساالت  تیااتا؛ غ ظ؛ تییرو ن را د

تغییر دای . ضرح یا آغیازیر رنی  در سیال دوم دارا       

تااتی  بی  سیبب بارتی گ،      تر  باد ه  ض، غ ظ؛ پاییر

اا  چرانی ة اییر گیراس     ه یر در ایر سال بان . پای 

در  Nچن سال  هیارای، ه ییر  بیرا  تة ییت ازیرا       

 اوای  یص  رویا، در سال دوم دان؛.
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 Cephalaria kotschyiگونة 
سیال   ×ار  تفاوت اثر ضیقاب  ضرح ا ینالا یک، د ضلن،

اا در دو سال یکاان تبانی .   باعث ن  تا نک  ضنقن،

ضراح  ینالا یک، در ایر گات  از سال، ب  سیال دیایر   

بایار ضیفاوت اس؛ و دارا  یم یص  رویای، یلیال   

ا  هی  در ییم نیاکا ضلییر      طاالت، اس؛  بی  گاتی   

 نکفی  را.   تازراا تاان ام ضیار را دی  ام غنچ  ض،

 Ferula haussknekhtiiگونة 
دضا  تابیاً پاییر یروردیر تا اردیب ای؛ در سیال دوم   

ترن ن ضرح ا رن  رویا، تیا   ( باعث طاالت،1)نک  

تیر ب یارر باعیث غ ظی؛      اواکر کرداد ن . رن  سریت

ن ر اس؛. ضرح ا رن  سیریت )ضرح یا دوم(    Nبیایر 

بیرا    Nفیاوت، از  در سال اول باعث تة یت ضقیادیر ضی 

اا  چران ر و چراتا ر ن . گرار  نی ر اسی؛    پای 

هیی  چنیی یر گاتییا ضییارد ضطاللیی  بلیی  از یییم سییال  

اسیراح؛ پس از یم بیار بردانی؛ سینایر بی  طیار      

 N[. ضیران وابایا، گیااان بی   48ضناسب، ب باد یایین  ]

و  WSCب  عناان ذکایر گیاا، و اا ی؛ تاب، ذکیایر  

N ؛ تای ر و ض کیر اسی؛ بی  تیاع      ب  طار قطل، ثاب

ب   WSCگاتا گیاا، بایا، دانی  بان . گرچ  ذکایر 

عناان عاضی  اصی ، در تة یی  رنی  گیاایان بلی  از       

ا   ات ، دی ر ن ر اس؛ هی  رابطی    بردان؛ نناکی  ن ر

بُر گیار و ضیغیراا  تة ی   در سا  Nقا  بیر غ ظ؛ 

 [. برکی، ضقققیان اظ یار   50، 46، 2رن  برقرار اس؛ ]

گیار دارا  تقش زرئ، در تة ی   Nات  ه  ذکایر  هردر

[. ایییر در حییال، اسیی؛ هیی  ضقققییان 21رنیی  اسیی؛ ]

تقیش   Nایا    دیار  ب  ایر تییة  رسی ت  ه  ترهییب 

[. در ایر تققیخ، 38، 37، 36، 13هنن  ] ض  ، باز  ض،

 Nایا    اا  چران ة س  گاتا ضارد ضطالل  ترهیب پای 

ن ة کیاد تالیی  هیرد.     قر بیایر  تاب؛ ب  ا یااا  

هن  ه  اییر ضیااد )ع ی تاً پیروتئیر      دالی  ذی  بیان ض،

زیر ذکیایر    ایا  دیایر  بی     کام( ض کر اس؛ تقیش 

 تک ی ، ب  ع  ر دانی  بانن :

اناییاض، هیی  گیییار در ب ییار در     N. غ ظیی؛ 1

بیرد در بیاالتریر    سر ض، تریر زضان رن  کاد ب  سریت

 سطح کاد باد 

 WSCاا  غ ظ؛   ، ضنقن،. روت  تغییرات یص2

 عکس ا  یارت   Nو 

اا  ضیارد ضطاللی ، در ایر دو     . برا  ا ا گات 3

هننی ر در ضرح یا    اا  ذکییرر  حال؛ چرا و قر ، ات ام

آکر تاب؛ ب  ضرح ا آغازیر یص  رن  دارا  سیطح  

N ایا تقیش    تر  اایین . چناتچی  اییر ترهییب     پاییر

 ن . ،ا  دانین ، بای  روت  ضلکاس، دی ر ض ذکیرر

ایا  ضیارد ضطاللی ، گاتیا ه یا        از ضیان گاتی  

بیی  بیایییر ضنییابت  WSCسییاورز  بیی  لقییاظ غ ظیی؛ 

ض یریی، و ضقیط، )نرای  زا  ساالت ، ینالیا   و  

ب  ا یا اییر ضنیابت     Nحاالت چرای،( و برا  غ ظ؛ 

تغییر واهنش تاان داد. ا چنییر، در دو سیال ضیارد    

ا، تالی  تکرد. ضطالل ، ایر گات  تقریباً ایچ ساقا زای

ا   اییر دالیی  تایان از آن دارد هی  اییر گییار گاتی        

حااس در برابر تغییرات ضقیطی، و ضی یریی، اسی؛.    

دو گاتا دیار، ب  طار ه ،، بی  لقیاظ ذکیایر کیاد     

تاب؛ ب  چرا  دام در ایر سیایم چرای، اوای  یص  

اا  ضثبی، تاان دادت . اغ ب ضطاللات  سنایر واهنش

ذکایر هرباایی رات گییاا، اتةیام     قب ،، ه  بر رو 
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اتی ، تایان دادتی  هی  سیطاح ذکییرر در دوران        ن ر

ویژر چن  روز بلی    تة ی  رن  هااش یایی  اس؛، ب 

از بردان؛ ع ای . اضا، ضطاللیا حاضیر تایان داد هی      

پاسخ گیار در یص  رویش بل   ضیفیاوت اسی؛  بی     

ا  ه  زضان اسیراح؛ سبب اییرایش اکیصیاص    گات 

هنن ر نی ر اسی؛ تیا بیااتی       اا  ذکیرر   ات امضنابت ب

 هااش ذکایر را در گیااان چران ر زبران هن .

تیریر   هردت  ه  بقرات، تخا؛ ضقققان تصار ض،

ضق ودة زضات، بردان؛ وقی، اس؛ ه  گیار در ضرح ا 

[. 39، 17چ اربرگ، )اوای  دورة رویا،( قیرار دارد ] 

یییرات  ضطاللات بل   تاان داد ه  نیک  ضنقنی، تغ  

اا  گیار در تلییر ضق ودة زضات،  ذکایر هرباای رات

بقرات، بردان؛ ض ثرتر اس؛ و گیاایات، هی  ضنقنی،    

نک  تیر بان  Vاا  اا  آن چرکا ذکایر هرباای رات

در برابر چرا  دام ضقاوضی؛ بیاییر  از کیاد تایان     

تر از سایریر قادر ب  زبران ه باد  دان ، زیرا سریت ض،

ایا    ایای، هی  اتی ام    چنییر، گاتی   [. ا 31ذکایرت  ]

ایای، هی     اا بیایر اس؛، تایب؛ بی  گاتی     رویا، آن

اتی ،   برا  تالیی  ارچی  بیاییر بیذر سیازگار  یاییی       

دانی    ضقاوض؛ بیایر  تاب؛ ب  چرا از کاد تاان ض،

[. ضطاللا حاضر تییر تایان داد هی  گاتیا ه یا       31]

ساورز  دارا  ضنقنی، تیرتیر  تایب؛ بی  دو گاتیا      

 اد و ابلاد آن تیر هااش یای؛.دیار ب

دان  ه  در زضاییان، بی  ع ی؛     اا تاان ض، نک 

تنفس و رن  کفیی ، ضقی ار ذکیایر بی  طیار ه ی،       

 10[. گیااان ضرتل، برا  رسی ن ب  4یاب  ] هااش ض،

درص  رن  ب یارر بی  ضصیرف بخیش ع ی ة ذکیایر       

ای رات هربر زضایاتا کاد تیاز دارتی . اییر بررسی،    

چااتی  چیرا  زودرس ب یارر بی       دا  هی   تاان ض،

رسات . اییر ضرح ی  در    اا  ن ی   ض، گیااان آسیب

[. البیی ،  4برگی، اسی؛ ]   اا ضرح ا چ ار یا پینل  گراس

بای  کاطرتاان ن  ه  ورود دام در ایر ساضان ح ودِ 

اواییی  تییا اواسیی  اردیب ایی؛ اسیی؛ و گیییار، ضطییابخ 

آض ر، ایر ضرح ا حایاس را پای؛    دس؛ اا  ب  نک 

رس  ه  ب  لقاظ  تظر ض، ذانی  اس؛. بنابرایر، ب سر گ

 دا . آضادگ، گیار چرا  زودرس رخ ت ،

ضراتت ضط ا  برا  تالی  ع ایا زیاد بایی  دارا   

ایا  یرعی، آن ییراوان و     ع ایا پُربر  بان  و سیاق  

اا  چاب، و کاب، آن هم بان . چنیر  حةم قا ؛

تای   ا  اگر از تظر حةم تادر در ح  ضیاسط،  ع ای 

دانی  ناد، دارا  ح اهثر بازدا، تالیی  دام کااای    

[. بنابرایر، زضان چرا  دام تبایی  بلی  از زضیان    7باد ]

ضناسب برا  رن  ضة د بان . ا ان طار ه  از تیایل 

ناد، ب  طار ه ،، تغییرات  ایر ضطالل  تیر اسینباط ض،

یص ، ای رات هربر یم روت  ایرایا، را از ضرح یا  

نیاد. اییر    ا ضرح ا بذردا، ناض  ضی، رن  رویا، ت

دا  ه  اگر بخااایم گیااان ضرتلی،   ضاضاع تاان ض،

نی ن   در اثر چرا  دام آسیب تبینن ، بای  بل  از هاض 

رن  گیااان ضرغیا  ازیازة ورود دام بی  ضرتیت دادر     

ایا  زییاد     [. ایر در حال، اس؛ ه  بررسی، 4ناد ]

یییرات  اتی  هی ، عکیس روتی  تغ     تاان دادر [6، 5، 3]

ذکایر گیاا،، ارز  غذای، گیااان ضرتل، یم روتی   

ترول، از ضرح ا رن  رویا، تیا ضرح یا بیذردا، را    

ویژر اینک  یصی  رنی  یلیال پانیش      هن   ب  ط، ض،
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طیار ضل یال در حی ود     گیاا، ضراتت ضارد ضطالل  ب 

ایا    چ ار ضار اس؛. برا  حی  اییر ضایک  سیاییم    

 ناد. چرای، تاصی  ض،

ایا    بیاال، از ضنظیر ضی یریی،، زضیان     بنا بر ضاارد

اسیراح؛ )یم یص  رویا،( برا  ب باد بنیا گیار در 

ایر ضنطق  و ضناطخ ضااب  ب  لقاظ اق ی ی، و پانیش   

گیاا، ضفی  کااا  باد. ب  ایر حیال، تکثییر زنای،     

اا  ضط ا  بای  ت، یر ناد تا بیااتن ، عیالور   گات 

ییر حفیظ   اا  ضازاد، ز لی؛ کاد را ت بر بقا  پای 

 هنن .

بای  در تظر دان؛ ه  ضیران ذکایر گییاا، یقی    

یک، از عااض  ضقیاوضی، ازینیا  ییا تق ی  گییار در      

آی . برا  اط ینان بیاییر از   ن ار ض، برابر چرا  دام ب 

نیاد   تقاة واهنش گیار در برابر چرا  دام پیان اد ض،

ه  در ضطاللات آت، از تل اد بیایر  گاتیا گییاا، و   

بیایر  اسیفادر ناد. ا چنیر، بخیش غییر   اا   سال

ضق ال ذکایر هرباای رات )تااسی ( تیر ضطالل  ناد. 

آض ر در ایر ضطالل ، در  دس؛ اا  ب  با تاز  ب  ضنقن،

تاان تل اد ضراح  بردان؛ را ه یر  ضطاللات بل   ض،

 اا را ایرایش داد. هرد و تل اد ت ات 

 سپاسگزاری

اییا   را  ه ییمض لفییان از آقییا  دهیییر زلفییر  بیی 

ایا و ضراتیت    آزضایاااا، در ض ساا تققیقات زنا 

ایا، رضیای، و    ه ال تاکر را دارت . ا چنییر، کیاتم  

ا  ب  ض لفان هردت . ض لفان  اا  ارزت ر ییروز ، ه م

ایر ضطالل  قادر ب  ازرا  ایر ضطالل  تبادت  ضایر بیا   

اا  ضالم عری، ساضان ضارد ضطالل ، آقیا    ضااع ت

سیاع   صیاییان. ض لفیان از آقیا  دهییر      سی بایری  

اا  آضار  ب   تژاد تیر ب  سبب ه م در تةری  عریر 

 هنن . تاکر ض،  طار ویژر
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