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  دهيكچ

 يهـا ل در قالب طرح بلـوک ي به صورت فاکتوريشي آزمايات سه رقم سورگوم علوفهيفيتروژن بر عملکرد و ک  ي کود ن  يرتأث يبه منظور بررس  

د، پگـاه   يدفيش سه رقم اسپ   ي آزما يمارهايت.  در شهرستان رشت به مرحله اجرا گذاشته شد        ۱۳۸۹ ي در سه تکرار در سال زراع      يکامل تصادف 

ـ صـفات گ . تروژن خـالص از منبـع اوره بودنـد   يلوگرم ني ک۱۵۰ و ۱۰۰، ۵۰، )شاهد (تروژن صفري در چهار سطح کود ن    KFS2و    مـورد  ياهي

ن، درصد مـاده خـشک قابـل هـضم، درصـد            يبرگ، درصد پروتئ   شامل عملکرد علوفه خشک و تر، وزن خشک ساقه، وزن خشک             يابيارز

تروژن بر عملکرد علوفه و يدار کود ني معنتأثيردهنده س نشانانيه واريج تجزينتا .بودند) ADF (يدينده اسيرمحلول در شويبر غيخاکستر و ف

 يدينده اسـ  يرمحلـول در شـو    يبر غ ين، درصد ماده خشک قابل هضم و ف       يز بر عملکرد علوفه، درصد پروتئ     ي رقم ن  چنين  هم.  بود يفيصفات ک 

) لـوگرم در هکتـار   ي ک ۴۳۰۸۰(و خشک   )  در هکتار  لوگرمي ک ۱۵۵۸۸۷(زان عملکرد علوفه تر     ين م يشتريج نشان داد ب   ينتا. دار داشت ي معن تأثير

ش عملکرد علوفه تر و     يش به منظور افزا   ين آزما يج ا ين با توجه به نتا    يبنابرا.  بود KFS2تروژن در هکتار و رقم      يلوگرم ن ي ک ۱۵۰ يريکارگدر به 

 ييط آب و هـوا    يکتـار در شـرا    تـروژن در ه   يلوگرم ن ي ک ۱۰۰ ي با سطح کود   KFS2 کمتر رقم    ADFخشک، درصد ماده خشک قابل هضم و        

ـ تـروژن در هکتـار پ     يلـوگرم ن  ي ک ۱۵۰ يت بهتر علوفه باشد رقم پگاه با سطح کـود         يفيشود و اگر هدف ک    يشنهاد م يشهرستان رشت پ   شنهاد ي

   .شود يم
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۳۸  

  مقدمه

ط خشک و کم آب، رانـدمان       ي با شرا  يل سازگار يسورگوم به دل  

 بـه صـورت علوفـه تـر،         د علوفه باال  يمصرف آب باال، توان تول    

آيـد  ي با ارزش بـه شـمار مـ        ياهان زراع ي از گ  ييلويخشک و س  

، در منـاطق مختلـف   ياهان زراعـ ين گيتراه از مهمين گيا ).۴۲(

 ي سـورگوم بـرا  ييتوانـا . باشديخشک ممهيو ن ، خشکياحاره

 تحـت   يدکربن و گرم شدن جهان    ياکسيزان د يش م يد با افزا  يتول

دا خواهد کرد، چـرا کـه       ي پ يشتريت ب يط گرم و خشک اهم    يشرا

د يـ ط خـشک و تول    يد در شـرا   يـ ت تول يـ تحمل باال به گرما، قابل    

بـا توجـه بـه      ). ۲(باشـد   ي آن م  يهايژگياد از و  يست توده ز  يز

ــشاورز  ــود آب در بخــش ک ــ، تحقيکمب ــورد گي ــان يق در م اه

 دارد و به ي به کم آبيادي از جمله سورگوم که تحمل ز    يا علوفه

سـورگوم از   ). ۲۷(شـود   يتر م انيعروف است، نما  اهان م يشتر گ 

 به کمبود   ي خوب ي برخوردار بوده و سازگار    ييد باال يت تول يظرف

 يهــايژگــي عملکــرد و وي مختلــف دارد ولــيهــاميآب و اقلــ

تـروژن  ي کـود ن تـأثير  تحـت  يري آن به نحو چشمگ يکيولوژيزيف

  ). ۳۴ و ۲۵، ۱۵(رد يگيقرار م

ن عنـصر   يتـر ن را به عنوان مهـم     تروژين) ۳۲ (هاياوزماند و ر  

 يا محدودکننده در زراعت ذرت، سورگوم و ارزن علوفه        ييغذا

 )۷ (يبر طبـق نظـر بورقـا    اند، کردهي معرفيريدر مناطق گرمس

 از ياري از عوامل مهم محدودکننده عملکرد در بـس      يکيتروژن  ين

تـروژن  ين ن يگونه کـه تـام    همان. باشدي غالت م  يا برا يمناطق دن 

ت در  يريگـردد، عـدم مـد     ينـه مـ   يد عملکـرد به   يبب تول  س يکاف

تروژن منجر  ي ن يادير ز يتروژن مانند استفاده از مقاد    يکاربرد کود ن  

. شـود ي مـ  ينيرزمي ز يها آب ي مانند آلودگ  يج سوي يجاد نتا يبه ا 

شتر يـ د علوفه ب  ي تول يتروژن برا ينه کود ن  يزان به ين م يين تع يبنابرا

ـ ست به و  يط ز يو کاهش خسارت به مح      يت آب امـر   يـ فيژه ک ي

 از  يکـ يشه  يـ تروژن هم يت کود ن  يريلذا مد ). ۲۲( است   يضرور

.  بـوده اسـت    ي در مطالعـات کـشاورز     يات زراع ين عمل يترمهم

تـروژن  ي کـود ن   يد علوفه سورگوم معموال با دادن مقدار کمـ        يتول

ـ اه واکـنش ز   يـ ن گ يشود اما ا  يت م يريمد  بـه کـاربرد کـود       يادي

 مثبـت کـود   تـأثير در خـصوص   ).۳۵ (دهـد يتروژن نـشان مـ    ين

 از جمله ذرت، سـورگوم و ارزن        يريان گرمس يتروژن در گندم  ين

ب به اتفـاق آنهـا      يت قر ي وجود دارد و اکثر    ي متعدد يهاگزارش

تـروژن  يش مـصرف کـود ن     ياند که افـزا   ن نکته اذعان نموده   يبه ا 

ـ اد عملکرد علوفه شده است، با ا      يموجب ازد  ن تفـاوت کـه بـا       ي

م و  ي آب و هوا، اقل    يهايژگيش و و  ي آزما ياتوجه به  محل اجر    

مار برتر متفاوت بوده است بـه       يا ت يتروژن  ي ن يخاک، سطح کود  

تروژن در سورگوم   ينه کود ن  يش مقدار به  يطور مثال در چند آزما    

ــه ــرآورد گردي ک۲۰۰د يدفي اســپياعلوف ــار ب ــلــوگرم در هکت   دي

  ).۲۴ و۱(

لوفه نيـز  از     ت ع يفي عالوه بر عملکرد، ک    يااهان علوفه يدر گ 

 تـأثير  علوفـه  كيفيـت  بهبـود . ت زيـادي  برخـوردار اسـت   ياهم

. دارد گوشـتي  و لبنـي  هـاي فرآورده توليد بر افزايش چشمگيري

ــه از آگــاهي ــرات و كيفيــت علوف  مراحــل مختلــف در آن تغيي

 براي دام نياز مورد ميزان علوفه تعيين اساسي موارد از فنولوژيك

 اهميت با مراتع به دام ورود سبمنا زمان چرا و  ظرفيت محاسبه

 كيفيـت  از آگـاهي  نيز يااهان علوفهيدر زراعت گ). ۴(باشد مي

برداشت  زمان مورد در گيريتصميم دام نيازهاي غذايي  و علوفه

 علوفـه،   كيفـي  يهاصفت بين  از ).۱۹(سازد  مي ممكن را علوفه

 پـروتئين  و آب در محلـول  قندهاي قابليت هضم، درصد افزايش

 هـستند  برخوردار زيادي اهميت از گياه فيبر كاهش درصد و خام

). ۴۴( را دارنـد  يدامـ  هـاي فـرآورده  افزايش در تأثير و بيشترين

تروژن بر عملکـرد و  ي کود ن تأثير ي حاضر با هدف بررس    پژوهش

 رشـت اجـرا     ييط آب و هـوا    ي در شرا  يات سورگوم علوفه  يفيک

  .شد

  

  هامواد و روش

 يت پوشش سـازمان جهـاد کـشاورز       ش در مزرعه تح   ين آزما يا

ر از توابع خمام    ي گورابج يشهرستان رشت، روستا  (الن  ياستان گ 

 ۲۷ درجه و ۳۷ يياي شمال رشت، عرض جغراف    يلومتري ک ۱۵در  

 بـا  يقه شـرق ي دق۴۳ درجه و    ۳۵ يياي و طول جغراف   يقه شمال يدق

.  انجـام شـد    ۱۳۸۹يدر سال زراع  ) اير سطح در  ي متر ز  ۲۴ارتفاع  

زان يـ ن م يانگيـ م مرطـوب بـوده و م      ي اقلـ  ي دارا شهرستان رشت 



  …د نيتروژن بر عملکرد و کيفيت سه رقم سورگوم تأثير کو 

۳۹  

ــدگ ــاله ۳۰ يبارن ــا در ن۱۳۵۷-۸۷ س ــال در  ي و دم ــه اول س م

وس ي درجه سلس۳/۲۱متر و يلي م۴۲۰ب يشهرستان رشت به ترت

قبل از شروع آزمايش از خاك مزرعه براي تعيين بعـضي           . است

گيـري بـه عمـل آمـد          هاي فيزيكي و شـيميايي نمونـه        از ويژگي 

ـ ش به صـورت فاکتور    ين آزما ي ا ).۱ جدول( ل در قالـب طـرح      ي

عوامـل مـورد    .  با سه تکرار انجام شـد      ي کامل تصادف  يهابلوک

 و چهار سطح کـود      KFS2د، پگاه،   يدفيمطالعه شامل سه رقم اسپ    

ــروژن صــفر ين ــاهد(ت ــوگرم ني ک۱۵۰ و ۱۰۰، ۵۰، )ش ــروژن يل ت

ف هشت  يها شامل پنج رد   ابعاد کرت . خالص از منبع اوره بودند    

ـ  رد يمتر و رو  ي سانت ۶۵ با فاصله    يمتر . متـر بـود   ي سـانت  ۸ف  ي

لوگرم در هکتـار    ي ک ۵/۱زان  ي و به م   يکاشت بذر به صورت دست    

ـ ن شـامل شـخم، د     يه زم يات ته يعمل. صورت گرفت  سک زدن،  ي

کـردن  ادهين و پ  ي زم يساز پس از آماده  .  بود ي و مرزبند  يکشماله

 و بـا    يفـ يد کاشت بذر بـه صـورت ر       ۵/۳/۱۳۸۹خ  يطرح در تار  

 بوته در هکتار در نظر      ۱۹۲۰۰۰ها  دست انجام شد و تراکم بوته     

 عدد در هر    ۳ ي ال ۲ به تعداد    يبذور پس از ضدعفون   . گرفته شد 

-ياريـ  بالفاصله بعد از کاشـت و آب       يارين آب ياول. دشکپه کشت   

سـبز شـدن    بعـد از    . کبـار انجـام شـد     ي روز   ۷ هـر    ي بعـد  يها

-ات تنـک  يـ  عمل ي برگ ۲-۴احل  ها به مر  دن آن يها و رس  اهچهيگ

ـ  رو يل رشد کند در ابتدا    يبه دل . ديکردن انجام گرد   ش، هجـوم   ي

 ين، بـرا  يبنـابرا .  هرز در مزرعـه مـشاهده شـد        يهاد علف يشد

 در دو مرحله و علفکـش       يدستنيهرز از وج  يهامبارزه با علف  

  .بنتازون استفاده شد

  قبـل  ييت علوفه، برداشت نها   يفي از کاهش ک   يري جلوگ يبرا

 متر بود، انجام    ۲ تا   ۸/۱ن  يها ب  که ارتفاع بوته   ي و زمان  ياز گلده 

ـ  به طور تصادفي و با رعا      ييبرداشت نها . شد  از  هيت اثـر حاشـ    ي

 و ي متر مربع، به روش دسـت ۵/۱۰ هر کرت معادل     يانيخطوط م 

صفات عملکرد تر، عملکرد علوفـه  . با استفاده از داس انجام شد  

علوفـه تـر    . گيـري شـد    انـدازه  خشک، تعداد پنجه و قطر سـاقه      

لوگرم در  يق بالفاصله توزين و بر حسب ک      ي دق يحاصل با ترازو  

 دو كيلوگرمي از هر کرت      يدو نمونه تصادف  . دشهکتار محاسبه   

كـن    و خشك كردن در دستگاه خشك      يفيجهت تعيين صفات ک   

 درجه ۱۰۰ در دماي )ICRISAT(سات يکريا طبق دستور) آون(

ت، بـراي بـرآورد ميـزان عملكـرد          سـاع  ۲۴وس به مـدت     يسلس

 خـشک شـده بـا       يهـا نمونـه ). ۹(علوفه خشك برداشـت شـد       

الن يه دام  دانشگاه گ  يشگاه تغذ يکننده علوفه در آزما   دستگاه خرد 

قات يسازمان تحق   بذر يشگاه تکنولوژ يکامالً خرد شده و به آزما     

 هـا بـا دسـتگاه     يريگاندازه. منتقل شد ) تهران(ها و مراتع    جنگل

NIR  شده شامل ميزان    يريگ اندازه يفيصفات ک . صورت گرفت 

 Total(زان خاکستر خام ي، م)Crude protein() CP(ن خاميپروتئ

ash()ASH(زان مــاده خــشک قابــل هــضميــ، م)Dry matter 

digestibility() DMD (ــريفزان يــو م نده ي در شــورمحلــوليغ ب

ــ ــد Acid detergent fiber( (ADF)(يدياس ــرا). ۲۱( بودن  يب

 Excel و   SAS ي و رسم نمودارها از نـرم افزارهـا        يه آمار يجزت

 SASافزار   مربوط با استفاده از نرميمحاسبات آمار. استفاده شد

 انجـام   يمارها با استفاده از آزمون تـوک      ين ت يانگيسه م يو مقا  9.1

  .شد

  

  ج و بحث ينتا

  عملکرد علوفه تر و خشک

لکرد علوفه تر و انس نشان داد که عميه وار يج حاصل از تجز   ينتا

 سـطوح کـود     تـأثير ک درصد تحـت     يخشک در سطح احتمال     

ـ مقا). ۲ جـدول (دار اسـت    يتروژن و رقـم معنـ     ين ن يانگيـ سه م ي

تروژن، عملکـرد علوفـه تـر و        يش کود ن  يصفات نشان داد با افزا    

لـوگرم  ي ک ۱۵۰ ي که سطح کـود    يافت، به طور  يش  يخشک افزا 

 ۱۵۵۸۸۷(د کـرد    يـ ن عملکـرد را تول    يشتريـ تروژن در هکتـار ب    ين

لوگرم در هکتار علوفه    ي ک ۴۳۰۸۰لوگرم در هکتار علوفه تر و       يک

تـروژن  يمار عدم مصرف کـود ن   ين عملکرد در ت   يو کمتر ) خشک

 يز حاک ير محققان ن  يج مطالعات سا  ينتا). ۳جدول   (به دست آمد  

ش عملکـرد   يتروژن باعث افـزا   يش مصرف ن  ياز آن است که افزا    

-ين امر را مـ    يعلت ا ). ۳۴ و   ۲۴،  ۲۰(ود  شي م يااهان علوفه يگ

اهان به خصوص در    ي گ يانهيتروژن در رشد سبز   يتوان به نقش ن   

) ۳۸( اسـپونر و همکـاران  .  خاک نسبت دادنه رطوبتيط به يشرا

ــستق يدر ــه مـ ــه رابطـ ــد کـ ــيميافتنـ ــطوح مختلـــف ي بـ   ن سـ
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۴۰  

   مشخصات فيزيکي و شيميايي خاک مزرعه مورد آزمايش.۱جدول 

  عمق

  )متر يسانت(

 درصد

کربن 

  يآل

کالس 

  يبافت

درصد 

  اشباع

درصد 

  رطوبت
  تهيدياس

مواد 

 يخنث

  کننده

هدايت 

الکتريکي 

)dS/m(  

درصد 

نيتروژن 

  کل

پتاسيم قابل 

 جذب

) mg/kg(  

فسفر قابل 

 جذب

)  mg/kg(  

  ۴/۲۷  ۳/۱۷۸  ۱۴/۰  ۲۸/۱  ۶/۵  ۴/۷  ۲/۴  ۵/۵۱  ي لوميشن  ۴۲/۱  ۳۰-۰

  

آنهـا  . ار اسـت   برقـر  ياتروژن و عملکرد سورگوم علوفـه     يکود ن 

تـروژن در   يلـوگرم ن  ي ک ۱۰۰ ين عملکرد را در سطح کود     يشتريب

 ۵۰و  ) صـفر ( شـاهد    يمارهاين ت ي ب يهکتار به دست آوردند ول    

. دا نکردنـد  يـ  پ يداريتـروژن در هکتـار تفـاوت معنـ        يلوگرم ن يک

تـروژن توسـط    يش کود ن  يجه افزا يست توده کل در نت    يش ز يافزا

ز گـزارش  يـ ن) ۲۸( و همکاران  مون اورتگا يو ل ) ۸(بورل و هامر    

  .شده است

ـ برين عملکـرد ه   يانگيسه م يمقا ن يشتريـ دها نـشان داد کـه ب      ي

لوگرم در هکتار   ي ک KFS2) ۴۰۵۱۷عملکرد علوفه مربوط به رقم      

ــري ک۱۵۶۸۴۸علوفــه خــشک و  و ) لــوگرم در هکتــار علوفــه ت

لـوگرم در هکتـار مـاده       ي ک ۳۱۵۵۱(ن مربوط به رقم پگـاه       يکمتر

بـود  ) لوگرم در هکتار علوفه تـر     ي ک ۱۱۱۸۸۰د  يدفيخشک و اسپ  

ـ که علت کمتر بودن عملکـرد مـاده خـشک در ا         ). ۳جدول  ( ن ي

ـ ن بود که ا   يگر ا يرقم نسبت به دو رقم د      ن رقـم از دوره رشـد       ي

ـ  و زا  يشي برخوردار بود و مراحل رشد رو      يترکوتاه  را بـا    يشي

مـاده   جـه عملکـرد  ي پشت سـر گذاشـته و در نت  يشتريسرعت ب

گر يد ماده خشک در سورگوم همانند د      يتول. کمتر بود خشک آن   

 از دوره رشد است لذا کـاهش دوره رشـد           ي تابع ياهان زراع يگ

و ) ۱۳(ن مختلف باعث کـاهش عملکـرد خواهـد شـد         يبه عناو 

ن مـاده   يشتريتر ب ي با طول فصل رشد طوالن     KFS2برعکس رقم   

جـه  يد کرد از آنجا کـه عملکـرد نت        يخشک و درصد ساقه را تول     

ـ سنتز و استفاده از تـابش در طـول فـصل رو           توف ش اسـت، بـا     ي

زان فتوسنتز و بـالطبع عملکـرد اضـافه         ين دوران، بر م   يش ا يافزا

 را در فاصـله     يشتريـ ررس مدت زمـان ب    يارقام د ). ۱۴(شود  يم

 تجمع ماده خـشک در      يياه و رشد نها   يع گ يزمان دوره رشد سر   

 ماده خشک   ل ارقام زودرس  ين دل يکنند و به هم   ي م يسورگوم ط 

تروژن و رقم بر عملکـرد علوفـه   يبرهمکنش ن. )۶(  دارنديکمتر

ن دو عامل به طور     يرا ا يز). ۲جدول  (دار نبود   يتر و خشک معن   

-ي مـ  تـأثير تقل بر عملکرد علوفـه تـر و خـشک           جداگانه و مس  

توان بيان نمود افـزايش عملكـرد در         به عبارت ديگر مي    .گذارند

قم از رونـد مـشابهي برخـوردار    ف نيتروژن در هر سه راثر مصر 

  .بود

 
  وزن خشک ساقه

ک درصـد   يوزن خشک ساقه در ارقام مختلف در سطح احتمال          

دها نشان داد کـه     يبرين ه يانگيسه م يمقا). ۲جدول  (دار شد   يمعن

ن مـاده خـشک سـاقه را     ين و رقم پگاه کمتـر     يشتري ب KFS2رقم  

 بــا طــول فــصل رشــد KFS2رقــم ). ۳جــدول (د کردنــد يــتول

. د کـرد  يـ ن ماده خـشک و درصـد سـاقه را تول          يشتريتر ب  ينطوال

 از  ياگـر علوفـه   ياهـان د  يسه با گ  ي در مقا  يا علوفه يهاسورگوم

تـروژن بـر وزن     ي ن تـأثير .  برخـوردار هـستند    يشتريزان ساقه ب  يم

ــيــخــشک ســاقه در ســطح احتمــال  ــود يک درصــد معن   دار ب

زن تـروژن نـشان داد کـه و       ين کـود ن   يانگيـ سه م يمقا). ۲جدول  (

تـروژن  يش مـصرف ن   ي بـا افـزا    يداريخشک ساقه به طـور معنـ      

تـروژن  يلوگرم ن ي ک ۱۵۰مار مصرف   ي که ت  يافت به طور  يش  يافزا

د مـاده خـشک سـاقه را بـه خـود            ين مقدار تول  يشتريدر هکتار ب  

گـزارش  ) ۳۰( و همکـاران     يموسـو ). ۳جدول  (اختصاص داد   

ش يدار بـا افـزا    يکردند که عملکرد خشک سـاقه بـه طـور معنـ           

مـار مـصرف    ي که ت  يافت به طور  يش  يتروژن افزا يمصرف کود ن  

  ن يشتريـ  تن در هکتار ب    ۰۵/۳تروژن در هکتار با     يلوگرم ن ي ک ۱۳۶
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۴۱  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۱۳۹۲/ دهم شماره  /  سومسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۴۲  

برهمکنش رقم  . د ماده خشک ساقه را به خود اختصاص داد        يتول

). ۲جــدول (دار نبــود ين خــشک ســاقه معنــتــروژن بــر وزيو ن

ن عوامل به طور مـستقل     يشود که ا  ي م يريگجهين نت ين چن يبنابرا

  .گذارندي متأثيرو جداگانه بر وزن خشک ساقه 

  

  وزن خشک برگ

ن وزن خشک برگ ارقام مختلف      يدار ب ي تفاوت معن  ۲در جدول   

 کـه  ن ارقام نـشان داد  يانگيسه م يمقا. ه شد ديد ياسورگوم علوفه 

ن و رقـم    يشتريـ لوگرم در هکتـار ب    ي ک ۹/۱۳۵۰۶د با   يدفيرقم اسپ 

ن وزن خشک بـرگ را      يلوگرم در هکتار کمتر   ي ک ۴/۷۵۸۳پگاه با   

تروژن بر عملکرد خشک برگ در سطح     ياثر ن ). ۳جدول  (داشتند  

ن کود يانگيسه ميمقا). ۲جدول (دار بود يک درصد معن  ياحتمال  

ش سـطوح   يبـا افـزا   تروژن نـشان داد کـه وزن خـشک بـرگ            ين

 ۱۵۰مـار مـصرف     ي کـه ت   يدا کـرد بـه طـور      يش پ يتروژن افزا ين

ــا يلــوگرم نيک ــار ب ــار ي ک۵/۸۳۷۱تــروژن در هکت لــوگرم در هکت

د ماده خشک برگ را به خود اختـصاص داد          ين مقدار تول  يشتريب

ن يشات خود به ا   يدر آزما ) ۳۰( و همکاران    يموسو). ۳جدول  (

 ۴۶ و   ۹۲ بـه    ۱۳۸ژن از   تـرو يدند که کاهش مـصرف ن     يجه رس ينت

ب يـ هـا را بـه ترت     د ماده خشک در بـرگ     يلوگرم در هکتار تول   يک

تـروژن  ين× برهمکنش رقـم    .  درصد کاهش داد   ۷۹/۳۲ و   ۹۵/۱۴

ن ين چنـ يبنـابرا ). ۲جـدول  (دار نبـود  يبر وزن خشک برگ معن 

ن عوامل به طور مستقل و جداگانه بـر         يشود که ا  ي م يريگجهينت

  .گذارندي متأثيروزن خشک ساقه 

  

  نيدرصد پروتئ

 ييارزش غـذا   اسـت کـه      ي از صفات مهمـ    يکين  يمعموال پروتئ 

ـ ج تجزي اسـاس نتـا  بر. )۲۶(کند  ين م ييعلوفه را تع   ـ ه واري انس ي

اه سـورگوم   ين گ يتروژن و ارقام بر درصد پروتئ     ير مختلف ن  يمقاد

تـروژن  ين). ۲جـدول (ذاشتند   گ تأثيرک درصد   يدر سطح احتمال    

اه ي گ ياتي ح يندهاي که در فرآ   يتيعدد و با اهم   ف مت يل وظا يبه دل 

ر عناصـر،   يش از سا  ي است که کمبود آن ب     يدهد، عنصر يانجام م 

 يتأثيرتروژن عالوه بر    ين. کندي را محدود م   ياهان زراع يد گ يتول

 ي اصلي از ساختارها  يکيگذارد چون   ي م ي عملکرد کم  يکه رو 

تن درصـد   باشـد، سـبب بـاال رفـ       ينه مـ  ي آم يدهايها، اس مولکول

شتر از مقدار مورد    يتروژن ب ي ن يشود و به طور کل    يز م ين ن يپروتئ

شـود  ياه مـ  يـ ن در گ  ي پروتئ يش محتوا ياز عملکرد، باعث افزا   ين

 ي دام يها فراورده يها جز اصل  نين که پروتئ  يبا توجه به ا   . )۳۱(

 مهم دارنـد    ي دام نقش ساختمان   يهاچهيبوده و در ساختمان ماه    

ت يـ ن بـاال از اهم    ي بـا درصـد پـروتئ      ي از ارقام   لذا استفاده  ).۱۸(

در مــورد بــرهمکنش رقــم و .  برخــوردار خواهــد بــوديخاصــ

ک درصـد   يدار در سطح احتمال     ين اثرات معن  يتروژن بر پروتئ  ين

 است که واکنش    ين معن يجه به ا  ين نت يا). ۲جدول  (مشاهده شد   

 جدولدر  همانطور که   . کسان نبوده است  يتروژن  يارقام به کود ن   

ن مربوط به رقم پگاه و      ين درصد پروتئ  يشود باالتر ي مشاهده م  ۴

شـود کـه    ي مشاهده م  چنين  هم. تروژن بود يلوگرم ن ي ک ۱۵۰مقدار  

ن يتـروژن درصـد پـروتئ     ير ن يش مقـاد  يز با افـزا   ير ارقام ن  يدر سا 

 گـزارش کردنـد   )۲۹ ( و همکـاران   يرلوحيم. افته است يش  يافزا

لوگرم در هکتـار،    ي ک ۲۳۰ تا   ۱۴۰تروژن از   يش مقدار ن  يکه با افزا  

 يان در سـورگوم علوفــه يعملکـرد علوفـه تـر و درصـد پـروتئ     

لــوگرم ي ک۲۰۰ ي ســطح کــود)۱ (يخــانيآقاعل .افــتيش يافــزا

ت علوفـه در    يـ فين ک يدن به باالتر  ي رس يتروژن در هکتار را برا    ين

 ي در بررسـ   )۲۳ (کارآموزان و همکاران  . شنهاد کردند يسورگوم پ 

 در  يات علوفه سه رقم سورگوم علوفـه      يفير ک تروژن ب ياثر کود ن  

تـروژن  يلوگرم در هکتـار ن    ي ک ۱۵۰کرمان نشان دادند که مصرف      

زان يـ ن م يشتري تن در هکتار ماده خشک، ب      ۸/۱۵د  يخالص با تول  

    .ن را به خود اختصاص داديقند و پروتئ

  

  درصد ماده خشک قابل هضم

ژن بر درصـد  تروير مختلف نيانس مقاديه واريج تجزيبراساس نتا 

ـ  احتمـال اه سـورگوم در سـطح       يـ ماده خشک قابل هضم گ     ک ي

ها نشان داد   ن داده يانگيسه م يمقا). ۲جدول  (دار شد   يدرصد معن 

لوگرم ي ک ۱۵۰مار  ين درصد ماده خشک قابل هضم با ت       يشتريکه ب 

خـشک   ن درصـد مـاده    يتروژن در هکتار به دست آمد و کمتر       ين

ــه ت    ــوط ب ــضم مرب ــل ه ــود   يقاب ــاهد ب ــار ش ــدول (م    ). ۳ج
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۴۳  

  ن و درصد خاکستريتروژن بر درصد پروتئياثر برهمکنش رقم و ن. ۴جدول 

  درصد خاکستر  نيدرصد پروتئ  تروژنين  رقم

۴/۸  صفر  i ۴/۵ f-g 

KFS2  ۵۰  ۱/۱۰ e-h ۲/۶ bc 

  ۱۰۰  ۷/۱۰ d-g ۳/۶ bc 

  ۱۵۰  ۲/۱۱ b-d ۸/۶ a 

۳/۸  صفر   ij ۷/۵ ef 

۸/۹  ۵۰  ديدفياسپ h ۹/۵ d 

  ۱۰۰  ۷/۱۰ d-f ۲/۶ b 

  ۱۵۰  ۸/۱۱ bc ۹/۶ a 

۴/۸  صفر   i ۶/۵ e-g 

۲/۱۱  ۵۰  پگاه b-d ۷/۵ de 

  ۱۰۰  ۹/۱۱ b ۲/۶ bc 

  ۱۵۰  ۹/۱۲ a ۹/۶ a 

  . استيماري در سطوح تي درصد بر طبق آزمون توک۵دار در سطح يکسان در هر ستون نشان دهنده عدم تفاوت معنيحروف 

  

ر مختلـف   يش مقـاد  يشـود کـه بـا افـزا       ي مشاهده م  ۳در جدول   

ت يـ قابل. ابدييش م يز افزا ياه ن ي ماده خشک قابل هضم گ     تروژنين

ـ ات داخل سلول بـه د     ي به نسبت محتو   يهضم علوفه بستگ   واره ي

ات داخــل ســلول عمــدتاً از يــکــه محتويدر حــال. ســلول دارد

 ييت هـضم بـاال    يکه قابل ( محلول   يهانيها و پروتئ   دراتيکربوه

ش  ماننـد دمـا، تـن      يطـ يعوامـل مح  . ل شـده اسـت    يتشک) دارند

تـروژن  ي مانند کـود ن    ياهيه، نوع خاک و عوامل تغذ     ي، سا يرطوبت

ش کـود   ين پـژوهش بـا افـزا      ي دارند و در ا    تأثيرت هضم   يبر قابل 

افـت و در    يش  ي محلول داخل سلول افـزا     يهانيتروژن، پروتئ ين

 يداور(ش درصد ماده خشک قابل هضم شـد         يجه باعث افزا  ينت

ن و درصد ماده    ي درصد پروتئ  يد و فاکتورها  يزان تول يبر اساس م  

 يهـا  نيزان پـروتئ  يـ  شده است، نـه م     يابيخشک قابل هضم ارز   

ان کردنـد کـه     يـ  ب )۳۶ (شماع و همکـاران   ). محلول داخل سلول  

ر ياه در مقـاد   يـ ش درصد ماده خـشک قابـل هـضم گ         يعلت افزا 

تروژن، سطح بـرگ    يش ن يباشد که با افزا   ين م يتروژن ا يمختلف ن 

 دارد و مـاده  يشتريـ اه فتوسنتز ب يجه گ ي نت افته و در  يش  ياه افزا يگ

-يم مـ  ي تقـس  ي و مواد آل   يرآلياه که به دو جزء مواد غ      يخشک گ 

اه ين آنها در گيترها که مهمدراتيشود باعث ساخته شدن کربوه

ـ  يـ  م چنـين   هم،  استسورگوم نشاسته    هـا و   ني، پـروتئ  يزان چرب

 جه ماده خشک قابـل هـضم      يافته و در نت   يش  ي افزا ي آل يدهاياس

ـ ج تجز ينتـا . ابدييش م يتروژن افزا يش ن ياه با افزا  يگ ـ ه وار ي انس ي

ها از لحاظ درصد ماده خشک قابـل هـضم   ن رقمينشان داد که ب 

 وجـود دارد    يداريک درصـد اخـتالف معنـ      يدر سطح احتمال    

 يها نشان داد که رقم پگـاه دارا        داده نيانگيسه م يمقا). ۲جدول  (

صد ماده خشک قابل هـضم      ن در يد کمتر يدفين و رقم اسپ   يشتريب

 نـه  بررسـي  در) ۴۴ (لمـن و همکـاران  يو). ۳جدول(را دارا بود    

 تـرين  مهم گياهان سلولي هايديواره كردند گزارش گياهي گونه

 پايين دليل. باشديم خشك ماده هضم قابليت در گذارتأثير عامل

 را  KFS2رقم   نسبت اسپيدفيد سورگوم خشك ماده درصد بودن

بـر  .  و قطـر کمتـر آن نـسبت داد         ADF بـودن  تربـاال  توان به يم

تـروژن  يش برهمکنش رقم و ن    يانس آزما يه وار يج تجز ياساس نتا 

). ۲جـدول   (دار نبـود    ياه سورگوم معنـ   يبر درصد ماده خشک گ    

ن عوامل به طور مستقل و جداگانـه بـر درصـد            يک از ا  يرا هر يز

 يات هضم ماده خشک علوفـه     يقابل. گذارندي م تأثيرماده خشک   
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ـ ا باشد،ي درصد م  ۹۵ تا   ۸۵ن  يب  ۷۰ونجـه حـدود     يعـدد در     ني

شـود کـه    يش مـشاهده مـ    ين آزمـا  يو در ا  ) ۱۷(باشد  يدرصد م 

ت يـ چـرا کـه قابل    دارد،ييت هـضم بـاال   ي قابل ياسورگوم علوفه 

ـ نمايافت علوفه را حداکثر مـ يهضم باال در  ل ي تبـد ييد و کـارا ي

ـ  عالوه بر ا   بخشد و يوان بهبود م  يله ح يوس را به  يعناصر مغذ  ن ي

ر يد شـ يـ و تول ش وزني افـزا ين صفت برايترت هضم مهميقابل

 قابل  ينده انرژ يماده خشک قابل هضم اغلب نما     ). ۱۱(باشد  يم

گـر  ي و د  يزان انـرژ  يـ م بـا م   يو ارتباط مستق  ) ۱۰(باشد  يهضم م 

ــذ ــواد مغ ــل دريم ــت توســط دام دارد ي قاب ــ).۴۱(اف  و ي ارزان

ت يـ فين ک يـي  تع يخشک را بـرا   ت هضم ماده    يقابل) ۵(همکاران  

ت يـ گزارش کرد کـه قابل  علوفه مورد توجه قرار دادند و اسکوار

 ي، کاف ي دام در حالت نگهدار    ي درصد برا  ۵۰هضم ماده خشک    

  ). ۵(باشد يم

  

  درصد خاکستر

 يمواد معـدن  . باشدي م ي خاکستر علوفه، شامل مواد معدن     يمحتو

هـا،  ميت آنـز  يـ الهـا، فع  د هورمـون  يها، تول نيتامي ساخت و  يبرا

 به  يک که بستگ  يولوژيزي ف يندهاي از فرآ  ياريساخت بافت و بس   

 بـر اسـاس     .)۱۶ (باشدياز م يد دارد، مورد ن   ي و تول  يرشد، سالمت 

ـ ه وار يج تجز ينتا تـروژن بـر درصـد      يانس بـرهمکنش رقـم و ن      ي

دار ي درصـد معنـ    ۵اه سورگوم در سطح احتمال      يخاکستر خام گ  

ن درصـد   يشتريـ شود کـه ب   ي م يدهد ۴در جدول   ). ۴جدول  (بود  

 ۱۵۰مـار   يد و پگاه در ت    يدفي اسپ يهاخاکستر خام مربوط به رقم    

 KFS2ن آن مربوط بـه رقـم        يتروژن در هکتار و کمتر    يلوگرم ن يک

شـود بـا    ي مـشاهده مـ    چنـين   هـم  .مار شاهد به دست آمـد     يدر ت 

ش يتروژن، درصـد خاکـستر خـام افـزا      ير مختلف ن  يش مقاد يافزا

ر مختلـف   يش درصـد خاکـسترخام در مقـاد       يفزاعلت ا . ابدييم

 يشي رو يهاتروژن، قسمت يش ن يباشد که با افزا   ين م يتروژن ا ين

د و هرچه   ينماي م ياديز رشد ز  يشه ن ي کرده و ر   ياه رشد بهتر  يگ

شتر يز ب ي ن ي داشته باشد، جذب مواد معدن     يشتريشه گسترش ب  ير

ز يـ  ن يرشتيـ  مقـدار ب   يد مواد آل  ياه عالوه بر تول   يخواهد شد و گ   

 علـت کـاهش     چنـين   هـم دارد و   ي را در خود نگه م     يمواد معدن 

 سـلولي  هـاي ديوارهن است که ي اKFS2درصد خاکستر در رقم 

 لـذا  باشـند ي مـ گياهـان  در معدني مواد ذخاير ترين مهم گياهان

 درصـد  كـاهش  بـا  سـلولي  هـاي ديـواره  درصـد  كاهش احتماال

زان خاکـستر  يـ ماه، يـ ش سـن گ يبا افزا ).۳( است همراه خاكستر

-يش سن را ميزان خاکستر با افزا  يل کاهش م  يدل. ابدييکاهش م 

 موجـود در  ي غلظـت عناصـر معـدن     يسـاز قيند رق يتوان در فرآ  

ش عملکـرد  ي افـزا تـأثير  دانست، که خود تحت   ياهي گ يهااندام

 KFS2 و از آنجـا کـه رقـم    )۴۰ و  ۱۲(باشد  ياه م يماده خشک گ  

ن يزان درصد خاکستر در ا    يمن  يررس است لذا کمتر   يک رقم د  ي

  ).۴جدول ( شد ديدهتروژن يرقم و سطح صفر کود ن

  

  يدينده اسيرمحلول در شويغبريزان فيم

ADF   چنـين   هـم اه بـوده و     يـ ن و سـلولز گ    يگنـ ير ل يمعرف مقـاد 

بـه خـصوص     ADFن  ييتع. رديگيز در بر م   يس موجود را ن   يليس

ت ي آن و قابلني بيکيرا رابطه نزد  يد است ز  يها مف در مورد علوفه  

 ADF بـا کـاهش      چنـين   هـم  ).۳۹(باشد  يهضم علوفه موجود م   

جـه  ينت ابـد و در   ييش م ي افزا ي نسب يين ارزش غذا  ييشاخص تع 

ـ ج تجزيبراسـاس نتـا  . شودي مييت مواد غذايفيباعث بهبود ک   ه ي

در دار  ي بـه طـور معنـ   ADF تروژن برير مختلف نيانس مقاديوار

ـ مقا). ۲جـدول    ( گذاشـت  تـأثير ک درصـد    يسطح احتمال    سه ي

زان يـ ن م يشتريـ تروژن نـشان داد کـه ب      ير مختلف ن  ين مقاد يانگيم

ADF  زان  يـ ن م يتروژن و کمتـر   يمار عدم کاربرد ن   يدر تADF  در

). ۳جـدول  (تروژن در هکتار به دست آمد يلوگرم ني ک۱۵۰مار  يت

لـوگرم کـود    ي ک ۱۵۰مـار   يبـر خـام در ت     يزان ف يـ ن م يعلت کمتـر  

سـلولز و   يبرخام شامل سـلولز، همـ     ي ف  باشد که  ين م يتروژن ا ين

تروژن بـه علـت اتـساع       يدر سطوح باالتر کود ن    . باشدين م يگنيل

رد امـا   يـ گيبر خام دانه تعلق م    ي به ف  ي بخش کمتر  يواره سلول يد

 کمتـر و دانـه      يواره سـلول  يزان اتساع د  يتر م  کوچک يهادر دانه 

ـ  چنين  هم و   .باشديز م ي ن يشتريبر خام ب  ي ف يدارا هـا از   ن رقـم  يب

-يک درصد اختالف معنـ يدر سطح احتمال  ADFلحاظ درصد  

دها نـشان داد  يبرين هيانگيسه م يمقا). ۲جدول( وجود دارد    يدار

 و رقـم پگـاه      ADFن درصـد    يشتريـ  ب يد دارا يدفيکه رقـم اسـپ    
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طور کـه گفتـه    همان). ۳جدول( را دارا بود ADFن درصد   يکمتر

 گيـاهي  ونـه گ نـه  بررسـي  در) ۴۴( مقدم يلمن و رضوانيوشد 

 عامـل  تـرين  مهـم  گياهـان  سـلولي  هـاي هديـوار  كردنـد  گزارش

ن رقـم   ي بنـابرا  .باشـد مي خشك ماده هضم قابليت در گذارتأثير

 يت کمتـر  يـ فين درصد مـاده خـشک و ک       ي کمتر يد دارا يدفياسپ

ن درصـد مـاده   يشتريـ  بيباشـد و رقـم پگـاه دارا   يبرخوردار مـ  

ت خـوب   يـ في ک باشد که نشان دهنده   ي م ADFن  يخشک و کمتر  

 ADFتـروژن بـر     يدر مورد بـرهمکنش رقـم و ن       . رقم پگاه است  

جـه  ين نت ين چنـ  ي، بنـابرا  )۲جـدول ( نـشد    ديده يدارياثرات معن 

 ADFن دو عامل به طـور مـستقل و جداگانـه بـر              يشود که ا   يم

  .گذارندي متأثير

  

  ي کليريگجهينت

د يـ دهـد کـه تول  يش نـشان مـ  ين آزمـا يج به دست آمده در ا  ينتا

الن با توجه به کـم بـودن        يط استان گ  ي در شرا  يارگوم علوفه سو

ل قابـل   ي در منطقـه، از پتانـس      يااهان علوفـه  ير کشت گ  يسطح ز 

 رشد سورگوم در دوره خشک      چنين  هم.  برخوردار است  يتوجه

ـ  يشـود و بـا شـروع بارنـدگ        ي متوقف مـ   يآبدر مواجه با کم    ا ي

ـ   ين گ يا. شودي، دوباره شروع م   ياريآب ش از حـد را     ياه رطوبت ب

کند و به خصوص    ينج تحمل م  الت به جز بر   ر غ يز بهتر از سا   ين

 بوته  يسه با ذرت که در صورت وجود و دوام آب در پا           يدر مقا 

، گرچـه رشـد     يطين شـرا  ي سورگوم در چنـ    يرود، ول ين م ياز ب 

زان يـ ن م يشتريـ ب. دهـد يست، اما به رشد خود ادامه م      يمطلوب ن 

تـروژن در هکتـار و در       يوگرم ن لـ ي ک ۱۵۰ يريکارگعملکرد در به  

ش ين آزما يج حاصل از ا   ين با توجه به نتا    يبنابرا.  بود KFS2رقم  

ش عملکـرد علوفـه تـر و خـشک، درصـد مـاده              يبه منظور افزا  

لـوگرم  ي ک ۱۰۰ ي با سطح کـود    KFS2 کمتر رقم    ADFخشک و   

 شهرسـتان رشـت     ييط آب و هـوا    يتروژن در هکتـار در شـرا      ين

ت علوفـه باشـد،     يفي بهبود ک  يف اصل دشود، و اگر ه   يشنهاد م يپ

تـروژن در هکتـار     يلـوگرم ن  ي ک ۱۵۰ يدرقم پگـاه بـا سـطح کـو        
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