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ياهاي ذرت علوفهو عملکرد رقمیفیصفات کیبر برختروژنیو کاربرد نیپوششاهیگکاشتشیتأثیر پ
4و ناصر مجنون حسینی*3، حسین مقدم2فرهاد بیات، 1میثم طاهري

.کرجپردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران،زراعتکارشناسی ارشد رشته گانآموختهدانش. 2و 1
کرجپردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران،استادیار و. 4و 3

)11/03/96: پذیرشتاریخ -06/02/95(تاریخ دریافت: 
چکیده

ايلوفـه ذرت عهـاي مختلـف  صفات کیفی و عملکـرد رقـم  بر برخینیتروژنکاشت گیاه پوششی و کاربردپیشتأثیرمنظور بررسی به
شـده در  هاي دو بار خـرد کرتصورتبهآزمایشی در مزرعۀ آموزشی پژوهشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) 

کرت اصلی در سه عنوانبهکاشت ماشک هاي مورد بررسی شامل پیشهاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عاملقالب طرح بلوك
کرت فرعی در سه سـطح  عنوانبهعنوان کود سبز)، کود نیتروژن عنوان علوفه و کشت ماشک بهماشک بهسطح (آیش (نکاشت)، کشت

) بودنـد.  ZP677فرعی در دو سطح (رقم سایمون و کرت فرعیعنوانبهاي شده) و رقم ذرت علوفهدرصد میزان توصیه100و 50، 0(
)،CPخام (پروتئین)،WSCآب (درمحلولهاي)، کربوهیدراتDMDمادة خشک (هضمقابلیتدرصدشاملبررسیموردصفات

نتـایج  .بودنـد ايعلوفـه ) ذرتKg/haو عملکرد مادة خشک ()Kg/haپروتئین (، عملکردNDF ،ADF)، خاکستر،CFفیبر خام (
داشـت.  WSCی بر درصد توجه) تأثیر قابل08/31) و علوفه (68/28) نسبت به تیمارهاي کود سبز (12/32نشان داد، نکاشت ماشک (

بیشـترین  ترتیـب بـه آیـش وسبزکود.) مشاهده شد99/15(آیشو)87/22سبز (کوددرترتیببهADFدرصدکمترینوبیشترین
بیشـترین  شـدة کـود اوره  درصـد میـزان توصـیه   50در NDFداشتند. درصد NDFدرصدرا رويتأثیر)45/31کمترین (و)87/35(
بـه ترتیـب در اثـر    CF) درصـد  17/32) و کمترین (09/35) میزان داشت. بیشترین (72/31رصد اوره کمترین () و در صفر د41/35(

آیش به دست آمد. در رابطه بـا عملکـرد پـروتئین،    × عنوان علوفه و اثر متقابل رقم سایمون کشت ماشک بهپیش× ZP677متقابل رقم 
) میزان را 72/1299صفر درصد کود اوره کمترین (×) و اثر متقابل آیش 18/1800(درصد کود اوره بیشترین 100×اثر متقابل کود سبز 

تواند تأثیر مطلوبی بر صفات کیفـی داشـته   دار میاي، کاربرد گیاه پوششی به همراه کود نیتروژنداشتند. در کل براي تولید ذرت علوفه
باشد.
یت علوفه.کشت دوگانه، کود سبز، کود شیمیایی، کیف: کلیديهايواژه
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ABSTRACT
To evaluate the effect of pre-planting cover crop and nitrogen application on some qualitative traits and
yield of two forage maize varieties, an experiment was conducted at Tehran University to form of split
plot in a randomized complete block design in three replications. Assessed factors included pre-planting
vetch as main plots in three levels (fallow (or not Planting), planting of vetch as fodder and planting of
vetch as green manure), nitrogen fertilizers as sub plots at three levels (zero, 50 and 100 percent of the
recommended amount) and maize varieties as sub-sub plots at two levels (Simon and ZP677 var.),
respectively. The studied traits consisted of percent of dry matter digestibility (DMD), water-soluble
carbohydrates (WSC), crude protein (CP), crude fiber (CF), ash, NDF, ADF, protein yield (Kg/ha) and
dry matter yield (Kg/ha) of forage maize. The results showed that the fallow treatment had significant
effect on WSC% in comparison with green manure and fodder maize. The highest and lowest percent of
ADF were observed in green manure and fallow respectively. Green manure and fallow had the highest
and the lowest impact on NDF percent, respectively. NDF percent in 50% of recommended urea was the
highest and zero percent of urea was the lowest. The highest and lowest percentage of CF was obtained in
interaction ZP677 cv × pre-plant vetch as fodder and fallow × Simon cv respectively. In relation to the
protein yield, interaction green manure × %100 urea and fallow × %0 urea had the highest and lowest
amount respectively. Pre-planting vetch can be affected some quality traits and yield of the next crop. In
general, application of cover crop along with nitrogen fertilizer for forage corn production can have
favorite effects on qualitative traits.
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مقدمه
اي در تغذیـۀ دام دارنـد و   اي نقش عمدهگیاهان علوفه

آینـد.  ترین گیاهان زراعی جهان به شمار مـی جزو مهم
حــال، در بیشـتر کشــورهاي جهـان پــژوهش و   بـا ایـن  

ــان در   ــن گیاه ــدیریت ای ــد و م ــر تولی پیشــرفت در ام
مقایسه با تالش و توجهی که به دیگـر گیاهـان زراعـی    

کشور ما، با توجـه بـه کمبـود    شود، اندك است. در می
هـا، بررسـی و ارزیــابی   مراتـع غنـی و فشـار دام بـر آن    

یابـد  اي مـی پیرامون کشت این گیاهـان اهمیـت ویـژه   
)Mirlohi et al., 2000     گیـاه ذرت بـه دلیـل داشـتن .(

اي زیاد و همچنین تولیـد میـزان   مواد قندي و نشاسته
ی از توجه بوده و یکزیادي محصول در واحد سطح قابل

دیآیماي به شمار علوفهاهانیگترین بهترین و مناسب
)Russell & Hallauure, 1988 .(در مورد گیاهان آنچه

هـا اسـت، بـراي    ارزش غذایی آندارداي اهمیتعلوفه
خشکةمادتعیین تنهااي ارزیابی کیفی گیاهان علوفه

مقـادیر  اطالعـاتی در مـورد   بلکه کند،کفایت نمیگیاه
هاي محلول در ، کربوهیدرات1خشکةمادهضمقابلیت

ــام ، 2آب ــروتئین خ ــامحلول در 3پ ــاف ن ــویندة، الی ش
6، فیبر خام5، الیاف نامحلول در شویندة اسیدي4خنثی

از لحاظ قابلیت هضم و میزان انرژي 7و درصد خاکستر
هضـم قابلیـت بهبـود ).Singh, 1997(مورد نیاز اسـت 

ی بهزراعـ هايبرنامههايهدفترینمهمازمادة خشک 
،بـاال هضـم قابلیتزیرااست.ايعلوفهذرتي بهنژادو 

تبــدیلکــاراییودکنــمــیبیشــترراعلوفــهدریافــت
. بخشـد مـی بهبـود حیوانۀوسیلبهرامغذيعنصرهاي

بـراي عامـل تـرین مهـم هضـم قابلیـت ایـن، برافزون 
و) Wheeler & Cobertt, 1989(داموزنافــزایش

Smith(شیرتولید et al., 1997 ( خشـک ةمـاد . اسـت
اســت8هضــمقابــلانــرژيةنماینــداغلــبهضــمقابــل

)Coleman & Moore, 2003.(ــدرات ــايکربوهی ه
اجـزا تـرین مهـم ازهضـم قابلیتمانندآبدرمحلول

1. Dry Matter Digestibility (DMD)
2. Water-Soluble Carbohydrates (WSC)
3. Crude Protein (CP)
4. Neutral Detergent Fibres (NDF)
5. Acid Detergent Fiber (ADF)
6. Crude Fiber (CF)
7. Ash
8. Digestible Energy

ــت ــهکیفی ــهاســت،علوف ــنچراک ــدصــفتای ةنماین
اســتشــدهتمــامةجیــردرانــرژيمنبــعتــرینمهــم

)Coleman & Moore, 2003.(ــفت NDFصــ

واسـت دامتوسـط ۀعلوفـ مصـرف قابلیتةدهندنشان
ADFدهـد مـی نشـان راهضمقابلیت)Lauriault &

Kirksey, 2004; Contreras-Govea et al., 2009( .
ةمـاد مصـرف یابـد مـی افـزایش NDFدرصدهنگامی
علوفـه سـیرکنندگی میـزان افـزایش یـل به دلخشک
مطلـوب NDFپـایین درصـد ین،بنابرا. یابدمیکاهش

Bingol(است et al., 2007.(   محتواي الیـاف نـامحلول
ايیاختـه ةسهم دیـوار ةدهنداسیدي نشانةدر شویند

در علوفــه اســت کــه شــامل ســلولز و لیگنــین اســت.  
گـر قابلیـت هضـم علوفـه     این صفت نشـان کهییازآنجا

معمول با افزایش طوربهو دارد، اهمیتاستتوسط دام 
ایــن شــاخص از قابلیــت هضــم علوفــه کاســته یــزانم

Albayrakشود (می et al., 2011 .(  اگر علوفـه کیفیـت
درصـد نیـاز غـذایی    60ا تواند تباشد میباالیی داشته

گاوهاي شیري و نیاز کامل گاوهاي گوشـتی را تـأمین   
.)Koochaki, 1994(کند

ترین عنصرهاي غذایی مؤثر بر نیتروژن یکی از مهم
د و کیفیت گیاهان زراعی از جمله ذرت است عملکر

)Lawlor et al., 2001 زیرا یکی از اجزاي مهم ،(
ها و سبزینه ها، آنزیمهاي آلی مانند پروتئینترکیب

. با افزایش نیتروژن، سطح برگ نیز افزایش است
یابد و در نتیجه سبب افزایش میزان پروتئین خام و می

نین در علوفه هاي خشبی و میزان لیگکاهش بخش
Vosشود (می et al., 2005 در نتایج تحقیقی .(
هاي منظور ارزیابی تأثیر کود نیتروژن بر ویژگیبه

) Sorghum bicolorشیمیایی ذرت و سورگوم (
مشخص شد، افزایش منبع نیتروژن منجر به افزایش 

توده (بیوماس) شد ولی محتواي پروتئین و زیست
Almodaresمحتواي فیبر را کاهش داد ( et al.,

هاي خود اظهار ). برخی محققان در نتایج بررسی2009
اند، نیتروژن تأثیري بر الیاف نامحلول در شویندة داشته

Budakli-Carpiciاسیدي نداشته است ( et al.,

اند که افزایش ها نشان داده). برخی یافته2010
نیتروژن موجب کاهش میزان الیاف نامحلول در 
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Mullinsی (شویندة خنث et al., 1998 و الیاف (
Keskinنامحلول در شویندة اسیدي ( et al., 2005 (

شده است. در تحقیقی که روي گیاه ذرت انجام شد 
محتواي خاکستر با افزایش کاربرد کود نیتروژن 

Ayubافزایش یافت ( et al., 2002در بررسی .(
ارزیابی تأثیر مواد آلی، کودهاي زیستی ومنظوربه

هاي کیفی سورگومشیمیایی روي برخی از ویژگی
اي رقم اسپیدفید، مشاهده شد که اعمال علوفه

قابل تیمارهاي کودي مختلف بر صفات مادة خشک
هضم، قابلیت هضم مادة آلی، ارزش هضمی و درصد 

میـزانحال، تأثیر بوده است. با اینخاکستر بی
مختلفتیمارهايتأثیرتحتیخوببهعلوفهپـروتئین

Saeid-Nejad(گرفت قرارشدهاعمال et al., 2012 .(
) گویاي این است که Minson, 1990(هاگزارشبرخی 

مقادیر مختلف کودهاي حاوي عنصر نیتروژن تأثیر 
هضم دارد. در نتایج بسیار کمی روي مادة خشک قابل

ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن منظوربهبررسی
Panucumهضم گیاه ارزن (ابلبر مادة خشک ق

miliaceum L. بیان شد که با افزایش میزان نیتروژن (
هاي ارزن به هضم برگدر دسترس، مادة خشک قابل

,Wilsonدرصد افزایش یافت (3میزان  1994    .(
کود سبز، گیاهی اسـت کـه پـیش از گیـاه زراعـی      
اصلی کشت شده و موجب احیاء خاك، افـزایش منبـع   

هـا  افزایش عملکرد محصول و کـاهش هزینـه  نیتروژن،
Cherrشـود ( می et al., 2006 نیامـداران  ). اسـتفاده از

بـه علـت همزیسـتی بـا     عنـوان کـود سـبز   بهاي علوفه
هـاي ریزوبیـوم و توانـایی تثبیـت نیتـروژن در      باکتري

Secale(چـاودار زمسـتانه  و ماشکاولویت قرار دارند.

cereale(هسـتند کـه بسـیار    از جمله گیاهان پوششی
شوند، ند. این گیاهان در پاییز کشت میشواستفاده می

ةتـود به سرماي زمستانه مقاوم هستند و در بهار زیست
پوششـی گیاهـان ازبرخیکنند. توجهی تولید میقابل

تواننــدمــیزمســتانهنخــودوماشــکماننــدزمســتانه
دیگـر برخـی همچنـین وتثبیترااتمسفرينیتروژن

ازمانـده بـاقی نیتروژنتوانند مییوالفوچاودارمانند
دوهـر درکننـد کـه  جـذب خـاك پـیش را از  زراعت

تـأمین رابعـدي گیاه زراعینیازموردنیتروژنصورت،
ــی ــدم Shipley(کنن et al., 1992, Martin &

Touchton, 1983.(بــه دلیــل ة بقــوالتتیــرگیاهــان
تـأمین منطقـه را هايدامنیازمورد ۀعلوف،کیفیت باال

عنـوان کـود سـبز اسـتفاده    بـه آنافزون برو کنندمی
عنـوان یکـی   بهماشک).Khajehpour, 1995د (نشومی
توانـد موجـب اصـالح و    بقوالت، مـی ةخانوادگیاهاناز 

نیتـــروژن را تثبیـــت کنـــدوخـــاك شـــدهتقویـــت
)Modirshanechi, 1992(.ــکهمچنــین جــزوماش

شده، استفاده مراتع تخریباست که در اصالحگیاهانی
عنـوان بـه تواند کود سبز می).Karimi, 1991(دشومی

Cherrمنبع نیتروژن براي گیاه ذرت بـه کـار رود (   et

al., 2006(   همچنین کاربرد کود سبز موجـب افـزایش .
Evansشـود ( عملکرد دانـۀ غـالت مـی    et al., 2003;

Blackshaw et al., 2001( وانـد  ت. افزایش محصول مـی
به دلیل افزایش میزان نیتروژن، مادة غذایی و افـزایش  

Dinnesداري مادة غذایی باشد (نگه et al., 2002  بـه .(
رسد که افزودن کودهاي آلی به خاك با بهبـود  نظر می

بخشیدن به شرایط زیستی خـاك بـه همـراه فراهمـی     
مواد غذایی مورد نیاز گیاه موجب بهبود رشد رویشی و 

یاه شده و در نتیجه وزن خشک نهـایی را  تودة گزیست
Jatدهـد ( افزایش می & Ahlawat, 2006  اسـتفاده از .(

کود سـبز بـه همـراه کـود شـیمیایی نیتروژنـی باعـث        
در جیتـدر بهشود که مواد مغذي در طی فصل رشد می

اختیار گیاه زراعی بعدي قرار گرفته و منجر به عملکرد 
یی شـود  تنهـا بـه بیشتر نسبت به کاربرد کود شیمیایی

)Pramanik et al., 2004  در نتایج آزمایشی مشـخص .(
)Vigna unguiculata(بلبلـی لوبیـا چشـم  کاشتشد،

ه، گیاه پوششی تابستانه نسبت به آیش تابستانعنوانبه
Lactuca(کود نیتروژن مورد نیـاز کـاهو   همۀتوانست 

sativa L.(ــت ــده کش ــسش ــد  پ ــأمین کن از آن را ت
ــه ــیچ اخــتالف  کــهيطــورب ــایش ه در ســال دوم آزم

آلیدهیکودروشداري بین عملکرد کاهو در دو معنی
Ngouajio & Mc(و متداول وجود نداشـت )ارگانیک(

Giffen, 2002.(آزمایشـی تـأثیر گیاهـان پوششـی     در
لگـوم  و غیـر )Trifolium repens(شـبدر سـفید  لگـوم  
Triticum aestivum(گنـدم  L. (  بـر  و چـاودار پـاییزه

)Solanum tuberosum(زمینـی سـیب رشد و عملکرد 
ــزارش   ــی و گ ــدبررس ــرد  ش ــه عملک ــتک ــودةزیس ت

شـده پـس از گیـاه پوششـی لگـوم،      زمینی کشتسیب
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Muller(لگوم بوده استبیشتر از گیاه پوششی غیر et

al., 2006ت ها علت این امر را پـایین بـودن نسـب   ). آن
دسترسـی گیـاه   در لگـوم و افـزایش   کربن به نیتروژن 

ذرتاهمیـت بهنظر.ندنیتروژن گزارش کردزراعی به
ايعلوفـه گیاهـان تـرین مهـم ازیکیعنوانبهايعلوفه
همزمـان تـأثیر ینـۀ درزماینکـه بـه توجـه بـا وکشور

ــتفاده ــانازاس ــیگیاه ــايوپوشش ــیمیاییکوده ش
هدفباپژوهشایننیست،دستدرچندانیاطالعات
متقابـل اثـر ونیتـروژن کودوسبزدکوتأثیرشناسایی

ايعلوفـه ذرتمختلفهايرقمکیفیعملکردبرهاآن
وسـبز کـود متقابلاثربهترینشناسایی،.گرفتانجام
تـأثیر تشـخیص وذرتگیـاه صـفات بـر نیتروژنکود

ذرتگیـاه برايعلوفهلگومکاشتپیشیکقرارگیري
.بود

هامواد و روش
آموزشــی پژوهشــی پــردیس ۀعــایــن پــژوهش در مزر

کشــاورزي و منــابع طبیعــی دانشــگاه تهــران واقــع در 
اجرا شد. این مکـان  1391-92سالکرج درآباددولت

ــاع ــدود در ارتف ــا 1312ح ــر از ســطح دری ــول، مت ط
35جغرافیــاییعــرضشــرقی،ۀدرجــ51جغرافیــایی

آمـار آب و  پایۀقرار دارد. بر شمالیۀدقیق48ودرجه
منحنی آمبروترمیـک منطقـه بـه دلیـل     نا بربهوایی و 
ــراز  ــا 115اح ــاهی 180ت ــز 200و گ ــک ج روز خش

بارنـدگی  یـانگین . میدآبه شمار میخشک مناطق نیمه
هـا کـه بـارش  متر بـود میلی240-245منطقه ۀسالیان

. میانگین دهدیمرخ در زمستان و بهار به هعمدطوربه
ۀدرجــ1/24ســالیانه در تیرمــاه  دمــايبیشــترین
ۀ درجـ 2/1مـاه يدآن در کمینۀو میانگین سلسیوس

خـاك  هـاي ویژگیسلسیوس گزارش شده است. برخی
، 1در جـدول  پـیش از کشـت ماشـک پانونیکـا    مزرعه

با توجـه بـه آزمـایش خـاك، میـزان      است.آورده شده
مورد نیاز نیتروژن براي رفع کمبود در قالـب کـود اوره   

ر توصیه شد.کیلوگرم در هکتا450به میزان 

آزمایش.محلخاكفیزیکوشیمیاییهاي. ویژگی1جدول 
Table 1. Physiochemical traits of soil in experiential site.

Texture Class
mg.kg-1

dSm-1

EC

me.L-1

P K Na+ Ca+2 Mg+2

Clay-Loam 16.5 142 0.89 2.26 5.8 1.8

%
pH

OC TNV N Sand Clay Silt

0.72 9.8 0.79 36 28 36 8.5

شده در هاي دو بار خردکرتصورتبهاین آزمایش 
سـه تکـرار اجـرا    باهاي کامل تصادفی قالب طرح بلوك

سـه سـطح  در کشت گیاه پوششیکه در آن عاملشد
ــه مجــاري ماشــک کاشــت-1(کــرت اصــلیعنــوانب
کود سبز و شـخم در خـاك در زمـان    عنوانبهکایپانون
کـا یپانونمجاري ماشک کاشت-2ی، دهگلدرصد 50
50علوفـه و برداشـت توسـط مـوور در زمـان      عنوانبه

کــود عامــل؛ )(نکاشــت)شیــآ-3ی و دهــگــلدرصـد  
-2کوددهی (شـاهد)،  بدون-1(سه سطحنیتروژن در 

آزمـون  پایـۀ شده بـر  هیتوصاورهکود زانیمدرصد50
ــاك ــا225(خـ ــوگرم در هکتـ ــود اورهرکیلـ -3،)کـ

آزمـون  پایـۀ شده بـر  هیتوصاورةکود زانیمصد در100

عنـوان بـه ) )کـود اوره رکیلوگرم در هکتـا 450(خاك
و ZP677(رقـم  دو سـطح رقـم در  عاملوکرت فرعی

Simon(فرعی در نظر گرفته شـد.  کرت فرعیعنوانبه
هـاي ذرت مـورد   هـاي رقـم  در زیر به برخی از ویژگـی 

استفاده در تحقیق اشاره شده است:

ZP677رقم 

توسـط بوده کـه  FAO 600این رقم از گروه رسیدگی 
معرفی شده اسـت. از  Zemun Poljeبذرۀ تولیدسسؤم

تمقاومـ رس،میـان هاي بارز این هیبریدجمله ویژگی
در این رقـم  بوتهارتفاعاست.ذرتمعمولیسیاهکبه

دارايمطلـوب شرایطدرورسدمیمترسانتی290به 
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است.هکتاردرتن15انهدعملکردظرفیت

Simonرقم 

توسـط بوده کـه  FAO 650رسیدگیگروهاین رقم از 
از شـده اسـت.  معرفیترکیهPolenبذرمؤسسۀ تولید

علوفه(منظورهدوورسیانمخصوصیات مهم این رقم 
تحمـل بوتـه، خوابیـدگی بـه تمقاومـ داشتن ،)دانهو

ووريشـ ژهیـ وبـه محیطـی هايتنشبهمناسباًنسبت
تا 280در آن ازبوتهارتفاعاست. فصلانتهايخشکی

متغیر است.مترسانتی300
منظور اجراي آزمـایش، کاشـت ماشـک مجـاري     به

ــا در  ــط1391آذر13پانونیکـ ــردتوسـ ــارفیـ در کـ
آبیـاري اسـفند 15ازوشـد انجـام هاي مربوطـه کرت

ه بگیاه کهیهنگامماهبهشتیارد28در .گرفتصورت
بخشی از زمین آزمایشی کـه  دهی رسید درصد گل50
دیسـک  ۀوسـیل ، بـه مدنظر بودکود سبزتیمار عنوانبه

تیمـار  عنـوان بـه بخشی نیز کـه  ،شخم زده شدخرد و
و برداشـت موور ۀلیوسبهه بوددر نظر گرفته شدعلوفه

بخـش دیگـر   شـخم زده شـد و  و شـد از زمین خـارج  
بود کـه همزمـان بـا دو    آیش (نکاشت)صورتبهزمین،
کـافی زمـان اینکـه بـراي .شخم زده شدپیشینتیمار 
مـدت بـه باشدداشتهوجودگیاهیبقایايۀتجزیبراي
بـاقی نکاشـت صورتبهزمینهايقسمتهمۀروز40

عمـل شـدن تسـریع منظـور بـه مـدت اینطیوماند
صـورت آبیـاري عملیـات بـار یـک روزشش هرتجزیه،
عمـل تجزیـۀ بقایـا و آزاد شـدن     لمطور مسـ به. گرفت

در طـول دورة رشـد ذرت نیـز رخ    جیتـدر بهعنصرهاي 
12هـاي آزمایشـی بـه مسـاحت حـدود      کـرت . دادمی

در نظر گرفته شـدند کـه شـامل چهـار خـط      مترمربع
75خطــوط ۀکاشــت بــه طــول چهــار متــر، بــا فاصــل 

بــذرها روي خطــوط کاشــت   ۀفاصــل، متــرســانتی
بـذرهاي بودنـد.  متـر تیسـان 5و عمـق  متـر سانتی15
نهـال  ۀتحقیقات اصالح و تهیۀ، از مؤسسهاي ذرترقم

زمین سیکلو پیش از کاشت ذرت. شدو بذر کرج تهیه 
اي در دو رقـم ذرت علوفـه  از آنتیلر زده شـد و پـس  

شـدند. در  کشـت  هاي مربوطهکرتتیرماه در 5تاریخ 
مربوط به آن از منبـع اوره  سطح کوديهر کرت فرعی 

در زمـان کاشـت و دوسـوم    کـود سـوم  یک.ال شداعم

سـازي  آمـاده . شـد برگـی اسـتفاده   8-6در زمان دیگر
منطقـه انجـام   رایـج عملیات پایۀبر کاشتمورد زمین

از پـیش عمیـق گرفت، به این صورت کـه یـک شـخم   
دار زده شد و بـه دنبـال   برگردانگاوآهنتوسط کاشت

نزمـی مالـه  آن دیسک استفاده شـد و سـپس توسـط   
آمـاده  زمـین جوي و پشـته  ایجاد، پس از شدتسطیح 

صورت دسـتی انجـام   شد. عملیات کاشت بذر بهکاشت
اي (سـه عـدد بـذر)    صـورت کپـه  کشت ذرت به.تگرف

هـاي  انجام گرفت و پس از اسـتقرار کامـل گیـاه، بوتـه    
دربوتــه9ذرت،مطلــوبتــراکماضــافه تنــک شــدند. 

بررسـی مورد صفات کیفی. شدگرفتهنظردرمترمربع
درصد،)CF(خامپروتئیندر این تحقیق شامل درصد

قابلیـت درصـد و)WSC(آبدرمحلـول کربوهیدرات
درصـد )، Ash(خاکسـتر درصـد ،)DMD(علوفههضم

ــامحلول در شــویندة خنثــی (  ــاف و) NDFالیــاف ن الی
اي علوفــهذرت)ADFنــامحلول در شــویندة اســیدي (

دوازنـرم،  خمیـري ۀحلـ مردرورماهیشهراواخر بودند.
طـور تصـادفی برداشـت    شش بوته بهکرت وسطردیف
هـا نمونه،توزینازپس). 1392شهریور سال 22شد (

بـه سلسـیوس ۀدرجـ 70دمـاي دربراي خشک شدن 
ۀ لیوسـ بهقرار گرفتند و سپس آون درساعت72مدت

گرم از هر نمونه تهیـه  50آسیاب خرد شدند. به میزان 
تجزیــۀ کیفیــت علوفــه بــه مؤسســۀ ورمنظــبــهشــد و 

ازاسـتفاده ها و مراتع انتقال یافت تا باتحقیقات جنگل
شـده ارائهروشپایۀبر1قرمزمادونسنجطیفدستگاه
Jafari(همکارانوجعفريتوسط et al., 2003 ( انجـام

گیري صفات هاز اندازناشیهاي دادهتحلیلوتجزیه.شد
ر افزابا استفاده از نرم،اهدادهپس از آزمون نرمال بودن 

SAS افـزار و براي رسم نمودارها از نـرم دشانجام 9.1
Excel هـا بـر پایـۀ   مقایسۀ میانگین.استفاده شد2013

درصـد  5احتمالاي دانکن در سطحآزمون چند دامنه
انجام گرفت.

نتایج و بحث
هاي محلول در آبکربوهیدرات

اهیـ گتـأثیر شـان داد،  تجزیۀ واریانس صفت یادشـده ن 

1. Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRs)
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ــ ــر کربوهیپوشش ــب ــودارتی ــطح ل در آبمحل در س
. در بــین )2(جــدول بــودداریمعنــدرصــد1احتمــال 

ین میـزان بیشـتر ، آیـش  کاشـت ماشـک  پـیش ح وسط
ــدرات ــول در آبکربوهی ــاي محل water soluble(ه

carbohyrates=WSC (خود اختصاص داد و کـود  را به
(شکل داشتیادشدهر را روي صفت یثتأین کمترسبز 

هاي محلول در آب تحت تـأثیر  ). میزان کربوهیدرات1
روزي هایی مانند گونه، رقـم، تغییرپـذیري شـبانه   عامل

هوا، میزان کاربرد کودهاي شـیمایی و مرحلـۀ   ودما، آب
هـاي  ). گـزارش Walton, 1982گیـرد ( برداشت قرار می

ــد    ــر درصـ ــروژن بـ ــأثیر نیتـ ــورد تـ ــاوتی در مـ متفـ
هاي محلول در آب وجـود دارد. در برخـی   تکربوهیدرا

ها، افزایش غلظت نیتروژن در محیط رشد گیاه پژوهش
Valkباعث کـاهش (  et al., 1996   و در برخـی دیگـر (
Galaniاین صفت شـده اسـت (  موجب افزایش et al.,

). پس از اختالط بقایا در خـاك و تغییـر نسـبت    1991
یکـان ینـد  یج فرآتـدر بـه کربن به نیتروژن در محـیط،  

بقایــا توســط ریزجانــداران نیتــروژن موجــود درشــدن
نیتـروژن  مرورزمانبهها) انجام گرفته و (میکروارگانیسم

در C:Nاگرچـه گیـرد.  در دسترس گیاه ذرت قرار مـی 
ویـژه  هـا بـه  گیاهان تیرة بقوالت نسبت بـه دیگـر تیـره   

حـال، فرآینـد کـانی    غالت به نسبت پایین است با ایـن 
دهد. ی رخ میآرامبهن در طول فصل رشد شدن نیتروژ

رو منجر به مصرف و تخلیۀ نیتروژن خاك توسط از این
کنندة بقایا شـده و در نتیجـه گیـاه    تجزیهریزجانداران

رو زراعی در اوایل دورة رشد بـا کمبـود نیتـروژن روبـه    
شود.  می

گـزارش  هـاي خـود   در نتایج بررسیبرخی محققان 
قایا به خـاك، غلظـت نیتـروژن    کردند، پس از افزودن ب

هـا  تـوجهی توسـط بـاکتري   طور قابـل قابل دسترس به
Henriksenآیـد ( پایین مـی  & Breland, 1999  ولـی .(

یج در طول دورة رشد کمبود نیتـروژن از طریـق   تدربه
تجزیـه برطـرف   آزاد شدن این عنصر از بقایاي در حال

یش رو رشد و نمـو گیـاه از طریـق افـزا    شود. از اینمی
یابـد. امـا رونـد ایـن     نورساخت (فتوسـنتز) بهبـود مـی   

یسـت و  نتغییرها تا پایان چرخۀ رشـد گیـاه افزایشـی    
پس از رسـیدن بـه سـطح معینـی، نسـبت کـربن بـه        

ــادیر      ــه مق ــه و در نتیج ــاال رفت ــاه ب ــروژن در گی نیت
سـلولز و  هاي ساختاري مانند سلولز، همـی کربوهیدرات

هـاي محلـول در آب   لیگنین در مقایسه با کربوهیدرات
یابد.یمافزایش 

WSC، تجزیۀ واریانس براي صـفت  2بنا بر جدول 

دار، رقم و همچنین اثر متقابـل  نشان داد، کود نیتروژن
داري درصد اثر معنـی 5این دو عامل در سطح احتمال 

میانگین بـین اثـر   ۀدر مقایسروي صفت یادشده دارند.
شـد کـه اثـر    مشـاهده  رقـم دار و متقابل کود نیتـروژن 

درصــد و رقــم ســایمون صــفر متقابــل ســطح کــودي 
درصـد و رقـم   50اثر متقابل سـطح کـودي   وتریناالب

ZP677هاي محلـول در  ترین درصد کربوهیدراتپایین
ــد آب را  ــه خــود اختصــاص دادن ). عنصــر 2(شــکلب

ساختار سبزینه (کلروفیل)، در پیکرة افزون برنیتروژن 
ود دارد. بنابراین، اگر گیـاهی  ها نیز وجبسیاري از آنزیم

تـوان  به نیتروژن بیشتري دسترسی داشـته باشـد مـی   
بیان کرد که محتواي آنزیمی باالیی دارد و فرآینـدهاي  

هاي آن با فراوانی بـاال و سـرعت   ساز در یاختهوسوخت
ها بـه  دهد چون بسیاري از این واکنشبیشتري رخ می

شـوند.  اندازي میهها راها وابسته بوده و توسط آنآنزیم
رو، وجود نیتروژن بیشتر موجب تشکیل سـبزینۀ  از این

ــب   ــمیالت و ترکیـ ــت آسـ ــتر و در نهایـ ــاي بیشـ هـ
شود.  غیرساختاري بیشتر می

دریتـروژن نافـزایش در نتایج تحقیقی عنوان شد، 
وشودمیگیاهدر نیتروژنغلظتافزایشموجبخاك
هــايکربوهیــدراتونیتــروژنبــینهمبســتگیچــون

نیتـروژن افـزایش رواز ایـن استمنفیآبدرمحلول
محلـول هايکربوهیدراتکاهش درصدمنجر به خاك

Fatehشـود ( مـی آبدر et al., 2010( .رابطـه ایـن در
Jafari(همکـاران وجعفـري  et al., 2003 (  در نتـایج

مصرفبابهاراوایلدرکردند،گزارشهاي خود بررسی
جـذب از ایـن عنصـر  بیشتريادیرمق،دارنیتروژنکود
پـروتئین افزایشوگیاهرشدتشدیدباعثوشدهگیاه
تشـدید بامدتیازپس. شودمیگیاههاياندامدرخام

ویافتـه افـزایش قنـد میـزان ینورسـاخت هـاي فعالیت
امـر ایـن کـه دکنـ مـی بـروز گیـاه درنیتروژنکمبود

.باشدصفتدواینبینمنفیۀرابطبردلیلیتواندمی
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هاي محلول در آب، فیبر خام، خاکستر، پروتئین خام، تجزیۀ واریانس صفات قابلیت هضم مادة خشک، کربوهیدرات. 2جدول 
عملکرد پروتئین الیاف نامحلول در شوندة اسیدي، الیاف نامحلول در شویندة خنثی و مادة خشک کل در گیاه ذرت در ارتباط با 

کود نیتروژن و رقم.کاشت ماشک، هاي پیشعامل
Table 2. Variance analysis of dry matter digestibility, water-soluble carbohydrates, crude fiber, ash,

crude protein, acid-binding protein fiber, neutral detergent fiber and total dry matter traits in corn in
relation with pre-planting vetch, nitrogen and cultivar.

S.O.V DF DMD DMD WSC CF Ash CP PY ADF NDF TDM
Replication
Main factor
(pre-plant of

vetch)
Main plot error

(a)
Sub-factor
(nitrogen
fertilizer)

Interaction of
pre-plant and

Nitrogen
fertilizer

Sub-plot error
(b)

Sub-sub factor
(maize var.)

Interaction of
pre-plant and

maize var.
Interaction of

nitrogen
fertilizer and
maize var.

Interaction of
pre-plant and
Nit. Fertilizer
and maize var.
Sub-sub plot

error (c)

2
2
4
2
4

12
1
2
2
4

18

15.82ns

56.56ns

144.44
84.49ns

80.56ns

97.85
54.06ns

96.32ns

39.08ns

87.84ns

112.44

14286786.1ns

206720550.1ns

20492327.9
8476865.9ns

12377127.1ns

7861157.7
83374806.8ns

11330297.6ns

10056934.4ns

9604588.6ns

6990328.5

5.21ns

55.95**
3.92

17.76*
3.05ns

3.37
11.01*
3.16ns

11.08*
1.87ns

2.23

203.10ns

22.98ns

42.18
2.28ns

30.29ns

5.33
1.29ns

5.34**
6.82ns

7.63ns

4.15

0.03ns

0.04ns

0.08
0.001ns

0.11ns

0.29
0.96*
0.25ns

0.18ns

0.03ns

0.21

10.16ns

7.26ns

2.59
1.38ns

1.36ns

1.36
0.38ns

0.97ns

0.50ns

0.30ns

0.51

815470.95ns

18642.01ns

474246.48
251156.01*
198342.27*

47827.63
107892.39ns

9469.64ns

200.05ns

73659.02ns

56852.90

18.31ns

214.27*
18.85

44.76ns

8.88ns

21.77
0.86ns

1.65ns

8.23ns

7.78ns

10.63

184.93*
99.71*
17.24

68.67*
13.26ns

13.59
157.59**

1.74ns

14.70ns

19.01ns

10.42

14286786.1ns

206720550.1*
20492327.9
8476865.9ns

12377127.1ns

7861157.7
83374806.8*
11330297.6ns

10056934.4ns

9604588.6ns

6990328.5

%CV - 16.5 9.63 4.87 6.07 9.92 12.27 15.02 16.91 9.73 9.63

دار بودن است.معنیدرصد و غیر1درصد، 5دار بودن در سطح احتمال معنیةدهند: به ترتیب نشانnsو **، *
*, ** and ns: Representing the significance at 5%, 1% and non-significant respectively.
DMD: dry matter digestibility; WSC: water-soluble carbohydrates; CF: crude fiber; CP: crude protein; PY: protein yield; ADF:
acid detergent fiber; NDF: neutral detergent fiber, TDM: total dry matter.
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.محلول در آبدراتیماشک بر کربوهیپوششاهیگةاستفادةتأثیر نحو.1شکل 
Figure 1. Effect of how to use the vetch cover crop on water-soluble carbohydrates.

.نیستنددارمعنیتفاوتدرصد5احتمالسطحدردانکني اچند دامنهآزمونپایۀبرمشترك،حرفدارايهايمیانگین
Averages with common Letter, according to Duncan's multiple range test at the level of 5% probability are not significant.
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.محلول در آبوهیدراتو رقم بر کربدارتروژنینکود اثر متقابل . 2شکل 
Figure 2. Interaction of nitrogen fertilizer and variety on water-soluble carbohydrates.

.ندارندداريمعنیتفاوتدرصد5احتمالسطحدردانکنياچند دامنهمونآزپایۀبرمشترك،حرفدارايهايمیانگین
Averages with common Letter, according to Duncan's multiple range test at the level of 5% probability are not significant.

ةنامحلول در شویندايیاختهةالیاف دیوار
اسیدي

این صفت مشخص شد که عامل در تجزیۀ واریانس
درصد 5کاشت گیاه پوششی در سطح احتمال پیش

داري بر الیاف نامحلول در شویندة اسیدي تأثیر معنی
کاشت در بین سطوح پیش).2داشته است (جدول 

ترین گیاه پوششی، کود سبز باالترین و آیش پایین
میزان را در رابطه با صفت یادشده نشان دادند (شکل 

واي نیتروژن باال در گیاه موجب شادابی پیکرة ). محت3
کاهد. در شود و از میزان خشبی شدن آن میآن می

مقابل نیتروژن کمتر منجر به افزایش محتویات دیوارة 
شود. به نظر اي از جمله سلولز و لیگنین مییاخته

رسد که در شرایط آیش نسبت به اختالط ماشک می
عنوان اشت ماشک بهعنوان کود سبز و همچنین بردبه

ها کمتر علوفه، مصرف نیتروژن خاك توسط باکتري
Keskinبوده باشد. برخی محققان ( et al., 2005 بر (

اي منفی بین میزان نیتروژن و این باورند که رابطه
درصد الیاف نامحلول در شویندة اسیدي وجود دارد و 

هاي نامطلوب در کیفیت علوفه با افزایش غلظت ویژگی
یابد. بر پایۀ اظهارنظر برخی از روژن کاهش مینیت

Toleraمحققان ( & Sundstol, 1999; Twidwell et

al., 1988 با گذشت زمان یا به عبارتی با افزایش ،(

سن گیاه، نسبت برگ به ساقه نیز کاهش پیدا کرده و 
درصد وزن ساقه از کل عملکرد مادة خشک افزایش 

ي نسبت به برگ دارد، یابد. چون ساقه الیاف بیشترمی
کند. در نتیجه درصد اجزاي گیاهی تغییر می

خنثی ةنامحلول در شویندايیاختهةالیاف دیوار
، در تجزیۀ واریانس این صفت مشاهده 2بنا بر جدول 

کاشت ماشک و کود اوره در شد که دو عامل پیش
درصد و عامل رقم در سطح احتمال 5سطح احتمال 

نامحلول در شویندة خنثی درصد بر صفت الیاف1
بین سطوح میانگینۀمقایستأثیر داشتند. در 

کشت ماشک یا آیش، کشت بدونکشت ماشک (پیش
عنوان کود عنوان علوفه و کشت ماشک بهماشک به

در رابطه با صفت درصد الیاف بیشترین تأثیر سبز) 
کشت )، در پیشNDFخنثی (ةمحلول در شویندنا

ین تأثیر کمترو مشاهده شدبز عنوان کود سماشک به
.)4(شکل کشت ماشک (آیش) بودبدونمتعلق به 
طور که در بخش پیش بیان شد ممکن است همان

هـایی کـه   کرتکنندة بقایا در خاكهاي تجزیهباکتري
عنوان کود سبز و علوفه در نظر گرفتـه شـده   ماشک به

بود نیتروژن خاك را جذب و از دسـترس گیـاه خـارج    
اشند. شاید قابلیت دسترسی باال به نیتـروژن در  کرده ب
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NDFخاك مربـوط بـه آیـش موجـب کـاهش درصـد       

نسبت به کود سبز و علوفه شده باشد. چون نیتروژن با 
درصد الیاف نامحلول در شـویندة اسـیدي همبسـتگی    

ــاال در دعبــارتبــهمنفــی دارد.  یگــر وجــود نیتــروژن ب
نـدة  هـاي گیـاه باعـث کـاهش درصـد الیـاف کاه      بافت

Mullinsشود (کیفیت علوفه می et al., 1998 .(  سـطح
درصد حد معمول بیشـترین تـأثیر را   50کود نیتروژن 

ین تأثیر متعلق به سـطح  کمترروي این صفت داشت و 
نـامحلول الیـاف خـام، الیافکهییازآنجاکود صفر بود. 

خنثـی ةشوینددرنامحلولالیافواسیديةشوینددر
,Arzani(ندهسـت علوفهکیفیتةدکاهنهايمتغیراز

بهبـود باعـث صفاتاینمیزاندرکاهشپس،)2009
میانگین بین دو رقم ۀمقایس. شدخواهدعلوفهکیفیت

ــم ،ذرت نشــان داد ــزان ZP677رق بیشــتري NDFمی
نسـبت . افـزایش )6دارد (شکل نسبت به رقم سایمون 

ــرگ ــهب ــاقهب ــرگ   س ــاخ و ب ــه ش ــالل ب ــبو ب موج
علوفـه هضـم قابلیـت درصـد افـزایش وخوراکیخوش

Kephart(شودمی et al., 1989.(
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اسیدي.ةالیاف نامحلول در شویندماشک بر یپوششاهیاستفاده گةنحوتأثیر.3شکل 
Figure 3. Effect of how to use the vetch cover crop on acid detergent fibers.

.ندارندداريمعنیتفاوتدرصد5احتمالسطحدردانکنياچند دامنهآزمونپایۀبرمشترك،حرفدارايهايمیانگین
Averages with common Letter, according to Duncan's multiple range test at the level of 5% probability are not significant.
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.الیاف نامحلول در شویندة خنثیماشک بریپوششاهیگةاستفادةنحوتأثیر.4شکل 
Figure 4. Effect of how to use the vetch cover crop on neutral detergent fibers.

.ندارندداريمعنیتفاوتدرصد5احتمالسطحدردانکنياچند دامنهآزمونپایۀبرمشترك،حرفدارايهايمیانگین
Averages with common Letter, according to Duncan's multiple range test at the level of 5% probability are not significant.
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Figure 5. Effect of nitrogen fertilizer on neutral detergent fiber.

.ندارندداريمعنیتفاوتدرصد5احتمالسطحدردانکنياچند دامنهآزمونپایۀبرمشترك،حرفدارايهايمیانگین
Averages with common Letter, according to Duncan's multiple range test at the level of 5% probability are not significant.
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.یخنثةندیشوبرنامحلول افیبر الرقمتأثیر .6شکل 
Figure 6. Effect of variety on neutral detergent fiber.

.ندارندداريمعنیتفاوتدرصد5احتمالسطحدردانکنياچند دامنهآزمونپایۀبرمشترك،حرفدارايهايمیانگین
Averages with common Letter, according to Duncan's multiple range test at the level of 5% probability are not significant.

درصد خاکستر
جـز عامـل رقـم (در    بـه تجزیۀ واریانس مشخص کرد،

ــال  ــطح احتم ــل5س ــد)، عام ــأثیر  درص ــر ت ــاي دیگ ه
با ).2داري روي درصد خاکستر نداشتند (جدول معنی

گین بین دو رقم ذرت در میانۀ، مقایس7شکلتوجه به 

ZP677رقـم  ،رابطه با صفت درصد خاکستر نشـان داد 

داري توجـه و معنـی  نسبت به رقم سایمون تفاوت قابل
کانیداشت و بیانگر این موضوع است که این رقم مواد 

کانیموادشاملعلوفهخاکستر. محتوايداردبیشتري 
تولیــدهــا،ویتــامینســاختبــرايکــانیمــواد. اســت



13961007پاییز ، 3ة، شمار48ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران

ازبسـیاري وبافـت ساختها،آنزیمفعالیتها،رمونهو
وسـالمتی رشد،بهبستگیکهفیزیولوژیکفرآیندهاي

Greene(هسـتند نیازمورددارد،تولید et al., 1998 .(
نشـان کـانی مـواد کمبـود اغلـب ریـز دانهغالتۀعلوف
ــی ــدم ــه).Ditsch & Bitzer, 2005(دهن ــاي یافت ه

تایج تأثیرگـذاري نیتـروژن بـر    محققان دیگر در مورد ن
محتواي خاکستر، با یکدیگر مغایرت دارند. نتایج برخی 

ها در رابطه با تأثیر نیتروژن بـر کیفیـت علوفـۀ    بررسی
Ayubذرت ( et al., 2002) و ســورگوم (Romroudi-

khastehdel, 2007   نشان داد، تأمین بیشـتر نیتـروژن (
فـزایش  شود. دلیـل ا موجب افزایش درصد خاکستر می

درصد خاکستر در نتیجه تأمین نیتروژن، بهبـود رشـد   
هاي گیاه عنوان شده اسـت.  هاي رویشی و ریشهقسمت
اي گیاه گسـترش بیشـتري   رو هرچه شبکۀ ریشهاز این

داشته باشد، جذب مواد کانی نیز افرایش خواهد یافـت  
)Majidian, 2008 ثیرتـأ بـر مبنـی ییهـا گـزارش ). اما

داردوجـود هفـ علوخاکسـتر میزانبرنیتروژننداشتن
)Tariq, 1998ــأثیر  ). در بررســی ــابی ت ــا هــدف ارزی ب

نیتروژن بر کیفیت علوفه انجام گرفته بود، گزارش شـد  
که افزایش منبع نیتروژن تـأثیري بـر درصـد خاکسـتر     

,Dolatmande-shahri & Tahmasbiعلوفـه نداشـت (  

نتایج بررسی دیگر در رابطـه بـا ارزیـابی تـأثیر     ). 2016
تراکم کشت و مقادیر مختلـف نیتـروژن بـر عملکـرد و     

ــدي (   ــۀ ارزن مرواریـ ــت علوفـ Pennisetumکیفیـ

glaucum نشان داد، افزایش میزان نیتروژن تأثیري بر (
Agha-alikhaniدرصد خاکستر نـدارد (  et al., 2008 .(

کـود کـاربرد ربررسـی تـأثی  منظـور بـه در تحقیقی که 
مخلـوط کشـت درعلوفهکیفیتوعملکردبرنیتروژن

Hordeum vulgare)جو L.)رازیانـه و)Foeniculum

vulgare L.(     انجام شد، مشـخص شـد، افـزایش منبـع
نیتروژن تأثیري بر میزان خاکستر علوفه نداشته اسـت  

صفرو حتی بیشترین درصد خاکستر از تیمار نیتروژن 
Kianiبود (دهآمدستبهدرصد  et al., 2014   بـه نظـر .(

اي تحـت  رسد که درصـد خاکسـتر در ذرت علوفـه   می
گیـرد و  تأثیر میزان فراهمـی مـواد غـذایی قـرار نمـی     

ماننـد یهـای عامـل ثیرتـأ تحتاحتمال دارد که بیشتر 
گیـاه ذاتـی هـاي ویژگیوبلوغۀ مرحلـبرداشت،زمان

بوده باشد.
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درصد فیبر خام
ها در رابطـۀ صـفت یادشـده    تجزیۀ واریانس عامل

رقـم  ×کاشت ماشـک  جز اثر متقابل پیشنشان داد، به
هاي دیگر یک از عاملدرصد)، هیچ1(در سطح احتمال 
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). 2بر درصد فیبر خام تأثیرگذار نبـوده اسـت (جـدول    
علوفـه شـامل   هضمرقابلیغمواد همۀالیاف خام شامل 

، 8شـکل بنـا بـر  سـلولز و لیگنـین اسـت.    سلولز، همی
هـاي  میانگین بـین اثـر متقابـل دوگانـه عامـل     ۀمقایس
کشت ماشک مجاري و رقـم در رابطـه بـا صـفت     پیش

بیشترین درصد فیبر خام را ،درصد فیبر خام نشان داد
عنـوان علوفـه و رقـم    بـه کشت ماشک اثر متقابل پیش

ZP677ازحـد شیبـ خود اختصاص داد. بـا افـزایش   به
مقادیر نیتروژن خاك درصـد فیبـر افـزایش و کیفیـت     

Javadiیابد (کاهش می et al., 2010; Ahmadi et al.,

هـا نشـان داده اسـت،    همچنین نتـایج بررسـی  ).2005
هـاي  زیادي نیتروژن در خاك موجب افـزایش ترکیـب  

Harmsشـود ( در علوفـه مـی  ضد کیفیت  & Tucker,

1973; Sumner, ). در این تحقیق، ممکـن اسـت   1965
هـاي ماشـک   دلیل باال بودن درصد فیبر خام در حالت

نسبت به آیش این باشد کـه  کود سبزعلوفه و عنوانبه
نیتروژن در این دو حالت (داراي بقایاي ماشک) نسبت 

سـاختار  به آیش بیشتر اسـت. ایـن عنصـر در تشـکیل     

توانـد  رو مـی کنـد، از ایـن  ها شرکت میسبزینه و آنزیم
منجر به بهبود نورساخت و در نتیجه رشد و توسعۀ هر 

نیـ ازاپـس هـاي رویشـی شـده باشـد.     چه بیشتر اندام
هـاي سـاختاري از جملـه    مراحل، میزان کربوهیـدرات 

اي روند افزایشی پیـدا  هاي دیوارة یاختهالیاف و ترکیب
کشـت  متقابل ایسۀ میانگین نشان داد، اثرقمکنند.می

همچنـین اثـر   ذرت وهايرقمعلوفه با عنوانبهماشک 
ـ   عنوانبهمتقابل کشت ماشک  هـاي  ا رقـم کـود سـبز ب

بررسـی  یـک  داشـت. نتـایج   تـوجهی  ذرت تفاوت قابل
هاي کربوهیدراتبین عملکرد علوفه با ۀرابط،نشان داد

دار بـت و معنـی  مثخـام بریفمحلول منفی و با درصد 
درصـد و همبستگی بین قابلیت هضـم و همچنینبود

ADFهـاي محلـول   و بین پروتئین خام با کربوهیدرات
Sepahvand(دار بـود منفی و معنی & Ashraf-jafari,

خشـک ةمـاد کهداشتنداظهاربرخی محققان). 2014
خـام، پـروتئین درصـد بـا منفیهضم همبستگیقابل

خاکسـتر واسـیدي ةشوینددرحلولمدرصد فیبرهاي
Ward(دارد et al., 2001(.
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Figure 8. Interaction of how to use the vetch cover crop and variety on crude fiber.
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عملکرد پروتئین در هکتار
اثـر سـادة نیتـروژن و اثـر     تجزیۀ واریـانس نشـان داد،  

ــروژن  ــل نیت کاشــت در ســطح احتمــال پــیش×متقاب
، 9شــکلبنــا بــر). 2دار بــود (جــدول درصــد معنــی5

و کشـت ماشـک  پـیش گین بین اثر متقابل میانۀمقایس
عملکـرد  میـزان بیشـترین  ،نشـان داد دارکود نیتروژن

درصـد  50پروتئین در هکتار بـه اثـر متقابـل آیـش و     
از آن بـه اثـر   پسدار و کود نیتروژنشدةمیزان توصیه
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دار حد معمـول کـود نیتـروژن   100متقابل کود سبز و 
عملکرد پروتئین در هکتار میزانین کمترتعلق داشت. 

در اثر متقابل آیش و سطح کود صفر مشاهده شد. اثـر  
50علوفه و سطوح کـود  عنوانبهکشت ماشک متقابل

خـود اختصـاص   درصد مقـادیر بینـابینی را بـه   100و 
ضرب درصد پروتئین خام در این صفت از حاصلدادند.

گرچـه کـاربرد   آیـد. مادة خشـک کـل بـه دسـت مـی     
کودهاي حاوي عنصـر نیتـروژن اغلـب سـبب افـزایش      

شـود، ولـی ایـن موضـوع همیشـه      درصد پروتئین مـی 
Brawandصادق نیست. بر پایۀ نظر برخی از محققان (

& Hossner, 1976 ن هنگـامی در اثـر   )، درصد پـروتئی
یابد که نیتروژن بیش از نیاز تأمین نیتروژن افزایش می

گیاه براي تولید باشـد. در مقـادیر کـم، تنهـا عملکـرد      
یابد بدون اینکه تغییر محسوسی در میـزان  افزایش می

رسد که دلیل این امر نظر میپروتئین به وجود آید. به 
ســازيت نیتـروژن توســط ماشـک، تجزیـه و آزاد   یـ تثب
و افزایش میـزان عنصـرهاي   غذایی عنصرهايهنگامبه

هـاي  تثبیت کـربن در انـدام  دسترس باشد.غذایی قابل
کننده و در نتیجه رشد رویشی بیشتر موجب نورساخت

رو عملکــرد افـزایش مـادة خشـک شــده اسـت. از ایـن     
ۀ رابطۀ مستقیمی که با میزان عملکرد واسطبهپروتئین 

ارد، افزایش یافته است. در مادة خشک گیاه در هکتار د
میـزان تـأثیر ارزیابی منظوربهنتایج بررسی دیگري که 

ۀدانـ ومادة خشک کـل برعلوفهبرشزمانونیتروژن
انجام گرفته بـود،  کارونرقم)Hordeum vulgare(جو

اظهار شد که درصد و عملکرد پروتئین علوفـۀ خشـک   
اشت، امـا  داري دبا افزایش منبع نیتروژن افزایش معنی

بــا تــأخیر در زمــان برداشــت علوفــه، درصــد پــروتئین 
Fathiداري یافـت ( کاهش و عملکرد آن افزایش معنی

et al., 2002 افزایش درصد و عملکرد پروتئین علوفه .(
با تأمین بیشتر نیتروژن، ناشی از جذب بیشتر نیتروژن 

Sood(اسـت و افـزایش رشـد رویشـی     et al., 1994;

Patel & Patel, ). از سـوي دیگـر، بـا تـأخیر در     1993
برداشت علوفه و به دنبال آن افزایش سن گیاه، نسـبت  

افزایش یافته و در نتیجه درصد پـروتئین  ساقه به برگ
یابـد. امـا بـه دلیـل رشـد رویشـی بیشـتر،        کاهش می

کنـد  عملکرد پروتئین در واحد سطح افزایش پیدا مـی 
)Gardner & Wiggans, 1959; Ghodsi, 1997  بنـا .(

طریـق ازايعلوفـه گیاهـان ي موجـود،  هـا گـزارش بـر  
ــزایش ــوارهاف ــايدی ــهه ـــزایش،ايیاخت ــین،اف لیگن

نــسبت کـاهشگیـاه،مختلـفهاياندامشدنخشبی
گیاهـانکیفـیعملکـردکـاهشموجبساقهبهبرگ

ـ عملکـرد اماشودمیايعلوفه ســطح واحــد دریکم
ـــدمــیافـــزایش Tolera(یاب & Sundstol, 1999;

Minsoon & Cooper, 1998.(
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Figure 9. Interaction of how to use the vetch cover crop and nitrogen fertilizer on protein yield.
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...برتروژنیو کاربرد نیپوششاهیگکاشتشیتأثیر پو همکاران: اهري ط1010

ايعملکرد خشک ذرت علوفه
خشـک  ۀمیـانگین علوفـ  ۀ، مقایس10با توجه به شکل 

کشت ماشـک  ذرت بین سطوح عامل اصلی یعنی پیش
عنـوان  برگردان ماشک بـه خـاك بـه   ،مجاري نشان داد

منظور علوفـه در مقایسـه بـا    کود سبز و برداشت آن به
توجهی بـر ایـن صـفت    تیمار آیش (نکاشت) تأثیر قابل

،)Hansen & Djurhuus, 1997(محققانداشت. برخی 
اختالط کود سبز شـبدر، چهـار مـاه بعـد     ،نشان دادند

ــه ــاديزطــور ب ــمی ــراتینزانی ــالدررا ت ــا 0ۀی 90ت
افزودن چاودار نیداد همچنشیمتري خاك افزایسانت

90زانیـ تـا م تـرات ینشیافزادر خاك باعثیزمستان
و ماشــک والفیــبیــدر هکتــار شــد و ترکلــوگرمیک

را تـروژن یدر هکتـار، ن لـوگرم یک180تا یحتیمعمول
بــر بهبــود ســاختمان    افـزون کود سـبز  داد.شیافزا

غــذایی در ســطح خــاكعنصــرهايتمرکــز خـــاك و
)Cherr et al., 2006(بـراي تـرین منبـع   مهمعنوانبه

هــا در ایــنی عمــل کــرده و بــاکتريیفعالیــت باکتریــا
Orhan(انـد شـته شـرایط کـارایی بـاالتري دا    et al.,

آلـی  ةکارگیري کودهاي آلی با افـزایش مـاد  ). به2006
خـاك،  يهـا خاکدانـه هايویژگیخاك، موجب تقویت 

و گیـاه زراعـی  فعالیت میکروبی، کیفیت خاك، باروري 
نیتـروژن،  ماننـد غـذایی  عنصـرهاي داري ظرفیت نگـه 

& Weiشود (فسفر، پتاسیم، آهن و روي در خاك می

Liu, 2005.( اسـتفاده از  ،دشش گزاردر نتایج تحقیقی
عملکـرد  و چاوداراي خوشهگیاهان پوششی ماشک گل
گیــاه کاشــت پــیشبــدون (ذرت را نســبت بــه شــاهد 

,Kuo & Jellum(افـزایش دادنـد  )پوششی در ). 2002
هـاي  نظـام تـأثیر بررسی منظور نتایج تحقیقی دیگر به

Cicer(نخـود ورزي و گیاهـان پوششـی  مختلف خاك

arietinum(و بـر عملکـرد ذرت   ايخوشهلو ماشک گ
بـا  شـد، ، گزارش )Sorghum bicolor(ايسورگوم دانه

اجراي شخم حفاظتی و اسـتفاده از گیاهـان پوششـی،    
داري طـور معنـی  اي بـه عملکرد ذرت و سـورگوم دانـه  

Rinbott(افزایش یافت  et al., 2004 اینکـه  دلیـل ). به
ماشـک و ماننـد ی گیاهـان در کربن به نیتـروژن نسبت

ها بنابراین بقایاي اختالط یافته آنپایین استشبدرها 
خیلی سریع در خاك تجزیـه شـده و باعـث همزمـانی     

گیـاهی بـا تقاضـاي گیـاه     آزاد شدن نیتروژن از بقایاي
Decker(شودزراعی براي این عنصر می et al., 1994( .

گـزارش  هـاي خـود   در نتـایج بررسـی  برخی محققـان  
یرتـأث داري تحـت  طـور معنـی  عملکرد ذرت بـه ،دندکر

گیاهان پوششی قرار گرفت و بیشترین میزان عملکـرد  
آنـان تعلق داشت. ايخوشهبه گیاه پوششی ماشک گل

علت این امر را به تثبیت نیتروژن توسـط ماشـک گـل    
Clark(داي نسبت دادنخوشه et al., 1994.(
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Figure 10. Effect of how to use the vetch cover crop on total dry matter.
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Figure 11. Effect of variety on total dry matter.
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میـانگین در رابطـه بـا    ۀ، مقایسـ 11با توجه به شـکل  
رقــم ،خشــک کــل در هکتــار نشــان دادةصــفت مــاد

ZP677داري سه با رقم سایمون تفـاوت معنـی  در مقای
ارزیابی تأثیر سطوح منظوربهکه نتایج آزمایشیداشت. 

کیلوگرم در 240و 160، 0،80(مختلف کود نیتروژن
هـاي رقـم کود و عملکرد دانه کاربردییکارابر )،هکتار
ییکاراعملکرد دانـه و ،انجام گرفته بود نشان دادذرت

داري تحت تأثیر سطوح کـود  یمعنطوربهکـود کاربرد
نیتروژن، رقم و اثر متقابل رقم در سطوح نیتروژن قرار 

گرفتند. 
ین کمتـر وSC-404بیشترین عملکرد دانـه بــه رقــم   

میـانگین ترکیـب   ۀتعلق داشت. مقایسSC-301آن به
بــاالترین  ،تیماري رقم در سطوح نیتـروژن نشـان داد  

ـ SC-404عملکــرد دانــه بــه رقـــم    240کــاربردا ب
& Seyed Sharifi(کیلوگرم کود نیتروژن تعلق داشت

Taghizadeh, 2009(.

گیري کلینتیجه
نتـایج آزمـایش نشـان داد، کشـت ماشـک      ، یطورکلبه
کود سـبز بـر صـفات کیفـی ذرت مـؤثر بـود.       عنوانبه

و 50عملکرد پروتئین ذرت در هکتار در سـطوح کـود   
کـود  نکـردن ریافتشده نسبت به ددرصد توصیه100

ــی اوره (شــاهد)،  ــه ترتنیتروژن ــبب 82/13و 56/14ی
، نسـبت کـربن بـه    با توجه به اینکـه درصد بیشتر بود.

رشـد متغیـر   ةنیتروژن در گیاه در مراحل مختلـف دور 
این نسبت با سـرعت  ۀاست و همچنین با توجه به رابط

بقایا (پـایین بـودن نسـبت کـربن بـه نیتـروژن       ۀتجزی
شود،شود)، توصیه مییش سرعت تجزیه میموجب افزا

اخـتالط بقایـا بـا خـاك     تأثیرتر ارزیابی جامعمنظوربه
در مراحـل مختلـف   یادشـده کود سبز، عمـل  عنوانبه

از لحـاظ زمـانی،   ینهمچنـ رشد گیاه صورت بگیـرد و  
بعدي موجود در تناوب فرصـت  گیاه زراعیبراي کشت 
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