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Tolo, the first common vetch forage cultivar suitable for cultivation in tropical and 

subtropical rainfed regions of the country 
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المللی مرکز بیناز طریق    1376- 77منشاء اردن در سال    با،  V.S-Jordan 2628ماشک معمولی رقم طلوع با شجره  
و وارد  کشور  به  آزمایش  ایكاردا  قالب  خزانه  در  بینسازگاری  ماشک  های  استانالمللی  و در  کهگیلویه  های 

این    گچسارانایستگاه  در  مورد بررسی قرارگرفت.    (ایستگاه کوهدشت )  و لرستان  (ایستگاه گچساران)  بویراحمد
ترتیب با نسبت به شاهد محلی و در ایستگاه کوهدشت به باالکیلوگرم در هكتار و برتری  1077ملكرد دانه با ع رقم

  کیلوگرم در هكتار گزینش گردید. این رقم در آزمایش مقایسه عملكرد   465و    1032عملكرد علوفه خشک و دانه  
مقایسه    آزمایشدر یلوگرم در هكتار و  ک   1719و    4438با عملكرد علوفه خشک و دانه    1377- 78در سال  مقدماتی  

کیلوگرم در هكتار نسبت به   1080و  2430مقادیر علوفه خشک و دانه  با 1378- 79در سال  ماشک عملكرد پیشرفته 
معنی  محلی  شاهد رقم طلوع درآزمایش یكنواخت سراسری در سالبرتری  نشان داد.  در    1379- 81های  داری 

کیلوگرم در هكتار و   1216و  2840ترتیب با میانگین عملكرد علوفه خشک و دانه مناطق کوهدشت و گچساران به
و    برای عملكرد علوفه خشک  درصد   7/17و    51/3،  5/4مقادیر میانگین رتبه، انحراف معیار رتبه و ضریب تغییرات  

های  رقم طلوع در سالها و شاهد محلی برتر بود.  نسبت به سایر ژنوتیپ   برای عملكرد دانه  درصد  9/52و    58/0،  5/1
آزمایشات    1392- 93و    1383- 84،  1381- 82زراعی   قالب  در  احمد  بویر  و  کهگیلویه  استان  مختلف  مناطق  در 

10.22092/rafhc.2021.124709.1180 

 مقاله ترویجی 
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برت- تحقیقی از  زارعین  شرایط  در  ژنوتیپ ترویجی  سایر  و  محلی  شاهد  به  نسبت  باالیی  بود.  ری  برخوردار  ها 
معنی برتری  المعی  ماشک  رقم  و  یونجه  با  مقایسه  در  رقم  این  علوفه  کیفیت  سایر  همچنین  از  داشت.  داری 

سرعت پر شدن دانه و وزن صد دانه باال در    ،های بارز طلوع، سرعت رشد اولیه باال، پوشش سریع کانوپیویژگی 
 مقایسه با شاهد بود. 

 

 دانه عملكرد ، ، علوفه خشککلیدی: ماشک معمولی، علوفه تر هایواژه
 

 07432343401تلفا:                         b.vaezi@areeo.ac.irنویانده مائو : 

mailto:b.vaezi@areeo.ac.ir
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 مقدمه

ماشااک معموسی از خانواده پروان  آسااا با نام  

ای از اسااال. چیاهان علوف   Vicia sativaعلمی

نظر توسید علوف ، کاهش اثرات ساااور فرساااایش  

باافال خاا،   و  (  15خاا،، بهبود سااااخاماان و 

خااا،   در  باااران  آب  نفوذپاا یری  (،  9افزایش 

نایااارورن بایاوساوریاکای    (19   درخااا،  تابابایاال 

، 19،  18کاهش نیاز ب  مصااارو کودهای ازت   و

و   10جاییزینی برای کود های شااایمیایی   ،(20

 از های هرز و کاهش اسااافاده(، کنار  علف12

بازده  رعایل کم منایق از برداریبهره و  سااموم

چیاهان زراعی مهمی محاااوب    اسیوی کاشاال(

حرکل ب     شاود. چیاهان علوف  ای همسنیا درمی

افزایش    (،3پاایادار   کشااااورزی کیا سااامال

ظرفیال نیهاداری آب و حفااظال خاا، از خ ر 

  جاییزینی مناسااب   امکان  ( و17و   16فرسااایش  

برای تنااوب زراعی در مناایق    ایچیااهاان علوفا 

دیم کشااور، از جاییاه وی ه و مماازی برخوردار 

کاا   نااباااشااامای از  تاوسایاادات   77د.  تاا  مایالایاون 

ای با  ، چیاهان علوف در کشاور  محصاوالت زراعی

حاادود     57/25ماعاااد    تاا، مایالایاون7/19تاوسایااد 

  راعیز توسید محصااوالت میزان ک  از درصااد

 (.1ب  خود اخاصاااد دادند  را  1395 سااا  در

 95حدود   آبی توسید، ساهم اراضای میزان ایا از

 از اسال. درصاد 5حدود   دیم اراضای و درصاد

 ذرت  ساهم  ای،علوف  توسیدات چیاهان میزان ک 

 ،درصاااد  5/28یوناا    ،درصاااد  7/53ای  علوفا 

اى علوف  محصاوالت ساایر و درصاد  4/2شابدر  

میلیون هکاار   5/5(. از حدود  1   بوددرصد   3/15

هکاار   89000اراضای دیم کشاور، تنها در حدود  

ای (، ب  کشال چیاهان علوف درصاد  5/1 کمار از 

عادم  اخاصااااد داده شاااده اسااال. باا توجا  با   

علوفا  توسیادی در کشاااور  در حادود    تکاافوی

آبی و دیم(    5/15 میلیون تا ماموع محصاااو  

تعااداد   واحااد    60برای  در میلیون  موجود  دامی 

کشاااور  تقریباه سااا  برابر ظرفیل مراتی کشاااور( 

اناام می شااود ک   چرای مفرط از مراتی کشااور

(. 2را باعث شااده اساال    هاآن چاااارده  تخریب  

برای رفی   شااید باوان یکی از راهکارهای اسااسای

را توسیاد علوفا  در فااز   کمبود علوفا  در کشاااور

دیم ذکر کردآیش  اساااافااد  .زارهاا  از امروزه  ه 

ای یک ساااس  در تناوب زراعی، ب   چیاهان علوف 

عنوان پشااوان  هر سایااام زراعی پایدار ب  شامار  

علوفاا می چیاااهااان  کشاااال  همسنیا  ای آیااد. 

زارهاا و در هاای آیش دیمسااااسا  در ساااا یاک

فضااااهای خاسی آیش تاباااااانی و زماااااانی در 

و   خا،  شاارایآ آبی، عووه بر کنار  فرسااایش 

آب، افزایش مواد آسی، بهبود  حفااظال خاا، و  

کانااار    خااا،،  شااایامایااایای  و  فایازیاکای  خاواد 

جبران همسنیا  و   را ب  دنبا  داشا   های هرزعلف

  نماید.  در کشااور را می  بخشاای از کمبود علوف 

عنوان کود سااابز  با   ایا چیااهاان  از   اساااافااده 

ضاااما کاهش تقاضاااا برای مصااارو    تواندمی 

مراتی اصاااو   شااایمیاایی،  افزایش    و  کودهاای 

ک  بعد از آن  ی راوری محصاوالت و چیاهان بهره

و   16، 13، 8   شاوند در پی داشاا  باشادمی  کشال

17 .) 

بیا در مرکز  کشاااااورزی  تحقیقااات  اسمللی 
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مناایق دیم  ایکااردا( در دو ده  اخیر با تحقیقاات 

رفی چیااهاان سیوم وسااایعی با  شااانااساااا ی و مع

تونی ها ک  ب  دسی   ای با ارزش مب  ماشاکعلوف 

تببیال ازت جو   با   پااییا آب و ناابلیال  ناااابال 

از چیااهاان در مزارع برتر محااااوب   باااایااری 

یاک جزر ضاااروری در   ،شاااونادمی عنوان  با  

های زراعی پایدار در منایق خشاک اندام سایااام

کشاااورزی  یک  (. اسااا   5و    4،  3نموده اساال  

بکارچیری اصا    ،ر و سایااام کشال مخلوطپایدا

کا   تنوع زیااااای در مزارع زارعیا می  بااشااااد 

ایا اصاااو  می هاا برای  توان از آنباا شااانااخال 

باا حف  کااهش هزینا  هاا و افزایش ساااودآوری 

منابی زیااااای در اراضااای زراعی اساااافاده نمود  

توان با کشاال  (. مشااک  کمبود علوف  را می11 

بصاورت  یش و یا  غوت ب  جای آ-مخلوط سیوم

زیرا معمواله در سایااام کشال    ،تناوب کاهش داد

مخلوط توسید علوف  بیش از کشال خاس  اسال 

های افزایش محصوالت  از پیش شرطیکی  (.  21 

ناظااام در  پااایاادار  تاوسایااد  و  زراعای  زراعای  هااای 

موجود، اساااافاده از ماشاااک معموسی در تناوب  

(. ایا چیاه تحل  22اسااال    شااادهزراعی عنوان 

شرایآ محی ی مناسب اساعداد تببیل بیوسوریکی  

درصااد    50ک  حدود    اساال  نیارورن را دارا بوده

آن توساآ خود چیاه مصارو و بقی  آن در اخایار 

(. 14چیرد  چیااهاان مورد کشااال بعادی نرار می

سعاات انااام شاااده در موسااااااا  تحقیقاات م اا

های مخالفی  چون   بر روی  کشااورزی دیم کشاور

 .V. sativa،V  مبا   (Vicia چونا     از مااشااااک

ervilia ،V. narbonensis  وV. Pannonica  

بازده نشاان  را مناساب کشال در اراضای دیم و کم

هدو از معرفی ماشااک رنم یلوع،  (. 7دهد  می

زارهای  حاصلخیزی خا، در دیمبهبود وضعیل 

منایق چرماایر و نیم  چرماایر کشاور بوده اسال 

کا  بادسیا  کشااال ماداوم غوت و عادم رعاایال 

تناوب زراعی از وضعیل مناسبی برخوردار نبوده  

تااامیا  رنم  ایا  معرفی  دییر  هاادو  همسنیا  و 

 بخشی از علوف  مورد نیاز کشور بود.

 

 هامواد و روش

باا یالاوع  رنام  ماعاماوسای  شاااااره ماااشااااک   ا 

 V.S-Jordan 2628     از منشاااار اردن در ساااا

در   1376-77زراعاای   ایااکاااردا  یااریااق   از 

اسمللی ساااازچااری خزانا  هاای بیانااساب آزماایش  

 IVAYT-International Vetchماااشاااااک  

Adaptation Yield Trial  وارد آزماایشااااات )

  های کهییلوی  و بویراحمد در اساانداخلی شد و 

ایااااایااه     و سرساااااان  (چساااااارانایااااایااه   

 25در ناسب یر  التیس سااااده با    (کوهدشااال

هاایی با  یو  رنوتیا  مااشاااک معموسی در کرت

مار و تراکم سااانای 25 خ وط فاصاال   ،مار  56/4

یای    150 چاردیااد.  باررسااای  مااارماربای  در   داناا  

زراعی   نااساب رنم جادیاد    1377-78سااااا   در 

مقادمااتی مشاااار،  آزماایش مقاایاااا  عملکرد  

 PVYT-Preliminary Vetch Yield Trial )  ،

مار و فاصاال  ردیف    56/4هایی ب  یو  در کرت

ایا   1378-79مار و در ساااا  زراعی ساااانای  25

مقایااا  عملکرد پیشاارفا     در ناسب آزمایش رنم 

  ( AVYT -Advance Vetch Yield Trial  ماشک  
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با  یو   در کرت فااصااالا     03/7هاایی   25مار و 

نااساب یر   سااااانای در  کااما  بلو،مار  هاای 

در ایااااایااه تحقیقاات کشاااااورزی   تصااااادفی

چسااااران با سااایر رنوتی  ها مقایااا  و بررساای  

تاوده   شااااد. زیااااال  عامالاکارد  ناهااایاال   در 

با     و   علوفا  خشااااک(، عملکرد دانا   مقااومال 

ریزش دان  باالتر رنم یلوع ناااابال ب  شااااهد و  

های ماشاک، سابب چردید ک  رنم ساایر رنوتی 

یا پیشاارفا  و رنم شاااهد  ال  شااش یلوع همراه با  

 ( در1379-81ساااا  زراعی  محلی، ب  مدت دو  

ای مااشااااک  مقاایااااا  عملکرد نااحیا آزماایش  

 Uniform) آزماایش یکنواخال ساااراساااری،  

Regional Vetch Yield Trial-URVYT   در

باا چهاار   هاای کااما  تصاااادفینااساب یر  بلو،

های چسااااران و کوهدشاال  در ایاااایاه تکرار

با  وابااااایی   از اجانااب منظورارزیاابی شاااود. 

ضاااریاب  رنم هر برای میاانییا، باا واریاانس 

داخ   هایسااا  دان  عملکرد ب  مربوط تغییرات

ساااپس   و چردیاد من قا   ایااااایااه( تعییا هر

تمام   در رنم هر برای تغییرات ضااریب میانییا

شاد. ساا  و تمام اثرات همراه  محاساب  هاایااایاه

تصاادفی در نظر چرفا  با ساا  تحل عنوان عام   

  بر  محیآ در هر بندی،رتب  روش در .شاده اسال

شادند   بندیها رتب رنوتی  دان ، عملکرد حااب

 هر هایمعیار رتب  انحراو و میانییا ساااپس  و

  بهبود  برای و نهایااه محاساب  محیآ  چهار در رنم

  ها رتب  چیری میانییاتصامیم ساهوسل و سارعل

چ  میاانییا رتبا  یک   هر شااادند. بنادیرتبا  نیز

  برتری  دهنادهنشاااان بااشاااد،  کوچکار (R)رنم  

رتباا  معیااار  انحراو  هرچاا   و    (SDR)عملکرد 

 باالتری عملکرد پایداری دارای کمار باشاد رنم

سااااا  در  یالاوع  رنام  هاماسانایاا   هااای اساااال. 

در شااارایآ    1392-93و    84-1383،  82-1381 

در اساااااان کهییلویا  و بویراحماد مناایق   یازارع

در مقایااا  با شاااهد محلی و    دهدشاال و باشاال

نرار  الیا ارزیااابی  دییر مورد  بخش  امیااد  هااای 

رناوتایاا عاکاس هاماسانایاا    چارفاال. هااای  اساعاماا  

های مخالف از پیشارفا  ماشاک ناابل ب  بیماری

بر  هاای مخالف در یی زدچی در مکاانجملا  

های  نهایل وی چی . درشادهای ارزیابی ثبل  ساا 

ای و کیفی رنم یلوع از نبیا  پروتئیا دانا ، تغا یا 

درصااد خاکاااار، مواد آسی ناب  ج ب و غیره، 

آموزش کشاااورزی و    و توسااآ مرکز تحقیقات

تعییا   1396سااااا   در  مناابی یبیعی کردساااااان  

 چردید.  

  

 نتایج و بحث

ای یلوع در سااا   ارزیابی رنم ماشااک علوف 

ساااازچااری  در نااساب آزماایش    1376-77زراعی 

بیاخزانا  ای چونا   علوفا   اسمللی مااشااااکهاای 

ساااتیوا ارساااسی از ایکاردا در ایاااایاه تحقیقات 

کشااورزی چساااران و کوهدشال اناام شاد و  

دسی  عملکرد دان  باال در ایااااایاه چساااااران  ب 

د  1077  علوفاا   کیلوچرم  عملکرد  و  هکاااار(  ر 

ترتیب با  خشااک و دان  باال نااابل ب  شاااهد  ب 

هاکااااار(  465و    1032ماقااادیار   در  در   کایالاوچارم 

( برای شارکل در 1 جدو     ایااایاه کوهدشال

 (.4   شدآزمایشات سا  بعد چزینش  
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 های  ایاایاه در های بیا اسمللی ماشکارزیابی سازچاری خزان  یلوع در آزمایش ماشک  خصوصیات زراعی رنم - 1جدو  

 1376-77 سا  زراعیدر  چسااران و کوهدشل 
 

 الیا/رنم  ایاایاه
روز تا  
 چلدهی

روز تا  
 رسیدن دان  

ارتفاع بوت   
  سانای مار( 

علوف  خشک 
 کیلوچرم در  

 هکاار(

درصد نابل ب  
 شاهد

 کو  

عملکرد دان  
 کیلوچرم در  

 هکاار(

درصد نابل  
 ب  شاهد 

 کو  

 چسااران

1/78 2778 62 123 91 یلوع   C 1077 920 A 

شاهد 
 محلی

108 140 88 3556 100 C 117 100 C 

    LSD5%=1006 kgha-1 LSD5%=583 kgha-1 

    LSD1%=1356 kgha-1 LSD1%=758 kgha-1 

 کوهدشل 

3/249 1032 28 85 58 یلوع   C 465 4/715  A 

شاهد 
 محلی

56 83 26 414 100 C 65 100 C 

    LSD5%=760 kgha-1 LSD5%=119 kgha-1 

    LSD1%=1024 kgha-1 LSD1%=160 kgha-1 

 دار در س ح احاما  یک درصد : برتری معنی Aو  : کو  شاهدC حروو
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  1377-78بررساای رنم یلوع در سااا  زراعی  

در  مقادمااتی   عملکرددر نااساب آزماایش مقاایاااا  

ایااااایاه چساااااران از نظر خصاااوصااایات مهم 

عملکرد زیااال توده  علوف  خشااک( و   ، زراعی

باا   ایا رنم  نشااااان داد کا     4438عملکرد دانا  

عملکرد علوفا  خشااااک و   در هکااار  کیلوچرم

کیلوچرم در هکااار عملکرد دانا  با  ترتیاب   1719

درصد برتری نابل ب  شاهد محلی    684و   8/13با  

ل  مقادیر فو  برای شاااهد محلی ب  ترتیب  داشاا

(.  2کیلوچرم در هکااار بود(  جادو    219و   3900

همسنیا رنم یلوع در آزماایش مقاایاااا  عملکرد  

کیلوچرم    2430در ایاااایاه چسااااران با   پیشاارفا 

کیلوچرم در    1080در هکااار علوفا  خشااااک و  

با  باا  هکااار عملکرد دانا     5/56و    7/19ترتیاب 

از وضااعیل    بل ب  شاااهد محلینااا  درصااد برتری

ر فو  برای شاااااهاد یبرخوردار بود  مقااد  بهاری

کیلوچرم در هکااار   690و   2030محلی با  ترتیاب  

 (. 3 جدو   (4بود(  

وضعیل مناسب رنم ماشک یلوع موجب شد 

تاا برای بررسااای تکمیلی، در آزماایش یکنواخال  

ساااراساااری در منایق چساااااران و کوهدشااال  

زیا  واریاانس مرکاب برای  اناخااب چردد. نااایج تا

عملکرد علوفا  خشاااک در آزماایش ساااازچااری  

نشااااان داد اثرات ماقاابا    1379-81هاای  سااااا 

رنوتی  در سا ح   مکانمکان و ساا ساا 

دار بودناد. همیا  معنی درصاااد 1احاماا  کمار از 

نااایج برای عملکرد دانا  مشااااهاده شاااد و اثرات  

مکان ب  ساا  و رنوتی مکان، رنوتی ساا 

 5،  درصاااد 1ترتیاب در سااا و  احاماا  کمار از  

(.  4 جادو     ناددار بودمعنی درصاااد 5و   درصاااد

 دانا عملکرد میاانییا عملکرد علوفا  خشاااک و  

در  کیلوچرم    1216و    2840ترتیاب  با   رنم یلوع

مقاادیر فو  برای شاااااهاد محلی  وسی    هکااار بود

کیلوچرم در    924و    2905  باا عملکرد  ترتیااببا 

دسی  عدم اناخاب    (.5بدساال آمد  جدو     هکاار

  علی  Turkey-2616و    Spin-2639هاای  رنوتیا 

رغم عملکرد علوفا  خشااااک بیشاااار، با  دسیا   

حااااساایل ب  ریزش بیش از حد ایا دو رنوتی   

در موانعی ک    یک رنم  زشبود. حااااساایل ب  ری

توسید علوف  باشاد ماشاک صارفاه  هدو از کشال 

وسی در کشاال    کند،شاااید مشااکلی جدی ایااد ن 

میزان  مخلوط و توسیاد علوفا  خوشاااخورا، ن عااه  

مشاااکوت جادی را   ریزش دانا  در دو الیا فو 

ب    در کشااال بعادی  های هرزعلف  مدیریلبرای  

  رشاد یدنبا  خواهد داشال. از یرفی دییر ب  دس

ساریی رنم یلوع در مراح  اوسی  و پوشاش ساریی  

روی آب از یریق   کاانوپی و در نایاا  کنار  هادر

باود  ، ایاا رنامتاباخایار بارخاوردار    از مازیااای ویا ه 

در مقایاا  با   اس کردو رنوتی  فو درصاورتی ک  

رشاد باایار ب ئی در مراح  اوسی     دارای  رنم یلوع

های ماشااک  بندی رنوتی رشااد بودند. ناایج رتب 

ای در آزمایش یکنواخل سااراسااری نشااان  علوف 

داد ک  رنم یلوع برای عملکرد علوف  خشاااک با 

و ضاارایب    5/4و میانییا رتب     51/3انحراو رتب   

درصاد و برای عملکرد دان    7/17تغییرات محی ی  

اناحاراو رتاباا    رتاباا     58/0بااا  مایااانایایاا  و   5/1و 

درصاد از پایداری    9/52ضارایب تغییرات محی ی  

 (.6(  جدو  5ناباا م لوبی برخوردار بود  
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 1377-78 سا  زراعی در ایاایاه چسااران درمقدماتی   مقایا  عملکرد یلوع در آزمایش  ماشک خصوصیات زراعی  - 2جدو  
 

الیا/  
 رنم

روز تا  
 دهیچ 

روز تا  
 رسیدن

 ارتفاع بوت  
 مار(  سانای

 علوف  خشک
 کیلوچرم در  

 هکاار(

درصد نابل ب  
 شاهد

 کو  

 عملکرد دان  
 کیلوچرم در  

 هکاار(

درصد نابل ب  
 شاهد

 کو  

 C 1719 784 A 8/113 4438 63 123 99 یلوع
شااااااهااد 

 محلی
110 137 85 3900 100 C 219 100 C 

    LSD5%=1070 kgha-1 LSD5%=317 kgha-1 

    LSD1%=1443 kgha-1 LSD1%=424 kgha-1 
 دار در س ح یک درصد: برتری معنیA و : کو  شاهدC حروو

 

 1378-79 سا  زراعیدر   ایاایاه چسااران در پیشرفا  مقایا  عملکرد یلوع در آزمایش  ماشک خصوصیات زراعی  - 3جدو  
 

الیا/  
 رنم

روز تا  
 دهیچ 

روز تا  
 رسیدن

 ارتفاع بوت  
 مار(  سانای

 علوف  خشک
 کیلوچرم در  

 هکاار(

درصد نابل ب  
 شاهد

 کو  

 عملکرد دان  
 کیلوچرم در  

 هکاار(

درصد نابل ب  
 شاهد

 کو  

 C 1080 5/156 B 7/119 2430 40 111 93 یلوع
شاااااهااد 

 محلی
93 112 44 2030 100 C 690 100 C 

    LSD5%=63 kgha-1 LSD5%=317 kgha-1 
    LSD1%=84 kgha-1 LSD1%=414 kgha-1 

 دار در س ح پنج درصد : برتری معنیB و : کو  شاهدC حروو
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های  مرکب عملکرد زیال توده  علوف  خشک( و عملکرد دان  رنوتی   واریانس   تازی  - 4جدو  

 1379-81 هایسا   کوهدشل درماشک در منایق چسااران و 
 

 درج  آزادی  منبی تغییر 
 میانییا مربعات 

 عملکرد دان   عملکرد علوف  خشک 

 35/1** 7/6** 43 مد  

 ns 7/196 ns 4/29 1 مکان

 ns 2/13 ns 9/8 1 سا  

 5/15** 4/49** 1 مکان  سا  

 08/0 13/1 12 مکان تکرار/ سا  

 ns 23/0 ns 27/0 7 رنوتی 

 ns 49/0 *074/0 7 سا   رنوتی  

 ns 02/0 *108/0 7 مکان رنوتی  

 ns 017/0 67/0** 7 مکانسا    رنوتی   

 034/0 198/0 84 خ ا  بانیمانده(

   127 ک 

LSD5% 31/0 13/0 

LSD1% 42/0 17/0 

 7/17 4/15 ضریب تغییرات درصد 
ns ،*  باشندمیدرصد  1و  5دار در س ح احاما  معنی  دار،ی معن یرب  ترتیب غ **و . 

 

میانییا برخی خصوصیات زراعی رنوتی  های پیشرفا  ماشک در آزمایش یکنواخل   - 5جدو  

 1379-81های سا  در  ایاایاه های چسااران و کوهدشل در  URVYTسراسری
 

 الیا/ رنم 
 روز تا 
 چلدهی

 روز تا 
 رسیدن 

 ارتفاع بوت  
 مار(  سانای 

 علوف  خشک 
  کیلوچرم در هکاار( 

 درصد نابل 
 ب  شاهد 

 عملکرد دان  
 در هکاار(  یلوچرمک 

 درصد نابل 
 ب  شاهد 

Cyprus-2556 83 111 0/40  2664 7/91  834 3/90  

Syria-2560 83 111 0/37  2864 6/98  1038 3/112  

Turkey-2616 83 109 8/35  2937 1/101  979 0/106  

Turkey-2624 81 108 5/41  2827 3/97  1066 4/115  

Jordan-2627 81 108 3/40  2888 4/99  1204 3/130  

30/40 107 81 یلوع  2840 8/97  1216 6/131  

Spin-2639 83 110 8/42  3093 5/106  1022 6/110  

7/40 111 89 رنم شاهد محلی   2905 0/100  924 0/100  
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 پاراماری و ناپاراماری های با اسافاده از روش  ایهای پیشرفا  ماشک علوف پارامارهای پایداری عملکرد علوف  خشک و عملکرد دان  الیا - 6جدو  

 در آزمایش یکنواخل سراسری  
 

  عملکرد علوف  خشک   عملکرد دان  

 ضریب تبییا 
  درصد(

 ضریب 
 رچرسیون  

 واریانس درون 
 مکانی 

 ضریب تغییرات
  درصد(

 انحراو 
 رتب   

 میانییا 
 رتب   

 عملکرد میانییا 
  کیلوچرم در هکاار( 

 
ضریب 
 تبییا 

  درصد(

 ضریب 
 رچرسیون 

 واریانس 
 درون مکانی 

 ضریب تغییرات
  درصد(

 انحراو 
 رتب   

 میانییا 
 رتب  

 عملکرد  میانییا
  کیلوچرم در هکاار( 

 الیا / رنم

97/0 71/0 215/0 4/55 5/1 3/7 838  96/0 10/1 27/2 5/56 63/2 8/5 2664 Cyprus-2556 

99/0 66/1 482/0 9/66 8/1 0/5 1038  99/0 97/0 75/0 2/30 22/2 3/5 2864 Syria-2560 

99/0 96/0 426/0 8/66 3/1 8/5 978  98/0 14/1 87/1 5/46 52/2 5/4 2937 Turkey-2616 

66/0 08/1 422/0 3/57 82/0 0/3 1066  99/0 99/1 91/0 7/33 26/2 8/4 2827 Turkey-2624 

99/0 15/1 506/0 9/59 38/2 5/2 1204 
 99/0 94/0 59/0 6/26 89/2 5/4 2888 Jordan-2627 

99/0 03/1 405/0 9/52 58/0 5/1 1216 
 یلوع 2840 5/4 51/3 7/17 25/0 87/0 89/0 

99/0 9/0 31/0 5/54 63/1 0/5 1022  99/0 02/1 34/1 5/37 29/1 5/2 3093 Spin-2639 

 رنم شاهد محلی  2905 3/4 36/2 9/32 92/0 97/0 99/0  924 0/6 83/1 2/64 352/0 1/1 98/0
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آزمیایشیییات  در  طلیوع  رقم  عمیلیكیرد  بررسییی 

در شیرایط    تطبیقی-ترویجی و تحقیقی-تحقیقی

 زارعین

های  رنم ماشاک معموسی یلوع ب  همراه الیا

 پیشااارفاا  مااشاااک و شااااهاد در ساااا  زراعی 

در منایق دهدشال و باشال ب  عنوان   82-1381 

نبااتاات   پاااناااایا  توسیاد و مصااارو  باا  مناایقی 

صاانایی دامپروری و اراضاای کم دارای ای  علوف 

باازده( بررسااای چردیاد. میاانییا عملکرد علوفا   

خشااک و عملکرد دان  رنم یلوع در منایق فو  

ترتیب  ب بود ک    کیلوچرم در هکاار 687و   2650

  محلی   درصاد برتری ناابل ب  شااهد  2/42و    5/8

(. مقایاااا  عملکرد رنم 7(  جدو   8نشاااان داد  

یلوع ب  همراه دو الیا پیشاارفا  ماشااک وشاااهد  

در منایق دهدشاال و باشاال    1383-84در سااا   

برتری عملکرد    یا نیز نشان دهندهدر شرایآ زارع

با  یوری کا  ،  بودرنم یلوع ناااابال با  شااااهاد  

تر، عملکرد علوف  خشاک  میانییا عملکرد علوف 

ترتیاب  با   ایا رنم در دو من قا   و عملکرد دانا  

کیلوچرم در هکاار بود ک    729و   4483، 13850

درصاااد ناااابل ب     9/1و    2/2، 5/5دارای برتری  

(. رنم یلوع با  8(  جادو   6 شااااهاد محلی بود  

همراه سا  الیا پیشارفا  ماشاک و شااهد محلی در 

زراعاای   آزمااا  1392-93سااااا   یااک  یااش  در 

مااااااادداه  -تاااحاااقااایاااقااای  درتااا ااابااایاااقااای 

. ناایج  شاادندمنایق دهدشاال و باشاال ارزیابی  

تعاداد    بااایا بررسااای نشاااان داد کا  رنم یلوع  

باوتاا    در  غاوو  9/8غاوو  در  داناا   تاعااداد   ،)

داناا   1/7  صااااد  عامالاکارد   4/4(، وزن  چارم(، 

عملکرد    ،کیلوچرم در هکااار(  16462تر  علوفا 

و    ر(کیلوچرم در هکااا  4221علوفا  خشااااک  

دانا    کیلوچرم در هکااار( برتری    806عملکرد 

(  9نشاان داد    محلی  محااوسای ناابل ب  شااهد

 (.  9 جدو   

 

ترویای اجرا  -در آزمایش تحقیقی ماشک   امیدبخش  هایمیانییا برخی صفات زراعی الیا - 7جدو  

 1381- 82سا  زراعی در   در دو من ق  دهدشل و باشل شده 
 

 الیا / رنم
 بوت   ارتفاع
 مار(  سانای 

 عملکرد علوف  خشک 
  کیلوچرم در هکاار( 

عملکرد علوف  خشک 
  درصد(  شاهدنابل ب  

عملکرد دان   
  کیلوچرم در هکاار( 

عملکرد دان  نابل  
  درصد(  شاهدب  

Turkey-2624 5/53 2350 2/96 564 8/116 

V.S.Jordan-2627 5/44 2331 4/95 499 2/103 

 2/142 687 5/108 2650 5/52 یلوع

 0/100 483 0/100 2443 2/50  میانییا(  محلی شاهد
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 1383-84سا  زراعی در  در دو من ق  دهدشل و باشل    ترویای-یش تحقیقیدر آزماماشک  امیدبخش  های میانییا برخی صفات زراعی رنوتی   -8جدو   
 

 الیا / رنم
 روز تا 
 چلدهی

 روز تا 
 رسیدن 

 ارتفاع بوت  
 مار(  سانای 

 عملکرد علوف  خشک 
  کیلوچرم در هکاار( 

 عملکرد علوف  خشک 
 شاهدنابل ب  

 عملکرد دان  
  کیلوچرم در هکاار( 

 عملکرد دان  
  درصد(  شاهدنابل ب  

 تر عملکرد علوف 
  کیلوچرم در هکاار( 

 تر عملکرد علوف 
  درصد(  شاهدنابل ب  

Turkey-2624 106 124 83 4951 7/104  669 1/100  13610 7/103  

V.S.Jordan-2627 106 124 78 4400 1/93  607 9/90  11940 9/90  

2/102 4833 88 123 105 یلوع  729 1/109  13850 5/105  

0/100 4728 83 124 106 رنم شاهد محلی   668 0/100  13130 0/100  

 
  آنفارم( در دو من ق  دهدشل   یات بیقی در شرایآ زارع –ماشک درآزمایش تحقیقی امید بخش   رنوتی  های میانییا برخی صفات زراعی  - 9جدو  

 1392-93 سا  زراعیدر  و باشل  
 

 الیا / رنم
 روز تا 
 چلدهی

 روز تا 
 رسیدن 

 ارتفاع بوت  
 سانای  
 مار( 

تعداد  
 غوو
 در بوت  

 دان  در 
 غوو

 وزن صد دان  
  چرم( 

عملکرد علوف  
 خشک 

 کیلوچرم در  
 هکاار( 

 عملکرد علوف 
نابل ب    خشک

 شاهد 
  درصد(

 عملکرد دان  
 کیلوچرم در  

 هکاار( 

 عملکرد دان  
 شاهدنابل ب  

  درصد(

 عملکرد علوف  تر 
 کیلوچرم در  

 هکاار( 

عملکرد  
 تر علوف 
 شاهدنابل ب  

  درصد(

Maragheh-2 85 107 8/58 0/7 1/6 3/3 3742 2/111 250 1/78 13840 7/115 

Maragheh-9 82 107 7/59 9/6 3/6 4/3 3001 5/89 241 3/75 9207 9/76 
Maragheh-
11 

82 108 5/56 7/7 7/5 1/4 3614 4/107 469 6/146 12851 4/107 

 6/137 16462 9/251 806 5/125 4221 4/4 1/7 9/8 4/58 107 81 یلوع

 0/100 11966 0/100 320 0/100 3364 6/3 0/6 2/7 3/58 107 83 رنم شاهد محلی 
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تااازیاا    بار از  حاااصاااا   نااااایاج   اسااااا  

آموزش    تحقیقااات  مرکز  آزمااایشااایاااه  کیفی 

سا   در  کشاورزی و منابی یبیعی اساان کردساان  

شاااااخا 1396 ناظار  از  یالاوع  رنام  ماهام  ،  هااای 

چایاااهااانتاغاا یاا  درصااااد  عالاوفاا  ای  ناظایار   ای 

کاسری   4215(، انرری خام  8/96ماده خشاااک  

(، درصااد 19( درصااد پروتئیا  ب  ازای هر چرم

یاوناااا    از  باااالتار  حااای  روی  و  مانایاناز   ماقاادار 

. مرحل  رشاادی برای  سااوم( نرار داشاال  چیا

عالاوفاا  بارداری  و  ناماوناا   چالاادهای  تاکامایاا   تار، 

برداری دانا ، مرحلا  رسااایادچی کااما  بوده  نمونا 

  (.10 جدو     لاس

 

 ای رنم یلوع در مقایا  با ماشک رنم المعیناایج آزمون کیفیل غ ایی ماشک علوف  - 10جدو  

 نره یونا   یونا   و رنم
 

 نره یونا   ماشک المعی  یلوع واحد ترکیبات شیمیایی 

 7/92 6/94 8/96 درصد  ماده خشک
 7/4062 2/4110 3/4215 ازای هر چرم   کاسری ب انرری خام

 58/15 11/16 11/19 درصد ماده خشک  پروتئیا خامدرصد 
 8/29 ---  2/31 درصد ماده خشک  اسیاو خام

 سلوسی دیواره
 ) (NDF)خنبی شوینده در نامحلو    اسیاو

 4/42 9/35 4/45 درصد ماده خشک 

 سلوسز همی بدون سلوسی دیواره
 (ADF ) اسیدی شوینده در نامحلو    اسیاو

 34/36 5/25 7/34 درصد ماده خشک 

 3/10 1/11 8/8 درصد ماده خشک  خاکاار خام
 9/2 04/1 69/4 درصد ماده خشک  چربی خام

 1/2 39/1 59/1 درصد ماده خشک  کلایم
 175/0 20/0 27/0 درصد ماده خشک  فافر

 41/0 17/0 277/0 درصد ماده خشک  منیزیم
 6/1 84/1 0/2 ماده خشک درصد  پااسیم
 6/649 6/679 7/944 چرم در کیلوچرممیلی  آها
 15/37 4/74 3/102 چرم در کیلوچرممیلی  منینز
 7/6 94/27 67/17 چرم در کیلوچرممیلی  مس
 8/25 87/54 67/46 چرم در کیلوچرممیلی  روی

 توصیه ترویجی

ای در حاا  حااضااار کشاااال چیااهاان علوفا 

زارهای  ساااس  سااهم ناچیزی را در تناوب دیمیک

دهد.کشال چیاهان کشاور ب  خود اخاصااد می

سااس  خانواده بقوالت ب  جای آیش  ای یکعلوف 

زارها منار ب  افزایش مواد آسی و نیارورن  در دیم

در خا، شاااده و ضاااما بهبود خصاااوصااایات  

های هرز، ار  علفخا،، کن  یفیزیکی و شیمیای

در تببیال بیوسوریکی نیارورن، با  حفااظال خاا،  

فرساایش و افزایش حاصالخیزی آن کمک    مقاب 

کمبود علوفا  مورد   نماایاد. جبران بخشااای ازمی

هاای  نیااز دام باا توجا  با  نیااز روزافزون با  فرآورده

دامی، یکی دییر از مزایاای کشااال ایا چیااهاان  

از کود ساابز باشااد. اسااافاده  در شاارایآ دیم می
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حاصال  از ایا چیاهان ضاما کاهش تقاضاا برای  

وری  ، در افزایش بهرهیمصارو کودهای شایمیای

محصاااوالت و چیااهاانی کا  ماعااناب آن کشااال  

مایمای ماوثار  باااچاردد،    جااایایازیانای باااشااااد. 

زماان  در زراعی تنااوب در رنم مااشاااک یلوع

های کهییلوی  و  عی ازاسااانیآیش در بخش وسا

ایاوم، و  خاوزساااااااان  سارساااااااان،   باویاراحامااد، 

باهاره تاوانمای  در ضاااماا  آن  مازایااای  از  ماناادی 

اهداو کشااورزی پایدار  اصاو  بافل   راسااای

جالاوچایاری  و  حاااصااالاخایازی  افازایاش   خااا،، 

ناب  توجهی علوف  مناسااب   از فرسااایش( مقدار

افاازایااش  در  آن  ماابااباال  اثاارات  از  و   تااوساایااد 

پاایاداری توس زراعی و   یادعملکرد محصاااوالت 

 .مند شدبهره
 

 رنم ماشک علوف  ای یلوع دساوراسعم  مراح  کاشل، داشل و برداشل
 

 های کلیشر  دساوراسعم  و توصی   عنوان

 سازی زمیا آماده 

های سانییا ها باید نرم و ماراکم و خا، آن در زمان کاشال تا حدودی حاوی ریوبل باشاد. زمیا بااار ب ر ماشاک 
زدن ب ور را فراهم ساازد. با ایا حا  امکان کاشال ماشاک  دار باید شاخم و دیااک زده شاوند تا امکان جوان  وکلوخ  

 لش وجود دارد. ورزی در تناوب چندم و در میان بقایای کاه و ک با حدان  خا، 

 کاشل  

 شده مناسب برای کشل    چواهی اسافاده از ب ر   اناخاب ب ر 

 میزان ب ر  
چیرند. کیلوچرم در هکاار و باااا  ب  شاارایآ کاشاال، در نظر می   100- 120برای توسید علوف  را بیا  الزم میزان ب ر  

 دان  در مارمربی(    150 تراکم   شود کیلوچرم ب ر در هکاار توصی  می   80برای توسید ب ر حداکبر 
 در انلیم چرمایری و نیم  چرمایری زمان کاشل مناسب علوف  نیم  او  آذر ماه اسل.  زمان کاشل 

 عمق و روش کاشل 

شاود. در در صاورت ب ر پاشای با اساافاده از دسال یا ب رافشاان، اناقا  ب ر ب  زیر خا، توساآ دیااک اناام می 
چیرند. عمق مار در نظر می سااانای   25- 30ها را کار، باااا  ب  منایق مخالف فاصاال  ردیف صااورت اسااافاده از خ ی 

 . مار اسل سانای   5- 3کاشل حدود 

 های شیمیایی کود 

کودهای فاافره و پاا  بر اساا  ناایج آزمون خا، و حدود بحرانی عناصار تیمار خواهند شاد. اساافاده از کود ازت  
های مربوی  در خا، موجود نبوده و امکان تلقیح وجود نداشا  رسد میر در منایقی ک  باکاری ضروری ب  نظر نمی 

  30- 50از حد معمو  باشاااد. برای اسااااقرار بهار و افزایش عملکرد کاربرد  تر باشاااد و یا مقدار نیارورن خا، پاییا 
 . کننده رشد کافی اسل کیلوچرم کود اوره در هکاار ب  عنوان شروع 

 های مخصود  مصرو باکاری 
های  باکاری تریا روش تأمیا نیااز نیارورن، تلقیح ن اد منااساااب  براساااا  تازی  خا، من قا ، مرثرتریا و با صااارف  

 با ب ر ماشک اسل.    (Rhizobium legominuzaram)  ریزوبیوم سیومینوزاروم   همزیال 

 داشل 

 های هرز کنار  علف 
های هرز نیز وجود دارد. در صااورتی ک  هدو توسید ب ر باشااد نیاز ب  مبارزه ب  روش  امکان کنار  شاایمیایی علف 
 مکانیکی و یا شیمیایی اسل. 

 ها کنار  آفات و بیماری 

توانند در خواران از حشراتی هااند ک  می ها اسل. برگ های ماشک، مشار، با یونا  و سایر سیوم آفات و بیماری 
ها بزنند. اسااافاده از یعم  ماااموم سااویا برای کنار  الروها و  مراح  اوسی  رشااد خاااارت ناب  توجهی ب  ماشااک 

درپی ماشاک خودداری شاده و  ز کشال پی شاود ک  ا ها در مرحل  چیاهک مرثر اسال. ضامنات توصای  می ساوساک 
کنند اندام شود ها تکبیر یا زمااانی چ رانی می های هرز ک  آفات و عوام  بیماری بر روی آن نابل ب  ح و علف 

هاای خاانواده چرامینا  از نبیا  مرج و جو موشااای  میزباان زنا( زرد غوت(، علف هاای خاانواده  توان با  علف کا  می 
های هرز کیاا  کشایش، ندوم  میزبان شاا  مومی های ویروسای و علف میزبان بیماری خرد  وحشای، تربس  وحشای  

 کلزا اشاره کرد.  

 برداشل 

 کود سبز 
کنند در اواساآ بهار شاخم زده و زیر خا، برای ایا منظور ماشاک را ک  معمواله همراه با چاودار در پاییز کشال می 

 کیلوچرم نیارورن ب  خا، اضاف  کند.    60تواند حدود کنند. یک هکاار ماشک می می 

 توسید ب ر 

رساد و  زمان ب  مرحل  رسایدچی نمی هم ها ب  یور برداشال ماشاک جهل توسید ب ر باایار حااا  اسال زیرا غوو 
درصااد    80- 90شااود. توصاای  می شااود ک  در مونی رساایدچی کام   تأخیر در برداشاال منار ب  ریزش ب ر می 

پ یر ها اندام شود. برداشل در ایا مرحل  با کمبایا نیز امکان های پاییا، جهل برداشل و ب رچیری از ماشک غوو 
   های سبز را از محصو  جدا کرد ار  و غوو اسل. بعد از برداشل باید ب ور ن 

 علوف  خشک  

های درون اوسیا ها ب  رشااد کام  رساایده و دان  بهاریا زمان برداشاال علوف  خشااک مونعی اساال ک  اوسیا نیام 
ها در مرحل  خمیری باشااند. در صااورتی ک  هدو چرای آزاد دام در مزرع  باشااد، بهاریا زمان برداشاال یا غوو 
درصد چلدهی اسل، زیرا در ایا مرحل  بیشاریا درصد نابلیل هضم و عملکرد پروتئیا    100تا   50دام مرحل  چرای 

شاود. بهاریا زمان برداشال مخلوط ماشاک با غوت نیز زمانی اسال ک  غوت در مرحل  شایری یا اوای  حاصا  می 
  اند سع  یافا  های ماشک رشد کرده و تو مرحل  خمیری هااند و در ایا زمان اوسیا غوو 
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 سپاسگزاری

کلیا   از داننادمی خود وظیفا  نیاارنادچاان

دیم   کشااااورزی تحقیقات مرسااااااا  همکاران

موسااااا  تحقیقات اصااو  و تهی  نها    کشااور،

محا  اجرای پروره هاای    تحقیقااتی مراکز وبا ر،

آزادسااااا باا   منااار  رنمتحاقایاقاااتی  مرکز  و    زی 

 و مناابی یبیعی  کشااااورزیو آموزش  تحقیقاات  

هاای   خاایر تازیا  کیفی نمونا   با   کردساااااان 

 مهم دساااورد رسایدن ایا ثمر ب  درارسااسی، ک   

 نمایند. سپاسیزاری صمیمان  بودند، مرثر
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