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   ارزن نوتریفیده کیفی علوفهاي ویژگی بر برداشت و ارتفاع کاشتاثر تاریخ 
 

  3 حسن مختارپور و2، ابراهیم زینلی2بهنام کامکار*، 1عباسعلی سلیمانی

ت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و عضو هیأ2ز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان، ارشد مرک کارشناس1
  ت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان هیأعضو3منابع طبیعی گرگان، 

 
  1چکیده
رد کیفی  بر عملک)ارتفاع برداشت ( زمان برداشت ارتفاع بوته درمنظور بررسی اثر تاریخ کاشت و به

هاي کامل تصادفی   طرح پایه بلوك وصورت فاکتوریل  آزمایشی به1386 در سال علوفه ارزن نوتریفید،
این آزمایش شامل پنج تاریخ کاشت . شد اجرا ر ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان چهار تکرار دبا
برداشت پس از رسیدن  (ارتفاع برداشتو سه )  مرداد2 تیر و 13 خرداد، 24 خرداد، 4 اردیبهشت، 15(

 نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت و .بود) متر  سانتی150 و 110، 90 ها به بوتهارتفاع 
تاریخ . ند و خاکستر اثر گذاشتADF ،NDF، پروتئین خام عملکرد ي بردار معنیطور  ارتفاع برداشت به

ي دار معنی  خام و فیبر خام نیز اثرفسفر، کلسیم، چربیعملکرد شده بر بر صفات یاد کاشت عالوه
 دار معنیبا این حال، اثر متقابل این دو فاکتور فقط در مورد پروتئین خام، چربی خام و خاکستر . داشت

شده یک از صفات یاد  براي هیچي کاشت اول و دومها  ، بین تاریخها  میانگینهاساس نتایج مقایسبر. بود
 ه، مقادیر کلیتر در کاشت اشت، اما با تأخیر بیشي وجود ندارد معنیبه استثناي فیبر خام اختالف 

میانگین  .تأثیر ارتفاع برداشت بر صفات کیفی متفاوت بود. داري کاهش یافت معنیطور  صفات به
ارتفاع  در عملکرد پروتئین. ي نداشتدار معنیچربی، فسفر و کلسیم در سه ارتفاع برداشت اختالف 

بود که  کیلوگرم در هکتار 2876  و2/2635 ،3/2585ترتیب   بهمتر ی سانت150 و 110، 90برداشت 
همچنین، میانگین . باشد متر با دو ارتفاع دیگر می سانتی 150 ارتفاع برداشت دار معنیحاکی از اختالف 

دو ارتفاع نسبت به ي دار معنیطور   به150  ارتفاع برداشتدر و خاکستر ADF ،NDFعملکرد 
 150 و 90 از نظر عملکرد فیبر خام فقط اختالف بین ارتفاع برداشت .بودتر  برداشت دیگر بیش

                                                
  behnamkamkar@yahoo.om:  مسئول مکاتبه*
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أخیر کاشت از زمان معمول کشت، از کیفیت علوفه کاسته نتایج نشان داد که با ت.  بوددار معنی متر سانتی
و کیفی زمانی تعیین شد که ارتفاع  یرداشت جهت حصول حداکثر عملکرد کم ب بهترین زمان. شود می

ضرب ماده خشک تولید شده در درصد  منظور از عملکرد کیفی حاصل. متر باشد  سانتی110ود گیاه حد
لوفه کم حجم و با کیفیت باال صورتی که تولید ع درشک  هاي کیفی است و بی هر کدام از شاخص

ارتفاع ) نظر از تناژ تولید باشد منظور افزایش کیفیت در واحد ماده خشک گیاه صرف(نظر باشد مد
  .شود توصیه می) متر  سانتی90(شت کمتر بردا

  
  کیفیت علوفه ،تاریخ کشت ،ارتفاع برداشت ارزن نوتریفید، :کلیدي هاي واژه

  
  مقدمه

 با گیاه تابستانه عنوان  روز کوتاه است که بهگیاهیک  Pennisetum glaucum)  (ارزن مرواریدي
آرنون، (شده است  یرمسیر جهان کشت مگ  علوفه و دانه از دیرباز در بسیاري از کشورهايهدف تولید

را  آنکشت مقاومت این گیاه به شرایط نامساعد محیطی   سازگاري و).1963،  و مارتین لئونارد؛1972
صورت  را به هند گسترش داده و آن قاره از غرب آفریقا تا شبه در بسیاري از کشورهاي گرمسیر جهان،

 15 میلیون هکتار در آفریقا و حدود 19مساحتی بیش از این گیاه . آورده است یک گیاه زراعی مهم در
 .)1963،  و مارتین لئونارد؛1972آرنون، (آسیا را زیر کشت خود دارد  میلیون هکتار در

چون  دلیل دارا بودن صفاتی هم  است که بهییهاي با منشاء آفریقا ارزن نوتروفید هیبریدي از ارزن
 و آبی العاده و توانایی تحمل کم فوقخوراکی  وسیک، خوشفقدان اسید پر  در تابستان،التولید با

این . باشد اراي برتري میداي   علوفهگیاهان نسبت به سایر ها مقاومت در مقابل آفات و بیماري
در این گیاه بیش از  A  ویتامینايهمچنین محتو،  درصد پروتئین خام است22 تا 18محصول داراي 

اي از قبیل سورگوم، یونجه،  همین دلیل در بین گیاهان علوفه به. باشد ذرت و سایر غالت گرمسیري می
دلیل فصل رشد کوتاه و عملکرد   ارزن به. است مطرح شاخصعنوان گیاهی بهکاله یتیو تر ذرت، شبدر

فریبورگ، (اي برخوردار است   هاي شیري از اهمیت ویژه باال گیاه مهمی است که براي تولید گاو
  ).1999، ران و همکا؛ چامبلیس1995

هاي دامی از اهمیت   نتیجه تأمین نیاز انسان به فرآوردهدراي در تعلیف دام و  نقش گیاهان علوفه
اي  با این وجود متأسفانه در کشور ما به تولید و مدیریت گیاهان علوفه. غیرقابل انکاري برخوردار است

رتیب از یک سو عدم توجه الزم به این ت. در مقایسه با سایر محصوالت زراعی کمتر توجه شده است
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ها شده و از سوي  به افزایش کمی و کیفی علوفه موجب کمبود گوشت و مواد لبنی و کاهش کیفیت آن
ها و فشار به مراتع منجر به نابودي بخش عظیمی از پوشش گیاهی موجود  دیگر چراي بیش از حد دام

 .و در نتیجه فرسایش خاك شده است
 تاریخ کاشت پیدا نمودن زمان کاشت رقم یا گروهی از ارقام مشابه  عمده در مطالعاتهدفیک 

شدن، استقرار و بقاي گیاهچه عوامل محیطی در آن زمان براي سبزکه مجموعه  طوري یک گیاه است، به
هاي کاشت منجر به حصول حداکثر  بهترین تاریخ کاشت در مقایسه با سایر تاریخ. مناسب باشد

ریخ کاشت هر رقم براي هر فصل کاشت را با توجه به شرایط محیطی، تا. شود عملکرد محصول می
نحوي انتخاب   بهدتاریخ کاشت بای). 1987پور،  خواجه(کنند  خصوصیات رقم و هدف کاشت تعیین می

از این نظر تعیین . شود که تمام مراحل مختلف رشد گیاه از کلیه عوامل نامساعد محیطی مصون باشند
بینی محیط  پیشگاهی کامل از فیزیولوژي و رشد گیاه و همچنین تغییرات قابل تاریخ کاشت مستلزم آ

  ).1987پور،  خواجه(است 
تري بـر    باید مطالعات بیشهاي دامی وردهآتولید فر  افزون کشور به تأمین غذا و     با توجه به نیاز روز    

ها  م شود و استفاده از آناي جدید با عملکرد باال، کیفیت مطلوب و نیاز آبی کم انجا روي گیاهان علوفه
دلیل کمبود  به تهیه علوفه در استان گلستان نیز. تري قرار گیرد  و ارزیابی بیشر تغذیه دام مورد بررسید

تـوجهی   قابـل هاي نسبی اسـتان در بخـش دامپـروري از اهمیـت      آن و تعداد دام موجود و دیگر مزیت      
اثر تاریخ کاشت و ارتفاع بوته در زمان برداشت     رو، این مطالعه با هدف بررسی        از این . برخوردار است 

  .عنوان یک گیاه علوفه امید بخش در گرگان انجام شد  ارزن نوتروفید بهههاي کیفی علوف شاخصبر 
  

  ها مواد و روش
 بر عملکرد کیفی علوفه ارزن بوته در زمان برداشتمنظور بررسی اثر تاریخ کاشت و ارتفاع  به

هاي کامل تصادفی در چهار تکرار در سال  ت فاکتوریل با طرح پایه بلوكصور هنوتریفید، آزمایشی ب
 15(این آزمایش شامل پنج تاریخ کاشت .  در ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان به اجرا درآمد1386

) متر  سانتی150 و 110، 90 (برداشتو سه ارتفاع )  مرداد2 تیر و 13 خرداد، 24 خرداد، 4اردیبهشت، 
 شخم زده 85صورت آیش بود و در پاییز سال  ورد استفاده در سال قبل از اجراي آزمایش بهزمین م. بود

اساس آزمایش خاك میزان  دو دیسک عمود بر هم زده شد و برده روز قبل از عملیات کاشت. شده بود
 که اي  کیلوگرم کود فسفاته در هکتار در نظر گرفته و با محاسبه100 کیلوگرم در هکتار کود اوره و 150

عالوه کل میزان کود  همربع تعیین و نصف کود نیتروژنه بازاي هزار متر کود مورد نیاز بهانجام گردید 
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قبل از کاشت نقشه . و با دیسک سوم به خوبی با خاك مخلوط گردید فسفاته به خاك اضافه گردید
متر بود   سانتی60ه ردیف  متر به فاصل6 خط به طول 4هر کرت شامل   در این نقشه. آزمایش پیاده گردید
پس از مشخص .  متر در نظر گرفته شد2متر و فاصله بین تکرارها از هم   سانتی70ها که فاصله بین کرت

 دقت تعیین  به)متر  سانتی70(ها  وسیله طناب، فاصله بین کرت نمودن مرزها و فاصله بین تکرارها به
 پس از آماده نمودن زمین بنابراین.  برخوردار استز حساسیت زیاديدلیل ریز بودن ا بذر ارزن به. گردید

کشی به  وسیله خط پس از ایجاد خطوط به) ماه  اردیبهشت15(و اجراي نقشه کاشت، اولین تاریخ کاشت 
 کیلوگرم در 6  مصرفاساسطور یکنواخت و بر متر دقیقاً تنظیم و توسط کارگر بذور به  سانتی3-4عمق 

هاي مختلف   در ارتفاع،و کیفی علوفه ی لکرد کممنظور تعیین عم به. دید کشت گرها  در ردیفبذر هکتار 
هاي مورد نظر قرار  کشی چوبی که در کرت وسیله خط بدین نحو که به. گرفت برداري صورت می چین

رسید عملیات برداشت  وقتی که ارتفاع به حد مورد نظر می. گردید داده شده بود، ارتفاع علوفه کنترل می
 خط وسط برداشت 2 متري بود، دو خط کناري حذف و 6 خط 4در هر کرت که شامل . شد انجام می

هر خط انجام  مانده باقی متر 5همچنین نیم متر طولی از دو سر خطوط نیز حذف و برداشت از . شد
هاي آزمایش با استفاده  داده. گردید آوري می جمع متر طولی علوفه 10در مجموع از هر کرت . پذیرفت می
 با استفاده ها  مقایسه میانگین صفت. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) 2002سلطانی، ( SASافزار   نرماز

 با استفاده ها   و شکلها همچنین نمودارها، جدول.  انجام گردیددرصد 5از آزمون دانکن در سطح احتمال 
  . رسم گردیدExcelافزار  از نرم
 گرم نمونه که 20ها، مقدار  گیري درصد ماده خشک نمونه ازهبراي اند :گیري ترکیبات شیمیایی اندازه

کن با   ساعت داخل خشک16مدت  در هوا خشک شده بود در ظرف آلومینیومی ریخته شده و سپس به
گراد قرار داده شد تا به وزن ثابت برسد و درصد ماده خشک از روي میزان   درجه سانتی105دماي 

منظور تعیین پروتئین  به. حسب درصد ماده خشک محاسبه گردیدکاهش وزن نسبت به وزن اولیه و بر
 7هاي مخصوص هضم ریخته شده و  هاي مورد نظر در داخل لوله  گرم از نمونه1/0ها،  خام نمونه

مرحله هضم . و یک قرص کاتالیزور به آن اضافه شد)  درصد96(لیتر اسید سولفوریک غلیظ  میلی
شدن  شفافپس از .  دقیقه صورت گرفت45مدت تقریبی  گراد و به  درجه سانتی350ها در دماي  نمونه

محلول با استفاده از دستگاه کلدال میزان نیتروژن موجود در محلول تعیین و سپس درصد پروتئین خام 
اتیلن اتر انجام  گیري چربی خام با استفاده از دستگاه سوکسله و حالل دي اندازه. ها محاسبه شد نمونه

کن   گرم نمونه در یک کاغذ صافی وزن شده قرار گرفته و در خشک2 ابتدا حدود بدین منظور. شد
در . سپس محتویات کاغذ به درون آن پیچیده و در فشنگ سوکسله قرار داده شد. الکتریکی خشک شد
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اتیل اتر ریخته،   ديلیتر میلی 100 حدود ،ادامه در بالن ته گردي که قبالً خشک و به دقت وزن شده بود
پس از این مدت، اتر را . طور مالیم حرارت داده شد  ساعت به6مدت  ز وصل کردن به دستگاه، بهپس ا

و سرد نمودن، توزین شده گراد   درجه سانتی100کن با دماي  تبخیر نموده و ضمن قرار دادن در خشک
  ).2001اصل،  شاهیخسرو(یزان چربی خام تعیین گردید و سپس م

بدین منظور ابتدا . استفاده گردید) 1987( ستئسو  از روش ونها  نمونهADF1جهت تعیین میزان 
 یک گرم از نمونه داخل کروسیبل ریخته شد، ADF گیري براي اندازه. محلول شوینده اسیدي تهیه شد

. لیتر از محلول شوینده اسیدي به آن اضافه شد  میلی100و پس از قراردادن در دستگاه فایبرتک، مقدار 
 دقیقه 60مدت   دقیقه دما کم شد و به5 از گذشت بعد.  محلول حرارت داده شدآمدن جوشسپس تا 

 3مانده توسط پمپ خالء خارج شده و پس از  پس از آن محلول باقی. در حالت جوش نگه داشته شد
 ساعت در 8مدت   خشک شدن به جهتها  بار شستشو با استن، نمونه2بار شستشو با آب مقطر گرم و 

شده براي تعیین میزان  خشکهاي  پس از توزین نمونه. گراد قرار گرفتند  درجه سانتی100آون با دماي 
 500 ساعت در کوره با دماي 3مدت  شده به خشکهاي  هاي حاوي نمونه ها، کروسیبل خاکستر آن

سلولز نمونه محاسبه  گراد قرار داده شدند و در خاتمه میزان دیواره سلولی فاقد همی درجه سانتی
  .گردید

توزین و  0001/0ه با ترازوي حساس با دقت  گرم نمون5/0گیري کلسیم و فسفر مقدار  براي اندازه
پس از هضم تر با اسید نیتریک و اسید پرکلریت و تهیه محلول نمونه، همراه استانداردهاي مربوط، 

و ) 902مدل (  نانومتر345گیري کلسیم از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی با طول موج  براي اندازه
کلمن ( نانومتر 470ها از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی با طول موج  گیري فسفر نمونه براي اندازه

  ).2001اصل،  شاهیخسرو( استفاده شد) 20مدل 
  

  نتایج و بحث
 در  از نظر پروتئین خامها نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختالف بین تاریخ کاشت :پروتئین خام

هاي اول  ترین میزان عملکرد پروتئین در تاریخ کاشت بیش). 1 جدول (دار است  درصد معنیسطح یک
همچنین نتایج نشان ). 3 جدول(آمد دست  بهپروتئین در تاریخ کاشت پنجم عملکرد و دوم و کمترین 

). 4 جدول(داري در سطح یک درصد وجود دارد  ها اختالف معنی برداري داد که بین ارتفاع چین
                                                
1- Acid Detergent Fiber 
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ترین میزان   کیلوگرم در هکتار و کم2876میزان  متر به  سانتی150ترین میزان پروتئین در ارتفاع  بیش
متري   سانتی110 و 90 کیلوگرم در هکتار در ارتفاع 2/2635 و 3/2585ترتیب با مقادیر  پروتئین به

تر در  ید علوفه بیشمتري تول  سانتی150تر در ارتفاع  دلیل میزان پروتئین بیش). 4 جدول( دست آمد هب
در نتیجه درصد فیبر کاهش یافته و ، یابد در کاشت طول دوره رویشی کاهش می تأخیربا . هکتار است

رود پروتئین خام  انتظار می) 2000ارزانی، (با عنایت به رابطه عکس بین میزان فیبر و میزان پروتئین 
  و همکارانج دیگر محققان چون گریبلآمده در این آزمایش با نتایدست  بهافزایش یابد که نتایج 

در گندم و آرزادون و ) 2005 ( و همکارانو آرون) 2001 ( و همکاراناي، لیون در ذرت علوفه) 1991(
 آن است که درصد پروتئین هاي متعدد بیانگر نتایج پژوهش. در گندم هماهنگی دارد) 2005(همکاران 

در این تحقیق درست است ). 1994 ، باروچ؛1983 ،ویلسون(یابد  خام با افزایش سن گیاه کاهش می
درصد پروتئین در ارتفاع برداشت تر بیشتر بوده، اما م  سانتی150که مقدار پروتئین در ارتفاع برداشت 

یابد از درصد پروتئین کاسته  باشد و هرچه سن گیاه افزایش می متر می  سانتی150متر بیشتر از   سانتی90
آمده در دست  بهدف استفاده از علوفه کم حجم و با کیفیت بیشتر باشد علوفه بنابراین اگر ه. گردد می

  .شود متر توصیه می  سانتی90ارتفاع 
داري  هاي مختلف بر عملکرد چربی خام اختالف معنی در این آزمایش بین تاریخ کاشت: چربی خام

بین ارتفاع نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ). 1 جدول(در سطح یک درصد وجود داشت 
این در حالی است که اثر متقابل تاریخ کاشت و ). 1 جدول(دار نیست  ها اختالف معنی برداري چین

نتایج برش اثر متقابل نشان داد که ). 1 جدول(داري بود   درصد معنی5برداري در سطح  ارتفاع چین
. را به خود اختصاص دادترین میزان چربی خام  متر بیش  سانتی90تاریخ کاشت اول و ارتفاع برداشت 

ترین  بیش. داري نداشتند دوم و سوم و چهارم، سه ارتفاع برداشت اختالف معنیهاي  در تاریخ کاشت
 کیلوگرم در هکتار در تاریخ 7/245 کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت اول و 6/243عملکرد چربی 
به )  کیلوگرم در هکتار7/105(و کمترین عملکرد چربی خام ) 3 جدول(دست آمد  کاشت دوم به

در بررسی مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و ). 3 جدول(آخرین تاریخ کاشت تعلق داشت 
ترین عملکرد  متر در تاریخ کاشت اول بیش  سانتی90ارتفاع برداشت مشاهده گردید که ارتفاع برداشت 

داري دارد  هاي دیگر اختالف معنی  کاشتهاي برداشت در تاریخ چربی خام را داشته و با بقیه ارتفاع
نتایج همبستگی نشان داد که بین پروتئین خام و چربی خام همبستگی مثبتی وجود دارد ). 2 جدول(
  ).5 جدول(
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   و کیفی یکاشت و ارتفاع برداشت بر صفات کم مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ -2 جدول
 کیلوگرم در هکتار کیلوگرم در هکتار کیلوگرم در هکتار  )متر سانتی(ارتفاع برداشت   چربی خام  خامخاکستر  فسفر

     )15/2/86(تاریخ کاشت اول 
  90  ab40/41  a9/2550  a45/269  
  110  bc27/37  c8/2059  bcd63/228  
  150  a73/45  a1/2756  bcd77/232  
        )4/3/86(کاشت دوم  تاریخ
  90  bc82/37  a9/2602  abc46/243  
  110  abc34/40  ab6/2465  abc79/238  
  150  bc71/39  a2843  ab97/254  

        )24/3/86(تاریخ کاشت سوم 
  90  bc45/38  cd3/1921  de79/201  
  110  c62/35  c7/1999  cde12/216  
  150  c25/35  bc9/2094  bcde23/221  

        )13/4/86( کاشت چهارم تاریخ
  90  de80/23  cdef1715  f65/165  
  110  e77/21  def5/1516  ef89/191  
  150  d86/27  cde5/1836  f4/163  

        )2/5/86( تاریخ کاشت پنجم
  90  f50/11  g2/679  g61/130  
  110  f05/16  f5/1337  h92/82  
  150  f18/11  def1424  gh75/103  

  
  هاي مختلف  مقایسه میانگین صفات کیفی در تاریخ کاشت-3جدول 

تاریخ   خام خاکستر  کلسیم  فسفر NDF  ADF  مفیبر خا  چربی خام  پروتئین خام
  کیلوگرم در هکتار  کاشت
  a3/3393  a615/243  b6/7355  a1/13644  a1/9649  a470/41  a207/104  a6/2455  اول
  a9/3589  a738/245  a9/7956  a9/13986  a4/10216  a292/39  a545/101  a2/2637  دوم
  b5/2768  b048/213  c5/5988  b7/11287  b1/8018  b148/36  b544/88  b3/2005  سوم

  c7/2391  c644/173  d3/5038  c8604  c8/6420  c482/24  c698/57  c3/1689  چهارم
  d8/1350  d760/105  e6/2866  d5112  d6/3812  d912/12  d372/32  d9/1146  پنجم
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  برداري هاي مختلف چین  درصد پروتئین خام در ارتفاع-1شکل 

  
داري در  ها از نظر میزان فسفر اختالف معنی  کاشتنتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تاریخ :فسفر

. داري یافت نشد برداري اختالف معنی هاي چین اما بین ارتفاع). 1 جدول(سطح یک درصد وجود دارد 
در بررسی ). 1 جدول( دار شد  بر این صفت معنی نیزبرداري اثر متقابل تاریخ کاشت و ارتفاع چین

اع برداشت در مورد فسفر مشخص شد که در تاریخ کاشت اول برش اثر متقابل تاریخ کاشت و ارتف
 90و با ارتفاع برداشت  به خود اختصاص داده را مقدارترین  متر بیش سانتی 150ارتفاع برداشت 

. دار است معنیمتر  سانتی 110 با ارتفاع برداشت  اختالف آن نداشته، ولیيدار متر اختالف معنی سانتی
در تاریخ کاشت . داري نداشتند  و پنجم سه ارتفاع برداشت اختالف معنیدر تاریخ کاشت دوم و سوم

را داشته و با ارتفاع مقدار ترین  متر بیش سانتی 150چهارم نیز مانند تاریخ کاشت اول ارتفاع برداشت 
الف متر اخت سانتی 110دار نداشت، ولی با ارتفاع برداشت  متر اختالف معنی  سانتی90برداشت 

 ) کیلوگرم در هکتار29/39 کیلوگرم در هکتار و 47/41( بیشترین عملکرد فسفر .شان دادنداري  معنی
مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ ). 3 جدول(ترتیب به تاریخ کاشت اول و دوم تعلق داشت  به

ترین  متر در تاریخ کاشت اول بیش  سانتی150کاشت و ارتفاع برداشت نشان داد که ارتفاع برداشت 
هاي برداشت اختالف  ها و ارتفاع  با دیگر تاریخ کاشت وداشتهبه همراه لکرد در هکتار را عم

بین فسفر و چربی خام و ماده خشک  همبستگی نشان داد که نتایج ). 2 جدول (داشته استداري  معنی
). 5 جدول(نشان داد ترین همبستگی مثبت را با کلسیم  د و بیشبومنفی و با سایر مواد مغذي مثبت 
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براي مثال . هایی در ترکیب علوفه شود خشکی و یا بارندگی بیش از حد ممکن است باعث نوسان
متفاوت گیاهی که در شرایط خشکی و یا بارندگی بیش از حد قرار دارد ممکن است ترکیب شیمیایی 

رشد براي مثال گیاهی که در شرایط خشکی . گونه در شرایط عدم تنش باشد از ترکیب شیمیایی همان
اي   در این آزمایش رابطه. فسفر کمتري دارداند، کند در مقایسه با گیاهی که در شرایط طبیعی رشد کرده
 آمده در این دست بهترین درصد فسفر  بیش. بین کمبود فشار بخار هوا با فسفر مشاهده نگردید

 90رداشت  در تاریخ کاشت سوم و ارتفاع ب)کیلوگرم ماده خشک گیاه  درصد در24/0(آزمایش 
اي   ذرت علوفهمثلاي  گیاهان علوفهدر مقایسه با سایر  که  استحالی دراین . ي مشاهده شدمتر سانتی

 باشد میبیشتري داراي فسفر )  درصد22/0(و یونجه )  درصد19/0(، ارزن دم روباهی ) درصد1/0(
)NRC، 1981(،هان باشدتواند جایگزین خوبی براي این گیا  بنابراین ارزن نوتریفید می.  
  

  هاي محتلف برداشت  مقایسه میانگین صفات کیفی در ارتفاع-4جدول 
ارتفاع   خاکستر خام  کلسیم  فسفر NDF  ADF  فیبر خام  چربی خام  پروتئین خام

  کیلوگرم در هکتار  برداري چین
90  b3/2585  a192/202  b9/5669  b9/10118  b1/7529  a598/30  a287/76  b86/1893  
110  b2/2635  a669/191  ab5/5744 b8/10125  b9/7233  a035/30  a312/75  b81/1875  
150  a2876  a223/195  a1/6109  a1/11336  a2/8107  a949/31  a022/79  a90/2190  

  
  برداري  همبستگی صفات مورد ارزیابی با تاریخ کاشت و ارتفاع چین-5جدول 

 
ماده 
 خشک

ن یپروتئ
 خام

 یچرب
 خام

اف یال
 خام

 يانرژ
 فسفر میکلس اکسترخ ADF NDF خام

          1 ماده خشک
         1 -70/0 ن خامیپروتئ
        1 24/0 13/0  خامیچرب

        1 -19/0 -40/0 08/0 اف خامیال
      1 32/0 55/0 74/0 -36/0  خاميانرژ

ADF 17/0- 20/0- 74/0- 59/0 34/0- 1     
NDF 37/0- 03/0 67/0- 20/0 18/0- 71/0 1    

   1 31/0 48/0 -28/0 -03/0 -68/0 15/0 -10/0 اکسترخ
  1 -09/0 -52/0 05/0 47/0 14/0 -10/0 56/0 -64/0 میکلس

 1 83/0 02/0 59/0 31/0 20/0 26/0 -28/0 27/0 -44/0 فسفر
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 درصد 86 تقریباً که )1993هاشمی، (دهد  حدود یک درصد وزن بدن حیوانات را فسفر تشکیل می
 فسفر  از سویی).1985دوول،  مک(هاي نرم قرار دارند  ها بوده و بقیه در بافت و دندانآن در استخوان 

یک ماده معدنی کلیدي در متابولیسم انرژي بوده و عنصر ضروري در سیستم بافري خون و مایعات 
فسفر بر روي سرعت رشد تأثیر داشته و منجر به به همین دلیل ). NRC1، 1981(باشد  بدنی دیگر می

  ). 1990ون، کسم(شود  ایش آن میافز
با افزایش سن گیاه و . مرحله رویشی و سن گیاه نیز بر تراکم عناصر مغذي آن اثرات متفاوتی دارد

رسیدن به مرحله بلوغ، غلظت بعضی از عناصر مثل پتاسیم، سدیم، فسفر، مس، روي، کبالت، نیکل و 
یابد که البته این تغییرات به نوع  زایش میسیلیس، آلومینیوم و کروم افمیزان ولی ، مولیبدن کاهش

  ).1971؛ آندروود، 1983ترونتون، ( عنصر، نوع گیاه و سایر شرایط محیطی و بیولوژیکی بستگی دارد 
ها از نظر کلسیم اختالف  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که از نظر آماري بین تاریخ کاشت: کلسیم
برداري اختالف  هاي چین ولی بین ارتفاع، )1 جدول(داري در سطح یک درصد وجود دارد  معنی
دار نشد  برداري نیز معنی همچنین اثر متقابل بین تاریخ کاشت و ارتفاع چین. داري وجود ندارد معنی

هاي کاشت مشاهده گردید که  در بررسی مقایسه میانگین به روش دانکن در تاریخ). 1 جدول(
 دست بهترین آن در تاریخ کاشت پنجم  و کماي اول و دوم ه ترین مقدار کلسیم در تاریخ کاشت بیش

در بررسی همبستگی صفات مشاهده گردید که بین کلسیم با ماده خشک، ). 3 جدول(آمده است 
خام همبستگی منفی و با بقیه مواد مغذي همبستگی مثبت وجود دارد  چربی خام، الیاف خام و خاکستر

ا افزایش بنابراین ب، دهد خام را کلسیم تشکیل می  خاکستر درصد اجزاي25جا که  از آن). 5 جدول(
  .یابد خام میزان کلسیم افزایش می خاکستر

 در  و)1985دوول،  ؛ مک1993هاشمی، (ترین عنصر معدنی در بدن حیوانات است  کلسیم فراوان
  درصد وزن بدن یک گوسفند را کلسیم تشکیل5/1 درصد وزن زنده یک گاو شیري و یا 2/1حدود 

شود که  میها ذخیره   درصد کلسیم بدن در استخوان99حدود از این میزان، ). 1990سون، کم (دهد می
شدن طبیعی خون، فعالیت قلب، فعالیت  لختهکلسیم براي . شود باعث نگهداري و استحکام آن می
ذایی ها، افزایش وزن و بهبود بازده غ اي، ترشح برخی از هورمون آنزیمی، تحریک عصبی و ماهیچه

کلی قابلیت دسترسی کلسیم در غذا بستگی به نیاز طور به). 1990سون، ک؛ م1993هاشمی، (ثر است ؤم
                                                
1- National Research Council 
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 گرم کلسیم 4حاوي اي که   علوفهاصوالً. شود علوفه محدود می هاي ویژگیندرت به  حیوان داشته و به
کند  را تأمین میها با مقاصد تولیدي مختلف  هر کیلوگرم ماده خشک باشد نیاز اغلب دامازاي  به
و ارتفاع  در تاریخ کاشت سوم ) درصد63/0(ترین مقدار کلسیم در این آزمایش  بیش). 1990سون، کم(

 در هر کیلوگرم ماده خشک در تاریخ ) درصد26/0 (ترین مقدار کلسیم و کممتر   سانتی150برداشت 
  .آمددست  بهمتر   سانتی110ارتفاع برداشت و کاشت اول 

که نشان داد ) 1 جدول (ADF آمده در مورد دست بهنتایج : )ADF(سلولز  بدون همیدیواره سلولی 
 ADFترین میزان  بیش. داري در سطح احتمال یک درصد وجود دارد ها اختالف معنی بین تاریخ کاشت
). 3 جدول( آمد دست بههاي اول و دوم و کمترین میزان آن در تاریخ کاشت پنجم  در تاریخ کاشت

 دار اختالف معنیبرداري   چینهاي بین ارتفاع ، ADFنظر میزانه واریانس نشان داد که از نتایج تجزی
 جدول(برداري اثر متقابلی مشاهده نشد  ، ولی بین تاریخ کاشت و ارتفاع چین)>01/0P(وجود دارد 

متر  ی سانت150به ارتفاع برداشت  ADFها نشان داد که بیشترین میانگین عملکرد  مقایسه میانگین). 1
متر   سانتی110 و 90تعلق داشت، ولی مقدار آن در ارتفاع برداشت )  کیلوگرم در هکتار2/8107(

 و الیاف خام همبستگی مثبت ADF بین  نشان داد کههمبستگی صفات. داري نشان نداد تفاوت معنی
لی با توجه به کطور  به.یابد  افزایش می نیزADFبا افزایش سن گیاه میزان  عبارتی یا بهوجود دارد، 

سلولز و لیگنین تشکیل شده  که از سلولز و همی(بخش ساختمانی و دیواره سلولی علوفه دو  که این
هاي کربن با زنجیره ساختمانی کوتاه و از   که از هیدراتگیرد و محتواي سلولی را در برمی) است

شدن و افزایش دیواره  کیفیت علوفه با لیگنینی ،ترکیب پروتئین و اسیدهاي آلی تشکیل شده است
  .یابد کاهش می) ADF(سلولز  سلولی بدون همی

که بـا افـزایش    ثر بر ترکیب و ارزش غذایی علوفه طول دوره رویشی است، چراؤترین عامل م  مهم
هاي ساختمانی  هاي ساختمانی افزایش یافته و در نتیجه مقدار کربوهیدرات سن گیاه احتیاج آن به بافت     

در  تـأخیر بـا   ). 1987 ،تهرانی و همکـاران   نیکپـور (گردد   لولز و لیگنین آن زیاد می     س مانند سلولز، همی  
کند و همزمان   طول دوره رشد گیاه کاهش پیدا می، اثر عوامل محیطی از جمله درجه حرارت        و کاشت

ن ییپا ADFکند و در نتیجه میزان   خام نیز کاهش پیدا می الیاف ، میزانبا کوتاه شدن طول دوره رویشی
  .آید یم
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 و ارتفاع تاریخ کاشتاثر نتایج تجزیه واریانس نشان داد که : )NDF1(دیواره سلولی گیاه 
 اثر که  در حالی،)1 جدول( دار بود معنیدر سطح احتمال یک درصد  NDF  بر عملکردبرداري چین

 در NDFترین میزان  بیش ).1 جدول(نشد  دار معنیبرداري  متقابل بین تاریخ کاشت و ارتفاع چین
ترین آن در تاریخ کاشت   و کم) کیلوگرم در هکتار9/13986 و 1/13644(هاي اول و دوم  تاریخ کاشت

 که تاریخ کاشت نشان دادها  مقایسه میانگین). 3 جدول( آمد دست به ) کیلوگرم در هکتار5112(پنجم 
 جداگانههاي  ر گروههاي دیگر هر کدام د اول و دوم با باالترین عملکرد در یک گروه و تاریخ کاشت

  ).3 جدول(جاي گرفتند 
تـرین آن     و کـم   ) کیلـوگرم در هکتـار     11336(متـري     سانتی 150 در ارتفاع    NDFترین میزان    بیش

همبـستگی صـفات   ). 4 جـدول ( آمد دست بهمتري   سانتی90 در ارتفاع  ) کیلوگرم در هکتار   9/10118(
معـادل   در ارزن نوتریفید  NDF میانگین   . همبستگی مثبت وجود دارد    NDFو   ADF بین   نشان داد که  

 و چـون کـورس  محققـانی  نتایج این آزمایش بـا نتـایج    .  تعیین شد   درصد در کیلوگرم ماده خشک     58
  .در گندم مطابقت دارد) 2006 ( و همکاراناي و آرزادون در ذرت علوفه) 1997 (همکاران

). 1 جدول، P >01/0( بودتلف هاي مخ  تاریخ کاشتدار بین ن اختالف معنیمبینتایج : خام فیبر
به ترین آن  و کم)  کیلوگرم در هکتار9/7956(تاریخ کاشت دوم به خام  ترین مقدار عملکرد فیبر بیش

همچنین بین ارتفاع ). 3 جدول(اختصاص داشت )  کیلوگرم در هکتار6/2866(تاریخ کاشت پنجم 
 جدول(داري وجود نداشت  اختالف معنیبرداري  برداري و اثر متقابل تاریخ کاشت در ارتفاع چین چین

تري داشته و  فیبر خام بیشمتر  سانتی 150برداري   که ارتفاع چینها نشان داد مقایسه میانگین). 1
نیز نشان داد همبستگی صفات ). 4 جدول (دار بود معنیمتر   سانتی90برداري   ارتفاع چیناختالف آن با

ثبت و با پروتئین خام و چربی خام همبستگی منفی وجود ماده خشک همبستگی مبا  بین الیاف خام که
  .مشخصی دیده نشدخام نیز همبستگی  بین کمبود فشار بخار هوا و فیبر. دارد

با ازدیاد سن گیـاه میـزان    . ترین عامل مؤثر بر ترکیب و ارزش غذایی علوفه است          مرحله رشد مهم  
هاي سـاختمانی ماننـد      یجه مقادیر کربوهیدرات  هاي ساختمانی افزایش یافته و در نت       احتیاج آن به بافت   

این امر در میزان الیاف خام گیـاه نیـز مـنعکس    . گردد سلولز و ترکیبات لیگینی آن زیاد می      سلولز، همی 
 درصد ماده خشک در گیاه بالغ افزایش 40 درصد ماده خشک در گیاه جوان تا 20تواند از  که می. است

                                                
1- Neutral Detergent Fiber 
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بنابراین بین مقادیر پروتئین خام و الیـاف       . شود  پروتئین آن کاسته می    با افزایش سن گیاه از مقدار     . یابد
تـدریج کـه گیـاه     بـه ). 1990،  و همکـاران  دونالـد  مک( وجود دارد    عکسخام در یک گونه گیاه رابطه       

کلی در تعیـین    طور  هب. شود یابد، حال آن که مقادیر الیاف خام زیاد می         رسد، پروتئین خام کاهش می     می
بنابراین بـراي   ). 2004،  نصرآباد و بازایی   آذري(تر از برگ است      خام گیاه نقش ساقه بیش     عملکرد فیبر 

بهتـر اسـت کـه در تـاریخ     بـرد،  ی و کیفـی را  ارزن نوتریفید حداکثر استفاده کم از علوفه ناین که بتوا 
متـر    سـانتی 110 و حداکثر 90هاي مقرر توصیه شده اقدام به کشت نموده و در ارتفاع برداشت           کاشت

  .فراهم شودخوراك دام افزایش کیفیت برگ گیاه در از  حداکثر امکان استفادهتا نمود اقدام به برداشت 
یـا  مستقیم  تواند متأثر از تأثیر      هاي کاشت از نظر صفات کیفی می       اختالفات مشاهده شده در تاریخ    

ایی را گیـاه در هـر   در فرض اول دو عامل خشکی هوا و میانگین دمـ      . مستقیم عوامل محیطی باشد   غیر
توانند بر کیفیت علوفه تأثیر بگذارنـد، مـدنظر قـرار     عنوان عواملی که می  به،کند تاریخ کاشت تجربه می 

 1کمبود فشار بخـار هـوا   بررسی تغییرات صفات کیفی در برابر تغییرات میانگین دما و تغییرات  .گرفتند
رابطه تغییرات  2 شکل .ات کیفی وجود ندارد بین این تغییرات با صفداري  معنینشان داد که همبستگی  

 .دهد کمبود فشار بخار هوا با درصد پروتئین خام را نشان می

  

  
 رابطه تغییرات کمبود فشار بخار هوا با درصد پروتئین خام -2شکل 

                                                
1- VPD 
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  گیري نتیجه
بهتـرین  . شـود   علوفه کاسته می از کیفیت از زمان معمول کشت،    خیر کاشت أبا ت نتایج نشان داد که     

 10 فـروردین لغایـت   15تاریخ کاشـت ارزن مرواریـدي در شـرایط آب و هـوایی اسـتان گلـستان از         
ماه و آماده نبـودن    هاي مکرر در فروردین   دلیل بارندگی  بهکه البته در این آزمایش       باشد ماه می  اردیبهشت

  بهتـرین زمـان  . اسـت شـده   نظـر گرفتـه      ر اردیبهـشت د   15 تاریخ کاشت از     ، اولین زمین جهت کشت  
 110  کـه ارتفـاع گیـاه حـدود    تعیین شـد  زمانی  و کیفی    برداشت جهت حصول حداکثر عملکرد کمی     

میانگین رغم باالتر بودن محتواي پروتئین خام،     علی متري  سانتی 150، چرا که در ارتفاع      متر باشد  سانتی
ضرب ماده خشک تولیـد   ز عملکرد کیفی حاصلمنظور ا. نیز باال بود و خاکستر   ADF  ،NDFعملکرد  

حجم و بـا   که تولید علوفه کم صورتی درشک  هاي کیفی است و بی    شده در درصد هر کدام از شاخص      
 )نظر از تناژ تولید باشد منظور افزایش کیفیت در واحد ماده خشک گیاه صرف     (نظر باشد   کیفیت باال مد  

هاي مستمر در استان کشت  با توجه به خشکسالی  . شود یتوصیه م ) متر  سانتی 90(ارتفاع برداشت کمتر    
از . گردد حل اساسی جهت حل مشکل تولید علوفه در استان پیشنهاد می  عنوان یک راه   ارزن نوتروفید به  

توانـد    این گیاه میها و اهمیت گیاهان داراي کارایی مصرف آب باال    با توجه به روند خشکسالی    سویی  
اي قـرار گرفتـه و مـورد اسـتفاده قـرار       د در تناوب با سایر گیاهان علوفه    عنوان یک محصول ارزشمن    به

  .گیرد
 تطبیقی - ترویجی و تحقیقی- طرح تحقیقی  انجام ،با توجه به اجراي این طرح در مزارع تحقیقاتی        

عنـوان   بـه ، یفیت علوفه ارزن نوتریفیـد در سـیلو  سیلو نمودن و ک   و مطالعه روي    در چند نقطه از استان      
  .شوند توصیه می تکمیلی مطالعات
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Abstract1 

In order to investigating the effects of planting date and harvest time on the 
quality performance of pear millet, an experiment was conducted in agriculture 
research station of Gorgan in a randomized complete block design with four 
replications and factorial arrangement. This experiment included five planting 
dates (may 5th, may 25th, june 14th ,july 4th, july 24th) and three harvest times (90, 
110 and 150 cm). The results showed that planting date and harvesting time (in 
terms of plant height) had significant effect on protein, NDF, ADF and ash content 
of forage (P<0.05). Planting date also had significant effect on phosphor, calcium, 
fat and fiber content (P<0.05). The interaction effect of study factors on crud 
protein, fat and ash content, also, was significant. In the first and second planting 
dates, just fiber content affected significantly (P<0.05), but with delay in planting 
time, all measured characteristics decreased (P<0.05). Effects of harvest time were 
different, and harvesting time (in terms of plant height) had no significant effect on 
fat, phosphor and calcium content. Total protein content (protein yield) of forage in 
plant height-based harvest time (90, 110, 150 cm) were 2585.3, 2635.2 and 2876 
kg ha-1, respectively. In this case the last one had significant difference with other 
ones (P<0.05). Mean ADF, NDF and ash content of forage were higher in 150 cm 
harvest time than other harvest times (P<0.05). Final results elucidate that delayed 
sowing can decrease forage quality. Harvesting when plant height is reached to 110 
cm is advised as the best harvesting time to achieve more quality yield (quality trait 
(%)×biological yield). Undoubtedly, if we aimed to achieve more quality in 
expense of less biological forage yield, the harvesting is advices to done when 
plant height is shorter (90 cm). 
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