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 چکیده

استپی  زیرمنطقه شاخص و داده تشکیل را و تورانی ایران منطقه پوشش غالب( Artemisia sieberi) گونه درمنه دشتی 

 نتیجهدر  و است مقاوم محیطی سخت شرایط مقابل در خود بشدت بارز هایویژگی واسطه به گونه این. گرددمی محسوب

در  .دارد یندوشن سهم اصل یمراتع استپ یاهیگ یداتتول یزاندر مو  دارد مهمی نقش گیاهی پوشش بقای و پایداری در

این مطالعه میزان پروتئین خام موجود در علوفه درمنه دشتی در دو مرحله فنولوژیک در منطقه ندوشن یزد در شش طبقه 

ها جهت تعیین میزان پروتئین سپس نمونه گیری شد.متری اندازه 2400، 2200، 2000، 1800، 1600، 1400ارتفاعی 

. در مرحله بعد اطالعات حاصل گیری شداندازه قرمزسنجی مادونطیف و با استفاده از روششده خام به آزمایشگاه منتقل 

ارتفاعات اختالف  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان پروتئین خام درمختلف از روش تجزیه واریانس 

د. پروتئین خام در مرحله رشد فعال در نقطه باشمیدار در مراحل فنولوژیک بدون اختالف معنیباشد ولی میدار معنی

شود که نشان از تأثیر عامل ارتفاع ارتفاعی اول باالترین میزان را داشته که با افزایش ارتفاع مقدار پروتئین خام کاسته می

 باشد.خام می بر میزان پروتئین
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 مقدمه 

 هایجنس تریناهمیتبا و ترینشاخص از وسیع پراکنش نظر از که دارد شده شناخته گونه  34 ایران درمنه در جنس 

 ارتفاعات تا خزر حاشیه ترین نقاطپست از ایران در جنس این مختلف هایگونه .شودمحسوب می ایران فلور در گیاهی

 شوندوب میسای مراتع محترین گیاهان علوفهیافته و در بسیاری از مناطق از مهم دریا گسترش سطح از متری 4000

(Zargari,1375) جنس این از گونه مهمترین درمنه دشتی را جنس، این مختلف هایگونه بین از (Artemisia sieberi) 

استپی  زیرمنطقه اخصش و داده تشکیل گونه این را و تورانی ایران منطقه پوشش غالب چون آورند،می شمار به ایران در

 تعیین بی جهتخو علوفه را راهنمای در موجود خام در بررسی دیگر پروتئین (Jafari et al., 2003). د گردمی محسوب

 ایویژه اهمیت از یبرخ گیاه موردنیاز غذایی عناصر بین در. (Minson, 1987) برای نشخوارکنندگان دانستند هااسیدآمینه

 دیواره و خام تئینپرو .(Jafari, 2002) است بارزتر پتاسیم و نیتروژن، فسفر عنصر سه هاآن بین در که هستند برخوردار

 Azarnivand et) ددارن پذیری علوفههضم و غذایی ارزش خوراکی،خوش در مهمی تأثیر که آلی مهم فاکتور دو سلولی

al., 2007) .در هاتک گونهتک علوفه کیفیت از آگاهی و مرتع از کننده استفاده دام غذایی مواد مقدار تعیین رو این از 

 .کرد استفادهبتوان  هاامد غذایی جیره تنظیم در اطالعات این از تااهمیت است  حائز برداریبهره فصول در مراتع تمامی

 ترین فاکتورهایمهم از ییک پروتئین. است دام تغذیه علوفه، و تولید چرا دام، موفق مدیریت با رابطه در مسئله ترینمهم

 (.Smith et al., 1997) باشدمی دام غذایی جیره در کنندهتعیین

 منظور و به گیاه ایعلوفه ارزشکننده تعیین فاکتور ترینمهم عنواندشتی به درمنه گیاه خام پروتئین مقادیر تحقیق در این 

 گرفته است. قرار بررسی مورد گیاه این از برداریبهره زمان بهترینو مدیریت  دام تغذیه

 

 هامواد و روش

گردد داری در استان محسوب میهای مرتعندوشن در ردیف مراتع استپی و به عنوان یکی از قطب مراتع حوزه 

(Baghestani Meybodi et al., 2010). 54درجه و  31ثانیه تا  9دقیقه و  50درجه و  31 رافیاییغمحدوده ج در که 

طول شرقی واقع ثانیه  10دقیقه و  32درجه و  53ثانیه تا  36دقیقه و  30درجه و  53 عرض شمالی وثانیه  37دقیقه و 

متر ارتفاع  200صل متری به فوا 2400، 2200، 2000، 1800، 1600، 1400ها در ارتفاعات ابتدا رویشگاه شده است.

گیری پروتئین به منظور اندازه از سطح دریا تعیین گردید. در هر دو مرحله رویشی از هر رویشگاه سه تکرار برداشت شد.

 رشد و نقاط ارتفاعی ازمختلف های گیاهی در مراحل مقایسه گونهبرای استفاده شد.  1خام از روش مادون قرمز نزدیک

LSD هایایسه میانگینتجزیه واریانس و مق آزمون
 استفاده شد. SPSS افزاردر نرم 2

                                                           
1. Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS)  

2. Least Square Difference 
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 نتایج

ها مقایسه میانگیندر نقاط ارتفاعی مختلف در دو مرحله فنولوژیک طبق تجزیه واریانس و  3پروتئین خام نتایج مقادیر 

 لیووجود دارد. دار اختالف معنی 01/0در سطح برای طبقات ارتفاعی و  05/0در سطح ، تکرارهاکه حاکی از آن است 

 2400در ارتفاع پروتئین خام د. در هر دو مرحله فنولوژی کمترین مقدار اشنبمیدار مراحل فنولوژیک بدون اختالف معنی

 (.2و  1 های)جدول باشدمی 1400در ارتفاع آن و بیشترین مقدار 

 

 در ارتفاعات مختلفو تجزیه واریانس پروتئین خام در دو مرحله فنولوژیک نتایج حاصل از  (:1جدول )

 F میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی تغییراتمنابع 

 **0/928 803/0 606/1 2 تکرار )بلوک(

 132/4* 576/3 879/17 5 ارتفاع

 ns158/3 734/2 734/2 1 زمان

  865/0 368/23 27 خطای آزمایش

   587/45 35 کل

ns :05/0 سطح در دارمعنی اختالف: **      01/0 سطح در دارمعنی اختالف: *      دارمعنی اختالف عدم 
 

 انحراف معیار اساس مراحل فنولوژیکی در نقاط مختلف ارتفاعی به همراه بر (: مقایسه میانگین پروتئین خام2جدول )

 نقاط ارتفاعی         

    مراحل فنولوژی
1400 1600 1800 2000 2200 2400 

 f55/96±0/11 e95/97±1/11 d05/60±1/11 c96/24±0/11 b68/77±1/11 a73/92±0/9 شروع رشد

 f32/73±0/11 e05/10±0/11 d07/98±0/10 c56/86±0/10 b37/07±0/10 a70/37±0/9 پایان رشد

 .باشددار میحروف یکسان نشاندهنده عدم اختالف معنی

 

 بحث و نتیجه گیری

                                                           
3. Crude Protein (CP)  
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 زمان شخیصمرتع، ت هکتار هر در دام دسترس در انرژی مقدار ارزیابی منظور به مرتعی، گیاهان غذایی ارزش تعیین  

 .(Arzani, 2009است ) ضروری اقدامی مرتعی، گیاهان به رساندن آسیب بدون دام عملکرد افزایش و چرا مناسب

ان را داشته ین میزی باالترمتر 1400 آن بود که پروتئین خام در مرحله رشد فعال در ارتفاع ازنتایج این تحقیق حاکی  

باشد. همچنین در شود که نشان از تأثیر ارتفاع بر میزان پروتئین خام میکه با افزایش ارتفاع مقدار پروتئین خام کاسته می

متری  2400 و 2000 مقدار پروتئین خام ثابت بوده اما در نقاط ارتفاعی 1800 تا 1400مرحله رکود رشد از ارتفاع 

 یابد که با نتیجهاهش میکبنابراین در مرحله رشد فعال با افزایش ارتفاع میزان پروتئین خام  یابد؛مقدار آن کاهش می

Ahmad Khani et al., 2011 باشدمی مشابه. 

 Asaadi and Dadkhah (2010)، Asaadi and Khoshnood Yazdi (2011) ، Rezaeifard نتایج اه دست آمده ببنتایج 

et al., 2010 ،Jahanyar et al., 2013 وKamali et al., 2016  .غذایی رژیم در موجود خام پروتئین مقدار مطابقت دارد 

 شدهآمینه تشکیل اسیدهای از هاپروتئین طورکلیبهسازد.  را محدود کننده چرا هایدام تولیدات تواندمی موارد از در بسیاری

 به نیاز و شیر هاهورمون ها،آنزیم مانند ترشحات برای حیوانات. بدن هستند هایسلول همه ساختمانی هایبلوک و

بوده و تولید شیر حیاتی  و تولیدمثل رشد، حیوانات، نگهداری و تعمیر ها، برایپروتئین بنابراین دارند؛ اضافی اسیدآمینه

 et alHaryu ,.1975 ;) کند توابع جایگزین این برای را نیاز مورد پروتئین از بخشی تواندمی 4مکمل پروتئین از استفاده

Harmeyer and Martens, 1980 .)ترینمهم که کشیروغن مازاد کارخانجات کنجاله به توانمی مورداستفاده منابع دیگر از 

 ,.Amanlou et al).  باشندمی زیادی پروتئیندارای  ادوم اینکه  کرد اشاره است، سویا و کنجاله پنبه تخم کنجاله آن،

 هاییروش باید اجتماعی اقتصادی مسائل به توجه با اما باشدمی دسترس متفاوتی در پروتئینی منابع هر چند (2007

 این در بیشتری باید مطالعات روازاین باشد، زمان ترینکوتاه در بازدهی و بیشترین هزینه کمترین دارای که گردد پیشنهاد
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4. Non Protein Nitrogen  
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 Investigation of Changes in Crude Protein of Artemisia Plain in Two 

Phonological Stages at Nowsoshan Area Highlands in Yazd 

 

 

 

 
Abstract 

Artemisia sieberi is the dominant component of Iran and Turanian region and the sub-region is the 

steppe. Due to its prominent features, it is highly resistant to severe environmental conditions and thus 

plays an important role in the sustainability and survival of vegetation and in the level of herbal 

products, Steppic Rust has a major contribution. In this study, the amount of crude protein in Artemisia 

sieberi was measured in two phonological stages in Nodoshan area of Yazd in six elevation levels of 

1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 meters. The samples were then transferred to the laboratory to 

determine the amount of crude protein and was measured using low magnitude spectroscopy. In the 

next stage, the data obtained from different analysis of variance were investigated. The results showed 

that the amount of crude protein in the altitudes was significant but in the phonological stages there is 

no significant difference. Crude protein has the highest growth rate at the active growth stage at the first 

altitude by increasing the height, the amount of crude protein decreases which indicates the effect of 
height factor on the amount of crude protein. 

 
Keywords: Artemisia sieberi, Crude protein, Phonological stages, Height. 

 
 

 


