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   چکیده  

رامرتو دردامچورایمناسو زموانتووانمیآنشناختباکهاستفنولوژیمرحلهگیاهان،علوفهکیفیتبرمؤثرعاملنیترمهم

عجوو ،(Salsola kerneri)آنو ،(Artemisia sieberi)دشوییدرمنوهشواملمرتعی،مهمگونهچهارازپژوهش،ایندر.کردتعیین

(Aelienia subaphylla)جازسفیدو(Eurotia ceratoides)1389اواخردربذردهیوگلدهیرویشی،رشدفنولوژی؛مرحلهسهدر

حوداللتکورار،هوربورایوتکرار5گونههربرایمرحله،هردرآمد.عملبهیبردارنمونهیزداسیانندوشنمرات در1390اوایلو

خشو ازپسهانمونه.گردیدبرداشتهاآنجاریسالرشدوانیخابمنطقهدرموجودیاهیگتیپمخیلفنقاطازگیاهیهیپاپنج

موورد((NIRلرموزموادونسنجیطیفروشباآزمایشگا دروشدندآسیابساله(وبرگ)گل،مخیلفهایاندامنمودنجداوشدن

خشو مواد ،(ADF)سولولزهمویازعاریسلولیدیوار ،(CP)خامپروتئینلبیلازکیفیمهمهایشاخصوگرفیندلرارتجزیه

بوهمربوطخامپروتئیندرصدباالترینکهدادنشانبررسینیایج.گردیدتعیینهاآن(ME)میابولیسمیانرژیو(DMD)هضملابل

بوذردهیمرحلوهدروA. subaphyllaسوالهبوهمربووطADFدرصودبواالترین،%(19/9)یشویرومرحلهدروA. subaphyllaبرگ

دروA. sieberiبورگبوهمربووط(18/6MJ/KgDM)میابولیسمیانرژیمقدارباالترینو%DMD(13/48)درصدباالترینو%(42/53)

.گرفتنظردرتوانمیدامچرایبرایزماننیترمناس رارویشیدور اواخرهمچنین.استرویشیمرحله

NIRدسیگا فنولوژی،مخیلفمراحل،گیاهیهایگونههایاندامکیفیت،کلیدی: ناواژگ
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 مقدمه .1
فاکیورهووواینیتووورمهووومازیکووویعلوفوووهکیفیوووت

ظرفیوتتعیوینبورایدامروزانوهغذایینیازکنند نییتع

هوایگونوهازمرات گیاهیپوشش.[7]استمرات درچرا

رشود،مخیلوفمراحولدرکهاستشد تشکیلمخیلفی

یکسوانیعلوفوهکیفیوتدارایهواآنمخیلوفهوایاندام

بوهخشو ،ماد بههادامانواعروزانهنیازرونیازانیست،

نسوبتوگیوا رشودمرحلهمرت ،بهدامشدنواردزمان

آندرگیوا آنعلوفوهدهنود لیتشوکمخیلوفهایاندام

[.5]داردبسیگیمرحله

وذاتویخصوصویا دلیلبهگیاهیمخیلفهایگونه

لحوا ازدارد،وجوودهواآنبوینکوهمحیطیهایتفاو 

[.30و8،11،15]دارندتفاو همباغذاییارزش

مخیلوف،فصوولبوینمراتو ،درعلوفوهغذاییارزش

بوافسوفروخوامپوروتئینسلولی،محیوایاست.میفاو 

صوفا غالو [.22]یابودمویکواهشگیوا ،سنافزایش

کواهشفنولووژیمراحلپیشرفتباعلوفه،کیفیتمعرف

کیفیوتبورموؤثرعامولنیتورمهمبنابراین[،4]یابندمی

آنشوناختبواکوهاسوتفنولوژیمرحلهگیاهان،علوفه

[.10]کردتعیینرادامچرایمناس زمانتوانمی

گیاهووانهووایانوودامنسووبتفنولوووژیمرحلووههووردر

ازنظورگیاهوانهایانداماینکهبهتوجهباواستمیفاو 

میفواو یکدیگربامرفولوژیکیوفیزیولوژیکیخصوصیا 

مراحولدرهااندامازی هرعلوفهکیفیتتعیینهسیند،

علوفوهعملکردحداکثربهبردنپیبرایفنولوژیمخیلف

اسوتبرخووردارزیادیاهمیتازگیا رشددور طولدر
[33.] 

فیزیکویهایروشازعلوفهکیفیتتعیینبرایامروز 

نزدی لرمزمادوناشعهیسنجفیطازجملهمخربغیرو

(NIRS)1 محلوولگونهچیهروشایندرشود.میاسیفاد

سورعتدارایایمنوی،برعالو ورودنمیکاربهشیمیایی

وجوذباسواسبر،NIRیفنّاوراست.زیادیالعاد فوق

2500بوینهایموجطولدرلرمزمادونیاشعهانعکاس

 1[.1]استاسیوارنانومیر700تا

آنوووالیزبووورایNIRنمووواییطیوووف1970سوووالاز

2فاکیورهای
CP،NDF

IVOMDولیگنین،3
وغوال در4

رویایمطالعوه[.29و16]شودوال اسیفاد موردعلوفه

گراسهاینمونهنییروژنمحیویارزیابیدرNIRکارایی

[.27]گرفوتانجوام(Triticum aestivum)نشود خش 

R)تبیینضرای 
Rبوامقایسوهدرخشو هواینمونه(2

2

R=89/0)بوودبواالتروبهیورترهاینمونه
وجوودنیبواا(.2

ارزیابیبرایمناسبیروشی NIRکهکردندبیانهاآن

.اسوتترهاینمونهدرحییهاگراسدرنییروژنمحیوی

عنووانبوه(NIR)نزدیو لرموزمادونسنجطیفپیانسیل

علوفوهشیمیاییترکیبا بینیپیشبرایسری روشی 

وگرفوتلرارارزیابیموردوسی کالیبراسیونهایمدلبا

بورایمعموولروشی عنوانبهNIRروشکهشدبیان

بوهشوودوالو اسویفاد موردتواندمیتولیدیهایبرنامه

فصولدرگونوههربرایمیناس کالیبراسیونکهشرطی

همچنوین[.20]باشودشد ایجادمنطقهشرایطورویشی

NIRداردامنوهسونجی(هم)کالیبراسیونکهدادندنشان

DMDفاکیورهوایبورایهاگراسوهالگوم
5،CP،6

ADF 

IVOMDوبواالهمبسویگیضرای نسبیطوربهSECV

کیفیت2007سالدرداشیند.راپایینیاسیاندارداشیبا 

اشوعههفوریوتبودیلازاسویفاد بوایونجوهخش علوفه

ضوورای [.28]گردیوودینوویبشیپووNIRلرمووزمووادون

وآموددسوتبوه96/0–99/0بوینارزیوابیهمبسیگی

ودلوتبوهسوری ،طووربهNIRآنالیزکهدادنشاننییجه

راعلوفوهکیفیوتتوانودمیشیمیاییمصرفبهنیازبدون

برایروشنیترتیپراهمعنوانبهروشاینوکندیینتع

انیخابوشناسایی،یونجهعلوفهکیفیتهایویژگیلیزآنا

.گردیدمعرفیچینکشوردرهیبریدیهاینسل

دائموویچچوومعلوفووهکیفیووتدرمووؤثرپارامیرهووای

 
1 Near Infrared Reflectance Spectroscopy 
2 Crude Protein 
3 Neutral Detergent Fiber 
4  Invitro organic matter digestible 
5 Dry Matter Digestibility 
6 Acid Detergent Fiber 
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(Lolium perenne L.)روشدوباNIRموردشیمیاییو

نزدیکویارتبواطکهدادنشاننییجهوگرفتلراربررسی

لابلیوتصفتبرایشد برآوردوشد مشاهد نیایجبین

اسوویاندارداشوویبا و96/0همبسوویگیضووری بوواهضووم

لنودهایصوفتبرایهمچنینوداردوجود61/1ارزیابی

بووههمبسوویگیضوورای خووامپووروتئینوآبدرمحلووول

و19/1ارزیوابیاسویاندارداشیبا و98/0و98/0ترتی 

ارزیوابیاسیاندارداشیبا مقایسهبهتوجهباوبودند68/0

نییجهNIRوشیمیاییروشدوبینهمبسیگیضرای و

وسوری جایگزینعنوانبهNIRازتوانمیکهشدهگرفی

عناصووروکیفیووتصووفا گیووریانووداز بوورایمناسووبی

23]کورداسویفاد نباتوا اصالحهایبرنامهدرشیمیایی

مخیلوفمراحولدرمرتعویچندگونهعلوفهکیفیت[.24و

وآزمایشووگاهیروشدوازاسوویفاد بووافنولوووژیکیرشوود

وگردیودبررسوی(NIR)نزدیو لرمزمادونیسنجفیط

هایشاخصاساسبرCoronilla variaگونهکهشدبیان

گونهو بودداراراعلوفهکیفیتباالترینشد گیریانداز 

Agropyron tauriحدنیترنییپادرغذاییارزشنظراز

هوایشواخصلحوا بهنیزرویشیرشدمرحلهرد،دالرار

NIRروشو بوودبواالتردیگرمرحلهدوازعلوفهکیفیت

[.1]دانستپیشرفیهوسری ساد ،روشیرا

پوایینبورمبنویشد انجاممطالعا نیایجبهتوجهبا

درکوه(SEPییگووشیپو)ارزیابیاسیاندارداشیبا بودن

روشدوبوهگیوریانوداز بویناخیالفمعیاراشیبا وال 

ضوری بوودنبواالهمچنوینواستNIRوآزمایشگاهی

کردبیانتوانمی،هاستآنبینی ()نزدی همبسیگی

یو عنووانبوهنزدیو لرموزموادونیسونجفیوطازکه

عنووانبوهسواد حوالنیدرعووپیشرفیه،جدیدیآورفن

بورایدلوتوهزینوهنظورازمناسو وسری جایگزینی

علوفوهشویمیاییترکیبوا وکیفویهوایشاخصبررسی

همچنوین.نمووداسویفاد تووانمیغیر ومرتعیگیاهان

مخیلوفهوایانداممورددرمطالعهکهدادنشانمطالعا 

میوزانبوهفنولووژیمخیلوفمراحلدرگیاهییهاگونه

بوهتحقیوقایوندرموابنابراین؛استگرفیهانجاماندکی

بواگیواهیهوایگونوهمخیلوفهوایاندامکیفیتبررسی

پردازیم.میNIRروشازاسیفاد 



 تحقیق یشناس روش .2

 مطالعه مورد منطقه معرفی .1 .2
بغربجنو ت امرازبخشیمطالعهردمومنطقه

ولومیرمربو یک3995وسوعتباندوشنباشد.میشنوند

115فاصولهدرودریواسوط بهنسبتمیر1970ارتفاع

منطقهینا.اسوتیزد،اسیانمرکزغربِشمالکیلومیری

52º3130º53'وشمالیضعر'فیاییاجغرود محد در

صووور بووه  عمدطوووربووهمنطقهدارد.ارلرشرلیلطو

بینآنتفاعیارمنهداست.امسط وایمنهدایشتهاد

10 رماآاسواسبرست.ایادرسط ازمیر3400تا1900

سساابرمنطقه للیماشنوندشناسیاهو یسیگااساله

اسوتفراسردخش شد اصالحتنرمادووتنرمادوروش

ست.اخش یللیمهااءجزآمبرژ یطبقهبندسساابرو

و گورادیسانی51تا21بینسالیانهار حرجهدرمیوسط

[.32]است میریلیم3/98آنسالیانهندگیربامیوسط

 تحقیق شناسی روش .2 .2
 Artemisia)دشوییدرمنوهگیوا 4ازیبوردارنمونوه

sieberi)، آنوو(Salsola kerneri)، عجووو(Aelienia 

subaphylla)جووازسووفیدو(Eurotia ceratoides)بووه

ودامبورایبوودنمصورفلابلومرت درباالحضوردلیل

وگلودهیرویوش،دور ابیدایفنولوژیکی؛مرحلهسهدر

هوربورایفنولووژی،مرحلوههردرگرفت.انجامبذردهی

ازگیواهیهیوپاپنجحداللتکرار،هربرایوتکرار5گونه

وانیخوابمنطقوهدرموجوودگیواهیتیوپمخیلفنقاط

هانمونهگردید.برداشتایبوتههایگونهجاریسالرشد

طبیعویطووربهآزاد،هوایدربیشیریاوهفیه2مد به

گول(وساله)برگ،گیاهیهایاندامسپسشدند.خش 

وشود جودایکودیگراززیواددلتبانمونههربهمربوط

بورایوشود پوودربرلیآسیابتوسطجداگانهصور به
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درDA7200مودلNIRدسویگا توسوطآزمایشانجام

آمواد تهوران(دانشوگا طبیعیمناب دانشکد آزمایشگا 

کوالیبر دسویگا ایونازاسویفاد برایالزمشرطشدند.

ایونکهاستها(ای)بوتهمشابههایگونهتوسطآنبودن

آنکالیبراسویونازحاصولنیوایجوبودگرفیهانجامعمل

است.شد آورد زیرجدولدر



 مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت .1 شکل

 

راNIRدسیگا کالیبراسیونازحاصلنیایج(1)جدول

SEPمقودار،شودمیمشاهد کهگونههماندهد.مینشان

اشویبا والو درکه(ییگوشیپیاارزیابیاسیاندارد)اشیبا 

وآزمایشوگاهیروشدوبوهگیوریانداز بیناخیالفمعیار

NIRمقوودارهمچنوویناسوت،نوواچیزبسویارباشوودمویR
2
v

یو بوهنزدی وباالبسیارنیزتبیین(یاتشخیص)ضری 

NIRدسویگا بواالیبسیارکاراییدهند نشانکهباشدمی

باشد.میمخیلفهایگونهکیفیتبررسیبرای

دیوار سلولیو(N)هایکیفیازلبیلنییروژنشاخص

بووهکموو دسوویگا و(ADF)عوواریازهموویسوولولز

،موواد خشوو (CP)یکیفوویپووروتئینخووامهوواشوواخص

1)یمیابولیسومیانرژ(وDMD)هضملابل
ME) بوهکمو

هوایمخیلوفهوایمخیلوفگونوهروابطموجود،برایاندام

وبوهدسوتآوردنهواشیبعدازانجامآزمواتعیینگردید.

هوامنظوربررسینرمالبودنداد به،هاهایکیفیگونهداد 

وشورطهمگونبوودن2ازآزموناسومیرنوفکولمووگروف

سپسبررسیشد.3هاتوسطآزمونلیونواریانسبینگرو 

 
1Metabolizable Energy 
2 One-Sample Kolmogorov - Smirnov Test 
3 Levene,s Test 
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هابایکودیگرباتجزیهواریانسوآزموندانکنمیانگینداد 

هوایدراینتحقیوقجهوتمقایسوهانوداممقایسهگردید.

هایگیاهیدرمراحولمخیلوفرشودازنظورمخیلفگونه

صفا کیفیازطرحاسپلیتپال اسویفاد گردیودکوهدر

وراصولیراگونوهوفواکیورفرعویرامرحلوهیاینطرحفاک

اندامانیخابشد.یفنولوژیوفاکیورفرع

 NIR دستگاه کالیبراسیون از حاصل نتایج .1 جدول

 N ADFمیغیر

آماریمؤلفه
صحتارزیابیکالیبراسیونصحتارزیابیکالیبراسیون

R
2
c SEC R

2
vSEP R

2
cSECR

2
vSEP

96/017/095/016/098/058/099/057/0هاایبوته

R2
c کالیبراسیونتشخیصضری

SEC کالیبراسیوناسیاندارداشیبا

R2
v پژوهشصحتارزیابییاسنجیاعیبارتشخیصضری

SEP ارزیابیاسیاندارداشیبا



 نتایج .3
هورهایمیانگینواریانستجزیهازآمد دستبهنیایج

فنولووژیکیمرحلوهسهدرعلوفهکیفیفاکیورهایازی 

است:زیرشرحبهگیاهان

بواهواگونوهمخیلوفهوایانودامخوامپروتئیندرصد

گولمورددرجزبه)یافتکاهشفنولوژیمرحلهپیشرفت

A. subaphylla.)سوووالهدرخوووامپوووروتئینحووودالل

S. kerneriپوروتئینحداکثرو%36/1بذردهیمرحلهدر

%19/9رویشویمرحلوهدرA. subaphyllaبورگدرخام

پوروتئیندرصودبواالترینرویشیمرحلهدرشد.مشاهد 

نیتورنییپاوA. subaphylla19/9%برگبهمربوطخام

S. kerneri73/4%سوالهبوهمربووطخامپروتئیندرصد

مربوطخامپروتئیندرصدباالترینگلدهیمرحلهدربود.

پوروتئیندرصودنیترنییپاوA. sieberi78/7%برگبه

مرحلوهدربود.A. subaphylla31/2%لگبهمربوطخام

بورگبوهمربووطخوامپوروتئیندرصدباالترینبذردهی

A. sieberi43/6%خووامپووروتئیندرصوودنیتوورنییپوواو

(.2جدول)بودS. kerneri36/1%سالهبهمربوط

 یزد ندوشن مراتع در فنولوژی مختلف مراحل در گیاهی مختلف هایگونه مختلف هایاندام خام پروتئین درصد .2 جدول

 بذردهی گلدهی رویشی 

 گل ساقه برگ گل ساقه برگ ساقه برگ

Ar. S 9/05±0/2aAv 4/61±0/2bAwx 7/78±0/3aBv 2/83±0/1cBw 4/94±0/3bAv 6/43±0/1aCv 1/75±0/2cCvw 3/04±0/4bBv 

Ae. S 9/19±0/3aAv 5/19±0/3bAw 5/49±0/3aBw 4/05±0/3bBv 2/31±0/2cAw 3/69±0/3aCw 2/45±0/3bCv 2/39±0/3bAvw 

Sa.K 6/43±0/4aAw 4/73±0/2bAwx 4/29±0/2aBx 3/19±0/3bBw 2/4±0/1bAw 2/75±0/2aCx 1/36±0/1bCw 2/35±0/2aAvw 

Er.C 8/85±0/3aAv 7/65±0/2bAv 5/1±0/2aBwx 4/2±0/2bBv 2/5±0/4cAw 3/16±0/3aCwx 1/7±0/3bCvw 2/49±0/2abAvw 


باشد.میفنولوژیمرحلهی دروگونهی درمخیلف،هایاندامدردانکنآزموناساسبردرصد5سط درداریمعنتفاو نبودبیانگرمشابه(a, b, c)حروف .1

باشد.میگونهی درواندامی درفنولوژی،مخیلفمراحلدردانکنآزمونبراساسدرصد5سط درداریمعنتفاو نبودبیانگرمشابه(A, B, C)حروف .2

 باشد.میفنولوژیمرحلهی درواندامی درمخیلف،هایگونهدردانکنآزمونبراساسدرصد5سط دردارمعنیتفاو نبودبیانگرمشابه(v, w, x, y, z)حروف .3

 است.بود بذرحاویهایلسمتبذردهیمرحلهدرگلازمنظور .4
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بواهواگونوهمخیلوفهوایانودامدرنیوزADFدرصد

وحوداللکوهیابودمویافوزایشفنولوژیمرحلهپیشرفت

مرحلووهدرA. sieberiبوورگدرترتیوو بووهآنحووداکثر

بوذردهیمرحلهدرA. subaphyllaسالهو%6/17رویشی

بواالترینرویشویمرحلوهدر.شوودمویمشاهد 42/53%

وA. subaphylla44/43%سوالهبوهمربوطADFدرصد

A. sieberiرگبوبوهمربووطADFدرصودتورینپوایین

ADFدرصودبواالترینگلدهیمرحلهدرباشد.می6/17%

تورینپوایینوE. ceratoides93/49%سوالهبوهمربوط

باشد.میA. sieberi43/23%رگببهمربوطADFدرصد

سوالهبوهمربوطADFدرصدباالترینبذردهیمرحلهدر

A. subaphylla42/53%درصوودتوورینپووایینوADF

(.3جدول)استA. sieberi61/25%رگببهمربوط

 یزد ندوشن مراتع در فنولوژی مختلف مراحل در گیاهی مختلف هایگونه مختلف هایاندام ADF درصد .3 جدول

 بذردهی گلدهی رویشی 

 گل ساقه برگ گل ساقه برگ ساقه برگ

Ar. S 17/6±1/2bBy 28/24±2/2aBx 23/43±1/7bAy 40/41±1/2aAx 25/32±1/9bAx 25/61±1/1bAx 40/55±0/8aAx 28/72±0/6bAx 

Ae. S 39/62±0/5aCv 43/44±0/7aCv 44/25±1/4bBv 49/39±1/5aBw 42/27±0/6bAv 50/94±0/7aAv 53/42±0/9aAv 44±1/2bAv 

Sa.K 27/31±1/2bBw 38/61±0/6aBw 30/07±1/5bBx 49/67±1/2aAvw 33/35±0/4bBw 38/05±1/2cAw 51/8±1/0aAvw 42/78±0/5bAvw 

Er.C 21/45±1/8bCx 38/78±1/9aBw 34/62±0/8bBw 49/93±1/1aAvw 35/81±0/6bBw 39/21±1/2bAw 51/23±1/2aAvw 39/75±0/9bAw 



مرحلوهپیشرفتبانیزمخیلفهایاندامDMDدرصد

بوهDMDحوداکثروحوداللکهیابدمیکاهشفنولوژی

بووذردهیمرحلووهدرA. subaphyllaسووالهدرترتیوو 

%13/48رویشویمرحلوهدرA. sieberiبرگو84/15%

DMDدرصدباالترینرویشیمرحلهدر.شودمیمشاهد 
درصودتورینپایینوA. sieberi13/48%برگبهمربوط

DMDسالهبهمربوطA. subaphylla21/25%باشد.می

بورگبوهمربوطDMDدرصدباالترینگلدهیمرحلهدر

A. sieberi72/42%درصودترینپایینوDMDمربووط

بوذردهیمرحلهدرباشد.میS. kerneri24/19%سالهبه

A. sieberiبوورگبووهمربوووطDMDدرصوودبوواالترین

سوالهبوهمربووطDMDدرصودتورینپایینو43/40%

A. subaphylla84/15%(.4جدول)باشدمی

 یزد ندوشن مراتع در فنولوژی مختلف مراحل در گیاهی مختلف هایگونه مختلف هایاندام DMD درصد .4 جدول

 بذردهی گلدهی رویشی 

 گل ساقه برگ گل ساقه برگ ساقه برگ

Ar. S 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 

Ae. S 30/04±0/5aAy 25/21±0/5bAx 24/67±1/2aBy 19/84±1/3bBw 24/97±0/4aAy 18/41±0/5bCx 15/84±0/8bCx 23/58±1/0aAx 

Sa.K 39/02±1/1aAx 29±0/5bAw 35/85±1/2aBw 19/24±1/0cBw 32/36±0/4bAw 28/64±1/0aCw 16/72±0/8cBwx 24/56±0/4bBwx 

Er.C 44/87±1/6aAw 30/09±1/6bAw 32/44±0/8aBx 19/45±0/9bBw30/37±0/5aAw 27/85±0/9aCw 17/33±1/0bBwx 27/12±0/8aAw 



نیوزمخیلفهایاندام(ME)میابولیسمیانرژیمقدار

وحوداللکوهیابودمیکاهشفنولوژیمرحلهپیشرفتبا

 .Aسووالهدرترتیوو بووهمیابولیسوومیانوورژیحووداکثر

subaphyllaبووذردهیمرحلووهدر(MJ/KgDM69/0)و
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(MJ/KgDM18/6)رویشویمرحلوهدرA. sieberiبورگ

انورژیمقدارباالترینرویشیمرحلهدر.شودمیمشاهد 

A. sieberiبووووورگبوووووهمربووووووطمیابولیسووووومی

(MJ/KgDM18/6)انووورژیمقووودارتووورینپوووایینو

A. subaphyllaسوووالهبوووهمربووووطمیابولیسووومی

(MJ/KgDM29/2).بوواالترینگلوودهیمرحلووهدراسووت

A. sieberiبورگبوهمربووطمیابولیسومیانورژیمقودار

(MJ/KgDM27/5)انووورژیمقووودارتووورینپوووایینو

S. kerneriسووووالهبووووهمربوووووطمیابولیسوووومی

(MJ/KgDM27/1)بووذردهیمرحلووهدرشوود.تعیووین

بوورگبووهمربوووطمیابولیسوومیانوورژیمقووداربوواالترین

A. sieberi(MJ/KgDM87/4)انرژیمقدارترینپایینو

A. subaphyllaسوووالهبوووهمربووووطمیابولیسووومی

(MJ/KgDM69/0) (.5جدول)شدگیریانداز

 (MJ/KgDM) یزد ندوشن مراتع در فنولوژی مختلف مراحل در گیاهی مختلف هایگونه مختلف هایاندام (ME) متابولیسمی انرژی .5 جدول

 بذردهی گلدهی رویشی 

 گل ساقه برگ گل ساقه برگ ساقه برگ

Ar. S 6/18±0/2aAv 4/37±0/3bAv 5/27±0/3aBv 2/54±0/2bBv 4/81±0/3aAv 4/87±0/1aBv2/45±0/1cBv 4/2±0/1bBv 

Ae. S 3/11±0/1aAy 2/29±0/1bAx 2/19±0/2aBy 1/37±0/2bBw 2/25±0/1aAx 1/13±0/1bCx 0/69±0/1bCx 2/01±0/2aAy 

Sa.K 4/63±0/2aAx 2/93±0/1bAw 4/1±0/2aBw 1/27±0/2cBw 3/5±0/1bAw 2/87±0/2aCw 0/84±0/1cCwx 2/12±0/1bBxy 

Er.C 5/63±0/3aAw 3/12±0/3bAw 3/52±0/1aBx 1/31±0/2bBw 3/16±0/1aAw 2/73±0/2aCw 0/95±0/2bBwx 2/61±0/1aAwx 

 

 گیرینتیجه و بحث  .4
کالیبراسیونبرایحاضرتحقیقهایداد SEPمیزان

باشدمیADF57/0فاکیوربرایو16/0نییروژنوریفاک

بهADFونییروژنفاکیوربرایتشخیصضری میزانو

در[29]زمینووهایووندرباشوود.مووی99/0و98/0ترتیوو 

بعوودیکارهووایبوورایمهموویمرجوو بووهکووهیامقالووه

وCPبورایراSEPمیزانگشتتبدیلNIRٔ  نهیدرزم

ADFمیوزانو56/1و74/0ترتی بهR
ترتیو بوهرا2

پروتئینبرایراSEPمیزانآورد.دستبه96/0و99/0

Rمیزانو68/0خام
.[24و23]آورددستبه98/0را2

31/0و13/0ترتی بهADFوCPبرایراSEPمیزان

Rمیزانو
آورددسوتبوه99/0فواکیوردوهوربرایرا2

بوینراارزیوابیهمبسیگیضرای خودتحقیقدر.[14]

ماهایداد بنابراین؛[28]آوردنددستبه96/0تا99/0

برتوریSEPلحوا از[24و14،23]هوایداد بهنسبت

توانمیSEPکممقادیربهتوجهباهمچنیندارند.نسبی

عنووانبوهنزدیو لرمزمادونیسنجفیطازکهکردانیب

تووانمویساد حالنیدرعوپیشرفیهجدیدیآورفنی 

دلوتوهزینوهنظرازمناس وسری جایگزینیعنوانبه

شویمیاییترکیبوا وکیفویهوایشواخصبررسویبرای

کرد.اسیفاد غیر ومرتعیگیاهانعلوفه

هوایگونهعلوفهکیفیتحاضر،تحقیقنیایجاساسبر

دارمعنویتفواو درصد،5سط درمطالعهموردمخیلف

علوفوهتیوفیکبوریموؤثرعامولیاهیگگونهنوع.دارند

درهواگونوهذاتیتواناییبهمربوطاخیالفاینوباشدمی

هایشواناندامدرهاآنتبدیلوخاکازغذاییموادجذب

یاهیوگگونوههردر[.26و1،2،5،10،13،25]است

سورعتسواله،طولبرگ،شیآرابرگ،نوعا ،یگساخیار

تیوفیککننود نیویتعا یوگرشوددور طولوا یگرشد

[.21]است

فنولووژیمرحلوهکوهدهودموینشانهمچنیننیایج

علوفووهکیفیووترویبووربووذردهی(وگلوودهی)رویشووی،

داریمعنویاثوردرصود5سط دربررسیموردهایگونه

رشودمرحلهازعلوفهکیفیتگونه،هردرکهیطوربهدارد

پروتئینمیزانویابدمیکاهشبذردهیمرحلهتارویشی
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مرحلوهدرهاگونههضملابلیتومیابولیسمیانرژیخام،

کمیرینبذردهیمرحلهدرومقداربیشیرینرویشیرشد

فنولووژیمراحولپیشورفتبازیرادهدمینشانرامقدار

ویافیوهافوزایشسلولیدیوار درموجودفیبرمیزانگیا 

درصودکواهشبوایابود.مویکواهشخامپروتئیندرصد

هضووممیووزانازADFدرصوودافووزایشوخووامپووروتئین

یانوورژزانیوومنیهمچنوووشوود کاسوویهعلوفووهپووذیری

علوفوهتیوفیکجوهینیدروابودییموکاهشیسمیمیابول

کوهگفوتتووانمویمطلو ایندیتائدر.ابدییمکاهش

غذاییارزشوترکی برمؤثرعاملنیترمهمرشدمرحله

هوایبافوتگیوا ،رشودمووازا بوه.باشدمیمرات علوفه

هوابافوتایونیابد،میافزایشنگهدارند وبخشاسیحکام

همویسلولز،ازجملهساخیاریهایکربوهیدرا ازبیشیر

شودنترکاملبابنابراین؛اندشد تشکیللیگنینوسلولز

سواخیاریهوایکربوهیودرا مقوداربورگیوا ،رشددور 

پیشورفتبواپوروتئینغلظوتکهیدرحالشود.میافزود 

بینمعکوسیرابطهلذا،استیافیهکاهشگیا رشددور 

[.6و3،5]داردوجودگیا درخامالیافوپروتئینمیزان

ویوپالسووومیسدرنیپوووروتئنکوووهیابوووهتوجوووهبوووا

ر یووذخیسوولولوار یوددریسوواخیمانیهووادرا یوکربوه

یسولولوار یدضخامتبهجیتدربها یگرشدباوشوندیم

(ADF) حجومکواهشموجو امورنیواشودیمافزود

ADFوپوروتئیننیبیمنفرابطهوگرددیمیوپالسمیس

جووانگیاهواناینکوهبهتوجهبا[.31و17]دیآیمدیپد

دیووار دارای،انودافیوهیشکلجوانیهاسلولازمعموالً

مرحلوهدرنییجوهدرباشوندیموظریوفونوازکسلولی

فیبور،ADFلیگنین،مقداررشدابیداییمراحلورویشی

گیوا سنافزایشبازمانهمولیشودمیکمسلولزوخام

میوزانبوروشوودمویترخشنوترمیضخسلولیدیوار 

[.19]گرددمیافزود لیگنینوخامالیاف

یهواانودامتیوفیکدهود،موینشواننیوایجهمچنین

دروباشودیمویداریمعنوتفواو یداراهواگونهمخیلف

هااندامریساازباالتربرگتیفیکمخیلف،یهااندامانیم

-اندامعلوفهکیفیتشدبیانمطل نیادیتائدر.باشدیم

،گلوساله،برگانیماز.ستینیکسانگیا مخیلفهای

نیبنوابرا؛اسوتدیگرهایاندامسایرازباالتربرگکیفیت

باشودبیشیرعلوفهدرسالهبهبرگنسبتکهایعلوفهدر

فعوالرشودمرحلوهدرلوذا.استترمطلوبعلوفهکیفیت

غوذائیارزشاسوتبیشویرعلوفهدربرگمیزانکهگیا 

نشووانجووداولنیهمچنوو[.11]باشوودموویبیشوویرعلوفووه

اریبسوگوریدیهااندامبهنسبتسالهتیفیککهدهدیم

هاسالهکهاستشد گزارشنهیزمنیادرباشدیمنییپا

DMDوCPکواهشبواکوههسیندییباالبریفیمحیو

[.18]استهمرا 

تحقیقوا مرتعویگیاهوانغذاییارزشدربار اگرچه

مووورددرمیأسووفانهولوویاسووت،گرفیووهصووور زیووادی

درانودکیاطالعوا بررسیایندرمطالعهموردهایگونه

A. sieberiگونوهخوامپوروتئیندرصدباشد.میدسیرس

81/12تا04/4بین1380و1378،1379سالسهطی

کوهبررسویایوننیوایجبواکوه[12]آمددستبهدرصد

انودکیآمود دسوتبوه19/9توا36/1بوینآنیدامنه

توا3/35بوینADFدرصدنیایجهمچنیندارد،اخیالف

42/53تووا6/17بووینبررسوویایوونحاصوولو[12]7/69

بورایآمود دسوتبوهMEمقداروDMDدرصد.است

توا84/15بوینترتی بهبررسیایندرA. sieberiگونه

مطالعوهدرآنمقوداروباشودمی18/6تا69/0و13/48

34/6توا62/1و11/49توا34/21بینترتی بهدیگری

کوهباشودمویاخویالفانودکیدارایکوه[12]باشودمی

درومطالعوهمووردمنطقهنوعباارتباطدرراآنتوانمی

منوواطق،میفوواو بارنوودگیمیووزانووهووواآبنییجووه

مخیلوفهوایانودامتفکی همچنینوخاکخصوصیا 

دانست.بررسیایندرهاگونه

درعلوفوهتیوکموتیوفیککوهدهندیمنشانجینیا

هومبوهنسبتیمیفاوتالعملعکسرشد،مخیلفمراحل

تیریموداعموالیبرامهمنکیهنیاگرفیننظردردارند،

وورودخیتوارکهاستواض .باشدیمیضرورچرا یصح

ا یوگوخواکلحا ازمرت یآمادگبهیبسیگدامخروج

درکوهطوورهموان،(بهوار)یشیرومرحلهیابیدادر.دارد
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ازبواالتراهوانیگعلوفوهتیفیکشد،انیبزینقیتحقنیا

لیودلبوهچورا،فصلیابیدادراما؛باشدیممراحلریسا

باعو دامیهواگلوهورودخاک،بودنمرطوبویبارندگ

درزیونوشودخواهودخواکشیفرسا یتسرویلگدکوب

درمانود گرسونهیهواداممکوررونیسنگیچراصور 

یبوالاهوانیگیبورایاندکمجددشیروفرصتزمسیان،

خواهودا یوگ یوتخرموجو روندادامهباوماندخواهد

دوممرحلووهدرچوورابووهآنمقاومووتوا یووگدیووتول.شوود

نیاکهاستی(شیرورشد)اولمرحلهازشیریبی(گلده)

نیوایجبوهتوجهبابنابراین؛استتیاهمحائزدامداریبرا

تووانمویتحقیوق،ایوندرعلوفهکیفیتتعیینازحاصل

دردامچرایبرایزماننیترمناس رارویشیدور اواخر

خوامپروتئیننظرازگیاهانزمان،ایندرزیراگرفتنظر

لورارمطلووبیشورایطدرمیابولیسمیانرژیحدودیتاو

دراخوویاللایجووادومرتوو بووهخسووار امکووانودارنوود

است.کمیرمرحلهایندرگیاهانزادآوری

 

 سپاسگزاری
هاخانموآخشیومعیمدیهداییی،مهندسآلایاناز

هووایهمکوواریبخوواطرسووازچووار وخسوورویمهنوودس

دانشوکد ازهمچنینوپروژ ایناجرایدرارزشمندشان

شود.میسپاسگزاریتهراندانشگا طبیعیمناب 
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