
  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي فصلنامة 
  ) 1387( ،521-527، صفحة 4 شمارة  16جلد 

  
  دو برداشت مختلف در برگ كلنهاي صنوبر تركيبات شيميايي بررسي

  
  4يرفعت اله قاسم و  3فرهاد اسدي، 2،  عليرضا مديررحمتي*1محسن كالگري

  calagari@rifr-ac.ir: پست الكترونيك. كشور مراتع تحقيقات جنگلها و سسهؤمنويسنده مسئول، استاديار پژوهشي،  - *1
  .كشور مراتع سسه تحقيقات جنگلها وؤمدانشيار پژوهشي،  -2
  .كشور مراتع سسه تحقيقات جنگلها وؤماستاديار پژوهشي،  -3
  .كشور مراتع جنگلها وسسه تحقيقات ؤم، پژوهشي كارشناس ارشد -4

  1/4/86 :تاريخ پذيرش  5/12/85 :تاريخ دريافت   
  

  چكيده
 -از دورگه اروپا تعداد پنج كلن بومي و غير بومي شامل دو كلن ،برگ درختان صنوبر تركيبات شيمياييمنظور تعيين  به

  و پده P. nigra 42/78 شالك و دو گونه بومي  P. deltoides 72/51دلتوئيدس  يك كلن، P. euramericanaامريكايي 
 P. euphratica  برگهاي حاصل از  .مورد آزمايش قرار گرفت ،گردد دام استفاده مي تعليف برايطور سنتي  بهكه از برگ آنها

اوايل ( برداشت دوم اواسط دوره رشد در و) اوايل خردادماه( در اوايل دوره رشد طور تصادفي طي برداشت اول هجستها ب
نتايج  .تعيين گرديدADF و   NDF ،ليگنين پروتئين خام، ازت كل، الياف خام،ماده خشك،  شاخصهايآوري و  جمع) مردادماه
درصد بوده  8/19 و 2/15 درصد و مقادير الياف خام نيز بين 5/10 و 9/7دامنه پروتئين خام براي ارقام صنوبر بين  كه نشان داد

اي بين  دامنه داراي ترتيب براي كلنهاي صنوبر به ADFو   NDFمقادير .را داشته استبيشترين مقدار  P. eura. triploاست و گونه 
 P. euphratica  و P.d. 72/51، P. eura. triplo را كلنهاي NDFبيشترين مقدار . درصد بوده است 2/22-25درصد و  35-9/30

 NDFپروتئين خام، الياف خام، ليگنين،  هاي مشخصهز ارقام صنوبر با استفاده ااي براي  خوشه تجزيهنتايج حاصل از  .داشته است
در  P. euphratica گونه ،در گروه اول P. euramericanaكلنهاي گروه  كه نشان دادسه گروه اصلي در برداشت اول   ADFو 

در گروه اول  ،همچنين در اواسط دوره رشد .اند هدر گروه سوم قرار گرفت  P.d. 72/51و   P.n. 42/78اي ه گروه دوم و گونه
قرار  P. euramericanaگروه سوم نيز كلنهاي  در و  P.d. 72/51در گروه دوم گونه   P. euphraticaو  P.n. 42/78هاي  گونه
     .ندگرفت

  
  .اي خوشه تجزيه ،تركيب شيميايي ،كلن، صنوبر: ي كليديها هواژ
  

  مقدمه
اي نقش مهمي  هاي مختلف علوفه درختان و درختچه

وليد علوفه مورد نياز غذاي انسانها از طريق ت مينأتدر 
اقد پوشش فدر فصل خشك سال كه زمين  ويژه دامها به

دامنه وسيع انتشار . كنند اي است ايفا مي گياهان علوفه
مختلف سبب  اقليمهاير كشور و در ددرختان صنوبر 

اي نسبت به كشت آن  شده تا اغلب كشاورزان توجه ويژه
  . داشته باشند

 هاي غيرخشبي  بيوماس برگ و شاخهتوليد 
 و P. e. 561/41 ، P. e. triploبرخي از ارقام صنوبر نظير

P. d. missoriansis 02/18ترتيب  با توليد در هكتار به، 
هاي  و نيز استفاده) 1382 ،كالگري(تن  62/16و  65/17

سنتي از شاخه و برگ درختان صنوبر توسط روستائيان 
 به بب شده تا توجه خاصيتعليف دام س برايمحلي 

از طرفي مطالعه . ويژگي تركيبات شيميايي برگ آن گردد
تواند در كيفيت  شيميايي موجود در اندام گياه مي تركيبات
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 تجزيه .سزايي داشته باشد هب ثيرأتو ميزان ارزش غذايي آن 
در برگ يا  )NDF( الياف حاصل از محلول شوينده خنثي

 ،نشخوار كننده اهميت دارد علوفه از نظر تغذيه حيوانات
توان ميزان مصرف و  مي NDFدرصد  براساسزيرا 

 ,Ronald( بيني كرد وسيله حيوان پيش به را دريافت علوفه

1993( .   
ايي در ارتباط با تركيبات شيميايي برگ برخي هبررسي

از كلنهاي صنوبر در كشورهاي مختلف گزارش شده 
        برگ كلنهايعنوان مثال تركيبات شيميايي  به .است

P. deltoids 69/55  وP.e. I-214  داراي پروتئين خام
و  6/19درصد و الياف خام  56/13و  79/12ترتيب  به

همچنين در  ).Szekai et al., 1998( اند درصد بوده 91/18
ميزان از نظر ارزش غذايي برگ صنوبر  ،بررسي ديگر

ده الياف حاصل از محلول شوينو  NDF ،ن خاميپروتئ
درصد  3/29و  1/42 ،8/14ترتيب  به )ADF(اسيدي 

  .)Ayers et al., 1996( گزارش شده است
شناسايي تركيبات شيميايي  ،هدف از انجام اين تحقيق

 نتايج حاصل از زيرا ،برگ كلنهاي مختلف صنوبر بوده

تواند استفاده از اين منبع غذايي را  گيري آن مي اندازه
همچنين . نمايد  علوفه دام توجيهقسمتي از  مينأتن عنوا به

ريزيهاي  و برنامه دامتواند در مديريت  اطالعات حاصل مي
   .  چراي دام مورد استفاده قرار گيرد

 
  مواد و روشها

  مواد
واقع در جنوب  ،اين تحقيق در مركز تحقيقات البرز

متر باالتر از سطح دريا با  1300شهر كرج در ارتفاع 
متر و ميانگين درجه  ميلي 250متوسط بارندگي ساليانه 

سبك  گراد با خاك نسبتاً درجه سانتي 7/13حرارت ساليانه 
كلنهاي صنوبر مورد . انجام شده است 7/7برابر  pHو 

         امريكايي -بررسي شامل دو كلن از دو رگه اروپا
P. eura. x. 561/41  و P. eura. x. triplo،  يك كلن از

 P. nigraو دو گونه صنوبر بومي P. deltoids 72/51 گونه

طور  بهكه از برگهاي آنها است P. euphratica  و 42/78
  .)1جدول ( شود تعليف دام استفاده مي برايسنتي 

  
  بررسي برايارقام صنوبر مورد استفاده  مشخصات  -1جدول 

  نام كلن  بخش جنس صنوبر  أكشور مبد

.P ايگروس  ايتاليا eura. x. 561/41

.P يگروسا  ايتاليا eura. x. triplo

P. deltoids 72/51 ايگروس  امريكا

P. nigra 42/78 ايگروس  ايران

P. euphratica تورانگا  ايران

   

  روشها
 صورت بهگيري از برگهاي حاصل از جستها  نمونه

ها  نمونه. در سه نقطه انجام گرديد و تصادفي از هر تكرار
اوايل ( برداشت دوم و) اوايل خرداد ماه( طي برداشت اول

آوري و  پالستيكي جمع در داخل نايلون) مرداد ماه
ها بعد از  نمونه. ندبالفاصله به آزمايشگاه منتقل گرديد

با آسياب برقي  شدندر هواي آزاد و خرد  شدنخشك 
  .قرار گرفتند تجزيه و تحليلمورد 

 ،چربي خام ،پروتئين خام ،تجزيه شيميايي ماده خشك
 ,.Anon( روش استاندارد براساسكلسيم  فسفر و ،خاكستر

مطابق روش  NDFو  ADFمقادير . انجام گرديد) 1990
 ,.Van Soest, 1963; Van Soest et al( ستون سو

 گيري ماده خشك بعد از اندازه .شدگيري  اندازه) 1991
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ساعت  48گراد به مدت  درجه سانتي 80درجه حرارت (
درجه  350در حرارت  ها با قرار دادن نمونه) در داخل آون

ساعت در داخل كوره الكتريكي  24گراد به مدت  سانتي
پروتئين خام با استفاده از  ارمقد. شدمقدار خاكستر تعيين 
ي گير از اندازه هاي حاصل داده .شددستگاه كلدال انجام 

بندي كلنهاي صنوبر با  منظور طبقه بهتركيبات شيميايي 
محاسبه و با  ،افراد روش طبقاتي فاصله بين استفاده از

هم دندروگرام مربوط به كلنها  بهادغام گروههاي نزديك 
گيري فاصله افراد به روش فاصله  اندازه. ترسيم گرديد

ادغام گروهها از روش متوسط گروهها  براياقليدسي و 
افزار  نرماستفاده از با   تجزيه و تحليل. استفاده گرديد

SPSS  شدانجام.  
  

  نتايج
مقدار ماده  ،شود ديده مي 2در جدول طوركه  همان

خشك برگ براي ارقام صنوبر در اوايل و اواسط دوره 
 .Pبر اين اساس كلنهاي . شده استگيري  اندازه شدر

nigra 42/78 و  P. euphraticaوP. eura. x. 561/41 
درصد در اوايل دوره  8/31و  3/33و  4/33 با ترتيب به
 P. eura. x. 561/41و  P. euphraticaو كلنهاي شد ر
 ،شددرصد در اواسط دوره ر 5/31و  32ترتيب با  به

نتايج حاصل از . اند بيشترين درصد ماده خشك را داشته

گيري مواد آلي و معدني برگ ارقام صنوبر در دو  اندازه
 كه نشان داد) شداوايل و اواسط دوره ر(مرحله رويشي 

در اوايل دامنه مقادير پروتئين خام براي ارقام صنوبر 
درصد بوده كه بيشترين مقدار  9/7-5/10بين  شدمرحله ر

پروتئين خام مربوط به اوايل مرحله رويشي براي كلنهاي 
P. eura. x. triplo،P. eura. x. 561/41  وP. n. 42/78 

  .باشد مي
 2/15-8/19اي بين  مقدار الياف خام نيز داراي دامنه

رين مقدار بوده كه بيشت شددرصد در اوايل مرحله ر
 P. eura. x. triploو  P. euphraticaمربوط به كلنهاي 

     بين براي كلنهاي صنوبر NDFرادمقدامنه . باشد مي
براي  NDFدرصد بوده كه بيشترين مقدار  35-9/30

دامنه  .باشد مي  P. deltoids 72/51و  P. n. 42/78كلنهاي 
ار بيشترين مقد كهدرصد بوده  2/22- 25بين  ADFمقدار 
ADF نيز مربوط به كلنهاي P. deltoids  72/51 و P. 

eura. x. triplo و P. euphratica گستره مقادير . باشد مي
در  2/7-5/8اي بين  ليگنين نيز در ارقام صنوبر داراي دامنه

 شددر اواسط مرحله ر 9/6-9و مقدار  شداوايل مرحله ر
                 مقدار ليگنين در گونه ،بر اين اساس .بوده است

P. euphratica  و كلنهاي گروه P. euramericana  كمتر
  .از بقيه ارقام بوده است

  
  )درصد در ماده خشك( طي دو برداشت مختلف تجزيه شيميايي برگ كلنهاي صنوبر  -2جدول 

 خاكستر كلسيم فسفر NDF ADFليگنينالياف خامپروتئين خامماده خشك برداشت كلن

P. e.x triplo۱ 

۲ 

۷/۳۰

۶/۲۹  
۳/۱۱

۴/۱۰

۶/۱۷

۴/۱۴

۹/۶

۳/۸

۶/۳۲  

۴/۳۳  

۴/۲۲  

۲۲ 

۲۸/۰  

۱۹/۰  

۹/۱  

۱/۳  

۶/۱۱  

۸/۱۱  

P. e.x 561/41۱ 
۲ 

۸/۳۱

۵/۳۱

۴/۱۰

۷/۹

۲/۱۵

۴/۱۳

۲/۷

۹/۷

۵/۳۱  

۳۳ 

۵/۲۲  

۵/۱۸  

۲۵/۰  

۱۹/۰  

۴/۲  

۲/۳  

۵/۱۰  
۷/۱۰  

P.d. 72/51۱ 

۲ 

۸/۳۰

۱/۳۰  
۱/۱۰

۵/۹

۲/۱۷

۶/۱۶

۸/۸

۹/۸

۲/۳۴  

۱/۳۷  

۲۵ 

۴/۱۸  

۲۵/۰  

۱۶/۰  

۳/۲  

۷/۲  

۳/۱۲  

۱۲ 

P. n. 42/78۱ 
۲ 

۴/۳۳

۸/۲۹

۵/۱۰

۶/۸

۸/۱۶

۴/۱۶

۵/۸

۰/۹

۳۵ 

۲/۳۷  

۲/۲۲  

۵/۲۱  

۲۴/۰  

۱۶/۰  

۸/۱  

۲ 

۳/۷  

۸/۷  

P. euphratica۱ 

۲ 

۳/۳۳

۰/۳۲

۷/۹

۲/۸

۸/۱۹

۴/۱۸

۷/۷

۱/۸

۹/۳۰  

۱/۳۷  

۶/۲۲  

۶/۲۲  

۲۴/۰  

۲۱/۰  

۴/۲  

۱/۳  

۰/۱۰  

۰/۱۰  
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       و P. eura. x. 561/41مقدار كلسيم در كلنهاي 
P. euphratica  درصد بيشترين مقدار را در  4/2با
           و در كلنهاي مرحله رشداوايل در  برداشت اول

P. eura. x. 561/41، P. eura. x. triplo  و                
P. euphratica درصد  1/3و  1/3و  2/3ترتيب با  به

 در اواسط مرحله رشد ين مقدار را در برداشت دومبيشتر
در برداشت اول شده گيري  مقدار فسفر اندازه .اند هداشت
  P. eura. x. triploكلن  ودرصد  4/2-8/2اي بين  دامنه

مقدار فسفر در برداشت . بيشترين مقدار را داشته است
كه بيشترين مقدار  طوري هب ،دوم كاهشي نشان داده است

                    و P. euphraticaمربوط به كلنهاي در برداشت دوم 
P. eura. x. triplo درصد بوده  19/0و  21/0ترتيب با  به

اي بين  ميزان خاكستر در برداشت اول داراي دامنه. است
 12-17اي بين  درصد و در برداشت دوم نيز دامنه 13-10

را طي دو دوره برداشت نشان في الدرصد را داشته كه اخت
    .داده است

بندي ارقام صنوبر و قرار دادن كلنهاي  منظور طبقه به
اي استفاده  خوشه تجزيهاز روش  طبقهمشابه در يك 

الياف  ،پروتئين خام هاي مشخصهاز اين رو از . گرديد
نتايج حاصل از . استفاده گرديد ADFو NDF ،ليگنين ،خام

رشد سه گروه اصلي را در اوايل دوره اي در  خوشه تجزيه
 ،در گروه اول). 1 شكل( نشان داد 16اقليدسي   فاصله

  P. euphratica ،در گروه دوم P. euramericanaكلنهاي 
  P. d. 72/51و  P. n. 42/78 هاي گونه ،و در گروه سوم

اي در اواسط دوره رشد  نمودار خوشه اما. ندا قرار گرفته
 ،نشان داده است 12فاصله  سه گروه اصلي را در

در  P. euphratica و P. n. 42/78هاي  كه گونه طوري هب
     در گروه دوم و كلنهاي P. d. 72/51گونه  ،گروه اول

P. euramericana شكل ( گيرند در گروه سوم قرار مي
2.(    

   

 
 ADFو  NDF ،ليگنين ،ف خاماالي ،بندي ارقام صنوبر در اوايل دوره رشد از نظر پروتئين خام طبقه ‐۱ شكل
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  ADFو  NDFالياف خام، ليگنين، بندي ارقام صنوبر در اواسط دوره رشد از نظر پروتئين خام،  طبقه ‐۲ شكل

 
  بحث

نتايج تركيبات شيميايي برگ كلنهاي صنوبر نشان 
دهد كه مقادير ماده خشك، پروتئين خام، الياف خام،  مي

ه رشد با اواسط دوره در اوايل دور ADFو  NDFليگنين، 
اده خشك، كه مقادير م طوري هب ،داشته است تفاوت رشد

دوره رشد و  اوايلبين  ADFو  پروتئين خام، الياف خام
 NDFاواسط دوره رشد روند كاهشي و مقادير ليگنين و 

كاهش پروتئين خام در اواسط  .روند افزايشي داشته است
ن جستهاي تواند در ارتباط با افزايش س دوره رشد مي

از طرفي همبستگي مثبت افزايش سن  ;برداشت شده باشد
براي همه گياهان  NDFگياه با افزايش مقادير ليگنين و 

ي ها هو برخي از گون) Dzowla et al., 1995(اي  علوفه
  . گزارش شده است) Larbi et al., 2005(درختي 

 ويژه بهمقدار پروتئين خام بدست آمده در ارقام صنوبر 
در مقايسه با ) درصد P. eura. x. triplo )3/11لن در ك

علوي و (در منطقه كرج ) درصد 2/14(گياه يونجه 
چنين . دهد اختالف كمي را نشان مي) 1380همكاران، 

نيز مطابقت  ADFو  NDFاي در ارتباط با مقادير  مقايسه
يادشده در گياه يونجه در منطقه مقادير كه  طوري هب ،داشته

علوي و همكاران، (درصد  3/29و  2/34 بترتي كرج به
ترتيب داراي  بر مورد بررسي بهو در ارقام صنو) 1380
  .باشد درصد مي 5/22-25درصد و  33-35اي بين  دامنه

رغم افزايش سن گياه در اواسط دوره  به ADFمقدار 
رشد در برداشت دوم داراي مقدار كمتري نسبت به اوايل 

شامل  ADFكه  ه اينبا توجه ب. دوره رشد بوده است
بنابراين كاهش مقدار  .باشد مجموع ليگنين و سلولز مي

ADF تواند  در برداشت دوم با وجود افزايش ليگنين مي
كاهش مقدار ليگنين در . دليل كاهش مقدار سلولز باشد به

دوره رشد در برداشت اول نسبت به اواسط دوره اوايل 
در اين  پذيري بيشتر تواند نشان دهنده هضم رشد مي

   ).Ronald, 1993( مرحله باشد
استاندارد علوفه  تجزيهدر  معموالً كه  با توجه به اين

حد  ،گردد تعيين مي و كلسيم مقدار دو عنصر فسفر
گرم در كيلوگرم  5/2بحراني فسفر براي نشخواركنندگان 

 گرم در كيلوگرم تعيين شده است 3و براي كلسيم 
قدار كلسيم براي كلنهاي بنابراين م). 1372عباسي،  ابن(

تر از  ينيپا) درصد 9/1-4/2(مرحله رشد اوايل صنوبر در 
) درصد 2-2/3(حد بحراني و در اواسط مرحله رشد 

همچنين . استبراي برخي از كلنها در حد بحراني  تقريباً
 اوايل و اواسط مقدار فسفر نيز براي كلنهاي صنوبر در

اين با بنابر .باشد مي تر از حد بحراني ينيرشد پامرحله 
عنوان  به آنتوان از  صنوبر مي توجه به ارزش غذايي برگ

بخشي از غذاي دام در سيستم دامداري كشور استفاده 
نمود و يا در برخي از استانهاي گرم و خشك كشور 

رگ بعبور از بحرانهاي خشكي از  برايدر تابستان  ويژه به
  .براي تعليف دامها استفاده نمودصنوبر 
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  مورد استفاده عمناب
ــن عباســي - ــذايي  . 1372 ،.ر ،اب ــين ارزش غ ــايي و تعي شناس

مركز تحقيقات منـابع  . خوراك دام و طيور استان كردستان
   .سازندگيوزارت جهاد طبيعي و امور دام استان كرمان، 

. 1380 ،.ا ،و عباســي .ح ،فضــائلي ،.م ،زاهــديفر ،.م ،علــوي -
ايي و انـرژي خـام   ت شيميارزيابي نتايج حاصل از تركيبا

كاه گنـدم و كـاه    ،شبدر ،چهار ماده خوراكي شامل يونجه
مجموعه مقاالت سومين سمينار پژوهشي تغذيـه دام  . جو

آمــوزش و تــرويج  ،ســازمان تحقيقــات ،و طيــور كشــور
  .120-130:كشاورزي

ــري - ــنوبر   . 1382 ،.م ،كالگ ــاس ص ــتفاده از بيوم ــي اس بررس
وهشي تحقيقات جنگـل  فصلنامه پژ. منظور توليد علوفه به
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Abstract 
 
     Five exotic and native poplar clones (two P. euramericana clones, P.d. 72/51 and two native species 
which are traditionally grazed by livestock during summer) were selected for this study. The purposes of 
this study were to determine chemical composition of poplar leaves. The fresh leaves were collected 
during first (June 1st) and second (July 25th) growth stages. All samples were dried to determine chemical 
analyses such as, Nitrogen (N), crude protein (CP), crude fiber (CF), neutral detergent fiber (NDF), acid 
detergent fiber (ADF) and acid detergent lignin (ADL). The results showed that crude protein value 
varied from 7.9  to 10.5% and crude fiber value varied from 15.2 to 19.8%  at the early growth season;  P. 
x eura. triplo showed higher value than other clones. NDF and ADL varied from 30.9 to 35 % and 22.2 to 
25%, respectively. The highest amount of NDF was observed in P.d. 72/51, P.e. triplo and P. euphratica. 
Cluster analysis of data illustrated three distinct groups in first and middle growth stages.  
  
Key words: poplar, clone, chemical composition, cluster analysis. 
 

 
 

  


