
پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران-فصلنامه علمی
)1394(683-694، صفحه 4، شماره 22جلد 

Elymus hispidusبررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه سه واریته  (Opiz) Melderis

شرایط دیم در مراحل مختلف فنولوژي در 

3فریده ثقفی خادمو3، حامد ظریف کتابی2، علی اشرف جعفري*1مجید دشتی

علمی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مشهد، ایران، هیئتنویسنده مسئول، عضو -*1
majiddashti46@gmail.com: پست الکترونیک

استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران-2
علمی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مشهد، ایرانهیئتعضو -3

22/2/93: تاریخ پذیرش2/2/92: تاریخ دریافت

چکیده 
مراحل فنولوژي بر عملکرد، کیفیت علوفه و تعیین بهترین زمان برداشت علوفه در سه واریته مختلف ثیر أتمنظور بررسی به

Elymusگونه hispidus شاملpodperae ،villosus وhispidusهاي کامل تصادفی در سه تکرار در آزمایشی در قالب طرح بلوك
ق در شش مرحله هاي فوواریته. اجرا شد1385و 1384هاي در طی سال) سیساب(ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی شمال خراسان

در . دهی، شیري شدن بذر، خمیري شدن بذر و رسیدگی بذر مورد ارزیابی قرار گرفتنددهی، سنبلهزنی، ساقهفنولوژي شامل پنجه
درصد پروتئین ، )DMD(علوفه خشک و صفات کیفی شامل درصد قابلیت هضم ماده خشک هریک از مراحل فنولوژیکی، عملکرد

NIRبه روش ) ASH(و خاکستر کل) ADF(سلولز، دیواره سلولی بدون همی)WSC(هاي محلول در آب ، کربوهیدرات)CP(خام 

دار بین مراحل مختلف فنولوژي براي کلیه ف معنیبیانگر اختالهاي خرده شده در زمان کرتنتایج تجزیه واریانس . گیري شدنداندازه
با ادامه رشد گیاه تغییرات درصد قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و خاکستر در کلیه مراحل فنولوژي . بودکمی و کیفیصفات 

هاي محلول روند دراتدرصد کربوهیالبته . یرات صعودي بودروند تغیADFکه براي عملکرد علوفه و در حالی،روند نزولی داشتند
ترتیب براي قابلیت هضم درصد به1/10و3/50با villosusهاي مورد مطالعه واریته واریتهمیاندر که طوريبه. خاصی را نشان نداد

علوفه خشک در هکتار اختالف کیلوگرم1433با تولید hispidusواریته . هاي محلول داراي بیشترین کیفیت علوفه بودو کربوهیدرات
نتایج نشان داد که باالترین میزان عملکرد علوفه قابل هضم و . داري با دو واریته دیگر داشت ولی کیفیت آن به نسبت کمتر بودمعنی

د پروتئین ضرایب همبستگی بین قابلیت هضم با درصالبته .ها در مرحله ظهورسنبله بدست آمدعملکرد پروتئین خام در هر سه واریته
عملکرد علوفه که نحويبه. دار بودمعنیگاهیبا صفات مذکور منفی و ADFدر عین حال رابطه بین . داري بودو خاکستر مثبت و معنی

.و درصد قندهاي محلول با صفات قابلیت هضم و پروتئین خام در مراحل مختلف رشد همبستگی متفاوت و ناپایداري داشتند

.، عملکرد علوفه، کیفیت علوفه، مراحل فنولوژيElymus hispidus:هاي کلیديواژه

مقدمه 
هاي مختلف الیموس و آگروپایرون ازجمله گیاهان گونه

هاي آنها گونهبیشترباشند که ارزشمند خانواده گندمیان می
در تولید علوفه، تغذیه دام و احیاء مراتع مورد استفاده قرار 

بندي جدید، بر اساس طبقه). 1374مود، قالسی(گیرند می
Agropyronسه گونه آگروپایرون شامل podperae،A.

trichophorumوA.intermediumهایی از عنوان واریتههب
Elymusگونه  hispidusهاي نامترتیب بههب
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podperae،villosus وhispidusاند گذاري شدهنام
)Assadi, پیشرفت مراحل فنولوژي، خصوصیات ). 1996

از ،هاي گیاه را تحت تأثیر قراردادهفیزیکی و شیمیایی اندام
با . از ارزش غذایی متفاوتی برخوردار خواهند بودرواین

هاي مختلف گیاه در مراحل مختلفتعیین ارزش غذایی اندام
فنولوژي، بهترین زمان چرا و برداشت علوفه از نظر 

ارزانی و همکاران، (خصوصیات کیفی تعیین خواهد شد 
عوامل مختلفی بر کیفیت علوفه گیاهان مرتعی ).1380

هاي توان به عوامل محیطی، اندامین میان میمؤثرند که از ا
کرد گیاهی، مرحله رویشی گیاه و عوامل مدیریتی اشاره 

و همکاران Arzani).1388ارزانی، و1377مقدم، (
بر داريمعنیگیاه اثرفنولوژيمرحلهکهنشان دادند) 2012(

که باطورياستپی دارد، بهنیمهمرتعیگونهپنجعلوفهکیفیت
خام، پروتئینمیزانکاهشاثرگیاه دررفت رشدپیش

از کیفیت متابولیسمیانرژيماده خشک وپذیريهضم
که کردنیز گزارش ) 1376(خرم طیبی.شودمیکاستهعلوفه
گرامینه در مقایسه با گیاهان خانواده اسفناج تیره هاي گونه

. داراي پروتئین کمتر و فیبرخام بیشتري هستند
صفات مهم در تعیین کیفیت علوفه، قابلیت هضم میاناز 

پروتئین خام و میزان ،)DMD(ماده خشک
از اهمیت خاصی ) WSC(هاي محلول در آبکربوهیدرات
درصد قابلیت ). 1388ارزانی، و1377مقدم، (برخوردارند 

یابد، عالوه هضم گیاهان نیز با افزایش سن گیاه کاهش می
داري طور معنیهاز این نظر بهاي گیاهی نیز بر این گونه

Jafari(متفاوتند  et al., 2003a .(هاي محلول کربوهیدرات
کیفیت علوفه دارند در آب نه تنها نقش مهمی در افزایش 

سزایی در مقاومت به سرما و مقاومت به چراي بتأثیر بلکه 
ی بعد عنوان مهمترین صفت کیفهاز آنها برواز این،دام دارند

,Humphreys(شود هضم نام برده میاز قابلیت  این ). 1989
غذایی گیاهان بوده ر ئذخاترین ترکیبات همچنین از اصولی

که نقش مهمی در انتقال و ذخیره انرژي و نیز حفظ پیکره 
,Moore & Hatfield(گیاهی دارند  ارزش غذایی ). 1994

ی با میزان پروتئین و اي رابطه مستقیمگیاهان علوفه

زیرا میزان پروتئین گیاهان ،هاي محلول دارندکربوهیدرات
عنوان یک ماده با ارزش در مقابل سلولز و فیبر هکه ب
باشند در مراحل مختلف فنولوژي گیاه و در مناطق و می

). 1376طیبی خرم، (ارتفاعات متفاوت متغیرند 
این تحقیق با هدف مطالعه خصوصیات کیفی و عملکرد 

در Elymus hispidusز گونه علوفه سه واریته مختلف ا
شش مرحله مختلف فنولوژیکی و نیز بررسی ارتباط بین 
عملکرد علوفه و صفات کیفی در مراحل مختلف رشد و 

ترین زمان برداشت علوفه در شرایط دیم استان تعیین مناسب
.شدخراسان شمالی انجام 

ها مواد و روش
سه واریته مختلف از گونهبذرهايدر این بررسی 
Elymus hispidus شاملpodperae ،villosusو

hispidus از بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
فوق در بذرهايابتدا . تهیه و مورد استفاده قرار گرفتکشور 

گراد به درجه سانتی20±2شرایط گلخانه با درجه حرارت 
و 10هاي پالستیکی به قطر عدد در داخل گلدان5تعداد 
پس از رشد مناسب، . متر کشت شدندسانتی15ارتفاع
هاي یکنواخت انتخاب گردیدندگیاهچهي اهاي محتوگلدان

به زمین اصلی واقع در ایستگاه 1384در فروردین و
منتقل شدند) سیساب(تحقیقات منابع طبیعی شمال خراسان 

کیلومتري شرق بجنورد، 43این ایستگاه در فاصله . )1شکل(
36°28′شرقی، عرض جغرافیایی 57°27′طول جغرافیایی

سطح دریا واقع شده متر از1350شمالی و ارتفاع متوسط
متر، میلی275میانگین بارندگی ایستگاه حدود . است

گراد و خاك درجه سانتی5/11متوسط درجه حرارت 
. باشدمی5/7-8رسی با اسیدیته منطقه داراي بافت لومی

متر 3×4هایی به ابعاد در کرتدار ها بصورت فاصلهگیاهچه
مطابق کشت ) هابین و روي ردیف(مترسانتی50و با فواصل

به وضعیت بارندگی و مرسوم گندمیان در منطقه با توجه
.خاك کشت شدند
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در ایستگاه تحقیقاتی سیساب در استان خراسان شمالی Elymus hispidusهاي مختلف نمایی از واریته-1شکل

برداري در سال ها، نمونهمنظور استقرار مطلوب گیاهچهبه
پس از حذف اثرات براي این منظور. انجام شددوم

بوته تصادفی 20پنجه یکنواخت از40- 50اي تعداد حاشیه
دهی، زنی، ساقهپنجه(ي در شش مرحله فنولوژو هر کرتاز 

شدن بذر و رسیدن شدن بذر، خمیريدهی، شیريسنبله
تعیین درصد ماده خشک برايها نمونه. شدبرداشت ) بذرها

هاي کاغذي قرار داده شدند و و تجزیه شیمیایی در پاکت
با حرارت آون داخل درشدن در هواي آزاد،پس از خشک

C°70 ساعت تا رسیدن به وزن خشک ثابت 24به مدت
عملکرد علوفه خشک در هر مرحله فنولوژیکی . قرار گرفتند

گیري منظور اندازهبه. شدمحاسبه بر هکتارگرم کیلوبرحسب 
و پس از جدا ،گرمی انتخاب20هاي نمونه،صفات کیفی

برگ و ساقه آسیاب شدند و صفات کیفی شامل درصد کردن
هاي محلول، درصد وهیدراتقابلیت هضم، درصد کرب

و ) ADF(دیواره بدون همی سلولز پروتئین خام، درصد

مادون قرمز سنجدرصد خاکستر با استفاده از دستگاه طیف
)NIRS ( در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

و NIRSجزئیات روش کالیبراسیون . گیري شداندازه
) 2003b(و همکاران Jafariگیري صفات توسط اندازه

مذکور ضرایب مربوط به در گزارش.توضیح داده شده است
قابلیت اشتباه استاندارد کالیبراسیون براي صفات درصد 

پروتئین خام درصد قندهاي محلول در آب و درصد ،هضم
ندهدهدرصد بود که نشان68/0و 19/1، 61/1ترتیببه

باشددر برآورد کیفیت علوفه میNIRSدقت دستگاه 
)Jafari et al., 2003b(.

منظور مطالعه رابطه بین عملکرد و کیفیت علوفه، عالوه هب
، میزان عملکرد علوفه NIRSگیري صفات کیفی با بر اندازه

قابل هضم، عملکرد پروتئین خام و عملکرد 
ضرب هاي محلول در آب از طریق حاصلکربوهیدرات

دردرصد صفات مذکور در مجموع عملکرد علوفه خشک
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. شدمحاسبه مراحل مختلف رشد
آوري شده بصورت هاي جمعتجزیه واریانس روي داده

کامل در زمان در قالب طرح بلوكهاي خردشدهکرت
در مورد صفات مرتبط با . تصادفی در سه تکرار انجام شد

و ها اقدام به تجزیه واریانس گردیددرصد پس از تبدیل داده
با توجه به مراحل کیفیکمی و ضرایب همبستگی بین صفات 

وSAS9.1هاي افزاراز نرم. فنولوژي تعیین شدند
MSTATCبعدها استفاده شد و براي تجزیه آماري داده
اي دانکن مورد ها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین داده

افزار براي رسم نمودارها از نرم. مقایسه قرار گرفتند
EXCELاستفاده شد .

نتایج
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که 

در مورد مطالعه لحاظ صفات کیفیازها تفاوت بین واریته
قابل علوفه خشک،و براي صفات عملکرد علوفه%5ح طس

. دار بودمعنی%1هاي محلول در سطح هضم و کربوهیدرات
مجموع برگ هاي محلولکربوهیدراتوقابلیت هضمدرصد 

1/10و درصد3/50ترتیب با بهvillosusواریتهو ساقه در 
ها به خود را در بین سایر واریتهبیشترین مقدار درصد

اختالف آندرصد قابلیت هضم اختصاص داد اما تنها 
.)1جدول(شتبا دو واریته دیگر دا%5در سطح داريمعنی
با hispidusمتعلق به واریته مکمترین مقدار پروتئین خاالبته
واریته دیگر در داري با دوبود و اختالف معنیدرصد13

در طول فصل رشد با podperaeواریته . داشت%5سطح 
.داشترابیشترین درصد پروتئین خام 1/17متوسط

علوفه و عملکرد صفات مهم داز عملکرحاصل نتایج 
1433با متوسط تولید hispidusکیفی نشان داد که واریته 

داري اختالف معنیهکتارگرم عملکرد علوفه خشک در کیلو
. با دو واریته دیگر داشت ولی کیفیت آن به نسبت کمتر بود

689با میانگین hispidusعملکرد علوفه قابل هضم واریته 
با دو %5داري در سطح اختالف معنیهکتار گرم در کیلو

علوفهباال بودن عملکرد رواز این. واریته دیگر داشت

اهش درصد قابلیت هضم را جبران کشک در این واریته،خ
و hispidusهاي واریتهکه نتایج همچنین نشان داد. کرد

podperae ترتیب از بههکتار گرم در کیلو70و 134با
هاي محلول ترین عملکرد کربوهیدراتباالترین و پایین

ها در با وجود این عملکرد کربوهیدرات. برخوردار بودند
از لحاظ villosusو podperaeهاي ساقه در دو واریته ماندا

.آماري یکسان بود
مورد مطالعه اثر مرحله فنولوژیکی براي کلیه صفات 

با افزایش سن که نحويبه). >01/0P(دار بودبسیار معنی
خام و خاکستر هضم، پروتئین میانگین درصد قابلیت،گیاه

در مقابل . کاهش یافتداري طور معنیدر هر سه واریته به
فنولوژیکی روند صعودي احلبا پیشرفت مرADFدرصد
درصد 4/52به 5/29که میانگین آن از طوريهب،داشت

هاي محلول در هر سه درصد کربوهیدرات. افزایش یافت
دهی روند نزولی داشتند واریته از ابتداي رشد تا مرحله سنبله

صعودي گرفت و در روند آن و با ادامه رشد گیاه میزان
ها داده(مرحله خمیري و رسیدن بذر به حداکثر خود رسید

اثر متقابل واریته در مرحله فنولوژي .)اندنشان داده نشده
و درصد ADFبراي کلیه صفات مورد بررسی بجز درصد 

دهنده روند دار بود که نشانمعنی%1قابلیت هضم در سطح 
سن گیاه در متفاوت کاهش کیفیت علوفه با افزایش

. هاي مورد بررسی استواریته
مقایسه میانگین تغییرات درصد قابلیت هضم به تفکیک 

آورده شده 2مرحله فنولوژي در جدول ششهر اندام در 
نتایج نشان ). استانجام نشدهها مقایسه بین اندام(است 

مجموع برگ و (علوفه هضم درصد قابلیتدادند که میانگین 
زنی در مرحله پنجهدرصد57از violsusدر واریته ) ساقه

به دلیل . کاهش یافتدر مرحله رسیدگی بذردرصد44به 
اي ثبت ها پس از مرحله شیري بذر، دادهشدن برگخشک

). 2جدول (نشد 
هاي درصد پروتئین دهد که منحنینشان می1نمودار

villosusو podperaeهاي اریتهخام و عملکرد علوفه در و

که در حالی،کنندر را در مرحله ظهور سنبله قطع مییکدیگ
به لحاظ افت قابل مالحظه درصد hispidusدر واریته 
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در کلیه . باشداین اتفاق در مراحل اولیه رشد میپروتئین 
هاي مورد مطالعه بیشترین ماده خشک قابل هضم در واریته

در این مرحله فنولوژي البته . شداصل مرحله ظهور سنبله ح
کیلوگرم در هکتار اختالف 887با hispidusواریته 

. با دو واریته دیگر داشت) %5سطح (داري معنی
نتایج همچنین نشان دادند که برخالف واریته 

podperaeهاي ، در واریتهvillosus وhispidus تفاوت
بین ) %5سطح(ل هضم داري در عملکرد علوفه قابمعنی

روند تغییرات . دهی مشاهده نشددهی و ساقهمرحله سنبله
عملکرد پروتئین خام نیز از ابتداي رشد تا مرحله ظهور 

طورهبسنبله صعودي بوده اما پس از آن با افزایش سن گیاه
هاي تغییرات عملکرد کربوهیدرات. داري کاهش یافتمعنی

ه و آغاز تکامل محلول از ابتداي رشد تا مرحله ظهور سنبل
با . روند افزایشی داشته و پس از آن بتدریج کاسته شدبذرها

هاي رین عملکرد کربوهیدرات در واریتهوجود این بیشت
hispidus وpodperae در مرحله خمیري و در واریته
villosus 2نمودار(بدست آمددر مرحله ظهور سنبله.(

بودن اثرات دار با توجه به معنی:همبستگی بین صفات
ییرات عملکرد و متقابل واریته و مرحله فنولوژي و روند تغ

در مقاطع رشد رویشی هاي مورد بررسیصفات کیفی واریته
به کمی و کیفیو زایشی، مطالعه همبستگی بین صفات 

) بوزنی تا ظهور سنبلهپنجه) الف: تفکیک در دو مرحله
.شدشدن تا رسیدگی بذر انجام شیري

صفات قابلیت هضم با بستگی بین درصد ضرایب هم
پروتئین خام نیز بین ودرصد پروتئین خام و درصد خاکستر 

ها و در تمام مراحل خاکستر در کلیه واریتهدرصد و 
رابطه بین . دار بودصورت پایداري مثبت و معنیه، بفنولوژي

قابلیت هضم، درصد پروتئین و درصد صفات با ADFدرصد
البته . دار بودمعنیاًبصورت پایداري منفی و عمدتخاکستر

در podperaeدر واریته ضرایب همبستگی محاسبه شده 
ضرایب با وجود این . بوددار تمامی مراحل رشد بسیار معنی

دو و خاکستر درخام پروتئین درصد با ADFبینهمبستگی
احل در مرمنفی بودن با وجودhispidusو villosusواریته 

همبستگی ضرایب . بوددار نزنی تا ظهور سنبله معنینجهپ

نیز منفی و پایدار هاي محلولعملکرد علوفه و کربوهیدرات
با hispidusو vilosusهاي در واریتهاینوجودبا . بود

ضرایب ) رسیدگیا تمرحله شیري (افزایش سن گیاه 
ضرایب . شددار بسیار معنیهمبستگی بین دو صفت 

صفات هاي محلول با درصد کربوهیدراتهمبستگی میان 
در مراحل اولیه خاکسترقابلیت هضم، پروتئین خام ودرصد 
در . بوددار معنیغیرمثبت اما ) دهیزنی تا سنبلهپنجه(رشد 
همبستگی بین صفات مذکور که با افزایش سن گیاه حالی
.دبودارمعنیhispidusدر واریته و شد منفی 

درصد (و صفات کیفی خشکعملکرد علوفهرابطه بین 
،ناپایدار بودکم و)قابلیت هضم، خاکستر و پروتئین خام

) دهیسنبلهوزنیپنجه(در مراحل اولیه رشد کهطوريهب
خام و پروتئینهمبستگی بین عملکرد خشک با درصد 

اما با افزایش بود دار معنیمنفی و واریته هر سه خاکستر در 
داري بین آنها در معنیسن گیاه همبستگی مثبت و عمدتاً

.شدمشاهده بذرهامراحل فنولوژي شیري تا رسیدن 

بحث 
ها، مراحل فنولوژي در هریک از واریتهبا پیشرفت 

داري بین قابلیت هضم کل گیاه تا مرحله اختالف معنی
تبع آن اما با افزایش سن گیاه و بهنشددهی مشاهده ساقه

داري طور معنیه برگ این صفت بهافزایش نسبت ساقه ب
درصد قابلیت hispidusدر واریته کهطوريهب. کاهش یافت

درصد کاهش یافت 42درصد به55هضم ماده خشک از 
نیز کاهش کیفیت ) 1986(و همکاران Vogel). 2جدول (

گزارش ؟ ....... 6/44به 6/54علوفه در این واریته را از 
دلیل آن را تجمع سلولز و لیگنینی شدن دیواره وکرده

نیز در ) 2004(و همکاران Arzani. اندسلولی دانسته
بر میزان لوژيبررسی انجام شده بر روي اثر مرحله فنو

Agropyronگونه گراس مرتعی ازجمله پنجارزش غذایی 

trichophorumترین ارزش غذایی نتیجه گرفتند که باال
ي است که درصد برگ به ساقه در گیاه امربوط به مرحله
.داردبیشترین مقدار را
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روند کاهش درصد پروتئین خام در هر سه واریته با 
پیشرفت مراحل فنولوژي نسبت به قابلیت هضم شدیدتر بود 

. رسیددرصد7و مقدار آن در مرحله خمیري بذر به کمتر از 
ها از دامقابلیت هضم کمی بوده و نیاین مقدار پروتئین داراي

که علوفه معتقد است نیز ) 1388(ارزانی . کندتأمین نمیرا 
ن خام، وضعیت گوارش را پروتئیدرصد7با کیفیت کمتر از 

زیرا کمتر از مقدار ،کندکنندگان مختل میدر نشخوار
هاي مین نیتروژن مورد نیاز باکتريأپروتئینی است که براي ت

روتئین خام در واریته درصد پالبته . شودشکمبه استفاده می
podperae دهی از دو واریته زنی و ساقهمراحل پنجهدر

ها ئین برگدر هر سه واریته درصد پروت. دیگر بیشتر بود
Berdahlهاي این نتایج با یافته. ها بودتقریبا دو برابر ساقه

. داشتنیز موافقت ) 1994(و همکاران 
واریته از هاي محلول در هر سه درصد کربوهیدرات

ابتداي رشد تا مرحله ظهور سنبله روند نزولی داشت اما با 
ادامه رشد گیاه میزان آن در مرحله رسیدن بذر به حداکثر 

زیرا با افزایش سن گیاه و کاهش نسبت برگ به ،خود رسید
ساز چاره. یافتها در ساقه افزایش ساقه غلظت کربوهیدرات

ییرات درصد تغنیز با مطالعه) 1389(و همکاران 
هاي محلول در آب در مراحل مختلف رشد کربوهیدرات

Agropyronفنولوژیکی سه گونه گراس مرتعی ازجمله 

intermediumهاي نتیجه گرفتند که درصد کربوهیدارت
یابد و بیشترین آب با ادامه رشد گیاه افزایش میمحلول در

4/17هاي محلول در این گیاه به میزان درصد کربوهیدرات
.شدمشاهدهمرحله رشد کامل گیاه درصد در

ر ئذخاعلت باال بودن نتایج همچنین نشان دادند ب
، افت قابلیت villosusهاي محلول در واریته کربوهیدرات

ویژه در فصول گرم هب(در طول فصل رشد ) 2جدول (هضم 
. کمتر از دو واریته دیگر است) تکامل بذرزمانو در 

Radojevic نیز دریافتند در ارقام داراي ) 1994(و همکاران
کافی کربوهیدراتهاي محلول، افت قابلیت هضم در ر ئذخا

. فصول گرم تابستان کمتر است
هکتار درکیلوگرم1433با تولید hispidusواریته 

. داري با دو واریته دیگر داشتعملکرد خشک اختالف معنی

وژي کیفیت علوفه باال پرواضح است که در مراحل اولیه فنول
با وجودو میزان عملکرد کم است اما با افزایش رشد گیاه 

رواز این. شودلکرد علوفه از کیفیت آن کاسته میافزایش عم
عملکرد و نحوي که هیین بهترین زمان برداشت علوفه بتع

آل و اقتصادي باشد حائز اهمیت کیفیت علوفه در حد ایده
ازش ین زمان برداشت علوفه برهاي تعییکی از روش. است

هاي روند تغییرات عملکرد علوفه و صفات کیفی منحنی
زیرا ،اشدبصد پروتئین خام و قابلیت هضم میازجمله در

,Posselt(دار همبستگی منفی معنی و یا منفی ) 1994
,Jafari(داري غیرمعنی کمی و کیفیبین صفات ) 1998

مطالعه بیشترین ماده هاي مورددر کلیه واریته. وجود دارد
در این . شدخشک قابل هضم در مرحله ظهور سنبله حاصل 

کیلوگرم در هکتار 887با hispidusمرحله فنولوژي واریته 
. با دو واریته دیگر داشت) %5سطح (داري اختالف معنی

، عملکرد علوفه podperaeنتایج نشان دادند که در واریته 
داري بیشتر از طور معنیدهی بهدر مرحله سنبلهقابل هضم

نیل به بهترین کیفیت برايرواز این،دهی استمرحله ساقه
ترین زمان برداشت از مراحل علوفه در این واریته مناسب

. شودظهور سنبله تا مرحله شیري بذر توصیه می
عملکرد پروتئین خام از ابتداي رشد تا مرحله ظهور 

بوده اما پس از آن با افزایش سن گیاه بطور سنبله صعودي 
نیز )1388(ارزانی ). 2نمودار(داري کاهش یافت معنی

ها را در زمان ظهور سنبله حداکثر پروتئین خام در گراس
. کردگزارش 

رین عملکرد کربوهیدرات در نتایج نشان دادند که بیشت
در مرحله خمیري و در podperaeو hispidusهاي واریته

بدست آمددر مرحله ظهور سنبله villosusریته وا
فوق کمی و کیفیبا توجه به نتایج جمیع صفات ). 2نمودار(

در podperaeترین زمان برداشت علوفه در واریته مناسب
hispidusو vilosusهاي مرحله ظهور سنبله و در واریته

. شوددهی توصیه میدهی و سنبلهبین مرحله ساقه
افزایش غلظت گی صفات نشان دادند با نتایج همبست

درصد قابلیت هضم نیز افزایش ، پروتئین و خاکستر در گیاه
با مطالعه ارزش نیز) 2006(و همکاران Arzani. یابدمی
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هاي مرتعی در مراتع نشان دادند که غذایی برخی گونه
همبستگی مثبت بین میزان پروتئین خام و قابلیت هضم 

همچنین معتقد است ارتباط ) 1388(ارزانی . وجود دارد
کننده آن است هاي کیفی علوفه تداعیبین شاخصيدارمعنی

توان دیکر ها، میگیري بعضی از شاخصکه با اندازه
نتایج بررسی روي . هاي کیفیت علوفه را برآورد کردشاخص

Agropyron cristatumهاي فصل سرد شامل گراس

Festucaو arundinaceaوجود همبستگی لت بر دال
Soh(باشد روتئین میدار بین قابلیت هضم و پمثبت و معنی

et al., شود که این میمالحظه 3با دقت در جدول ). 1984
در مراحل hispidusو villosusهاي همبستگی در واریته

Jafari. باشددار نمیمعنی) دهیزنی تا سنبلهپنجه(اولیه رشد 

چچم دائمی همبستگی کم و نیز در ) a2003(و همکاران 
. اندکردهداري را گزارش غیرمعنی

قابلیت هضم، درصد صفات با ADFدرصد رابطه بین 
بصورت پایداري منفی و عمدتاًپروتئین و درصد خاکستر

نیز ) 1994(و همکاران Berdhal).3جدول(دار بود معنی
براي واریته NDFو ADFرابطه منفی بین قابلیت هضم با 

hispidus کردندگزارش .Arzani نیز ) 2006(و همکاران
و درصد قابلیت هضم و همچنین ADFهمبستگی منفی بین
هاي گیاهی مراتع زاگرسی در گونهADFبین پروتئین خام و

، تخمینی ADFمعتقد است ) 1388(ارزانی . کردندمشاهده 
لیگنین و سلولز موجود از قابلیت هضم بوده و بیانگر میزان

ADFتوان از هاي سلول گیاهی است و میدر دیواره

پذیري بینی هضمعنوان یک شاخص یا مقیاس براي پیشهب

چه مقدار آن در علوفه زیادتر هر البته . کردعلوفه استفاده 
و همکاران Soh. پذیري آن کمتر خواهد بودباشد، هضم

تگی منفی را مشاهده و پروتئین همبسADFنیز بین ) 1984(
کردند و نتیجه گرفتند که انتخاب همزمان در جهت پروتئین 

.بیشتر و فیبر کمتر مشکل است
هاي محلول درصد کربوهیدراتضرایب همبستگی میان 

کم و خاکستردرصد قابلیت هضم، پروتئین خام و صفات با 
زنی تا پنجه(در مراحل اولیه رشد که طوريهب،ناپایدار بود

نتایج . شدمنفی با افزایش سن گیاه ومثبت ) دهیسنبله
Humphreys. گزارش شده در منابع نیز متفاوت است

نیز همبستگی مثبت ) a2003(و همکاران Jafariو) 1989(
.کردندگزارش Lolium perenneبین این دو صفت را در 

همبستگی عملکرد علوفه و ضرایب البته 
نتایج همچنین . و پایدار بودمنفیهاي محلول کربوهیدرات

در ADFنشان دادند که رابطه عملکرد علوفه با میزان 
ا امکم و ناپایدار) دهیزنی تا سنبلهپنجه(ولیه رشد مراحل ا

ارقام رواز این. باشددار میبا افزایش سن گیاه منفی و معنی
پرمحصول در اوایل رشد گیاه داراي ترکیبات فیبري بیشتري 

نیز ADFافزایش سن و کاهش عملکرد علوفه بوده و با
و Jafariو ) Posselt)1994. یابدبشدت افزایش می

Loliumدر کشت متراکم )a2003(همکاران  perenne

بین قابلیت هضم و راداريهمبستگی منفی و غیرمعنی
و) Humphreys)1989حال با این،عملکرد علوفه یافتند

Jafari)1998 (مبنی بر همبستگی مثبت در نتایج متضادي
.اندکردهدار گزارش شرایط کشت فاصله

Elymus hispidusهاي در واریته) مجموع برگ و ساقه(فه علوکمی و کیفیمقایسه میانگین صفات -1جدول 

عملکرد
علوفه خشک

)Kg/h(

عملکرد
هضم قابلعلوفه 

)Kg/h(

عملکرد
خامپروتئین 

Kg/h)(

عملکرد
قندهاي محلول

)Kg/h(

ADF
(%)

هايکربوهیدرات
(%)محلول

پروتئین
(%)خام

قابلیت
(%)هضم

واریته

865b 412b 135a 70c 41/5a 7/7b 17/1a 47/6b
podperae

962b 490b 162a 100b 39/1b 10/1a 16/3a 50/3a
vilosus

1433a 689a 180a 134a 40/7ab 9/3ab 12/9b 47/4b
hispidus



...بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه سه واریته690

میانگین تیمارهایی که داراي حروف مشترك هستند بر 
داري در اي دانکن اختالف معنیاساس آزمون چند دامنه

.ندارند%5سطح 

Elymus hispidusهاي واریتهو مراحل مختلف فنولوژي در هاغییرات درصد قابلیت هضم در اندامت-2جدول 

میانگینpodperaevilosushispidusواریته
کلبرگساقهکلبرگساقهکلبرگساقهکلبرگساقهاندام

55/5ab57/9a57ab56/8a57/7a57a53/4bc56/5a55abc2/55زنیپنجه a4/57 a3/56 a

50/4d57/8دهیساقه a54bc54/8ab58a56ab51/3cd58/6a55abc2/52 b2/58 a2/55 a

0/44دهیخوشه fgh54/5ab49d47/3e57/8a52c4/45 ef48/5bc47de4/45 c6/53 b5/49 b

0/43شیري بذر fgh0/47 c45ef0/44 fg0/54 ab49d0/45 efg44/6c45ef9/43 d6/48 c3/46 c

0/43خمیري بذر fgh
-43fg44/7fg

-45ef0/43 fgh
-43fg5/43 de

-5/43 d

0/41رسیدگی h
-41g0/44 fg

-44fg42/2gh
-42fg4/42 e

-4/42 d

.ندارند%5داري در سطح اي دانکن اختالف معنیمیانگین داراي حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنه

Elymus hispidusهاي مختلفدر واریتهکمی و کیفیضرایب همبستگی بین صفات -3جدول

مرحله فنولوژيصفات
خشک علوفه

)Kg/h(
درصد

قابلیت هضم
درصد

قندهاي محلول
درصد

پروتئین خام
درصد
ADF

E
ly

m
us

 h
is

pi
du

s 
va

r.
 p

od
pe

ra
e

-90/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهدرصد قابلیت هضم **

78/0شیري تا رسیدگی **

-44/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهکربوهیدراتهاي محلول ns13/0 ns

-47/0شیري تا رسیدگی ns18/0- ns

-92/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهدرصد پروتئین خام ***95/0 ***33/0 ns

88/0شیري تا رسیدگی **68/0 *57/0- ns

ADFدرصد
78/0تا ظهور سنبلهدهی پنجه *96/0- ***02/0 ns85/0- **

-84/0شیري تا رسیدگی **85/0- **45/0 ns92/0- ***

-91/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهکلخاکستردرصد ***91/0 ***21/0 ns84/0 **86/0- **

83/0شیري تا رسیدگی **73/0 *57/0- ns96/0 ***97/0- ***

E
ly

m
us

 h
is

pi
du

s 
va

r.
 v

il
lo

su
s

-68/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهدرصد قابلیت هضم ns

61/0شیري تا رسیدگی ns

-24/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهکربوهیدراتهاي محلول ns14/0 ns

-84/0شیري تا رسیدگی **81/0- **

-88/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهدرصد پروتئین خام **47/0 ns46/0 ns

86/0شیري تا رسیدگی **84/0 **92/0- ***

ADFدرصد
65/0تا ظهور سنبلهدهی پنجه ns99/0- ***11/0- ns41/0- ns

-67/0شیري تا رسیدگی *94/0- ***90/0 ***93/0- ***

-96/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهکلدرصدخاکستر ***59/0 ns28/0 ns90/0 **55/0- ns

83/0شیري تا رسیدگی **87/0 **93/0- ***98/0 ***92/0- ***
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-67/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهدرصد قابلیت هضم ns

73/0شیري تا رسیدگی *

-53/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهکربوهیدراتهاي محلول ns46/0 ns

-77/0شیري تا رسیدگی **77/0- **

-75/0تا ظهور سنبلهدهی پنجهدرصد پروتئین خام *64/0 ns03/0 ns

89/0شیري تا رسیدگی ***78/0 **88/0- ***

ADFدرصد
69/0تا ظهور سنبلهدهی پنجه *95/0- ***66/0- ns55/0- ns

-79/0شیري تا رسیدگی **47/0- ns65/0 ns82/0- **

کلخاکستردرصد
-76/0تا ظهور سنبلهدهی پنجه *73/0 *09/0 ns98/0 ***63/0- ns

88/0شیري تا رسیدگی ***73/0 *88/0- **97/0 ***86/0- **

.دار استدرصد معنی1/0و5،1ترتیب در سطح احتمال هبضرایب همبستگی بین صفات ***:و**، *



...بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه سه واریته692

مقایسه روند تغییرات عملکرد علوفه خشک قابل هضم، پروتئین و -2نمودار 
hispidusو ) ب(vilosus،)الف(podperaeهاي قندهاي محلول در واریته

در مراحل مختلف رشد) پ(

مقایسه روند تغییرات عملکرد علوفه خشک و -1نمودار 
،)الف(podperaeهاي درصد پروتئین خام در واریته

vilosus)ب ( وhispidus)در مراحل مختلف رشد) پ
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Abstract
In order to determine the effects of phenological stages and the best harvesting time for
yield and quality traits in Elymus hispidus (var. hispidus var. podperae var.villosus), an
experiment was conducted in Cisab Research Station, Northern Khorasan, Iran during
2005-2006. The seeds of varieties were sown in a randomized completely block design
(RCBD) with three replications under dryland farming system. Forage yield was cut at
six phenological stages including vegetative, stemmy, ear emergence, milky, soft dough
seeds and maturity. Dry matter (DM) yield and five quality traits including Dry Matter
Digestibility (DMD), Water Soluble Carbohydrates (WSC), Crude Protein (CP), Acid
Detergent Fiber (ADF) and total Ash were estimated using Near Infra-Red spectroscopy
(NIRS). Data were analyzed using a split-plot in time design. Results showed
significant differences for all traits among the phenological stages. DMD, CP, and ash
were highest when the plants were immature and tend to drop sharply as the plants go to
soft dough stage. In contrast, the average values of ADF and DM yield increased from
vegetative to soft dough stage. WSC values were inconsistent over different
phenological stages. Var. villosus with average values of 50.3, 16.3, and 10.1 percent
for DMD, CP, and WSC, respectively had higher quality as compared with other two
varieties. Var. hispidus with average values of 1433 Kg/ha DM yield had higher
production as compared with two other varieties. However, its quality was low. The
results showed that the highest digestible yield and protein yield were obtained in ear
emergence stage for varieties. The results of correlation analysis showed positive and
significant relationship between DMD and both CP and ASH. Whereas, ADF and same
traits was negatively correlated. The correlation between DM yield and WSC with both
DMD and CF was low and inconsistent over six phenological stages.

Keywords: Elymus hispidus, phenological stages, forage yield, forage quality.


