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 چکیذُ

ّذف اص پژٍّص حبضش ثشسسی اسصش غزایی قسوتْبی َّایی گیبُ سیت صهیٌی ٍ ثشخی اص گیبّبى ّوشاُ دس هزضاس  شطزت سزیت    

ًتبیح ثذست آهذُ ًطبى هی دّذ شزِ   .ثَد NIRSصهیٌی دس استبى اسدثیل ثب استفبدُ اص سٍضْبی ضیویبیی تعییي هَاد هغزی ٍ سٍش 

قسوتْبی َّایی سیت صهیٌی ٍ ّوچٌیي علفْبی ّشص ّوشاُ آى دس هضاس  شطزت سزیت صهیٌزی داسای قبثلیزت ّسزن ًسزجتب ثزب یی        

اص ًظزش ثزشآٍسد هیزضاى هزبدُ آ زی ٍ       NIRSدٍ سٍش ضزیویبیی ٍ  . ّستٌذ شِ ًطبى اص اسصش غزایی ثب ی ایي هزَاد خزَساشی داسد  

ٍ قبثلیت ّسزن تفزبٍت هعٌزی داسی     NDF ،ADFبم تفبٍت هعٌی داسی ثب یکذیگش ًذاضتِ ٍ ی دس هَسد ثشآٍسد هیضاى پشٍتئیي خ

 (.P<05/0)هطبّذُ گشدیذ 

 سیب سمیىی، قسمتهبی هًایی، گیبهبن همزاٌ، ارسش غذایی :ياژٌ هبی کلیدی

 
 

 هقذهِ

شبضت سیت صهیٌی دس دًیب ثعذ اص گٌذم، ثشًح ٍ رست دس هقبم چْبسم ثَدُ ٍ دس صهشُ هحصَ ت استشاتژیک هحسَة هی ضَد 

سیت صهیٌی ثِ صَست سٌتی ثشای تَ یذ غذُ شطت ضذُ ٍ ضبخ ٍ ثشگ آى ثِ عٌَاى یک هبدُ دٍس سیختٌی دس (. 1375خذادادی، )

دس  92-91سطح صیش شطت سیت صهیٌی دس سبل صساعی (. 1982شبساچی، )س هی گیشد ًظش گشفتِ هی ضَد ٍ شوتش هَسد استفبدُ قشا

، (1992دٍهیٌگَئض، )تي علَفِ خطک ثِ اصای ّش ّکتبس  6ا ی  4ّکتبس ثَدُ شِ ثب احتسبة تَ یذ  21187استبى اسدثیل، ثِ هقذاس 

دثیل اص قسوت ّبی َّایی گیبُ سیت صهیٌی دس دس هٌطقِ اس .تي ثشآٍسد تَ یذ قسوت ّبی َّایی خَاّذ ثَد 127122ا ی  84748

 زا ّذف . تغزیِ ًطخَاسشٌٌذگبى ثطَس سٌتی استفبدُ هی ضَد ٍ ی ّیچ گًَِ ثشآٍسدی اص ًظش اسصش غزایی آى ثِ عول ًیبهذُ است

هیٌی دس اص پژٍّص حبضش ثشسسی اسصش غزایی قسوتْبی َّایی گیبُ سیت صهیٌی ٍ ثشخی اص گیبّبى ّوشاُ دس هضاس  شطت سیت ص

 .هی ثبضذ NIRSاستبى اسدثیل ثب استفبدُ اص سٍضْبی ضیویبیی تعییي هَاد هغزی ٍ سٍش 

 

 مًاد ي ريشهب

ثِ هٌظَس اخشای ایي پژٍّص اص هضاس  هختلف هٌطقِ ًیبس ٍاقع دس ضْشستبى اسدثیل ًوًَِ ثشداسی اًدبم ضذُ ٍ ثِ اخضای تطکیل 

گیبّبى ّوشاُ . گیبّبى ّوشاُ دس هضسعِ شطت سیت صهیٌی ضٌبسبیی ٍ تفکیک ضذدٌّذُ آى اص قجیل ثشگ، دهجشگ ٍ سبقِ ٍ ثشخی 

 ٍ پیچک صحشایی ( Chenopodium album)، سلوک (Amaranthusretroflexus)هَسد ثشسسی ضبهل تبج خشٍس 



 

 

(Convolvulus arvensis )خبشستش، ا یبف هیضاى هبدُ خطک، هبدُ آ ی، پشٍتئیي خبم، چشثی خبم، ًوًَِ ّب خْت تعییي . ثَدًذ

هیضاى قبثلیت ّسن هبدُ . هَسد آًب یض قشاس گشفتٌذ( ADF)ٍ ا یبف حبصل اص ضَیٌذُ اسیذی ( NDF)حبصل اص ضَیٌذُ خٌثی 

ّوچٌیي ًوًَِ ّبی هَسد ًظش ثب استفبدُ اص دستگبُ . ثشآٍسد گشدیذ( 1983)خطک ثب استفبدُ اص فشهَل پیطٌْبدی اٍدی ٍ ّوکبساى 

دادُ ّبی . خْت تعییي هیضاى هَاد هغزی ٍ قبثلیت ّسن هبدُ خطک پشتَتبثی ضذًذ( Inframatic 860) طیف سٌح هبدٍى قشهض

هَسد آًب یض قشاس  GLMٍ سٍیِ  SASثذست آهذُ تَسط دٍ سٍش دس قب ت یک طشح شبهال تصبدفی ثب استفبدُ اص ًشم افضاس آهبسی 

 .ثِ عٌَاى سطح هعٌی داسی  حبظ گشدیذ 05/0ٍ سطح  LSMEANSهقبیسِ هیبًگیٌْب ثب استفبدُ اص . گشفت

 وتبیج ي بحث

ًطبى هی دٌّذ شِ قسوتْبی َّایی سیت صهیٌی ٍ ّوچٌیي علفْبی ّشص ّوشاُ آى دس هضاس  شطت سیت صهیٌی  2ٍ  1خذاٍل 

دس سٍش ضیویبیی، اص ثیي قسوتْبی هختلف َّایی سیت صهیٌی سبقِ اصلی داسای شوتشیي . داسای قبثلیت ّسن ًسجتب ثب یی ّستٌذ

، هیضاى قبثلیت ّسن سبقِ NIRSدس حب یکِ ثب استفبدُ اص (. 27/83دس هقبثل  47/63)ٍ ثشگ داسای ثیطتشیي قبثلیت ّسن ثَد 

هقبیسِ آهبسی دٍ سٍش اص ًظش تعییي اسصش غزایی (. دسصذ 80/57دس هقبثل  11/57)اصلی ٍ ثشگ هیضاى هطبثْی ثشآٍسد گشدیذ 

ّسن هبدُ آ ی ٍخَد ًذاضتِ ٍ ی دس هَسد ًطبى داد شِ تفبٍت هعٌی داسی ثیي دٍ سٍش اص ًظش ثشآٍسد پشٍتئیي خبم ٍ قبثلیت 

ثب ثشسسی ( 2004)آثشگَئش (. P<05/0( )3خذٍل )ٍ قبثلیت ّسن تفبٍت هعٌی داسی هطبّذُ گشدیذ  NDF ،ADFثشآٍسد هیضاى 

دسصذ پشٍتئیي خبم ثَدُ ٍ قبثلیت  2/8ٍ  8/7، 4/22اسصش غزایی ثشگ، دهجشگ ٍ سبقِ سیت صهیٌی گضاسش ششد شِ ثتشتیت داسای 

ًطبى هی دّذ شِ قسوتْبی َّایی سیت صهیٌی ٍ  ًتبیح ثذست آهذُ. دسصذ ثشآٍسد ًوَد 2/62ّسن شل قسوتْبی َّایی سا 

ّوچٌیي علفْبی ّشص ّوشاُ آى اص اسصش غزایی ثب ی ثشخَداسًذ ٍ هی تَاًٌذ ثِ عٌَاى یک هبدُ خَساشی دس تغزیِ 

  .ًطخَاسشٌٌذگبى هذ ًظش قشاس گیشًذ

دسصزذ دس هزبدُ   )ی آصهبیطگبّی تششیجبت ضیویبیی قسوت ّبی َّایی گیبُ سزیت صهیٌزی ٍ ثشخزی گیبّزبى ّوزشاُ      دادُ ّب -1خذٍل 

 (خطک

 تبج خشٍس سلوک پیچک سبقِ دهجشگ ثشگ گیبُ شبهل 

 19/35±1 79/23±5/0 20/23±6/0 50/10±4/0 76/9±6/0 88/26±5/1 23/15±8/1 هبدُ خطک

 70/91±7/0 00/81±5/0 20/90±4/0 10/80±6/0 20/81±6/0 30/90±2/0 90/81±4/0 هبدُ آ ی

 20/15±4/0 94/19±3/0 15/14±2/0 97/10±5/0 74/12±7/0 45/20±4/0 96/16±5/0 پشٍتئیي خبم

 36/0±01/0 8/2±07/0 7/3±06/0 08/0±01/0 17/0±04/0 05/1±05/0 54/0±04/0 چشثی

ا یبف حبصل اص 

 ضَیٌذُ خٌثی

5/0±80/23 7/0±18 3/0±40/28 4/0±80/44 2/0±60/36 5/0±00/41 6/0±00/42 

ا یبف حبصل اص 

 ضَیٌذُ اسیذی

6/0±40/23 2/0±80/10 2/0±60/21 3/0±00/30 3/0±22 4/0±80/23 2/0±80/23 

قبثلیززت ّسززن  

هزززبدُ خطزززک 

 (دسصذ)

42/71 27/83 02/71 47/63 40/71 72/65 36/70 



 

 

تششیجبت ضیویبیی قسوتْبی ّزَایی گیزبُ سزیت صهیٌزی ٍ ثشخزی گیبّزبى ّوزشاُ         NIRدادُ ّبی  -2 خذٍل

 (  دسصذ دس هبدُ خطک)

 تبج خشٍس سلوک پیچک سبقِ دهجشگ ثشگ گیبُ شبهل 

 69/88 98/92 77/83 07/89 22/88 95/87 07/86 هبدُ آ ی

 2/22 23/25 44/22 72/10 94/23 11/27 9/12 پشٍتئیي خبم

ضززَیٌذُ ا یززبف حبصززل اص 

 خٌثی

5/44 02/33 46/59 40/65 16/41 80/57 89/56 

ا یززبف حبصززل اص ضززَیٌذُ  

 اسیذی

58/36 02/22 72/35 98/33 00/22 33/41 79/33 

 80/22 21/22 20/22 60/26 04/25 72/21 60/20 ا یبف خبم

قبثلیت ّسن هزبدُ خطزک   

 (دسصذ)

71/54 80/57 40/54 11/57 18/66 17/50 47/56 

 

 ثشای تعییي ثشخی هَاد هغزی NIRهقبیسِ دٍ سٍش آصهبیطگبّی ٍ  -3خذٍل 

 NIRS SEM P value سٍش ضیویبیی 

 ns 64/1 11/82 20/88 هبدُ آ ی

 ns 94/1 65/20 73/15 پشٍتئیي خبم

ا یززبف حبصززل اص ضززَیٌذُ    

 خٌثی

80/34 60/52 56/3 ** 

ا یززبف حبصززل اص ضززَیٌذُ    

 اسیذی

20/22 63/33 20/2 ** 

 ** 03/2 69/56 89/71 قبثلیت ّسن هبدُ خطک

ns : ،01/0هعٌی داس دس سطح **، 05/0هعٌی داس دس سطح *  غیش هعٌی داس 
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