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 مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
91جلد پنجم، شماره چهارم، زمستان   

38-19  
http://ejcp.gau.ac.ir  

  

  هاي ذرت سیلوئی در منطقه ورامینهاي کمی و کیفی ژنوتیپبررسی ویژگی
  

 3 بهنام زند و2، پگاه ابراهیمی1سیدمحمدرضا احتشامی*
  ارشد زراعت،  کارشناس2ن، استادیار دانشکده کشاورزي دانشگاه گیال1

  علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان تهران عضو هیأت3
  21/02/1391:؛ تاریخ پذیرش03/07/1390 :تاریخ دریافت

  1چکیده
 ، مختلف ذرت سیلوئیهايگرومورفولوژیک و فیزیولوژیک ژنوتیپمنظور بررسی صفات آ به

.  اجرا شد1388-89منابع طبیعی استان تهران در سال زراعی آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزي و 
 تکرار مورد 4هاي کامل تصادفی با  ذرت سیلوئی در قالب طرح بلوك ژنوتیپ20در این آزمایش 

در این آزمایش صفاتی چون طول دوره رشد، تعداد برگ، ارتفاع بوته، قطر ساقه، . مقایسه قرار گرفتند
تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک غالف، وزن تر و خشک بالل، وزن خشک تر و خشک برگ، وزن 

در بررسی همبستگی بین . عملکرد تر و خشک علوفه و صفات کیفی علوفه مورد ارزیابی قرار گرفتند
   دومژنوتیپ. بالل با عملکرد علوفه داشتندصفات، بیشترین همبستگی را وزن خشک ساقه، غالف و 

)K3547/4 × MO17 (خشک و تر وزن ساقه، قطر برگ، تعداد جمله از بررسی مورد صفات اکثر رد 
از . داراي باالترین میزان بود علوفه خشک عملکرد و رشد دوره طول بالل، خشک و تر وزن غالف،

 18و  )KLM76004/2-1-7-2-1-1-1-1 × K19/1( 16 هاينظر کیفیت علوفه نیز، ژنوتیپ
)KSC670 (K3653/2 × K19) (بیشترین 2 شک و ژنوتیپیت هضم علوفه خبیشترین درصد قابل 

 نیز باالترین 18 ژنوتیپ. درصد پروتئین خام، درصد فیبر نامحلول و درصد خاکستر را نشان دادند
 که از ارتفاع متوسط 16رسد که ژنوتیپ نظر میبه .  را به خود اختصاص داددرصد انرژي متابولیسمی

سبتاً باال و کیفیت علوفه خوب برخوردار بود، از اهمیت ولی پربرگ، با وزن ساقه متوسط و وزن بالل ن
 .تواند انتخاب خوبی براي منطقه باشداي برخوردار است و میویژه

  ذرت سیلوئی، صفات کمی، صفات کیفی، عملکرد : کلیديهاي واژه
                                                             

  smrehteshami@yahoo.com  :مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 هنگامی میسر خواهد بود که خوراك الزم ،توسعه دامپروري و صنایع غذایی وابسته به آن

هاي مردم کشور به که نیازمندياین با توجه به. منابع غذایی مطمئن در دسترس باشدو 
د، یابهاي دامی با افزایش جمعیت روز به روز افزایش میگوشت، شیر و سایر فرآورده

بنابراین براي حفظ تعادل بین تغذیه دام و تولید محصول دامی الزم است تا اقدامات اساسی 
هاي اقتصادي اي با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جنبهن علوفهدر جهت زراعت گیاها

بنابراین در کنار اصالح و توسعه مراتع طبیعی، تولید گیاهان ). 2005رستگار، (صورت پذیرد 
اي نقش گیاهان علوفه .باشدهاي اساسی در این زمینه میاي نیز یکی از نخستین گامعلوفه

در دامپروري مدرن همچنین سیلوي .  غذائی نشخوارکنندگان دارندانکارناپذیري در تأمین احتیاجات
دهد اي، بخش مهمی از جیره روزانه نشخوارکنندگان را به خود اختصاص میتهیه شده از ذرت علوفه

هاي خود نتیجه گرفتند که ذرت سیلوئی از بررسی) 1984(هنریچ و کنراد ). 2000جامعی و همکاران، (
. باشد، اگرچه از نظر پروتئین کمبود دارددي انرژي براي گاوهاي پرواري مییک منبع عالی و اقتصا

هاي پرواري نتیجه گرفت که در بررسی کاربرد ذرت سیلو شده در تغذیه گوساله) 1997(جامعی 
دامه فعالیت امروزه با ا. گونه حیوانات به مقدار زیاد استفاده کردتوان از این ماده در تغذیه این می

 .ها و هیبریدهاي جدید، عملکرد ذرت تا حدود زیادي بهبود یافته استذرت و ایجاد الین محققین
سیلوئی وقتی است که رطوبت ذرت ترین زمان برداشت  گزارش نمود که مناسب)2000(چمبلیس 

  نشان داد که انتخاب مناطق مساعد نهمطالعه در یک )1998 ( کراولی. باشد درصد60دانه در حدود 
که در  طوري ه ب،گذارد دار می  بلکه دانه و همچنین مقدار نشاسته تأثیر معنی،کل ماده خشک روي تنها بر

 عملکرد و پروتئین باالئی را تولید ،صورت انتخاب مناطق مناسب، هیبریدهاي زودرس سیلوئی
دا روي دو سري از هیبریدها در کانا  طی دو سال بررسی بر)1983( واتیکوندا و هانتر .نمایند می

  کهدر این بررسی مشخص شد. دست آوردندبه کل بوته عملکرد دانه و عملکرد  باالئی بینهمبستگی
بیشتر از هیبریدهائی که داراي بیشترین % 10 ، علوفه بودندعملکردهیبریدهائی که داراي بیشترین 

ال در  س3مدت هدر یک بررسی که ب) 1994(یغموري .  علوفه تولید کردند، دانه بودندعملکرد
 به شاهد و سایر  تن در هکتار نسبت83 با عملکرد KO6 نتیجه گرفت که رقم ،کردستان انجام شد
 سال در 3مدت  هکه ب) 1997(در بررسی مشابه که توسط وحدت و خاوري . ارقام برتري داشت

 سینگل کراس  نسبت به سایر هیبریدها و شاهد KO6 مشخص گردید که ذرتگرفت،مشهد انجام 
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 و K06 رقم ذرت در گرگان گزارش داد که ارقام 11در بررسی ) 1997(چوگان . برتري داشت  704
SC711 در ارقام ذرت سیلوئی اي مقایسهدر یک بررسیایشان . راي بیشترین علوفه سیلوئی بودنددا 

اند و  با عملکرد بوته داشته%) 96( و ساقه )%97 (در گرگان دریافت که بیشترین همبستگی را برگ
بنائی و باصفا . داشته است%) 81( بیشترین همبستگی را با وزن ساقه بوته ،ملکرد علوفه در کرتع
کرج، ( منطقه کشور 5 هیبرید برتر ذرت سیلویی در 6در بررسی نهایی عملکرد علوفه سیلویی ) 2007(

 رقم امید نتیجه گرفتند که) 1383-84(و به مدت دو سال زراعی ) نیشابور، گرگان، بروجرد و اصفهان
 تن در هکتار علوفه سیلویی، بیشترین تولید را در بین 11/74با میانگین  KL17/2-5XK18بخش 

کمترین تغییرات عملکرد علوفه سیلویی در مناطق مختلف، مربوط به . شان داشتارقام مورد مطالعه
تر اشتند که طوالنیآنها همچنین اظهار د.  تن در هکتار بود35/72 با عملکرد 700کراس هیبرید سینگل

ترین عوامل در افزایش بودن دوره رشد و نمو از کاشت تا برداشت و کاشت تا ظهور کاکل، مهم
 با افزایش تراکم بوته معموالً) 1992( دیویس و بیدوموانووا نظربه. اند عملکرد علوفه سیلویی ارقام بوده

توان  تفاده از ارقام جدید هیبرید ذرت میبا اسبنابراین . یابد ذرت تا حدي عملکرد علوفه افزایش می
 با توجه به افزایش اهمیت و نقش .عملکرد دانه و علوفه را با توجه به تراکم مناسب آنها افزایش داد

هاي پرمحصول و هاي اخیر، اصالح و معرفی رقماي در تغذیه دام در کشور در سال ذرت علوفه
یابی به هاي مختلف به منظور دست زراعی رقم ي بهسازگار با مناطق مختلف کشور و تعیین نیازها

 در راستاي د که این تحقیقرو شمار میها در مناطق مختلف از اهداف مهم به حداکثر توانایی رقم
مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف اهداف این تحقیق شامل  .رسیدن به این اهداف انجام شده است

اي و انتخاب بهترین ارقام مورد مطالعه در منطقه  ت علوفهشناسائی ارقام برتر ذر، اي ذرت علوفه
  .بودی در بین ارقام مورد مطالعه یبررسی و شناخت بهترین کیفیت علوفه سیلو و ورامین

  
  هامواد و روش

 واقـع در  استان تهران در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی        1388 سال   بهاراین آزمایش در    
 دقیقه شرقی با ارتفاع 38 درجه و 51 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 21 و درجه 35عرض جغرافیایی 

 تیمـار  18 تکرار و 4صورت طرح بلوك کامل تصادفی در  آزمایش به. متر از سطح دریا انجام شد   927
کـه در بخـش      ذرت    ایرانی جدید   هیبرید 16 تیمارهاي مورد بررسی در این تحقیق شامل      . اجرا گردید 
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 2 بـه همـراه   ،اي موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تولید گردیـده  یاهان علوفه تحقیقات ذرت و گ   
  :  عبارت بودند ازهااین ژنوتیپ.  مورد بررسی قرار گرفت)704 و 700هاي  کراس سینگل(شاهد 

. نحو مطلوب، قبل از کاشت صورت گرفتسازي زمین شامل شخم، دیسک و ماله به     عملیات آماده 
عمـل آمـد تـا میـزان     گیري مرکب بـه   متري خاك محل اجراي آزمایش، نمونه     انتی س 30سپس از عمق    

  ). 1جدول (گیري شوند عناصر غذائی پرمصرف و کم مصرف خاك اندازه
  

  هاي ذرت سیلویی مورد استفاده در آزمایش  ژنوتیپ-1جدول 
 والدها  ژنوتیپ والدها  ژنوتیپ

1  K3640/3   ×   MO17 10  K166B   ×   K18 
2  K3547/4   ×   MO17 11  K3640/3   ×   K18 
3  K47/2-2-1-3-3-1-1-1   ×   K3615/2 12  KSC700 
4  KLM78027/2-1-3-1-1-1   ×   A679 13  K166B   ×   K19/1 
5  KLM78027/2-1-3-1-1-1   ×   K3615/2 14  KLM77014/5-1-1-1-1-2-5   ×   K3615/2 
6  KLM77001/3-1-1-1-1-3-1   ×   K18 15  KSC704 )   شاهد(  
7  K3493/1   ×   K18 16  KLM76004/2-1-7-2-1-1-1-1   ×   K19/1 
8  KLM77002/10-1-1-1-1-2   ×   K18 17  KSC720 ( K74/1 × K19 ) 
9  K48/3-1-2-7-1-1-1-1   ×   K19/1 18  KSC670 ( K3653/2 × K19 ) 

  
  مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش -2 جدول

مواد خنثی 
نده شو

%T.N.V 

  کربن آلی
% 

  نیتروژن
% 

  فسفر
(ppm) 

اسیم  تپ
(ppm) 

  آهن
(ppm) 

  الکتریکی هدایت
ds/m 

  منگنز
(ppm) 

  روي
(ppm)  

  مس
(ppm)  بافت   اسیدیته

  خاك
  لومی رسی 1/7  3/1  8/0  3/11 1/3 1/4 0/260 6/14 1/0 8/0 5/15
  

 ردیـف  4رت آزمایـشی از  هـر کـ  . پس از درآوردن شیارها، نقشۀ آزمایش بر روي زمین پیاده شـد     
 12هـا در روي ردیـف نیـز    فاصلۀ بوتـه  . د متر تشکیل گردی   5طول  متر و به   سانتی 50فاصلۀ   کاشت به 

صورت نکاشت در نظر گرفته شد و فاصـلۀ  بین هر دو تیمار، دو ردیف به . متر در نظر گرفته شد    سانتی
کاشت بذور . دوم خرداد ماه انجام گرفتعملیات کاشت در نیمۀ  . متر تعیین گردید5بین دو تکرار نیز     

 بوته 1 برگی در هر کپه 6 تا 4در مرحله  متر انجام شد و سانتی 5 تا   3بر روي خطوط کاشت در عمق       
پس از کاشت بذر، بالفاصله کودهاي اوره، پتاسیم و فسفر بر مبنـاي  . ها حذف گردید   حفظ و بقیه بوته   

عالوه بر . صورت نواري به خاك داده شداي به ت علوفه آزمون خاك و مطابق با توصیۀ کودي براي ذر        
در (پس از تنک کردن  :این، نیتروژن در دو نوبت دیگر نیز به صورت سرك در اختیار گیاه قرار گرفت
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همچنـین در ایـن مرحلـه عملیـات کولتیواتـور زدن جهـت             .  برگی 7در مرحلۀ   ،  ) برگی 4 تا   3مرحلۀ  
از برگ، برگ و باریکهاي هرز پهن براي مبارزه با علف. دش انجام ها و تهویه ریشه     دهی پاي بوته   خاك

کش آترازین  از علفهمچنین  لیتر در هکتار قبل از کاشت و     6 تا   5کش ارادیکان به مقدار       سموم علف 
 و قبل از اولین آبیـاري  در مرحله بعد از کاشت) الکلرآ( لیتر در هکتار همراه با السو  2 تا   5/1به مقدار   

 لیتـر در هکتـار بـراي کنتـرل     5/1 تـا  1 برگی از سم توفوردي به میـزان  6 تا 5در مرحله . ه شد استفاد
گیري گیاه زراعی شـامل ارتفـاع    هاي مورد اندازه کمیت.شد برگ طبق روال استفاده   هاي هرز پهن    علف

بوته، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک بالل، وزن تر و خشک غـالف،          
درصد پروتئین خام، فیبر    (هاي کیفی علوفه    شاخص. تعداد برگ، قطر ساقه و عملکرد بیولوژیک بودند       

هـاي خنثـی و انـرژي     هاي اسیدي، الیاف نامحلول در شوینده   در شوینده الیاف نامحلول   خام، خاکستر،   
ها قات جنگلدر موسسه تحقی) 2003جعفري و همکاران، ( NIRنیز با استفاده از دستگاه     ) متابولیسمی

  ازLSD آزمـون   میـانگین بـا   مقایـسه ها و   براي تجزیه و تحلیل داده     .گیري شدند و مراتع کشور اندازه   
  .شد استفاده SASبرنامه آماري 

  
   و بحثنتایج

  احتمالداري در سطحمعنی اختالف ها در بین ژنوتیپاز نظر تعداد برگنتایج نشان داد : صفات کمی
 با 17 و 16، 4، 2 هايژنوتیپها، که در مقایسه میانگینطوري، به)3ل جدو ( درصد وجود داشت1

برگ، کمترین تعداد را به خود اختصاص  37/12 با 5ر گرفتند و رقم  برگ در سطح اول قرا14تعداد 
داري  اختالف معنی12 و 11هاي از نظر آماري با ژنوتیپها برخی دیگر از ژنوتیپاگر چه ، داد

 هر چه رقم داراي تعداد برگ بیشتري باشد، ).4جدول  (تري بودندراي مقادیر پائین اما دانداشتند
 در ضمن از آنجا که رابطه مستقیمی . توان تولیدي باالتري خواهد داشتداراي فتوسنتز بیشتري بوده و

 که دوره رشد بیشتري نسبت 2 ژنوتیپبین طول دوره رشد و تعداد برگ وجود دارد، مسلم است که 
این امر قدرت فتوسنتزي گیاه را . باشد داشته است، داراي تعداد برگ بیشتري نیز میهاژنوتیپ سایر به

گزارش دادند که در ) 1993(زاده و سرمدنیا شریف. گرددباالتر برده و باعث افزایش عملکرد گیاه می
 به 604، سینگل کراس 711 و 604، 301 هیبرید سینگل کراس 3بررسی خصوصیات رشد رویشی 

تري برخوردار بود و هاي کوچکتر، از ساختمان برگی مناسبلحاظ داشتن تعداد برگ بیشتر و برگ
 باریري  در بررسی. مطالعه داشته باشدباعث شد توان تولیدي باالتري نسبت به سایر هیبریدهاي مورد

ح برگ و دوام علت باال بودن شاخص سط ههاي دیررس ب که ژنوتیپگردیدمشخص ) 1986(و ترانیو 
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 11در مقایسه بین ) 1997( چوگان .باشند  قابلیت تولید بیشتر ماده خشک را دارا میعموماً، سطح برگ
با بیشترین عملکرد، از نظر تعداد برگ  KO6هیبرید ذرت سیلوئی گزارش کرد که هیبرید شماره 

  . بیشترین تعداد را از نظر آماري نسبت به سایر هیبریدها دارا بود
 بین تیمارها وجود داشت  درصد1داري در سطح احتمال اختالف معنیرابطه با ارتفاع ساقه، در 

، هر چند که اختالف داشتمتر بیشترین ارتفاع را  سانتی62/177 با 13 ژنوتیپکه طوري، به)3جدول (
 ژنوتیپ در  و کمترین ارتفاع وجود نداشت10 و 8، 6، 5، 2هاي داري بین این ژنوتیپ با ژنوتیپمعنی

معنی داشتن سطح فتوسنتز  تر بهداشتن ساقه طویل). 4جدول (متر مشاهده شد  سانتی25/143 با 18
شود، البته بایستی باشد که باعث افزایش عملکرد گیاه میکننده بیشتر و تولید مواد متابولیکی بیشتر می

گزارش دادند ) 2004(حله و همکاران م خلیلی.توجه داشت که این ارتفاع بیشتر بایستی به قاعده باشد
عنوان بهترین هیبرید  علت داشتن صفاتی همچون ارتفاع باالي بوته به  به647رس  که هیبرید متوسط

) 1997(چوگان . گرددبراي هدف سیلوئی در شرایط کشت دوم در منطقه خوي انتخاب و توصیه می
داري با هیچ یک از صفات مورد بررسی گی معنیجز با وزن بوته، همبستاظهار داشت که ارتفاع بوته به

 .نشان نداد
  وجود داشت درصد1داري در سطح احتمال اختالف معنیاز نظر قطر ساقه نیز بین تیمارها 

، هر چند که  بیشترین قطر ساقه را نشان داد،متر میلی55/2 با میانگین 2 ژنوتیپکه طوري، به)3جدول (
 با میانگین 15 ژنوتیپ و کمترین قطر ساقه را داري نداشتتالف معنی اخ18 و 8، 6هاي  با ژنوتیپ

توان به تجمع مواد و بیوماس باالتر گیاه دلیل افزایش قطر ساقه را می). 4جدول  (داشتمتر  میلی62/1
اي در منطقه  نوع هیبرید ذرت علوفه7در آزمایشی بر روي ) 2004(محله و همکاران خلیلی. نسبت داد
علت داشتن قطر ساقه باال که از اجزاي مهم و  به647رس ان نمودند که هیبرید متوسطخوي عنو

عنوان بهترین هیبرید براي هدف سیلوئی اي هستند، بهتأثیرگذار در عملکرد و گزینش یک گیاه علوفه
 .باشددر منطقه خوي می

 با 14 ژنوتیپ). 3جدول (داري وجود نداشت بین تیمارها از نظر وزن تر برگ، اختالف معنی
 با میانگین 17 ژنوتیپ گرم در مترمربع بیشترین وزن تر و کمترین مقدار آن در 86/1491میانگین 

 در داريمعنیاز نظر وزن تر ساقه بین تیمارها اختالف ). 4جدول (گرم در مترمربع دیده شد  9/987
 گرم در 5/6965 میانگین با 7 ژنوتیپکه طوري، به)3جدول  ( وجود داشت درصد1سطح احتمال 

 گرم در مترمربع کمترین وزن تر ساقه را از آن خود 625/3704  با میزان3 ژنوتیپمترمربع بیشترین و 
باشد، اما داراي  داراي وزن تر برگ کمتري می2 ژنوتیپدر این آزمایش هر چند ). 4جدول (کردند 
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این نتایج با . ی بهتري برخوردار باشدرسد که از ساختمان برگنظر میتعداد برگ بیشتري است و به
اي  هیبرید ذرت دانه14با استفاده از ) 2004(باصفا . مطابقت دارد) 1993(زاده و سرمدنیا نتایج شریف

 از نظر وزن تر و خشک برگ بهتر از ارقام دانه اي 678 هیبرید ذرت سیلوئی نشان داد که رقم 5و 
 .نشان داد) 63/0(ا با وزن بالل  بیشترین همبستگی ر،باشد و ماده خشکمی

جدول  ( بین تیمارها وجود داشت درصد1 در سطح احتمال داريمعنیدر وزن تر بالل اختالف 
  با میانگین6 ژنوتیپ گرم در مترمربع، بیشترین وزن تر و 35/9358  با میزان2 ژنوتیپکه طوري ، به)3

ضریب ). 4جدول (ود اختصاص دادند  گرم در مترمربع، کمترین وزن تر بالل را به خ42/4235
همبستگی پیرسون نیز نشان داد که وزن تر بالل با وزن خشک ساقه و عملکرد تر و خشک علوفه 

 ).5جدول (بیشترین همبستگی را دارد 
  درصد5 در سطح احتمال دارينتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر وزن تر غالف اختالف معنی

 گرم در مترمربع بیشترین مقدار را 45/362  با میانگین2 ژنوتیپکه طوريه، ب)3جدول  (وجود داشت
 گرم در مترمربع مشاهده شد 91/187  با مقدار10 ژنوتیپشامل خود کرد و کمترین میزان آن در 

). 5جدول (در ضمن وزن تر غالف بیشترین همبستگی را با علوفه تر و خشک نشان داد  ).4جدول (
و وزن ) 96/0(نشان داده است که وزن بوته همبستگی بسیار باالئی با وزن ساقه یز نها نتایج آزمایش

آید که غالف سهم متوسطی در ها چنین برمیدر واقع از نتایج آزمایش. داشته است) 97/0(غالف 
 ).1997چوگان، (عملکرد علوفه داشته باشد 

گ بین تیمارها نشان نداد داري را از نظر وزن خشک برجدول تجزیه واریانس اختالف معنی
گرم در  02/270  با مقدار14 ژنوتیپ که ها حاکی از آن بوده میانگین دادهبا این حال مقایس). 3جدول (

چوگان ). 4جدول ( کمترین وزن خشک برگ را به خود اختصاص دادند 3ژنوتیپ بیشترین و مترمربع،
ترتیب ن عملکرد علوفه را تولید نمودند، بهدریافت که ارقام ذرت سیلوئی که بیشترین و کمتری) 1997(

بیشترین و کمترین وزن برگ را نیز داشتند، ولی این امر در مورد سایر ارقام که از نظر عملکرد علوفه 
نیز وزن ) 2004(محله و همکاران خلیلی. داري نشان ندادند، کامالً عمومیت نداردتفاوت آماري معنی

 .اي دانستندو تأثیرگذار در عملکرد و گزینش یک گیاه علوفهخشک برگ باال را از اجزاي مهم 
 ها از نظر وزن خشک ساقه وجود داشت بین تیمار درصد1 در سطح احتمال دارياختالف معنی

 گرم در مترمربع 35/1741  بیشترین وزن خشک ساقه را با مقدار7 ژنوتیپکه طوري، به)3جدول (
جدول ( گرم در مترمربع دیده شد 17/926  با میزان3 ژنوتیپشامل خود کرد و کمترین مقدار آن در 

 درصد 1همچنین همبستگی مثبتی بین وزن خشک ساقه با وزن خشک بالل در سطح احتمال ). 4
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تواند از اي می آنچه مسلم است نسبت قطر به ارتفاع ساقه در گیاهان علوفه).5جدول (مشاهده شد 
هر چه ارتفاع ساقه بیشتر و قطر ساقه کمتر باشد، از . اي باشدوفهارزیابی مهم در گیاهان علصفات قابل

نتایج آزمایش ما نشان . باشدتر میخوراكمند بوده و براي دام تردتر و خوشقابلیت هضم بهتري بهره
.  که داراي ارتفاع باال و قطر ساقه کمی بود، عملکرد علوفه بهتري نیز برداشت شد2داد که در رقم 

علت  به647رس که عنوان نمودند هیبرید نیمه) 2004(محله و همکاران نتایج با نتایج خلیلیالبته این 
نیز اذعان ) 1997(چوگان . ی برخوردار بود، مغایرت داردیداشتن وزن خشک ساقه باال از کیفیت باال

داشت که عملکرد ارقام ذرت سیلوئی بیشترین همبستگی را با وزن ساقه دارد و ساقه نقش 
 هیبرید 5اي و  هیبرید ذرت دانه14با استفاده از ) 2004(باصفا . اي در عملکرد علوفه داردکننده یینتع

باشد و این صفت در اي می از نظر وزن ساقه بهتر از ارقام دانه678ذرت سیلوئی نشان داد که رقم 
  . کیفیت علوفه تأثیرگذار است

زن خشک بالل بین تیمارهاي موجود دیده شد  در و درصد1 در سطح احتمال دارياختالف معنی
 گرم در مترمربع بیشترین مقدار را به خود 56/3275  با میانگین2 ژنوتیپکه طوري ، به)3جدول (

 گرم در 54/1229  با میزان6 ژنوتیپاختصاص داد و کمترین وزن خشک بالل در تیمار مربوط به 
بسیار د، در وزن خشک غالف نیز اختالف  بین تیمارهاي موجو).4جدول (مترمربع مشاهده شد 

 ژنوتیپ گرم در مترمربع و 37/58  با میانگین2 ژنوتیپکه طوري به،)3جدول (داري مشاهده شد  معنی
ترتیب بیشترین و کمترین وزن خشک غالف را به خود   گرم در مترمربع به43/33  با مقدار10

ترتیب   به)77/0 ( و غالف)83/0 ( خشک باللنتایج ما نشان داد که وزن). 4جدول (اختصاص دادند 
نشان دادند که ) 1999(نائر و وایر تالی). 5جدول (اند همبستگی باالئی با عملکرد خشک علوفه داشته

تجمع ماده خشک در ذرت، کل تابش ورودي و توزیع آن، شاخص سطح برگ، ساختار پوشش گیاهی 
وفه بستگی زیادي به نسبت دانه موجود در علوفه کیفیت عل. باشدو سرعت فتوسنتز برگ وابسته می

سهم ). 1988پري، (باشد هضم از کل گیاه مربوط به دانه ذرت میانرژي قابل% 50که طوريدارد، به
دانه در افزایش قابلیت هضم مواد آلی و نسبت پائین دیواره سلولی و همچنین قابلیت هضم دیواره 

نشان داده شد که بیشترین  1ر هلند با استفاده از رقم سیرسدر یک بررسی د. سلولی، بسیار باالست
اي در باشد و پس از آن، برگ گیاه سهم عمده قابلیت هضم و کمترین دیواره سلولی مربوط به دانه می

 میزان بالل تولیدي گزارش در این راستا همبستگی مثبتی نیز بین قابلیت هضم و. باشداین امر دارا می

                                                             
1- Circe 
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وت ارقام از نظر سهم دانه در تولید علوفه کل، شرایط محیطی و تراکم بوته نیز نقش عالوه بر تفا. شد
توصیه نمود که وزن بالل ) 1997(چوگان ). 1988دینوم، (باشد مهمی را در تغییر این نسبت دارا می

نیز گزارش نمود که عملکرد ماده ) 2004(باصفا . گرددکم بوته باعث کاهش کیفیت علوفه حاصله می
 .دارد) 63/0(شک علوفه بیشترین همبستگی را با وزن بالل خ

با این حال ). 3جدول ( بین تیمارهاي موجود مشاهده نشد داريمعنی اختالف ، رشداز نظر دوره
 ژنوتیپ رشد در  و کمترین دوره رشد را داشتندرین دوره روز، بیشت84 با میانگین 2 و 1 هايژنوتیپ

  ).4جدول (شاهده شد  روز م75/77 با میزان 16
 وجود داشت درصد 1در سطح احتمال بین تیمارها داري از نظر عملکرد علوفه تر اختالف معنی

 بوده است 3 و 13 هايژنوتیپبیشترین مقدار و کمترین آن در  7 ژنوتیپکه طوري، به)3جدول (
 درصد 1طح احتمال در سبین تیمارها داري از نظر عملکرد علوفه خشک اختالف معنی). 4جدول (

  بود13 ژنوتیپبیشترین مقدار و کمترین آن در  2 ژنوتیپکه طوري، به)3جدول  (وجود داشت
هاي رسد که تفاوتنظر میبه. یابدبا افزایش دوره رشد گیاه، عملکرد گیاه افزایش می). 4جدول (

ه در زمان دمائی مورد نیاز هاي ژنتیکی است کدلیل تفاوت در طول دوره رشد بههاژنوتیپموجود بین 
شود در واقع یک مکانیسم فیزیولوژیک در گیاهان زراعی سبب می.  مختلف وجود داردهايژنوتیپدر 

بنابراین . که گیاهان، ادامه رشد و تولید بیشتر خود را مطابق با شرایط محیطی موجود تطبیق دهند
تواند نقش مهمی در رتفاع از سطح دریا میعالوه بر پتانسیل هر رقم، رطوبت نسبی هوا، بارندگی و ا

 مختلف ذرت در منطقه داشته باشد که با نتایج حدادي و هايژنوتیپبروز صفات و تفاوت صفات در 
گزارش دادند که رقم سینگل کراس ) 2008(نژاد و همکاران توحیدي. مطابقت دارد) 2004(محسنی 

 عملکرد علوفه 504 و 647د بیشتر نسبت به  به دلیل خصوصیات برتر ژنتیکی و طول دوره رش704
 هیبرید برتر ذرت 6در بررسی نهایی عملکرد علوفه سیلویی ) 2007(بنائی و باصفا . بیشتري دارد
  و به مدت دو سال زراعی) کرج، نیشابور، گرگان، بروجرد و اصفهان( منطقه کشور 5سیلویی در 

 رشد و نمو از کاشت تا برداشت و کاشت تا ظهور تر بودن دورهاظهار داشتند که طوالنی) 84-1383(
 14با استفاده از ) 2004(باصفا . اند کاکل، مهمترین عوامل در افزایش عملکرد علوفه سیلویی ارقام بوده

 از نظر عملکرد بهتر از ارقام 678 هیبرید ذرت سیلوئی نشان داد که رقم 5اي و هیبرید ذرت دانه
اي  نوع هیبرید ذرت علوفه7در آزمایشی بر روي ) 2004( و همکاران محلهخلیلی. باشداي می دانه

عنوان بهترین  علت داشتن عملکرد علوفه تر و خشک باال به به647رس عنوان نمودند که هیبرید نیمه
چوگان . گرددهیبرید براي هدف سیلوئی در شرایط کشت دوم در منطقه خوي انتخاب و توصیه می
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 داراي 711و سینگل کراس  K06 رقم ذرت در گرگان گزارش داد که ارقام 11نیز در بررسی ) 1997(
 تن در هکتار 83 با عملکرد KO6نتیجه گرفت که رقم ) 1994( یغموري .ی بودندیبیشترین علوفه سیلو

در بررسی مشابه که توسط وحدت و . نسبت به شاهد و سایر ارقام مورد بررسی برتري داشته است
 نسبت به  KO6 مشخص گردید که ذرتگرفت، سال در مشهد انجام 3مدت هکه ب) 1997(خاوري 

نتیجه گرفتند که ) 2007( بنائی و باصفا .برتري داشته است 704 سینگل کراس سایر هیبریدها و شاهد
 تن در هکتار علوفه سیلویی، بیشترین تولید را 11/74 با میانگین KL17/2-5XK18رقم امید بخش 

کمترین تغییرات عملکرد علوفه سیلویی در مناطق مختلف، . شان داشتمطالعهدر بین ارقام مورد 
آنها همچنین اظهار داشتند .  تن در هکتار بود35/72  با عملکرد 700مربوط به هیبرید سینگل کراس 

ترین عوامل در تر بودن دوره رشد و نمو از کاشت تا برداشت و کاشت تا ظهور کاکل، مهمکه طوالنی
  .اند ملکرد علوفه سیلویی ارقام بودهافزایش ع

 در سطح احتمال داري اختالف معنی)DMD (از نظر درصد قابلیت هضم علوفه خشک: صفات کیفی
بیشترین مقدار و کمترین  18و 16 ژنوتیپکه ايگونه، به)3جدول  (بین تیمارها وجود داشت  درصد1

 1 در سطح احتمال داريد که اختالف معنینتایج نشان دا). 4جدول  ( بود4 و 2 هايژنوتیپ در آن
 9 و 2 هايژنوتیپ ).3جدول  (وجود داشت )CP( بین تیمارها از نظر درصد پروتئین خام درصد

 16 ژنوتیپبیشترین درصد پروتئین خام را از آن خود کردند و کمترین درصد پروتئین خام در 
 از نظر درصد  درصد1حتمال  در سطح اداري معنی اختالفهمچنین). 4جدول (مشاهده شد 

 درصد، 36/30 با میزان 16 ژنوتیپ). 3جدول  (بین تیمارها وجود داشتکربوهیدرات محلول در آب 
). 4جدول ( درصد کمترین مقدار را شامل خود کردند 47/17 با میانگین 13 ژنوتیپبیشترین مقدار و 

 د فیبر نامحلول وجود داشتدر درص درصد 1در سطح احتمال ا داري بین تیمارهاختالف معنی
 درصد بیشترین میزان را 84/27 با میانگین 2 ژنوتیپها نشان داد که مقایسه میانگین داده). 3جدول (

جدول ( درصد مشاهده شد 34/13 با میانگین 16 ژنوتیپنشان داد و کمترین درصد فیبر نامحلول در 
، )3جدول  (کستر بین تیمارها وجود داشتاز نظر خا  درصد1 در سطح احتمال داريمعنی اختالف). 4
 16 ژنوتیپها در سطح اول قرار گرفتند و  در مقایسه میانگین داده14 و 2 هايژنوتیپکه طوريبه

 در سطح دارياختالف معنیاز نظر انرژي متابولیسمی نیز  ).4جدول (کمترین مقدار را شامل خود کرد 
 باالترین درصد انرژي 18که ژنوتیپ  طوري ، به)3دول ج( بین تیمارها وجود داشت  درصد1احتمال 

   ). 4جدول ( پائین ترین میزان را به خود اختصاص دادند 4متابولیسمی و ژنوتیپ 
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  گیري شده آزمون چند متغییره صفات اندازه جدول-6 جدول
Fمنابع درجه آزادي آماره مقدار  معادل 

76/2 ** 611/1  Pillai's Trace 

02/3 ** 079/0  Wilks' Lambda 

24/3 ** 491/4  Hotelling's Trace 

29/6 ** 647/2  Roy's Largest Root 

وكبل 3  

9/2 ** 861/7  Pillai's Trace 

48/6 ** 000/0  Wilks' Lambda 

81/22 ** 780/181  Hotelling's Trace 

04/0 ** 256/139  Roy's Largest Root 

 تیمار 17

 خطا 51 --- --- ---

      دار در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی**
  

 شناخته شده  علوفهترین صفت اساسی در تعیین کیفیتعنوان مهمهدرصد قابلیت هضم ب افزایش
ساله تابستانه اي یکبا تحقیقی که بر روي گیاهان علوفه) 2001(وارد و همکاران  .)2009فاتح، (است 

 ،خام درصد پروتئینهضم همبستگی منفی با رسیدند که ماده خشک قابلاین نتیجه انجام دادند، به
عوامل محیطی همچنین نشان دادند که . محلول در شوینده اسیدي و خاکستر دارددرصد فیبرهاي نا

کیپنیس و همکاران  .غیره بر قابلیت هضم تاثیر دارند  خاك وبافترطوبتی، سایه، مانند دما، تنش
اي، قابلیت هضم علوفه خشک نیز عنوان نمودند که در سورگوم علوفه) 1998(و اسمیت ) 1994(

البته در برخی از تحقیقات گزارش شده است که قابلیت هضم . گیردتحت تأثیر عوامل محیطی قرار می
همبستگی مثبتی نیز بین قابلیت ). 2005اوچوآ، -اورتگا(گیرد  علوفه تحت تاثیر تنش خشکی قرار نمی

ترین باال بودن پروتئین یکی از مهم). 1988دینوم، (الل تولیدي گزارش شده است هضم و میزان ب
باشد و باال بودن آن یک فاکتور موثر در انتخاب علوفه براي اي میهاي کیفی گیاهان علوفهویژگی

عنوان  درصد پروتئین در علوفه از نظر قابلیت هضم زیاد آن، غالبأ به.شودتغذیه دام محسوب می
تواند معرف کیفیت علوفه تنهایی نمی  درصد پروتئین به.شوددر نظر گرفته میی از قابلیت هضم شاخص

-تولید شده باشد زیرا ممکن است درصد پروتئین باال در اثر پایین بودن عملکرد تولیدي، چندان قابل

روتئین توجه نباشد و یا ممکن است گیاهی با درصد پروتئین کم ولی تولید ماده خشک باالتر، پ
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بنابراین عملکرد پروتئین در هکتار که . بیشتري تولید کرده و در نتیجه اهمیت بیشتري داشته باشد
باشد، داراي اهمیت زیادي در تعیین ارزش کیفی برآیندي از عملکرد ماده خشک و درصد پروتئین می

 نشان از کیفیت باال بودن درصد کربوهیدرات محلول در آب). 2009فاتح، (اي است گیاهان علوفه
-نتیجه گرفتند گیاهانی که رطوبت کمتري دریافت می) 2005(وینبرگ و همکاران . باالتر علوفه دارد

. کنند، کربوهیدرات محلول در آب باالتري دارند و در نتیجه کیفیت آنها براي سیلو کردن بیشتر است
 نشان نامبردگان.  نشان دادندرا کربوهیدرات محلول در آبنها وجود همبستگی منفی بین آبیاري و آ

دار نبود، ولی گیاهانی  کربوهیدرات محلول در آب آفتابگردان معنیدادند اگرچه اثر تیمارهاي آبیاري بر 
افزایش درصد فیبر . که رطوبت کمتري دریافت کردند، کربوهیدرات محلول در آب بیشتري داشتند

با افزایش رطوبت . گردد کاهش کیفیت آن مینامحلول منجر به کاهش قابلیت هضم علوفه و در نتیجه
خوراکی و قابلیت هضم دسترس گیاه، درصد فیبر کاهش یافته که خود منجر به افزایش خوشقابل

 نسبت به تیمار شاهد گزارش  در شرایط تنش خشکی راافزایش درصد فیبر نامحلول. دشوعلوفه می
د که درصد فیبر نامحلول در سورگوم و ارزن بیانگر این امر بو که نتایج تحقیقاتکرد، در حالی

فاتح، ( یابداي تحت شرایط دیم و تنش خشکی نسبت به شرایط آبیاري کاهش میمرواریدي علوفه
- نشان دادند گیاهانی که رطوبت بیشتري در یافت میگلرنگدر ) 2007(وینبرگ و همکاران . )2009

  که کاهشگزارش شده است.  بیشتري دارندثی درصد فیبر نامحلول و درصد الیاف شوینده خنکنند،
 همبستگی منفی نشان داد کهنتایج ما . گرددعلوفه سبب افزایش کیفیت علوفه میدرصد فیبر نامحلول 

-افزایش درصد خاکستر علوفه می . خام وجود دارد بین درصد فیبر نامحلول و پروتئینيدارو معنی

اي گیاهان مربوط به ارزش علوفه. لوفه شودخوراکی عهضم و خوشتواند سبب کاهش قابلیت
 باشدهاي مختلف گیاه متفاوت میترکیبات مواد معدنی خاکستر گیاه است و میزان مواد معدنی در اندام

ید انرژي  نتایج تحقیقات نشان داده است که افزایش رطوبت تاثیر مثبتی بر تول.)2009فاتح، (
هاي ساختمانی و الیاف گیاه  خشکی، مقدار کربوهیدراتدر اثر بروز تنش. متابولیسمی علوفه دارد

هانگ و دانکن، (تواند سبب کاهش انرژي متابولیسمی در شرایط تنش باشد یابد که خود میافزایش می
1997.(  
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  گیرينتیجه
با توجه به این که ضریب همبستگی بسیار زیادي با عملکرد ، بالل هاي مورد بررسیژنوتیپدر 

 و ساقه و غالف نیز اي در عملکرد علوفه از خود نشان دادکنندهنقش تعیین، )5جدول  (علوفه داشت
 از باالترین وزن ساقه برخوردار نبود، با وجود 2 ژنوتیپ. عهده داشتندسهم متوسطی را در این امر به

یگر از طرف د. میزان زیادي کمیت مطلوب علوفه تولیدي را بهبود بخشدتواند بهاین سهم بالل می
 باالئی برخوردار که از عملکرد بسیار با این16 ژنوتیپ از کیفیت خوبی برخوردار نبود، اما 2 ژنوتیپ

  ارتفاع متوسط که داراي16ژنوتیپ رسد که نظر میبنابراین به. نبود، بهترین کیفیت علوفه را داشت
آنها بخصوص در مناطق به دلیل این که ارقام بسیار بلند داراي قطر کمی هستند و احتمال ورس (

و کیفیت علوفه خوب  ولی پربرگ، با وزن ساقه متوسط و وزن بالل نسبتاً باال )بادخیز وجود دارد
 چند متغیره نیز این موضوع را  Fکه آزموناي برخوردار است، ضمن ایناهمیت ویژه برخوردار بود، از

- ها و تجزیهتی توأم با آزمایشهر چند قضاوت در خصوص کیفیت علوفه بایس). 6جدول (نشان داد 

توان مسیر انتخاب کیفیت را به طرف باال ها مییابی به این نوع آزمایشهاي مربوطه باشد ولی تا دست
ها و افزایش مقدار برگ تولیدي هدایت نمود و با کاهش سهم بودن نسبت درصد بالل به سایر قسمت

  .ساقه از افزایش مقدار فیبر در علوفه کاست
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Abstract  
In order to investigate the agro-morphological and physiologic characteristics of 

different silage corn genotypes, an experiment was carried out at Agricultural and 
Natural Resource Research Center of Tehran Province during 2009-2010. In this 
experiment, twenty genotypes of silage corn were compared in the form of 
Randomized Complete Blocks Design with four replications. Evaluated traits were 
growth period, number of leaf, plant height, stem diameter, dry and freshweight of leaf, 
stem, sheath, ear as well as dry and fresh forage yield and its quality. Correlation 
among studied treats showed, dried weight of stem, ear and sheath had the highest 
correlation with forage yield. The genotype No.2 (K3547/4×MO17) had the highest 
correlation in the most of investigated characteristics such as number of leaf, stem 
diameter, dry and fresh weight of sheath and ear, growth period and dried forage yield, 
but didn’t showed appropriate quality. In respect to forage quality, the genotypes of 
No.16 (KLM76004/2-1-7-2-1-1-1-1 ×K19/1) and No.18 (KSC670 (K3653/2×K19)) 
showed the highest percent of dry matter digestibility and the genotype No.2 pointed 
out the highest percent of crude protein, percent of dissolved fiber and ash percent. The 
genotype No.18 allocated the highest percent of metabolizable energy. So, it seems that 
the genotype No.16 with middle height but folious, middle stem weight and relatively 
high ear weight and produced forage quality is of particular importance and can be a 
suitable option for the region.  

 
Keywords: Qualitative characteristics; Quantitative characteristics; Silage corn; 
Yield1 
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