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چکیده
به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه  11توده بومی ماشک ،آزمایشی بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی
با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال  1371اجرا شد .گونههای مورد بررسی شامل ماشک معمولی
(تودههای  33، 31 ،27 ،23 ،11 ،11 ،11 ،9 ،2و  ،)31ماشک گل خوشهای (تودههای  22 ،12و  )31و ماشک خزری (تودههای
 22و )21بودند .نتایج نشان داد بیشترین ( 131/2گرم در متر مربع) و کمترین ( 71/11گرم در متر مربع) عملکرد علوفه
خشک بهترتیب در تودههای  31و  31بدست آمد .همچنین بیشترین عملکرد دانه ( 13/13گرم درمتر مربع) ،به توده 22
متعلق بود .بیشترین مقادیر ماده خشک مصرفی ( ،)DMIکل ماده مغذی قابل هضم ( ،)TDNقابلیت هضم علوفه (،)DDM
ارزش نسبی تغذیه ای ( ،)RFVانرژی ویژه شیردهی ( )NELو انرژی متابولیسمی ( )MEDبه توده  22ماشک گل خوشهای
مربوط بود .عالوه بر این کمترین میزان دیواره سلولی ( )NDFو دیواره سلولی بدون همی سلولز ( )ADFبه ترتیب در توده
های  22و  31مشاهده شد .تجزیه کالستر صفات کمی و کیفی ،تودههای مورد بررسی را در سه گروه دستهبندی نمود،
بهطوریکه از لحاظ کمی و کیفی بهترتیب توده  31و  22یک گروه را به خود اختصاص دادند .لذا توده  31به دلیل عملکرد
علوفه باال و توده  22به دلیل دارا بودن کیفیت علوفه باال بهعنوان تودههای مناسب برای کشت در شرایط دیم توصیه
میشوند.
واژههای کلیدی :ارزش نسبی تغذیهای ،انرژی ویژه شیردهی ،عملکرد دانه ،دیواره سلولی ،ماده خشک مصرفی
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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).

و توسعه کشت گیاهان علوفهای در اراضی دیم و معرفی

مقدمه

ارقام مناسب برای اقلیمهای مختلف کشور ضروری

با توجه به مشکالت و عوارض زیست محیطی

 هرچند موفقیت در.)2111 است (فخرواعظی و همکاران

 نیاز روزافزون به تولید،سیستمهای کشاورزی رایج

 اما استفاده از،زراعت دیم به میزان بارندگی بستگی دارد

علوفه برای تأمین نیاز دامهای کشور و همچنین بدون

ارقام سازگار به سیستمهای زراعی تأثیر عمدهای در

 بررسی،استفاده ماندن اراضی مستعد در سالهای آیش
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بهبود عملکرد پایدار گیاهان در این مناطق دارد .به دلیل

طور کلی  111گونه  Viciaدر اروپا ،آسیا و آمریکا

محدود بودن اراضی کشاورزی کشور و روند رو به

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

کاهش آن ،کشت گیاهان علوفهای در مناطق دیم بسیار با

گونه آن شناسایی شده است .مهمترین گونههای ماشک

اهمیت میباشد .در مناطق سرد به علت بارش کم و سرد

کشت شده در ایران شامل ماشک معمولی ( Vicia

شدن سریع هوا ،تنها کشت پاییزه گیاهانی مثل گندم و

 ،)sativaماشک گل خوشهای ( )Vicia villosaو ماشک

جو امکانپذیر است .لذا گزینههای موجود در زراعت دیم

خزری ( )Vicia hyrcanicaمیباشند .طی سالهای 1772

برای رعایت تناوب زراعی محدود بوده و به جز نخود و
عدس عمالً محصول دیگری برای تناوب با گندم و جو در
شمال غرب کشور وجود ندارد (علیزاده دیزج و همکاران
 .)2113مرکز بینالمللی تحقیقات کشاورزی در مناطق دیم

( )ICARDAدر دو دهه اخیر تحقیقات وسیعی در جهت
شناسایی و معرفی گیاهان لگوم علوفهای از جمله ماشک-
ها ( )Vicia sppدر مناطق خشک و نیمهخشک انجام داده
است (بیوک بورک و ایپتاس  .)2111یاشار ( )2111در
پژوهشهای خود ،کشت گیاهان علوفهای یک ساله را
جایگزینی مناسب ،برای تناوب رایج غالت -آیش در
مناطق خشک و نیمه خشک دیمزارهای ترکیه به منظور
جبران بخشی از کمبود علوفه دام معرفی نمود.
کیفیت علوفه به مجموع مواد تشکیل دهنده گیاهی
اطالق میشود که استفاده دام از علوفه را تحت تاثیر قرار
میدهد .کیفیت علوفه به عنوان تابعی از مصرف علوفه
تحت تأثیر صفاتی از قبیل دیواره سلولی ،)NDF( 1دیواره
سلولی بدون همی سلولز ،)ADF( 2ارزش نسبی

تغذیهای3

( ،)RFVانرژی ویژه شیردهی ،)NEL( 1کل ماده مغذی قابل
هضم ،)TDN( 1ماده خشک مصرفی )DMI( 1و ماده
خشک قابل هضم )DDM( 9قرار میگیرد (جهانزاد و
همکاران  2113و نخزری مقدم .)2111
ماشک علوفهای متعلق به تیره لگومینوز و شامل
گونههای مهمی همچون ervilia

،Vicia

تا  ،2111تحقیقاتی در خصوص سازگاری برخی
ماشکها

( Vicia sativa, Vicia hyrcanica, Vicia

 )narbonsis, Vicia panonica, Vicia villosaدر مراغه،
اردبیل ،کردستان ،شیروان ،سرارود و کوهدشت انجام
گرفت و گونههای مناسب برای هر منطقه مشخص گردید.
همچنین در بررسی عملکرد و کیفیت علوفه تودههای
محلی ماشک معمولی ( )Vicia sativaدر شرایط دیم و آبی
استان لرستان گزارش شد که توده ازنا با  2/9تن در
هکتار علوفه خشک در مناطق پرباران به عنوان توده برتر
شناخته شد .همچنین تودههای نوشآباد دورود و فهره
الیگودرز به ترتیب با  2/11و  2/92تن علوفه خشک در
هکتار متحمل به خشکی شناخته شده و برای کشت در
مراتع و دیم زارهای آن استان مناسب میباشند (حسنوند
و همکاران  .)2111ماشک اغلب طالب آب و هوای سرد و
معتدل زمستانی است که در مناطق سردسیر بصورت
بهاره و در مناطق گرمسیر بصورت پاییزه کشت می-
شود .این گیاه در شرایط آب و هوای خشک و مرطوب
نیز رشد خوبی را از خود نشان میدهد .ماشک گل
خوشهای در اکثر خاکهای نواحی سرد به ویژه خاک-
های فقیر تولید خوبی از لحاظ علوفه دارد و به دلیل
کاهش فرسایش خاک در نواحی مستعد فرسایش ،از
اهمیت شایانی برخوردار است (عسیم و همکاران .)2111

Vicia

عالوه بر این ،از ماشک میتوان بهصورت کود سبز،

و

چراگاه ،علوفه خشک وعلوفه سیلویی استفاده نمود

 Vicia dasycarpaمیباشد (آلدوز و همکاران  .)1771به

(فرینکگولو وهمکاران 2111؛ برهان و ایک .)2111

1

5

2

6

hyrcanica

و

narbonsis

،Vicia

Vicia villosa
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همچنین دانه آن منبع پروتئین و انرژی مناسبی در تغذیه

یکی از راهکارهای کلیدی در کشاورزی پایدار

نشخوارکنندگان (عبداهلل و همکاران  )2111و غیر

بازگرداندن تنوع به اکوسیستمهای کشاورزی و مدیریت

نشخوارکنندگان (صادقی و همکاران  )2117میباشد .از

مؤثر آن است .از آنجایی که زراعت گیاهان علوفهای در

کاه ماشک نیز میتوان بعنوان مکمل و جایگزینی برای

مناطق دیم عمدتاً مبتنی بر ارقام بومی و کم بازده بوده

کاه غالت با کیفیت پایین استفاده نمود (لوپز و همکاران

و دستیابی به ارقام سازگار با شرایط دیم و جایگزین

 .)2111کیفیت علوفه ماشکها بسیار باال بوده و از لحاظ

نمودن آنها با این ارقام از اهمیت باالیی برخوردار است

پروتئین و خاکستر با یونجه قابل مقایسه هستند .ارزش

و چون لگومهای علوفهای از نظر کیفیت و پتانسیل تولید

غذایی تمامی گونههای ماشک در اوایل مرحله گلدهی با

در شرایط دیم پاسخ متفاوتی دارند ،لذا بهمنظور توسعه

دیگر گیاهان علوفهای یکسان میباشد (عبداهلل و همکاران

و ترویج کشت گیاهان علوفهای جهت افزایش تنوع و

 .)2111در اروپا و آمریکا ،از ماشک گل خوشهای به

پایداری اکوسیستمهای کشاورزی دیم ،پژوهشی با هدف

عنوان مالچ زنده و یا کود سبز در سیستمهای کشاورزی

ارزیابی کمی و کیفی تودههای بومی ماشک اجرا شد.

پایدار استفاده میشود که باعث تثبیت نیتروژن و افزایش
دسترسی آن ،افزایش سریع زیست توده ،جلوگیری از

مواد و روشها

فرسایش خاک ،افـزایش تخلخل خاک ،جلوگیری از

این پژوهش در سال زراعی  1371در مزرعه

جوانهزنی و کنتـرل علف هرز میشود (تستی و همکاران

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه (با 1199

.)2111

متر ارتفاع از سطح دریا و مختصات جغرافیایی  11درجه
در سالهای اخیر با توجه به افزایش هزینه تهیه

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

کودهای شیمیایی و همچنین آلودگیهای زیست محیطی

شمالی) اجرا شد .آمار اطالعات اقلیمی سال زراعی 1371

ناشی از مصرف بیرویهی کودهای شیمیایی ،توجه

در جدول  1ارائه شده است.

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

تیمارها شامل تودهای بومی سه گونه مختلف ماشک

در برنامه چهارم توسعه بیش از  11درصد افزایش تولید

جمعآوری شده در سطح استان کردستان بودند.

گیاهان زراعی به این گیاهان اختصاص یافته است .مطابق

مشخصات گونههای مورد مطالعه به شرح زیر میباشد

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

(جدول .)2

درصد از سطح برداشت محصوالت زراعی کشور زیر

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

کشت محصوالت علوفهای بوده که  22درصد آن آبی و
 12درصد دیم میباشد .در سال  27کل تولید علوفه
معادل  12میلیون تن بوده که  1111111تن آن از طریق

خوشهای ( )Vicia villosaبودند که تیپ رشدی ایستاده
با برگهای طویل و بدون پیچ خوردگی داشتند .انتهای
برگ به گل ختم شده و دارای  9-11جفت برگچه می-

اراضی دیم کشور تولید شده است .در حالی که گفته

باشند .گلها سفید رنگ ،غالفها مستطیلی و در انتها

میشود از  11/2میلیون تن خوراک مورد نیاز دامها

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

حدود  31میلیون تن آن بایستی از منابع زراعی تامین

صورتی تیره و تقریباً تسبیحی شکل میباشد و وزن

گردد .یعنی الزم است حداقل  11درصد به مقدار تولید

هزار دانه آن  11گرم است.

علوفه در کشور افزوده شود (علیزاده دیزج و همکاران
.)2111
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جدول  -1میزان مجموع بارندگی ماهانه و میانگین حداقل و حداکثر دما در طول فصل زراعی
1331
تعداد روزهای

جمع بارش ماهانه

میانگین حداقل دما

میانگین حداکثر دما

بارندگی

(میلیمتر)

(درجه سانتیگراد)

(درجه سانتیگراد)

مهر

1

2/1

1/7

31/1

آبان

13

121/2

1/1

21/1

آذر

12

11/1

-1/3

11/2

دی

1

37/1

-2/2

7/1

بهمن

11

37/9

-1/7

1/3

اسفند

11

31/2

-1/1

7/2

فروردین

2

12

1/1

19/2

اردیبهشت

11

11/7

3/1

17/2

خرداد

2

9/2

9/2

22/1

تیر

1

1

13/2

31/1

ماه

ب -تودههای  31 ،11 ،11 ،11 ،31 ،27 ،23 ،9 ،2و  :33به

دراز و بیضی شکل میباشد .گل این گیاه به رنگ کرم

گونه ماشک معمولی ( )Vicia sativaتعلق داشتند که

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

دارای تیپ رشدی خوابیده با ساقه پوشیده از کرکهای

همدان ،آذربایجان ،کردستان و ایالم میتوان یافت.

نرم و کوتاه بوده و گلهای بنفش رنگ ،برگهای متقابل

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

و گلآذین شانهای دارند .همچنین غالفهای آن پهنتر از

کرت  11ردیف با فواصل  21سانتیمتر و طول  1متر

گونه  Vicia villosaبوده و بذور آن دایرهای شکل و به

کشت گردید .فواصل بین تیمارها و بلوکها بهترتیب 11

رنگ سیاه روشن تا سیاه مخملی میباشد .وزن هزار دانه

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

آن  31گرم است.

کلیه تودهها  211بوته در مترمربع انتخاب شد .کاشت در

ج -تودههای  22و :21متعلق به گونه ماشک خزری

بیست و پنجم اسفندماه  1373به صورت دستی انجام

( )Vicia hyrcanicaبودند .ماشک خزری گیاهی یکساله،

شد .برداشت در مرحله  11درصد گلدهی با حذف اثرات

بدون کرک با ساقههای باالرونده و با شیارهای طولی و

حاشیهای و در سطحی معادل شش مترمربع صورت

منشعب است .برگهای آن زوج شانهای پیچکدار با -2

گرفت .سپس بهمنظور اندازهگیری وزن خشک ،علوفه

 1زوج برگچه به طول  11-22میلیمتر و بهصورت پهن،

برداشت شده از هر کرت تا ثابت شدن وزن در سایه قرار
گرفتند .همچنین در زمان رسیدگی کامل ،سطحی معادل
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جدول  -2مشخصات تودههای مورد استفاده و ارتفاع محل جمعآوری آنها
ارتفاع محلهای جمعآوری شده

شماره توده

مناطق جمعآوری شده

2

سنندج

1111

9

گردنه مروارید 1

1111

27

پیچون 2

1111

31

پیچون 3

1111

11

دامنه آوالن 2

1111

11

دامنه آوالن 1

1111

11

گردنه مروارید 2

1111

31

وله ژیر 2

1311

33

پیچون 1

1111

23

باغ زاغه 2

1211

21

باغ زاغه3

1211

22

باغ زاغه 1

1211

22

پیچون 1

1111

31

وله ژیر 1

1311

12

دوالب

1911

ماشک

(متر از سطح دریا)

Vicia sativa

Vicia hyrcanica

Vicia villos

 3متر مربع برای تعیین عملکرد دانه برداشت شد .جهت

مصرفی ( ،)DMIماده خشک قابل هضم ( ،)DDMارزش

اندازهگیری صفات کیفی علوفه ،از هر کرت یک نمونه

نسبی تغذیهای ( ،)RFVانرژی ویژه شیردهی ( )NELو

 111گرمی آسیاب و برای تعیین  NDFو  ADFطبق روش

میزان انرژی قابل متابولیسم ( 1)MEدر هر کیلو گرم ماده

جعفری و همکاران ( )2113به آزمایشگاه مؤسسه

خشک ،از روابط زیر استفاده گردید (الیتورگایدیس و

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتقل شد .به منظور

همکاران .)2111

محاسبه کل مواد غذایی قابل هضم ( ، )TDNماده خشک
(رابطه )1

DMI= 120/%NDF drymatter basis

(رابطه )2

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

(رابطه )3

RFV= %DDM × %DMI ×0.775

(رابطه )1

TDN= (-1.291× ADF) + 101.35

(رابطه )1

NEL= 1.044 – ( 0.0119× %ADF)]× 2.205

(رابطه )1

ME= 0.17×% DDM -2

در نهایت بعد از اطمینان از نرمال بودن دادهها ،تجزیه

ومقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح احتمال 1

MSTAT-C

درصد انجام شد .همچنین رسم نمودارها توسط

واریانس با استفاده از نرمافزار آماری

- Metabolisable Energy

1

ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه تودههای بومی ماشک معمولی (.... ،)Vicia sativa

91

نرمافزار  Excelصورت پذیرفت .جهت گروهبندی توده-

عمده در افزایش عملکرد علوفه خشک میتوان به تعداد

به روش UGPMA

شاخههای جانبی و وزن برگ و ساقه (اجزای مهم

های مورد بررسی از تجزیه کالستر

برای صفات کمی و کیفی استفاده گردید.

عملکرد علوفه) اشاره کرد .به نظر میرسد عملکرد باالی
علوفه در توده  31به ارتفاع بوته (جدول  )1و پراکندگی

نتایج و بحث

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

ارتفاع بوته

کاهش صفات رشدی از قبیل ارتفاع بوته و تأخیر در

بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)3بین

گلدهی آن نسبت داده میشود .اصغری میدانی و کریمی

تودههای مورد مطالعه تفاوت معنیداری از نظر ارتفاع

( )2113در شرایط دیم مراغه تغییرات اقلیمی را عامل

بوته وجود داشت .بیشترین ارتفاع بوته به توده  31گونه

مؤثری بر تولید علوفه در گونههای ماشک برگ پهن،

ماشک معمولی با میانگین ارتفاع  32/1سانتیمتر تعلق

معمولی و کرکدار عنوان کرده و بیشترین عملکرد علوفه

داشت که اختالف معنیداری با تودههای ،11 ،12 ،11 ،9

خشک را از ماشک کرکدار گزارش نمودهاند .با توجه به

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

یکسان بودن تراکم کاشت ،شباهت ارتفاع محلهای جمع

تودههای  33و 31ماشک معمولی (به ترتیب با ارتفاع

آوری تودههای  11 ،31و  23با محل آزمایش را میتوان

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

در رشد سریعتر و سبز شدن بهتر این تودهها و در نتیجه

و همکاران ( )2111نیز گزارش کردند که ارتفاع ارقام

تولید علوفه بیشتر دخیل دانست .در بررسی و مقایسه

مختلف ماشک معمولی متفاوت بوده و گونه  Karaelciاز

گونههای  V.sativaبا  V.villosaو  V.dasycarpaمشخص

بیشترین ارتفاع برخوردار بوده است .افزایش یا کاهش

گردید که  V.dasycarpaدر تولید ماده خشک و عملکرد

ارتفاع در گونه های مختلف ماشک به تفاوت ساختار

دانه برتر از  V.sativaبود و در اقلیمهای معتدل،

ژنتیکی موجود بین گونهها نسبت داده میشود (طریق و

از نظر تولید با  V.dasycarpبرابری میکرد (علی و

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

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

که تفاوت ژنتیکی بین ارقام مختلف خلر ،تفاوت

عملکرد در ماشک گل خوشهای را

به ساختار

معنیداری در صفات رشدی (ارتفاع ساقه ،تعداد و طول

مورفولوژیکی (خشبی بودن ،قطور بودن ساقه ،باال بودن

برگ) و اجزای عملکرد و در نهایت تولید ماده خشک

سطح و ضخامت برگ) آن نسبت دادهاند.

V.sativa

ایجاد نمود.
عملکرد علوفه خشک
نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )3نشانگر وجود
تفاوت معنیدار بین تودههای ماشک از لحاظ عملکرد
علوفه خشک میباشد .بیشترین عملکرد علوفه خشک
( 131/23گرم در متر مربع) در توده  31بدون تفاوت
معنیدار با تودههای  112/23( 23گرم در متر مربع) و
 131/11 ( 11گرم در مترمربع) بدست آمد .تودههای 31
و ( 33به ترتیب با  71/11و  112/11گرم در متر مربع)
نیز از کمترین عملکرد علوفه برخوردار بودند .از دالیل

عملکرد دانه
بر اساس نتایج مندرج در جدول  ،3بین تودههای
ماشک از نظر عملکرد دانه تفاوت معنیداری وجود
داشت .نتایج نشان داد که توده  13/1( 22گرم در متر
مربع) بدون تفاوت معنیدار با توده  31/3( 21گرم در
متر مربع) و توده  32/1( 11گرم در متر مربع) بیشترین
عملکرد دانه را به خود اختصاص داد .همچنین کمترین
عملکرد دانه به تودههای  33 ،2و  31تعلق داشت (جدول
 .)1با توجه به اینکه مراحل حساس رشد یعنی تشکیل و
پر شدن غالف تودههای  33و  31با گرما مواجه شد ،لذا
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هیچ گونه بذری در این تودهها تشکیل نشد .با درنظر

میزان کاهش عملکرد دانه در لگومهای یکساله  11درصد

گرفتن ارتفاع محل جمعآوری تودهها و مطابقت آن با

بود و در شرایط تنش شدید دانهای تشکیل نشد .به

مکان آزمایش ،تودههایی که از نظر ارتفاع جمعآوری

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

اختالف زیادی با محل کاشت نداشتند ،بیشترین عملکرد

مختلف ماشک در حدود  1191الی  1231کیلوگرم ماده

و تودههایی که اختالف بیشتری از نظر ارتفاع داشتند

خشک در هکتار متغیر بود .این محققان اختالف معنیدار

کمترین عملکرد دانه را تولید نمودند .بهرامی و همکاران

عملکرد دانه را به تفاوت در صفات رشدی از قبیل ارتفاع

( )2111گزارش کردند که عملکرد دانه بیش از سایر

بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،زمان

صفات علوفه تحت تاثیر کمبودآب قرار گرفت بطوریکه

گلدهی و همزمانی آن با شرایط مناسب نسبت دادهاند.

جدول  -3تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته ،عملکرد علوفه خشک و عملکرد دانه
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادی

ارتفاع بوته

بلوک

2

97/7 ns

تیمار

11

اشتباه

22

ضریب تغییرات (درصد)

**

11/2

عملکرد علوفه خشک
1721/2 ns
**

11311/1

عملکرد دانه
31/1 ns
**

119/1

1/11

1177/1

12/9

2/13

21/32

31/11

 nsو **  :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1درصد می باشد.

دیواره سلولی ()NDF

عالوه بر این ،بیشترین میزان  ADFهم به تودههای 33

 NDFو  ADFبهعنوان شاخصی برای بیان میزان

 31،و ( 31بهترتیب  221 ،222و  223گرم در کیلوگرم

دیواره سلولی گیاه شناخته شده و عاملی تاثیرگذار بر

ماده خشک) تعلق داشت (شکل  .)2افزایش  NDFو ADF

کیفیت و خوشخوراکی علوفه میباشد .افزایش میزان

را میتوان به کمبود رطوبت در دسترس در شرایط دیم

 NDFموجب کاهش قابلیت هضم علوفه میشود (یلماز

نسبت داد که موجب کاهش نسبت برگ به ساقه و لیگنینی

و همکاران  .)2111نتایج تجزیه واریانس نشانگر تفاوت

شدن ساقهها جهت حفظ ساختار فیزیولوژیک تحت

معنیدار بین توده های مورد مطالعه از لحاظ  NDFبود

شرایط کم آبی میشود .پایین بودن میزان  ADFو

(جدول  .)1کمترین میزان  NDFدر توده  311( 22گرم

 NDFدر تودههای  22و  31بیانگر مقاومت باالی ارقام

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

ذکر شده تحت شرایط کمآبی و افزایش نسبت برگ به

گرم در کیلوگرم ماده خشک) بدست آمد .همچنین

ساقه میباشد که در نهایت با کاهش میزان غلظت مواد

بیشترین میزان این شاخص نیز در تودههای  33و31

لیگنینی و سلولزی در ساقه ،به کاهش  ADFو NDF

گونه ماشک معمولی بهترتیب با مقادیر  117و  119گرم

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

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

میزان  ADFو  NDFدر  31جمعیت مختلف از ماشک

میزان  ADFنیز به تودههای  22ماشک گل خوشهای با

مشاهده کردند که میزان دیواره سلولی و دیواره سلولی

 212گرم در کیلوگرم ماده خشک و توده  31ماشک

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

معمولی با  291گرم در کیلوگرم ماده خشک مربوط بود.

 217گرم بر کیلوگرم ماده خشک بود .همچنین حسنوند

ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه تودههای بومی ماشک معمولی (.... ،)Vicia sativa
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و همکاران ( )2111با بررسی تودههای بومی ماشک در

و همکاران ( ،)2111بیشترین و کمترین میزان  NDFبه

دو شرایط دیم و آبی نتیجه گرفتند که میزان  ADFو

ترتیب در ماشک معمولی و کرکدار ()Vicia dasycarpa

 NDFدر شرایط دیم کمتر از آبی است .این محققین

بدست آمد که وجود اختالف معنی دار در میزان NDF

وجود اختالف معنیدار در میزان  ADFو  NDFرا به

توده های مختلف ماشک را به تفاوت در وزن ساقه و

وجود تفاوت در صفات رشدی از قبیل نسبت برگ به

برگ و همچنین نسبت برگ به ساقه نسبت دادهاند.

ساقه و ارتفاع بوته نسبت دادند .در بررسی زیدی طوالبی
جدول  -1مقایسه میانگین ارتفاع بوته ،عملکرد علوفه خشک و عملکرد دانه تودههای مختلف
ارتفاع بوته

عمکرد علوفه خشک

عملکرد دانه

(سانتیمتر)

(گرم در متر مربع)

(گرم در متر مربع)

2

23/1 e

279/2cde

1/2 e

7

31/1 ab

317/3bcd

21/9 bcd

12

29/7 abcd

237/3cd

23/7 bcd

10

27/1 abc

391bcd

31/11 bcd

15

31/3ab

131/1abc

32/1 abc

16

27/7ab

311/3cd

21/2 cd

22

22/2abcd

311cd

23/2 bcd

23

27/13abc

112/2ab

27/11 bcd

24

29/1bcde

323/1bcd

31/3 ab

28

21/11de

291/1de

13/1 a

29

29/7abcd

272/1cde

23/1 bcd

30

32/1a

131/2a

21/2 bcd

33

11/3f

112/1def

35

21/3cde

213/2de

19/1 d

36

11/9f

71/1f

-

توده

میانگینهایی با حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد میباشد.

جدول  -5تجزیه واریانس صفات کیفی علوفه تودههای مختلف ماشک
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی
2
11
22

بلوک
تیمار
اشتباه
آزمایشی
ضریب تغییرات

NDF

ADF

TDN

DMI

DDM

RFV

NEL

ME

112/1
**231/1
121/7

19/1
**71/13
31/9

71/2
*112/1
12/2

1/911
**1/31
1/91

31/1
*19/1
17/2

32/1
**121/1
12/1

1/11137
**1/11111
1/11121

1/11
**1/119
1/111

2/12

2

1/1

2/21

1/112

2/9

1/171

1/22

** و * :بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  1و  1درصد می باشد.
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ab

a

420

abc
abcd
cde cde
de

de

bcd

abcd
cde

cde

400

de

e

380
f

360
340
320

2

7

30

29

16

15

10

36

33

28

23

35

12

24

دیواره سلولی (گرم بر کیلوگرم ماده خشک)

440

22

شکل  -1میانگین  NDFعلوفه در تودههای مختلف ماشک
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

a
ab
abc

290
abc

abc

abcd

bcde abcde

280 abcde
bcde bcde

bcde

275

de
e

270
265
260
255

2

7

29

30

16

15

10

36

33

23

28

35

12

24

22

ماده خشک)

cde

285

دیواره سلولی بدون همی سلولز (گرم بر کیلوگرم

295

شکل  -2میانگین  ADFعلوفه در تودههای مختلف ماشک
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

ماده خشک مصرفی ( )DMIو کل ماده مغذی قابل

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

هضم ()TDN

بر کیلوگرم تعلق داشت (شکل  .)3همچنین بیشترین

بین تودههای مختلف ماشک مورد مطالعه ،تفاوت

( 119/2گرم بر گیلوگرم ماده خشک) میزان  TDNدر

معنیداری از لحاظ  DMIو  TDNوجود داشت (جدول

توده  22بدست آمد که تفاوت معنیداری با تودههای ،22

 .)1بیشترین میزان  DMIمربوط به توده  22ماشک گل

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

خوشهای ( 33/2گرم بر کیلوگرم ماده خشک) بود.

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

کمترین میزان ماده خشک مصرفی نیز به تودههای ،33

بدون اختالف معنیدار با تودههای 27 ،11 ،31 ،23 ،31

TDN
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و  2بدست آمد (شکل  TDN .)1بیانگر مواد غذایی قابل

 1و  )2نسبت داد .الیتورگایدیس و همکاران ( )2111بیان

دسترس برای دام است و به میزان غلظت  ADFعلوفه

کردند که غلظت  NDFبرای پیشبینی میزان ماده خشک

بستگی دارد .بینگول و همکاران ( )2119کاهش  TDNرا

مصرفی به کار رفته و همبستگی منفی باالیی

بین DMI

به افزایش  ADFو میزان لیگنین باال نسبت دادهاند.

و  NDFمشاهده شده است .به عبارت دیگر با افزایش

بنابراین دلیل افزایش میزان  TDNو  DMIو در نهایت

میزان  NDFعلوفه ،کیفیت و میزان ماده خشک مصرفی

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

کاهش پیدا میکند.

به کمتر بودن غلظت  ADFو  NDFدر این توده (شکلهای
35
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( DMIگرم بر کیلوگرم ماده خشک)
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شکل  -3میانگین  DMIعلوفه در تودههای مختلف ماشک
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.
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شکل  -1میانگین  TDNعلوفه در تودههای مختلف ماشک
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

( TDNگرم بر کیلوگرم ماده خشک)

ab
abc

abcd

670
665
abcd abcd
660
abcde
655
cde
650
645
640
635
630
625

91

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  92شماره  / 1بهار 1921

جوانمرد ،نیکدل و ...

معنیداری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت

قابلیت هضم علوفه ()DDM
ماده خشک قابل هضم ،کارایی تبدیل عناصر مغذی

(جدول  .)1بیشترین میزان  192/1( RFVدرصد) در توده

را به وسیله دام بهبود بخشیده و مهمترین شاخص برای

شماره  22ماشک گل خوشهای و پس از آن در توده 31

افزایش وزن دام و تولید شیر محسوب میشود .قابلیت

ماشک معمولی با  112/3درصد بدست آمد .همچنین

هضم ماده خشک تودههای مورد مطالعه تفاوت معنی-

کمترین میزان شاخص ذکر شده به تودههای 33و 31

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

ماشک معمولی بهترتیب با  119/2و  112/1درصد

بیشترین قابلیت هضم علوفه بهترتیب در تودههای 22

مربوط بود (شکل  .)1به طور کلی مشاهده میشود با

 31،و ( 11بهترتیب  121/7 ،121/2و  191/1گرم در

افزایش مقادیر  NDFو  ،ADFاز میزان  RFVعلوفه کاسته

کیلوگرم ماده خشک) مشاهده شد و کمترین  DDMنیز به

شده است .با توجه به اینکه  DMIو  DDMبهترتیب

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

همبستگی منفی با  NDFو  ADFعلوفه دارند و با توجه

و  112/1گرم در کیلوگرم ماده خشک اختصاص داشت

به کاهش معنیدار این شاخصها ،افزایش  RFVدر

(شکل  .)1با توجه به همبستگی منفی بین ماده خشک قابل

تودههای ذکر شده قابل انتظار است (یلماز و همکاران

هضم با  ADFو  NDFو با توجه به کاهش این شاخصها

 .)2111یلماز و همکاران ( )2111افزایش ارزش نسبی

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

تغذیهای علوفه را به افزایش ماده خشک قابل هضم

قابل توجیه میباشد .الیتورگایدیس و همکاران ()2111

( )DDMو ماده خشک مصرفی علوفه ( )DMIنسبت داده-

پایین بودن قابلیت هضم علوفه را به باال بودن دیواره

اند .هورکس و والنتاین ( )1777گزارش کردند که

سلولی عاری از همی سلولز ( )ADFآن نسبت دادند.

علوفههایی که دارای  RFVبیشتر از  111درصد باشند از

محمد آبادی و همکاران ( )2112و بیالل و همکاران

لحاظ کیفیت در رتبه ممتاز ( )Primeقرار میگیرند.

( )2119نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند.

بنابراین با توجه به شکل  ،1کلیه تودههای مورد مطالعه

ارزش نسبی تغذیهای ()RFV

تحقیق حاضر در رتبه ممتاز قرار میگیرند .نتایج حاصل
از این تحقیق با نتایج صادق پور و همکاران ( )2113و

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تودههای

الیتورگایدیس و همکاران ( )2111مطابقت دارد.

مورد مطالعه از نظر ارزش نسبی تغذیهای اختالف
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شکل  -5میانگین  DDMعلوفه تودههای مختلف ماشک
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

( DDMگرم بر کیلوگرم ماده خشک)
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شکل  -6میانگین  RFVعلوفه در تودههای مختلف ماشک
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

 9و  27حاصل شد (شکل  .)9افزایش انرژی ویژه

انرژی ویژه شیردهی ()NEL
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که بین توده

شیردهی به بهبود دسترسی بیشتر به عناصر غذایی (به

های مختلف ماشک از نظر انرژی ویژه شیردهی اختالف

ویژه نیتروژن در نتیجه تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسط

معنیداری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت

ماشک) نسبت داده میشود (بیالل و همکاران .)2119

(جدول  .)1بیشترین میزان  1/1( NELمگا کالری بر

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

کیلوگرم) در توده  22بدست آمد که اختالف معنیداری

شده ،میزان  NDFموجود در علوفه میباشد که با انرژی

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

ویژه شیردهی همبستگی منفی دارد .لذا افزایش میزان

همچنین کمترین میزان شاخص ذکر شده در توده شماره

 NELدر توده  22به کمتر بودن میزان  NDFدر این توده

 31بدون تفاوت معنیدار با توده های ،2 ،11 ،31 ،23 ،31

نسبت داده میشود.
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شکل  -7میانگین انرژی ویژه شیردهی علوفه در تودههای مختلف ماشک
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال  1درصد براساس آزمون دانکن است.
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ماشک معمولی ،گروه دوم شامل تودههای  23 ،33 ،31و

انرژی قابل متابولیسم ()ME
انرژی قابل متابولیسم عبارت از مقدار انرژی قابل

 27و گروه سوم شامل تودههای ،9 ،11 ،21 ،22 ،12 ،31

متابولیسم در یک کیلوگرم علوفه خشک با واحد مگاژول

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

است که با افزایش هضم پذیری علوفه افزایش پیدا میکند.

در یک گروه مستقل به عملکرد بیشتر آن در مقایسه با

نتایج جدول تجزیه واریانس بیانگر وجود اختالف معنی-

سایر توده ها نسبت داده میشود .همچنین تجزیه کالستر

دار بین تودههای مختلف ماشک از لحاظ انرژی قابل

بر اساس صفات کیفی ،تودهها را در سه گروه دستهبندی

متابولیسم میباشد (جدول  .)1بیشترین ( 7/1مگاژول) و

نمود که در آن گروه اول به توده  ،22گروه دوم به

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

تودههای  33 ،2و  31و گروه سوم به تودههای ،22 ،23

ترتیب در تودههای ( 22ماشک گل خوشهای) و 33

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

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

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

قابل متابولیسم در توده  22میتواند با باال بودن ماده

صفات کیفی نظیر ماده خشک مصرفی ( ،)DMIکل ماده

خشک قابل هضم ( )DDMو پایین بودن میزان  NDFو

مغذی قابل هضم ( ،)TDNماده خشک قابل هضم

 ADFنسبت به سایر تودهها در ارتباط باشد.

( ،)DDMارزش نسبی تغذیه ای ( )RFVو انرژی ویژه
شیردهی و پایین بودن غلظت دیواره سلولی ( )NDFو
دیواره سلولی بدون همی سلولز ( )ADFآن مربوط می-

تجزیه کالستر

شود.

تجزیه کالستر صفات کمی ،تودههای مورد بررسی
را در سه گروه مجزا قرار داد .گروه اول شامل توده 31
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شکل  -8میانگین انرژی قابل متابولیسم علوفه در تودههای مختلف ماشک
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال  1درصد براساس آزمون دانکن است.
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شکل  -3تجزیه کالستر توده های مختلف ماشک بر اساس صفات کمی

شکل  -11تجزیه کالستر تودههای مختلف ماشک بر اساس صفات کیفی

نتیجه گیری کلی

خزری و  11ماشک معمولی نداشت .عالوه بر این،

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بین

بیشترین و کمترین ماده خشک مصرفی ،کل ماده مغذی

تودههای بومی ماشک از لحاظ عملکرد علوفه خشک و

قابل هضم ،قابلیت هضم علوفه ،ارزش نسبی تغذیهای،

شاخصهایی از قبیل دیواره سلولی ،دیواره سلولی بدون

انرژی ویژه شیردهی و انرژی متابولیسمی بهترتیب در

همی سلولز ،کل ماده مغذی قابل هضم ،ماده خشک

تودههای  22ماشک گل خوشهای و  33ماشک معمولی

مصرفی ،ارزش نسبی تغذیهای ،انرژی ویژه شیردهی و

بدست آمد .کمترین میزان دیواره سلولی و دیواره سلولی

انرژی متابولیسمی تفاوت معنیداری وجود داشت.

بدون همیسلولز نیز بهترتیب در تودههای  22و 31

بیشترین و کمترین عملکرد علوفه خشک بهترتیب به

مشاهده شد .بطور کلی نتایج نشان داد که تودههای 22

تودههای  31و  31ماشک معمولی اختصاص داشت.

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

بیشترین عملکرد دانه نیز به توده  22ماشک گل خوشهای

به سایر تودهها در شرایط دیم برخوردار هستند .در

مربوط بود که تفاوت معنیداری با تودههای  21ماشک

نهایت استفاده از تودههای ( 22ماشک گل خوشهای) و
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