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 .1مقدمه
کیفیوووتعلوفوووهیکووویازمهووومتووورینفاکیورهوووای
تعیینکنند نیازغذاییروزانوهدامبورایتعیوینظرفیوت
چرادرمرات است[.]7پوششگیاهیمرات ازگونوههوای
مخیلفیتشکیلشد استکهدرمراحولمخیلوفرشود،
اندامهوایمخیلوفآنهوادارایکیفیوتعلوفوهیکسوانی
نیست،ازاینرونیازروزانهانواعدامهابهماد خشو ،بوه
زمانواردشدندامبهمرت ،مرحلهرشودگیوا ونسوبت
اندامهایمخیلوفتشوکیلدهنود علوفوهآنگیوا درآن
مرحلهبسیگیدارد[ .]5
گونههایمخیلفگیاهیبهدلیلخصوصویا ذاتویو
تفاو هایمحیطیکوهبوینآنهواوجووددارد،ازلحوا 
ارزشغذاییباهمتفاو دارند[15،11،8و .]30
ارزشغذاییعلوفوهدرمراتو ،بوینفصوولمخیلوف،
میفاو است.محیوایسلولی،پوروتئینخواموفسوفربوا
افزایشسنگیوا ،کواهشموییابود[.]22غالو صوفا 
معرفکیفیتعلوفه،باپیشرفتمراحلفنولووژیکواهش
مییابند[،]4بنابراینمهمتورینعامولموؤثربورکیفیوت
علوفهگیاهان،مرحلهفنولوژیاسوتکوهبواشوناختآن
میتوانزمانمناس چرایدامراتعیینکرد[ .]10
درهوورمرحلووهفنولوووژینسووبتانوودامهووایگیاهووان
میفاو استوباتوجهبهاینکهاندامهایگیاهوانازنظور
خصوصیا فیزیولوژیکیومرفولوژیکیبایکدیگرمیفواو 
هسیند،تعیینکیفیتعلوفههری ازاندامهادرمراحول
مخیلففنولوژیبرایپیبردنبهحداکثرعملکردعلوفوه
درطولدور رشدگیا ازاهمیتزیادیبرخوورداراسوت
[.]33

امروز برایتعیینکیفیتعلوفهازروشهایفیزیکوی
وغیرمخربازجملهطیفسنجیاشعهمادونلرمزنزدی 
(1)NIRSاسیفاد میشود.دراینروشهیچگونهمحلوول
شیمیاییبهکارنمیرودوعالو برایمنوی،دارایسورعت
فوقالعاد زیادیاست.فنّاوری،NIRبراسواسجوذبو
انعکاساشعهیمادونلرمزدرطولموجهایبوین2500

مرت وآبخیزداری،مجلهمناب طبیعیایران،دور ،70شمار ،1بهار 1396

تا700نانومیراسیواراست[.]1

1

ازسوووال1970طیوووفنمووواییNIRبووورایآنوووالیز
فاکیورهای،3NDF،2CPلیگنینو4IVOMDدرغوال و
علوفهمورداسیفاد وال شود[16و.]29مطالعوهایروی
کاراییNIRدرارزیابیمحیوینییروژننمونههایگراس
خش نشود ()Triticum aestivumانجوامگرفوت[.]27
ضرای تبیین()R2نمونههوایخشو درمقایسوهبواR2
نمونههایتربهیوروبواالتربوود(.)R2=0/89بوااینوجوود
آنهابیانکردندکهNIRی روشمناسبیبرایارزیابی
محیوینییروژندرگراسهاحییدرنمونههایتراسوت.
پیانسیلطیفسنجمادونلرموزنزدیو ()NIRبوهعنووان
ی روشسری برایپیشبینیترکیبا شیمیاییعلوفوه
بامدلهایکالیبراسیونوسی موردارزیابیلرارگرفوتو
بیانشدکهروشNIRبهعنوانی روشمعموولبورای
برنامههایتولیدیمیتواندمورداسویفاد والو شوودبوه
شرطیکهکالیبراسیونمیناس برایهرگونوهدرفصول
رویشیوشرایطمنطقهایجادشد باشود[.]20همچنوین
نشاندادندکهکالیبراسیون(همسونجی)دامنوهدارNIR
5
6
گراسهابورایفاکیورهوایADF ،CP، DMD

لگومهاو

IVOMDبهطورنسبیضرای همبسویگیبواالوSECV
اشیبا اسیانداردپایینیراداشیند.درسال2007کیفیت
علوفهخش یونجوهبوااسویفاد ازتبودیلفوریوهاشوعه
شبینوویگردیوود[.]28ضوورای 
مووادونلرمووزNIRپووی 

همبسیگیارزیوابیبوین0/96–0/99بوهدسوتآمودو
نییجهنشاندادکهآنالیزNIRبهطوورسوری ،بوهدلوتو
بدوننیازبهمصرفشیمیاییمیتوانودکیفیوتعلوفوهرا
تعیینکندواینروشبهعنوانپراهمیتترینروشبرای
آنالیزویژگیهایکیفیتعلوفهیونجه،شناساییوانیخاب
نسلهایهیبریدیدرکشورچینمعرفیگردید .
پارامیرهووایمووؤثردرکیفیووتعلوفووهچچوومدائمووی
1

Near Infrared Reflectance Spectroscopy
Crude Protein
3
Neutral Detergent Fiber
4
Invitro organic matter digestible
5
Dry Matter Digestibility
6
Acid Detergent Fiber
2
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گونههایگیاهیدرمراحلمخیلففنولوژی ...
اندامهای 
بررسیکیفیت 

)(Lolium perenne L.بادوروشNIRوشیمیاییمورد
بررسیلرارگرفتونییجهنشاندادکهارتبواطنزدیکوی
بیننیایجمشاهد شد وبرآوردشد برایصفتلابلیوت
هضوومبوواضووری همبسوویگی0/96واشوویبا اسوویاندارد
ارزیابی1/61وجودداردوهمچنینبرایصوفتلنودهای
محلووولدرآبوپووروتئینخووامضوورای همبسوویگیبووه
ترتی 0/98و0/98واشیبا اسویانداردارزیوابی1/19و
0/68بودندوباتوجهبهمقایسهاشیبا اسیانداردارزیوابی
وضرای همبسیگیبیندوروششیمیاییوNIRنییجه
گرفیهشدکهمیتوانازNIRبهعنوانجایگزینسوری و
مناسووبیبوورایانووداز گیووریصووفا کیفیووتوعناصوور
شیمیاییدربرنامههایاصالحنباتوا اسویفاد کورد[23
و.]24کیفیتعلوفهچندگونهمرتعویدرمراحولمخیلوف
رشوودفنولوووژیکیبووااسوویفاد ازدوروشآزمایشووگاهیو
طیفسنجیمادونلرمزنزدیو ()NIRبررسویگردیودو
بیانشدکهگونهCoronilla variaبراساسشاخصهای
انداز گیریشد باالترینکیفیتعلوفهرادارابود وگونه
نترینحد
Agropyron tauriازنظرارزشغذاییدرپایی 
لراردارد،مرحلهرشدرویشینیزبهلحوا شواخصهوای
کیفیتعلوفهازدومرحلهدیگربواالتربوود وروشNIR
راروشیساد ،سری وپیشرفیهدانست[ .]1
باتوجهبهنیایجمطالعا انجامشد مبنویبورپوایین
بودناشیبا اسیانداردارزیابی(پویشگوویی)SEPکوهدر
وال اشیبا معیاراخیالفبوینانوداز گیوریبوهدوروش
آزمایشگاهیوNIRاستوهمچنوینبواالبوودنضوری 
همبسیگی(نزدی ی )بینآنهاست،میتوانبیانکرد
کهازطیوفسونجیموادونلرموزنزدیو بوهعنووانیو 
فنآوریجدید،پیشرفیهودرعوینحوالسواد بوهعنووان
جایگزینیسری ومناسو ازنظورهزینوهودلوتبورای
بررسیشاخصهوایکیفویوترکیبوا شویمیاییعلوفوه
گیاهانمرتعیوغیر میتوواناسویفاد نموود.همچنوین
مطالعا نشاندادکهمطالعهدرمورداندامهوایمخیلوف
گونههایگیاهیدرمراحلمخیلوففنولووژیبوهمیوزان
اندکیانجامگرفیهاست؛بنابراینموادرایونتحقیوقبوه

بررسیکیفیتاندامهوایمخیلوفگونوههوایگیواهیبوا
اسیفاد ازروشNIRمیپردازیم .


 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقهموردمطالعهبخشیازمرات جنوبغرب
ندوشنمیباشد.ندوشنباوسوعت3995کیلومیرمربو و
ارتفاع1970میرنسبتبهسوط دریواودرفاصوله115
کیلومیریشمالغربِمرکزاسیانیزد،اسوت.اینمنطقه
درمحدود جﻐرافیایی'31º52عرضشمالیو'53º30
بووهصووور 
بووهطووورعمد  
طولشرلیلراردارد.منطقه 
دشتهایدامنهایومسط است.دامنهارتفاعیآنبین
1900تا3400میرازسط دریااست.براسواسآمار10
سالهایسیگا هواشناسیندوشناللیممنطقهبراساس
روشدومارتنودومارتناصالحشد خش فراسرداسوت
وبراساسطبقهبندیآمبرژ جزءاللیمهایخش است.
یگورادو
میوسطدرجهحرار سالیانهبین21تا51سانی 
یمیراست[.]32 
میوسطبارندگیسالیانهآن98/3میل 

 .2 .2روش شناسی تحقیق
نمونوهبورداریاز4گیوا درمنوهدشویی (Artemisia
)،sieberiآن و )،(Salsola kerneriعجووو  (Aelienia

)subaphyllaوسووفیدجوواز)(Eurotia ceratoidesبووه
دلیلحضورباالدرمرت ولابلمصورفبوودنبورایدامو
درسهمرحلهفنولوژیکی؛ابیدایدور رویوش،گلودهیو
بذردهیانجامگرفت.درهرمرحلوهفنولووژی،بورایهور
گونه5تکراروبرایهرتکرار،حداللپنجپایوهگیواهیاز
نقاطمخیلفتیوپگیواهیموجووددرمنطقوهانیخوابو
رشدسالجاریگونههایبوتهایبرداشتگردید.نمونهها
بهمد 2هفیهویابیشیردرهوایآزاد،بهطوورطبیعوی
خش شدند.سپساندامهایگیاهی(برگ،سالهوگول)
مربوطبههرنمونهبادلتزیوادازیکودیگرجوداشود و
بهصور جداگانهتوسطآسیاببرلیپوودرشود وبورای
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انجامآزمایشتوسوطدسویگا NIRمودلDA7200در
آزمایشگا دانشکد مناب طبیعیدانشوگا تهوران)آمواد 
شدند.شرطالزمبرایاسویفاد ازایوندسویگا کوالیبر 

بودنآنتوسطگونههایمشابه(بوتهایها) استکهایون
عملانجامگرفیهبودونیوایجحاصولازکالیبراسویونآن
درجدولزیرآورد شد است .


شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

جدول()1نیایجحاصلازکالیبراسیوندسیگا NIRرا
نشانمیدهد.همانگونهکهمشاهد میشود،مقودارSEP
(اشیبا اسیانداردارزیابییاپیشگویی)کهدروالو اشویبا 
معیاراخیالفبینانداز گیوریبوهدوروشآزمایشوگاهیو
NIRمویباشوودبسویارنوواچیزاسوت،همچنووینمقوودارR2v
(ضری تشخیصیاتبیین)نیزبسیارباالونزدی بوهیو 
نشاندهند کاراییبسیاربواالیدسویگا NIR
میباشدکه 
میباشد .
برایبررسیکیفیتگونههایمخیلف 
شاخصهایکیفیازلبیلنییروژن)(Nودیوار سلولی
عوواریازهموویسوولولز)(ADFبووهکموو دسوویگا و

شوواخصهووایکیفوویپووروتئینخووام)،(CPموواد خش و 
لابلهضم()DMDوانرژیمیابولیسومی)(1MEبوهکمو 
روابطموجود،برایاندامهوایمخیلوفگونوههوایمخیلوف
تعیینگردید.بعدازانجامآزموایشهواوبوهدسوتآوردن
بهمنظوربررسینرمالبودنداد هوا
داد هایکیفیگونهها ،
ازآزموناسومیرنوفکولمووگروف2وشورطهمگونبوودن
واریانسبینگرو هاتوسطآزمونلیون3بررسیشد.سپس
1

Metabolizable Energy
One-Sample Kolmogorov - Smirnov Test
3
Levene,s Test
2
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گونههایگیاهیدرمراحلمخیلففنولوژی ...
اندامهای 
بررسیکیفیت 

باتجزیهواریانسوآزموندانکنمیانگینداد هابایکودیگر
مقایسهگردید.دراینتحقیوقجهوتمقایسوهانودامهوای
مخیلفگونههایگیاهیدرمراحولمخیلوفرشودازنظور

صفا کیفیازطرحاسپلیتپال اسویفاد گردیودکوهدر
اینطرحفاکیوراصولیراگونوهوفواکیورفرعویرامرحلوه
فنولوژیوفاکیورفرعیاندامانیخابشد .

جدول  .1نتایج حاصل از کالیبراسیون دستگاه NIR

میﻐیر 

ADF

N
کالیبراسیون 

مؤلفهآماری 

ارزیابی صحت 

R2c
 0/96

بوتهایها 

2

SEC
 0/17

SEP
 0/16

Rv
 0/95

کالیبراسیون 

ارزیابی صحت 

R2c

R2v

 SEC
 0/58


 0/98


 0/99

 SEP
 0/57

R2cضری
SECاشیبا اسیانداردکالیبراسیون 
2
R vضری تشخیصاعیبارسنجییاارزیابیصحتپژوهش 
SEPاشیبا اسیانداردارزیابی 
تشخیصکالیبراسیون 



 .3نتایج
نیایجبهدستآمد ازتجزیهواریانسمیانگینهایهور
ی ازفاکیورهایکیفیعلوفهدرسهمرحلوهفنولووژیکی
گیاهانبهشرحزیراست :
درصدپروتئینخوامانودامهوایمخیلوفگونوههوابوا
پیشرفتمرحلهفنولوژیکاهشیافت(بهجزدرموردگول
.)A. subaphyllaحوووداللپوووروتئینخوووامدرسووواله 
S. kerneriدرمرحلهبذردهی%1/36وحداکثرپوروتئین
خامدربورگA. subaphyllaدرمرحلوهرویشوی%9/19

مشاهد شد.درمرحلهرویشیبواالتریندرصودپوروتئین
نتورین
خاممربوطبهبرگ%9/19A. subaphyllaوپایی 
درصدپروتئینخاممربووطبوهسواله%4/73S. kerneri
بود.درمرحلهگلدهیباالتریندرصدپروتئینخاممربوط
نتریندرصودپوروتئین
بهبرگ%7/78A. sieberiوپایی 
خاممربوطبهگل%2/31A. subaphyllaبود.درمرحلوه
بذردهیباالتریندرصدپوروتئینخواممربووطبوهبورگ 
نتووریندرصوودپووروتئینخووام
%6/43A. sieberiوپووایی 
مربوطبهساله%1/36S. kerneriبود(جدول .)2

جدول  .2درصد پروتئین خام اندامهای مختلف گونههای مختلف گیاهی در مراحل مختلف فنولوژی در مراتع ندوشن یزد
رویشی


گلدهی

برگ

Ar. S

aAv

Ae. S

aAv

9/05±0/2
9/19±0/3

aAw

Sa.K

aAv

6/43±0/4

8/85±0/3

Er.C

ساقه
bAwx
bAw

5/19±0/3

bAwx
bAv

4/61±0/2

4/73±0/2

7/65±0/2

برگ
aBv

7/78±0/3

aBw

5/49±0/3

aBx

4/29±0/2

aBwx

5/1±0/2

بذردهی

ساقه
cBw

2/83±0/1

bBv

4/05±0/3

bBw

3/19±0/3

bBv

4/2±0/2

گل
bAv

4/94±0/3

cAw

2/31±0/2

bAw
cAw

2/4±0/1

2/5±0/4

برگ
aCv

6/43±0/1

aCw
aCx

3/69±0/3

2/75±0/2

aCwx

3/16±0/3

ساقه
cCvw

1/75±0/2

bCv

2/45±0/3

bCw

1/36±0/1

bCvw

1/7±0/3

گل
bBv

3/04±0/4

bAvw

2/39±0/3

aAvw

2/35±0/2

abAvw

2/49±0/2


.1
.2
.3
.4



یداردرسط 5درصدبراساسآزموندانکندراندامهایمخیلف،دری گونهودری مرحلهفنولوژیمیباشد .
حروف)(a, b, cمشابهبیانگرنبودتفاو معن 
یداردرسط 5درصدبراساسآزموندانکندرمراحلمخیلففنولوژی،دری اندامودری گونهمیباشد .
حروف)(A, B, Cمشابهبیانگرنبودتفاو معن 
حروف)(v, w, x, y, zمشابهبیانگرنبودتفاو معنیداردرسط 5درصدبراساسآزموندانکندرگونههایمخیلف،دری اندامودری مرحلهفنولوژیمیباشد.
منظورازگلدرمرحلهبذردهیلسمتهایحاویبذربود است.
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درصدADFنیوزدرانودامهوایمخیلوفگونوههوابوا
پیشرفتمرحلهفنولوژیافوزایشموییابودکوهحوداللو
حووداکثرآنبووهترتی و دربوورگA. sieberiدرمرحلووه
رویشی%17/6وسالهA. subaphyllaدرمرحلهبوذردهی
%53/42مشاهد مویشوود.درمرحلوهرویشویبواالترین
درصدADFمربوطبوهسواله%43/44A. subaphyllaو
پوایینتوریندرصودADFمربووطبوهبورگA. sieberi

%17/6میباشد.درمرحلهگلدهیبواالتریندرصودADF
مربوطبوهسواله%49/93E. ceratoidesوپوایینتورین
درصدADFمربوطبهبرگ%23/43A. sieberiمیباشد.
درمرحلهبذردهیباالتریندرصدADFمربوطبوهسواله
%53/42A. subaphyllaوپووایینتووریندرصوودADF
مربوطبهبرگ%25/61A. sieberiاست(جدول .)3

جدول  .3درصد  ADFاندامهای مختلف گونههای مختلف گیاهی در مراحل مختلف فنولوژی در مراتع ندوشن یزد
رویشی


بذردهی

گلدهی

برگ

ساقه

برگ

ساقه

گل

برگ

ساقه

گل

Ar. S

bBy

aBx

bAy

aAx

bAx

bAx

aAx

bAx

Ae. S

aCv

Sa.K

bBw

Er.C

bCx

28/24±2/2

17/6±1/2

aCv

43/44±0/7

39/62±0/5
27/31±1/2

aBw

38/61±0/6

aBw

38/78±1/9

21/45±1/8

23/43±1/7

bBv

44/25±1/4

bBx

30/07±1/5

bBw

34/62±0/8

40/41±1/2

aBw

49/39±1/5

aAvw

49/67±1/2

aAvw

49/93±1/1

25/32±1/9

bAv

42/27±0/6

bBw

33/35±0/4

bBw

35/81±0/6

25/61±1/1

aAv

50/94±0/7

cAw

38/05±1/2

bAw

39/21±1/2

40/55±0/8

aAv

28/72±0/6

bAv

44±1/2

53/42±0/9

bAvw

aAvw

42/78±0/5

51/8±1/0

bAw

aAvw

39/75±0/9

51/23±1/2


درصدDMDاندامهایمخیلفنیزباپیشرفتمرحلوه
فنولوژیکاهشمییابدکهحوداللوحوداکثرDMDبوه
ترتیوو درسووالهA. subaphyllaدرمرحلووهبووذردهی
%15/84وبرگA. sieberiدرمرحلوهرویشوی%48/13
مشاهد میشود.درمرحلهرویشیباالتریندرصدDMD
مربوطبهبرگ%48/13A. sieberiوپایینتوریندرصود
DMDمربوطبهساله%25/21A. subaphyllaمیباشد.

درمرحلهگلدهیباالتریندرصدDMDمربوطبوهبورگ
%42/72A. sieberiوپایینتریندرصودDMDمربووط
بهساله%19/24S. kerneriمیباشد.درمرحلهبوذردهی
بوواالتریندرصوودDMDمربوووطبووهبوورگA. sieberi
%40/43وپایینتوریندرصودDMDمربووطبوهسواله 
%15/84A. subaphyllaمیباشد(جدول .)4

جدول  .4درصد  DMDاندامهای مختلف گونههای مختلف گیاهی در مراحل مختلف فنولوژی در مراتع ندوشن یزد
رویشی

Ar. S
Ae. S

بذردهی

گلدهی

برگ

ساقه

برگ

ساقه

گل

برگ

ساقه

گل

48/13±1/1aAv

37/5±1/8bAv

42/79±1/4aBv

26/72±1/0cBv

40/04±1/6bAv

40/43±0/9aBv

26/15±0/8cBv

36/44±0/5bBv

aBy

bBw

aAy

bCx

bCx

aAx

aAy

30/04±0/5

aAx

Sa.K

39/02±1/1

Er.C

44/87±1/6aAw

bAx

25/21±0/5

bAw

29±0/5

30/09±1/6bAw

24/67±1/2

aBw

35/85±1/2

32/44±0/8aBx

19/84±1/3

cBw

19/24±1/0

24/97±0/4

bAw

18/41±0/5

aCw

15/84±0/8

cBwx

32/36±0/4

28/64±1/0

16/72±0/8

30/37±0/5aAw  19/45±0/9bBw

27/85±0/9aCw

17/33±1/0bBwx

23/58±1/0

bBwx

24/56±0/4

27/12±0/8aAw


مقدارانرژیمیابولیسمی()MEاندامهایمخیلفنیوز
باپیشرفتمرحلهفنولوژیکاهشمییابودکوهحوداللو

حووداکثرانوورژیمیابولیسوومیبووهترتیوو درسوواله A.

subaphyllaدرمرحلووهبووذردهی()0/69MJ/KgDMو
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گونههایگیاهیدرمراحلمخیلففنولوژی ...
اندامهای 
بررسیکیفیت 
بورگA. sieberiدرمرحلوهرویشوی()6/18MJ/KgDM

مشاهد میشود.درمرحلهرویشیباالترینمقدارانورژی
میابولیسووووومیمربووووووطبوووووهبووووورگA. sieberi
()6/18MJ/KgDMوپوووایینتووورینمقووودارانووورژی
میابولیسووومیمربووووطبوووهسوووالهA. subaphylla
()2/29MJ/KgDMاسووت.درمرحلووهگلوودهیبوواالترین
مقودارانورژیمیابولیسومیمربووطبوهبورگA. sieberi

()5/27MJ/KgDMوپوووایینتووورینمقووودارانووورژی
میابولیسوووومیمربوووووطبووووهسوووواله S. kerneri
()1/27MJ/KgDMتعیووینشوود.درمرحلووهبووذردهی
بوواالترینمقوودارانوورژیمیابولیسوومیمربوووطبووهبوورگ 
)4/87MJ/KgDM(A. sieberiوپایینترینمقدارانرژی
میابولیسووومیمربووووطبوووهسوووالهA. subaphylla
()0/69MJ/KgDMانداز گیریشد(جدول .)5

جدول  .5انرژی متابولیسمی ( )MEاندامهای مختلف گونههای مختلف گیاهی در مراحل مختلف فنولوژی در مراتع ندوشن یزد ()MJ/KgDM
رویشی

Ar. S
Ae. S
Sa.K
Er.C

بذردهی

گلدهی

برگ

ساقه

برگ

ساقه

گل

برگ

ساقه

گل

aAv

bAv

aBv

bBv

aAv

aBv

cBv

bBv

6/18±0/2

aAy

3/11±0/1

aAx

4/63±0/2

aAw

5/63±0/3

4/37±0/3

bAx

2/29±0/1

bAw

2/93±0/1

bAw

3/12±0/3

5/27±0/3

aBy

2/19±0/2

aBw

4/1±0/2

aBx

3/52±0/1

2/54±0/2

bBw

1/37±0/2

cBw

1/27±0/2

bBw

1/31±0/2

 .4بحث و نتیجهگیری
میزانSEPداد هایتحقیقحاضربرایکالیبراسیون
فاکیورنییروژن0/16وبرایفاکیور0/57ADFمیباشد
ومیزانضری تشخیصبرایفاکیورنییروژنوADFبه
ترتیو 0/98و0/99موویباشوود.درایوونزمینووه[]29در
مقالووهایکووهبووهمرجوو مهموویبوورایکارهووایبعوودی
درزمینهٔNIRتبدیلگشتمیزانSEPرابورایCPو
ADFبهترتی 0/74و1/56ومیوزانR2رابوهترتیو 
0/99و0/96بهدستآورد.میزانSEPرابرایپروتئین
خام0/68ومیزانR2را0/98بهدستآورد[23و.]24
میزانSEPرابرایCPوADFبهترتی 0/13و0/31
ومیزانR2رابرایهوردوفواکیور0/99بوهدسوتآورد
[.]14درتحقیقخودضرای همبسیگیارزیوابیرابوین
0/99تا0/96بهدستآوردند[]28؛بنابراینداد هایما
نسبتبهداد هوای[23،14و]24ازلحوا SEPبرتوری
نسبیدارند.همچنینباتوجهبهمقادیرکمSEPمیتوان
بیانکردکهازطیفسنجیمادونلرمزنزدیو بوهعنووان

4/81±0/3

aAx

2/25±0/1

bAw

3/5±0/1

aAw

3/16±0/1

 4/87±0/1

bCx

1/13±0/1

aCw

2/87±0/2

aCw

2/73±0/2

2/45±0/1

bCx

0/69±0/1

cCwx

0/84±0/1

bBwx

0/95±0/2

4/2±0/1

aAy

2/01±0/2

bBxy

2/12±0/1

aAwx

2/61±0/1

ی فنآوریجدیدپیشرفیهودرعینحالساد مویتووان
بهعنوانجایگزینیسری ومناس ازنظرهزینوهودلوت
برایبررسویشواخصهوایکیفویوترکیبوا شویمیایی
علوفهگیاهانمرتعیوغیر اسیفاد کرد .
براساسنیایجتحقیقحاضر،کیفیتعلوفهگونههوای
مخیلفموردمطالعهدرسط 5درصد،تفواو معنویدار
دارند.نوعگونهگیاهیعامولموؤثریبورکیفیوتعلوفوه
میباشدوایناخیالفمربوطبهتواناییذاتیگونوههوادر

جذبموادغذاییازخاکوتبدیلآنهادراندامهایشوان
است[25،13،10،5،2،1و.]26درهرگونوهگیواهی
ساخیارگیا ،نوعبرگ،آرایشبرگ،طولسواله،سورعت
رشدگیا وطولدور رشودگیوا تعیوینکننود کیفیوت
است[ .]21
نیایجهمچنیننشانمویدهودکوهمرحلوهفنولووژی
(رویشووی،گلوودهیوبووذردهی)بووررویکیفیووتعلوفووه
گونههایموردبررسیدرسط 5درصوداثورمعنویداری

یکهدرهرگونه،کیفیتعلوفهازمرحلهرشود
داردبهطور 
رویشیتامرحلهبذردهیکاهشمییابدومیزانپروتئین
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خام،انرژیمیابولیسمیولابلیتهضمگونههادرمرحلوه
رشدرویشیبیشیرینمقدارودرمرحلهبذردهیکمیرین
مقداررانشانمیدهدزیراباپیشورفتمراحولفنولووژی
گیا میزانفیبرموجوددردیوار سلولیافوزایشیافیوهو
درصدپروتئینخامکواهشموییابود.بواکواهشدرصود
پووروتئینخوواموافووزایشدرصوودADFازمیووزانهضووم
پووذیریعلوفووهکاسوویهشوود وهمچن وینمی وزانانوورژی
میابولیسمیکاهشموییابودودرنییجوهکیفیوتعلوفوه
کاهشمییابد.درتائیداینمطلو مویتووانگفوتکوه
مرحلهرشدمهمترینعاملمؤثربرترکی وارزشغذایی
علوفهمرات میباشد.بوه مووازا رشودگیوا ،بافوتهوای
اسیحکامبخشونگهدارند افزایشمییابد،ایونبافوتهوا
بیشیرازکربوهیدرا هایساخیاریازجملهسلولز،هموی
سلولزولیگنینتشکیلشد اند؛بنابراینباکاملترشودن
دور رشدگیوا ،بورمقودارکربوهیودرا هوایسواخیاری
یکهغلظوتپوروتئینبواپیشورفت
افزود میشود.درحال 
دور رشدگیا کاهشیافیهاست،لذارابطهمعکوسیبین
میزانپروتئینوالیافخامدرگیا وجوددارد[5،3و.]6
بووواتوجوووهبوووهاینکوووهپوووروتئیندرسییوپالسووومو
کربوهیودرا هووایسوواخیمانیدردیووار سوولولیذخیور 
یشوندوبارشدگیا بهتدریجبهضخامتدیوار سولولی
م
()ADFافزود میشودایونامورموجو کواهشحجوم
سییوپالسممیگرددورابطهمنفیبینپوروتئینوADF
پدیدمیآید[17و.]31باتوجهبهاینکوهگیاهوانجووان
معموالًازسلولهایجوانشکلیافیوهانود،دارایدیووار 
یباشونددرنییجوهدرمرحلوه
سلولینوازکوظریوفمو 
رویشیومراحلابیداییرشدمقدارلیگنین،ADF،فیبور
خاموسلولزکممیشودولیهمزمانباافزایشسنگیوا 
دیوار سلولیضخیمتروخشنترمویشوودوبورمیوزان
الیافخامولیگنینافزود میگردد[ .]19
همچنیننیوایجنشوانمویدهود،کیفیوتانودامهوای
یداریمویباشودودر
مخیلفگونههوادارایتفواو معنو 
میاناندامهایمخیلف،کیفیتبرگباالترازسایراندامها
میباشد.درتائیداینمطل بیانشدکیفیتعلوفهاندام-
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هایمخیلفگیا یکساننیست.ازمیانبرگ،سالهوگل،
کیفیتبرگباالترازسایراندامهایدیگراسوت؛بنوابراین
درعلوفهایکهنسبتبرگبهسالهدرعلوفهبیشیرباشود
کیفیتعلوفهمطلوبتراست.لوذادرمرحلوهرشودفعوال
گیا کهمیزانبرگدرعلوفهبیشویراسوتارزشغوذائی
علوفووهبیشوویرموویباشوود[.]11همچن وینجووداولنشووان
یدهدکهکیفیتسالهنسبتبهاندامهایدیگوربسویار
م
پایینمیباشددراینزمینهگزارششد استکهسالهها
محیویفیبرباالییهسیندکوهبواکواهشCPوDMD
همرا است[ .]18
اگرچهدربار ارزشغذاییگیاهوانمرتعویتحقیقوا 
زیووادیصووور گرفیووهاسووت،ولوویمیأسووفانهدرمووورد
گونههایموردمطالعهدراینبررسیاطالعوا انودکیدر

دسیرسمیباشد.درصدپوروتئینخوامگونوهA. sieberi
طیسهسال1379،1378و1380بین4/04تا12/81
درصدبهدستآمد[]12کوهبوانیوایجایونبررسویکوه
دامنهیآنبوین1/36توا9/19بوهدسوتآمود انودکی
اخیالفدارد،همچنیننیایجدرصدADFبوین35/3توا
]12[69/7وحاصوولایوونبررسوویبووین17/6تووا53/42
است.درصدDMDومقدارMEبوهدسوتآمود بورای
گونهA. sieberiدراینبررسیبهترتی بوین15/84توا
48/13و0/69تا6/18میباشودومقودارآندرمطالعوه
دیگریبهترتی بین21/34توا49/11و1/62توا6/34
میباشود[]12کوهدارایانودکیاخویالفمویباشودکوه
میتوانآنرادرارتباطبانوعمنطقهمووردمطالعوهودر

آبوهووواومیووزانبارنوودگیمیفوواو منوواطق،
نییجووه 
خصوصیا خاکوهمچنینتفکی انودامهوایمخیلوف
گونههادراینبررسیدانست .
نیایجنشانمیدهندکوهکیفیوتوکمیوتعلوفوهدر
مراحلمخیلفرشد،عکس العملمیفاوتینسبتبوههوم
دارند،درنظرگرفینایننکیهمهمبرایاعموالمودیریت
صحی چراضروریمیباشد.واض استکهتواریخورودو
خروجدامبسیگیبهآمادگیمرت ازلحا خواکوگیوا 
دارد.درابیدایمرحلهرویشی(بهوار)،هموانطوورکوهدر
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گیاهانازنظرپروتئینخوام،نظرگرفتزیرادراینزمان
وتاحدودیانرژیمیابولیسمیدرشورایطمطلووبیلورار
دارنوودوامکووانخسووار بووهمرت و وایجوواداخوویاللدر
 .زادآوریگیاهاندراینمرحلهکمیراست

سپاسگزاری
معیمدیوآخشیوخانمها،ازآلایانمهندسهداییی
مهنوودسخسوورویوچووار سووازبخوواطرهمکوواریهووای
 ارزشمندشاندراجرایاینپروژ وهمچنینازدانشوکد
 .مناب طبیعیدانشگا تهرانسپاسگزاریمیشود

کیفیتعلوفوهگیاهوانبواالتراز،اینتحقیقنیزبیانشد
بوهدلیول،سایرمراحلمیباشد؛امادرابیدایفصلچورا
 ورودگلوههوایدامباعو،بارندگیومرطوببودنخاک
لگدکوبیوتسری فرسایشخواکخواهودشودونیوزدر
صور چرایسنگینومکورردامهوایگرسونهمانود در
فرصترویشمجدداندکیبورایگیاهوانبوالی،زمسیان
خواهدماندوباادامهروندموجو تخریو گیوا خواهود
تولیودگیوا ومقاومووتآنبووهچوورادرمرحلووهدوم.شوود
(گلدهی)بیشیرازمرحلهاول(رشدرویشی)استکهاین
برایدامدارحائزاهمیتاست؛بنابراینباتوجهبوهنیوایج
مویتووان،حاصلازتعیینکیفیتعلوفهدرایونتحقیوق
اواخردور رویشیرامناس ترینزمانبرایچرایدامدر
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