
 

 

 ّبی گل هحوذی ٍ هقبیسِ آى ثب یًَجِ، ثب استفبدُ اص تکٌیک تَلیذ گبص  ثشسسی اسصش غزایی سشضبخِ
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 ٍ اػضبی ّیبت ػلوی گشٍُ ػلَم داهی داًطگبُ ثبٌّش  ثِ تشتیت داًطجَی کبسضٌبسی اسضذ
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 چکیذُ

ثِ هٌظَس تؼییي اسصش غزایی سشضبخِ گل هحوذی ٍ هقبیسِ آى ثب ػلَفِ یًَجِ ثب استفبدُ اص تکٌیک تَلیذ گبص اًجبم  ایي آصهبیص

 )ّبی هشسَم آصهبیطگبّی  ّبی گل هحوذی ٍ یًَجِ پس اص تؼییي تشکیجبت ضیویبیی ثب سٍش ّبی سشضبخِ ًوًَِ. ضذ

2000AOAC,)ّبی  هَلفِ. ّبی هخضَظ دستگبُ تَلیذ گبص اًکَثبسیَى ضذًذ ، ثِ ّوشاُ ثبفش ٍ هبیغ ضکوجِ دس داخل سشًگ

P= a+b (1-e)پزیشی ثب استفبدُ اص هذل  تجضیِ
-ct  ًشم افضاس ٍFitcurve اطالػبت ثِ دست آهذُ ثب استفبدُ اص ًشم. تؼییي ضذ  

سبػت  24هیضاى گبص تَلیذ ضذُ پس اص  . اًجبم ضذ.t-testّب ثب آصهَى  هقبیسِ آهبسی هیبًگیي. تجضیِ آهبسی ضذ  SASافضاس

 96، ٍلی هیضاى گبص تَلیذ ضذُ پس اصایي هذت تب (>1/0P)ّبی گل هحوذی ًسجت ثِ یًَجِ کوتش ثَد  اًکَثبسیَى ثشای سشضبخِ

ٍ  45/8طی قبثل هتبثَلیسن ثشای سشضبخِ گل هحوذی ٍ ػلَفِ یًَجِ ثِ تشتیتهیضاى اًش. داسی هطبّذُ ًطذ سبػت اختالف هؼٌی

هگبطٍل دس ّش کیلَگشم هبدُ خطک ٍ هیضاى گَاسش پزیشی هبدُ آلی ًیض ثشای سشضبخِ گل هحوذی ٍ ػلَفِ یًَجِ ثِ   86/8

 .ٍ دسصذ تؼییي ضذ 41/58ٍ  75/55تشتیت 

 غزایی ٍ تَلیذ گبص سشضبخِ گل هحوذی، یًَجِ، اسصش :ّای کلیذی ٍاژُ

 

 هقذهِ

اسصیبثی هیضاى هصشف ٍ قبثلیت ّضن خَساک ثب سٍش استفبدُ اص حیَاى صًذُ ثسیبس ٍقت گیش ٍ پش ّضیٌِ ثَدُ ٍ ًیبص ثِ هقذاس 

ّبی هشسَم  گیشی کشدکِ یکی اص سٍش ّبی آصهبیطگبّی ًیض اًذاصُ ّب سا هی تَاى ثب سٍش قبثلیت ّضن خَساک. صیبدی خَساک داسد

ای ثشای اسصیبثی هَاد خَساکی ُ  ّبی اخیش ایي سٍش ثِ طَس گستشد دس سبل(. 1979)هٌک ٍ ّوکبساى  .ثبضذ تَلیذ گبص هی سٍش

گیشد ٍ ًطبى دادُ ضذُ است کِ ّوجستگی ثبالیی ثیي گبص تَلیذ ضذُ ٍ قبثلیت ّضن ظبّشی هَاد خَساکی  هَسد استفبدُ قشاس هی

ّب ٍ گبص تَلیذ ضذُ، ثشای ثشآٍسد قبثلیت ّضن، اًشطی  استفبدُ اص تشکیجبت ضیویبیی خَساک سٍاثط سگشسیًَی دقیقی ثب. ٍجَد داسد

ای هَسد  صَست دٍسُ است کِ ثِ   گل هحوذی گیبّی ثب سضذ سشیغ. ّب پیطٌْبد ضذُ است قبثل هتبثَلیسن ٍ اسصش غزایی خَساک

ایي . ثبضذ سجی ثشای استفبدُ دس تغزیِ دام ثشخَسداس هیّبی ّشس ضذُ احتوبالً اص پتبًسیل هٌب گیشد ٍ سشضبخِ ّشس قشاس هی

ّبی گل هحوذی ٍ  هقبیسِ آى ثب ػلَفِ یًَجِ  آصهبیص ثب ّذف تؼییي اًشطی قبثل هتبثَلیسن ٍ قبثلیت ّضن هبدُ آلی سشضبخِ

 .اًجبم ضذ

 

  



 

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

کیلَهتشی ضْش کشهبى ٍ ػلَفِ  20ُ سٍح ٍاقغ دس هحوذی اص هضسػِ ایستگبُ تحقیقبتی ضْیذ صًذ ّبی گل گیشی اص سشضبخِ ًوًَِ

. سبػت اًجبم ضذ 48گشاد ثِ هذت  دسجِ سبًتی 60ّب دس آٍى  خطک کشدى ًوًَِ. یًَجِ اص هضسػِ داًطگبُ ضْیذ ثبٌّش اًجبم ضذ

 )بّی تؼییي ضذ ّبی هشسَم آصهبیطگ تشکیجبت ضیویبیی ثش اسبس سٍش. هتشی آسیبة ضذًذ هیلی 2ّب ثب آسیبة هجْض ثِ الک  ًوًَِ

2000AOAC,) .ًَِّب ثِ ّوشاُ ثبفش ٍ  ّبی هَسد ثشسسی ثب استفبدُ اص اًکَثبسیَى ًوًَِ هیضاى گبص تَلیذ ضذُ حبصل اص تخویش ًو

تکشاس دس  3گشم اص ّش ًوًَِ ثب  هیلی200دس ایي سٍش (. 1979)هٌک ٍ ّوکبساى . هبیغ ضکوجِ دس ضشایط آصهبیطگبّی اًجبم ضذ

P= a+b (1-e)پزیشی ثب هذل  ّبی تجضیِ هَلفِ. ی هخصَظ قشاس گشفتّب داخل سشًگ
-ct  استفبدُ اص ًشم افضاس ٍFitcurve 

هَسد هقبیسِ  t-test  ّب ثب آصهَى تجضیِ آهبسی ضذ ٍ هیبًگیيSAS افضاس  دست آهذُ ثب استفبدُ اص ًشم  اطالػبت ثِ. ثشآٍسد گشدیذ

 . هبدُ آلی ثِ تشتیت ثب استفبدُ اص فشهَل ّبی ریل هحبسجِ گشدیذ پزیشی اًشطی قبثل سَخت ٍ سبص ٍ گَاسش. قشاس گشفت

ME(MJ/KGDM)=2.20+0.136×GP+0.057×CP+0.0029×CF2  ٍ 

 IVOMD(%)=140.88+0.889×GP+0.45×CP+0.0651×XA 

 

 ًتایج ٍ بحث

هیضاى (. 1جذٍل)صذ تؼییي ضذ دس 4/11ٍ  7/9یًَجِ ثِ تشتیت   گل هحوذی ٍ ػلَفِ  هیبًگیي غلظت پشٍتئیي خبم دس سشضبخِ

اسصش غزایی گیبّبى تحت تبثیش . کوتش اص ػلَفِ یًَجِ ثَد( >05/0P)داسی  پشٍتئیي خبم سشضبخِ گل هحوذی ثِ طَس هؼٌی

هشحلِ سضذ گیبُ دس ٌّگبم ثشداضت ثیطتش اص ّش ػبهل دیگشی ثش . ثبضذ ػَاهل هختلفی هبًٌذ آة ٍ َّا، خبک ٍ هشحلِ سضذ گیبُ هی

  داسی طَس هؼٌی هقذاس الیبف ًبهحلَل دس ضَیٌذُ خٌثی دس ػلَفِ یًَجِ ثِ. گزاسد ػلَفِ ٍ هیضاى پشٍتئیي خبم آى تبثیشهیکیفیت 

(05/0P< )ِتب  2ّبی اًکَثبسیَى  حجن گبص تَلیذی ثشای ػلَفِ یًَجِ دس صهبى(. 2جذٍل )ّبی گل هحوذی ثیطتش ثَد  اص سشضبخ

ثبالتش ثَدى هیضاى گبص تَلیذی ػلَفِ یًَجِ . ًسجت ثِ سشضبخِ گل هحوذی ثیطتش ثَد( >P 05/0)داسی  سبػت، ثِ طَس هؼٌی 24

هیضاى گبص ( 1383) هٌصَسی ٍ ّوکبساى . تَاى ثِ ثبالتش ثَدى پشٍتئیي خبم آى دس هقبیسِ ثب سشضبخِ گل هحوذی ًسجت داد سا هی

دس ایي هطبلؼِ ػلَفِ یًَجِ . ج آصهبیص حبضش گضاسش کشدًذّبی هختلف اًکَثبسیَى سا هطبثِ ًتبی تَلیذی ػلَفِ یًَجِ دس صهبى

دسصذ هیضاى گبص ثیطتشی تَلیذ  5/3ٍ  3/7دسصذ ًسجت ثِ ػلف ًی ٍ کبُ گٌذم ثِ تشتیت ثب پشٍتئیي خبم  96/14ثب پشٍتئیي خبم 

بال ثَدى اًشطی قبثل هتبثَلیسن ًیض گضاسش کشدًذ کِ ثبال ثَدى تَلیذ گبص دس ضشایط آصهبیطگبّی ثیبًگش ث( 1995) دت ٍ سیٌگ. کشد

 .ثبضذ ّبی ضکوجِ هی ٍ ّن چٌیي سبیش هَاد هغزی الصم ثشای فؼبلیت هیکشٍاسگبًیسن
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 (بر اساس هادُ خشک)ّای یًَجِ ٍ سرشاخِ گل هحوذی   هیاًگیي ترکیبات شیویایی در علَفِ -1جذٍل

 ػلَفِ یًَجِ (دسصذ)تشکیت ضیویبیی 
 سشضبخِ 

 هحوذیگل 
SEM 

 سطح 

 داسی هؼٌی

 52/0 31/0 81/94 47/94 هبدُ خطک

 04/0 11/1 53/91 04/91 هبدُ آلی

 006/0 22/0 70/9 40/11 پشٍتئیي خبم

 0001/0 90/0 28/34 80/55 الیبف ًبهحلَل دس ضَیٌذُ خٌثی

 0001/0 34/0 14/23 69/40 الیبف ًبهحلَل دس ضَیٌذُ اسیذی

 03/0 06/0 71/1 62/1 چشثی خبم

 03/0 14/0 34/7 42/8 خبکستش خبم

 

، قابلیت ّضن (گرم هادُ خشک ًوًَِ هیلی 200بر حسب )ّای هختلف اًکَباسیَى   حجن گاز تَلیذ شذُ در زهاى -2جذٍل

 ّای یًَجِ ٍ سرشاخِ گل هحوذی هادُ آلی ٍ اًرژی قابل هتابَلیسن برای علَفِ

 داسی سطح هؼٌی SEM هحوذی سشضبخْگل ػلَفِ یًَجِ حجن گبص تَلیذ ضذُ

 009/0 44/0 56/9 54/12 سبػت 2

 0005/0 33/0 51/19 45/24 سبػت 4

 0001/0 24/0 82/23 09/30 سبػت 6

 0002/0 37/0 52/28 74/35 سبػت 8

 0004/0 45/0 64/34 69/41 سبػت 12

 01/0 47/0 92/45 90/48 سبػت 24

 87/0 57/0 29/53 14/53 سبػت 48

 66/0 58/0 11/56 64/55 سبػت 72

 52/0 52/0 63/58 99/57 سبػت 96

IVOMD 41/58 75/55 42/0 01/0 

ME 86/8 45/8 06/0 01/0 

IVOMD : (دسصذ)گَاسش پزیشی هبدُ آلی 

ME : (هگبطٍل دس کیلَگشم هبدُ خطک)اًشطی قبثل هتبثَلیسن 



 

 


