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  ايزيولوژي رشد محصوالت علوفهيف: 2فصل

  
  

  

  )منيچهاي علف(ها گراس

 
  :هاذخاير كربوهيدرات

در بين تركيبات شيميايي موجود در گياه، مواد كربوهيدرات از اهميت بيشتري براي تامين انرژي    

اكاريدهاي  و همچنين در فرايند ساخت پلي سهيگياهاي  تشكيل بافت،مورد نياز براي متابوليسم

  .پيچيده تر برخوردار هستند

  ) TAC ) Total Available Carbohydrates مجموع كربوهيدرات هاي قابل دسترس گياه را     

هاي غير  مجموع كربو هيدراترسند به آنهاكربوهيدرات به مصرف گياه ميتركيبات  از آنجايي كه. نامندمي

  .گويندهم مي) TNC) Total Nonstructural Carbohydrates ساختاري

 ، رشد اوليه در)زمستان( به مصرف تنفس گياه در طول دوره خواب گياه به طور عمدهمواد كربوهيدرات 

  .)1شكل ( گياه پس از قطع و يا چراي دام مي رسددوباره بهار و رشد اوايل
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 اگر .نشان داده شده است) ژوئيه(يا چراي صحيح دام در تير ماه  و  علوفه تاثير يك بار برداشت،2در شكل 

بلحاظ اينكه ذخيره كربوهيدرات در اين گياه براي ) اواخر خرداد(برداشت در زمان زودتري انجام گرفته بود 

  . از بين برودبه طور كل آن كافي نبود، امكان زيادي داشت كه اين گياه دوبارهرشد 

  

  

  
  

  

  :1شكل 

  :2شكل
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  :هايبه طور عمده در محلدرات در گياهان گراس يكربوه

 استولونها -1

 ساقه هاي توپر -2

 ها ريزوم -3

 .شوند ذخيره سازي مي)ده ساقهعقا(قسمت هاي پايين ساقه ها  -4

شود مي ها كميابد و رشد ريشه كاهش ميان گياه اين، ذخاير كربوهيدرات درها گراس ازدر اثر برداشت    

و برگ و قسمت  ه تحت تاثير حذف شاخاغلبها از بين رفتن ريشه.روداز بين مي نيز ها از ريشهو قسمتي

هاي انجام گرفته  بررسي طوريكهه ب ندارد؛ گياهدوباره رشد و ارتباطي بهذخيره كننده اين گياهان است  هاي

 تنهااز گياه،  پس از برداشت شديد داده است نشان  )Dactylis glomerata(روي گياه علف باغ 

  . مصرف شده استدوبارهمواد كربوهيدرات ريشه هاي آن در اثر تنفس و رشد درصد 10

  

  : و ذخاير كربوهيدرات علوفهمديريت

در  بنابراين.  دما، رطوبت خاك و مواد غذايي خاك در ميزان ذخيره كربوهيدرات ها موثر هستندعامل هاي

  .استاز اهميت زيادي برخوردار توجه به اين عوامل  ،عه مربوط به مديريت مزرتصميم گيري هاي زراعي

  

  :دما

 و منشاء آن گونه  نوع رشد گياهان علوفه اي با توجه بهبراي دماي مطلوب و اپتيمم      به طور كلي

 درجه 25 تا 20 ) معتدلمناطق سرد وگراس هاي ( C 3 در مورد گياهان دماي اپتيمم .متفاوت مي باشد

  .گراد است  درجه سانتي 35 تا 30 ) گرمسيريمناطقهاي  گراس(   4Cورد گياهان  و در مسانتي گراد

در  با توجه به منشا گياه و دماي اپتيمم مورد نياز جهت رشد، تغييرات دما مي تواند باعث تغييرات بنابراين

 باشد، ياه گ اگر دماي محيط كمتر از حد مطلوب براي رشد :به عنوان مثال. كربوهيدرات شودميزان ذخاير

اما اگر  .افزايش دما باعث افزايش سرعت فتوسنتز شده و در نتيجه ذخاير كربوهيدرات هم افزايش مي يابد

 مي تواند باعث كاهش ، كاهش ياتغيير دما چه افزايش و هرگونه دماي محيط براي فتوسنتز مطلوب باشد، 

  .آنرا متوقف كندسازي  و ذخيره  شودذخيره كربوهيدرات

طوريكه افزايش دما در شب ه  ب؛ در روز دارد آنزايش دما در شب عموما نتيجه متفاوتي با افزايشالبته اف

  . و بر اثر آن ذخاير كربوهيدرات كاهش مي يابدمي شودباعث افزايش تنفس 
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  :آب

 باعث كاهش  ديگر گياهان باعث افزايش و در بعضي گياهان ازتواند در بعضيتغييرات رطوبت مي     

 در آن تنش رشد گياه كه اي از رطوبتي و مرحلهنشحتي درجه ت در اين مورد .ر كربوهيدرات شودذخاي

 خشكي و كمبود آب تنش در اثر  )Dactylis glomerata ( علف باغگياه در. اهميت داردشود واقع مي

 دچار ت ذخاير كربوهيدرا و در نتيجه كاهش مي يابدهر دو  سرعت نتفس و سرعت فتوسنتز،)خشكسالي(

 علف  گياه سرعت تنفس مانند،تنش آب  در اثر) Bromus inermis( گياه برومگراس  در.نقصان مي شود

ذخاير  فرآيند ايننتيجه  ؛ در ندارد آنروي سرعت فتوسنتز بر  ولي تاثير چندانيپيدا مي كندباغ كاهش 

 برومگراس  گياه كهگرفتنتيجه بنابراين مي توان چنين . يابد مي در گياه برومگراس افزايشكربوهيدرات

  .استتر  نسبت به خشكي مقاوم،لطيف در برابرعلف باغ

  

  :ازت

  ازت تنها در حد مطلوب وعامل هاي مختلف  مقاديراگر .اثر ازت مانند رطوبت متفاوت و پيچيده است    

ت باعث افزايش  كم يا متوسط از در حد مقادير افزودن در اين صورت، اپتيمم باشد ميزاناز  كمتردر حد

  .شود منجر به افزايش رشد ميدر نهايت و شدهها  ذخاير كربوهيدرات

 مازاد ؛شودسرعت فتوسنتز مي و ها تعداد كلروپالستي،  سطح برگهاي ازته باعث افزايشاستفاده از كود

مقادير  در حالت مطلوب بودن ه ازت هاي چنانچه كود.خواهد شد ذخيره سازي  نيزهاي توليدي كربوهيدرات

طوريكه مصرف زياد كود ازت باعث تشكيل ه بمي يابد؛  كاهش افزوده شود، ذخاير كربوهيدرات ازت

 از كربن موجود در  هم شده و براي تشكيل تركيبات پروتئيني در گياهتركيبات آميدها و اسيدهاي آمينه

 و گياه به سرما هش يافته كا ذخاير كربوهيدرات چنين فرآيندي نتيجه در.شودهيدروكربورها استفاده مي

  .گرددحساس مي

 خطرناك است كه برداشت هاي مكرر از گياه در زماني انجام شرايطيكاربرد كود ازت به مقدار زياد در 

تنش ( رطوبت كم و را افزايش  گياهدماي باال تنفس .رطوبت خاك پايين باشد و  باالي محيطشود كه دما

 تقريبا  وكند ذخاير كربوهيدرات را كم مي علوفه نيز، مكررهايشت بردا.فتوسنتز را كاهش مي دهد) خشكي

  .داشته باشد دوام تواند در چنين شرايطي نميهيچ گياهي
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  :ايگياهان علوفه دوبارهرشد و رشد 

  .دوباره استقابليت رشد ، داشتن گياهان اين هاي مهماز ويژگي

  

  

  

  
 OB:ابتدايي و بسيار كند دوره رشد .  

BC: دوره رشد سريع .  

C : در زمانCرشد بر اثر محدوديت نور محدود مي شود .  

  

  

    كند نيز بيشتر طول خواهد كشيد و رشد ابتداييOB زمان ،اگر ذخاير كربوهيدرات در گياه كم باشد     

 ضرورت دارد كه مدير مزرعه بنابراين. يابد در نتيجه توليد كلي گياه نيز به احتمال زياد كاهش مي؛باشدمي

  4 همانگونه كه در شكل .كوتاه باشد نسبتا OB  فاصلهارتفاع برداشت گياهان را طوري تنظيم كند كه

شود تعداد برداشت هاي علوفه به دليل چراي شديد و كمبود ذخاير كربوهيدرات در طول دوره مشاهده مي

  .افته است از چهار برداشت به سه برداشت كاهش ي،رشد

  

  

  :3شكل 
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  : شدت برداشت علوفه روي يك پنجهاثرات

 

  
  

  :4ل شك

  :5شكل
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  : 5هاي مختلف شكلتوضيح قسمت

 a:هاي كامال توسعه يافته و فعال از نظر فتوسنتز  برگ. 

 b:ولي توان ضعيفي از نظر فتوسنتز هاي قديمي خارج شده اند  هاي برگ هايي كه تا حدودي از غالف  برگ

  .)نوان آنها كامل نيستبه عبارتي؛ (دارند 

 c:هاي قديمي تامين  هايي كه هنوز خارج نشده اند و مواد غذايي مورد نياز خود را جهت رشد از برگ  برگ

  .مي كنند

d  :  نقطه رشد ( منطقه مخروط انتهايي.(  

e: جوانه هاي جانبي   

  

  :برداشت شود 3h و 1h ،2h  تفاعاگر اين پنجه در سه ار

  1h :تقريبا كليه قسمت هاي فعال فتوسنتز كننده از بين مي رود .  

  2h : قسمت هاي ذخيره كننده پايين (رود ها از بين ميهاي كليه برگ تقريبا قسمت هاي اصلي غالف

  .)ساقه

 3h : ننده است و همچنين منطقه كليه قسمت هاي فتوسنتز كننده، قسمت هاي پاييني ساقه كه ذخيره ك

  .برداشت مي شود) رشد كننده(مخروطي انتهايي 

  

   :1hتاثير برداشت در ارتفاع 

 شرايط محيطي مطلوب و ذخاير كربوهيدرات گياه كافي باشد پس از ،اگر در قبل از برداشت گياه    

  ). استيع سرBC كوتاه و رشد OB زمان ؛يعني( گياه رشد سريع خواهد داشت دوباره ،برداشت

شود و  رشد ريشه متوقف مي؛)  طوالنيOB ؛يعني(گيرد  با تاخير انجام ميدوبارهاگر ذخاير كم باشد رشد

  .ها از بين برودممكن است ريشه

  

   :2h تاثير برداشت در ارتفاع

افي شود و بدليل ناك بسيار طوالني ميOBيعني . شوددر اين حالت فشار بيشتري بر روي گياه اعمال مي    

 يهاي پايين تركيبات پروتئيني سنتز نشده و تركيبات ازته بصورت نيترات در قسمت،بودن مواد كربوهيدرات

 و ريشه گياه در ساختههمچنين كمبود كربوهيدرات، تنفس ريشه را با اشكال مواجه  .كندگياه تجمع مي

  .شودمقياس وسيعي دچار پوسيدگي مي

  

  



         18                        طبيعي   دانشكده منابع–محمد رضا وهابي     ...فيزيولوژي رشد محصوالت : دوم فصل 

  

   : 3hتاثير برداشت در ارتفاع 

در اين حالت عالوه بر حذف قسمت هاي فتوسنتز كننده و ذخيره كننده، منطقه رشد رويشي نيز برداشت     

  .صورت پنجه از بين خواهد رفت  و در اينمي شود

در محور برگ شروع به رشد ) e(البته پس از حذف منطقه رشد رويشي حداقل يكي از جوانه هاي زايشي 

  . بر روي اين قسمت گل تشكيل مي شود؛رشد كند 1h ش ازكرده و ممكن است تا ارتفاع بي

طور كامل جهت تهيه علوفه خشك كف بر مي شود در چراگاه يا ه اين وضعيت در زماني كه يك محصول ب

  .شود ميمشاهدهمزرعه 

  

  

  
  

  :هالگوم

 و  نقطه رشد محل قرارگيري، موقعيتگوم گراس و لهان گيا اختالف اساسي بينريخت شناسياز نظر       

 و در )بلند است  ساقه ايستاده واغلب ( در انتهاي ساقه ها در لگوممريستم رويشي. مريستم رويشي است

به استثناي شبدر  ( لگوم از گياهان در اثر برداشتبنابراين . قرار دارد ها در قسمت هاي پاييني گياهگراس

  .يابد ميهرود و رشد خاتممي نقطه رشد از بين ،)هاي مشابه آنو گونهسفيد 

  :6  شكل 
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ها در جذب اي عميقي هستند و توان بيشتري نسبت به گراس داراي سيستم ريشههالگومكلي  طوره ب      

ها همانند ريشه  لگوم گياهانبرداشت علوفه ازه اين دليل در اثر  ب.آب خاك و از عمق بيشتر خاك دارند

 خود را  ناحيه فعال و جذب كننده ريشهدر  به طور عمده، ريشهبه آسيب وارده و دروها از بين نميگراس

 ؛رود از بين ميتارهاي كشنده و شده ريشه متوقف انتهاي  و توسعه گسترشدر اين صورت. دهدنشان مي

        زماني توليد  همريشه تارهاي جديد .نخواهد شدجايگزين توليد و تارهاي جديد  در چنين شرايطي

  . و در اختيار ريشه قرار گيردشدههاي جديد توليد  شوند كه مواد كربوهيدرات از برگمي

  

  

  
  نمايش قسمت انتهايي ريشه  :7 شكل                                          

  

 نشده  ريزوبيوم تامينهاي باكتريها و كاهش مواد كربوهيدرات، قند مورد نيازدر اثر برداشت علوفه لگوم    

 اگردر اين صورت  .كنند مي ريزش به درون خاكها؛ پس از آن باكتريشود ها متوقف ميباكتريو فعاليت 

تواند مورد   مي در خاكهاي آزاد شدهنيترات ، باشد گراسو لگوم  گياهان چراگاه مخلوطي ازتركيب گياهي

از  گراسگياهان ، چرا نگردند هاگراس و البته جنانچه گياهان لگوم چرا شوند .ها قرارگيرداستفاده گراس

 در تركيب هالگوم  باعث محدوديت رشد در نتيجهوكنند تركيبات ازته استفاده كرده و رشد زيادي پيدا مي

  .شوندگياهي چراگاه مي
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برداشت  .است  گراس گياهان همانند منحني رشد خميده در موردها هم لگومرددوباره الگوي رشد      

      .دهد را كاهش ميآن دوباره و رشد شود ميها باعث كاهش مواد كربوهيدرات در گياه لگوم ازدوباره

ها در مقايسه با  به هر حال گراس. دارد در رفتار مشابه گراس واكنش گياهاناين وضعيت شباهت زيادي با

اي، مقاومت هاي ذخيرهسازي سريع مواد كربوهيدرات در ريشه، يقه و ديگر اندامخيره ذها به دليللگوم

  .بيشتري در برابر چرا و يا چيدن علوفه دارند

  

  

 

  :7شكل 


