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  نسیم : نام                                            پیرصمدي: نام خانوادگی

  عملکرد و کیفیت علوفه ماشک زراعی ،بررسی تاثیر آرایش هاي مختلف کاشت بر رشد: عنوان پایان نامه

  دکتر محمد صدقی: استاد راهنما

  دکتر رئوف سید شریفی: استاد مشاور

  محقق اردبیلی: دانشگاه   زراعت: گرایش   ی کشاورزيمهندس: رشته        کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

  77:تعداد صفحه        21/12/1387: تاریخ فارغ التحصیلی              کشاورزي: دانشکده

  .ايآرایش کاشت، عملکرد علوفه، فاصله بین و روي ردیف، ماشک علوفه: کلید واژه ها 

  چکیده

روي ردیف کاشت و تاثیر آنها بر عملکرد و کیفیـت علوفـه   بین و به منظور بررسی و انتخاب بهترین فاصله

.V(ماشک زراعی،  sativa(،  آزمـایش  . آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی به اجرا درآمـد

تیمارهـاي آزمایشـی   . هاي کامل تصادفی، در سه تکرار انجـام شـد  به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

اصله بین ردیف و فاصله روي ردیف، هـر کـدام بـا سـه سـطح بودنـد کـه در عامـل اول،         شامل دو عامل ف

نتـایج  .. شـد متر در نظر گرفتـه  سانتی 20و  15، 10متر و در عامل دوم، فواصل سانتی 50و  35، 20فواصل 

 دار اسـت و بـا کـاهش   نشان داد که اثر فاصله بین ردیف و روي ردیف بر عملکرد علوفه تر و خشک معنی

همچنین، با کاهش فاصله بین ردیف و فاصـله روي ردیـف، درصـد نیتـروژن و     . آنها عملکرد افزایش یافت

پروتئین در ماشک کاهش پیدا کرد، در حالی که اثر آرایش کاشت بـر ارتفـاع بوتـه، تعـداد شـاخه فرعـی و       

لوفـه و درصـد   میـان عملکـرد ع  . دار نبـود گلدهی و درصد پتاسـیم و کلسـیم معنـی   % 10وزن تک بوته در 

به طور کلی در ایـن آزمـایش آرایـش    . دار و منفی مشاهده شدنیتروژن و پروتئین در ماشک همبستگی معنی

متـر  سـانتی  20× 20ایـش  کاشت مناسب براي به دست آوردن حداکثر علوفه تـر و خشـک در ماشـک، آر   

  .شودتر توصیه میمسانتی 20×50یابی به حداکثر پروتئین، آرایش ولی براي دست شناخته شد،
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  مهمقد-1-1

اي به هاي گل خوشهتمام ماشک. تعلق دارند Viciaاي به جنس هاي گل خوشهماشک

اي یکساله ن علوفهتواند یکساله پاییزه و یا دو ساله باشد، از گیاهامیکه  villosaViciaاستثناي 

 Common(هاي ماشک معمولی به نام ايگونه ماشک گل خوشه.)1386کریمی،(هستند 

vetch( ماشک بهاره ،)Spring vetch ( یا ماشک سرخ)Oregon vetch (شود شناخته می)،گوار

Vicia sativaنام علمی این گونه). 1981،داك؛1960،هرمان؛1951،مادسون؛1934 (L.) 

Vicia angustifoliaاست که در برگیرنده زیرگونه  (Reichard) هايباشد و به ناممی  

Vicia Sativa L. Spp. nigra، برگ ماشک باریک)narrow leaf (یا نیام سیاه)black pod ( نیز

اي داراي ارقام متعددي است و ماشک گل خوشه). 1981؛ داك، 1960هرمان، (شودشناخته می

، Willamette ،Pearl ،Doark ،Warrior ،Blanchegraine،Vedocدر بین آنها ارقام 

Obrazet،IINova،Vanguard ،CahabaWhite  وVentage که از تالقیهیبریدهایی هستند

Vicia cordataوVicia sativa هاي بسیار دور ها از زمانشکما.)1981داك،(اند بدست آمده

بقایاي کربنیزه شده این گیاهان در مناطق . اندبه عنوان ماده غذایی انسان مورد استفاده بوده

دوران نوسنگی در سوریه، ترکیه، بلغارستان، مجارستان و اسلواکی بدست باستانی مربوط به

بوط به عصر برنز در باستان و برخی مناطق مرمصرهایی ازگزارش ،همچنین. آمده است

با این . انسان قدیم از ماشک بوده استاستفاده که دلیل برداردوجوداسلواکیترکمنستان و

بوده است  هاحال مدرك قطعی و قابل دسترس براي زراعت ماشک مربوط به زمان رومی

که گسترش آن از مرکز اولیه و خاستگاه ماشک خاور نزدیک است ).2000زهاري و هپف،(

هاي مرطوب ادامه و جنگل Thornتا غرب و سرتاسر مناطق گرمسیري  ناطق مرطوب شمالیم

  لوط با یوالف کشتماشک به طور گسترده به صورت مخ ،در مصر. )1981داك، (یابد می

کشتی جو و ماشک اورزان مخلوط جو و ماشک را به تککش ،در سوریه ،همچنین. شودمی

زمستان  هايها بطور مستقیم، طی ماهتواند براي چراي داممیاین مخلوط  زیرا دهند،میترجیح 

).1996ی و همکاران، لپاپاستیلیانو و دانسو، نقل از کوردا(یا اوایل بهار مورد استفاده قرار گیرد 

علوفه خشک، سیلو و به عنوان کود سبز،اصالح ساختمان خاك،،ها براي حفاظت خاكماشک

و میزان پروتئین آن در  استها مناسب ها براي دامه ماشکعلوف. شوندمیعلوفه سبز کشت
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 ماشک ارزش غذایی). 1386کریمی، (باشد درصد می 15- 20زمان مناسب برداشت در حدود 

کوردالی و (هاست ولی امتیاز آن نسبت به یونجه عدم ایجاد نفخ در دام برابر، با یونجه

ین ردیف و روي ردیف عاملی است ب بآرایش کاشت و تعیین فواصل مناس). 1996همکاران، 

ها در م بوتهنحوه توزیع تراک.تواند بر عملکرد و صفات مطلوب در گیاه موثر باشدمیکه

و  گذاردمیاي تاثیر وري از عوامل محیطی و رقابت درون و برون بوتهمزرعه بر جذب و بهره

کاشت و فاصله بوته روي فاصله ردیف . از عوامل موثر بر عملکرد و ارزش غذایی گیاه است

کننده فضاي رشد قابل استفاده هر بوته و در نتیجه عملکرد قابل حصول ردیف کاشت تعیین

  . )1368، نیا و کوچکیسرمد(باشد می

  ايهاي گیاه شناسی ماشک گل خوشهویژگی-1-2

هـاي  هـاي ضـعیف و شـاخه   اي هستند که سـاقه اي گیاهان بوتههاي گل خوشهاغلب ماشک

  هـایی منتهـی  هـاي مرکـب آنهـا بـه پیچـک     رگبـرگ وجفتی و یا برگ مرکب دارنددار چندگبر

رحسـب  متر یا بیشـتر اسـت کـه ب   سانتی 50-150اي هاي ماشک گل خوشهارتفاع ساقه. شودمی

ماشـک  سـاقه  ). 1386کریمـی،  (تواند ایسـتاده یـا رونـده باشـد     نمو مییا شرایط رشد وگونه و

سـاقه داراي  ). 1981داك، (دار باشـد  تواند در پـایین سـاقه شـاخه   ت و میباریک و زوایه دار اس

هاي مرکب و جوان ماشـک  برگ).1386کریمی، (باشدهم روي ساقه می گره با فاصله زیادي از

)Vicia sativa ( یـک   ،اصلی برگ مرکـب  که در انتهاي رگبرگجفت برگچه هستند 2-5داراي

هـاي  کرگچه دارند که در انتها به پیچب 7و مسن در حدود  هاي مرکببرگ. شودزایده دیده می

  ).1386کریمی،(شونداي منتهی میچند شاخه

  . شـوند مـی  اي هستند و به یـک پیچـک منتهـی   چهبرگ 8-16ها برگ ،)1981(طبق نظر داك 

عـرض  . باشـند متر میسانتی 5/1-5/3غی معکوس و به طول ها به شکل بیضی یا تخم مرچهبرگ

  هـاي تیـز   ی شکل و داراي دندانهها پیکانكگوشوار. دار هستندمتر و در انتها نوكمیلی 5-15آنها 

ویـه بـرگ بـه    ها در محـور بـاالیی زا  گل. سطح پایینی نوشگاه متمایل به ارغوانی است. باشندمی

نهـنج بـه   . رنـگ اسـت  اند و رنگ آنها بنفش ارغوانی و به ندرت سفیدصورت جفتی قرار گرفته

  متـر میلـی  5-7اي شـکل و بـه طـول    زنگولـه  ،ماشـک ) tube(متر و لوله گـل  میلی 10-15طول 
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متـر هسـتند کـه سـه     میلـی  3-9درفشی شکل به طول ها تا حدودي هم اندازه ودندانه. باشدمی

نیـام تـا حـدودي    . باشـند مـی اي در سطح بیرونی خود یینی آنها داراي نوشگاه زرد قهوهدندانه پا

  میلـی متـر و رنـگ آن    5-8عـرض   متـر، سـانتی  5/2-7و کمی فشرده به طـول  اي شکلاستوانه

گونـه وجـه    شکل ظـاهري نیـام هـر   . باشدعدد می 4-12هاي هر نیام اي است و تعداد دانهقهوه

سـطح   ،)1951(طبـق تحقیـق مادسـون    ).1386کریمـی،  (رودشمار میهاي ماشک بهتمایز گونه

آبی یـا ارغـوانی متمایـل بـه     ها بزرگ و به رنگ گل. است هاي نرمگیاه صاف یا پوشیده از کرك

عـداد کمـی گـل در هـر     فقـط ت . شوندهاي محور برگ تشکیل میتساقه در انهستند و بدون آبی 

اي اي داراي شـکل ویـژه  ماشک گـل خوشـه   هايهاي هریک ازگونهدانه. شودخوشه تشکیل می

  ي متنـوع و گونـاگون هســتند  هـا ولـی بـه طـور کلــی اغلـب بـذور گـرد و داراي رنــگ       ،اسـت 

  .)1386کریمی، (

  هاي اکولوژیکیویژگی -1-3

  دما -1-3-1

در . نمو به آب و هواي سرد و معتدل زمستان نیاز دارداي جهت رشد وماشک گل خوشه

اندازد تا اي رشد خود را به تعویق میماشک گل خوشه ،ان بسیار سرد دارندمناطقی که زمست

ماشک رشد رویشی خود را طی  ،هاي معتدلر مناطقی با زمستاند. شرایط رشد فراهم شود

در . رسدمیسال بعد نتهاي بهار یا ابتداي تابستان در او  امتان و اوایل بهار انجپاییز و زمس

 ،ی به صورت برف باشدمناطقی که تغییر دماي زمستان شدید نباشد و یا در زمستان بارندگ

;V.villosa(رماي زمستان را تحمل کنندس نندتواهاي زراعی ماشک میگونهبرخی از

V.ervillia(،صفر راهاي زیهاي زراعی بدون پوشش برف قادر نیستند دمولی هیچ یک از گونه

  تحمل سرماي شدید زمستان را دارندهاي وحشی گونهرا تحمل کنند، در حالی که 

  ).1386کریمی، (

گـراد  درجـه سـانتی   6/5-5/22نه بـین  توسط سـاال مهایی را که به دماي گونه ،)1981(داك 

Amphicarpa.گونهو Willametteمشخص و رقم  ،سازگار هستند spp    گیاهـانی را بـه عنـوان 
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درجـه   -12اظهار کرد که ماشک قادر به تحمل دمـاي ،)1934(گوار . با مقاومت بیشتر بیان کرد

دلیل اینکه گیـاه در اقلـیم گـرم    به . باشدارت به گیاه یا با خسارت اندك میگراد بدون خسسانتی

رساند، بنابراین باید آن را در این منطقه در پـاییز کشـت و در   پایان میبه سرعت دوره رشد را به 

  .ستان با دماهاي معتدل متوسط استهاي زمسرعت رشد گیاه در ماه. بهار برداشت کرد

  بارندگی-1-3-2

بـر . متـر سـازگاري دارد  میلـی  31-163هـاي بـین  ماشک به بـارش  ،)1981(اك طبق نظر د

ماشـک ممکـن اسـت در     ،افتداطقی که بارندگی به تاخیر میدر من ،)1934(اساس گزارش گوار 

ـ  هایی کـه در خاك. مهرماه نیاز به آبیاري اولیه داشته باشد ت نگهـداري آب در آنهـا ماننـد    ظرفی

یـن گیـاه اغلـب در ارتفـاع     ا. ماشک معمولی به هیچ آبیاري اضافی نیـاز نـدارد   ،ها باالستجلگه

زارهـا مشـاهده   متر در مراتع و دیـم میلی 400ندگی حدود متر از سطح دریا با بار 3000تا  2000

ولـی بـه    ،ها در شرایط دیم با میزان بارندگی سالیانه ارتباط مسـتقیم دارد عملکرد ماشک. شودمی

  . یابدول کاهش میمتر میزان محصمیلی 350طقی با بارندگی کمتر از طور کلی در منا

متـر بارنـدگی   میلـی  230د علوفه خشـک بـا   هاي ایکاردا نشان داده است که عملکرآزمایش

زارهـا بـه صـورت    ماشک در دیم. ر بارندگی بوده استمتمیلی 320میزان محصول با % 40ادل مع

اي کـه در ایـن رابطـه مـورد توجـه اسـت و       مساله. شودموضعی تا پوشش وسیع دیده میتراکم 

هـا در سـطح   ن است کـه بوتـه  ای ،باشدزارها میاي این گیاه در بعضی از نقاط دیمعامل اصلی بق

هـاي مختلـف بـه    ها در عمقمین ریشهولی در زیر ز ،زمین به صورت جدا از یکدیگر قرار دارند

دهنـد و بـا نزدیـک شـدن بـه سـطح       می تشکیل هاي واحدي راو ریشه پیوندندمیتدریج به هم 

اي موجـب بوجـود   چنـین سیسـتم ریشـه   . شـود یاهان مجاور از یکدیگر متمایز میگخاك ریشه 

اي این گیاه پروفیلـی بـه   جهت مطالعه سیستم ریشه. استهاي موضعی متراکم شدهآمدن پوشش

و بـه احتمـال زیـاد     ریشه وجود دارد 3ر حفر و مشاهده شد که در این عمق حدود عمق یک مت

متـر شـده اسـت    سانتی 5/1یشه تبدیل به یک ریشه با قطري حدود ر 3این تر هاي پاییندر عمق

توانـد در  مـی ) 1989(ریشه اصلی ماشک بنـابر مطالعـه برینتـون    ).1373نیا، اللهی و اکبريفرج(
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گزارش داد که بیشـترین حجـم    ،)1951(مادسون .متري خاك گسترش یابدسانتی91-152عمق 

  . متر خاك قرار داردتیسان 80شک به طور معمول در عمق ریشه ما
  

1-3-3-pH  خاك  

در . رسـاند به گیاه آسیب مـی  آهک زیاد. کندرا تحمل می 5/4-2/8بین  pHماشک معمولی 

  .)1981داك، (است  هپایین مورد اشاره قرار گرفت pHزیاد ماشک به  تحملبرخی منابع 

  نوع خاك  -1-3-4

یعی از شـرایط ادافیکـی سـازگار    وسـ اظهار کرد که ماشک معمولی بـه طیـف    ،)1934(گوار 

. باشـد ی مـی هـاي لـوم رسـ   رسـی و خـاك   ریـز هـاي  بافتترین عملکرد آن در ، ولی بیشاست

طبـق  . اي تا حدي قابل رشد استهاي سنگریزههاي لوم شنی و حتی در خاكهمچنین، در خاك

شـنی یـا   یهـاي لـومی، لـوم   عملکرد را در خـاك  ماشک معمولی بهترین،)1981(هاي داك یافته

ترین نـوع خـاك معرفـی    هاي لومی را به عنوان مطلوب، خاك)1951(مادسون . اي داردسنگریزه

اي نسبت به ساختمان خاك چندان حساس نیسـتند و در هـر خـاکی    هاي گل خوشهماشک. کرد

ـ    عملکرد رضایت .    راي رشـد آنهـا خـاك لـومی اسـت     بخشی دارند، ولی بهتـرین بافـت خـاك ب

دهنـد و بـراي رشـد نیـاز بـه      اومتی نشـان نمـی  کدام به خشکی مقاي هیچوشههاي گل خماشک

هـاي اسـیدي   بیشـتري بـه خـاك    تحملها اك دارند، ولی نسبت به سایر لگومرطوبت مناسب خ

  مسـتان موجـب از بـین رفـتن ایـن گیـاه      رطوبت زیاد خاك و سـرماي سـخت ز  . دهندنشان می

  ).1386کریمی، (شود می

  دمساعتحمل شرایط نا -1-4

هـا و  ، ویـروس دهاحشرات، نماتپایین،  باال و pH، ها، قارچزدگیه یخاي بماشک گل خوشه

  ).1981داك، (است  متحملهاي هرز علف
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  هاي زراعیویژگی -1-5

  بستر بذر -1-5-1

. بستر بذر باید نرم، متراکم و خاك آن در زمان کاشـت تـا حـدودي حـاوي رطوبـت باشـد      

رایط الزم بـراي رشـد   و وجینی مانند پنبه و چغندرقند شنباتات صیفی هاي بعد از برداشت زمین

آمـاده   انتوان با یک دیسک زمین را پس از این گیاهکنند و میاي را فراهم میماشک گل خوشه

  یی کـه بـه آیـش تابسـتانی گذاشـته     هاخاكهاي خشک ودر خاك. )1386کریمی، (کاشت کرد

اقدام به نابودي آنهـا و آمـاده    ،هاي هرزی و ظهور سریع علفباید بعد از اولین بارندگ ،شوندمی

  ).1934گوار، (کردن بستر کرد

  تاریخ کاشت  -1-5-2

هاي داخلی آمریکا زمـان  در جلگه .شود، کاشت در پاییز انجام میبا زمستان مالیم در مناطق

ور چراگـاه و  اگـر ماشـک بـراي هـر دو منظـ     . اسـت ) مهر یا آبان(مناسب کاشت اکتبر یا نوامبر 

در منـاطق  . دیرتـر باشـد  ) مهـر  29(اکتبـر   20علوفه خشک کشت شود، تاریخ کاشـت نبایـد از   

بـه نظـر   ). 1934گـوار،  (حدودي به تاخیر انداخت توان تاریخ کاشت را تاها میساحلی و دامنه

 ،یاست و بجـز منـاطق سـاحل   ) مهر یا آبان(تاریخ کاشت ماشک اکتبر یا نوامبر  ،)1951(مادسون 

  . کاشته شود) آبان 11(هاي خشک و آبیاري نشده دیرتر از اول نوامبر ماشک نباید در خاك

  عمق کاشت  -1-5-3

در . متـر در نظـر گرفـت   سـانتی  8/3-4/6ته به رطوبت خاك بـین  توان بسعمق کاشت را می

شـند عمـق   براي اینکه بذور با رطوبت خاك تماس داشته با ،اندهایی که از قبل آبیاري شدهزمین

متر یا بیشتر در نظر گرفتـه  سانتی5در این صورت عمق کشت . گیرندکاشت را بیشتر در نظر می

  ).1934گوار، (هنگام عمق کاشت را باید کمتر در نظر گرفت در کاشت دیر. شودمی
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  روش کاشت -1-5-4

ا در عمـق  ترین روش کاشت ماشک اسـت، زیـرا در ایـن روش بـذره    بذرکاري مستقیم مهم

هـاي  تواند توسط ماشـین همچنین، بذرپاشی می. )1934گوار، (گیرند کنواخت از خاك قرار میی

کار میزان بذر کمتري در واحـد سـطح مـورد نیـاز     در صورت کاشت با بذر. صورت گیرد بذرکار

  ).1386کریمی، (است 

  تاریخ گلدهی -1-5-5

و تـاریخ  ا اوایل مهـر اسـت   از اوایل تیر ت تاریخ گلدهی ماشک ،)1981(هاي داك طبق یافته

کـه   نـد ، بیـان کرد )1973(و کـک  مـونز . باشـد ماه مـی از اوایل مرداد تا اوایل آبان  دانهرسیدگی 

  . شودمرداد ماه در کالیفرنیا واقع می از نیمه فروردین تا اوایل Vicia sativaگلدهی 

  تاریخ رسیدگی  -1-5-6

  ایل مـرداد مـاه تـا اوایـل آبـان مـاه رخ      رسیدگی دانه ماشک از او ،)1981(طبق بررسی داك 

ــد  . دهــدمــی ــرداد اتفــاق بیفت ــل م ــا اوای ــا رســیدگی ممکــن اســت از اردیبهشــت ت   در کالیفرنی

  ).1934گوار،(

  تاریخ برداشت  -1-5-7

 .از علوفـه خشـک آن، گلـدهی کامـل اسـت     منظور استفاده  بهترین زمان برداشت ماشک به

تر به محل مورد نظر انتقـال  و باید سریع شوندمی شکهاي آن خهاي ماشک زودتر از ساقهبرگ

  ).1943گوار، (ها هنگام خرد کردن بریزند در غیر این صورت ممکن است برگ. دنیاب



0

  مقاومت به درو -1-5-8

رود که به همان اندازه بـه  ، احتمال می)1981داك، (قاوم است از آنجایی که ماشک به چرا م

وب ایـن گیـاه بـه درو پـس از     هاي گالبـی و آلـو مقاومـت خـ    اغدر ب. کردن نیز مقاوم باشددرو

  .)1951مادسون، (هاي متوالی مشاهده شده است برداشت

  سطح زیر کشت ماشک  -1-6

  ولـی در  ،)2001فـائو،  (داشـت بـه بعـد کـاهش     1960هـا از سـال   سطح زیرکشت ماشـک 

نـاطق دیگـر بـا اقلـیم     در ماي و هـم  ه ایـن گیـاه هـم در منـاطق مدیترانـه     هاي اخیر توجه بسال

بیشتر از یک میلیون هکتار زمین زیرکشت ماشـک   2000در سال . اي افزایش یافته استمدیترانه

  بــوده اســتاي کشــورهاي واقــع در منــاطق مدیترانــه رفتــه اســت کــه بــیش از نیمــی از آن در

ـ     ماشک از پتانسیل بـاالیی بـراي   ،ايدر مناطق مدیترانه). 2001فائو، ( ش در کشـت بـه جـاي آی

  ).1996دالی و همکاران، رعبدالمنعم، نقل از کو(برخوردار است  تناوب با غالت

  میزان محصول بذر ماشک  -1-7

تخمـین زده   997/0Mgha-1دنیا را به طـور متوسـط    در ماشک دانه، محصول )1981(داك 

، داك(بدسـت آمـده اسـت   020/3Mgha-1به میزانبیشترین عملکرد از یوگسالوي سابق . است

در کشـت آبـی در   ، گزارش کردند کـه محصـول ماشـک    )1990(عبدالمنعم و همکاران ). 1981

  :به ترتیب زیر بود طی دو سال متوالی سوریه

28/1و  98/0، 2037ژنوتیپ؛ در  37/2Mgha-1و  31/2Mgha-1، 2541در ژنوتیپ 

Mgha-1 93/0و  18/1، 202ژنوتیپ؛ و درMgha-1 .  
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  ز ماشک موارد استفاده ا -1-8

هاي این گیـاه  بهترین ویژگی. اي موارد استفاده زیادي به عنوان علوفه داردماشک گل خوشه

ود سـبز، تولیـد برمـه یـا علوفـه      حفاظت خاك، اصالح ساختمان خاك، مصرف بـه صـورت کـ   

اي داراي کیفیـت  هاي گل خوشـه ماشک. سبز و چراي احشام است، مصرف سیلو، علوفه خشک

ت بـراي سـیلو بـا    یـ هستند و از نظر پروتئین و خاکستر با یونجه و از نظـر اهم اي اي ویژهعلوفه

. د و اسب مناسب اسـت علوفه خشک وسیلوي آن براي تغذیه گاو، گوسفن. اندذرت قابل مقایسه

توان به صورت علوفـه  می شود،مخلوط کشت می به صورت اي را که با غالتماشک گل خوشه

. اوایل بهار برطـرف کـرد  را در اواخر زمستان وعلوفهد و کمبود سبز مورد تعلیف احشام قرار دا

 کامـل  که اولین نیـام بـه رشـد   ست ا زمانی اي براي برمهبهترین موقع برداشت ماشک گل خوشه

زمان برداشت مخلوط با غالت در این گیاه وقتی است کـه غـالت در مرحلـه    . خود رسیده باشد

وط براي تعلیـف اسـب مـورد نظـر     از این مخل استفاده اگر. شیري یا اوایل مرحله خمیري باشند

دیرتر از زمان فوق انتخاب کرد، یعنی وقتی که گیاه در مراحـل اولیـه    مان برداشت را، باید زباشد

و اوایـل  قبل از رسیدن و یا مرحله خمیري غـالت   در مراحل گاو و گوسفند. باشد دانهرسیدگی 

اي از میزان برمه ماشـک گـل خوشـه   . دهندیرجیح ماي را بیشتر تماشک گل خوشه ،تشکیل نیام

اي عـالوه  ماشک گل خوشه. باشدن میت 3-8،شدیک هکتار در صورت وجود شرایط مناسب ر

 زیرا اواخـر زمسـتان   تواند باشد،میچراگاه خوبی نیز براي حیوانات، برتولید علوفه تر و خشک

ر گیرد ومقاومت مناسـبی نسـبت بـه کوبیـده     تواند مورد چرا قراو اوایل بهار و حتی در پاییز می

  ،Vicia villosaاي بـیش از همـه   گـل خوشـه  هـاي در بـین ماشـک  . شـدن توسـط احشـام دارد   

Vicia sativa  وVicia pannonica    اي هـاي گـل خوشـه   ماشـک . بـراي چـرا مناسـب هسـتند

وي اي سـیل علوفـه سـبز ماشـک گـل خوشـه     . دهندمیبصورت مخلوط چراگاه خوبی را تشکیل 

تر اشاره شد، ماشک داراي ارزش غذایی زیـادي اسـت و   همانطور که پیش. کندبی تولید میمناس

ارزش غـذایی آن  . باشـد درصد می 10-20رداشت شود در حدود میزان پروتئین آن اگر به موقع ب

مزیـت مهـم دیگـر    . لگوم است و با یونجه و شبدر قابـل مقایسـه اسـت    تیرهمانند اغلب گیاهان 

یش خاك نیـز  تواند از فرسان خاك به عنوان کود سبز است و میک به اصالح ساختماماشک کم

  .)1386کریمی، (جلوگیري کند
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  تجمع ماده خشک و نیتروژن-1-9

 ،همچنـین . کیلوگرم بر هکتار برآورد شده است 134اندام هوایی ماشک  حتواي نیتروژن درم

شخم، هنگامی که پس از ماشـک سـورگوم   در دسترس گیاه در سیستم بدون  همیزان کود نیتروژن

  ).1987همکاران، اسمیت و(هکتار بود کیلوگرم بر 30-83،کاشته شد

، گزارش کردند که خشک کردن محصول ماشک در مزرعه )2001(همکاران آلزوتا و

از سوي . شودهاي متوالی میگرم بر کیلوگرم نیتروژن در سال 31و  40موجب از دست رفتن 

  شاثر تجزیه برخی ترکیبات افزای برربن غیرساختمانی و نیتروژن غیر پروتئینی دیگر غلظت ک

در هنگام خشک شدن  1هاکه میزان تجزیه پروتئین است نشان داده مطالعه این محققان. یابدمی

درصد تحت تاثیر 0- 40نیتروژن پروتئینی را در حدود تواند بسیار متغیر باشد و مقدار علوفه می

توانند بر کیفیت ماده دام میهر ک ،اریخ کشت پاییزه و انتخاب گیاه ترکیبی مناسبت. قرار دهد

درصد  5/2محتواي نیتروژن ماشک خشک از . نیتروژن در ماشک تاثیر بگذارند خشک و تجمع

مقدار نیتروژن در بیوماس اندام هوایی ماشک در کشت مخلوط با . ستا متغیردرصد 2/3تا 

 کیلوگرم در هکتار 6/134در اواسط آوریل تا1/56بین  Willametteغالت پوششی در دشت 

رد عملک،)1986(طبق گزارش هارگروو.)1998همکاران، ساتل و(در اواسط می متغیر بود 

در آزمایش اسمیت و همکاران. مگاگرم بر هکتار بود 30/4زمایشی در جورجیا ماده خشک در آ

در. )1-1جدول (مگاگرم بر هکتار گزارش شد3/4، 7/3، 0/5، عملکرد ماده خشک )1987(

  مگاگرم بر هکتار بدست آمد 9/8روستاي مندوکینو در کالیفرنیا عملکرد ماشک 

  .، اجزاي تشکیل دهنده ماده خشک ماشک آورده شده است1- 1در شکل  .)1951مادسون، (

  

  

  .)1998ساتل و همکاران،(هاي کلی ماشک معمولی ویژگی -1-1جدول

  نام رایج  ، ماشک معمولیماشک بهاره

)5/6-(optimum2/8–5/5    تحملpH 

                                           
1 - Proteolysis
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  بافت خاك ترینمناسب  زهکش مناسببا طیف وسیعی از خاك

  غرقابی تحمل  کم

  خشکی تحمل  کم

  تحمل سایه  متوسط

  .قبل از گل دهی باال ، طی گل دهی متوسط

  .کمسطح زمیني در درو از باال 

  .خیلی کم،در درو از نزدیک سطح زمین 

  تحمل چرا

  

  

    

tonha-14/7–5  میزان تجمع ماده خشک  

1-Kgha6/134  -1/56  میزان تجمع نیتروژن  

  تجمع یافتهنیمی از نیتروژن 
براي گیاه بعدي در نیتروژن 

  تناوب

ها جهت کنترل ها و تاکستانکشت به عنوان گیاه زمستانه در تناوب یکساله در باغ

، اغلب در ترکیب با غالت کشت ه، بهبود ساختمان خاك و نیتروژنهاي هرز بهارعلف

  .شودمی

  موارد استفاده

  احتیاط  ها بپیچدممکن است به داربست

پروتئین ھا

28%

نشاستھ

43%

فیبرھای محلول و دیگرمواد

18%

خاکستر

4%

فیبرخام

5%
چربیھا

2%

  

  ).2006تیت و انکینگ، (تفکیک عناصر غذاییاشک معمولی به درصد اجزاي ماده خشک در م -1-1شکل

  تحمل درو
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  ها یی ماشکارزش غذاکیفیت و- 1-10

طـی  . خوراك براي دام هستند و از ارزش غذایی خوبی برخوردارندها گیاهانی خوشماشک

ـ  ، )1383نقـل از محیـی،   (1994آزمایش در ایکاردا در سـال    50در مرحلـه  (ه تـازه  مقـدار علوف

  گیــاه ماشــک 4و کــاه در ) درصــد گلــدهی 10در مرحلــه (، علوفــه خشــک )درصــد گلــدهی

)Vicia sativa( ، خلر)Lathyrus sativa ( نتـایج نشـان داد کـه جـو،     . نخود و جو مقایسه شـد

واحـد   3تـا   2،اگر به شکل علوفه تازه و یا خشک مورد استفاده دام قـرار گیرنـد  ماشک و خلر

زم ماشـک و خلـر نیـز انـرژي ال    کنند، حتی کاه دام را تامین می انرژي مورد نیاز جهت نگهداري

و خشـک در ماشـک و    ، ماده خشک علوفه تـازه قابلیت هضم. کند جهت نگهداري را تامین می

  .)2-1جدول. (نخود باالتر بود داري نداشت، ولی از جو وخلر تفاوت معنی

  

  ).1383محیی، (، نخود و خلربلیت هضم ماده خشک میان جو، ماشکمقایسه ارزش غذایی و قا -2-1جدول 

  صفات مورد بررسی

(kgha-1)خشک علوفه(kgha-1)علوفه تازه

  خلر  نخود  ماشک  جو  خلر  نخود  ماشک  جو

  44  1221  258  1072  887  1034  391  234  (kcal)انرژي متابولیک

  9/63  7/62  1/64  7/59  1/76  6/63  8/76  7/68  (%)قابلیت هضم ماده خشک

  1/42  1/79  8/65  6/77  8/64  0/69  2/67  3/68  (gkg-1)ماده آلی

  A(2)9/58  0/64  7/41  2/61  9/46  0/45  7/44  0/38(gkg-1)فیبر

  309  397  210-  383  321  259  71-  205  (gkg-1)تغییر وزن دام
  

  

.V(در این آزمایش ماشک معمولی  sativa (ودي تحت تـاثیر یخبنـدان قـرار گرفـت    تا حد ،

.Vگونـه  . )3-1جـدول  (ولی از عملکرد دانه مناسبی برخوردار بود ervillia   بیشـترین عملکـرد

.Vگونه . و علوفه را داشتدانه  hybrida و طـی زمسـتان رشـد آن     بود داراي عادت رشد رونده

بـه طـور   . تر تشـخیص داده شـد  بنابراین، جهت چراي بهاره مناسب .کند، ولی در بهار سریع بود

.Vکلی  ervillia وV. sativa کـاه، دانـه و علوفـه مناسـب بودنـد      جهت تولید .V. hybrida   بـه

هـاي دیگـر در ایـن مرکـز     آزمایش. اشت براي چرا پیشنهاد شدترین شاخص بردعلت داشتن کم
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.Vنشان داد که گونه  nirbonensis برخـی ژنوتیـپ  . در شرایط دیم داراي عملکرد بیشتري است

.Vهاي وحشی گونه  sativa)هـاي زراعـی   ریزش نیام ندارند، ولـی از ویژگـی   )ماشک معمولی

ماشـک  گونـه  هـاي ماشـک معمـولی زیر   تـرین زیرگونـه  ز مهـم یکـی ا . مناسبی برخوردار نیستند

.V)زیرزمینی  sativa. Sub sp. amphicarpa) این زیرگونه در ترکیه و سـوریه بـه عنـوان    . است

این ماشـک در  تحقیق در مورد. ن استگشگیاهی خودشود ومزارع جو محسوب می رزعلف ه

  کندز مراحل اولیه خود را طی میهنو ایکاردا

  

  .)1383نیافرج اللهی و اکبري(هاي مهم زراعی ماشکیسه عملکرد و کیفیت برخی از گونهمقا -3-1جدول

.V  صفات مربوط به عملکرد  sativa  V. ervillia  V. hybrida  V. palestina  

  گلدهی% 10روزهاي الزم براي برداشت تا 

  طی رشد یخبندان تحمل

  )kgha-1(عملکرد علوفه 

  )kgha-1(عملکرد دانه 

  )kgha-1(عملکرد کاه 

  )درصد(شاخص برداشت 

121-113  

2-1  

2427-1475  

951-428  

2228-150  

32-19  

115-105  

2-1  

2713-2019  

1267-732  

2717-1749  

39-26  

120-106  

3-1  

2216-1625  

395-108  

2409-1619  

17-5  

122-110  

4-2  

1724-1304  

535-121  

2012-1307  

29-8  

  

عان عالقه زیادي به کشت ماشک گونهکه زار ردمشخص که پاکستان بررسی در کویت

V. dasycarpaنتایج این بررسی نشان داد که هرچه درصد  ،همچنین. در مقایسه با عدس دارند

. عملکرد علوفه مخلوط نیز بیشتر خواهد شد ،گندم در کشت مخلوط با ماشک افزایش یابد

کیلوگرم، قابلیت هضم  448به  71از ، عملکرد پروتئین درصد 19به  9آن، پروتئین از عالوه بر

کیلوگرم در هکتار  1610به  474درصد و عملکرد ماده خشک قابل هضم از  69به  59علوفه از 

  .)1383نقل از محیی، (یابدافزایش می

برابر ارزش غذایی یوالف در کشت خالص ارزش غذایی مخلوط یوالف و ماشک دو

نشان داد که عملکرد ماده ) نخودشک وما(کشت خالص و مخلوط غالت و لگوم . است

. ت در کشت خالص استدر کشت مخلوط بیشتر از علوفه غالخشک قابل هضم و پروتئین 
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در زیرا درصد گلدهی است، 100تا  50مرحله  بطور کلی بهترین زمان برداشت علوفه ماشک،

  .)1383یی، مح(آیدهضم و عملکرد پروتئین به دست می این مرحله بیشترین درصد قابلیت

دهنده پیکره سه گونه ماشک، خلر و گـون آورده شـده   ، درصر اجزاي تشکیل4-1در جدول 

  ).1373نیا، فرج اللهی و اکبري(است 

  

  ).1373نیا، اللهی و اکبريفرج(آزمایش درصد ترکیب عناصر غذایی گیاهان مورد -4-1جدول 

  (%)ماده خشک  نام گیاه 

پروتئین 

  (%)خام

فیبر 

  (%)خام

چربی

(%)  

  خاکستر

)(%  

  کلسیم

(%)  

  فسفر

(%)  

  تیره

  Vicia villosaنام علمی  

fabaceae  16/0  40/2  40/2  56/1  37/40  89/13  99/93  ماشک   نام فارسی

  Lathyrus sativaنام علمی  

  نام فارسی   خلر
21/94  91/18  47/35  92/0  16/0  16/2  16/0  fabaceae  

  sp.Astragalusنام علمی

  ی   گوننام فارس
01/93  24/12  71/41  72/0  31/6  75/1  11/0  fabaceae  

  کیفیت علوفه - 1- 1-10

بـه  . گیـرد رژي است که در دسترس دام قرار میکیفیت علوفه بیانگر ارزش غذایی و مقدار ان

دت زمان ممکن از علوفه بـه دسـت   ترین ممقدار مواد مغذي است که دام در کوتاه ،عبارت دیگر

کیفیت غذایی علوفه یک تعریف نسبی است که به هـدف تولیـد دامـدار وابسـته     مفهوم . آوردمی

اهمیت کیفیت علوفه مورد نیـاز بـراي یـک گلـه کـه بـه صـورت تجـاري          ،به عنوان مثال. است

تولید شیر به صورت سـنتی در یـک    ،پرورش داده می شود، بیشتر از حالتی خواهد بود که هدف

ی علوفه مراتع بستگی به ترکیب گیاهی و مرحلـه مـورد   ارزش غذای ،همچنین. گله مخلوط است

هی حـایز ارزش غـذایی متفـاوت    هاي مختلف گیاآن مرتع دارد و از سوي دیگر گونهاستفاده در 

  .)1379ارزانی، (هستند

گذارنـد و بـه   که برروي عملکرد علوفه تاثیر مـی  کیفیت علوفه مجموعه عوامل گیاهی است

یـک  ارزش غـذایی  . علوفـه اسـت  ) عملکـرد (ز پتانسیل کـل  ی اعبارت دیگر کیفیت علوفه بخش
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اي دام در رابطه با تامین نیازهـاي تغذیـه  هاي غذایی علوفه را مفهوم کلی است که تمامی ویژگی

پروتئین، قابلیت هضم و یـا   در بیشتر موارد رابطه بین میزان اصطالح کیفیت علوفه. کندمیتعیین 

ارزش غذایی علوفه مربوط به ترکیب مواد معدنی خاکسـتر  . دکنخوراکی علوفه را بیان میخوش

بـراي نمونـه، سـاقه و    . باشدهاي مختلف گیاه متفاوت میگیاه است و میزان مواد معدنی در اندام

مختلف نیـز  هاي همچنین، در گیاهان تیره.رابر ریشه حاوي مواد معدنی هستندبرگ بیش از دو ب

 براي رسیدن به عملکرد دام در سطح مطلوب تـامین . )1386کریمی، (مواد معدنی متفاوت است

ی میسـر  ها ضروري است و این امر زمان، مواد معدنی، و ویتامیننیازهاي غذایی دام از نظر انرژي

کـی مـورد مطالعـه قـرار گیـرد     هاي فیزییایی و جنبهاز نظر ترکیب شیم شود که کیفیت علوفهمی

  ).1380ترکان، (

  اير کیفیت گیاهان علوفهوامل موثر بع- 2- 1-10

دیریتی توان به عوامـل محیطـی، گیـاهی و مـ    علوفه را می کیفیت به طور کلی عوامل موثر بر

  ).1382نقل از ساسانی، ،هاروکس و واناین(تقسیم کرد
  

  عوامل محیطی- 1- 2- 1-10

  در فصل تغییر) الف

. گیـاه تاثیرگـذار اسـت    م مـواد معـدنی  نولوژي توام با تغییر فصول بر تراکتغییر در مراحل ف

. شـود مـی  یابد و طـول مـدت بلـوغ کوتـاه    میهمچنین، در مناطق گرم سرعت رشد گیاه فزونی 

کـان،  تر(یابدخام افزایش می و میزان فیبر لبنابراین، میزان پروتئین و فسفر به مقدار ناچیزي تقلی

مراحـل بلـوغ گیـاه     ینبیابد وگیاه، عملکرد ماده خشک افزایش میبا پیشرفت رسیدگی .)1380

هضـم بـا   بـه طـوري کـه قابلیـت      از نظر میزان ماده خشـک وجـود دارد،  داري نیز تفاوت معنی

مرحلـه برداشـت   ).1383نقل از محیـی،   کوچکی،ونیااکبري(یابدپیشرفت بلوغ گیاه کاهش می

اي بـا کیفیـت بـاال    هایی که به علوفهبنابراین، براي دام. دام تعیین شود علوفه باید با توجه به نوع

اي بـا  هـایی کـه قادرنـد از علوفـه    احتیاج دارند، برداشت باید زودتر انجام گیرد، ولـی بـراي دام  
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دیرتـر صـورت   ) به دلیـل تولیـد بیشـتر   (بهتر است که برداشت علوفه  ،کیفیت کمتر استفاده کنند

  ).1383نقل از محیی،  تویدول و همکاران،(گیرد 

گیرنـد مـی تـوان بـه آفـات و      که در دسته عوامل محیطی جاي میر از دیگر عوامل تاثیرگذا

  . ها شوددیدگی در برگانی که فعالیت آنها منجر به آسیباشاره کرد، بویژه زم هابیماري
  

  عوامل اقلیمی ) ب

صـد  رهـاي مرطـوب د  در اقلـیم . داري داردهاي مختلف تفاوت معنـی کیفیت علوفه در اقلیم

بنـابراین، دمـا و   . یابـد ي متابولیسمی افزایش و درصد فیبر کـاهش مـی  انرژپروتئین خام و میزان 

از سـوي دیگـر دمـاي    . داننـد موثر برکیفیت علوفه در گیاهان مـی ترین عوامل بارندگی را از مهم

موجب کاهش کیفیت علوفه شود، ولی گاهی نیز تـنش   لیگنینزیاد ممکن است که ضمن تجمع 

از سـوي  . موجب افزایش کیفیـت علوفـه شـود    که کن استخشکی با به تاخیر انداختن بلوغ مم

دیگر تولید ماده خشک در گیاهـان بسـتگی بسـیار زیـادي بـه میـزان تشعشـع خورشـیدي دارد        

  ).1383محیی، نقل از شیبلز و وبر،؛بیرهویدن و همکاران(
  

  

  

  عوامل خاکی ) ج

معــدنی در ادل مــواد اي بــا کیفیــت مطلـوب و جهــت ایجــاد تعـ  فـه بـه منظــور داشــتن علو 

 .، الزم است که حاصلخیزي خاك از نظر مواد معـدنی مـورد توجـه قـرار گیـرد     نشخوارکنندگان

، فسفر و پتاسیم در خاك تاثیر فراوانی بر تولیـد مـاده خشـک    وجود عناصر غذایی مانند نیتروژن

لوین تـا آلبـرگ و همکـاران؛  (اي برخوردارند اهمیت ویژه دارند و از این میان فسفر و نیتروژن از

تواند بر ترکیب علوفه به ویـژه بـر محتـواي    نوع خاك نیز می).1382ساسانی، نقل از و جوبون،

هـاي خـود از   مقدار عناصري که گیاه توسط ریشـه  ،همچنین. عناصر معدنی گیاهان تاثیر بگذارد

متفـاوت اسـت   pHهاي شیمیایی خاك نظیـر  ع گیاه و ویژگیکند نیز بسته به نوخاك جذب می

صـفات فیزیکـی خـاك نیـز بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم          ،از سوي دیگر ).1380، انترک(

  ).1371زرین کفش، (برروي حاصلخیزي خاك و در نتیجه رشد و نمو گیاهان موثر است 
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Abstract

In order to evaluation of the best inter and inrta row spaces (planting pattern) and 

their effect on yield and forage of common vetch (V. sativa) an experiment was 

carried out at research station of university of Mohaghegh Ardabili as factorial 

experiment based on Randomized Complete Block Design with three 

replications. Treatments were inter-row spaces (20, 35 and 50 cm) and intra row 

spaces (10, 15 and 20 cm). Results showed that the effect of inter and intra row 

spacing was significant on fresh and dry yield and using narrow spaces increased 

forage yield. Nitrogen and protein percent in common vetch were decreased by 

inter and intra row space reduction. While, planting pattern had no significant 

effect on plant height, number of branches, weight per plant, and potassium and 

calcium percent. There was a negative and significant relation between forage 

yield and nitrogen and protein percent. Consequently, the best pattern to achieve 

maximum fresh and dry forage yield in common vetch was 20 × 20, but the 

highest protein produced in 50 × 20 planting pattern.
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