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Abstract 
Background and Objective: This study was conducted in order to identify annual forage legumes 

suitable for autumn cultivation in terms of forage yield and quality can be an approach to provide forage. 

 

Materials and Methods: The experiment was conducted in a randomized complete block design with three 

replications in four locations in Karaj, Gorgan, Mazandaran and Lorestan for two years. Six types of forage 

legumes including faba bean (Vicia faba) (four cultivars :Mahta, Shadan, Feyz and Barkat), grass pea (Lathyrus 

sativus) (local cultivar), common vetch (Vicia sativa) (Lamei cultivar), hairy vetch (Vicia villosa) (local 

cultivar of Zanjan), hungarian vetch (Vicia panonica) (an external cultivar) and fodder green pea (Pisum 

sativum) (two cultivars including a local cultivar and Pioneer cultivar) were evaluated in terms of quantitative 

traits of fresh, dry forage yield and plant height in four provinces for two years. These legumes also were 

evaluated in terms of forage quality including, percentage of digestible dry matter, crude protein, water-soluble 

carbohydrate, ash, crude fiber, acid detergent fiber and neutral detergent fiber in Alborz for one year.  

 

Results: The means of four places and two years of experiments showed that hairy vetch produced the highest 

amount of fresh and dry forage yield (46.33 and 8.98 t.ha-1, respectively) among studied crops except faba 

beans. Among faba bean cultivars, Shadan cultivar (51.18 and 7.55 t.ha-1, respectively) and Barakat (50.95 and 

8.04 T ha-1, respectively) had the highest of fresh and dry forage yield and the lowest of fresh and dry forage 

yield (37.12 and 6.96 tons per hectare) belonged to grass pea. Also, study of forage quality characteristics 

showed that the highest digestible dry matter for Mehta faba bean cultivar, the highest crude protein content 

for Pioneer cultivar forage green pea and hairy vetch, the highest soluble sugar for Shadan faba bean cultivar, 

the highest ash content for local forage green peas, the lowest amount of crude fiber for Mehta and Shadan 

faba bean cultivars, generally the lowest amount of acid detergent fiber and neutral detergents fiber for bean 

cultivars. 

 

Conclusion: Considering the result, all investigating forage legumes have the potential to produce forage 

depending on the region. However, hairy vetch produced the highest fresh and dry forage yield among the 

studied crops. 
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   چكیده

ای یک سنناله مناسننا برای کشننت پازیزظ از نظر ععلکرد علوفه و های علوفهشننناسننایی ل و این مطالعه به منظور  اهداف:
 . انجا  شد مورد نیاز علوفه بخشی از راهکاری برای تامین به عنوانکیفیت 

 
چهار مکان کرج، گرگان، مازندران و های کامل تصنادفی در سه تکرار در آزمایش به صنورت طرح بلو  ها:مواد و روش

 چهار رقم مهتا، شادان، فیض و( ).Vicia faba Lای شامل باقلا )شد. شش نوع ل و  علوفه الرسنتان به مدت دو سنال اجر
ی تودظ اخوشننهماشننک گللامعی،  رقم( .Vicia sativa L) ، ماشننک مععولیتودظ محلی( .Lathrus sativus Lبرکت(، خلّر )
 Pisumای )( )یک رقم خارجی( و نخود علوفه.Vicia panonica L، مناشنننک پانونیکا )(.Vicia villosa L) محلی زنجنان

sativum L.در چهار استان ععلکرد علوفه تر و خشنک  رقم پایونیر( از نظر صنفات کعیو  رقم محلی ( )دو رقم شنامل یک
شنننامل میزان مادظ خشنننک قابل هونننم، پروتئین خا ، درصننند قند محلول در آ ، برای دو سنننال و از نظر کیفیت علوفه 

برای یک سننال مورد  کرجدر خاکسننتر، فیبر خا ، فیبر نا محلول در شننویندظ اسننیدی و فیبر نا محلول در شننویندظ خن ی 
 بررسی قرار گرفت.

 
ی بیشننترین مقدار ععلکرد علوفه تر و اخوشننهمیان ین چهار مکان و دو سننال آزمایش نشننان داد که ماشننک گل ها:یافته

در بین ارقا   .تن در هکتار( را در بین گیاهان مورد بررسنننی به جز گیاظ باقلا تولید کرد 81/1و  33/02خشنننک )به ترتیا 
تن در هکتار( بیشننترین ععلکرد  10/1و 81/11( و برکت )به ترتیا تن در هکتار 11/7و  01/10باقلا، رقم شننادان )به ترتیا 

تن در هکتار( متعلق به خلّر  82/2و  06/37فه تر و خشنننک را تولید کردند و کعترین میران تولید علوفه تر و خشنننک )علو
بیشنترین مادظ خشنک قابل هونم برای باقلا رقم مهتا، بیشترین میزان ، بود. هعچنین بررسنی خصنوصنیات کیفیت علوفه

ای، بیشنترین میزان قند محلول برای رقم باقلا شادان، خوشنه ای رقم پایونیر و ماشنک گلپروتئین خا  برای نخود علوفه
ای محلی، کعترین میزان فیبر خا  برای رقم باقلا مهتا و شادان، کعترین میزان بیشنترین میزان خاکسنتر برای نخود علوفه

 فیبر نا محلول در شویندظ اسیدی و شویندظ خن ی بطور کلی برای ارقا  باقلا را نشان داد. 

 
توان بیان کرد که تعامی گیاهان پتانسیل تولید علوفه را بست ی به مناطق دارند. اگرچه نتایج میبا توجه به  گیري: نتیجه

 ای بیشترین مقدار ععلکرد علوفه تر و خشک را در بین گیاهان مورد بررسی تولید کرد. خوشهماشک گل

 ایعلوفه ماشک، نخود فرن یباقلا، خلّر، صفات زراعی ععلکرد علوفه،  واژه هاي کلیدي:
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 مقدمه

ای و قرار گرفتن آنها در توسعه کشت گیاهان علوفه
تناو  با دی ر گیاهان و هعچنین استفادظ از گیاهان 

تواند نقش اساسی در ای خانوادظ ل ومینوز میعلوفه
تامین علوفه مورد نیاز کشور، کاهش فرسایش و بهبود 

برداری از مناطق کم بازدظ و در بافت خا ، امکان بهرظ
عت اهداف کشاورزی پایدار داشته باشد نتیجه نیل به س

در بین گیاهان (. 6101پور )سید شریفی و حکم علی
، ماشک مععولی، ماشک خلّرای، کشت گیاهان باقلا، علوفه

ه بر پازیز ای دای، ماشک پانونیکا و نخود علوفهخوشهگل
دلیل تولید بیشتر مادظ خشک، پروتئین خا ، توانایی بالا 

، تحعل به سرما و خشکی ضعن در ت بیت نیتروژن
افزایش تنوع زیستی و کاهش تقاضا برای مصرف 

و افزایش ععلکرد گیاهانی که بعد از  کودهای شیعیایی
دارای ارزش و اهعیت هستند  شوندآنها کاشته می

(. این 6112دانیل و هعکاران  و 0818 نوی و هعکارا)مک
از و نی بودظ از رشد سریع در بهار برخوردار گیاهان

های بارشبا های متعدد ندارند و چندانی به آبیاری
ر د ظ وپازیزی و بهارظ )آ  سبز( به مرحله برداشت رسید

قش توانند نعلوفه بدون نیاز به آبیاری فراوان، می تولید
 .مهعی ایفا کنند

گیاهی یکساله از  L. Vicia fabaباقلا با نا  علعی     
ای که در میان حبوبات جای اظ ویژظ ،خانوادظ بقولات

 ین وتورپو یکی از منابع مهم پروتئینی است )داشته 
(. باقلا گیاهی است قابل کشت در پاییز و 6113هعکاران 

که با  مترسانتی 031-81 بهار، ایستادظ با ارتفاع بین
شروع رشد زایشی تعایل به ادامه رشد رویشی در آن 

اگرچه مصرف . (6108 هعکاران و یاعتعاد) شوددیدظ می
توان کل گیاظ را به صورت دانه باقلا متداول است، ولی می

علوفه و یا به عنوان کود سبز استفادظ کرد )گاسیم و 
ععدتاً در  .(6101 و هعکاران دهعردظ ؛6101هعکاران 

های خوزستان، لرستان، اصفهان، کاشان، گلستان استان
باقلا بیشترین  (.6103شود )شیخ و مازندران کشت می

تن در هکتار و بیشترین ععلکرد  01تولید مادظ خشک
پروتئین را دارد )بیش از یک تن پروتئین در هکتار از 

های تن در هکتار از طریق اندا  8/0تا  2/0طریق دانه و 
(. تحقیقات 6111 و هعکاران کیجلنقابل برداشت گیاظ( )

ی بورانتن در هکتار ) 0/7گیاظ باقلا در ایتالیا  نشان داد که
تن در  8تا  0/7در آفریقا در حدود  و (6118و هعکاران 

سندآبادی و . تولید کرد (6118 لووهکتار مادظ خشک )
های مختلف ( با ارزیابی سیلاژ ژنوتیپ6161هعکاران )

سیلاژ  که ندنتیجه گرفتباقلا از نظر ترکیبات شیعیایی 
عنوان یک ان بهتوهای مختلف علوفه باقلا را میژنوتیپ

 استفادظ نعود سیلاژ با کیفیت در خورا  دا 

دار سننناله، پیچک( گیاهی یکLathyrus sativus) خلّر
متر، دارای سنیستم سنانتی 011-061بالاروندظ با ارتفاع 

ریشنه کاملا توسعه یافته و بسیار مقاو  به تنش خشکی 
به عنوان یک منبع  خلّر(. 0810 ونسیجکسننون و اسننت )

 یچودورپروتئین بسننیار ارزش برای دا  و طیور بودظ )
( و 6111ن او هعکار کوفسننکایاسننعول ،6111ن او هعکار

بنه دلینل تحعنل بنالنا، امروزظ به عنوان یک گیاظ مدل در 
تواند شنرای  کم آبی را کشناورزی شنناخته شندظ و می

نه به (. از این گو6112ران او هعک واز پاتوتحعنل نعناید )
خوراکی و تحعل بالای چرای مسننتقیم نسبت دلیل خوش

هنای مهم مرتعی عنوان یکی از ل و هنا بنهبنه دی ر ل و 
 (.0883 میعبد العنعیاد شدظ است )
(  گیاهی یک ساله Vicia villosaای )خوشهماشک گل

های ظریف و ناز  با دارای سننناقه وهای مرکا با برگ
 6تا  0های آن به ارتفاع بوتهانشنننعابات متعدد اسنننت و 

ها ناز  هستند بدون رسند، ولی چون سنناقهمتر نیز می
 هوز و هعکاران. ) تواند قازم رشد کندگاظ نعیقیم یا تکیه

توان بننه . از این گینناظ علنناوظ بر تولینند علوفننه می(6102
عنوان یک محصننول پوشننش دهندظ باغات و مراتع و به 

به دلیل رشنند رویشننی  و عنوان کود سننبز اسننتفادظ کرد
 تیکاایداستهای هرز غالا است )سریع و متراکم بر علف

ای دارای ععلکرد ماشننک گل خوشننه(. 6118و هعکاران 
ععلکرد مادظ  ،تن در هکتار 06علوفنه بالایی اسنننت و تا 

خشنک با دو برداشنت در اسنترالیا داشته است )کو  و 
 (. 6111هعکاران 

یک ل و  یک ساله  (.Vicia sativa Lماشک مععولی )
متر  1/0تا  0ای که به ععق بنالاروندظ اسنننت با ریشنننه

متر  6منشعا است و تا و  های آن ناز ساقهو  درسمی
در  تواندیبه سننرما متحعل اسننت و م ونسننبتارسنند می

 فیمعتدل رشننند کند و در ط یهابا زمسنننتان یمنناطق
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)ساتل و هعکاران ها قابل کشت است از خا  یاگستردظ
(. تحعل به خشنننکسنننالی در مراحل 6101فازو  و 0881

اولیه اسنننتقرار ندارد و بنابراین در فصنننل پازیز کشنننت 
 2تا  0ععلکرد خشنک در کشت خال  آن از و  شنودمی

تن در  1تن در هکتار در حوضنننه مدیترانه و به بیش از 
(. 0881رسنند )سنناتل و هعکاران هکتار در آمریکا نیز می

ای نسننبت به ماشننک مععولی مدت خوشننهماشننک گل
 (. 6102ماند )هوز و هعکاران می بیشتری سبز باقی

گیاهی  (Vicia panonicaماشننک مجاری یا پانونیکا )
های پوشیدظ از کر  که هعانند یک ساله، با ساقه و برگ

 و ای بالاروندظ و ظریف داردای ساقهماشنک گل خوشنه
تری داشته و ت نیعه ایستادظها حالنسبت به سایرماشک

تر اسنننت )یولچو و هنای خال  مناسننناکشنننت برای
(. طول دورظ رویشی در این گونه ماشک، 6118هعکاران 

تحعل زیادی به  و اسنننتای خوشنننهکعتر از ماشنننک گل
. این گیاظ پتانسیل ععلکرد بالاتری داردسنرمای زمسنتان

(. 6118نسبت به ماشک مععولی دارد )یولچو و هعکاران 
ماشننک پانونیکا در شننرای  مراغه کشننت پازیزظ دو لاین 

این گیاظ مقاومت بالایی نسننبت به سننرما  ،ن داد کهنشننا
و قابل کشنت پازیزظ در اقلیم سرد کشور است و داشنته 

تن در  3دیم حنندود  ععلکرد بیولوژیکی آن در شنننرای 
 (.  6111 تار گزارش شد )علیزادظ و هعکارانهک

ترین ( یکی از قدیعیPisum sativumای )نخود علوفه
سال قبل از میلاد مسیح در  1111نباتاتی است که حدود 

(. 6113مزارع چین مشناهدظ گردیدظ است )تکلی و آتس، 
 های باریک و بالا روندظ کهسنناله دارای سنناقهگیاهی یک

ارتفاع آن بسته به شرای  کشت )آبی و دیم( و نوع گونه 
متر متفاوت است. این گیاظ تا سانتی 11-611و واریته از 

)هوز و هعکاران کند گراد را تحعل میدرجه سننانتی -06
ای در . قنندمننت و سنننابقننه کشنننت نخود علوفننه(6101
شنننود )لننامعی و سنننال تخعین زدظ می 011-061ایران

ای لکرد مننادظ خشنننک نخود علوفننه(. عع6100هعکناران 
بسنیار متییر و بست ی به شرای  محیطی معکن است از 

هوز و تن در هکتار برسننند ) 8/31تن در هکتنار تنا  8/0
 (.6101هعکاران 
( گزارش کرد 6101) الف خودی در مطنالعهفر منیری

ای و ماشننک خوشننهماشننک گل در شننرای  کم آبیاری
 و نشننان دادندپانونیکا بیشنترین ععلکرد تر و خشننک را 

و  خلّرهای کعترین ععلکرد تر و خشنننک متعلق بنه گونه
در  (6111زرمنش و هعکنناران )ای بود. ننخود علوفننه

در شرای   ایبررسنی خصوصیات زراعی گیاهان علوفه
، خلّرهای تودظکه  آبناد گزارش کردنندآ  و هوایی خر 

ترتیا بالاترین سازگاری را با منطقه ماشک و گاودانه به
 بیشننترین خلّرای، ل و  های علوفهو در بین ل و  داشننته

ععلکرد مادظ تر، ارتفاع ساقه، ععلکرد ساقه، ععلکرد مادظ 
خشنک، مادظ خشنک سناقه، مادظ خشک برگ را به خود 

 اختصاص داد.
از  ای منننابع خورا  دا شنننننناخننت ارزش تیننذیننه 

های کیفیت بنا بررسنننی بودظ وهنای تحقیقناتی اولوینت
 2/01- 8/66میزان پروتئین خا  علوفه ماشنننک  ،علوفنه

فیبر درصننند و میزان  7/00-6/01 خلّردرصننند، علوفه 
درصنند  3/32 خلّرمحلول نا محلول در اسننید برای گیاظ 

هدا و  ؛6113و هعکاران  دگزارش شننندظ اسنننت )پولنانن
ترکیبات شیعیایی، قابلیت هوم  بررسنی (.6110حسنین 

ه و گاودان خّلرو قابلیت تولید گاز علوفه ماشک مععولی، 
درصد،  88/00-11/08نشنان داد که میزان پروتئین خا  

، فیبر نامحول در شننویندظ 71/00-10/03خاکسننتر خا  
درصد، قابلیت هوم مادظ خشک  02/68-22/36اسنیدی 

 (.  6100کاران آذر و هعدرصد بودند )رز  02/20-21/12
هدف از این تحقیق مقایسه ععلکرد علوفه تر و خشک 

، های باقلا ، ماشک مععولیو کیفیت علوفه برترین ژنوتیپ
ای در شرای  آ  و ، نخود علوفهخلّرای، خوشهماشک گل

 هوایی کرج و گرگان، مازندران و لرستان بود تا بتواند
نژادی و توسعه رهیافتی برای تحقیقات آیندظ زراعی، به

 .کشت این گیاهان شود
 
 

 هامواد و روش
 ها و ارقا  برتربه منظور شناسایی و مقایسه ژنوتیپ

ای خانوادظ ل و  برای کشت پاییزظ از نظر گیاهان علوفه
های ععلکرد کعی و کیفی، آزمایشی به صورت طرح بلو 

کامل تصادفی در سه تکرار در چهار مکان کرج، گرگان، 
. مشخصات شد اجرا و لرستان به مدت دو سالمازندران 

های اجرای شرای  اقلیعی در سال های اجرا ومکان
شش نوع ل و  ارازه شدظ است.  یکآزمایش در جدول 

(، برکت، فیض، شادان و مهتا رقم 0ای شامل باقلا )علوفه
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 (، ماشک مععولیتودظ محلی) (.Lathyrus sativus L) خلّر

(Vicia sativa L.) (ماشک گللامعی ،)ایخوشه (Vicia 

villosa L.) (ماشک پانونیکامحلی زنجان ،) (Vicia 

panonica L.) ای)یک رقم خارجی( و نخود علوفه 
(Pisum sativum L.) ( و محلی زنجان  رقمدو رقم شامل

رقم خارجی پایونیر( از نظر صفات کعی و هعچنین کیفیت 
هرتیعار در کرتی شامل . ندعلوفه مورد بررسی قرار گرفت

 0387و 0382چهار خ  و به طول چهار متر در آبان 
فاصله تیعارها از یکدی ر به صورت یک خ   و کشت

فاصله خطوط باقلا و ماشک  گردید.نکاشت تعیین 
متر و برای سایر سانتی 11ای از یکدی ر خوشهگل

تراکم میزان  .بودمتر سانتی 61گیاهان، فاصله خطوط 
 011)به ترتیا بوته در متر مربع  61ی باقلا براکاشت 

 611کیلوگر  در هکتار برای ارقا  شادان و مهتا و 
و برای کیلوگر  در هکتار برای ارقا  فیض و برکت( 

)میزان بذر در هکتار  در متر مربع بوته 611سایر گیاهان 
، ماشک مععولی، ماشک 011 خلّربه ترتیا برای 

و نخود فرن ی علوفه  71ا ای و ماشک پانونیکخوشهگل
آبیاری  د.در نظر گرفته شکیلوگر  در هکتار(   061ای 

در زمان کشت و پس از استقرار برای تعامی تیعارها 
و در بهار در صورت عد  بارندگی، هر هفت  بودیکسان 

، گرفتروز آبیاری تا زمان برداشت هر تیعار صورت 
 ، درهاو بارندگی با توجه به شرای  اقلیعی بنابراین

 و برای شرای  نشد ینیازآبیاری به مازندران و گلستان 
 آبیاری در زمان کشت و دوبار کرج و بروجرد فق  دو 

نیاز در هر سال آزمایش آبیاری تا زمان برداشت بار 
بر اساس آزمون خا  در هر منطقه و نیاز  دهیکود. شد

فسفات کیلوگر   011تا  11خا  در زمان کاشت و حدود 
 11 برداشت بر اساس زمان. آمونیم در هکتار اضافه شد

های پازینی زمانی که غلافگرفت، دهی صورت درصد گل
با حذف حاشیه از دو  . برداشتبودندتشکیل و نیعه پر 

و علوفه هر کرت آزمایشی گرفت خ  وس  صورت 
پس از خشک شدن هم و  وزن تربرداشت و به صورت 

ل قاب علوفه شامل مادظ خشکصفات کیفیت د. توزین ش
                                                           

1 Dry Matter Digestible (DMD)  
2 ASH 
3 Crude Protein (CP) 
4 Water soluble Carbohydrae (WSC) 
5 Crude Fibre(CF) 

، 0قند محلول در آ  ،3، پروتئین خا 6، خاکستر خا 0هوم

 و فیبر6نامحلول در شویندظ خن ی، فیبر 5فیبر خا 

با استفادظ از دسنت اظ طینف  7اسیدینامحلول در شویندظ 
 INFRAMATICمدل  NIR  1سنج مادون قرمز نزدیک

 .ین شنندتعیننها و مراتع موسسه تحقیقات جن ل 8620
های یکنواختی فرض ها،برای تجزیه و تحلیل دادظ

ها، نرمال بودن مورد بررسی و مورد تازید قرار واریانس
مرکا های آماری جداگانه و تجزیه تجزیه. گرفت
های دو سال و چهار منطقه انجا  و مقایسه میان ین دادظ

انجا   8(LSD) دارحداقل تفاوت معنیبر اساس آزمون 
 فت. گر
 

 نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس مرکا برای صفات ععلکرد 
علوفه تر و خشک در جدول دو ارازه شدظ است. نتایج 
نشان داد که اثر سادظ مکان و نوع ل و  برای این سه 

دار گردید. و یک درصد معنی 1صفت در سطح احتعال 
دار نشد. اثر سادظ سال برای ععلکرد علوفه خشک معنی

مکان و  ×سال، نوع ل و   ×ابل دوگانه مکان اثرات متق
سال و هعچنین اثر متقابل سه گانه نوع ل و   ×نوع ل و  

مکان برای هر دو صفت در سطح احتعال پنج و  ×سال ×
دهندظ واکنش (، که نشان6دار شد )جدول یک درصد معنی

های ها و مکانسالبه های گیاهی متفاوت ارقا  و گونه
الف و  ( نیز در 6101فر )است. منیری کاشت مختلف

ای، ماشک پانونیکا، خوشهبررسی چهار ل و  ماشک گل
دار اثر متقابل سال کنش معنیای و خلّر برهمنخود علوفه

که اثر متقابل نوع و نوع ل و  را مشاهدظ کرد. از آنجازی
دار شدظ مکان برای هر سه صفت معنی ×سال  ×ل و  

صفات بر اساس اثر متقابل  است مقایسه میان ین
 دار سه گانه ارازه شد.معنی
 

 

 

 

 

6 Neutral Detergent Fiber (NDF) 
7 Acid Detergent Fiber (ADF) 
8 Near Infarred Reflectance Spectroscopy 

9 Least Significant Differences 
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 هاي آزمایشخصوصیات فیزیكی، شیمیایی خاک وآب و هواي مكان -1جدول 

 بافت خا  اسیدیته
میزان بارش 

 (mmتجععی )

ارتفاع از  (oCمیان ین دمای فصلی )
سطح 
 دریا

طول و عرض 
 جیرافیایی

آزمایش سال  مکان 
 حداقل حداک ر

1/7 لومی -سیلتی   
2/001  37/68  11/03 شعالی 31˚08́ 0321   0387-0382  

 کرج
321 10/61  18/03 شرقی 01˚11́    0381-0387  

1/7 لومی -سیلتی   
1/001  03/30  18/06 شعالی 33˚16́ 0111   0387-0382  

 بروجرد
2/731  17/31  13/06 شرقی 01˚11́    0381-0387  

1-1/7 لومی-رسی   
1/671  31/31  70/01 شعالی 32˚10́ 1   0387-0382  

 گلستان
1/212  86/61  28/00 شرقی 10˚61́    0381-0387  

2/7 رسی-لومی   
8/302  60/61  82/06 شعالی 67˚32́ 0071   0387-0382  

 مازندران
2/171  18/62  30/06 شرقی 16˚13́    0381-0387  

 
 

 عملكرد علوفه تر
نشان داد که میان ین ععلکرد  هانتایج مقایسه میان ین

داری بیشتر علوفه تر در سال دو  آزمایش بطور معنی
علوفه و رشد  بالای (. ععلکرد3از سال اول بود )جدول 

تواند به دلیل شرای  آ  و هوایی بیشتر گیاهان می
و میزان بارندگی بیشتر در سال دو  آزمایش  مناسا
. میان ین ععلکرد علوفه تر برای سال )جدول یک(باشد
 11/06تن در هکتار( در مقایسه با سال اول ) 88/00دو  )

 ها در طی دو سالمیان ین مکان وبیشتر  تن در هکتار(
دهد که مکان کرج کعترین ععلکرد آزمایش نشان می

. یکی (3)جدول علوفه تر را نسبت به سه مکان دی ر داشت
 نسبت به دی رعلوفه تر در کرج پایین از دلایل ععلکرد 

ه ب تواند باشدمی گیاظ باقلا کم به دلیل ععلکرد ،هامکان
شدظ از این گیاظ در کرج کاشته که تعامی ارقا  طوری
ین ععلکرد علوفه تر را داشتند. از نظر ععلکرد علوفه کعتر

ها کعترین ععلکرد سال و مکان ،هاتر در بین گونه
تن در  17/63تر به ترتیا برای ماشک پانونیکا )علوفه

کعترین ععلکرد  وبود هکتار( در سال اول در بروجرد 
در بروجرد رقم شادان برای سال اول علوفه تر برای باقلا 

 11/61تن در هکتار(، باقلا رقم مهتا در سال دو  ) 06/61)
تن در  61/62در سال اول در کرج ) خلّرتن در هکتار(، 

(. رقم باقلا شادان با 3هکتار( مشاهدظ گردید )جدول 
تن در هکتار بیشترین ععلکرد علوفه تر را ارازه  70/70

و سال تر در دبیشترین علعکرد علوفه ،کرد. بین ارقا  باقلا
ها، . از بین سایر گونهنشان دادرقم شادان را و دو مکان 

تر ای بیشترین میان ین ععلکرد علوفهخوشهماشک گل
بیشترین  (.3تن در هکتار( را داشت )جدول  33/02)

و  0387ععلکرد علوفه تر در کرج در دو سال 
 18/02ای به ترتیا آزمایش برای ماشک گل خوشه0381

تر در سال کعترین ععلکرد علوفهو در هکتار  تن 17و 
 71/32و  03/32)در باقلا برای رقم فیض و مهتا  0387

تن  11/61برای رقم مهتا ) 0381تن در هکتار( و در سال 
 . (3)جدول  در هکتار( مشاهدظ شد

در استان گلستان نتایج مقایسه میان ین ععلکرد علوفه 
زمایش، کعترین نشان داد که گیاظ خلّر در دو سال آ

تن در هکتار  88/68و  03/68تر را به میزان ععلکرد علوفه
را تولید کرد. بیشترین  0381و  0387برای سال های 

تن  06/11و  80/20ععلکرد علوفه برای ارقا  باقلا برکت )
تن در هکتار( به  83/17و  33/20در هکتار( و شادان )

 بدست آمد. 0381و  0387های ترتیا در سال
تر برای بروجرد در سال بیشترین ععلکرد علوفه

ای محلی با ععلکرد علوفه تر برای رقم نخود علوفه 0387
ای با ععلکرد خوشهتن در هکتار و ماشک گل 73/16
ای با خوشهتن در هکتار بدست آمد و ماشک گل 03/28
تن در هکتار بیشترین ععلکرد علوفه تر در سال  37/71

رین ععلکرد علوفه تر برای گیاظ را داشت. کعت 0381
و  0387تن در هکتار( در سال  17/63ماشک پانونیکا )
در  0381تن در هکتار( در سال  21/36نخود پایونیر )

 بروجرد مشاهدظ شد.
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 اي مورد بررسیهصفات عملكرد علوفه تر و خشک  لگوم مرکب میانگین مربعات تجزیه واریانس  -2جدول 

 علوفه خشک  ععلکرد ععلکرد علوفه تر  درجه آزادی منابع تیییر

 18/06 ** 11/0010 ** 3  مکان 

 ns 17/1 61/671 ** 0 سال 

سال ×مکان   3 ** 80/687 ** 11/06 

سال( ×تکرار)مکان   02 ** 18/23 ** 88/6 

 88/00 ** 07/730 ** 8 نوع ل و 

مکان ×نوع ل و    67 ** 71/711 ** 11/08 

سال ×نوع ل و    8 ** 38/071 ** 00/00 

مکان ×سال ×نوع ل و    67 ** 03/301 ** 62/06 

 20/0  10/61  000 خطای باقیعاندظ

)%(ضریا تیییرات     17/00  11/02 

    می باشد. به ترتیا اختلاف معنی دار در سطح احتعال یک، پنج درصد و عد  اختلاف معنی دار  n.s.و ** ،  *  
 

در مازندران بیشترین ععلکرد علوفه تر برای رقم باقلا      
و رقم باقلا  0387تن در هکتار( در سال  61/23فیض )
 و بدست آمد 0381تن در هکتار( در سال  70/70شادان )

 0387در دو سال  خلّرکعترین ععلکرد علوفه تر برای گیاظ 
تن در هکتار( مشاهدظ  01/62و  17/68) به ترتیا  0381و 

استان گلستان و مازندران گیاظ باقلا  در (.3شد )جدول 
ها ماشک در بین سایر ل و  وععلکرد بالاتری داشت 

ععلکرد و برای گیاظ خلّر کعترین بیشترین ای خوشهگل
 ععلکرد مشاهدظ شد.
الف( میزان بالای ععلکرد 6101فر )در بررسی منیری

ا، ای، ماشک پانونیکخوشهتر به ترتیا در ماشک گلعلوفه
ای مشاهدظ شد. فخر واعوی و هعکاران نخود علوفه

ای در منطقه گچساران ( با ارزیابی گیاهان علوفه6101)
های خلّر از نظر میان ین گزارش کردند که اک ر لاین

 علوفه سبر نسبت بهععلکرد دانه، ععلکرد بیولوژیکی و 
ای برتر بودند. بهرامی و برترین لاین ماشک علوفه

ای، نخود خوشه( با بررسی ماشک گل6100هعکاران )
درشرای  کردستان  خلّرای، ماشک پانونیکا و علوفه

بیشترین ععلکرد علوفه تر را برای خلّر گزارش کردند. 
در بررسی گیاهان  (6111) منش و هعکاران زارع
 آباد گزارش کردندای در شرای  آ  و هوایی خر علوفه
کرد ععل بیشتریندارای ای، خلّر های علوفهدر بین ل و که 

بود. مادظ خشک، مادظ خشک ساقه، مادظ خشک برگ 
( در بررسی کشت 0888) کاراداگو  بورچ و یبو

 بالاترینای و ماشک پانونیکا، خوشهزمستانه ماشک گل
 ای گزارش کردند.خوشهرا برای ماشک گل ععلکرد

 

 عملكرد علوفه خشک

ها نشان داد که کشت در کرج، مقایسه میان ین دادظ
کعترین ععلکرد خشک را در سال دو  نسبت به سه مکان 

تن در هکتار( و بیشترین ععلکرد علوفه  37/2دی ر داشت )
تن در هکتار( و  18/8خشک در کرج در سال اول )

تن در هکتار( مشاهدظ شد  81/1مازندران در سال دو  )
تر در کرج، ععلکرد (. هعانند ععلکرد کم علوفه0)جدول 

ها بود کل علوفه خشک نیز در کرج کعتر از سایر مکان
که به دلیل ععلکرد پایین گیاظ باقلا در کرج برای سال دو  

که تعامی ارقا  استفادظ شدظ از این گیاظ در طوریاست به
خشک در سال دو  را داشتند. کرج کعترین ععلکرد علوفه 

ها و سال و از نظر ععلکرد علوفه خشک در بین گونه
ها کعترین ععلکرد علوفه خشک به ترتیا برای مکان

تن در هکتار( در سال اول  30/3گیاهان ماشک پانونیکا )
در بروجرد و سپس به ترتیا کعترین ععلکرد علوفه 

تن  77/3) خشک برای باقلا رقم مهتا در کرج در سال دو 
در هکتار( و نخود رقم پایونیر در بروجرد سال دو  

(. بیشترین 0تن در هکتار( مشاهدظ شد )جدول  86/3)
ای در سال ععلکرد علوفه خشک برای ماشک گل خوشه

 نخود    سپس  کرج و هکتار( در   تن در  37/03) 0381
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 هاي مورد بررسیدوسال و چهار مكان صفت عملكرد علوفه  تر )تن در هكتار( در لگوممقایسه میانگین  -3جدول 

 مازندران بروجرد گلستان کرج زنوتیپ
میان ین 
 ژنوتیپ ها

سال 
0387 

سال 
0381 

سال 
0387 

سال 
0381 

سال 
0387 

سال 
0381 

سال 
0387 

سال 
0381 

 06/37 01/62 17/68 67/11 71/11 88/68 03/68 63/06 61/62 خلّر

 02/03 27/30 87/61 07/13 73/16 08/30 13/33 03/00 88/01 علوفه ای محلینخود 
 60/01 61/63 11/31 21/36 83/33 01/32 12/00 07/32 71/01 نخود پایونیر

 33/02 11/30 00/33 37/71 03/28 17/08 20/07 11/17 18/02 ایخوشهماشک گل
 73/37 17/32 17/36 03/06 87/31 67/02 12/03 33/37 17/36 ماشک مععولی لامعی

 68/37 21/33 16/31 33/01 17/63 32/01 60/06 27/00 70/37 ماشک پانونیکا
 81/11 11/11 61/12 73/10 06/02 06/11 80/20 61/33 11/31 باقلا برکت
 01/10 70/70 11/26 21/26 06/61 83/17 33/20 81/68 61/31 باقلا شادان
 71/07 12/10 17/21 27/10 33/00 17/01 88/11 11/61 71/32 باقلا مهتا
 01/07 11/20 61/23 01/11 77/61 21/01 21/11 13/31 03/32 باقلا فیض

 86/03 08/00 11/03 01/16 13/03 66/01 01/02 11/37 31/31 میان ین

LSD 03/1 81/0 

  71/03 01/01 28/01 11/31 میان ین مکان ها

 
تن در هکتار( و ماشک  10/06ای محلی )علوفه

تن در هکتار( و نخود رقم پایونیر  21/06ای )خوشهگل
بدست آمد. میان ین  0387تن در هکتار( در سال  27/06)

دهد که ماشک گل ها نیز نشان میها و سالتعا  مکان
تن در  81/1) ای بیشترین ععلکرد علوفه خشکخوشه

تن در هکتار(  78/2و ماشک پانونیکا )بود هکتار( را دارا
تن در هکتار( کعترین میزان ععلکرد علوفه  82/2) خلّرو 

ها داشتند. بین ارقا  خشک در بین تعا  سال ها و مکان
باقلا بیشترین علعکرد علوفه تر در دو سال و دو مکان 

س رقم شادان تن در هکتار( و سپ 10/1برای رقم برکت )
 تن در هکتار( مشاهدظ شد.  11/7)

در کرج بیشترین ععلکرد علوفه خشک در دو سال 
به  ایآزمایش برای ماشک گل خوشه 0381و  0387
. کعترین ععلکرد بودتن در هکتار 37/03و  21/06ترتیا 

و در سال  خلّربرای ارقا  باقلا و  0387علوفه در سال 
 . بطور کلی گیاظگردیدشاهدظ نیز برای ارقا  باقلا م 0381

ها باقلا در کرج ععلکرد کعتری نسبت به سایر گونه
داشت، در حالیکه در سه مکان دی ر ععلکرد باقلا از سایر 

 (.0ها بیشتر بود )جدول گونه

ان در استنتایج مقایسه میان ین ععلکرد علوفه خشک 
، کعترین ععلکرد 0387که در سال  نشان دادگلستان، 
(، 81/1) خلّرشک )تن در هکتار( به ترتیا برای علوفه خ

( و رقم باقلا 00/2( و نخود محلی )10/2رقم باقلا فیض )
ا  ارق درو بیشترین ععلکرد علوفه خشک بود ( 80/2مهتا )

 77/1تن در هکتار( و رقم باقلا شادان ) 13/8باقلا برکت )
کعترین  0381تن در هکتار ( مشاهدظ شد. در سال 

رقم نخود محلی  درفه خشک )تن در هکتار( ععلکرد علو
( و  21/2(، رقم باقلا فیض )72/2(، رقم باقلا مهتا )27/1)

( مشاهدظ گردید. بیشترین 82/2نخود رقم پایونیر )
ععلکرد علوفه خشک )تن در هکتار( برای رقم ماشک 

( و سپس 13/8ای )( و ماشک گل خوشه17/8مععولی )
( و رقم باقلا 31/1پانونیکا ) (، ماشک03/1رقم باقلا برکت )

 دست آمد.( به63/1شادان )
 ععلکرد علوفه خشک در سالبالاترین برای بروجرد 

ای محلی با ععلکرد علوفه رای رقم نخود علوفهب 0387
ای خوشهتن در هکتار و سپس ماشک گل 07/06خشک 

تن در هکتار بدست آمد و رقم باقلا  10/00با ععلکرد 
(، رقم باقلا 31/8(، ماشک گل خوشه ای )22/01شادان )
( بیشترین ععلکرد علوفه خشک )تن در هکتار( 31/8مهتا )
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را داشتند. کعترین ععلکرد علوفه خشک  0381در سال 
تن در هکتار( و سپس رقم  30/3گیاظ ماشک پانونیکا )در 
تن در هکتار  21/0و  18/0اقلا شادان و فیض )به ترتیا ب
تن در  86/3ای پایونیر )و نخود علوفه 0387در سال  (

در سال  تن در هکتار( 60/1هکتار( و ماشک پانونیکا )
 .دست آمدبه 0381

بیشترین ععلکرد علوفه خشک در مازندران برای رقم 
تا و برکت تن در هکتار(، رقم باقلا مه 37/01باقلا فیض )
تن در هکتار( و نخود رقم پایونیر  07/8و  16/8)به ترتیا 

تن در هکتار( مشاهدظ شد. کعترین ععلکرد علوفه  08/8)
تن در هکتار( در سال  17/1رقم باقلا شادان )را خشک 
بیشترین ععلکرد علوفه  0381. در سال تولید کرد 0387

ن (، رقم باقلا شادا30/06خشک برای ماشک مععولی )
تن در هکتار(  83/01تن در هکتار( و رقم فیض ) 60/00)

 خلّرگیاظ در کعترین ععلکرد علوفه خشک  و بدست آمد
تن در هکتار( و  17/2تن در هکتار(، نخود پایونیر ) 01/1)

تن در هکتار( مشاهدظ شد  21/2ماشک گل خوشه ای )
 (.0)جدول 

نه در ارزیابی چهار گو( 6100بهرامی و هعکاران )     
ای تحت شرای  دیم و آبیاری تکعیلی در ل و  علوفه

ها از نظر بین ل و  داریمعنی منطقه کردستان، تفاوت
مشاهدظ وزن خشک علوفه در سطح احتعال یک درصد 

تولید علوفه خشک مقدار بیشترین و کعترین  و کردند
 فرمنیری د.ای بوو نخود علوفه خلّرهای مربوط به گونه

ای در شرای  دیم های علوفهل و  ی ( در بررس 6101)
و  0212ای با تولید خوشهماشک گلگزارش کرد که 

کیلوگر  در هکتار علوفه تر و خشک بیشترین  0118
 و کعترین میزانو مقدار تولید علوفه را به خود اختصاص 

کیلوگر  در هکتار(  126و  6308تولید علوفه تر و خشک )
 و ماشک خلّرای بود و میزان تولید متعلق به نخود علوفه

  .قرار داشتند حد وس پانونیکا در 
 

 صفات کیفیت علوفه
نتایج تجزیه واریانس برای صفات کیفیت علوفه 

برای مکان کرج و برای یک سال آزمایش در جدول پنج 
های مورد ارازه شدظ است. نتایج نشان داد که بین ل و 

علوفه اختلاف مطالعه از نظر صفات مختلف کیفیت 
 دار در سطح احتعال یک درصد وجود دارد.معنی

 
 هاي مورد بررسیمقایسه میانگین دوسال و چهار مكان صفت عملكرد علوفه خشک )تن در هكتار( در لگوم -4جدول 

 نوتیپژ
 مازندران بروجرد گلستان کرج

میان ین 
 هاژنوتیپ

سال 
0387 

سال 
0381 

سال 
0387 

سال 
0381 

سال 
0387 

 0381سال 
سال 
0387 

 0381سال 

11/2 خلّر  27/2  81/1  61/2  13/8  02/1  01/7  01/1  82/2  

ای علوفهنخود 
 محلی

10/06  00/2  80/2  27/1  07/06  80/2  38/7  11/01  11/1  

 ایعلوفه نخود
 پایونیر

27/06  13/2  38/7  82/2  27/1  86/3  08/8  17/2  10/1  

21/06 ایخوشه ماشک گل  37/03  06/1  13/8  10/00  31/8  11/7  21/2  81/1  

 ماشک مععولی
 لامعی

10/00  13/2  38/1  17/8  07/1  80/1  06/2  30/06  61/1  

20/1 ماشک پانونیکا  22/2  11/7  31/1  30/3  60/1  16/2  61/1  78/2  

78/2 باقلا برکت  70/0  13/8  03/1  18/7  60/1  07/8  61/8  10/1  

26/2 باقلا شادان  01/0  77/1  63/1  18/0  22/01  17/1  60/00  11/7  

11/2 باقلا مهتا  77/3  80/2  72/2  20/2  31/8  16/8  83/1  60/7  

31/2 باقلا فیض  11/0  10/2  21/2  21/0  36/1  37/01  83/01  32/7  

18/8 میان ین  37/2  22/7  11/7  18/7  21/7  11/7  81/1  77/7  

LSD 11/6 61/0 
  01/1 30/7 21/7 63/2 هامیان ین مکان

 



 1041/ سال 3 ه شمار 23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                          قطبی، شیخ                   54

 

 هاي مورد بررسیکیفیت علوفه لگوممیانگین مربعات تجزیه واریانس صفات  -5جدول 

منابع 
 تیییر

درجه 
 آزادی

مادظ خشک 
 قابل هوم

پروتئین 
 خا 

 قند محلول
 در آ 

 خاکستر
 

 فیبر خا 

فیبر 
نامحلول در 
شویندظ 
 اسیدی

 

فیبر نامحلول در 
 شویندظ خن ی

ns 67/00 * 11/07 ns 06/1 ns 01/1 ns 11/0 ns 68/0 ns 02/8 2 تکرار  

08/611 ** 70/17 ** 18/06 ** 86/1 ** 31/36 ** 11/61 ** 31/37 ** 9 نوع ل و   

 18/00  83/1  80/0  00/1  12/1  01/3  16/2  18 خطا

)%(ضریا تیییرات   21/0  16/8  80/0  18/3  10/0  83/2  01/7 

      می باشد.درصد و عد  اختلاف معنی دار 0،  1به ترتیا اختلاف معنی دار در سطح احتعال    n.s.*، ** و 

 
 ماده خشک قابل هضم 

مقایسه میان ین صفت مادظ خشک قابل هوم در 
 در نشان داد که بیشترین مادظ خشک قابل هوم 2جدول 

(، رقم برکت %1/18رقم باقلا مهتا ) و مشاهدظارقا  باقلا 
( %12/17(، باقلا فیض )%21/17(، رقم شادان )81/11%)

بیشترین مادظ خشک قابل هوم را داشتند. ماشک 
درصد مادظ خشک قابل هوم کعترین  07/11پانونیکا با 

محلی، ماشک گل  ایعلوفه و نخود دارا بودرا  مقدار
ای و نخود علوفه، ماشک مععولی خلّرای، خوشه
، 01/10قرار دارند )به ترتیا  در رتبه های بعدیپایونیر

تفاوت در میزان قابلیت (. 0/10، 02/16، 06/16، 38/10
هوم مادظ خشک در گیاهان، علاوظ بر تاثیر مقدار فیبر 
خا  و دیوارظ سلولی به نوع ارتباط سلولز و لی نین نیز 

ساختار دیوارظ بایست با مطالعه نوع و می بودظمرتب  
نگ گردد ) شور بررسیسلولی و ارتباط سلولز و لی نین 

 اختلاف( نیز  6101منیری فر )(. 6117 و نیکخواظ
ها از نظر قابلیت هوم مادظ خشک بین گونه داریمعنی

 خلّرگونه  و مشاهدظ کرددر سطح احتعال پنج درصد 
درصد(  88/71بیشترین مقدار قابلیت هوم مادظ خشک )

ای با ای و نخود علوفهخوشهماشک گل و را نشان داد
درصد در مرتبه بعدی قرار گرفتند و مقدار این   01/27

رودز و  درصد بود. 80/21صفت در ماشک پانونیکا نیز 
قابلیت هوم مادظ خشک را به عنوان  (0881) شارو

معرفی مهعترین شاخ  برای ارزیابی کیفیت علوفه 
بهترین کیفیت را  خلّراز نظر این شاخ  گونه کردند و 
 .نشان داد

 میزان پروتئین خام
نشان  2مقایسه میان ین میزان پروتئین خا  در جدول 

 به ترتیا خلّرای و داد که نخود پایونیر، ماشک گل خوشه
بیشترین میزان  ،درصد 00/61و  10/66، 71/66با 

ارقا  باقلا برکت، شادان و فیض  دارا بودظ وپروتئین را 
کعترین میزان پروتئین  درصد 12/02و  83/00، 26/00با 

در الف(  6101منیری فر ) یبررس در. علوفه را داشتند
ا  به پروتئین خ آبیاری، بیشترین ععلکرد متوس  شرای 

های ماشک ل و  خشک متعلق بهصورت تر و 
بود. ل و  های ماشک پانونیکا و نخود  خلّرای و خوشهگل

پروتئین خا  به صورت تر و  ای از نظر ععلکردعلوفه
قرار گرفتند. بهرامی و هعکاران  خشک در مرتبه بعدی

های بررسی  ( نیز گزارش کردند که در بین ل و6100)
درصد بالاترین درصد  23/08با متوس   خلّر شدظ،

پروتئین را نشان داد. هرچند بین ل و  مذکور و نخود 
 ترینداری مشاهدظ ن ردید. پازینای اختلاف معنیعلوفه

درصد به ماشک  10/07درصد پروتئین با متوس  
به  خلّرای تعلق داشت. آنها گزارش کردند که خوشهگل

و کم بودن مقدار فیبر از دلیل بالا بودن میزان پروتئین 
دار ها برخورکیفیت علوفه بالاتری نسبت به دی ر ل و 

 است. 
 

 میزان قند محلول در آب
های غیر ساختعانی یا قندهای محلول در کربوهیدرات

ترین ذخایر غذایی گیاهان و مهعترین اجزای آ  از اصلی
های میزان آنها در اندا  که، بطوریکیفیت علوفه است
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 و ودظب و کیفیت علوفه کنندظ خوشخوراکیگیاهان، تعیین
باشند می دارای اهعیتبرای تجزیه میکروبی در سیلو 

مقایسه میان ین صفت میزان قند (. 6113وارد و هعکاران )
نشان داد که بطور کلی ارقا   2محلول در آ  در جدول 

اقلا   بارقا وباقلا بیشترین میزان قند محلول را داشتند 
(، باقلا %07/01(، مهتا )%11/01(، برکت )%0/08ادان )ش

 درصد قند محلول در آ بالاترین دارای ( %0/07فیض )
و نخود رقم لامعی با  81/01. ماشک پانونیکا با بودند
میزان قند محلول در آ  را برای این  ،درصد  26/00

صفت را ارازه داند. دلیل بالا بودن میزان قند بالا می تواند 
بودن وزن غلاف ها و دانه های حاوی آن بالا به خاطر 

 باشد.
 

 میزان خاکستر
خاکستر هیچ نوع انرژی برای دا  تأمین نعی کند، ولی 

و مواد به عنوان یک جزء حیاتی خورا  دا ، انواع املاح 
معدنی مورد نیاز دا ، اعم از عناصر پرمصرف و کم 

های متابولیک جهت ادامه فعالیت کردظ ومصرف را تأمین 
درصد خاکستر بطور مستقیم و  و سلامت دا  لاز  است

ان و هعکار سیدیتورگیل) با کیفیت علوفه مرتب  است
مقایسه میان ین صفت میزان خاکستر در جدول . (6112

نشان داد که رقم نخود محلی، باقلا رقم مهتا و نخود  2
درصد  00/01، 00/01، 22/01پایونیر به ترتیا با 

بیشترین میزان خاکستر را داشتند. رقم باقلا فیض 
(، ماشک پانونیکا 63/8(، باقلا شادان )66/8) خلّر(، 01/8)
 (20/8( و باقلا برکت )31/8) (، ماشک مععولی60/8)

. ماشک گل تولید کردندکعترین میزان خاکستر را 
در حد  درصد 82/8ای نیز با درصد خاکستر خوشه

 ،هال و در مطالعه  ( 6101واس  قرار گرفت. منیری فر )
و  مشاهدظاز نظر میزان خاکستر  داری رااختلاف معنی

در خلّر را  درصد 17/00میزان خاکستر برابر  بالاترین
بیشتر از سه گونه دی ر بود و برتری این که گزارش کرد 

گونه را از نظر این شاخ  کیفیت علوفه نشان داد. 
ای ای، نخود علوفهدرصد خاکستر در ماشک گل خوشه

 17/8و  60/01، 12/01و ماشک پانونیکا به ترتیا برابر 
 .درصد بود

 

 میزان فیبر خام
های تقیعی با ویژگیپذیری علوفه رابطه مسومه

ها نیز بیشتر از این بافتدیوارظ سلولی دارد. 

سلولز، همیسلولز و (های ساختمانی کربوهیدرات

 (7007راد و همکاران )باقری اندتشکیل شده(لیگنین
درصد قابلیت هوم  011محتویات درون سلولی تا حدود 

 پذیری آنهادارند و با افزایش سن گیاظ تیییری در هوم
آید، درحالی که ساختار شیعیایی دیوارظ وجود نعیبه 

و با پیر شدن گیاظ محتویات فیبر کل  کردظسلولی تیییر 
 (.6107نژاد و هعکاران )مهدی یابدگیاظ افزایش می

 2مقایسه میان ین صفت درصد فیبر خا  در جدول 
(، نخود محلی 02/30نشان داد که گیاهان ماشک پانونیکا )

( 80/68( و خلّر )77/31ای )خوشه (، ماشک گل88/31)
بیشترین درصد فیبر خا  را ارازه دادند. در حالیکه ارقا  
باقلا مهتا، شادان، نخود رقم پایونیر و باقلا برکت به 

درصد کعترین  01/67و  11/67، 80/62، 0/61ترتیا با 
میزان فیبر خا  ( 6108)علیزادظ میزان فیبر را داشتند. 
ای رقم گلشن، ماشک گل خوشهبرای سه نوع  ماشک 

 36و  30، 33و پانونیکا را به ترتیا  عمععولی رقم طلو
 کرد.درصد در شرای  دیم گزارش 

 
 فیبر نامحلول در شوینده اسیدي

نشان داد که  2در جدول  این صفتمقایسه میان ین 
(، 11/01(، نخود محلی )16/01ای )خوشهماشک گل

(  و نخود پایونیر 68/37(، خلّر )28/31ماشک پانونیکا )
( بیشترین درصد فیبر نامحلول در اسید را داشتند. 37)

در حالیکه ارقا  باقلا برکت، شادان، مهتا و فیض به ترتیا 
درصد کعترین میزان  80/31و  21/31، 08/31، 02/68با 

 و هعکاران فیبر نامحلول در اسید را ارازه دادند. بهرامی
را برای خلّر با متوس   ADF( کعترین میزان 6100)

درصد و بیشترین آن را برای ماشک پانونیکا با  11/37
  درصد گزارش کردند. 11/01میان ین 

 
 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

( نشان ر NDFمقدار الیاف نامحلول در شویندظ خن ی )
مقیاس محتویات دیوارظ سلولی است و پایین بودن میزان 
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یی، باعث افزایش مصرف و دیوارظ سلولی یک مادظ غذا
قابلیت هوم آن توس  انسان و دا  است )ون سوست، 

نشان داد  2مقایسه میان ین این صفت در جدول  (.0880
(، 81/11ای )خوشه(،ماشک گل87/12که ماشک پانونیکا )

( بیشترین 01/10(، و نخود پایونیر )10/16نخود محلی )
 حالیکه ارقا درصد فیبر نامحلول درخن ی را داشتند. در 

، 83/33باقلا مهتا، برکت، فیض، شادان به ترتیا با 
درصد کعترین میزان فیبر  11/38و  83/31، 26/31

نامحلول در خن ی را ارازه دادند. بهرامی و هعکاران 
مشاهدظ  انواع ل و  NDF( در ارزیابی میزان 6100)

 ای به ترتیاکردند که ماشک پانونیکا و ماشک گل خوشه
 NDFدرصد بالاترین مقدار  01/02و  20/07ن ین با میا

ای و که نخود علوفهرا به خود اختصاص دادند، در حالی
کعترین مقدار  03/01و  08/06خلّر به ترتیا با متوس  
 دارمق افزایش اینکه به توجه باصفت مذکور را داشتند. 

ADF و NDF هوم میزان بر منفی طور به تواندمی 
 هوم قابلیت ،ADF و NDF شاخ وب ذارد  اثر پذیری

 دو این با غذازی علوفه ارزش و کیفیت دهد،می نشان را
  دارد. معکوس نسبت شاخ 

 
 هاي مورد بررسی براي مكان کرجمقایسه میانگین یک سال صفات کیفیت علوفه لگوم  -6جدول 

 نوع ل و 

 صفات کیفیت علوفه )%(

خشک مادظ 
 قابل هوم

پروتئین 
 خا 

قند 
محلوول 
 در آ 

 فیبر خا  خاکستر
فیبر 

نامحلول در 
 اسید

فیبر نامحلول 
 در خن ی

06/16 خلّر  00/61  10/03  66/8  80/68  68/37  17/01  
01/10 ای محلیعلوفهنخود   31/07  26/00  22/01  88/31  11/01  10/16  
60/10 پایونیر ایعلوفه نخود  71/66  63/03  00/01  11/67  11/37  01/10  

38/10 ایماشک گل خوشه  10/66  66/06  82/8  77/31  /16/01  81/11  
02/16 ماشک مععولی  00/07  27/02  31/8  81/67  62/32  61/00  
07/11 ماشک پانونیکا  03/07  81/01  60/8  02/30  28/31  87/12  

81/11 باقلا برکت  26/00  11/01  20/8  01/67  02/68  26/31  

21/17 باقلا شادان  83/00  01/08  63/8  80/62  08/31  11/38  
1/18 باقلا مهتا  21/01  07/01  00/01  01/61  21/31  83/33  
12/17 باقلا فیض  12/02  01/07  01/8  06/61  80/31  83/31  

LSD 31/0 12/3 68/0 21/1 37/6 07/0 10/1 
 

 گیرينتیجه
ها در متفاوتی برای ل و  واکنشبا توجه به اینکه 

 های مختلف مشاهدظ شد، تعامی گیاهانها و مکانسال
پتانسیل تولید علوفه را  بررسی شدظ در این پژوهش،

به شرای  اقلیعی، نوع خا  و ... داشته و نسبت 
ش آزمای نتایج اینععلکردهای متفاوتی دارند. بطور کلی 

بیشترین مقدار ععلکرد  ،ایخوشهنشان داد که ماشک گل
علوفه تر و خشک را در بین گیاهان مورد بررسی به جز 
باقلا تولید کرد. در بین ارقا  باقلا، رقم شادان و برکت 

و  بودنددارای بیشترین ععلکرد علوفه تر و خشک 

بود.  خلّرکعترین میران تولید علوفه تر و خشک متعلق به 
داشت و مناسا این  باقلا در کرج کعترین علکرد علوفه را

 منطقه نیست.
 

 سپاسگزاري

ای موسسه از بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه
تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، گرگان، بروجرد 
و مازندران برای حعایننت و در اختیننار قننرار دادن 

 .شودامکانننات برای اجرای این تحقیق سپاسن زاری می
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