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 چکیده

کامل تصادفی  هایطرح بلوک صورتبهتوده بومی ماشک، آزمایشی  11و کیفی علوفه  کمی منظور بررسی عملکرد به     

های مورد بررسی شامل ماشک معمولی گونه جرا شد.ا 1371در سال  دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه تکرار درسه  با

های )توده  ( و ماشک خزری31و  22، 12های )توده ایماشک گل خوشه(، 31و  33، 31، 27، 23، 11، 11، 11، 9، 2های )توده

 علوفه گرم در متر مربع( عملکرد 11/71گرم در متر مربع( و کمترین ) 2/131) نتایج نشان داد بیشترین .ندبود( 21و 22

 22توده  به ،متر مربع(گرم در 13/13) بیشترین عملکرد دانههمچنین بدست آمد.  31و  31های ترتیب در تودهبه خشک

(، DDM(، قابلیت هضم علوفه )TDN(، کل ماده مغذی قابل هضم )DMIبیشترین مقادیر ماده خشک مصرفی ) .متعلق بود

ای خوشه ماشک گل 22توده به ( MED( و انرژی متابولیسمی )LNE(، انرژی ویژه شیردهی )RFVارزش نسبی تغذیه ای )

( به ترتیب در توده ADF( و دیواره سلولی بدون همی سلولز )NDF. عالوه بر این کمترین میزان دیواره سلولی )مربوط بود

 ،بندی نموددستهدر سه گروه  مورد بررسی را یهاتوده ،و کیفی کمی تجزیه کالستر صفاتمشاهده شد.  31و  22های 

دلیل عملکرد ه ب 31توده لذا  ند.یک گروه را به خود اختصاص داد 22و  31توده  ترتیباز لحاظ کمی و کیفی به کهطوریبه

 توصیه دیممناسب برای کشت در شرایط  هایتوده عنوانبه ت علوفه باالکیفی دارا بودندلیل ه ب 22و توده  باال علوفه

  د.نشومی

 

 ماده خشک مصرفی، ، دیواره سلولیدانهکرد عملانرژی ویژه شیردهی، ، ایارزش نسبی تغذیه های کلیدی:واژه
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Abstract 

     In order to evaluate forage quantity and quality in 15 domestic population of vetch, a field experiment was 

carried out based on randomized complete block design (RCBD) with three replications at the faculty of 

Agriculture, University of Maragheh in 2015. The species included domestic populations of Vicia sativa L. (2, 

7, 29, 30, 16, 15, 10, 36, 33 and 23), Vicia hyrcanica (24 and 22) and Vicia villosa L. (12, 28 and 35). The 

results showed that the highest (530.8 g.m-2) and lowest (91.16 g.m-2) dry forage yield were obtained in the 30 

and 36, respectively. Also, the highest seed yield (43.43 g.m-2) was related to population 28. In addition, the 

highest total digestible nutrients (TDN), dry matter intake (DMI), digestible dry matter (DDM), relative feed 

value (RFV), net energy of lactation (NEL) and metabolisable energy (MED) was achieved in 28 (Vicia villosa 

L.) population. In addition to, the lowest content of acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber 

(NDF) was obtained in the 28 and 30, respectively. The cluster analysis categorized the quantitative and 

qualitative traits of the populations into three groups. So that, in terms of the quantitative and qualitative, the 

30 and 28 populations were assigned to one group, respectively. Generally, based on quantitative and 

qualitative traits, the 28 (Vicia villosa L.) and 30 (Vicia sativa L.) were recommended as suitable species for 

cultivation in rainfed conditions. 

 

Keywords: Dry Matter Intake (DMI), Grain Yield, Neutral Detergent Fiber (NDF), Net Energy Of Lactation 

(NEL), Relative Feed Value (RFV). 

 

 مقدمه

مشکالت و عوارض زیست محیطی با توجه به      

افزون به تولید نیاز روز ،اورزی رایجهای کشسیستم

 بدونو همچنین  های کشورنیاز داممین أعلوفه برای ت

بررسی  ،های آیشاستفاده ماندن اراضی مستعد در سال

ای در اراضی دیم و معرفی و توسعه کشت گیاهان علوفه

ضروری های مختلف کشور ارقام مناسب برای اقلیم

(. هرچند موفقیت در 2111)فخرواعظی و همکاران است 

 زاستفاده ارد، اما دا بستگی زراعت دیم به میزان بارندگی

ی در اثیر عمدهأت های زراعیبه سیستم سازگار ارقام



    11                                                                   (، ....Vicia  sativaهای بومی ماشک معمولی )ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه توده

 

 به دلیل گیاهان در این مناطق دارد.  پایدار بهبود عملکرد

محدود بودن اراضی کشاورزی کشور و روند رو به 

ی در مناطق دیم بسیار با اکاهش آن، کشت گیاهان علوفه

 سرد و کم بارشبه علت  سرد مناطق در باشد.اهمیت می

 و گندمگیاهانی مثل  پاییزه کشت ، تنهاهوا سریع شدن

 دیم زراعت در موجود هایگزینه لذا .پذیر استامکان جو

 و نخود جز به و بوده محدود زراعی رعایت تناوب برای

در  جو و گندم با تناوب برای دیگری عمالً محصول عدس

  همکاران و دیزج ندارد )علیزاده وجودشمال غرب کشور 

یم دالمللی تحقیقات کشاورزی در مناطق مرکز بین(. 2113

(ICARDA)  در دو دهه اخیر تحقیقات وسیعی در جهت

-ای از جمله ماشکشناسایی و معرفی گیاهان لگوم علوفه

انجام داده  خشک( در مناطق خشک و نیمهVicia spp) ها

 ( در2111یاشار ) (.2111است )بیوک بورک و ایپتاس 

 را ساله یک ایعلوفه گیاهان کشت خود، هایپژوهش

 در آیش -غالت رایج تناوب برای مناسب، جایگزینی

 منظور به ترکیه دیمزارهای خشک نیمه و خشک مناطق

 .نمود معرفی دام علوفه کمبود از بخشی جبران

 یاهیدهنده گ لیعلوفه به مجموع مواد تشک تیفیک     

رار ق ریکه استفاده دام از علوفه را تحت تاث شودیاطالق م

از مصرف علوفه  یعنوان تابع علوفه به تیفی. کدهدیم

 وارهید، (NDF) 1یسلول وارهید لیاز قب یصفات ریتحت تأث

 3یاهیتغذ یارزش نسب ،(ADF) 2سلولز یبدون هم یسلول

(RFVانرژ ،)1یردهیش ژهیو ی (LNEکل ماده مغذ ،)قابل  ی

ماده  و (DMI) 1یماده خشک مصرف(، TDN) 1هضم

)جهانزاد و  ردیگی( قرار مDDM) 9خشک قابل هضم

 (.2111و نخزری مقدم  2113همکاران 

شامل و  ای متعلق به تیره لگومینوزعلوفهماشک      

 Vicia ervilia  ،Viciaهای مهمی همچونگونه

hyrcanica   وVicia narbonsis ،Vicia villosa   و
Vicia dasycarpa  به (1771)آلدوز و همکاران باشد می .

                                                           
1- Neutral Detergent Fiber 
2- Acid Detergent Fiber 
3- Relative Feed Value 
4- Net Energy Of Lactation 

آسیا و آمریکا  ،در اروپا Vicia گونه 111طور کلی 

 11در ایران نیز  .(1771)مکستد  اندیافته فراوانی گسترش

های ماشک مهمترین گونه .گونه آن شناسایی شده است

 Vicia) کشت شده در ایران شامل ماشک معمولی

sativa)، ای ماشک گل خوشه(Vicia villosa ) و ماشک

 1772های طی سال باشند.می( Vicia hyrcanicaخزری )

برخی ، تحقیقاتی در خصوص سازگاری 2111تا 

 Vicia sativa, Vicia hyrcanica, Vicia) هاماشک

narbonsis, Vicia panonica, Vicia villosa ) ،در مراغه

کوهدشت انجام و  ردبیل، کردستان، شیروان، سرارودا

های مناسب برای هر منطقه مشخص گردید. گرفت و گونه

های همچنین در بررسی عملکرد و کیفیت علوفه توده

( در شرایط دیم و آبی Vicia sativa) معمولی محلی ماشک

در  تن 9/2استان لرستان گزارش شد که توده ازنا با 

به عنوان توده برتر  مناطق پرباران درعلوفه خشک  هکتار

آباد دورود و فهره های نوشتوده شناخته شد. همچنین

تن علوفه خشک در  92/2و  11/2الیگودرز به ترتیب با 

برای کشت در  شده وهکتار متحمل به خشکی شناخته 

باشند )حسنوند مراتع و دیم زارهای آن استان مناسب می

 و سرد هوای و آب طالب اغلب ماشک (.2111و همکاران 

 بصورت سردسیر در مناطق است کهزمستانی  معتدل

-می کشت بصورت پاییزه گرمسیر مناطق در و بهاره

 مرطوب و خشک هوای و آب شرایط دراین گیاه . شود

گل  ماشک .دهدرا از خود نشان می خوبی رشد نیز

-خاک ویژه به سرد نواحی هایخاک اکثر در ایخوشه

 به دلیل و دارد علوفه لحاظ از خوبی تولید فقیر های

 از ،فرسایش مستعد نواحی در خاک فرسایش کاهش

.  (2111عسیم و همکاران ) است برخوردار شایانی اهمیت

کود سبز،  صورتهبتوان عالوه بر این، از ماشک می

 استفاده نمودعلوفه خشک وعلوفه سیلویی چراگاه، 

 .(2111برهان و ایک ؛ 2111)فرینکگولو وهمکاران 

5- Total Digestible Nutrients 
6- Dry Matter Intake 
7- Digestible Dry Matter 
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و انرژی مناسبی در تغذیه  ینئدانه آن منبع پروتهمچنین 

غیر  ( و2111نشخوارکنندگان )عبداهلل و همکاران 

از باشد. ( می2117نشخوارکنندگان )صادقی و همکاران  

بعنوان مکمل و جایگزینی برای توان می نیز کاه ماشک

ان لوپز و همکار)استفاده نمود کاه غالت با کیفیت پایین 

 اظلح از بوده و باالبسیار  هاماشک علوفه کیفیت .(2111

رزش ا. هستند مقایسه قابل یونجه با خاکستر و پروتئین

رحله گلدهی با های ماشک در اوایل مغذایی تمامی گونه

عبداهلل و همکاران ) باشدای یکسان میدیگر گیاهان علوفه

 به ایگل خوشه ماشکاز در اروپا و آمریکا، (. 2111

های کشاورزی در سیستم و یا کود سبز زنده مالچ عنوان

فزایش و ا نیتروژن تثبیت باعث که شودپایدار استفاده می

 از جلوگیری توده، زیست سریع افزایش ،دسترسی آن

 از جلوگیری ل خاک،تخلخ یشافـزا خاک، فرسایش

)تستی و همکاران  شودمی رزه فعل کنتـرل و زنیجوانه

2111). 

 تهیه هزینه افزایش به توجه با اخیر هایدر سال

محیطی  زیست هایآلودگی همچنین و کودهای شیمیایی

 توجه شیمیایی، کودهای یرویهبی مصرف ناشی از

به همین دلیل، شده است.  ایعلوفه گیاهان به کشت زیادی

درصد افزایش تولید  11در برنامه چهارم توسعه بیش از 

ق مطاب .اختصاص یافته است این گیاهانبه  یگیاهان زراع

 1/9معادل  ،آمار رسمی کشور حدود یک میلیون هکتار

درصد از سطح برداشت محصوالت زراعی کشور زیر 

درصد آن آبی و  22ای بوده که کشت محصوالت علوفه

کل تولید علوفه  27باشد. در سال درصد دیم می 12

تن آن از طریق  1111111میلیون تن بوده که  12معادل 

راضی دیم کشور تولید شده است. در حالی که گفته ا

ها میلیون تن خوراک مورد نیاز دام 2/11شود از می

میلیون تن آن بایستی از منابع زراعی تامین  31حدود 

درصد به مقدار تولید  11گردد. یعنی الزم است حداقل 

علیزاده دیزج و همکاران ) علوفه در کشور افزوده شود

2111) . 

از راهکارهای کلیدی در کشاورزی پایدار  یکی     

 تمدیری و کشاورزی هایبازگرداندن تنوع به اکوسیستم

 در ایگیاهان علوفه از آنجایی که زراعت .است آن مؤثر

 بوده بازده کم و بومی بر ارقام مبتنی عمدتاً دیم مناطق

 جایگزین و دیم شرایط با ارقام سازگار به دستیابی و

 است برخوردار باالیی اهمیت ارقام از این با هاآن نمودن

ای از نظر کیفیت و پتانسیل تولید های علوفهلگومو چون 

 منظور توسعهدر شرایط دیم پاسخ متفاوتی دارند، لذا به

افزایش تنوع و  جهت ایو ترویج کشت گیاهان علوفه

پژوهشی با هدف  ،دیم های کشاورزیپایداری اکوسیستم

 . شد اجراهای بومی ماشک ارزیابی کمی و کیفی توده

 

 هامواد و روش

در مزرعه  1371این پژوهش در سال زراعی          

 1199با )تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه 

درجه  11و مختصات جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا متر 

دقیقه عرض  21و  درجه 39دقیقه طول شرقی و  11و 

 1371آمار اطالعات اقلیمی سال زراعی  اجرا شد. (شمالی

 ارائه شده است. 1در جدول 

تیمارها شامل تودهای بومی سه گونه مختلف ماشک     

آوری شده در سطح استان کردستان بودند. جمع

 باشدیهای مورد مطالعه به شرح زیر ممشخصات گونه

 (.  2)جدول 

: متعلق به گونه ماشک گل 31و  12، 22های توده -الف

بودند که تیپ رشدی ایستاده  (Vicia  villosa)ای خوشه

های طویل و بدون پیچ خوردگی داشتند. انتهای با برگ

-جفت برگچه می 9-11برگ به گل ختم شده و دارای 

ها مستطیلی و در انتها ها سفید رنگ، غالفباشند. گل

متر، رنگ بذور سانتی 2-3مورب بوده و طول غالف آن 

ن و وز باشدصورتی تیره و تقریباً تسبیحی شکل می

 گرم است.  11هزار دانه آن 
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: به 33و  31، 11، 11، 11، 31، 27، 23، 9، 2های توده -ب

تعلق داشتند که   (Vicia sativaگونه ماشک معمولی )

های دارای تیپ رشدی خوابیده با ساقه پوشیده از کرک

های متقابل های بنفش رنگ، برگنرم و کوتاه بوده و گل

تر از های آن پهنای دارند. همچنین غالفآذین شانهو گل

ای شکل و به بوده و بذور آن دایره Vicia  villosaگونه 

وزن هزار دانه  اشد.برنگ سیاه روشن تا سیاه مخملی می

  گرم است. 31آن 

 ماشک خزری: متعلق به گونه 21و 22های  توده -ج

(Vicia hyrcanica.بودند )  ،ماشک خزری گیاهی یکساله

با شیارهای طولی و  و های باالروندهبدون کرک با ساقه

-2دار با ای پیچکزوج شانه ی آنهامنشعب است. برگ

 ،صورت پهنبه و میلیمتر 11-22طول ه ب زوج برگچه 1

گل این گیاه به رنگ کرم باشد. می  بیضی شکل و دراز

است. این گیاه را در تهران، کرج، قزوین،  متمایل به زرد

  .توان یافتهمدان، آذربایجان، کردستان و ایالم می

مترمربع در نظر گرفته شد. در هر  12مساحت هر کرت   

متر  1و طول سانتیمتر  21ردیف با فواصل  11کرت 

 11 ترتیبها بهکشت گردید. فواصل بین تیمارها و بلوک

متر و یک متر در نظر گرفته شد. تراکم کاشت برای سانتی

بوته در مترمربع انتخاب شد. کاشت در  211ها کلیه توده

به صورت دستی انجام  1373بیست و پنجم اسفندماه 

ات درصد گلدهی با حذف اثر 11شد. برداشت در مرحله 

ای و در سطحی معادل شش مترمربع صورت حاشیه

گیری وزن خشک، علوفه منظور اندازهگرفت. سپس به

برداشت شده از هر کرت تا ثابت شدن وزن در سایه قرار 

 گرفتند. همچنین در زمان رسیدگی کامل، سطحی معادل

  

 
 
 

میزان مجموع بارندگی ماهانه و میانگین حداقل  و حداکثر دما در طول فصل زراعی  -1جدول 

1331 

 ماه
تعداد روزهای 

 بارندگی

 جمع بارش ماهانه

 )میلیمتر( 

 میانگین حداقل دما

 سانتیگراد()درجه 

 میانگین حداکثر دما 

 )درجه سانتیگراد(

 1/31 7/1 1/2 1 مهر 

 1/21 1/1 2/121 13 آبان 

 2/11 -3/1 1/11 12 آذر

 1/7 -2/2 1/37 1 دی

 3/1 -7/1 9/37 11 بهمن 

 2/7 -1/1 2/31 11 اسفند 

 2/19 1/1 12 2 فروردین

 2/17 1/3 7/11 11 اردیبهشت 

 1/22 2/9 2/9 2 خرداد

 1/31 2/13 1 1 تیر
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 هاآن آوریجمعو ارتفاع محل  مورد استفاده هایتودهمشخصات  -2جدول 

 آوری شدهمناطق جمع شماره توده
 شده آوریجمع هایمحل ارتفاع

 (از سطح دریا متر)
 ماشک
 

 1111 سنندج 2

Vicia sativa 

 1111 1 گردنه مروارید 9

 1111 2 پیچون 27

 1111 3 پیچون 31

 1111 2 دامنه آوالن 11

 1111 1 دامنه آوالن 11

 1111 2 گردنه مروارید 11

 1311 2 وله ژیر 31

 1111 1 پیچون 33

 1211 2 باغ زاغه 23

 1211 3باغ زاغه 21
Vicia hyrcanica 

 1211 1 باغ زاغه 22

 1111 1 پیچون 22

Vicia villos 31 1311 1 وله ژیر 

 1911 دوالب 12

 

 جهتتعیین عملکرد دانه برداشت شد. برای مربع  متر 3

 ، از هر کرت  یک نمونهعلوفه گیری صفات کیفیاندازه

روش  طبق ADFو  NDFتعیین برای و  آسیاب گرمی 111

سسه مؤبه آزمایشگاه ( 2113جعفری و همکاران )

به منظور منتقل شد. ها و مراتع کشور تحقیقات جنگل

، ماده خشک  (TDNمحاسبه کل مواد غذایی قابل هضم )

(، ارزش DDM(، ماده خشک قابل هضم )DMIمصرفی )

( و LNE(، انرژی ویژه شیردهی )RFVای )نسبی تغذیه

در هر کیلو گرم ماده  1(MEمتابولیسم )میزان انرژی قابل 

یدیس و گایتور)ال از روابط زیر استفاده گردید ،خشک

 . (2111همکاران 

 

 DMI= 120/%NDF drymatter basis (1رابطه )

 DDM= 88.9 – (0.779× %ADF , drymatter basis ) (2رابطه )

 RFV= %DDM × %DMI ×0.775 (3رابطه )

 TDN= (-1.291× ADF) + 101.35 (1رابطه )

 NEL= 1.044 – ( 0.0119× %ADF)]× 2.205 (1رابطه )

 ME= 0.17×% DDM -2 (1رابطه )

  

تجزیه  ، هادر نهایت بعد از اطمینان از نرمال بودن داده   

 MSTAT-Cافزار آماری واریانس با استفاده از نرم

                                                           
1 - Metabolisable Energy 

 1در سطح احتمال  ها با آزمون دانکنمقایسه میانگینو

نمودارها توسط  رسم همچنینانجام شد.  درصد
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-بندی تودهجهت گروه .صورت پذیرفت  Excelافزارنرم

  UGPMAروشبه  کالستر تجزیه های مورد بررسی از

 .گردید استفادهبرای صفات کمی و کیفی 

 

  نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

(، بین 3بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول      

داری از نظر ارتفاع های مورد مطالعه تفاوت معنیتوده

گونه  31 بوته وجود داشت. بیشترین ارتفاع بوته به توده

سانتیمتر تعلق  1/32ماشک معمولی با میانگین ارتفاع 

، 11، 12، 11، 9های داری با تودهداشت که اختالف معنی

نداشت.  کمترین ارتفاع بوته نیز در  27و  23، 22، 11

ماشک معمولی )به ترتیب با ارتفاع   31و  33 های توده

(. اوراک 1سانتیمتر( مشاهده شد )جدول  33/11و 9/11

( نیز گزارش کردند که ارتفاع ارقام 2111و همکاران )

از  Karaelciمختلف ماشک معمولی متفاوت بوده و گونه 

یشترین ارتفاع برخوردار بوده است. افزایش یا کاهش ب

ارتفاع در گونه های مختلف ماشک به تفاوت ساختار 

شود )طریق و ها نسبت داده میژنتیکی موجود بین گونه

( گزارش کردند 2111(. یاووز و همکاران )1771همکاران 

که تفاوت ژنتیکی بین ارقام مختلف خلر، تفاوت 

داری در صفات رشدی )ارتفاع ساقه، تعداد و طول معنی

برگ( و اجزای عملکرد و در نهایت تولید ماده خشک 

 ایجاد نمود. 

 

 علوفه خشک عملکرد

وجود  ( نشانگر3 ها )جدولواریانس داده تجزیه نتایج     

عملکرد  لحاظ از ماشک هایتوده بین دارمعنی تفاوت

علوفه خشک  بیشترین عملکرد. باشدمی علوفه خشک

بدون تفاوت  31توده  گرم در متر مربع( در 23/131)

گرم در متر مربع( و  23/112) 23های دار با تودهمعنی

 31های  گرم در مترمربع( بدست آمد. توده 11/131)  11

گرم در متر مربع(  11/112و  11/71)به ترتیب با  33و 

 دالیل از نیز از کمترین عملکرد علوفه برخوردار بودند.

به تعداد  توانمی خشک علوفه عملکرد افزایش در عمده

 مهم اجزای) ساقه و برگ وزن های جانبی وشاخه

رسد عملکرد باالی اشاره کرد. به نظر می (علوفه عملکرد

( و پراکندگی 1بوته )جدول  به ارتفاع 31علوفه در توده 

هم به  31 آن  و عملکرد کمتر توده برگ و شاخ بیشتر

صفات رشدی از قبیل ارتفاع بوته و تأخیر در کاهش 

 میدانی و کریمی اصغری. شودگلدهی آن نسبت داده می

 عامل را اقلیمی تغییرات مراغه دیم شرایط در (2113)

 پهن، برگ های ماشکگونه در علوفه تولید بر مؤثری

 علوفه عملکرد بیشترین عنوان کرده و کرکدار و معمولی

 به توجه اند. بانموده گزارش کرکدار ماشک از را خشک

جمع هایمحل ارتفاع کاشت،  شباهت بودن تراکم یکسان

توان با محل آزمایش را می 23و  11،  31های توده آوری

ها و در نتیجه بهتر این توده شدن تر و سبزسریع در رشد

تولید علوفه بیشتر دخیل دانست. در بررسی و مقایسه 

مشخص   V.dasycarpa و  V.villosaبا  V.sativaهای گونه

در تولید ماده خشک و عملکرد  V.dasycarpaگردید که 

 V.sativaهای معتدل، بود و در اقلیم V.sativaدانه برتر از 

کرد )علی و برابری می V.dasycarpاز نظر تولید با 

 افزایش علت (2111آسفا و لدین  ) (.1771همکاران  

 ساختار به  را ایگل خوشه ماشک عملکرد در

 بودن باال ساقه، بودن قطور بودن، )خشبی مورفولوژیکی

 اند.داده آن نسبت برگ( ضخامت و سطح

 

 عملکرد دانه

های ، بین توده3جدول بر اساس نتایج مندرج در         

داری وجود ماشک از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی

متر گرم در  1/13) 22داشت. نتایج نشان داد که توده 

گرم در  3/31) 21دار با توده مربع( بدون تفاوت معنی

گرم در متر مربع( بیشترین  1/32) 11متر مربع( و توده 

عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. همچنین کمترین 

تعلق داشت )جدول  31و  33، 2های عملکرد دانه به توده

(.  با توجه به اینکه مراحل حساس رشد یعنی تشکیل و 1

با گرما مواجه شد، لذا  31و  33های شدن غالف توده پر
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ها تشکیل نشد. با درنظر هیچ گونه بذری در این توده

ها و مطابقت آن با آوری تودهگرفتن ارتفاع محل جمع

آوری هایی که از نظر ارتفاع جمعمکان آزمایش، توده

اختالف زیادی با محل کاشت نداشتند، بیشترین عملکرد 

که اختالف بیشتری از نظر ارتفاع داشتند  هاییو توده

کمترین عملکرد دانه را تولید نمودند. بهرامی و همکاران 

( گزارش کردند که عملکرد دانه بیش از سایر 2111)

صفات علوفه تحت تاثیر کمبودآب قرار گرفت بطوریکه 

درصد  11های یکساله میزان کاهش عملکرد دانه در لگوم

ای تشکیل نشد. به ید دانهبود و در شرایط تنش شد

توده  31( عملکرد دانه در 2111گزارش الربی و همکاران )

کیلوگرم ماده  1231الی  1191مختلف ماشک در حدود 

 دارخشک در هکتار متغیر بود. این محققان اختالف معنی

عملکرد دانه را به تفاوت  در صفات رشدی از قبیل ارتفاع 

اد دانه در غالف، زمان بوته، تعداد غالف در بوته، تعد

 اند.گلدهی و همزمانی آن با شرایط مناسب نسبت داده

 
 صفات ارتفاع بوته، عملکرد علوفه خشک و عملکرد دانه تجزیه واریانس -3جدول 

 

 منابع تغییر

 

 درجه آزادی

 میانگین مربعات

 ارتفاع بوته
 خشک علوفه عملکرد

 
 دانه عملکرد

 ns 7/97 ns 2/1721 ns 1/31 2 بلوک

 1/119 ** 1/11311 ** 2/11 ** 11 تیمار

 9/12 1/1177 11/1 22 اشتباه

 11/31 32/21 13/2  ضریب تغییرات )درصد(

ns           می باشد. درصد 1دار در سطح احتمال یدار و معنمعنیغیرترتیب به:  **و  

   

 

 (NDFدیواره سلولی )

     NDF  وADF عنوان شاخصی برای بیان میزان به

دیواره سلولی گیاه شناخته شده و عاملی تاثیرگذار بر 

میزان  شیافزاباشد. خوراکی علوفه میکیفیت و خوش

NDF شود )یلماز میهضم علوفه  تیموجب کاهش قابل

(. نتایج تجزیه واریانس نشانگر تفاوت 2111و همکاران 

بود  NDFدار بین توده های مورد مطالعه از لحاظ معنی

گرم  311) 22 در توده NDF(. کمترین میزان 1)جدول 

 391) 31در کیلوگرم ماده خشک( و پس از آن در توده 

گرم در کیلوگرم ماده خشک( بدست آمد. همچنین 

 31و 33های ر تودهبیشترین میزان این شاخص نیز د

گرم  119و  117ترتیب با مقادیر به ماشک معمولیگونه 

(. کمترین 1در کیلوگرم ماده خشک مشاهده شد )شکل 

ای با ماشک گل خوشه 22های نیز به توده ADFمیزان 

ماشک  31گرم در کیلوگرم ماده خشک و توده  212

گرم در کیلوگرم ماده خشک مربوط بود.  291معمولی با 

 33های هم به توده ADFعالوه بر این، بیشترین میزان 

گرم در کیلوگرم  223و  221، 222ترتیب )به 31و  31،

 ADFو  NDF. افزایش (2ماده خشک( تعلق داشت )شکل 

توان به کمبود رطوبت در دسترس در شرایط دیم را می

نسبت داد که موجب کاهش نسبت برگ به ساقه و لیگنینی 

ت حفظ ساختار فیزیولوژیک تحت ها جهشدن ساقه

و  ADFشود. پایین بودن میزان شرایط کم آبی می

NDF بیانگر مقاومت باالی ارقام  31و  22های در توده

آبی و افزایش نسبت برگ به ذکر شده تحت شرایط کم

باشد که در نهایت با کاهش میزان غلظت مواد ساقه می

 NDF و ADFلیگنینی و سلولزی در ساقه، به کاهش 

( با بررسی 2111منجر شده است. الربی و همکاران )

جمعیت مختلف از ماشک  31در  NDFو  ADFمیزان 

مشاهده کردند که میزان دیواره سلولی و دیواره سلولی 

تا  213و   117تا  131بدون همی سلولز به ترتیب ما بین 

گرم بر کیلوگرم ماده خشک بود. همچنین حسنوند  217
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های بومی ماشک در ( با بررسی توده2111و همکاران )

و  ADFدو شرایط دیم و آبی نتیجه گرفتند که میزان  

NDF  در شرایط دیم کمتر از آبی است. این محققین

را به  NDFو  ADFدار در میزان وجود اختالف معنی

وجود تفاوت در صفات رشدی از قبیل نسبت برگ به 

ساقه و ارتفاع بوته نسبت دادند. در بررسی زیدی طوالبی 

به  NDF(، بیشترین و کمترین میزان 2111و همکاران )

( Vicia dasycarpaمعمولی و کرکدار ) ترتیب در ماشک

 NDFبدست آمد که وجود اختالف معنی دار در میزان 

تلف ماشک را به تفاوت در وزن ساقه و توده های مخ

 اند.  برگ و همچنین نسبت برگ به ساقه نسبت داده

 

 های مختلفمیانگین ارتفاع بوته، عملکرد علوفه خشک و عملکرد دانه تودهمقایسه   -1جدول 

 توده
 ارتفاع بوته

 )سانتیمتر(

 خشک علوفه عمکرد

 متر مربع()گرم در 

 عملکرد دانه 

 )گرم در متر مربع(

2 e 1/23 cde2/279 e 2/1 

7 ab 1/31 bcd3/317 bcd 9/21 

12 abcd 7/29 cd3/237 bcd 7/23 

10 abc 1/27 bcd391 bcd 11/31 

15 ab3/31 abc1/131 abc 1/32 

16 ab7/27 cd3/311 cd 2/21 

22 abcd2/22 cd311 bcd 2/23 

23 abc13/27 ab2/112 bcd 11/27 

24 bcde1/29 bcd1/323 ab 3/31 

28 de11/21 de1/291 a 1/13 

29 abcd7/29 cde1/272 bcd 1/23 

30 a1/32 a2/131 bcd 2/21 

33 f3/11 def1/112 - 

35 cde3/21 de2/213 d 1/19 

36 f9/11 f1/71 - 

  باشد.می درصد 1براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  دارمعنی تفاوت عدم بیانگر ستون هر در مشابه حروف با هاییمیانگین
 
 

 های مختلف ماشکتجزیه واریانس صفات کیفی علوفه توده -5جدول 

 میانگین مربعات
درجه  بع تغییرامن

 NDF ADF TDN DMI DDM RFV LNE ME آزادی

 11/1 11137/1 1/32 1/31 911/1 2/71 1/19 1/112 2 بلوک
 119/1** 11111/1** 1/121** 1/19* 31/1** 1/112* 13/71** 1/231** 11 تیمار

اشتباه 
 آزمایشی

22 7/121 9/31 2/12 91/1 2/17 1/12 11121/1 111/1 

 22/1 171/1 9/2 112/1 21/2 1/1 2 12/2 ضریب تغییرات

  می باشد. درصد 1و  1دار در سطح احتمال یمعنترتیب به :*و           **
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 های مختلف ماشکتوده در علوفه NDF میانگین -1شکل 

 .است درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف

 

 
 های مختلف ماشکتوده در علوفه ADF میانگین -2شکل 

 .است درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف

 

 

و کل ماده مغذی قابل  (DMIخشک مصرفی )ماده 

 (TDNهضم )

ت وتفا ،مورد مطالعهمختلف ماشک های بین توده     

)جدول وجود داشت   TDNو  DMI لحاظاز داری معنی

ماشک گل  22 مربوط به توده DMI. بیشترین میزان (1

بود.  (ماده خشک کیلوگرم  برگرم  2/33) ایخوشه

، 33 هاینیز به توده ماده خشک مصرفی کمترین میزان

گرم  2/27و  9/22، 1/22 مقادیر باماشک معمولی  2و 31

بیشترین همچنین  .(3)شکل  تعلق داشتکیلوگرم  بر

در  TDNگرم بر گیلوگرم ماده خشک( میزان  2/119)

، 22های داری با تودهبدست آمد که تفاوت معنی 22ده تو

 TDNنداشت. کمترین میزان  9و  31، 11، 11، 12، 21

 33در توده هم ( گرم بر گیلوگرم ماده خشک 1/111)

 27، 11، 31، 23، 31های دار با تودهبدون اختالف معنی
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قابل  ییمواد غذا بیانگر TDN. (1)شکل  بدست آمد 2و 

علوفه  ADF غلظت زانیدام است و به م یدسترس برا

را  TDN کاهش (2119. بینگول و همکاران )دارد یبستگ

 ند.اهباال نسبت داد نیگنیل زانیو م  ADF شیبه افزا

و در نهایت  DMIو  TDNبنابراین دلیل افزایش میزان 

توان را می( 1و 3)شکل  22افزایش کیفیت علوفه در توده 

 های)شکلدر این توده  NDFو  ADFبه کمتر بودن غلظت 

 ان( بی2111الیتورگایدیس و همکاران ) داد.نسبت ( 2و  1

ماده خشک  زانیم ینیبشیپ یبرا NDFکردند که غلظت 

 DMI نیب ییباال یمنف یو همبستگ رفتهبه کار  یمصرف

 با افزایش  گریمشاهده شده است. به عبارت د NDF و

 یماده خشک مصرف زانیو م تیفیک  ،علوفه NDF زانیم

کند. می دایکاهش پ

 

 
 های مختلف ماشکتوده در علوفه DMI میانگین -3شکل 

 .است درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف

 

 
 های مختلف ماشکتوده در علوفه TDN میانگین -1شکل 

 .است درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف
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 (DDM) علوفهقابلیت هضم 

عناصر مغذی  لیتبد ییکارا ،ماده خشک قابل هضم     

شاخص برای  نیو مهمتر دهیدام بهبود بخش لهیرا به وس

قابلیت  .دشویمحسوب م ریش دیوزن دام و تول شیافزا

-های مورد مطالعه تفاوت معنیهضم ماده خشک توده

(. 1داری در سطح احتمال پنج درصد داشتند )جدول 

 22 هایتوده در ترتیببه علوفه هضم یتقابلبیشترین 

گرم در  1/191و  7/121، 2/121ترتیب به) 11و  31،

نیز به  DDMکمترین  وکیلوگرم ماده خشک( مشاهده شد 

 2/112، 1/111با  ماشک معمولی 31و  23، 33 های توده

اختصاص داشت گرم در کیلوگرم ماده خشک  1/112و 

ل ماده خشک قاببا توجه به همبستگی منفی بین . (1)شکل 

ها و با توجه به کاهش این شاخص NDFو  ADF با هضم

، افزایش ماده خشک قابل هضم 11و  31، 22در توده های 

( 2111و همکاران ) سیدیتورگایالباشد. قابل توجیه می

 رهواید باال بودن بهرا  علوفه هضم یتبودن قابل نییپا

 نسبت دادند.آن  (ADF) سلولز یاز هم یعار یسلول

و بیالل و همکاران ( 2112و همکاران ) یمحمد آباد

 نتایج مشابهی را گزارش کردند.نیز ( 2119)

 (RFVای )ارزش نسبی تغذیه

های نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین توده     

ای اختالف مورد مطالعه از نظر ارزش نسبی تغذیه

داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت معنی

درصد( در توده  1/192) RFV(. بیشترین میزان 1)جدول 

 31ای و پس از آن در توده ماشک گل خوشه 22شماره 

صد بدست آمد. همچنین در 3/112ماشک معمولی با 

 31و  33هایکمترین میزان شاخص ذکر شده به توده

درصد   1/112و  2/119ترتیب با ماشک معمولی به

با  شودیمشاهده م یبه طور کل(. 1مربوط بود )شکل 

علوفه کاسته  RFV زانیاز م ،ADFو  NDF ریمقاد شیافزا

 بیترتبه DDMو  DMI نکهیشده است. با توجه به ا

علوفه دارند  و با توجه  ADFو  NDFبا  یمنف یهمبستگ

در  RFV شیها، افزاشاخص نیا داریبه کاهش معن

)یلماز و همکاران  قابل انتظار است های ذکر شدهتوده

 یارزش نسب شی( افزا2111و همکاران ) لمازی .(2111

ماده خشک قابل هضم  شیعلوفه را به افزا یاهیتغذ

(DDMو ماده خشک مص )یرف  ( علوفهDMIنسبت داد )ه-

( گزارش کردند که 1777) نیند. هورکس و والنتاا

درصد باشند از  111بیشتر از  RFV یکه دارا ییهاعلوفه

. دنریگی( قرار مPrime) ممتازدر رتبه  تیفیلحاظ ک

های مورد مطالعه ، کلیه توده1بنابراین با توجه به شکل 

ل حاص جینتاگیرند. تحقیق حاضر در رتبه ممتاز قرار می

( و 2113صادق پور و همکاران ) جیبا نتا قیتحق نیاز ا

 .دارد( مطابقت 2111و همکاران ) سیدیتورگایال

 
 های مختلف ماشکتوده علوفه DDM میانگین -5شکل 

 .است درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف 
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 های مختلف ماشکتوده در علوفه RFV میانگین -6شکل 

 .است درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف

 

 (LNE) انرژی ویژه شیردهی

که بین توده  نشان دادنتایج جدول تجزیه واریانس        

اختالف  شیردهیانرژی ویژه از نظر  مختلف ماشک های

احتمال یک درصد وجود داشت داری در سطح معنی

مگا کالری بر  LNE (1/1(. بیشترین میزان 1)جدول 

داری ست آمد که اختالف معنیدب 22در توده کیلوگرم( 

نداشت.  22و  21، 12، 11، 11، 11، 31، 9، 2های با توده

همچنین کمترین میزان شاخص ذکر شده در توده شماره 

، 2، 11، 31، 23، 31دار با توده های ون تفاوت معنیبد 31

 ژهیو یانرژ شیافزا (.9حاصل شد )شکل  27و  9

به ) ییبه عناصر غذا شتریب یبه بهبود دسترس یردهیش

ط تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توس جهیدر نت تروژنین ژهیو

(.  2119)بیالل و همکاران  شودینسبت داده م (ماشک

 عالوه بر این، یکی از عوامل تاثیر گذار بر شاخص ذکر

باشد که با انرژی وفه میموجود در عل NDFمیزان  شده،

ویژه شیردهی همبستگی منفی دارد. لذا افزایش میزان 

LNE  به کمتر بودن میزان  22در تودهNDF  در این توده

 شود. نسبت داده می

 
 های مختلف ماشکتوده در علوفهانرژی ویژه شیردهی  میانگین -7شکل 

 .است براساس آزمون دانکن درصد 1 احتمال سطح دربین تیمارها  دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف 

cd cde cd def

a

cd
f ef

bc bc bc b
cd cd

def

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

22 24 12 35 28 23 33 36 10 15 16 30 29 7 2

ی 
ه ا

ذی
تغ

ی 
سب

ش ن
رز

ا
(

صد
در

)

abcd

abc abc

bcd

a

bcd

d

cd

abcd

abc
abc

ab

bcd

abcd
abcd

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.6

1.61

22 24 12 35 28 23 33 36 10 15 16 30 29 7 2

ی 
ده

یر
ش

ه 
یژ

 و
ی

رژ
ان

(
رم

وگ
یل

ر ک
ی ب

لر
کا

گا
م

)



 1921 بهار / 1شماره  92نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                    جوانمرد، نیکدل و ...                                 91

 

 

 (ME) انرژی قابل متابولیسم

عبارت از مقدار انرژی قابل انرژی قابل متابولیسم      

متابولیسم در یک کیلوگرم علوفه خشک با واحد مگاژول 

کند. افزایش پیدا می با افزایش هضم پذیری علوفهکه  است

-بیانگر وجود اختالف معنی نتایج جدول تجزیه واریانس

از لحاظ انرژی قابل های مختلف ماشک بین تودهدار 

( و مگاژول 1/7(. بیشترین )1باشد )جدول متابولیسم می

به انرژی قابل متابولیسم میزان  (مگاژول 2/7) کمترین

 33ای( و )ماشک گل خوشه 22های ترتیب در توده

افزایش انرژی  (. 2)ماشک معمولی( بدست آمد )شکل 

ماده باال بودن با  تواندمی 22قابل متابولیسم در توده 

و  NDF( و پایین بودن میزان DDM) خشک قابل هضم

ADF در ارتباط باشدها بت به سایر تودهنس. 

 

 تجزیه کالستر

های مورد بررسی تجزیه کالستر صفات کمی، توده     

 31گروه اول شامل توده  را در سه گروه مجزا قرار داد.

و  23، 33، 31های ماشک معمولی، گروه دوم شامل توده

، 9، 11، 21، 22، 12، 31های تودهو گروه سوم شامل  27

 31(. دلیل قرار گرفتن توده 7بود )شکل  2و  11، 22، 11

در یک گروه مستقل به عملکرد بیشتر آن در مقایسه با 

شود. همچنین تجزیه کالستر سایر توده ها نسبت داده می

دی بنها را در سه گروه دستهبر اساس صفات کیفی، توده

، گروه دوم به 22ل به توده نمود که در آن گروه او

، 22، 23های و گروه سوم به توده 31و  33، 2های توده

(. 11تعلق داشت )شکل  11و  11، 11، 21، 12، 31، 27

در یک گروه خاص به باال بودن  22دلیل قرار گرفتن توده 

(، کل ماده DMIماده خشک مصرفی )صفات کیفی نظیر 

 هضم ماده خشک قابل، (TDNمغذی قابل هضم )

(DDM( ارزش نسبی تغذیه ای ،)RFV و انرژی ویژه )

( و NDFشیردهی و پایین بودن غلظت دیواره سلولی )

-( آن مربوط میADFدیواره سلولی بدون همی سلولز )

 شود. 

 
 های مختلف ماشکتوده درانرژی قابل متابولیسم علوفه  میانگین -8شکل 

 .است براساس آزمون دانکن درصد 1 احتمال سطح در بین تیمارها دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف 
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 تجزیه کالستر توده های مختلف ماشک بر اساس صفات کمی  -3شکل 

 

 
 های مختلف ماشک بر اساس صفات کیفی تجزیه کالستر توده -11شکل 

 

 کلینتیجه گیری 

بین  که داد نشان آزمایش این از حاصل نتایج     

 و خشک علوفه عملکردهای بومی ماشک از لحاظ توده

 نبدو سلولی دیواره سلولی، دیواره قبیل از هاییشاخص

 خشک ماده هضم، قابل مغذی ماده کل سلولز، همی

شیردهی و  ویژه انرژی ای،تغذیه نسبی ارزش مصرفی،

. وجود داشتداری معنی تفاوت انرژی متابولیسمی

ه بترتیب مترین عملکرد علوفه خشک بهبیشترین و ک

اختصاص داشت.  ماشک معمولی 31و  31های توده

ای ماشک گل خوشه 22توده به انه نیز عملکرد د بیشترین

ماشک  21های داری با تودهکه تفاوت معنی مربوط بود

عالوه بر این، ماشک معمولی نداشت.  11خزری و 

بیشترین و کمترین ماده خشک مصرفی، کل ماده مغذی 

، ای، ارزش نسبی تغذیهقابل هضم، قابلیت هضم علوفه

 ترتیب دربهو انرژی متابولیسمی  انرژی ویژه شیردهی

ماشک معمولی  33ای و ماشک گل خوشه 22های توده

 و دیواره سلولیبدست آمد. کمترین میزان دیواره سلولی 

 31و  22های ترتیب در تودهنیز بهسلولز بدون همی

 22های بطور کلی نتایج نشان داد که تودهمشاهده شد. 

عملکرد کمی و کیفی قابل توجهی نسبت ماشک، از  31و 

در  .ستندبرخوردار هها در شرایط دیم به سایر توده

ای( و )ماشک گل خوشه 22های نهایت استفاده از توده
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 ،در کنار گیاهان مرسوم منطقه )گندم)ماشک معمولی(  31

خاک مناطق افزایش حاصلخیزی نخود و عدس( عالوه بر 

ای هاکوسیستمبه افزایش تنوع و پایداری تواند میدیم 
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