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  ای علوفه اثر فواصل مختلف آبياری بر صفات کمی وکيفی ارزن، سورگوم و ذرت

  
  ٢  پرويز رضوانی مقدم و١جعفر نباتي

   مشهد دانشگاه فردوسیدانشكده كشاورزي دانشيار و کارشناسی ارشد  سابقدانشجوی، ٢، ١

  ٢١/١١/٨٣ مقاله تاريخ پذيرش

 
 خالصه

  
با توجه به اهميت معضل خشکی در کشاورزی و گستردگی روز افزون آن و همچنين نياز به توليد علوفه با 

کيفيت باال مطالعه اي در راستای شناخت اثر فواصل مختلف آبياری بر خصوصيات کمی و کيفی ارزن، سورگوم 

بطوريکه در . های کامل تصادفی انجام شد  شده در قالب بلوکهای خرد ای با استفاده از طرح کرت و ذرت علوفه

های  و گونه) ۴I(و چهار هفته) ۳I(، سه هفته )۲I(، دو هفته )۱I(های اصلی فواصل آبياری يک هفته کرت

های فرعی در چهار تکرار  در کرت) C(و ذرت) S(، سورگوم)M(ای در سه سطح ارزن مختلف زراعی علوفه

حاصله نشان داد که اثر فواصل آبياری بر درصد برگ، درصد ساقه، درصد غالف برگ و نتايج . قرار گرفتند

آذين، درصد قابليت هضم  دار بود؛ اما از نظر درصد گل عملکرد ماده خشک قابل هضم در برداشت اول معنی

ماده خشك، درصد قابليت هضم ماده آلي، درصد ارزش هضمی، درصد خاکستر و پروتئين خام اختالف 

همچنين بين گونه هاي زراعي مورد مطالعه در برداشت اول از نظر صفات مورد بررسي تفاوت . دار نبود نيمع

بين فواصل آبياري در برداشت دوم بجز درصد غالف برگ، درصد ارزش هضمی و درصد . دار مشاهده شد معني

اشت دوم بين دو گونه زراعي داری مشاهده شد و در برد خاکستر از نظر کليه صفات مورد بررسي اختالف معني

. دار بود مورد مطالعه تنها از نظر در صد قابليت هضم ماده خشک و درصد قابليت هضم ماده آلي اختالف معني

 تن در ۱۲(بر اساس نتايج حاصله ذرت علوفه اي در فواصل آبياري يك هفته و چهار هفته بترتيب بيشترين 

  . كرد ماده خشك قابل هضم را دارا بودعمل)  تن در هكتار٣٧/٢(و كمترين ) هكتار

 
 ارزن، سورگوم، ذرت، فواصل آبياری، قابليت هضم، ارزش هضمی،قابليت هضم ماده :های کليدی ه واژ

  . آلي، خاکستر، پروتئين خام                                 
 

  مقدمه
) americanum Pennisetum(،ارزن)Zea  mays ( ذرت 

 از گياهان مناطق گرمسيري  ( Sorghum bicolor)سورگوم و
هاي مناطق معتدله اختالف اساسي داشته  مي باشند،که با گراس

اجزاي عملکرد در ). ۷(باشند   ميC4و داراي مسير فتوسنتزي 
 باشند آذين مي غالف برگ وگل ساقه، اي برگ، گياهان علوفه

اي داراي تراکم بيشتري از  ساقه بيشتر گياهان علوفه) ۱۰(
ها است بنابراين ساقه  هاي سلولي در مقايسه با برگ ديواره
افزايش ). ۸( کيفيت کمتري در مقايسه با برگ دارد معموال

بنابراين  )۲۱(دهد  کيفيت را  افزايش مي،نسبت برگ به ساقه
عواملي که باعث  تغيير اين نسبت شوند روي کيفيت علوفه موثر 

حيطي موثر  بر کميت يکی از مهمترين فاکتورهاي م. باشند مي
در خصوص اثر ). ۲۵، ١٧، ١٤، ٥( وکيفيت علوفه تنش آب است

ای گزارشهاي متفاوتي  تنش آب بر روی کيفيت گياهان علوفه
گزارش کرد که خشکي کيفيت  )١٩٧٧( وجود دارد ماسودا
، با مطالعه روی )١٩٨١(دهد اما ويلسون  علوفه را کاهش مي

 Cenchrus(گراس لو باف) Panicum maximum(  ارزن
ciliaris(و اسپارگراس   )Heteropogon cotortus(  و ون
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با مطالعه ) ١٩٨٩( ، هاليم وهمکاران)١٩٧٨( همکاران سوست و
هاي  با مطالعه روي گراس) ١٩٧٥( روی يونجه، ويلسون و نگ

هاي کوتاه مدت تنش خشکي  گرمسيري اظهار داشتند که دوره
همچنين آنها عنوان . ه داردتاثير منفی کمي روی کيفيت علوف

کردند که تنش آب بواسطه ممانعت از توسعه ساقه باعث باال 
. رفتن قابليت هضم ماده خشک در گياهان مختلف مي شود

گزارش کردند که در تنش خشکي ) ١٩٨١( پيتمن و همکاران
 )Panicum coloratum(نه تنها قابليت هضم ساقه در ارزن

يابد که هر  رگ به ساقه افزايش مييابد بلکه نسبت ب افزايش مي
شوند و اين در  دو باعث بهبود کيفيت براي تغذيه دام مي

است که تنش رطوبتي عملکرد ماده خشک را  کاهش  حالي
 عنوان كردند كه بين درصد برگ و  آنهاهمچنيندهد  مي

و در شرايط   وجود داردمنفیعملكرد ماده خشك همبستگي 
 قابليت بين و يابد  برگ افزايش ميتنش رطوبتي باال اغلب درصد

 درصد برگ رابطه مثبتي وجود دارد و هضم ماده خشک و
درصد كاهش درصد برگ در شرايط بدون تنش رطوبتي به 

در شرايط خشکي درصد خاکستر . شود  مربوط مي ساقهبيشتر
هاي  کاهش مواد ساختماني در گراس). ۲(يابد علوفه کاهش مي
 رطوبت توسط تعداد ديگري از کاهش  بايمعتدله وگرمسير

  پيتمن و همكاران  .)۱۲، ۲۶( محققين گزارش شده است
گزارش كردند كه قابليت هضم ماده آلي با كاهش )١٩٨١(

پروتئين خام از عوامل کيفی  .دهد آبياري كاهش خطي نشان مي
در ). ۳، ۴، ۱۳، ۲۳( گيرد  است که تحت تاثير تنش آب قرار مي

 روی درصد پروتئين خام در گياهان مورد اثر تنش خشکی بر
، ۲۳(های مختلف گزارشات متناقضي وجود دارد  اندام مختلف و

با مطالعه اثر رطوبت خاک ) ١٩٧١(ووگ و مارتين ).  ۳، ۸. ۱۳
روی کيفيت يونجه عنوان کردند که رطوبت خاک اثری روی 

گزارش کرد که ) ١٩٩٦(بوکستون . درصد پروتئين خام ندارد
ای جلوگيری  دهی گياهان علوفه اخه و پنجهتنش آب از ش

 ازشود و پروتئين  ها می کند و باعث مرگ سريع پنجه می
ناخدا و . شود تر منتقل می های جوان به اندامهای پير  برگ

ای  با بررسی اثر تنش کم آبی بر ارزن علوفه) ١٣٧٩(همکاران 
گزارش کردند که با افزايش تنش خشکی درصد پروتئين کاهش 

ها در شرايط تنش  کند و دليل آنرا تجزيه پروتئين ا میپيد
. خشکی و عدم سنتز مجدد آنها در اين شرايط عنوان کردند

های يونجه  گزارش کردند که در ساقه) ١٩٨٩(هاليم و همکاران 
يابد و برعکس  با افزايش آبياری مقدار پروتئين خام کاهش مي

ا سطوح آبياری ها مقدار پروتئين خام رابطه مثبتی ب در برگ
دارد و مقدار پروتئين خام کل بوته يونجه تحت تاثير تنش 

گيرد که دليل آنرا بر هم کنش مقدار پروتئين  خشکی قرار نمي
گزارش ) ٢٠٠٢(اسي و همکاران  .خام برگ و ساقه ذکر کردند

تنش آب )Festuca arundinaceae(کردند که در تال فسکيو 
شود ولي عملکرد پروتئين   ميباعث افزايش مقدار پروتئين خام

يابد زيرا در شرايط بدون تنش خشکی  خام در هکتار کاهش مي
عملکرد ماده خشک باال است آنها گزارش کردند که گياهان 

کنند  تحت تنش خشکی مقدار بيشتری ازت خاک را جذب مي
ي توليد عملکرد ماده خشک باال را به دليل محدود ياما توانا

  .بودن آب ندارند
ا توجه به اطالعات فوق اثر تنش خشکی بر خصوصيات  ب

ای متفاوت  مورفولوژيکي وکيفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه
باشد و همچنين با توجه به اينکه خشکی و تنش ناشی از آن  می

های محيطی است که  يکی از مهمترين و رايج ترين تنش
جه رو ساخته است با تو توليدات کشاورزی را با محدوديت روبه

به بحران آب در ايران توجه به نسبت آب مصرفي در ازاي هر 
ای  برخوردار است به همين منظور اثر  واحد توليد از اهميت ويژه

تنش خشکی بر خصوصيات کمی و کيفی ارزن، سورگوم و ذرت 
  .ای در شرايط مشهد مورد بررسی قرار گرفت علوفه

   
  ها مواد و روش
  در مزرعه١٣٨۰‐۱۳۸۱اين آزمايش در سال زراعي 

 دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد واقع در تحقيقاتی
با عرض جغرافيايي (  كيلومتري جنوب شرقي شهر مشهد ١٠
 ٢٨ درجه و ٥٩ دقيقه شمالي و طول جغرافيايي ١٥ درجه و ٣٦

. به اجرا درآمد )  متري از سطح دريا ٩٨٥دقيقه شرقي و ارتفاع 
يليمتر و حداكثر و حداقل دماي  م٢٨٦متوسط بارندگي منطقه 
. باشد گراد مي  درجه سانتي– ٨/٢٧ و ٤٢مطلق ساالنه به ترتيب 

آب و هواي منطقه بر اساس روش آمبرژه سرد و خشك تعيين 
  . )۱(شده است
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هاي خرد شده در قالب  اين آزمايش با استفاده از طرح كرت
يكه هاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد بطور طرح بلوك

 )۲I( ـ دو هفته)۱I(يك هفته (  فواصل آبياری اصليهای كرتدر
 هاي مختلف زراعي و گونه ) )۴I( ـ چهار هفته)۳I(ـ سه هفته

در  ) )S( و سورگوم)M( ، ارزن)C(ذرت(  در سه سطح ای علوفه
مورد استفاده ) Zea  mays (ذرت. هاي فرعي قرار گرفتند كرت

 روز كه ١٢٥ـ ١٣٥رويش  با طول دوره ٧٠٤رقم سينكل كراس 
باشد و در كليه  مي) اي اي ـ علوفه دانه( اين هيبريد دو منظوره 

مناطق كشور به استثناء مناطق سرد كوهستاني به عنوان كشت 
 )americanum Pennisetum(ارزن .باشد بهاره قابل توصيه مي

سورگوم مورد  .باشد اي مي مورد استفاده رقم نوتريفيد كه علوفه
 كه اين رقم (Sorghum bicolor) رقم اسپيدفيداستفاده
 متر ٣ متر و عرض آن ٨طول هر كرت فرعي  .باشد اي مي علوفه

 ٥٠/٠ها   متر و فاصله بين رديف٧٥/٠هاي فرعي  و فاصله كرت
متر در نظر گرفته شد همچنين در يك بلوك فاصله بين 

 متر در نظر ٣ متر و فاصله بين دو بلوك ٥/١هاي اصلي  كرت
هاي مجاور اثري روي هم نداشته  فته شد تا رطوبت كرتگر

قبل از  .بود١٣٨١ ارديبهشت ماه سال ١٩کاشتباشند تاريخ 
و بعد از  .به زمين اضافه شد  فسفات آمونيومkg/ha۲۵۰کاشت 

 ٤٦( کود اوره kg/ha ۵۰ سبز شدن در سه نوبت و در هر نوبت 
 ٢٠كم  و ترابصورت سرک به زمين داده شد)درصد نيتروژن 

 در نظر گرفته )۱۵(بوته در مترمربع براي ذرت، ارزن و سورگوم
که يک ماه بعد از کاشت انجام شد همراه با تنک کردن شد

بعد از تعيين . های هرز نيز انجام گرفت عمليات وجين علف
تراكم اولين كود اوره بصورت سرك داده شد و تمام تيمارها 

يمارهاي آبياري به فواصل آبياري شدند و از اين تاريخ به بعد ت
يك هفته ـ دوهفته ـ سه هفته و چهارهفته اعمال شدند شروع 

روز بعد از  ۳۲و ۱۹پنجه زني در ارزن و سورگوم به ترتيب 
 صورت گرفت در طي فصل رشد جهت مبارزه با كرم کاشت

سه بار سم پاشي به  ) Sesamia cretica(ساقه خوار ذرت 
 با سم ديازينون به پس از کاشت روز ۱۲۶ و ۶۴ و ۴۲ترتيب در 

در اين مطالعه ارزن سه . ليتر در هكتار انجام گرفت٥/١مقدار 
جهت .  سورگوم دو چين و ذرت يك چين توليد كرد،چين

 هاي زياد اين گياه و به دليل توليد پنجهای  علوفهبرداشت ارزن 

 براي m٢/١ درصد گلدهي ارتفاع كانوپي ٥٠عدم رسيدن به 
% ٥٠و براي برداشت سورگوم   قرار گرفتبرداشت مدنظر

در  )۱۱( خميري‐ و برداشت ذرت در مرحله شيري)۲۰(گلدهي
 درهرکرت پس از حذف نيم متر از ابتدا ونيم متر .نظر گرفته شد

از ارتفاع از انتهای کرت و دو رديف کناری، گياهان باقي مانده 
cmعي نمونه برداري ربطريق  بوته از ٥پس تعداد س برداشت ١٠

 بوته جهت تعيين ٥و خصوصيات کيفی جهت اندازه گيري 
جهت تعيين ونه اول من .انتخاب شدنددرصد اجزاي عملكرد 

C٨٥دماي در داخل آون و درصد ماده خشک   ٧٢به مدت ٠°
  نمونه دوم به تفكيك برگ، ساقه ، غالف.قرار داده شدساعت 

 جدا شده و داخل آون قرار داده شد سپس آذين  گلبرگ و 
ها  جهت آسياب کردن نمونه . شدمحاسبهدرصد هر يك از اجزا 
. متر استفاده شد  با مش يک ميلي۱۰۹۳از آسياب تکاتور مدل 

اي  گيري قابليت هضم ماده خشك از تكنيك دومرحله اندازه
  . شد   استفاده)١٩٧٣( جونز و هيواردپپسين سلوالز

 ساعت در ١٢ مدت  راها ي محاسبه درصد ماده آلي نمونهبرا
و ميزان خاکستر نمونه ها گراد قرار داده   درجه سانتي٥٥٠دماي 

های  گياهی با استفاده از روش  درصد ازت نمونه. تعيين شد
 ۲۵/۶ميکروکجدال تعيين شد سپس با ضرب کردن در ضريب 

  .درصد پروتئين محاسبه شد
 اين بررسی از نرم افزارهايی مانند  جهت محاسبات آماری در

,Mstatc, Sigmstat 2.0 , ,Excel 5.0 ,Jmp 4.0 
Quatropro 5.0ها به روش آزمون  مقايسه ميانگين  استفاده شد

دانکن انجام شد و سطح احتمال بکار رفته در کليه تجزيه 
  .بود% ۹۵وتحليل ها سطح احتمال 

  
 بحث نتايج و
 ۱۳۸۱ر طول آزمايش در سال مقدار بارندگی و دمای هوا د

نتايج تجزيه واريانس در  . آورده شده است۱در جدول شماره 
با . نشان داده شده است) ۲( سوم در جدول برداشت اول، دوم و
 درصد برگ فاصله آبياری با افزايش  حاصلهتوجه به اطالعات

 سه و چهار هفته و همچنين فواصل آبياری و بين يافتافزايش 
 ).۴و۳جداول( اشتداري وجود ند  اختالف معنيهفتهيک و دو 
 )Panicum maximum( مطالعه روی  ارزن با )١٩٨١(ويلسون
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  اسپارگراس  و)Cenchrus ciliaris(گراس بافل و
)Heteropogon cotortus ( و پيتمن و همکاران)با ) ۱۹٨١

 گزارش کردند که )Panicum coloratum(مطالعه روی ارزن
شودکه با نتايج   درصد برگ میتنش خشکی باعث افزايش

 ارزن به دليل داشتن تعداد .حاصله از اين آزمايش مطابقت دارد
باشد كه در مقايسه با  هاي بيشتر معموالً گياه پربرگي مي پنجه

  .كند سورگوم و ذرت درصد برگ باالتري توليد مي
 اختالف فواصل مختلف آبياریدر برداشت اول بين 

 اما )>۰۵/۰P(آذين  وجود نداشت لداري از نظر درصد گ معني
   داري برداشت دوم بين تيمارهاي تنش خشكي اختالف معني در
  

 در برداشت اول به دليل وجود شرايط. )>۰۵/۰P(مشاهده شد
 به مرحله گلدهي دور آبياری محيطي همه تيمارهاي مناسب

 درصد فواصل آبياری کوتاه تررسيدند اما در برداشت دوم در 
  . بدست آمدفواصل آبياری بيشترري نسبت به آذين بيشت گل

 از یدار  اختالف معنيای   علوفه سورگوم و ذرت،بين ارزن
 ارزن به که)۲جدول) (>۰۵/۰P(آذين وجود داشت نظر درصد گل

رسد و  هاي زياد معموالً بندرت به گلدهي مي دليل توليد پنجه
اما ذرت و سورگوم توليد  كند  آذين كمتري توليد مي گل
  .)۳جدول(كنند آذين بيشتري مي لگ

  ١٣٨١ بارندگي و دماي هوا در فاصله زمانی انجام آزمايش در سال ‐ ۱ جدول
  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  

  ١/١٧  ٠  ٠  ٠  ٩/١٦  ٥/٠  ١/٦٤ )متر ميلي(بارندگي
  ٨٥/١٢  ٤٥/٢٠  ٩٥/٢٣  ٣/٢٧  ٣٥/٢٤  ٣٥/٢٥  ٧/١٦  )گراد سانتي درجه(دما 

  
  صفات مورد مطالعه در فواصل مختلف آبياری در ارزن،سورگوم و ذرت علوفه ای ) ميانگين مربعات( تجزيه واريانس  ‐۲ جدول

منابع 

 تغييرات

درجه 

 آزادی
 درصد ساقه  برگدرصد

درصد 
غالف برگ

درصد گل 

  آذين

درصدقابليت هضم 
 ماده خشک

عملکرد ماده 
خشک قابل هضم

درصدقابليت 
 هضم ماده آلی

ارزش درصد

  هضمی

درصد 
 خاکستر

پروتئين خام

  برداشت اول

I† ۳  ۵۰۵/۷۱۳* ۶۳/۶۸۵* ۰۵/۵۴* ۱۳/۵۵ns  ۹۷/۰ns  ۶۲/۷۱**  ۲۸/۰ns ۷۱/۶ns ۶۴/۳ns ۲۸/۱۸۷۲ns
 ۵۰/۸۳۵  ۷۸/۳  ۳۲/۲  ۵۳/۰  ۵۷/۶  ۵۶/۰  ۸۲/۷۹  ۹۶/۸ ۲۰/۱۲۴  ۵۷/۱۱۱  ۹  خطا

P‡ ۲  ۱۸/۴۷۲۷**۶۸/۳۴۷۳**۶۵/۱۵۷**۸۷/۳۳۷*  ۶۱/۱* ۱۱/۱۷**  ۵۷/۴** ۹۱/۱۷**  ۳۰/۲۱*  ۶۰/۸۷۰* 
P¶*I ۶  ۴۰/۱۲۶ns  ۹۲/۹۳ ns ۲۶/۱۴ ns ۹۳/۱۹۲ns  ۷۱/۰ns  ۳۱/۱۹**  ۵۵/۰ns  ۱۴/۶**  ۴۷/۲ns  ۲۰/۸۳۴* 
  ۴۰/۲۵۹  ۱۱/۴  ۱  ۲۹/۰  ۰۶/۲  ۳۴/۰  ۸۲  ۲۲/۱۱ ۸۱/۵۳  ۲۴/۶۱  ۲۴  خطا

  برداشت دوم

I ۳  ۴۵/۱۵۱۷**۲۱/۱۴۲۵**۸۶/۲۴ns۴۵/۱۴* ۱۴/۴** ۷۸/۱۲** ۷۴/۱** ۸۱/۰ns ۶۵/۰ns ۸/۴۰۴۱**
  ۴۹۹  ۸۱/۰  ۲۶/۰  ۲۰/۰  ۶۱/۰  ۱۵/۰  ۸۹/۳  ۶۸/۲۵ ۸۹/۱۰۷  ۱۱/۱۶۳  ۹  خطا

P  ۱  ۸۸/۱۸۹ns  ۲۴/۱۵۸ns ۸۷/۹ns ۷۵/۳ns  ۷۰/۹**  ۳۲/۰ns  ۵۱/۳۵** ۰۷/۰ns  ۳۰/۹ns ۴/۹۲۴ns 
P*I ۳  ۲۵/۲۸۳ns  ۸۶/۳۲۵** ۷۳/۶۷** ۴۸/۳۵** ۶۱/۰**  ۱۰/۰ns ۴۰/۰ns ۳۱/۲ns  ۹۸/۱ns  ۹/۴۷۲ns 

  ۱/۲۸۷  ۲۴/۲  ۴۴/۳  ۲۳/۰  ۴۴/۰  ۱۱/۰  ۱۳/۵  ۴۱/۱۰ ۰۴/۴۴  ۳۱/۸۸  ۱۲  خطا

  برداشت سوم

P  ۱  ۴۰/۵۹ns  ۱۷/۵۲ns ۰۸/۰**  ۵۸/۰ns ۰۶/۲ns  ۴۱/۱۴ns  ۱۷/۲ns ۳۴/۲۶** ۰۳/۱۷** ۱۲/۶nss 
 ۳۶/۳  ۳۵/۰  ۸۷/۰  ۷۳/۰  ۰۱/۸۶  ۹۷/۰  ۵۸/۰  ۵۰/۱۵ ۹۲/۲۳  ۷۷/۳۶  ۶  خطا

   ،   ۰۵/۰معني دار در سطح *.ای  اثر متقابل دور آبياری و گياهان علوفهI*P¶ ،)ارزن، سورگوم و ذرت(ای  گياهان علوفهP‡ تيمار دور آبياری، †
  .دار نيست  معنی۰۵/۰ در سطح ns  ،۰۱/۰ معني دار در سطح **



  ٢٥  ...اثر فواصل مختلف آبياري بر صفات كمي و كيفي ارزن: نباتي و رضواني مقدم

  
   ميانگين صفات مورد مطالعه در برداشت اول در تيمارهای مختلف آبياری درگياهان ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای‐  ۳ جدول

درصد ساقه  درصد برگ  تيمار
درصد غالف 

 برگ
درصد گل 
  آذين

درصد قابليت 
هضم ماده خشک

عملکرد ماده خشک
ton/haقابل هضم 

درصد قابليت 
هضم ماده آلی

درصد ارزش 
  هضمی

رصد د
 خاکستر

 پروتئين خام
g/kg 

I۱ ۰۷/۳۳ b ۹۹/۳۹ a ۶۰/۱۷ b ۳۴/۹ a ۳۲/۶۹ a a۴۸/۷  ۱۳/۹۲ a ۱۵/۸۴ a ۷۳/۱۰ a ۶۳/۸۳ a 
I۲ ۰۷/۳۴ b ۳۳/۳۵ ab ۲۵/۲۰ ab ۳۴/۱۰ a ۶۳/۶۹ a ۴۲/۶ a ۲۱/۹۲ a ۴۸/۸۳ ab ۴۷/۹ a ۲۴/۸۹ a 
I۳ ۵۸/۴۵ a ۷۵/۲۵ bc ۵۷/۲۲ a ۰۹/۶ a ۶۹/۶۹ a ۰۵/۳ b ۲۳/۹۲ a ۴۶/۸۲ b a۰۸/۱۰  ۶۰/۱۰۷ a 
I۴ ۰۲/۴۸ a ۳۱/۲۴ c ۳۷/۲۱ a ۳۰/۶ a ۰۲/۷۰ a ۵۵/۲ b ۴۸/۹۲ a ۸۱/۸۲ b a۷۰/۹  ۸۰/۱۰۷ a 
M ۰۳/۶۰ a ۵۷/۱۴ b ۶۸/۲۲ a ۷۱/۲ b ۰۲/۷۰ a ۷۵/۳ b a ۸۲/۹۲  ۳۳/۸۲ b ۳۰/۱۱ a ۳۰/۱۰۵ a 
S  ۲۵/۳۰ b ۲۰/۴۲ a ۸۶/۱۶ b ۶۹/۱۰ a ۴۱/۶۹ b ۰۹/۵ a ۷۵/۹۱ c ۹۶/۸۲ b ۵۷/۹ b ۰۹/۹۱ b 
C  ۲۷/۳۰ b ۲۶/۳۷ a ۸۱/۲۱ a ۶۶/۱۰ a ۵۶/۶۹ b ۷۸/۵ a ۲۲/۹۲ b ۳۹/۸۴ a ۱۱/۹ b ۸۱/۹۴ ab 
١MI ۹۸/۵۰ b ۲۵/۲۹ cd ۰۲/۱۸ cde ۷۴/۱ b ۸۵/۶۹ ab ۴۴/۴ cd ۶۵/۹۲ ab ۹۶/۸۱ cd a۶۳/۱۱  ۵۰/۱۰۸ abc 
١SI ۵۴/۲۹ cde۴۱/۵۱ a ۴۱/۱۵ e ۶۴/۳ b ۴۳/۶۸ c ۹۸/۵ bc ۱۴/۹۱ d ۶۳/۸۳ bc ab۴۵/۹  ۵۹/۷۷ de 
١CI ۶۹/۱۸ e ۳۰/۳۹ bc ۳۷/۱۹ bcde ۶۴/۲۲ a ۶۹/۶۹ ab ۱۲a ۵۹/۹۲ ab ۸۶/۸۶ a ۱۲/۱۱ ab ۸۰/۶۴ e 
٢MI  ۷۲/۵۰ b ۱۵/۱۹ d ۰۲/۲۱ bcd ۱۱/۹ ab ۰۱/۷۰ ab ۲۰/۵  c ۷۶/۹۲ ab ۲۹/۸۲ cd ۹۴/۱۰ ab ۳۷/۸۶ cde 
٢SI  ۴۷/۲۸ cde۳۵/۴۳ ab ۱۱/۱۶ de ۰۸/۱۲ ab۶۰/۶۹ ab ۰۳/۸ b ۹۲/۹۱ bcd ۵۵/۸۳ bc ۳۷/۹ ab ۰۳/۹۴ bcd 
٢CI  ۰۳/۲۳ de ۵۰/۴۳ ab ۶۳/۲۳ ab ۸۳/۹ ab ۲۸/۶۹ bc ۰۴/۶ bc ۹۵/۹۱ bcd ۶۱/۸۴ b ۱۱/۸ b ۳۱/۸۷ cde 
٣MI  ۰۳/۶۸ a ۰۸/۵ e ۸۸/۲۶ a ۰b ۹۴/۶۹ ab ۴۸/۲ d ۷۵/۹۲ ab ۵۰/۸۲ cd ۱۹/۱۱ ab ۴۰/۱۰۴ abc 
٣SI ۸۴/۲۸ cde۷۷/۳۹ bc ۱۴/۱۸ cde ab۲۶/۱۳ ۴۴/۶۹ ab ۹۵/۳ cd ۶۵/۹۱ cd ۳۰/۸۱ d ۱۹/۱۰ ab ۹۹/۹۷ abcd 
٣CI  ۸۶/۳۹ bc ۴۰/۳۲ bc ۷۰/۲۲ abc ۰۳/۵ b ۶۸/۶۹ ab ۷۲/۲ d ۲۸/۹۲ abc ۵۸/۸۳ bc ۸۶/۸ ab ۵۰/۱۲۰ ab 
٤MI  ۴۰/۷۰ a ۷۹/۴ e ۸۱/۲۴ ab ۰b ۲۸/۷۰ a ۸۷/۲ d ۰۹/۹۳ a ۵۴/۸۲ cd ۴۶/۱۱ ab ۱۲۲a 
٤SI  ۱۴/۳۴ cd ۲۸/۳۴ bc ۷۹/۱۷ cde ab۷۸/۱۳ ۱۷/۷۰ ab ۳۹/۲ d ۲۹/۹۲ abc ۳۷/۸۳ bc ۲۷/۹ ab ۷۳/۹۴ bcd 
٤CI  ۵۱/۳۹ bc ۸۳/۳۳ bc ۵۱/۲۱ abcd b۱۳/۵  ۶۰/۶۹ ab ۳۷/۲ d ۰۷/۹۲ bc ۵۱/۸۲ cd ۳۶/۸ ab ۶۰/۱۰۶ abc 
۱I ،۲ دور آبياری يک هفتهI ،۳ دور آبياری دو هفتهI ،۴ دور آبياری سه هفتهI ،دور آبياری چهار هفته M ،ارزن علوفه ای  S،سورگوم علوفه ای C ذرت 

  ندارند۰۵/۰ای،حروف مشابه با هم اختالف معنی داری در سطح  علوفه
  

  ای ی مختلف آبياری در ارزن و سورگوم علوفهميانگين صفات مورد مطالعه در برداشت دوم در تيمارها ‐  ۴ جدول

 درصد برگ  تيمار
درصد 
 ساقه

درصد غالف
 برگ

درصد گل 
  آذين

رصد قابليت د
هضم ماده خشک

عملکرد ماده خشک 
 ton/haقابل هضم 

درصد قابليت هضم 
  ماده آلی

درصد ارزش 
  هضمی

درصد 
 خاکستر

 پروتئين خام
gr/kg 

I۱ ۱۵/۴۴ b ۲۰/۳۲ a ۰۹/۲۱ a ۵۶/۲ ab ۳۵/۶۹ c ۶۲/۳ a ۲۳/۹۲ c ۴۴/۸۳ b ۲۶/۱۰ a ۸۲/۸۳ b 
I۲ ۷۴/۴۳ b ۶۴/۲۸ a ۲۲/۲۴ a ۳۹/۳ a ۷۰b ۲۶/۲ b ۶۸/۹۲ bc ۱۰/۸۴ a ۹۰/۹ a ۷۷/۹۸ b 
I۳ ۰۹/۶۸ a ۲۳/۸ b ۸۸/۲۲ a ۸۰/۰ b ۸۰/۷۰ a ۰۷/۱ c ۹۶/۹۲ ab ۴۱/۸۳ b ۶۱/۱۰ a ۹۱/۱۲۴ a 
I۴ ۵۰/۶۷ a ۶۹/۶ b ۱۵/۲۵ a ۶۵/۰ b ۸۶/۷۰ a ۸۹/۰ c ۳۴/۹۳ a ۷۱/۸۳ ab ۲۷/۱۰ a ۵۶/۱۳۱ a 
M  ۳۰/۵۸ a ۷۱/۱۶ a ۷۷/۲۲ a ۱۹/۲ a ۸۰/۷۰ a ۰۶/۲ a ۸۵/۹۳ a ۷۱/۸۳ a ۸۰/۱۰ a ۲۰/۱۰۴ a 
S  ۴۳/۵۳ a ۱۶/۲۱ a ۸۹/۲۳ a ۵۱/۱ a ۷۰/۶۹ b ۸۶/۱ a ۷۴/۹۱ b ۶۱/۸۳ a ۷۲/۹ a ۹۵/۱۱۴ a 
١MI ۲۴/۵۵ ab۴۳/۲۰ b ۳۳/۲۴ a ۰b ۳۱/۷۰ b ۵۹/۳ a ۳۲/۹۳ b ۷۵/۸۳ a ۴۹/۱۰ a ۶۲/۸۵ de 
١SI ۰۶/۳۳ c ۹۶/۴۳ a ۸۵/۱۷ b ۱۳/۵ a ۳۹/۶۸ d ۶۶/۳ a ۱۴/۹۱ d ۱۳/۸۳ a ۰۴/۱۰ a ۰۴/۸۲ e 
٢MI ۵۸/۴۱ bc۵۶/۲۹ b ۲۳ab ۸۷/۵ a ۳۷/۷۰ b ۳۶/۲ b ۴۴/۹۳ b ۶۹/۸۴ a ۹۷/۱۰ a ۶۹/۹۸ cde 
٢SI ۹۱/۴۵ bc۷۱/۲۷ b ۴۵/۲۵ a ۹۲/۰ b ۶۴/۶۹ c ۱۶/۲ bc ۹۲/۹۱ cd ۵۰/۸۳ a ۸۴/۸ a ۲۷/۹۷ cde 
٣MI ۴۸/۶۹ a ۸۳/۹ c ۰۸/۱۹ b ۶۰/۱ b ۲۲/۷۱ a ۱۵/۱ cd ۲۷/۹۴ a ۳۴/۸۳ a ۶۳/۱۰ a ۱۵/۱۱۲ cd 
٣SI ۶۹/۶۶ a ۶۳/۶ c ۶۸/۲۶ a ۰b ۳۸/۷۰ b ۹۸/۰ d ۶۵/۹۱ cd ۴۸/۸۳ a ۵۹/۱۰ a ۶۷/۱۳۷ ab 
٤MI ۹۳/۶۶ a ۰۳/۷ c ۷۱/۲۴ a ۳۱/۱ b ۳۲/۷۱ a ۱۴/۱ cd ۳۹/۹۴ a ۰۷/۸۳ a ۱۳/۱۱ a ۳۳/۱۲۰ abc 
٤SI ۰۷/۶۸ a ۳۴/۶ c ۵۸/۲۵ a ۰b ۴۰/۷۰ b ۶۴/۰ d ۲۹/۹۲ c ۳۶/۸۴ a ۴۱/۹ a ۸۰/۱۴۲ a 



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐ ١ي ايران، جلد مجله علوم كشاورز  ٢٦

۱I ،۲ دور آبياری يک هفتهI ،۳ دور آبياری دو هفتهI ،۴ دور آبياری سه هفتهI ،دور آبياری چهار هفته M ،ارزن علوفه ای  S سورگوم علوفه ای،حروف 
   ندارند۰۵/۰مشابه با هم اختالف معنی داری در سطح 

داري از  اختالف معنيفواصل آبياری در برداشت اول بين 
) >۰۵/۰P(مشاهده نشدة خشك نظر درصد قابليت هضم ماد

های  روی گراس )١٩٧٥( که با نتايج ويلسون و نگ )۲جدول(
روی يونجه متناقض ) ١٩٨٩( گرمسيری و هاليم همکاران

 ارديبهشت بود و تا ١٩ تاريخ كاشت با توجه به اينکه.باشد مي
پايان عمليات وجين و تنك كردن آبياري به صورت منظم و 

 خرداد يعني ٣٠شد بنابراين تا تاريخ  اي يك بار انجام مي هفته
 روز بعد از كاشت هيچ تنشي روي گياهان اعمال نشد و با ٤١تا 

در برداشت اول گياهان رسد  موضوع به نظر ميتوجه به اين 
اعمال تيمارهای دور آبياری كمتر تحت تنش خشكي بودند و

 اما  نداشتندداري روي قابليت هضم مادة خشك شده تأثير معني
با افزايش فواصل درصد قابليت هضم مادة خشك اين وجود با 

آبياری يک روند افزايشي داشته اگر چه اين افزايش از نظر 
  .)۳جدول( دار نبود آماری معنی

در برداشت دوم بين تيمارهاي تنش خشكي اختالف آماري 
داري از نظر قابليت هضم مادة خشك وجود  معني
 از یيش شدت تنش خشككه با افزا. )۲جدول) (>۰۱/۰P(داشت

يك تا چهار هفته قابليت هضم مادة خشك افزايش 
، ۲۶( ساير تحقيقات  از كه با نتايج به دست آمده)۴جدول(يافت
  .مطابقت دارد) ۱۳، ۲۲، ۲۴

 بين ارزن، ذرت و سورگوم ۰۵/۰در سطح  در برداشت اول 
 بين ارزن و سورگوم ۰۱/۰ای و در برداشت دوم در سطح  علوفه
داري  از نظر قابليت هضم مادة خشك اختالف معنيی ا علوفه
ماده داراي قابليت هضم ای  علوفهارزن . )۲جدول( داشتوجود

. )۳جدول(ای بود علوفهباالتري نسبت به ذرت و سورگوم خشک 
كند   و برگ زيادي توليد مي  تعداد پنجه کهارزن گياهي است

ل يك تشبنابراين درصد بااليي از مادة خشك را در ارزن برگ
ارزن ) ۲۴، ٦ (باالتر برگو با توجه به قابليت هضم . دهد مي

ای   علوفهداراي قابليت هضم باالتري نسبت به ذرت و سورگوم 
 در و فواصل آبياری ان مورد مطالعهبين گياهاثر متقابل  .بود

دار   معنیبرداشت دوم از نظر قابليت هضم مادة خشك

با افزايش شدت ) ۴(اره  كه با توجه به جدول شم)>۰۵/۰P(بود
تنش خشكي قابليت هضم مادة خشك در ارزن و سورگوم 

 چهار هفته داراي بيشترين دور آبياریارزن در ، افزايش يافت
 از  فاصله آبياریدرصد قابليت هضم مادة خشك بود با كاهش

دور  خشك كاهش يافت اما در چهار هفته قابليت هضم مادة
داري  ورگوم داراي اختالف معنييك هفته نيز ارزن با سآبياری 

بطوريکه ارزن از قابليت هضم ماده خشک  ) ۴جدول(بود 
  .باالتری نسبت به سورگوم برخوردار است

از  داري  اختالف معنيفواصل آبياریدر برداشت اول بين 
) >۰۱/۰P(داشت  وجود قابل هضمنظر عملكرد مادة خشك

 تن در ٩٣/٤يك هفته و چهارهفته بين دور آبياری  )۲جدول(
هكتار از نظر عملكرد مادة خشك قابل هضم اختالف وجود 

 داراي عملكرد مادة خشك  قابل   يك هفتهدور آبياری داشت و 
عملکرد ماده خشک بيشتر در ) ۳جدول(هضم باالتري بود

فواصل آبياری کمتر باعث افزايش عملکرد ماده خشک قابل 
 نيز برداشت دومدر . )داده ها نشان داده نشده(هضم شده است 

داري از نظر عملكرد مادة  اختالف معنيفواصل آبياری  بين
دور  و )۲جدول) (>۰۱/۰P(مشاهده شدخشك قابل هضم 

چهار هفته داراي دور آبياری  يك هفته داراي بيشترين و آبياری
 وريبرنگ. )۴جدول(كمترين عملكرد مادة خشك قابل هضم بودند

نش آب توليد مادة خشك گزارش كردند كه ت)  ٢٠٠١ (يفاسو 
اليم و هو  )١٩٧٥(دهد و ويلسون ونگ  را در سورگوم كاهش مي

  همكاران
و ديگر محققين گزارش كردند كه تنش خشكي قابليت ) ١٩٨٩(

نتايج با توجه به . دهد هضم مادة خشك علوفه را افزايش مي
افزايش قابليت هضم مادة خشك نتوانسته حاصله از اين بررسی 

 بررسیعملكرد در اثر تنش خشكي را در اين جبران كاهش 
های دامداری  با عنايت به اينکه هدف در سيستم .نمايد

استحصال انرژي بيشتر به ازای واحد علوفه است و در 
های زراعی هدف افزايش عملکرد ماده خشک در واحد  سيستم

در تلفيق دامداری و زراعی  رسد باشد لذا به نظر مي سطح می
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 ماده خشک قابل هضم در واحد سطح افزايش عملكرد
های توليد علوفه باشد  ترين شيوه مديريت در سيستم مطلوب

چرا که در اين شرايط سود حاصله به ازای واحد سطح زمين 
افزايش قابليت هضم به مالک انتخاب خواهد بود بنابراين  
  .گردد واسطه كاهش آب مصرفي توصيه نمي

 در برداشت اول از نظر ای  علوفهبين ارزن، سورگوم و ذرت
داري وجود  عملكرد مادة خشك قابل هضم اختالف معني

 و ذرت داراي عملكرد مادة خشك )۲جدول) (>۰۱/۰P(داشت
توان دليل آن را عملكرد مادة  قابل هضم باالتري بود كه مي

 بيان كرد ای   علوفهت به ارزنب نسای   علوفهخشك باالتر ذرت
در . )۳جدول( نداشتداری معنیالف اختای   علوفهاما با سورگوم

برداشت دوم و سوم از نظر عملكرد مادة خشك قابل هضم بين 
 )۲جدول(اختالف آماري وجود نداشتای   علوفهارزن و سورگوم

با عنايت به اينکه هر دو گياه از قابليت هضم ماده خشک مشابه 
در برداشت دوم و سوم برخوردار بودند لذا عدم افزايش عملکرد 

ه خشک قابل هضم به دليل تغييرات يکسان هر دو پارامتر ماد
  باشد  تشکيل دهنده عملکرد ماده خشک قابل هضم می

فواصل با ای   علوفهبين ارزن، ذرت و سورگوم اثر متقابل
در . )۲جدول) (>۰۱/۰P(دار بود  معنيدر برداشت اولآبياری 

كرد از يك هفته به چهار هفته عملفاصله آبياری كل با افزايش 
مادة خشك قابل هضم كاهش نشان داد و در بين گياهان به 

داراي بيشترين عملكرد ای   علوفهترتيب ذرت، سورگوم و ارزن
دور  با ای  علوفه در كل ذرت ومادة خشك قابل هضم بودند

 يك هفته داراي بيشترين عملكرد مادة خشك قابل آبياری 
دو هفته داراي ری ای با دور آبيا علوفههضم و بعد از آن سورگوم 

بيشترين عملكرد مادة خشك قابل هضم بودند و كمترين مقدار 
 عملكرد مادة خشك قابل هضم به ترتيب مربوط به ذرت

دور با ای   علوفهچهار هفته و سورگومدور آبياری باای  علوفه
  سه هفتهدور آبياریباای  علوفهچهار هفته و ارزن آبياری 

درصد  يك هفته دور آبياری در برداشت سوم با.)۳جدول(دبو
 يافت یارزن و سورگوم افزايش زيادقابليت هضم ماده خشک 

كه به دليل برداشت اين گياهان در مراحل ابتداي رشد به علت 
اين گياهان بسيار های  اندامبرخورد با سرماي انتهاي فصل 

درصد قابليت هضم طبع الكه با.  بودند لطيف و هنوز تكامل نيافته

بسيار اما عملكرد مادة خشك افزايش يافت آنها ماده خشک 
  .اندک بود

از نظر قابليت هضم مادة فواصل آبياری در برداشت اول بين 
. )۲جدول( وجود نداشت )>۰۵/۰P( يدار معني  اختالف ليآ

گزارش كردند كه با ليگنيني شدن ) ١٩٩٧( ر و سولنبرگاروچاپ
نشهاي محيطي ها و ساقه در اثر ت برگهای تشکيل دهنده  بافت
 قابليت )Pennisetum purpureum Schumacher(ارزندر

  دليلدن درصد ساقه بهوباال ب. يابد هضم مادة آلي كاهش مي
دارد باعث كاهش  و مواد معدنی اينكه درصد باالتري از لينگين

شود اما در برداشت اول به دليل وجود  قابليت هضم مادة آلي مي
 برداشت دوم اين اختالف شرايط تنش كمتر در مقايسه با

فواصل آبياری اما در برداشت دوم بين . )۲جدول (دار نشد معني
دور  و )۲جدول) (>۰۱/۰P(مشاهده شد داري اختالف معني

چهارهفته داراي بيشترين قابليت هضم مادة آلي آبياری 
توان اثر تنش خشكي روي   كه دليل آن را مي)۴جدول(بود

در  .شده باعث افزايش آن  ساقه عنوان كرد ك ودرصد برگ
برداشت اول ارزن داراي بيشترين قابليت هضم مادة آلي 

توان دارا بودن درصد برگ باالتر   كه دليل آن را مي)۳جدول(بود
ها نسبت به سورگوم و  عنوان كرد و درارزن ساقهای   علوفهارزن
ارزن  در برداشت دوم نيز. باشند تر مي ظريفای   علوفهذرت

  .)۴جدول(باالتري نسبت به سورگوم نشان دادقابليت هضم 
در برداشت اول و فواصل آبياری از نظر ارزش هضمي بين 

 اما )۲جدول) (>۰۵/۰P(داري وجود نداشت دوم اختالف معني
در برداشت اول ذرت داراي ارزش هضمي باالتري نسبت به ارزن 

ارزش هضمي وابسته به مقدار مواد آلي . )۳جدول(و سورگوم بود
باشد بنابراين هر چه   مي موادعدني علوفه و قابليت هضم اينو م

ميزان مادة آلي علوفه و قابليت هضم باالتر باشد ارزش هضمي 
با توجه به باالبودن قابليت هضم مادة آلي . باالتري خواهد داشت

  .رسد ذرت باال بودن ارزش هضمي آن عادي به نظر مي
داری  اختالف معنیدر برداشت اول و دوم بين فواصل آبياری 

در ). ۲جدول) (>۰۵/۰P(از نظر درصد خاکستر وجود نداشت
ای مورد مطالعه از نظر درصد  برداشت اول بين گياهان علوفه

). ۲جدول ) (>۰۵/۰P(داری وجود داشت خاکستر اختالف معنی
ارزن دارای بيشترين درصد خاکستر بود که به دليل وجود مواد 

لی در برداشت دوم بين ارزن و معدنی بيشتر ارزن مي باشد و
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 ).۲جدول)(>۰۵/۰P(داری مشاهده نشد سورگوم  اختالف معنی
در برداشت سوم در دور آبياری يک هفته ارزن دارای درصد 

  ).۵جدول(خاکستر باالتری نسبت به سورگوم بود

  ارزن و سورگوم علوفه ای درگياهان ) ۱I(ميانگين صفات مورد مطالعه در برداشت سوم در دور آبيای يک هفته ‐ ۵جدول

درصد برگ  تيمار
درصد 
 ساقه

درصد 
غالف  برگ

درصد گل 
  آذين

درصد قابليت هضم 
 ماده خشک

عملکرد ماده خشک قابل 
 ton/haهضم 

درصد قابليت 
هضم ماده آلی

درصد ارزش 
  هضمی

درصد 
 خاکستر

 پروتئين خام
gr/kg 

M  ۴۹/۶۸ a ۱۴/۸ a ۸۱/۲۲ a ۵۴/۰ a ۱۵/۷۰ a ۳۲/۰ a ۱۷/۹۲ a ۰۶/۸۰ b ۱۳/۱۳ a ۱۰/۱۲۱ a 
S  ۹۴/۷۳ a ۰۳/۳ a ۰۲/۲۳ a ۰a ۱۶/۷۱ a ۳۵/۰ a ۲۲/۹۳ a ۶۹/۸۳ a ۲۱/۱۰ b ۶۰/۱۳۸ a 

M ،ارزن علوفه ای  S ندارند۰۵/۰ سورگوم علوفه ای،حروف مشابه با هم اختالف معنی داری در سطح   
  

از نظر مقدار پروتئين خام در برداشت اول بين فواصل 
). ۲جدول) (>۰۵/۰P(ده نشدداری مشاه آبياری اختالف معنی

در برداشت دوم بين فواصل آبياری از نظر مقدار پروتئين خام 
دور چهار هفته ). ۲جدول) (>۰۱/۰P(داری بود اختالف معنی

ويک هفته به ترتيب دارای بيشترين و کمترين مقدار پروتئين 
، )١٣٧٩(که با نتايج ناخدا وهمکاران  )۴جدول( خام بودند
در .مطابقت دارد) ٢٠٠٢( اسی و همکاران و) ١٩٩٦( بوکستون

برداشت اول بين گياهان مورد مطالعه از نظر مقدار پروتئين خام 
ارزن  )۲جدول) (>۰۵/۰P(داری مشاهده شد  اختالف معنی

 دارای بيشترين و ذرت کمترين مقدار پروتئين خام بودند
توان  که دليل آنرا پايين بودن درصد برگ در ذرت مي) ۳جدول(

گزارش کردند که در يونجه ) ١٩٨٩(هاليم و همکاران . کردذکر 
در برداشت . درصد پروتئين  برگ نسبت به ساقه بيشتر است

اول بين فواصل آبياری و گياهان مورد مطالعه اثر متقابل 
 و  بيشترين )۲جدول( )>۰۵/۰P( داری مشاهده شد معنی

ور مقدار پروتئين خام بترتيب مربوط به ارزن با د  کمترين
 )۳جدول( آبياری چهار هفته و ذرت با دور آبياری يک هفته بود

که اين نتايج افزايش مقدار پروتئين در اثر افزايش فاصله آبياری 

  دهد  را به خوبی نشان می
در کل با افزايش فواصل آبياری درصد برگ افزايش و درصد 
ساقه کاهش يافت که نشان دهنده اثر بازدارندگی خشکی بر 

باشد که در نهايت باعث افزايش نسبت برگ به  اقه ميتوسعه س
ساقه علوفه خواهد شد و با توجه به باالتر بودن کيفيت برگ 
نسبت به ساقه افزايش فواصل آبياری باعث افزايش کيفيت 

در برداشت اول به دليل اينکه اثر تنش به علت . گردد علوفه مي
اری شرايط محيطی و مديريتی تعديل شد بين فواصل آبي

داری از نظر خصوصيات کيفی وجود نداشت اما در  اختالف معني
با عنايت به اينکه . دار بود برداشت دوم اين اختالفات کامالً معني

های دامپروری هدف کسب انرژي بيشتر به ازای واحد  در واحد
های زراعی هدف افزايش عملکرد ماده  باشد و در واحد علوفه مي

لذا با توجه به نتايج حاصله در . باشد خشک در واحد سطح مي
اين مطالعه افزايش کيفيت نمي تواند كاهش ماده خشك 
توليدي را با افزايش فواصل آبياری جبران نمايد لذا برآيند 

) عملكرد ماده خشك قابل هضم(كيفيت و كميت علوفه توليدي 
  .با افزايش فواصل آبياری كاهش مي يابد
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