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Abstract 

Background & Objective: The purpose of this study was to investigate the quantitative and qualitative traits 

of forage of three safflower cultivars in dual-purpose cultivation. 

 

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

three replications during the two cropping years of 2017-2018 and 2018-2019 at the research farm of Seed and 

Plant Breeding Research Institute. Experimental treatments included 9 treatments: three safflower cultivars 

(Parnian, Goldasht and Golmehr) and two forage harvest times (stemming and branching stage). 

 

Results: The results showed that forage harvesting in the branching stage leads to a significant increase in 

safflower forage dry matter. On the other hand, different safflower cultivars were different in terms of low-

quality and quality forage traits and grain yield in dual-purpose cultivation. The results of mean comparison 

showed that safflower seed yield was significantly higher in forage-free treatments and the highest grain yield 

was obtained in forage-free treatment and Goldasht cultivar with an average of 2226 kg.ha-1. The highest grain 

yield was observed in the forage harvesting treatment at the stem stage in Golmehr cultivar with an average of 

1310 kg.ha-1. Forage harvest in the branching stage increased the digestibility of dry matter and forage protein 

compared to the rapid stem growth harvest stage in all three cultivars tested. 

 

Conclusion: Forage harvest at the stemming stage in Golmehr, in addition to forage production, had the lowest 

reduction in grain yield compared to the other two cultivars in Alborz province, which can be economically 

justified in the case of dual-purpose cropping. 
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 چکیده

 این تحقیق بودند. از اهداف اصلی دومنظوره کشت در سه رقم گلرنگ علوفه کیفی و کمی بررسی صفاتاهداف: 
 

 و 96 -97 زراعی سال دو های کامل تصادفی در سه تکرار طیآزمایش حاضر در قالب طرح بلوک ها:مواد و روش
تیمار:  9انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل بذر کرج  و نهال تهیه و اصلاح تحقیقات مؤسسه تحقیقاتی مزرعه در 98-97

 بودند.  (یشاخه ده مرحله و دهی ساقه حلههر( و دو زمان برداشت علوفه )مرسه رقم گلرنگ )پرنیان، گلدشت و گلم
 

ماده خشک علوفه گلرنگ را به  داریمعن شی، افزایشاخه ده در مرحله نشان داد که برداشت علوفه حاصل جینتا: هایافته
 هدومنظورملکرد دانه در کشت صفات  کمی و کیفی علوفه و نیز ع ازنظراز سوی دیگر ارقام مختلف گلرنگ  دنبال دارد.

داری عنیم طوربهدارای تفاوت بودند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد عملکرد دانه گلرنگ در تیمارهای بدون برداشت علوفه 
 به دستکیلوگرم بر هکتار  5556بالاتر بود و بیشترین عملکرد دانه در تیمار بدون برداشت علوفه و رقم گلدشت با میانگین 

کیلوگرم بر هکتار  0101با میانگین  در رقم گلمهر یدر مرحله ساقه دهعملکرد دانه در تیمار برداشت علوفه . بالاترین آمد
علوفه نسبت به مرحله و پروتئین قابلیت هضم ماده خشک باعث افزایش  برداشت علوفه در مرحله شاخه دهیمشاهده شد. 

 .ایش شددر هر سه رقم مورد آزمبرداشت رشد سریع ساقه 
 

برداشت علوفه در مرحله ساقه دهی در رقم گلمهر علاوه بر تولید علوفه کمترین کاهش عملکرد دانه را نسبت گیری: نتیجه
 به دو رقم دیگر در استان البرز داشت که می تواند در صورت کشت دو منظوره توجیه اقتصادی داشته باشد.

 
 ، گلرنگقابلیت هضم ماده خشک عملکرد علوفه،زمان برداشت، ، پروتئین خامواژه های کلیدی: 

 
 مقدمه
ویژه در کمبود غذا و افزایش روزافزون جمعیت به         

های جدی در رابطه با توسعه، نگرانیکشورهای درحال
آینده غذا به وجود آورده است. یکی از عوامل مهم 

پروری و تولید مواد محدودکننده در توسعه صنعت دام

منظور تغذیه دام در کشور است. علوفه به دامی، تأمین
ای دام از طریق این در حالی است که تأمین نیازهای تغذیه

ازحدی که به مراتع چرای در مراتع، به دلیل فشار بیش
عنوان یکی از دلایل تخریب فزاینده مراتع کند بهوارد می

(. به همین دلیل 5100عنوان شده است )نظری و همکاران 
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منظور حفاظت از مراتع، بخشی از علوفه که بهنیاز است 
های زراعی تأمین شود ها از طریق فعالیتموردنیاز دام

(. امروزه گیاهانی که ضمن تولید ماده 5107)اسکندری 
ر ای دطور گستردهخشک بالا، هزینه تولید کمی دارند به

بونجار -)قنبری گیرندتغذیه دام مورداستفاده قرار می
5111.) 

های دومنظوره، پتانسیل تولید دانه و در ژنوتیپ       
وجود دارد )خزائی و همکاران  زمانهم طوربهعلوفه 
 مصرفعلوفه تازه  صورتبهتوانند (. این ارقام می5109
یا با برداشت در زمان مناسب )اواخر مرحلۀ خمیری  شده

نرم( و داشتن درصد ماده خشک بیشتر جهت مصرف 
لویی استفاده شوند. علاوه بر این در عنوان علوفه سیبه

توان برداشت را در مرحلۀ صورت نیاز به دانه می
ها انجام داد و با توجه به رسیدگی فیزیولوژیک دانه

خاصیت سبزمانی در این ارقام از علوفه سبز باقیمانده 
ای به علوفه-ایهم بهره برد. کاشت ارقام دومنظوره دانه

بر اساس مزیت اقتصادی و دهد که کشاورز اختیار می
تقاضای بازار، زمان برداشت محصول خود را انتخاب 

(. زمان 5101، فومن 5118نماید )المدرس و همکاران 
 لهازجمبرداشت محصول بستگی به فاکتورهای مختلفی 

هدف تولید و نوع مصرف دارد )سیلویی، علوفه تر، علوفه 
ی خشک و چرای مستقیم(. زمان برداشتِ گیاهان برا

تولید سیلاژ، مرحله خمیری نرم گزارش شده است 
 (.5109)خزائی و همکاران 

بر  مؤثرعنوان یکی از فاکتورهای مهم و زمان برداشت به
ای بر روی کمیت و کیفیت علوفه، نقش عمده

، قابلیت هضم و ارزش غذایی علوفه دارد یخوراکخوش
 نیز تأثیر (5115) (. محمد و همکاران5112نیا )صدیقی

های مختلف برداشت بر عملکرد علوفه سورگوم را زمان
 56بررسی و بیان داشتند بیشترین عملکرد ماده خشک )

روز بعد از کاشت و  72تن در هکتار( با برداشت در 
روز  02تن در هکتار( با برداشت در  8کمترین عملکرد )

بعد از کاشت سورگوم حاصل شد. رضوانی مقدم و 
اثر پنج زمان برداشت )مرحله  (5111) نصیری محلاتی

شروع گلدهی و یک، دو، سه و چهار هفته پس از شروع 
ای را بررسی گلدهی( بر عملکرد سه رقم سورگوم علوفه

نمودند و بیان کردند که با تأخیر در برداشت، درصد برگ 

 یک نتایج کاهش و درصد گل و ساقه افزایش یافت.
 بین در بالایی ژنتیکی تنوع که داد نشان بررسی
 فهعلو کیفیت و زراعی صفات ازنظر گلرنگ هایژنوتیپ

با توجه به اینکه  (.5102 همکاران و پورداد) داشت وجود
ای هدف اصلی برآیند عملکرد در کیفیت گیاهان علوفه

ه لذا یافتن گیاهانی ک ؛استهای تولید علوفه و دام سیستم
از عملکرد ماده خشک و کیفیت نسبی مطلوبی 

تواند همراه با بهترین زمان برداشت می ،ندبرخوردار
متخصصین را در دستیابی به بالاترین عملکرد ماده 

 هدایت نماید.  هضمقابلخشک 
 یهازمانثیر أتحقیق  بررسی ت هدف از اجرای این

مختلف برداشت علوفه بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد 
-97های زراعی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ طی سال

 .بود 0197-98و  0196
 

 هامواد و روش
 ی و خصوصیات خاکمیاقل طیو شرا یمکان تیموقع
و  0196-97 یزراع هایسال یط حاضر قیتحق        

 قاتیمؤسسه تحق یهکتار 011در مزرعه  98-0197
اصلاح نهال و بذر واقع در جاده ماهدشت کرج )استان 

 ،دقیقه شرقی 6درجه و  20جغرافیایی با طول البرز( 
از متر  0150و ارتفاع دقیقه شمالی  09درجه و  12 عرض

 آمار آب و بر اساساجرا شد. این منطقه سطح دریا 
 081تا  021هوایی و منحنی آمبروترمیک به دلیل داشتن 

گرم و  اییترانهمدروز خشک، جزء مناطق آب و هوایی 
خشک و با داشتن زمستان سرد و مرطوب و تابستان 

-م رطوبتی خشک محسوب میگرم و خشک جزء رژی

استان ساله هواشناسی  11اطلاعات  بر اساسشود. 
 در سال است. متریلیم 501، متوسط بارندگی منطقه البرز

 96-97های زراعی اطلاعات اقلیمی منطقه در سال 0شکل 
دهد. قبل از اجرای آزمایش، خاک را نشان می 97-98و 

صورت بهمتری خاک سانتی 11تا  1عمق مزرعه از 
 ییایمیو ش یکیزیفشد و صفات  یبردارنمونهتصادفی 

 وپانسو تعیین شد ) یریگاندازههای متداول با روش خاک
 (.0؛ جدول 5117 ورویو گات
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  موردمطالعه میانگین ماهانه دما و ب: میانگین ماهانه بارندگی()الف:  منطقه یمیاطلاعات اقل -1شکل 

 79-79 و 79-79 یزراع هایدر سال
 در دو سال زراعی اصلاح نهال و بذر قاتیمؤسسه تحقخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه آزمایشی  -1جدول 

 1979-79و  79-1979 

 سال زراعی
عمق 
 خاک

بافت  رس سیلت شن
 خاک

 اسیدیته
هدایت 

الکتریکی 
(1-m.dS) 

کربن 
 آلی

نیتروژن 
 کل

 پتاسیم فسفر

(cm) % % 1-Mg.kg 
 526 6/05 16/1 28/1 5/5 5/7 لوم رسی 57 09 50 11-1 97-0196

 589 0/00 12/1 88/1 1/0 8/7 لوم رسی 52 21 52 11-1 98-0197

 
 مارهایو نحوه اعمال ت یشیطرح آزما

های کامل تصادفی طرح بلوکدر قالب  تحقیق حاضر       
سه تیمار شاهد ارقام پرنیان، گلدشت و تیمار:  9شامل 
)ارقام پرنیان،  داشت دانه، سه تیماربر باهدف گلمهر

 21برداشت علوفه در مرحله  باهدف گلدشت و گلمهر(
دهی )رشد سریع ساقه( و برداشت دانه و  درصد ساقه

 باهدف برداشت )ارقام پرنیان، گلدشت و گلمهر( سه تیمار
درصد شاخه دهی و برداشت دانه  21علوفه در مرحله 

، چون هدف شدهیفرتعبا توجه به سطوح تیماری بود. 
اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و مقایسه صفات کمی و 
کیفی سه رقم مطالعه و همچنین ارزیابی عملکرد و اجزای 

شاهد با سه رقم مذکور  عنوانبهعملکرد سه رقم مذکور 
 صورتبهبود، امکان اجرای طرح  دومنظورهدر کشت 

های فاکتوریل یا اسپلیت پلات در زمان وجود آزمایش
ار شاهد )رقم امکان قرار گرفتن سه تیم درواقعداشت و ن

برداشت دانه و  باهدفمهر فقط پرنیان، گلدشت و گل
ای( در تیمارهای آزمایش از نوع های علوفهنداشتن داده

 1تیمار در  9ناممکن بود،  خردشدهفاکتوریل و یا کرت 
های کامل تصادفی اجرا گردید تکرار در قالب طرح بلوک

 6ای حاصل از علوفه )بدون سه تیمار شاهد( با هو داده
شده در  بردارییادداشتهای تیمار در سه تکرار و داده
تیمار در سه تکرار در طرح  9ارتباط با عملکرد دانه با 

های کامل تصادفی در دو سال مورد تجزیه بلوک
 گلرنگارقام واریانس قرار گرفتند. خصوصیات 

نشان داده شده  5جدول در این بررسی در  موردمطالعه
 است.
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 موردمطالعهمشخصات زراعی ارقام گلرنگ  -2جدول 

 مشخصه زراعی
 رقم

 پرنیان گلمهر گلدشت

 بینابین پائیزه بهاره )متحمل به سرما( تیپ رشد
 سفید قرمز قرمز رنگ گل

 بدون خار بدون خار بدون خار وضعیت خار
 011-021 021-081 001-061 (cmارتفاع )

 0711-5111 5711-5911 5811-1111 (kg/haمتوسط عملکرد دانه )

 12-01 52-11 19-01 (gوزن هزار دانه )
 52-50 57-52 52-50 درصد روغن دانه

     

کاشت متری بود و  0هر کرت آزمایشی شامل چهار خط 
 61هایی با فاصله کشت دوخطی روی پشته صورتبه

متر(، فاصله بین تیسان 11 متر )فاصله ردیفسانتی
بوته در مترمربع با میزان  81متر و تراکم سانتی 0ها بوته

انجام شد. دیسک زنی کیلوگرم در هکتار  11بذر مصرفی 
بر  یکود دهخاک مزرعه پیش از کشت صورت گرفت و 

اساس توصیه کودی حاصل از آنالیز خاک اعمال گردید. 
از منابع خالص  تروژنیکیلوگرم ن 72 یزن سکیاز د پیش

کیلوگرم ازت خالص  21کودی اوره و فسفات آمونیوم، 
ساقه از منبع  عیسرک در مرحله رشد سر صورتبه

سرک در  صورتبهکیلوگرم ازت خالص  52کودی اوره، 
کیلوگرم فسفر  21اوره و  دیاز منبع کو یتکمه دهمرحله 

 .گردیداز منبع کودی فسفات آمونیوم به مزرعه اضافه 
در  ذکرشده یمارهایبرداشت علوفه در ت پس از ضمناً

 دیتول منظوربهجبران خسارت حاصله و  یفصل بهار، برا
 عنوانبهدر هکتار  لوگرمیک 71 زانیدانه، کود اوره به م

ذر باشت کعلوفه اضافه شد.  داشتبر یمارهایسرک به ت
با توجه به شد و انجام  زراعی هرسال مهرماه 51در 
)در هر  ، شش نوبت آبیاریمنطقه ییآب و هوا طیشرا

در مراحل سبز شدن و  متر مکعب آب( 0111نوبت 
 عیروز(، رشد سر 7 بافاصله دومرتبه) چه یاهگاستقرار 

روز(، غنچه دهی و گلدهی  7 بافاصله دومرتبهساقه )
در طول دوره  روز( صورت گرفت. 01 بافاصله دومرتبه)

 شکعلف نازک برگهرز  یهاعلفمبارزه با  یرشد برا
در هزار استفاده شد و جهت کنترل  کیگالانت به نسبت 

مبارزه  ونیازنیآفت مگس گلرنگ با استفاده از سم د
  به عمل آمد. ییایمیش

 
 و عملکردی کیصفات مورفولوژتعیین 
ا ت قهیاز طول گیاه  ارتفاع بوته، رییگبرای اندازه        

 متریسانت برحسببا استفاده از خط کش  ینآذگل یانتها
در مرحله قبل از برداشت  باریکدر دو مرحله،  بوته 01از 

علوفه و بار دیگر پس از رشد مجدد تیمارهای برداشت 
علوفه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک انجام شد. همچنین 

ارزیابی وزن تر و خشک علوفه، پس از برداشت  منظوربه
متر بالای طوقه، در سه سانتی 51های موجود از بوته

های گیاهی پس از توزین اولیه از هر کرت، نمونه ترمربعم
 75و تعیین وزن تر، برای تعیین وزن خشک به مدت 

گراد قرار داده درجه سانتی 71ساعت در آون با دمای 
 ها تعیینشدند و با استفاده از ترازو دقیق وزن خشک آن

از مجموع تعداد  اهیگ در طبق کل تعدادشد. برای تعیین 
 صورتبهبوته انتخاب شده و  01 پر در هایطبق

هر کرت ثبت  یآن برا نیانگیبه دست آمد و م یتصادف
 تخبمن یهادر بوته طبق 11تعداد دانه درهمچنین . دیگرد
 شمارش یتصادف طوربه طبقتعداد دانه در  نییتع یبرا

رت هر ک نیانگیم عنوانبهها آن نیانگیم زین انیشد. در پا
 01دقیق  نیتوزبا  هزار دانهوزن . دیدرج گرد یشیآزما

و  یتصادف طوربه هر کرتاز  یینمونه صدتا
در ادامه پس  .دیگرد نییتع هزار دانهآن به  یسازمعادل

 یسطح و در عملکرد دانه در هر کرت از حذف اثر حاشیه
 .دیگرد محاسبه مترمربع 2/5معدل 
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 تاریخ برداشت در هر یک از ترکیب تیماری -9جدول 

 تاریخ تیمار

 اردیبهشت 51 ی در رقم گلدشتساقه دهبرداشت علوفه در مرحله 
 اردیبهشت 51 مهری در رقم گلساقه دهبرداشت علوفه در مرحله 
 اردیبهشت 51 ی در رقم پرنیانساقه دهبرداشت علوفه در مرحله 
 اردیبهشت 8 ی در رقم گلدشتشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله 

 اردیبهشت 8 ی در رقم گلمهرشاخه دهر مرحله برداشت علوفه د
 اردیبهشت 8 ی در رقم پرنیانشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله 

 تیر 01 برداشت دانه رقم گلدشت بدون برداشت علوفه
 تیر 51 مهر بدون برداشت علوفهبرداشت دانه رقم گل

 تیر 01 برداشت دانه رقم پرنیان بدون برداشت علوفه

 
 م ماده خشکقابلیت هض

از روش تیلی و  برای تعیین قابلیت هضم ماده خشک      
( استفاده شد. برای این منظور نیم گرم از 0961تری )

ای ریخته شده و نمونه خشک گیاهی درون ارلن شیشه
 7/1کربنات سدیم، گرم بی 8/9مخلوط بزاق مصنوعی )

گرم کلرید سدیم  07/1گرم فسفات دی سدیم بدون آب، 
گرم سولفات منیزیم در لیتر( و شیرابه شکمبه با  05/1و 

لیتر به آن افزوده و جهت میلی 21به میزان  0به  0نسبت 
به آن  2COدقیقه گاز  02-01هوازی ایجاد حالت بی

ساعت با  08هوازی به مدت تزریق گردید. عمل هضم بی
گراد ادامه یافت. پس از پایان این درجه سانتی 19دمای 
ها درصد به ارلن 51لیتر اسیدکلریدریک یمیل 6دوره 

 5افزوده شد و به دنبال آن مرحله دوم هضم با افزودن 
ساعت ادامه  08پپسین به مدت  %51لیتر محلول میلی

یافت. پس از پایان این دوره محتویات ارلن توسط کاغذ 
مانده پس از شده و ماده باقیصافی و قیف بوخنر صاف

 0گراد به مدت درجه سانتی 012خشکانیدن در دمای 
 ساعت، توزین و درصد هضم پذیری محاسبه شد.

 
 پروتئین خام

های گیاهی با استفاده از محتوی پروتئین خام نمونه      
 Kjeltec 5111مدل  روش غیرمستقیم کجلدال

Analyzer گیری شد.  برای این منظور یک گرم اندازه
رص نمونه خشک در لوله هضم ریخته و دو عدد ق

لیتر اسیدسولفوریک غلیظ به میلی 02کاتالیزور به همراه 

شده و زیر هود قرار گرفت. در ادامه عمل هضم آن اضافه
گراد به مدت یک ساعت درجه سانتی 051در دمای 

لیتر آب میلی 21شده و سپس عمل تقطیر با افزودن انجام
 0-1درصد،  0لیتر اسید بوریک میلی 52مقطر به همراه 

 01لیتر سود میلی 61معرف بروموکروزول و  قطره
درصد انجام شد. محلول آبی حاصل از تقطیر با استفاده 

نرمال تیتر گردید و درصد  0/1از اسید هیدروکلریک 
 پروتئین از طریق فرمول زیر محاسبه شد:

(%) پروتئین =
𝑣 × 0.14 × 𝑓

𝑚
× 100 

وزن  mلیتر، حجم اسید مصرفی میلی vدر این فرمول 
بود )امام و  52/6ضریب ثابت معادل  fنه )گرم( و نمو

 (. 5100پیرسته انوشه، 

 
 کربوهیدرات محلول در آب 

های محلول برگ با استفاده از  میزان کربوهیدرات       
سولفوریک اسید انجام شد )دوبیوس و  -روش فنول

گرم از بافت فریز  1/1(. برای این منظور 0926همکاران، 
درصد در  96لیتر اتانول میلی 01ه شده برگ به همرا

لیتری ریخته و به مدت یک ساعت در میلی 02های تیوب
گراد حرارت داده  شد. درجه سانتی 81بن ماری با دمای 

و  ها برداشتهلیتر از فاز رویی این نمونهسپس یک میلی
لیتر محلول فنل پنج درصد و پنج به آرامی با یک میلی

درصد مخلوط گردید. پس  98ک لیتر اسیدسولفوریمیلی
از سرد شدن مخلوط، میزان جذب نور با دستگاه 

نانومتر قرائت شد.  081موج اسپکتوفتومتر در طول
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زمان با مراحل ذکرشده برای تهیه محلول استاندارد هم
های استاندارد نیز از گلوکز خالص استفاده شد. محلول

 1111و  5111، 0211، 0111، 211، 011،111، 1شامل 
 سازی ازصورت رقیقگرم بر گرم گلوکز بودند بهمیلی

محلول استوک اصلی تهیه شدند. غلظت کربوهیدرات در 
آمده از منحنی دستها با توجه به معادله خط بهنمونه

 استاندارد محاسبه شدند.

اندازه گیری دیواره سلولی بدون همی سلولز با استفاده 
( 0989سوست )از دستگاه فایبرتک و طبق روش ون 

 صورت گرفت.

 
 هاداده وتحلیلیهتجز

ها پس از آزمون بارتلت تجزیه واریانس مرکب داده       
طرح  بر اساسها، جهت آگاهی از همگن بودن واریانس

ها به های کامل تصادفی و مقایسه میانگینپایه بلوک
( در سطح LSDدار )روش آزمون حداقل اختلاف معنی

  SASآماری افزارنرما استفاده از احتمال پنج درصد ب
و  Excelافزار انجام شد. رسم نمودارها با نرم9.1 نسخه

 انجام شد.  Wordافزارنرمها با رسم جدول
 

 نتایج
 ارتفاع بوته

سال زراعی  ها نشان دادنتایج تجزیه واریانس داده
(P<0.05 و تیمارهای )یموردبررس (P<0.01 ) اثر

(. 0)جدول  داشتندته ارقام گلرنگ ارتفاع بوبر داری معنی
ال در ساع بوته نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ارتف

نسبت به سال اول  دارییمعن صورتبهدوم تحقیق 
درصد بود  1/0افزایش پیدا کرد که مقدار افزایش برابر 

ساده تیمارهای  یرتأث(. همچنین مقایسه میانگین 5)شکل 
وته بالاترین ارتفاع ب ن داد کهآزمایشی بر ارتفاع بوته نشا

در رقم  یشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله در تیمار 
متر مشاهده شد. کمترین سانتی 6/005با میانگین  رمهگل

برداشت علوفه در مرحله میزان این صفت نیز در تیمار 
 متریسانت 2/015با میانگین  در رقم گلدشت یساقه ده
، 2در جدول  شدهئهارانتایج  بر اساس. آمد به دست

برداشت علوفه در مرحله بین تیمارهای  دارییمعنتفاوت 
و برداشت علوفه در مرحله  در رقم گلدشت یشاخه ده
 0/001وجود نداشت )به ترتیب در رقم پرنیان  یساقه ده

 (.2جدول ؛ متریسانت 8/006و 

 
 رنگ در مراحل برداشتنتایج تجزیه واریانس برخی از صفات مورفولوژیک سه رقم گل -4 جدول

 بع تغییرامن
درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات

 علوفه وزن تر ارتفاع بوته
 وزن خشک

 علوفه
 طبقتعداد 

تعداد دانه در 
 طبق

وزن هزار 
 دانه

 عملکرد دانه

1/526 0 سال  * 609001950 ns 20191652 ns 50/0 ns 1/59 ns 5/1 ns 0772978 ** 
0/57 0 خطای سال  511582181 61760660  7/1  7/00  6/8  19050 

2/0529 8 تیمار  ** 018226211 ** 1568728 ns 7/0587  ** 2/675  ** 6/019  ** 1750091 ** 
ns 1801966 ns 5259190 ns 5/68 7/6 8 تیمار×  سال  ** 2/09  ** 2/6 ns 009808 ** 

6/55 15 خطا  1750799 5121005 5/2  5/2  1/1  57090 
 2/06 2/6 0/00 6/00 6/02 0/2 8/1 ضریب تغییرات )%(

 می باشد. داریمعن یرغnsدرصد،  پنجداری در سطح معنی *داری در سطح یک درصد، معنی **
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 مقایسه میانگین اثرات ساده سال کشت بر میزان ارتفاع بوته گیاه گلرنگ -2شکل 

 آماری است( ازنظر داریمعن)حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلافات  
 

 های برخی از صفات مورفولوژیک در مراحل برداشت و سه رقم گلرنگنتایج مقایسه میانگین -5جدول 

 تیمار
ارتفاع بوته قبل از برداشت 

(cm) 
 علوفه وزن تر

(2-g.m) 

   تیمارهای زمان برداشت علوفه در ارقام گلرنگ

2/015 در رقم گلدشت یساقه دهبرداشت علوفه در مرحله   e 10801 c 
1/050 مهردر رقم گل یساقه دهوفه در مرحله برداشت عل  c 10768 c 

8/006 در رقم پرنیان یساقه دهبرداشت علوفه در مرحله   d 15106 c 
0/001 در رقم گلدشت یشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله   d 98116  b 

6/005 در رقم گلمهر یشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله   a 05559 a 
2/011 در رقم پرنیان یشاخه دهله برداشت علوفه در مرح  b 17728 b 

دار آماری در سطح احتمال پنج درصد های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختلاف معنیمیانگین
 هستند.

 
 

 وزن تر و خشک علوفه
کشت  سالها نشان داد نتایج تجزیه واریانس داده       

لوفه ارقام گلرنگ ع و خشک بر وزن ترداری معنی یرتأث
تیمارهای آزمایشی بر وزن تر نداشت و تنها اثر ساده 

دار علوفه ارقام گلرنگ در سطح احتمال یک درصد معنی
و اثر متقابل آن با سال کشت بر صفات وزن تر و  بود

. نتایج مقایسه (0دار نبود )جدول خشک علوفه معنی
ه فبر وزن تر علو یموردبررستیمارهای  یرتأثمیانگین 

نشان داد که بالاترین وزن تر علوفه ارقام مختلف گلرنگ 
در  یشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله گلرنگ در تیمار 

 به دست مترمربعگرم در  05559با میانگین  رمهرقم گل

آمد. ارقام پرنیان و گلدشت نیز به ترتیب با میانگین 
داری با تفاوت معنی مترمربعگرم در  16198و  17728

در تیمار برداشت علوفه در  کهیدرحالر نداشتند. یکدیگ
 میزان ازنظرتفاوتی بین ارقام مختلف  یساقه دهمرحله 

نتایج مطالعه  (.2علوفه مشاهده نشد )جدول  تروزن
در زمان برداشت علوفه،  یرتأخحاضر نشان داد که 

دار ماده خشک علوفه گلرنگ را به دنبال افزایش معنی
 مؤثر عملکرد اجزاء نسبت در نیز برداشت فواصلدارد. 

 برگ نسبت برداشت فواصل کاهش با کهیطوربه .است

 افزایش علوفه هضم قابلیت یتدرنهاو  بیشتر ساقه به

 عملکرد که کرد گزارش (0982مولدون ). کردد خواه پیدا

b

a

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

(97-96)سال اول  (98-97)سال دوم 

ت 
اش

رد
ز ب

ل ا
 قب

یاه
 گ

اع
رتف

ا
(

cm)

سال کشت
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 زمین سطح از گیاه ارتفاع از تابعی یاعلوفه رگوموس

 برداشت هنگام در گیاه چه ارتفاع هر که معنا این است. به

 هضم قابلیت و خشک بیشتر ماده عملکرد باشد بیشتر

 .بود خواهد کمتر تولیدی خشک ماده
 

 اجزای عملکرد دانهعملکرد و 
نشان داد اثر سال  هاداده نتایج تجزیه واریانس        

ارقام  طبقو تعداد دانه در در بوته  طبقزراعی بر تعداد 
تیمارهای آزمایشی رات ساده اثدار نبود. گلرنگ معنی

 و تعداد در بوته طبقداری بر تعداد معنی یرتأثمختلف 
ارقام گلرنگ در سطح احتمال یک درصد  طبقدانه در 

در بوته در  طبقتعداد  یطورکلبه(. 0داشتند )جدول 
تیمارهای بدون برداشت علوفه نسبت به تیمارهای 

ن و بیشتریداری بالاتر بود معنی طوربهبرداشت علوفه 
میزان این صفت در تیمار بدون برداشت علوفه و رقم 

مشاهده شد. در تیمارهای  6/01گلدشت با میانگین 
ار در بوته در تیم طبقبرداشت علوفه نیز بالاترین تعداد 

با  مهررقم گل و یساقه دهبرداشت علوفه در مرحله 
در بوته  طبقمشاهده گردید. کمترین تعداد  2/50میانگین 

رقم  و یشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله ز در تیمار  نی
 نیز طبقدانه در تعداد . آمد به دست 2/1به میزان  انیپرن

 یمارهایبدون برداشت علوفه نسبت به ت یمارهایدر ت
 نیشتریبالاتر بود و ب یداریمعن طوربهبرداشت علوفه 

بدون برداشت علوفه و رقم  ماریصفت در ت نیا زانیم
مشاهده شد. در  0/10 نیانگیبا م مهرگلو  گلدشت

 بقطدانه در تعداد  نیبالاتر زیبرداشت علوفه ن یمارهایت
و رقم  یساقه دهبرداشت علوفه در مرحله  ماریدر ت

دانه تعداد  نی. کمتردیمشاهده گرد 6/50 نیانگیمهر با مگل
 یشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله  ماریدر ت زین طبقدر 

 .(6 )جدول آمد به دست 6/6 زانیه مب انیو رقم پرن

ها نشان داد تنها تیمارهای نتایج تجزیه واریانس داده
داری بر وزن هزار دانه ارقام گلرنگ یمعنیر تأثآزمایشی 
یر تیمارهای سال کشت و اثر متقابل آن با تأثداشتند و 

دار بود یمعن یرغتیمارهای آزمایشی بر این صفت 
میانگین نشان داد که ارقام (. نتایج مقایسه 0)جدول 

گلرنگ در تیمارهای آزمایشی بدون برداشت علوفه 
بودند و بالاترین میزان  هزار دانهدارای بیشترین وزن 

این صفت در دو رقم گلدشت و پرنیان به ترتیب با 
آمد که نسبت به سایر  به دستگرم  6/01و  0/00میانگین 

رداشت علوفه تیمارها برتری نشان دادند. در تیمارهای ب
ی وزن هزار ساقه دهنیز ارقام گلرنگ در سطح برداشت 

یشاخه ده  برداشت  به سطح    بالاتری نسبت   دانه
 

 
 های برخی از صفات مورفولوژیک در مراحل برداشت و سه رقم گلرنگنتایج مقایسه میانگین -9 جدول

 (g) وزن هزار دانه طبقتعداد دانه در  طبقتعداد  تیمار

    های زمان برداشت علوفه در ارقام گلرنگتیمار

8/9 در رقم گلدشت یساقه دهبرداشت علوفه در مرحله   e 1/06  cd 5/51  c 

2/50 مهردر رقم گل یساقه دهبرداشت علوفه در مرحله   c 6/50  b 0/55  cd 
8/2 در رقم پرنیان یساقه دهبرداشت علوفه در مرحله   f 6/8  e 7/55  c 

0/9 در رقم گلدشت یشاخه دهمرحله برداشت علوفه در   e 1/00  d 6/51  de 

8/05 مهردر رقم گل یشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله   d 1/08  c 1/51  de 
2/1 در رقم پرنیان یشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله   f 6/6  e 8/09  e 

6/01 رقم گلدشت بدون برداشت علوفه  a 0/10  a 0/00  a 
1/10 علوفهمهر بدون برداشت رقم گل  b 0/10  a 5/11  b 

6/18 رقم پرنیان بدون برداشت علوفه  a 6/10  a 6/01  a 

 دار آماری در سطح احتمال پنج درصد هستند.های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختلاف معنیمیانگین
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داشتند و هر سه رقم در یک گروه آماری قرار گرفتند و 
برداشت علوفه کمترین میزان وزن هزار دانه در مرحله 

 موردمطالعههر سه رقم در  یشاخه دهدر مرحله 
 . کمترین میزان وزن هزار دانه نیز در تیمارمشاهده شد

در رقم پرنیان به  یشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله 
با  دارییمعنه دست آمد که تفاوت گرم ب 8/09میزان 

در رقم  یشاخه دهتیمارهای برداشت علوفه در مرحله 
در رقم  یشاخه دهمهر و برداشت علوفه در مرحله گل

 6/51و  1/51گلدشت به ترتیب با وزن هزار دانه به میزان 
وزن هزار دانه تابعی  یطورکلبه (.6گرم نداشت )جدول 

است که از دو منبع  انهداز سرعت و طول دوره پر شدن 
در گیاه  اییرهذخفتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد 

 مختلفدر تیمارهای  رسدیمکه به نظر  شودیم ینتأم
ه نسبت ب متفاوتیها از سرعت و مدت لفهؤاین م ،برداشت

 (.5117 برخوردار بودند )سینکی و همکاران هم
سال اثر که  ها نشان دادنتایج تجزیه واریانس داده        

داری بر عملکرد دانه معنی یرتأثو تیمارهای آزمایشی 
)جدول  ندارقام گلرنگ در سطح احتمال یک درصد داشت

(. میانگین عملکرد دانه ارقام گلرنگ در سال زراعی اول 0
کاهش  کهیدرحالآمد  به دستکیلوگرم بر هکتار  0008
د داری در سال دوم مشاهده شد و میانگین عملکرمعنی

که به مقدار  کیلوگرم در هکتار بود 850دانه ارقام گلرنگ 
درصد در سال دوم نسبت به سال اول کاهش  6/11

 (. نتایج مقایسه میانگین1)شکل  عملکرد دانه را نشان داد
که عملکرد دانه ساده تیمارهای آزمایشی نشان داد  یرتأث

 طوربهگلرنگ در تیمارهای بدون برداشت علوفه 
ی بالاتر بود و بیشترین عملکرد دانه در تیمار دارمعنی

 5556بدون برداشت علوفه و رقم گلدشت با میانگین 
آمد. برداشت علوفه در هر دو  به دستکیلوگرم در هکتار 

دار سبب کاهش معنی یشاخه دهو  یساقه دهمرحله 
عملکرد دانه گلرنگ شد که این کاهش در سطح برداشت 

انه ترین عملکرد دترین و پایینبیشتر بود. بالا یشاخه ده
ت برداشدر تیمارهای برداشت علوفه به ترتیب در تیمار 

با میانگین  مهردر رقم گل یساقه دهعلوفه در مرحله 
برداشت علوفه در کیلوگرم در هکتار و تیمار  0101

کیلوگرم  75با میانگین  انیدر رقم پرن یشاخه دهمرحله 
لکرد دانه گلرنگ با عم. (1شکل در هکتار مشاهده شد )

در برداشت علوفه گلرنگ کاهش پیدا کرد،  یرتأخافزایش 
در  شدهبرداشتعملکرد دانه در گیاهان  کهیطوربه

داری از تیمارهای معنی طوربهمرحله شاخه دهی 
عملکرد تر بود. پاییندهی در مرحله ساقه  شدهبرداشت

و در کیلوگرم بر هکتار  0211دانه گلرنگ در شرایط دیم 
آموگین و -شرایط فاریاب دو برابر آن است )شاکری

تاریخ  یرتأث( 5100(. کازاتو و همکاران )5105همکاران 
 یهاجوانهبرداشت در سه مرحله مختلف گلرنگ )ظهور 

درصد  5دومین و سومین و  یهاجوانهاولیه، ظهور 
نشان  هاآنگلدهی( در جنوب ایتالیا را بررسی کردند. 

تن در هکتار )مرحله  2/0رد ماده خشک از دادند که عملک
درصد گلدهی(  52تن در هکتار ) 6/00اولیه( تا  یهاجوانه

( گزارش نمودند که 5107متفاوت بود. بگانا و همکاران )
برداشت علوفه عملکرد دانه را کاهش داد. عملکرد دانه 
پایین در تیمار برداشت علوفه در مرحله شاخه دهی 

رصت کمتر گیاهان برای رشد مجدد و به دلیل ف تواندیم
باشد برای جبران آسیب  یدمثلیتولنزدیکی به مرحله 

( و 5102ناشی از برداشت علوفه باشد. نیلی و همکاران )
( کاهش عملکرد دانه بعد از 5102پاریدان و کیرکگارد )

برداشت علوفه را گزارش دادند. تحقیق دیگر در استرالیا 
فه کلزا توسط چرای گزارش نمود که برداشت علو

بر عملکرد دانه نداشت )اسپراگ و  یریتأثگوسفندان 
(. این ممکن است به این دلیل باشد که 5100 همکاران

 شودیمهای کمتری به دانه اختصاص داده آسیمیلات
 (.5107؛ بگانا و همکاران 0997 )هاپکینگ و همکاران
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 آماری است( ازنظر داریمعن)حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلافات 
 

 صفات کیفی علوفه
ها نشان داد اثر سال نتایج تجزیه واریانس داده      

(. 7دار نبود )جدول معنی صفات کیفی علوفهزراعی بر 
، قابلیت هضم ماده خشک تیمارهای آزمایشی در صفات

و دیواره  کربوهیدرات محلول در آبپروتئین خام، 
 (.7)جدول داری داشتند سلولی اختلاف معنی

بالاترین میزان قابلیت هضم ماده خشک در تیمار      
در رقم گلدشت و  یشاخه دهبرداشت علوفه در مرحله 

درصد و در  5/68و  2/70با میانگین  بیپرنیان به ترت
درصد( مشاهده  9/66در رقم گلدشت ) یساقه ده مرحله

سبب کاهش  یشد. برداشت علوفه در مرحله ساقه ده
قابلیت هضم ماده خشک در تمامی ارقام گلرنگ شد و 
کمترین میزان این صفت در تیمار برداشت علوفه در 

درصد  8/60مهر با میانگین در رقم گل یمرحله ساقه ده
ت علوفه در مرحله ساقه به دست آمد که با تیمار برداش

درصد( و برداشت علوفه در  9/61در رقم پرنیان ) یده
درصد( در یک  9/62در رقم گلمهر ) یمرحله شاخه ده

علوفه گلرنگ ازنظر  (.8گروه آماری قرار گرفتند )جدول 
ف یولا-قابلیت جذب و هضم سبز شبیه به مخلوط ماشک

 (. گزارش شده است تغذیه5101باشد )امونگور می
گوسفندهای پرواری با علوفه گلرنگ سبب افزایش 

ها، تحمل به سرما را ها شده و در گوسالهباروری آن
صورت چرا، انبار و سیلو برای . گلرنگ بهدهدیافزایش م
خوراک و ی گلرنگ خوش. علوفهاستاستفاده دام قابل

ارزش غذایی و عملکرد آن شبیه یا بهتر از یولاف است 
( با 5101دهمرده و همکاران ) (.5107ران )دلفانی و همکا

بررسی اثر زمان برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در کشت 
گزارش کردند که برداشت  یبلبلمخلوط با لوبیا چشم

علوفه در مرحله شیری نسبت به مرحله خمیری دانه از 
 رهنگامیکیفیت بالاتری برخوردار است. برداشت د

آن موجب افزایش  منظور استفاده از علوفهمحصول به
گردد؛ این در حالی است که با نزدیک عملکرد کمی می

آن کاهش  شدن به پایان دوره رشد گیاه، کیفیت علوفه
کنند، بنابراین یابد. این دو عامل عکس هم عمل میمی

ترین زمان برداشت علوفه را تعیین نمود بایستی مناسب
اصل یت حآن بالاترین عملکرد با بهترین کیف جهیتا درنت

( اثر پنج 5110گردد. رضوانی مقدم و نصیری محلاتی )
تاریخ برداشت در صفر )شروع گلدهی(، یک، دو، سه و 
چهار هفته پس از شروع گلدهی را بر ارزش غذایی و 

ای بررسی نمودند و بیان عملکرد سه رقم سورگوم علوفه
کردند که با تأخیر در برداشت، درصد برگ کاهش و 

که این موضوع ضمن  افتهیشیقه افزادرصد گل و سا
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کاهش درصد پروتئین خام، سبب کاهش قابلیت هضم 
 علوفه نیز گردیده است.

بلوغ گیاه، مقدار دیواره  دنی، همگام با فرارسحالنیباا
 یابد و به دنبال آن از قابلیتلیگنین افزایش می سلولی و

شود. بالا رفتن سن گیاه، تشکیل هضم گیاه کاسته می
اره سلولی را افزایش و پروتئین خام گیاه را کاهش دیو
های مختلف ( اثر زمان5108دهد. حسن و همکاران )می

برداشت را بر عملکرد؛ خصوصیات شیمیایی و قابلیت 
ها . آنقراردادندای موردمطالعه هضم سورگوم علوفه

هضم در گزارش کردند که عملکرد علوفه خشک قابل
در  کهیدرحال ،مقدار خود بود مرحله گلدهی در بالاترین

ها این مقدار مرحله قبل از گلدهی و مرحله رسیدگی دانه
کمتر بود. با توجه به اینکه در مرحله قبل از گلدهی 
عملکرد ماده خشک کمتر بوده و قابلیت هضم ماده خشک 

ه کمتر از مرحل ،باشد لذا برآیند این دو فاکتوربالاتر می
عملکرد  ،هاه رسیدگی دانهدر مرحل .گلدهی بوده است

ولی قابلیت هضم ماده خشک کاهش  ،ماده خشک افزایش
ضرب این دو کمتر از مرحله گلدهی بود. یافت؛ لذا حاصل

خام در مرحله قبل از گلدهی و گلدهی در  نیپروتئ
بالاترین مقدار خود بود که با افزایش سن گیاه این مقدار 

 کاهش یافت.
های اثر تیمارهای آزمایشی نگیننتایج مقایسه میا        

بالاترین درصد پروتئین بر پروتئین خام نشان داد که 
در  یخام در تیمار برداشت علوفه در مرحله شاخه ده

درصد مشاهده شد که با  8/09مهر با میانگین رقم گل
 9/01جز رقم گلمهر )سایر تیمارهای برداشت علوفه به

. (8)جدول  ددرصد( در یک گروه آماری قرار گرفتن
سبب  ی، برداشت علوفه در مرحله ساقه دهیطورکلبه

کاهش درصد پروتئین خام در تمامی ارقام گلرنگ شد. 
خیر در برداشت گیاهان أت گزارش شده است که عموماً

افزایش  ،های سلولیای از طریق افزایش دیوارهعلوفه
 کاهش نسبت ،های مختلف گیاهخشبی شدن اندام ،لیگنین

ساقه؛ کاهش پروتئین خام و بالاخره کاهش  برگ به
قابلیت هضم در اجزاء گیاهی باعث کاهش کیفیت گیاهان 

خیر در برداشت عملکرد أت حالنیشود. درعای میعلوفه
دهد )رضوانی ماده خشک را در واحد سطح افزایش می

( 5109آلنکار و همکاران ) (.0181مقدم و نصیری محلاتی 
ه ها با بلوغ گیاتئین خام در برگدریافتند که در صد پرو

ها یک روند ثابت را دنبال یابد ولی در ساقهکاهش می
 یها( با بررسی زمان5101کند. دامامه و همکاران )می

مختلف برداشت بر کیفیت ارزن بیان کرد که حداکثر 
عملکرد پروتئین خام در مرحله شیری به دست آمد و 

صد پروتئین خام در زمان برداشت سبب کاهش در ریتأخ
 شد.

برداشت دیرتر علوفه سبب کاهش  نشان داد کهنتایج      
دار محتوی کربوهیدرات محلول گلرنگ شد. معنی

بالاترین میزان کربوهیدرات محلول در تیمار برداشت 
در رقم گلدشت و پرنیان به  یعلوفه در مرحله ساقه ده

ین درصد مشاهده شد. کمتر 00و  7/02با میانگین  بیترت
محتوی کربوهیدرات محلول نیز در تیمار برداشت علوفه 

مهر به در رقم گل یو ساقه ده یدر مرحله شاخه ده
درصد به دست آمد )جدول  2/8و  0/8با میانگین  بیترت

8.) 

( اظهار داشتند که با افزایش 5109هیلشر و همکاران )      
یابد. سن گیاه درصد قندهای محلول در آب افزایش می

( نیز اظهار داشتند که 5101چنین دهمرده و همکاران )هم
برداشت گیاهان در مرحله خمیری، نسبت به مرحله 

 کربنیدراتهها باعث افزایش میزان شیری شدن دانه
ها دلیل این افزایش را به کاهش محلول در آب شد، آن

( 5110نسبت برگ به ساقه نسبت دادند. کارول و جین )
 ستگی مثبتی بین رسیدگی و افزایشنیز بیان داشتند همب

 کهیطوردرصدهای قندهای محلول در آب وجود دارد، به
از مرحله گلدهی تا رسیدگی درصد قندهای محلول در آب 

بین ارقام مختلف سورگوم  یادر مطالعه یابد.افزایش می
 یداریازنظر درصد قندهای محلول در آب اختلاف معن

به رقم پگاه از درصد  وجود داشت. رقم اسپیدفید نسبت
قند محلول در آب بالاتری برخوردار بود که سبب برتری 
کیفیت رقم اسپیدفید نسبت به رقم پگاه سورگوم گردید 

(. شرایط آب و هوایی نامساعد 5101)راعی و همکاران 
مانند دمای زیاد و بارندگی کم در طول دوره رشد گیاه 

ا یت علوفه رمحلول کیف یهادراتیبا کاهش تولید کربوه
 دهد.کاهش می

بالاترین میزان دیواره سلولی در تیمار برداشت        
مهر با میانگین در رقم گل یعلوفه در مرحله شاخه ده

درصد مشاهده شد که با تیمار برداشت علوفه در  2/66
مهر و پرنیان و برداشت در رقم گل یمرحله ساقه ده
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ن تفاوت در رقم پرنیا یعلوفه در مرحله شاخه ده
دار نداشت. کمترین میزان دیواره سلولی نیز با معنی

در تیمار  بیدرصد که به ترت 0/22و  1/21میانگین 
در رقم  یو ساقه ده یبرداشت علوفه در مرحله شاخه ده

سیامپیتی و همکاران  (.8گلدشت به دست آمد )جدول 
( گزارش کردند که غلظت دیواره سلولی، دیواره 5101)

همی سلولز، لیگنین و ماده خشک، پروتئین  سلولی بدون
هضم گیاه قابل یساختمان ریهای غو کل کربوهیدرات

شده در مرحله رسیدگی کامل نسبت به ذرت برداشت
دمیرال و  یابد.مرحله بلوغ فیزیولوژیک کاهش می

( گزارش کردند که بلوغ ذرت در هنگام 5118همکاران )
ه را تحت تأثیر برداشت، غلظت دیواره سلولی و نشاست

غلظت دیواره سلولی و  کهیطوربه ،قرار داده است
دیواره سلولی بدون همی سلولز سیلاژ ذرت با پیشرفت 

 بلوغ از مرحله شیری تا لایه سیاه کاهش یافت.

 
 تجزیه واریانس صفات کیفی علوفه در برداشت علوفه گلرنگ -9جدول 

 بع تغییرامن
درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات

ابلیت هضم ق
 ماده خشک

پروتئین 
 خام

کربوهیدرات 
 محلول در آب

 دیواره سلولی

 ns 5/1 ns 0/0 ns 1/01 ns 1/01 0 سال

 8/50 00/6 9/7 6/1 0 خطای سال

 ** 8/509 ** 09/21 * 6/58 ** 1/68 2 تیمار

 ns 0/1 ns 0/1 ns 0/0 ns 0/1 2 تیمار× سال 

 0/00 0/0 1/01 8/00 51 خطا

 7/01 8/06 1/08 8/2 (%)رات ضریب تغیی

 می باشد. داریمعن یرغ  nsدر سطح پنج درصد،  یداریمعن *در سطح یک درصد،  یداریمعن **

 مقایسه میانگین اثر صفات کیفی علوفه در برداشت علوفه گلرنگ -9جدول 

 تیمار
قابلیت هضم ماده 

 (%خشک )
 (%پروتئین خام )

کربوهیدرات محلول در 
 (%آب )

سلولی منهای  دیواره
 (%) سلولز یهم

  ab9/66  ab0/06  a7/02  bc0/22  در رقم گلدشت یبرداشت علوفه در مرحله ساقه ده
  c8/60  ab6/06  c2/8  a8/60  در رقم گلمهر یبرداشت علوفه در مرحله ساقه ده

  bc9/61  b9/01  ab1/00  ab7/60  در رقم پرنیان یبرداشت علوفه در مرحله ساقه ده
  a2/70  a5/09  b5/01  c1/21  در رقم گلدشت یبرداشت علوفه در مرحله شاخه ده

  bc9/62  a8/09  c0/8  a2/66  در رقم گلمهر یبرداشت علوفه در مرحله شاخه ده
  ab5/68  a2/08  b8/00  ab2/29  در رقم پرنیان یبرداشت علوفه در مرحله شاخه ده

آماری در سطح احتمال پنج درصد ازنظر آزمون آماری حداقل  داریمشترک در هر ستون فاقد اختلاف معن دارای حداقل یک حرف یهانیانگیم
 هستند. داریاختلاف معن

 
 گیرییجهنت

با توجه به کاهش عملکرد دانه در پی برداشت علوفه،        
علوفه و  زمانهمگلرنگ برای تولید  دومنظورهدر کشت 

علوفه توجه بیشتری داشت تا  دانه باید به زمان برداشت
 بهترینقرار نگیرد.  یرتأثتحت  ازحدیشبعملکرد دانه 

ت برداش متعلق به تیمار عملکرد دانه در کشت دو منظوره
در زمان ساقه دهی بود. بیشترین عملکرد دانه در علوفه 

از تیمار برداشت رقم گلمهر در  تیمار کشت دومنظوره

به کیلوگرم در هکتار  0101با میانگین مرحله ساقه دهی 
های مناسب از سوی دیگر انتخاب ژنوتیپآمد.   دست

تواند عملکرد دانه توانایی بالایی دارند می ازنظرگلرنگ که 
این گیاه به تولید مناسب دانه پس از  دومنظوره درکشت

قم ر کهبا توجه به اینبرداشت علوفه کمک شایانی نماید. 
علوفه عملکرد دانه در هر دو مرحله برداشت  گلمهر

تواند میبنابراین  دارا بود،بالاتری نسبت به دو رقم دیگر 
 در شرایط علوفه و دانه توصیه شود. زمانهمبرای تولید 
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 عملکردهر سه رقم  ،برداشت علوفه در زمان ساقه دهی
دانه بیشتری نسبت به مرحله برداشت علوفه در مرحله 

فه در مرحله برداشت علو اگرچه،شاخه دهی داشتند. 
قابلیت  مانندهای کیفی علوفه شاخص ازنظر شاخه دهی

علوفه نسبت به مرحله و پروتئین هضم ماده خشک 
  .برتری داشتبرداشت رشد سریع ساقه 

 سپاسگزاری
ی در نوعبهی که کسانهمهاحترام و تواضع از  باکمال      

بنده بودند نهایت قدردانی و  گریارانجام این پژوهش ی
گزاری را دارم و از خداوند منان آرزوی موفقیت و سپاس

 سلامتی برای ایشان دارم.
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