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  چکیده

 طرح صورت بهآزمایشی هاي آیش مناطق دیم، اي مناسب براي کشت در سالشناسایی لگوم علوفه منظور به     

ت کشاورزي و منابع داش مرکز تحقیقاتحقیقاتی تیکمه ایستگاه در تکرار چهار تیمار و سه با تصادفی کامل هايبلوك
اي خوشهاي شامل ماشک گلاجرا شد. چهار نوع لگوم علوفه 1391و  1390هاي در سال شرقیطبیعی استان آذربایجان

(Vicia villosa L.)اي ، نخود علوفه(Pisum arvense L.) ماشک پانونیکا ،(Vicia pannonica L.)  و خلّر(Lathyrus 

sativus L.)  یايخوشهماشک گلو همچنین کیفیت علوفه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد از نظر صفات کم 
تر و  و کمترین میزان تولید علوفهتولید کرد را کیلوگرم در هکتار)  1589و  4686مقدار علوفه تر و خشک (بیشترین 
، در سال دوم فزایش میزان بارندگیادر واکنش به اي بود. نخود علوفهمتعلق به  کیلوگرم در هکتار) 862و  2319( خشک

 داشت.درصد) افزایش  46و  65ها بیشتر (به ترتیب نسبت به سایر لگوماي خوشهماشک گل تر و خشک عملکرد علوفه
 درصد)20/16( ايخوشهو ماشک گل درصد) 34/19( که خلّرداد  نشان علوفه کیفی هايشاخص بررسیهمچنین 

 و خاکستر درصد) 99/70( قابلیت هضم ماده خشکبیشترین درصد ه را دارا هستند. خام علوف بیشترین درصد پروتئین
هاي براي گونهو خشک  بیشترین عملکرد پروتئین به صورت علوفه ترخلّر بود.  متعلق به گونه علوفهدرصد)  57/11(

زیاد  .برآورد شدهکتار)  کیلوگرم در 1/166و  4/430( خلّرو  کیلوگرم در هکتار) 9/161و  9/460( ايخوشهماشک گل
به و خشک در آن گونه  عملکرد پروتئین به صورت علوفه ترموجب شد تا درصد) 34/19( بودن درصد پروتئین در خلّر

ماشک خلّر و هاي ولید کمی، گونهفتن کیفیت علوفه عالوه بر میزان تبا در نظر گراي باشد. خوشهاندازه ماشک گل
 شوند.پیشنهاد میآذربایجان منطقه شرایط دیم هاي آیش در در سال وب غالت واي براي کشت در تناخوشهگل

  
  ايخوشهماشک گل، علوفه ، کیفیتعملکرد علوفه پروتئین، عملکرد ، خلّر خام، پروتئین کلیدي: هايواژه
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Abstract 

         In order to identify legume forage for planting during fallow in rainfed areas, a two year field 

experiments was carried out based on randomized complete block design with three replications at the 

Tikmadash Agricultural Research Station, East Azarbaijan Agriculture and Natural Research Center, Iran, 

during 2011-2012. Hairy vetch (Vicia villosa L.), field pea (Pisum arvense L.), Hungarian vetch (Vicia 

pannonica L.) and grass pea (Lathyrus sativus L.) were evaluated for quantitative and qualitative traits. 

Results of analysis of variance showed that fresh and dry forage yield were significantly different between 

forage legumes. During two years, hairy vetch had the highest forage fresh and dry yield (4686 and 1589 

kg.ha-1) and the lowest was belonged to field pea (2319 and 862 kg.ha-1). In response to increasing rainfall, 

hairy vetch fresh and dry yield was increased (65 and 46% respectively) more than other forage legumes 

yield. The study of forage quality characteristics indicated that grass pea (19.34%) and hair vetch legumes 

(16.20%) had the most forage crude protein (CP) content. Grass pea had the maximum dry matter digestible 

(70.99%) and total ash (11.57%) among forage legumes. The maximum protein yield as fresh and dry forage 

was estimated for hairy vetch (460.9 and 161.9 kg.ha-1, respectively) and grass pea (430.4 and 166.1 kg.ha-1, 

respectively) legumes. High crude protein content in grass pea (19.34%) caused to have protein yield as fresh 

and dry forage same as hairy vetch. Considering the quality and amount of forage, grass pea and hairy vetch 

are suggested for planting during fallow in rotation with cereals in Azarbaijan rainfed regions. 

 

Keywords: Crude Protein (CP), Forage Quality, Forage Yield, Grass Pea, Hairy Vetch, Protein Yield 

 
  مقدمه

 سرد مناطق زارهايدیم در غالب تناوبی سیستم
 آیش - گندم حبوبات، -گندم صورت  به ایران معتدل و
 در ايعلوفه گیاهان معموالً و بوده غالت متوالی کشت یا

 هوا عسری شدن سرد و کم بارش. اندنشده وارد تناوب
 هر پاییزه کشت که بوده سرد منطقه هايویژگی از

 کرده محدود مناطق این در را جو و گندم جز به گیاهی
 رعایت براي دیم زراعت در موجود هايگزینه .است

 عمالً عدس و نخود جز به و است محدود زراعی وبتنا
 ندارد وجود جو و گندم با تناوب براي دیگري محصول

 یمتوال یکشت تک .)1392مکاران (علیزاده دیزج و ه
دار یپا یروش خشک مهین و خشک در مناطق غالت

 با). 2004شود (یائو و همکاران کشت محسوب نمی
 و از سوي دیگر محصولی تک کشت عوارض توجه به

 هايمدا تغذیه براي علوفه تولید روزافزون به نیاز
 در مستعد اراضی ماندن و همچنین بالاستفاده کشور
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 کشت توسعه و بررسی ضرورت اي آیش،هسال
مناسب  رقم معرفی و دیم اراضی در ايگیاهان علوفه

 سازدآشکار می بیشتر را کشور مختلف هاي اقلیم براي
 ايعلوفه گیاهانکاشت  ).1389(فخرواعظی و همکاران 

 ا،زاره دیم در آیش به جاي بقوالت خانواده ساله یک
 ضمن و شده خاك ننیتروژ و مواد آلی افزایش به منجر

کنترل  خاك، شیمیایی و فیزیکی بهبود خصوصیات
 باعث حفاظت نیتروژن، بیولوژیک تثبیت هرز، هايعلف
 خاك افزایش حاصلخیزي و فرسایش برابر در خاك
 به توجه با دام نیاز مورد کمبود علوفه جبران شود.می
 از دیگر یکی دامی، هايهدبه فراور روزافزون نیاز

ایشک ( باشدمی دیم شرایط در گیاهان این کشت مزایاي
 هروانی المعی و 2008، چو و دایمون 2009و همکاران 

با ورود این گیاهان به چرخه تناوب زراعی و  ).1392
استفاده از کود سبز حاصل از آن، ضمن افزایش تنوع 
زیستی وکاهش تقاضا براي مصرف کودهاي شیمیایی، 

شوند، نیز کشت میعملکرد گیاهانی که متعاقب آنها 
). معرفی 1995یابد (عبدالمنعم و ساکسنا زایش میاف

هاي زراعی دیم اي یکساله در سیستمهاي علوفهلگوم
تواند موجب کاهش احتمال خطر آفات و تک کشت می

ها گشته و پایداري تولید محصول را افزایش بیماري
ي حاصل از این ). علوفه1999دهد (جونز و آروس 

عالوه بر مصرف کود سبز، به صور مختلف گیاهان، 
ي خشک و دانه ي تر، علوفهنظیر چراي مستقیم، علوفه

 نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
 بر مبتنی عمدتاً مناطق دیم علوفه در زراعت

 ارقام به دستیابی و بوده کم بازده و بومی ارقام
 ارقام با آنها نمودن جایگزین و شرایط دیم با سازگار

 .است برخوردار باالیی اهمیت از کم بازده و میبو
و  عدس خلّر، ماشک، انواع همچون هاییمعموالً لگوم

 و هواي خشک و آب به باال سازگاري دلیل نخود به
 در وسیعی به طور ،نامطلوب هايمحیط و خشک نیمه
(تامسون و صدیق  شوندمی کار و کشت مناطق این

1997(.  

 مدیترانه، اسرسر در وسیعی خلّر به طور 
 (وانگ و همکاران گرددمی کشت هند و خاورمیانه

 و کرده رشد الزم، هايمراقبت حداقل با گیاه این .)2000
 متنوعی هاياقلیم در تواندمی بقوالت سایر با مقایسه در

(کاراداغ و بیوك  باشد آمیزي داشته موفقیت نمو و رشد
 با ن بسیارپروتئی منبع یک خلّر به عنوان ). 2003بورك 
 (چاودري و همکاران بوده طیور و دام براي ارزش
 تحمل دلیل و به) 2008اسمولیکوسا و همکاران  و 2005
مدل  گیاه یک به عنوان امروزه ،به شرایط محیطی باال
 کم آبی شرایط تواندمی و شده شناخته کشاورزي در
 واقع خلّر در ).2006همکاران و (وز پاتو  تحمل نماید را
 کود خشک، يعلوفه چرا، منظوره براي چند یاهگ یک
 ضمن)، 2003(کاراداغ و بیوك بورك است  دانه و سبز
 هايعلف کنترل غالت جهت با تناوب در گیاه این اینکه
 اهمیت از شیبدار اراضی فرسایش در همچنین و هرز
 مطالعات در )1993( عبدالمنعم برخوردار است. باالیی
 به دلیل هاگونه این از خلّر، هايروي گونه خود
 به نسبت مستقیم چراي باالي تحمل خوراکی وخوش

یاد  مرتعی مهم هايلگوم از یکی عنوان به هادیگر لگوم
 یک به عنوان مهمی بسیار نقش این گیاه  .است کرده
 فصل یک در آن کشت و دارد زراعی تناوب در لگوم

 67حدود   کردن اضافه معادل تقریبی طور زراعی به
باشد (وانگ و می خاك به نیتروژن هکتار در کیلوگرم

 .)2000همکاران 
 -اياي از جمله گیاهان علوفهخوشهگل ماشک

 همانند تواندو می است سردسیري بقوالت تیره مرتعی
 نماید. این ساله رفتار چند یا ساله دو ساله، یک گیاه یک
وسیع  هايهدر محدود و بوده آسیا و اروپا بومی گیاه
 تعلیف جهت گیاه کند. اینمی رشد جغرافیایی نواحی زا

 و باغات دهنده پوشش محصول یک عنوان به ها ودام
 قرار استفاده مورد نیز سبز کود عنوان و به مراتع
 هايعلف بر فراوان رویشی رشد با داشتن و گیردمی
 گیاهان سایر بر آللوپاتیک اثرات و بوده غالب هرز
  ). 2009کایته و همکاران (داستی دارد ايعلوفه
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 است نباتاتی ترینقدیمی از اي یکیعلوفه نخود
 چین درمزارع مسیح میالد از قبل سال 8000 حدود که

 و مرکزي اصلی آن آسیاي موطن .است گردیده مشاهده
 منشا عنوان دومین به غربی مدیترانه. باشدمی اوراسیا

(تکلی و آتس  است شده واقع قبول مورد گیاه این
 به ايهعلوف نخود دنیا، مناطق از بسیاري در ).2003
 خشک، يعلوفه سبز، يهعلوف مستقیم، چراي صورت

 قرار استفاده مورد انه، کود سبز و گیاه پوششید
 فسفر، از غنی گیاه این . )2008(چو و دایمون  گیردمی

(ایراك  باشدها میویتامین از خوبی منبع و بوده کلسیم
   ). 1985و اکیز 

 ریشه با همزیست ریزوبیوم هايباکتري وجود
 هاي خاك در اغلب ماشک و ايعلوفه نخود خلر، گیاهان
 کشت امکان که است هاییمزیت از دیگر یکی ما، کشور

 بذر کردن آغشته به نیاز بدون را این گیاهان اقتصادي
  .)2003س و کارو سو(کار سازدمی فراهم به باکتري

گیاهان  این زیرکشت سطح از رسمی آمار اگرچه
 در ولی باشد،نمی دسترس در بیشتر کشورها در
 هايکود تهیه هزینه افزایش به توجه با اخیر هايسال

 ناشی محیطیِ زیست هايچنین آلودگی هم و شیمیایی
 به زیادي توجه شیمیایی، هايکود يرویهبی مصرف از

  ).2003گردد (تکلی و آتس مبذول می گیاهان این کشت
پتانسیل کیفیت علوفه و اي از نظر هاي علوفهوملگ

پاسخ متفاوتی دارند و با ارزیابی دیم تولید در شرایط 
لگوم مناسب در شرایط  شناساییتوان نسبت به آنها می

اقدام نمود و هدف از اجراي این پروژه ارزیابی دیم 
فی اي در شرایط دیم و معرهاي علوفهلگومکمی و کیفی 

شرایط و کشت در سال آیش در نها براي ترین آمناسب
  مناطق آزمایش بود.

  
  هامواد و روش

 1390-1392هاي زراعی این تحقیق در طی سال
داش اجرا گاه تحقیقاتی تیکمهبه مدت دو سال در ایست

هکتار وسعت  302با  داشتیکمهتحقیقاتی ایستگاه  شد.
و در  تبریز کیلومتري جنوب شرقی شهرستان 75در 

عرض شمالی دقیقه  45درجه و  37 جغرافیائی موقعیت
طول شرقی از نصف النهار دقیقه  55درجه و 45 و

الی  1800گرینویچ قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 
باشد. متر است و جزء حوزه آبریز قزل اوزن می 2000

داش و براساس آمار هواشناسی، شهرستان تیکمه
هاي سرد ستانهاي معتدل و زمحومه داراي تابستان

بوده و در منطقه نیمه خشک قرار دارد، حداقل مطلق 
درجه سانتی گراد زیر  25درجه حرارت آن در زمستان 

درجه سانتی  32صفر و حداکثر مطلق آن در تابستان تا 
رسد. متوسط بارندگی ده ساله آن گراد باالي صفر می

ماه از سال  5باشد. بیشتر از میلمتر در سال می 407
درصد  91 قه پوشیده از برف و یخبندان است ومنط

از ذوب شدن برف اتفاق  جریان آبهاي سطحی بعد
و  افتد. بافت خاك لوم رسی و بدون محدودیت بودمی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در جدول یک 
  ارائه شده است.
هاي کامل طرح بلوك به صورت آزمایش

سال اجرا سه تکرار در دو تیمار و چهار  باتصادفی 
ماشک اي چهار نوع لگوم علوفهتیمارها شامل  .شد
 اي، نخود علوفه).Vicia villosa L( ايخوشهگل

)Pisum arvense L.( ماشک پانونیکا ،)Vicia 
pannonica L. (و خلّر )Lathyrus sativus L.( بود .

ها از ارقام امید بخش بودند که از بذور مربوط به لگوم
م کشور تهیه شد. قبل از کاشت قوه موسسه تحقیقات دی

نامیه بذور مورد استفاده تعیین گردید و میزان بذر در 
دانه در متر  250هر واحد آزمایشی، براي تراکم کشت 

مربع تنظیم شد. در هر کرت پنج ردیف و فاصله بین 
ها چهار متر و متر، فاصله بلوكسانتی 25ها ردیف

نظیم شد، بنابراین متر ت 5/1هاي اصلی فاصله بین کرت
  متر بود.5/1و  4ها به ترتیب طول و عرض کرت

هاي تاریخدو سال زراعی به ترتیب در کاشت در 
در سال آیش و  و به روش دستی 91/ 7/ 15و  27/7/90

انجام یافت و برداشت نیز بر حسب  در جاکار غالت
انجام  1392و  1391رسیدگی محصول در تیرماه سال 

ها از ارتفاع پنج ها، بوتهحاشیه یافت. بعد از حذف
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و بالفاصله  برداشت شدکرت سطح کل متري از سانتی
گیري عملکرد . براي اندازهگردیدعملکرد تر علوفه توزین 
گرم  500ی با وزن تقریبی یهاخشک علوفه نیز نمونه

 c°75ساعت در آون در دماي  48تهیه و به مدت 
 عیین گردیدشد و سپس وزن خشک هر نمونه ت نگهداري

. قبل از انجام عملیات )2003(جعفري و همکاران 
بوته بطور تصادفی از ده  برداشت علوفه، با انتخاب

ها) ارتفاع بوته از زمین کرت آزمایشی (به غیر از حاشیه
برگ به صورت  20بر حسب سانتی متر ثبت شد. تعداد 

تصادفی از هرکرت انتخاب و بر روي کاغذ چسبانده 
بوسیله نرم افزار اتوکد مساحت  ،اسکن شد و پس از

در هر کرت محاسبه شد.  متر مربعبر حسب میلی آنها
با به هنگام شروع گلدهی  هاي انتخاب شدهدر بوته

متر شاخص کلروفیل تعیین  SPADاستفاده از دستگاه 
و میانگین آنها به عنوان شاخص کلروفیل هر کرت در 

  .)2006واقی و همکاران (کاشی نظر گرفته شد
از هر واحد  در سال دوم آزمایش همچنین

هاي برگ و ساقه خشک شده از آزمایشی از نمونه
گرم نمونه جدا و پس از آسیاب به  50هرکرت حدود 

   ها و مراتعموسسات تحقیقات جنگلآزمایشگاه 
  و صفات کیفیت علوفه شامل منتقل گردید 

 و 2، قابلیت هضم ماده خشک1مقادیر پروتئین خام
 NIRS (Nearآنها با استفاده از دستگاه  3کستر کلخا

Infrared Reflectance Spectroscopy)  مدل
INFRAMATIC8620   بر اساس روش ارائه شده

    .گیري شداندازه) 2003توسط جعفري و همکاران (
تر و علوفه با ضرب درصد پروتئین در عملکرد 

خشک، میزان عملکرد پروتئین خام به صورت تر و 
بدست آمد که مقادیر حاصله نیز تجزیه واریانس  خشک

گیري شده شدند. براي صفاتی که در دو سال اندازه
منابع  Fبودند، تجزیه مرکب انجام گرفت. انجام آزمون 

تغییر در تجزیه واریانس مرکب، با لحاظ امید ریاضی 
 به هاداده تحلیل و تجزیه براي. آنها صورت پذیرفت

                                                           
1- Crude Protein (CP) 
2-Dry Matter Digestible (DMD) 
3-Total Ash (ASH) 

 چند واریانس تجزیه ابتدا اول، خطاي نوع تثبیت منظور
 (منلی گرفت انجامي کلیه صفات هاداده متغیره براي

 اثر نوع لگوم بودن دارمعنی به توجه با سپس و) 2004
 انجام از شد. قبل استفاده متغیره تک تجزیه واریانس از

 نرمال ها،واریانس یکنواختی هايفرض ها،این تجزیه
مورد بررسی  تیمار با بلوك افزایشی اثر و بودن خطاها

هاي و مورد تائید قرار گرفت. براي تجزیه و تحلیل
  استفاده شد.  Excelو  SPSSآماري از نرم افزارهاي 

  
  نتایج و بحث

 خشک و تر علوفه عملکرد
نتایج تجزیه واریانس مرکب براي صفات عملکرد 
علوفه تر و خشک نشان داد که  اثر سال و نوع لگوم 

دار فت در سطح احتمال یک درصد معنیبراي هر دو ص
نیز براي  نوع لگوم× است. همچنین اثر متقابل سال 

عملکرد علوفه تر و خشک نیز در سطح احتمال پنج و 
  ). 2دار بود (جدول یک درصد معنی

میانگین کل عملکرد علوفه تر و خشک در سال 
و در سال دوم  897و  2673اول آزمایش به ترتیب 

کیلوگرم در هکتار  1428و  3909ترتیب  آزمایش نیز به
بود. عملکرد علوفه تر و خشک در سال دوم به ترتیب 

داري بیشتر از سال اول درصد و به طور معنی 59و  46
). مجموع بارش در سال زراعی اول و دوم 3بود (جدول 

متر بود، بنابراین زیادي میلی 5/422و  2/316به ترتیب 
ند ناشی از زیادي بارندگی تواعملکرد در سال دوم می

  باشد.
نوع لگوم نشان × رسم نمودار اثر متقابل سال 

داد که اثر متقابل از نوع تغییر در مقدار است (نمودارها 
ارائه نشده است)، بنابراین براي شناسایی بهتر و 

تر نوع لگوم، عملکرد علوفه تر و خشک توصیه دقیق
مقایسه قرار  ها در هر سال به طور جداگانه موردلگوم

اي از نظر دو هاي علوفهگرفتند. ترتیب برتري لگوم
). عملکرد 3صفت فوق طی دو سال ثابت بود (جدول 

اي، ماشکاي، نخود علوفهخوشهماشک گلعلوفه تر 
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  مشخصات خاك محل اجراي آزمایش - 1دولج
 عمق
  خاك
(cm)  

بافت 
رس   خاك

  (درصد)
 

 سیلت
 (درصد)

  

شن 
  (درصد)

 

هدایت 
  EC)10*3(یالکتریک
)1-(ds.m 

 

  اسیدیته
آلی ماده 

 (درصد)
 

ازت کل 
(میلی 

گرم بر 
کیلوگرم 

 خاك)

فسفر 
(میلی 

گرم بر 
کیلوگرم 

  خاك)

پتاسیم 
(میلی 

گرم بر 
کیلوگرم 
 خاك

روي 
گرم میلی(

 )در کیلوگرم

  48/1  289  6/10  81/0  1/1  7/7  33/0  46 34 20  لومی 30-0

  
نسبت به سال اول پانونیکا و خلّر در سال دوم آزمایش 

درصد افزایش نشان داد و  38و  38، 32، 65به ترتیب 
این برتري براي صفت علوفه خشک در سال دوم نیز به 

درصد بود که براي هر دو  100و  46، 41، 31ترتیب 
اي به خوشهصفت میزان افزایش در ماشک ماشک گل

ها بود. این افزایش داري بیشتر از سایر گونهطور معنی
اي در سال دوم خوشهعملکرد علوفه ماشک گلدر 

نسبت به سال اول به نوعی پاسخ دهی مثبت این گونه 
افزایش میزان  شرایط محیطی ومثبت را به تغییر 

فزایش میزان بارندگی، ادهد که با بارندگی نشان می
 است.یافته ها افزایش عملکرد آن بیشتر از سایر گونه

گرم در کیلو 1589و  4686 دیتول بااي خوشهماشک گل
 راتولید علوفه علوفه تر و خشک بیشترین مقدار  هکتار
تر و  علوفهداد و کمترین میزان تولید  اختصاص خود به

متعلق به نخود  )گرم در هکتارکیلو 862و  2319(خشک 
اي بود و میزان تولید خلّر و ماشک پانونیکا در علوفه

  . )3(جدول  بینابین قرار داشتندمقادیر 
 را ايعلوفه گیاهان علوفه عملکرد در اختالف

گیاهان  این زراعی هايویژگی در به تفاوت میتوان
) در 1999( کاراداغ و بورك بیوك .داد نسبت علوفهاي

اي و ماشک خوشهماشک گلبررسی کشت زمستانه 
اي را بیشتر از ماشک خوشهپانونیکا، عملکرد ماشک گل

 )2004همکاران ( و اداغدادند. کار پانونیکا گزارش
گزارش نمودند اگر چه بارندگی سالیانه و توزیع آن 

خلّر را در تواند  به شدت  عملکرد و اجزاي عملکرد می
می  نواحی نیمه خشک تحت تاثیر قرار دهد ولی به نظر

 مناسبی جایگزین تواندخلرمی هاییمحیط چنین در رسد

به  مشابه شرایط در که چرا یکساله باشد بقوالت براي
 پایین غذایی و مراقبتی نیاز و باال به خشکی تحمل دلیل
 با از طرفی باشد. داشته بیشتري علوفه تواند عملکردمی

 در آن با کشت خشکی به باالي خلّر تحمل به توجه
 آیش اهداف حصول ضمن زارها،دیم در آیش فصل
 .نمود استفاده آن دانه و علوفه از عملکرد توانمی

گونه لگوم  چهار) در ارزیابی 1393همکاران ( بهرامی و
آبیاري تکمیلی در منطقه م و اي تحت شرایط دیعلوفه

دار بین آنها از نظر عملکرد کردستان، اختالف معنی
نظر از  هاه تر مشاهده نکردند ولی تفاوت بین لگومعلوف

دار معنیدرصد  وزن خشک علوفه در سطح احتمال یک
ربوط به مین تولید علوفه خشک بود که بیشترین و کمتر

   اي بود.هاي خلّر و نخود علوفهگونه
  

 پروتئین خام
درصد پروتئین علوفه، مهمترین جزء کیفی علوفه 

براي ارزیابی کیفیت علوفه شود که همواره محسوب می
)  2009گیرد (یولچو و همکاران، مورد استفاده قرار می

ي مورد هااز نظر درصد پروتئین علوفه بین لگوم
). خلّر 4دار مشاهده شد (جدول بررسی اختالف معنی

درصد) میزان پروتئین خام علوفه را  34/19بیشترین (
اي، خوشهدارا بود و میزان این صفت در ماشک گل

، 20/16ماشک پانونیکا به ترتیب برابر و  اينخود علوفه
کاروس و ). 5درصد بود (جدول  61/12و  67/14

 داشتند اظهار چنین مطالعات خود) در 2003کاروس (
   دو  حدود  خلّر گیاه  در نیتروژن بیولوژیکی   تثبیت که
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  اي علوفه تجزیه واریانس مرکب صفات عملکرد علوفه تر و خشک چهار نوع لگومنتایج  -2جدول 

 درجه آزادي منابع تغییر
  میانگین مربعات

  عملکرد علوفه خشک تر علوفه عملکرد 
 8624558**  230700000**  1 سال  

  658831  14190000  4 سال   \تکرار 
 1023000**  24660000**  3  نوع لگوم

 44879**  631080* 3   نوع لگوم× سال 

  7088  147500  12  خطاي آزمایش
  2/7  6/10  ضریب تغییرات 

Ns      ،میباشد درصد 1دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیرمعنی  :٭٭.  
  

 اي مورد بررسیمیانگین عملکرد علوفه تر و خشک چهار نوع لگوم علوفه -3جدول 
 (کیلوگرم خشک علوفه عملکرد

  هکتار)در
 تر علوفه عملکرد
 هکتار)در (کیلوگرم

  

 نوع لگوم

 سال زراعی  

  

a1028 a3532 ايخوشهماشک گل 

1391- 1390 
c699  b1999 اينخود علوفه 

b889 b2466 ماشک پانونیکا 

ab972 b2698 خلّر 

 نوع لگوم 4میانگین عملکرد     2673  897

a2150 b5840 ايخوشهماشک گل 

1392- 1391 
c1025 c2640 اينخود علوفه 

b1256 b3427 ماشک پانونیکا 

b1282  b3730 خلّر 

 نوع لگوم 4میانگین عملکرد     3909  1428

 ايخوشهماشک گل 4686 1589

 یمیانگین دو سال زراع
 اينخود علوفه 2319 862

 ماشک پانونیکا 2706 1072

 خلّر 3214 1127

 یم دانکن آزمون اساس بردرصد  5سطح احتمال  درها لگوم نیب داریمعن تفاوتبیانگر  رمشتركیغ حروف يدارا هايمیانگینهر ستون  در     
  .باشد

 عملکرد پروتئین

ختلف در ) در مطالعه صفات م2014سیار (       
هاي مختلف ماشک، نشان داد که عملکرد واریته

ترین معیار براي گزینش در شرایط بیولوژیک مهم
دیم است. از طرف دیگر، یکی از  مختلف بارندگی و

هاي اصالح و معرفی گیاهان اهداف مهم در برنامه
ها است و اي مناسب، افزایش کیفیت علوفه آنعلوفه

ها، نیاز اي در دامتغذیهاطالعات مربوط به مطالعات 
اي اي را براي افزایش کیفیت تغذیهاصالح گیاهان علوفه
سازد. افزایش کیفیت علوفه موجب بیشتر آشکار می

ها خواهد شد و درصد افزایش بازدهی در تغذیه دام
پروتئین علوفه نقش بسیار مهمی در تعیین کیفیت علوفه 

ضروري است  )، بنابراین2003دارد (ویکینز و هامفریز 
ها و ارقام هاي اصالحی و انتخاب گونهکه در برنامه



  1394/ زمستان 4شماره  25نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ جلد                       منیري فر                                                    54
 

مناسب، عالوه بر عمکرد علوفه، درصد پروتئین آن نیز 
مد نظر قرار گیرد. شاخص عملکرد پروتئین که از 
حاصل ضرب میزان عملکرد علوفه در درصد پروتئین 

تواند به عنوان شاخص مهم در شود، میحاصل می
  مد نظر قرار گیرد.ها گزینش اکوتیپ

هاي مورد بررسی از نظر عملکرد پروتئین گونه         
خام به صورت تر و خشک در سطح احتمال پنج درصد 

) که بیانگر تفاوت این 4دار داشتند (جدول اختالف معنی
ها از نظر ارزش غذایی است. بیشترین عملکرد گونه

لّر اي و خخوشهپروتئین خام به صورت تر به ماشک گل
کیلوگرم در هکتار تعلق  4/430و  9/460با میانگین 

داشت. میانگین عملکرد پروتئین به صورت خشک در 
کیلوگرم در  1/166و  9/161 این دو گونه نیز به ترتیب

عملکرد پروتئین به صورت تر و ). 5(جدول  هکتار بود
ودر  3/114و  0/264خشک در ماشک پانونیکا به ترتیب 

کیلوگرم در هکتار بود.  7/101و  9/251اي نخود علوفه
اگرچه میانگین عملکرد علوفه به صورت تر و خشک در 

اي بیشتر از خلّر بود، ولی زیاد بودن خوشهماشک گل
موجب شد تا  درصد) 34/19( درصد پروتئین در خلّر

 در تثبیت مقدار بیشترین و آغاز زنی از جوانه بعد هفته

 این .افتدمی اتفاق فغال تشکیل تا گلدهی مرحله شروع

- 200گیاه  این در نیتروژن تجمع تغییرات دامنه محققین
 80حدود  کهکیلوگرم در هکتار گزارش کردند  90

بود. از  شده ذخیره گیاه هاي هوایی اندام در آن درصد
گیاه  در نیتروژن میزان با خام پروتئین که آنجایی
ام در بنابراین زیادي پروتئین خ دارد، مستقیم ارتباط

در این  نیتروژن بیشتر تواند به جذباین گیاهان می
) در 1393گیاهان مرتبط باشد. بهرامی و همکاران (

اي، بیشترین میزان پروتئین را هاي علوفهمطالعه لگوم
اي خوشهدرصد) و ماشک گل 6/19در گونه خلّر (

عملکرد پروتئین به درصد) گزارش نمودند.  51/17(
آن گونه به اندازه ماشک صورت علوفه تر در 

اي بوده و عملکرد پروتئین به صورت علوفه خوشهگل

اي برآورد خوشهخشک آن نیز بیشتر از ماشک گل
 شود.

هاي ) در بررسی لگوم1392المعی هروانی (       
اي در منطقه زنجان گزارش نمود که بین آنها از علوفه

ل یک در سطح احتمانظر میانگین عملکرد پروتئین خام 
دار وجود دارد آنها گزارش کردند درصد اختالف معنی

بیشترین و کمترین عملکرد پروتئین خام به ترتیب از که 
اي و ماشک پانونیکا حاصل کشت خالص نخود علوفه

 شد. 

  
  میزان خاکستر

 نمی کند، تأمین دام انرژي براي نوع هیچ خاکستر        

 و امالح انواع دام، حیاتی خوراك جزء یک عنوان به ولی
 و پرمصرف عناصر از دام، اعم نیاز مورد معدنی مواد
 ادامه جهت مواد این .کندمی تأمین را مصرف کم

 است. درصد دام الزم سالمت و متابولیک هايفعالیت

است  علوفه مرتبط کیفیت با مستقیم بطور خاکستر
هاي ). اختالف بین لگوم2006همکاران  و (لیتورجیدیس
دار بود  ی از نظر میزان خاکستر معنیمورد بررس

 57/11خلّر برابر ). میزان خاکستر در علوفه 4(جدول 
مقدار آن در دار بیشتر از که به طور معنی درصد بود

و برتري این گونه را از نظر این  سه گونه دیگر بود
شاخص کیفیت علوفه نشان داد. درصد خاکستر در 

ماشک پانونیکا به  اي واي، نخود علوفهماشک گل خوشه
که درصد بود  87/9و  21/10، 06/10ترتیب برابر 

داري با یکدیگر مقادیر این سه گونه اختالف معنی
  .  )5(جدول نداشتند

  
  برگتر و خشک و وزن ت حمسا

ها به عنوان اجزاي اي برگدر گیاهان علوفه        
شوند و براي تعیین شاخص کیفت علوفه قلمداد می

شوند علوفه براي دام در نظر گرفته میخوشخوراکی 
ي مورد ها). اختالف بین گونه2015و همکاران  ا(فالن

مساحت وزن تر و خشک و همچنین از نظر  بررسی
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دار بود (جدول در سطح احتمال یک درصد معنی برگ
خلّر، ، اينخود علوفه هايدر گونهمساحت برگ  ).4

، 34/354یب به ترت و ماشک پانونیکااي خوشهماشک گل
 .)5(جدول  متر مربع بودمیلی 64/46و  89/64، 96/231

دار اندازه و وزن با توجه به همبستگی مثبت و معنی
به ترتیب  برگ وزن تراین دو گونه ، در (r>0.9)برگ 
به ترتیب برگ نیز  و وزن خشکگرم  766/0و  022/1

داري به طور معنیگرم بود که  2133/0و  2733/0
و ماشک پانونیکا دو گونه قدار این صفت در مبیشتر از 
بود. با توجه به اهمیت میزان برگ اي خوشهماشک گل

نخود  خوراکی علوفه، دو گونهدر کیفیت و خوش
هاي خوش خوراك توان جزو لگومرا میخلّر و  ايعلوفه

 و مناسب براي تعلیف دام تلقی نمود.

  
  
  
  
  

  قابلیت هضم ماده خشک
ها از نظر قابلیت هضم ماده ن گونهاختالف بی       

(جدول دار بود خشک در سطح احتمال پنج درصد معنی
خلّر بیشترین مقدار قابلیت هضم ماده خشک گونه  ).4
. تفاوت در میزان قابلیت درصد) را نشان داد 99/70(

هضم ماده خشک در گیاهان، عالوه بر تاثیر مقدار فیبر 
ط سلولز و لیگنین نیز خام و دیواره سلولی به نوع ارتبا

بایست با مطالعه نوع ساختار دیواره مرتبط است و می
سلولی و ارتباط سلولز و لیگنین تفسیر گردد ( شورنگ 

از نظر ها اگر چه بین سایر گونه). 1386و نیکخواه 
دار وجود اختالف معنیقابلیت هضم ماده خشک 

اي با اي و نخود علوفهخوشهنداشت، ولی ماشک گل
درصد در مرتبه بعدي قرار گرفتند و مقدار این  48/67

رودز و  .درصد بود 91/65صفت در ماشک پانونیکا نیز 
) قابلیت هضم ماده خشک را به عنوان 1990شارو (
ترین شاخص براي ارزیابی کیفیت علوفه در نظر مهم

گرفتند. از نظر این شاخص کیفیت علوفه، گونه خلّر 
  .بهترین کیفیت را نشان داد

  
   در سال دوم آزمایش گونه لگوم چهارگیري شده در تجزیه واریانس صفات اندازهنتایج  -4جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییر
        میانگین مربعات    

  پروتئین خام قابلیت هضم ماده خشک  مساحت برگ  وزن خشک برگ  وزن تر برگ  میزان کلروفیل
  ns25/33  ns102/0  ns004/0  ns5/7062  *3/16  ns7/2  2  بلوك
  ns10/24  **563/0  **400/0  **1/64005  *8/13  *0/24  3  نوع لگوم
  6/3  1/2  5/3425  004/0  038/0  40/19  6  خطا

  0/12  2/2  5/23  6/23  7/26  3/16  ضریب تغییرات (درصد)
            ns،میباشد درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنی:  به ترتیب غیرمعنی٭٭. 

  
  4ل ادامه جدو

  درجه آزادي  منابع تغییر
  میانگین مربعات

  عملکرد پروتئین به صورت خشک عملکرد پروتئین به صورت تر  خاکستر کل
  ns999/0 ns35775  ns3225  2  بلوك
  7096*  66638*  805/1*  3  نوع لگوم
  1374  13610  367/0  6  خطا

  1/23  8/5  3/16  ضریب تغییرات (درصد)
                        ns،میباشد درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنی:  به ترتیب غیرمعنی٭٭.  
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  نوع لگوم گیري شده در چهارمیانگین صفات اندازهمقایسه   -5جدول 
میزان   لگوم

  کلروفیل
مساحت 
  برگ

متر میلی(
  )مربع

  وزن تر برگ
  (گرم)

وزن خشک  
  (گرم)  برگ

قابلیت 
هضم ماده 
  خشک

 (درصد)

پروتئین 
خام 

  درصد)(

خاکستر 
کل 

  (درصد)

عملکرد پروتئین 
  به صورت تر
(کیلوگرم در 

  هکتار)

عملکرد 
پروتئین به 

صورت 
خشک 

(کیلوگرم در 
  هکتار)

ماشک 
 ايخوشهگل

06/22   c89/64   b173/0  b0467/0  b48/67  ab20/16  b06/10  a9/460  a9/161  

  a34/354   a023/1  a2733/0  b48/67  b67/14  b21/10  b9/251  b7/101   33/29 اينخود علوفه
  c64/46   b160/0  b0467/0  b91/65  b61/12  b87/9  b0/264  b3/114   70/28 ماشک پانونیکا

 b96/231   a766/0  a2133/0  a99/70  a34/19  a57/11  a4/430 a1/166   76/27 خلّر

درصد بر اساس آزمون دانکن می  5سطح احتمال ها در دار بین لگوممشترك بیانگر تفاوت معنیغیر هاي داراي حروف در هر ستون میانگین
باشد.

  
  گیرينتیجه

 ترویجنتایج این پژوهش نشان داد جهت در مجموع، 
تامین علوفه و با در  و پایدار هاي کشاورزيسیستم

ولید کمی، تنظر گرفتن کییفیت علوفه عالوه بر میزان 

اي براي خوشههاي خلّر و ماشک گلتوان از گونهمی
دیم هاي آیش در منطقه تناوب غالت و در سال کشت در

  استفاده نمود.
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