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  پژوهشي مقاله
  

 دام هيتغذ منظور به يا دانه ذرت يايبقا برداشت زهيمکان يها نيماش يا مزرعه عملکرد يابيارز
  

  ۲يو ابوالفضل عباس *١يسرکار يمستوفمحمدرضا 
  
  

 دهيچک
  
 و چرا سوزاندن، صورت به ايبقا نيا .هستند روبرو آن يايبقا مشکل با يا دانه ذرت برداشت از بعد کشاورزانمعموالً  ران،يا در

 مانند يمشکالت ،يورز خاک اتيعمل از بعد جامانده به يايبقا وجود نيهمچن .شوند يم کنترل يحدود تا مزرعه از کردن خارج
 انتخاب هدف با حاضر پژوهش دارد. دنبال به کاريخط نيماش با گندم)مثالً ( يبعد محصول کاشت يبرا را بذر اديز مصرف

 يعملکرد يهايژگيو گرفت. انجام دام هيتغذ يبرا ها آن ييغذا ارزش نييتع و ايبقا برداشت يبرا مناسب زهيمکان نيماش
 زين شگاهيآزما در شده يابيارز يپارامترها شد. يريگ اندازه سطح واحد در شده برداشت يايبقا عملکرد و ايبقا مقدار ،ها نيماش

 وارهيد ،(ADF) يدياس ندهيشو در نامحلول بريف خاکستر، خام، نيپروتئ ،ها آن ييايميش بيترک و خشک ماده زانيم شامل
 )نيآذ گل و برگ ساقه،در ( ها آن رطوبت زانيم و شده يکيزيف هيتجز ،ها نمونه .بودند هضم تيقابلو نيگنيل ،(NDF) يسلول
 ۲/۶۴۲۶ و ۲/۶۹۹۴ بيترت به نيچعلف و کنساقه يها نيماش که داد نشان سال ود در مرکب هيتجز جينتا شد. يريگ اندازه

 ساقه نيماش .شد اول مرتبه يدار يمعن ازنظر و هداد اختصاص خود به را ايبقا يکل برداشت زانيم نيشتريب ،هکتار بر لوگرميک
با  کن ساقه نيماش يبرا يا مزرعه تيظرف نيباالتر داشت. قرار يبعد مرتبه در ،هکتار بر لوگرميک ۴/۲۳۶۲با مقدار  خردکن
 مراتب در ساعت بر هکتار ۴۳/۰ و ۵۴/۰ با بيترت به خردکن ساقه و نيچعلف يهانيماش و بوده ساعت بر هکتار ۸۶/۰مقدار 

 توسط شده برداشت يايبقا سميمتابول قابل يانرژ و خام نيپروتئ زانيم عملکرد يبرا مرکب هيتجز جينتا بودند. يبعد
 و ۴/۳۱۱ ،۵/۳۵۹ بيترت به و بوده دار يمعن ،نانياطم درصد ۹۹ احتساب با خردکن ساقه و نيچعلف ،کنساقه يها نيماش
 نيهمچن .به دست آمد خشک) ماده اساس (بر هکتار بر مگاکالري ۶/۹۵۶۹ و ۷/۱۶۸۴۱ ،۷/۱۸۹۹۶ و هکتار بر لوگرميک ۴/۱۴۱

 نيماش ،نيبنابرا .شد حاصل نيآذ گل از شتريب ،ساقهدر  و ساقه از شتريب ،برگ در يا دانه ذرت يايبقا يمغذ مواد عملکرد
  .نشان داد ايبقا برداشت يها نيماش ريسا به نسبت يبهتر عملکرد کنساقه

  
  .کنساقهن يماش، چين دوارعلف ،برداشت ،يادانهذرت  يايبقا ،ييغذا ارزش :يديکل يها واژه

  
نشريه  .دام هيمنظور تغذ به يا ذرت دانه يايبرداشت بقا زهيمکان يها نيماش يا عملکرد مزرعه يابيارز. ١٤٠١. مستوفي سرکاري م. ر. و عباسي ا ارجاع:
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  مقدمه
 و علوفه ديتول در ييخوداتکا ارتقاء کالن طرح به تيعنا با

 مسئله کي دام خوراک منابع نيتأم ،وريط و دام اکرخو
  است. ياساس

 خصوصه ب و يکشاورز محصوالت يايبقا راستا نيا در
   ذرت يايبقا

 .دنشو يم محسوب يتوجه  قابل ييغذا منبع يا دانه
 ,.Ahmadi, et al) ،١٣٩۸-٩٩ سال آمارنامه در که يطور به

 و با هکتار ١٣٢٥٧٢ ،يا دانه ذرت کشت ريز سطح (2021
   .استذکر شده  تن ونيليم ١/١ حدود در يمحصول ديتول
 ايبقا ديتول پژوهش نيا در مطالعه مورد منابع به توجه با
 و برداشت با که دشو يم شامل را يمشابه رقم زين

 ٧٧٠ ساالنه مزرعه در موجود يايبقا کل %٧٠ يآور جمع
 حدود صورت نيا در که بوده برداشت قابل ايبقا تن هزار
 ٢٤/٥کشور  ازين( شود يم نيتأم کشور علوفه ازين %١٥
 الزم .(Anonymous, 2003)تن علوفه و دانه است) ونيليم
 ذرت يايبقا مقدار نيا ياقتصاد ارزش است ذکر به
 ،يالديم ۲۰۱۶در سال  تن هر يازا به علوفه عنوان به
 خواهد دالر ونيليم ١٤/٥١ معادل ،ردال ۱۳/۶۱- ٧٠/٧١
 توجه با گريد طرف از .(Khanna & Paulson, 2016) بود
 در نيبنابرا ،است گندم با تناوب در ذرت معموالً نکهيا به

 کار يخط با ،گندم ،يزراع نيزم هکتار ١٣٢٥٧٢
 بذر لوگرميک ١٨٠-٢٠٠ گرفتن نظر در با و شده کشت
 ازين مورد بذر تن هزار ٢/٢٦، هکتار هر يازا به گندم

 با کاشت يبرا ازيموردن بذر مقدار که يدرحال .بود خواهد
 است هکتار هر يازا به لوگرميک ٣٥٠- ٣٠٠ فوژيسانتر

 بذر تن هزار ٢٠ حدود نيبنابرا .تن) هزار ٨/٤٤(
 متوسط متيق گرفتن نظر در با شد. خواهد ييجو صرفه

 يدر سال زراع تومان ٨٠٠٠ لوگرميک هر يازا به گندم بذر
 ياقتصاد صرفه تومان ارديليم ١٦٠ از شيب ،١٣٩٨-٩٩

 يدارا پژوهش نيا ياجرانديفرا نيبنابرا داشت. خواهد
   .است ياقتصاد هيتوج
 يقيتحق در Shanahan (2004) موجود منابع اساس بر

 ،بهار لياوا و زمستان فصل طول در کردند اعالم
 کلرادو در دام هيتغذ يبرا شده برداشت علوفه يستيبا يم

 فصول نيا در چرا امکان نکهيا به توجه با شود. استفاده
 يغذا نيتر متيق گران يزماناز لحاظ  نيبنابرا ندارد وجود

 با دام هيتغذ شود يم هيتوص نيبنابرا .دشويم محسوب دام
 .رديگ صورت سورگوم و ذرت يايبقا از استفاده

 دانه برداشت از بعد بالفاصله ذرت يايبقا که يدرصورت
 خواهد ييباال نسبتاً ييغذاي ارزش رديگ قرار استفاده مورد

 دشو برداشت %٢٠ از شتريب رطوبت در دانه اگر داشت.
  .داشت دنخواه رطوبت %٥٠ حدوداً آن يايبقا

Lardy (2016) ذرت يايبقا ييغذا ارزش فيتوص هدف با 
 در ذرت يايبقا از استفاده با رابطه در ييها هيتوص ارائه و

 گاو ديتول يها نهيهز کردگزارش  ،يگوشت گاو هيتغذ
 يزمستان خوراک يها نهيهز است. شيافزا حال در يگوشت

 نهيهز کل از درصد ۶۵ تا ۶۰ باًيتقر يتابستان يچرا و
 يايبقا يچرا .دهد يم ليتشک را گاو ات مربوط بهديتول

 کمک بردار بهره به که است ييها راه از يکي محصول
 بهبود را خود درآمد و ادهد کاهش را ها نهيهز تا کند يم

    دهد.
 ذرت يايبقا يآور جمع يروزها کاهش يبرا يقيتحق در

 ,Atchison ،دام هيتغذ يبرا ها آن تراکم شيافزا و يا دانه

 ،ايبقا يآور جمع روش نيتر مناسب که افتندي (2004)
 بوده انتوأم صورت به دانه و ها آن يا مرحله کي برداشت

 از پس و شده ينگهدار مرطوبا ين صورت بقايدر ا که
  د.نشو ونقل حمل يليرک ي قيطر از يفرآور

Herbek et al. (2000) برداشت کردند اعالم يقيتحق در 
 دوار و يشالق نيعلف چ از استفاده با يا دانه ذرت يايبقا

 نيعلف چ با برداشت ماريت داد نشان جينتا و گرفت انجام
 برداشت به نسبت را خاک سطح از يشتريب صددر يشالق

 عنوان به تواند يم و داده پوشش ايبقا با دوار نيعلف چ با
  د.شو يمعرف ايبقا تر کنواختي پخش يبرا مناسب نيماش

Quick, (2003) با را يديجد برداشت نيماش يقيتحق در 
 آن يايبقا و يا دانه ذرت باره کي برداشت نيماش عنوان
 و ذرت يايبقا کل يآور جمع به قادر که نمود ابداع
 ندينما برخورد نيزم با نکهيا از قبل ايبقا و است بالل چوب
 آن از يمقدار فقط و شده ايبقا برداشت نيماش وارد
  .ماند يم يباق نيزم يرو خاک پوشش منظور به

Shinners (2003a) برداشت کردند اعالم يقيتحق در 
 کردن يبند بسته و خردشده مواد صورت به مرطوب يايبقا
 برابر خشک ماده اتالف متوسط با کيپالست داخل در آن
 .بود يموفق روش يانبارمان ماه ٨ تا ٧ از بعد % ٩/١٠ با

 و بندها بسته لهيوس به مرطوب يايبقا برداشت نيهمچن
 خشک ماده اتالف متوسط با وبيت شکل به ها آن پوشش

   است. بوده موفق % ٦/٣
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Shinners (2003b) با که دادند نشان گريد يقيتحق در 
 يايبقا تن هر ديتول باره کي برداشت نيماش از استفاده
 نيا .دارد دالر ٨/٣٠ با برابر يا نهيهز شده برداشت خشک

 يفرآور زاتيتجه به انتقال و نمودن انبار شامل نهيهز
 خشک يها بسته با معمول روش نهيهز که يدرحال است.ي

 هر بر دالر ٩/٤١ با برابر رونيمحوطه ب در شده ينگهدار
 ،باره کي برداشت امانهس نيبنابرا است. خشک يايبقا تن
 يها سامانه .دهد يم کاهش %٢٩ زانيم به را ها نهيهز

 از استفاده با مرطوب يايبقا يا مرحله سه و دو برداشت
 نهيهز ،خشک علوفه خودگردان برداشت نيماش
   است. داده کاهش صددر ١٥ و ١٩ بيترت به را وانتقال نقل

Tasha (2017) را ذرت يايبقا تيفيک يپژوهش در 
 يها روشکه  نمودگزارش  و قرارداد يموردبررس

 بودند. مؤثرت آنها يفيدر ک ايبقا يها نمونه کردن خشک
 و يآل مواد بر يريتأث نکهيبا ا کردن خشک روش نيهمچن

  .گذاشت ريتأث بريف يمحتوا بر اما نداشت هضم تيقابل
با عنوان  يج پژوهشيه نتايدر ارا ،آويا يالتيا دانشگاه
 نفعانيذ کردند اعالم (2014) ذرت يايبقا يصنعت برداشت

 راتييتغ هب ديبا ذرت يايبقا نيتأم ارزش رهيزنج در
 مزرعه، طيشرا انبار، رطوبت به برداشت هنگام در موجود
 از پس يساز رهيذخ به مربوط مسائل و يکاربرد زاتيتجه

 شده، يبندبسته يايبقادر  .باشند داشته توجه برداشت
 تيرعا بردار بهرهبه  ليهنگام تحو را تيفيک الزامات ديبا

 فراهم نيتأم رهيزنج در مداوم مشارکت امکان تا نموده
 شود.

 Michigan State يجيترو هينشر دردستاورد پژوهشی 

University (2017)،  يايبقا ماندهيباق مقدار شدگزارش 
 کمتر درصد ۱۳ ،بندي بسته از پس مزرعه در شده دهيپوش

 ها سال و ها مکان در نيانگيم طور به که بود يينوارها از
 دو در ايبقا کردن فيرد درو  ،خرد يبرا .شد ينم برداشت

 يايبقا برداشت مخصوص دماغه کي از مکان مشخص
 /ساقه خردکن کي از گريد يمکان در اما شد. ستفادها ذرت
در مقدار  يدار يمعن تفاوت که شد استفاده کن فيرد درو
 کشاورزانان شد که ين پژوهش بيدر ا .نشدا يمانده بقايباق
 ميتنظ با ،خردکن ساقه از استفاده صورت در توانند يم

 زانيم ،کن فيرد درو دستگاه ارتفاع و ها ساقه ارتفاع
  کنند. برآورد را برداشت

 پژوهش که افتيدر توان يم شده ارائه منابع به توجه با
 يايبقا برداشت است. نشده انجام کشور در حال تابه حاضر

 دوار و يشالق نيچعلف از استفاده با تواند يم يدانه ا ذرت
ک) جمع يشانه (ر توسط کوچک سطوح در و شده دهيبر

 از استفاده با بزرگ سطوح در و يمکعب لريب شده و با يآور
ن يماش که يمزارع در نيهمچن د.شو يبند بسته دوار لريب

 ايبقا برداشت به اقدام توان يم دارد وجود کن فيرد درو
 تراکم اگر کرد. يبندبسته علوفه بندبسته توسط و نموده

 ممکن زين چاپر با ايبقا ميمستق برداشت باشد، اديز ايبقا
  است: ريز بيترت به پژوهش اهداف نيبنابرا .بود خواهد
 منظور به زهيمکان برداشت مناسب روش انتخاب )١

 از شيب( ذرت يايبقا حداکثر يآور جمع امکان
٧٠(%   

 ماده حفظ منظور به ايبقا از يمقدار گذاشتن يباق )٢
 يحفاظت يورز خاک اتيعمل در خاک يآل

  
  ها روش و مواد

 بودند ريز شرح به پژوهشن يا يشيآزما يمارهايت
(Mostofi & Abbasi, 2012):  

   ،بندبسته + کير + خردکن ساقه با برداشت .١
   ،بندبسته + کير + دوار نيچعلف با برداشت .٢
 + کير + )١ (شکلکنساقه نيماش با برداشت .٣

  .بندبسته

 کردن خرد علت به ،چاپر با ايبقا برداشتن پژوهش، يدر ا
 در ايبقا برداشت شد. حذف ،يزمان اتالف و ايبقا ازحد شيب

 گرفت. صورت محصول درصد ٢١-٢٣ يرطوبت سطح
 يتصادف کامل يها بلوک اساس بر يشيآزما طرحن يهمچن

(RCBD) شد. انجام تکرار ٥ با  
 

  
   پنبه کنساقه نيماش - ١ شکل

  

 يمهندس و يفن قاتيتحقسسه ؤم در کن ساقه نيماش
 نيماش نوانع با و شده يساز نمونه و يطراح يکشاورز

 ٣٠٠١٧ شماره به اختراع ثبت يگواه يدارا پنبه، کنساقه
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 نيا است. رانيا يصنعت تيمالک و ها شرکت ثبت اداره از
  است دهيرس يصنعت مهين ديتول تاکا شرکت توسط نيماش

(Mostofi, 2006).  
  از: بودند عبارتند مزرعه در يريگ اندازه قابل يپارامترها
 برداشت (عملکرد شده  برداشت يايبقا مقدار )١

Kg/ha:( ايبقا عملکرد ذرت، دانه برداشت از پس 
 ).١ (جدول شد يريگ اندازه

بر اساس  ايبقا: رطوبت شده برداشت يايبقارطوبت 
 S358.2 DEC98  ASAE (ASAE Standards استاندارد

for Moisture Determination) شد.  يريگ اندازه 
  )٢(جدول  مترمربع کيدر  ها بوتهوزن کل  نييتع )٢

 ٤٠٠ي  شيآزمامزرعه در  يا دانهعملکرد محصول ذرت 
 بذر، حدودهکتاري مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و 

 شود يماست بنابراين مشاهده  شده  اعالمتن در هکتار  ٢
تن در هکتار  ٢حدود  زين ايبقاکه متوسط عملکرد 

  است. شده ثبتو  نيتوز، يريگ اندازه
اين در  مورداستفاده يها نيماش يعملکرد يپارامترها
  :ندشد نييتعو  يريگ اندازه ريز شرح به پژوهش

 ياتعمل نيا: نيماشمجموعه تراکتور و  يشرويپسرعت  -
سطوح مختلف  يبراآن  نيانگيمو  شده انجامتکرار  ٥با 
ثبت  ساعتبر  لومتريک ٦/٣و  ٥/٤ بيترتبه  ١ ماريت

  .ديگرد
 ماريتسطوح مختلف  يا مزرعه: بازده )eي (ا مزرعهبازده  -

 يزماناتالف  زانيمبرداشت بر اساس  يها نيماش يشيآزما
 يخرابو عدم  يشيآزما يها کرت يانتها يها زدندر دور 

 شيبرفع  منظور بهتوقف  تاًينهابرداشت و  اتيعملدر طول 
  .ديگرددرصد محاسبه  ٨٠تا   ٧٥ نيب  يبار
 )،١معادله (: با استفاده از )c( مؤثر يا مزرعه تيظرف -

ر ساعت بهکتار  برحسب نيماشهر  يا مزرعه تيظرف
   ):٣(جدول يشد محاسبه 

)١(                                                   =   ×  ×    
=  W ،متر برحسب دستگاه ديمفرض کار = ع Sکه در آن 

=  e و کيلومتر بر ساعت، برحسبي تراکتور شرويپسرعت 
  درصد است. برحسبي ا مزرعهبازده 

  
  يشيآزما ماريت مختلف سطوح در شده برداشت يايبقا زانيم -١ جدول

  در تکرارها (kg/ha) شده برداشت يايبقامقدار   يشيآزما ماريت  تيمار
  ٣/٤٤٨٣  ٦٧/١٨١٦  ٤٣٥٠  ٣١١٦  ٦٤٠٠  چين دوارعلف  ١
  ٣/٣٠٢٣  ٣/٣١٨٣  ٢٧٢٦  ٣٥٨٠  ٣٩٥٠  کنساقه  ٢
  ١٦٦٦  ١٨٥٠  ١٣٣٣  ٢٦١٦  ١٣٠٠  ساقه خردکن  ٣

  
 در واحد سطح ها بوته زانيم -٢جدول 

 (kg/ha) در واحد سطح ها بوتهوزن کل   تکرار 
٢/١٨٩٥  ١  
٣/١٧٩٣  ٢  
٢٢٠١  ٣  
٤/١٩١٥  ٤  
٧/١٩٠٢  ٥  

  
  يشيآزما ماريتسطوح مختلف  يا مزرعه تيظرف - ٣جدول 

  ماريت
 ماريت
  يشيآزما

 نيماش يا مزرعه تيظرف
)ha/h(  

  ٥٤/٠  چين دوارعلف  ١
  ٨٦/٠  کنساقه  ٢
  ٤٣/٠  ساقه خردکن  ٣

  

  
  يا دانهي ذرت ايبقادر حال برداشت  کن ساقه نيماش - ۲شکل 

  
، يمترمربع ٣٠×٣در ابعاد پالت  ماريتپس از اعمال هر 

. در ادامه ديگرد نيتوزو  يآور جمع شده برداشت يايبقا
(ساقه، برگ و  آوري شدهي جمعايبقامختلف  يها قسمت

 هرکدامماده خشک  زانيمو  نيتوز، کيتفک) نيآذ گل
  و ثبت شد. يريگ اندازهجداگانه 
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 شگاهيآزماپس از برداشت در  يريگ اندازه قابل يپارامترها
(ستاد موسسه، کرج،  کشور يدامعلوم  قاتيتحقسسه ؤم

  از: عبارتند البرز)
 ،ها نمونهماده خشک  زانيم نييتع -١
ذرت (ساقه،  يايبقامختلف  يها قسمت يکيزيف هيتجز -٢

 ،(Montross, 2005)) نيآذ گلبرگ و 
  ،ايبقامختلف  يها قسمت يوزن زانيم يريگ اندازه - ٢-١
 . ايبقامختلف  يها قسمترطوبت  زانيم يريگ اندازه - ٢-٢
تا  ۲۰مقدار  ييغذاشيميايي و ارزش  باتيترک نييتع يبرا
 کيبا الک  ي وشگاهيآزما ابيگرم از هر نمونه با آس ۳۰
ماده  زانيم نييتع يها شيآزماو سپس  ابيآس يمتر يليم

 وارهيد ،يسلول وارهيخام، د ني، خاکستر خام، پروتئخشک
و فسفر طبق  ميکلس، نيگنيلسلولز، يهم يمنها يسلول
 نيهمچنانجام شد. ي AOAC (2000) ي مندرج درها روش
 in( يهضم به روش برون تن تيقابل نييتع يها شيآزما

vitro(  دش انجام يا دومرحلهبه روش هضم )Terry & 

Tilley, 1963(. با استفاده از  ها نمونه سميمتابول قابل يانرژ
  زده شد. نيتخم يتنبرون  يها شيآزماحاصل از  جينتا

 ١٦نسخه   SPSSافزار نرمتوسط  آمده دست به يها داده
و  ها داده بررسيو جدول  قرارگرفته ليوتحل هيتجزمورد 

  قرار گرفت. سهيمقابه روش دانکن مورد  ها آن نيانگيم
  
  بحث و جينتا

پروژه  ياجرادو سال  ي حاصل ازها داده ليوتحل هيتجز
ي ها سامانه يها داده) در خصوص ANOVA(جدول 
امانه س ماريت که نشان داد يا دانهذرت  يايبقابرداشت 

 نيانگيماست. بنابراين  دار يمعن% ١و  ٥برداشت در سطح 
در  جينتاو  شده انجامبا استفاده از آزمون دانکن  ها داده

  است. شده دادهنشان  ٤جدول 
است اثر  شده دادهنشان  ٤در جدول  طور کههمان

در سطح احتمال  يا دانهذرت  يايبقابرداشت  يمارهايت
  .است بوده دار يمعن% ٥

  

  يشيآزما مختلف يمارهايت يايبقا برداشت يها داده ليوتحل هيتجز جدول - ٤ جدول
  F  α  مربعات نيانگيم  يآزاددرجه   مجموع مربعات  رييتغمنابع 

  ٠٠٥/٠  ٥٥٢/٨ ٦/٨١١٤٤٩٠٨  ٢ ٢/١٦٢٢٨٩٨١٧  برداشت ماريت
     ٤/٩٤٨٨١١٩  ١٢  ٤/١١٣٨٥٧٤٣٢  خطا
        ١٤ ٦/٢٧٦١٤٧٢٤٩  کل

  
برداشت  زانيم شود يممشاهده  ٥در جدول  طور کههمان

و  کنساقه هايماشين برداشت باامانه در دو س ايبقا
و  رنديگ يمقرار  يدار يمعن مرتبه کيدوار در  چين علف

رتبه مساقه خردکن در ماشين برداشت با  زانيم
 ايبقامقدار  نيشتريب نيهمچنقرار دارد.  يبعد يدار يمعن

برداشت شد که قسمت  کنساقه نيماش(ساقه) توسط 
 کار يخطبوده و امکان کشت با  يا دانه ذرت يايبقا ياصل
 هيتجز جينتا .سازد يم سريم(گندم)  يبعدمحصول  يبرارا 

  است. شدهآورده  ٦دو سال در جدول ي ها دادهمرکب 

  

  يشيآزما يمارهايت از يا دانه ذرت يايبقا برداشت زانيم به مربوط يها داده نيانگيم - ٥ جدول
  دوم مرتبه  اول مرتبه  تعداد  برداشت نيماش

 b ٨/٢٩٧١   ٥  خردکن ساقه
  a ٢/٨٨١٩  ٥  نيعلف چ
  a ٨/١٠٦٩٥  ٥  کنساقه
α    ٣٥٤/٠  ٠٠٠/١  

  
  يشيآزما يمارهايت در پروژه ياجرا دوساله يها داده مرکب هيتجز - ٦ جدول

  F  α  مربعات نيانگيم  يآزاددرجه   مجموع مربعات  رييتغمنابع 
  ٠٠١/٠  ٥٧/٢٤  ١٥/١٤٩٨١٣٩٧٥  ١  ١٥/١٤٩٨١٣٩٧٥  سال

    ٢٤/١ ٣٤/٦٠٩٧٠٥٤  ٨ ٦٩/٤٨٧٧٦٤٣٤  سال يخطا
  ٠٠١/٠  ٩٦/١٢ ٨٧/٦٣٨١٧٠٤٧  ٢ ٧٥/١٢٧٦٣٤٠٩٥٧  برداشت ماريت
  ٠٢٢/٠  ٨٩/٤  ٤٦/٢٤٠٩٢٨٦٤  ٢  ٩٢/٤٨١٨٥٧٢٨  برداشت ماريت× سال 

     ٢١/٤٩٢٥٢٢٤  ١٦    کل يخطا
        ٢٩   کل



  مدا هيمنظور تغذ به يا ذرت دانه يايبرداشت بقا زهيمکان يها نيماش يا عملکرد مزرعه يابيارز                                                              ۴۲

 

 ٥برداشت) در سطوح  يمارهايت( يشيآزما ماريتاثر سال و 
در  زين يشيآزما ماريتبوده و اثر سال در  دار يمعن% ١و 

در  يکل جينتابنابراين  .است دار يمعن% ٥سطح احتمال 
 نيانگيمو آزمون  يشيآزما ماريتجدول اثر سال و سال و 

  است. شده ارائه) ٩تا  ٧(جدول  ها داده
مختلف و در مزارع  يها سالکه در  دهد يمنشان  جينتا

 يها سامانهرا در  يريمتغ يايبقا زانيم توان يممتفاوت 
 نيا ٨مختلف برداشت به دست آورد که در جدول 

 شده دادهنشان  يشيآزما ماريتدر سطوح مختلف  راتييتغ
  است.

متفاوت بوده  ايبقابرداشت  زانيمپروژه  ياجرادر دو سال 
اختالف  يشيآزما ماريتسطوح مختلف  نيهمچنو 

 ايبقابرداشت  زانيم نيشتريبداشتند.  هم با يدار يمعن
بوده است که  کنساقهدوار و  چينعلف هاينيماشتوسط 

  است. شدهآورده  ٩در جدول  سال دوو مرکب  يکل جهينت
 زانيم نيشتريب دشو يممشاهده  ٩در جدول  طور کههمان

 چينو علف کنساقههاي ماشينبا استفاده از  ايبقابرداشت 
و روش  رديگ يماول قرار  يدار يمعنده و در مرتبه ودوار ب

 يبعد يدار يمعنساقه خردکن در مرتبه ماشين برداشت با 
بودن مقدار برداشت  زيادبه  توان يم نيهمچنقرار دارد. 

ذرت  يها ساقه نيشتريببرد که  يپ کنساقه نيماشبا  ايبقا
 شده يآور جمعبرداشت از مزرعه امانه س نياتوسط  يا دانه

گندم در تناوب با ذرت  يبرارا  کار يخطو امکان کاشت با 
  .سازد يم سريم يا دانه

  
  يشيآزما يمارهايت اعمال در سال اثر - ٧ جدول

  اريمع يخطا  نيانگيم  سال
  ٢/١٣٩٥  ٢٤/٣٠٢٦  اول
  ٣/٤٤٤١  ٦٠/٧٤٩٥  دوم

  
  يا دانه ذرت يايبقا برداشت يها نيماش يشيآزما ماريت و سال متقابل اثر - ٨ جدول

  اريمع يخطا  نيانگيم  برداشت ماريت  سال

  اول
  ٣/١٧٠٧  ١٩/٤٠٣٣  نيعلف چ
  ٧/٤٧٩  ٥٢/٣٢٩٢  کنساقه

  ٦/٥٣٤  ٠٠/١٧٥٣  خردکن ساقه

  دوم
  ٤/٤٤١٤  ٢٠/٨٨١٩  نيعلف چ
  ٩/٢٩٠٣  ٨٠/١٠٦٩٥  کنساقه

  ٩/٧٣٧  ٨٠/٢٩٧١  خردکن ساقه

  
  يا دانه ذرت يايبقا برداشت يشيآزما ماريت يها داده نيانگيم مرکب آزمون جهينت -٩ جدول

  دوم مرتبه  اول رتبهم  تکرار  برداشت نيماش
 b ٤٠/٢٣٦٢   ١٠  خردکن ساقه
  a ٢٠/٦٤٢٦  ١٠  دوار نيچعلف

  a ١٦/٦٩٩٤  ١٠  کنساقه
α    ٠٠٠/١  ٥٧٥/٠  

  
 ذرت يايبقا ينيماش برداشت بحث و جينتا -الف
  يا دانه

 يايبقا نيب دار يمعن اختالف و جينتا جداول به توجه با
 برداشت) نيماش( مختلف يمارهايت در شده برداشت

 موردنظر برداشت نيماش چون که گرفت جهينت توان يم
 اتيعمل وارد نيکمبا با دانه برداشت از بعد بالفاصله

 نيشتريب که بود خواهد موفق ينيماش نيبنابرا شود يم
 عدم علت به و داشته بردر را ها ساقه برداشت زانيم

 ازين يبعد يزراع سال تا ايبقا از قسمت نيا يدگيپوس

 محصول کاشت امکان و شده خارج مزرعه از که است
 يورز خاک( يورز خاک کم اتيعمل از بعد ،يبعد

 در توجه قابل و مهم مسئله پس د.شو سريم )يحفاظت
 بوده ساقه برداشت ،يا دانه ذرت يايبقا زهيمکان برداشت

 بندبستهي با برداشت قابل )زدن کير( يکششانه از بعد که
 مورداستفاده دام هيتغذ يبرا يبند بسته صورت به و بوده
 دوم و اول سال جينتا يبند جمع نيبنابرا .رديگ يم قرار
  بود: خواهد ريز صورت به
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 %١ سطح در ايبقا زهيمکان برداشت امانهس نوع •
  است. بوده دار يمعن

 بيترت به نيچعلف و کنساقه يهانيماش •
 و برگ (ساقه، ايبقا يکل برداشت زانيم نيشتريب

 مرتبه در و داده اختصاص خود به را )نيآذ گل
 خردکن ساقه نيماش و قرارگرفته اول يدار يمعن
  دارد. قرار يبعد مرتبه در

 کنساقه نيماش توسط ها ساقه نيشتريب •
 و نيچعلف يها نيماش بيترت به و شده برداشت

 قرار يدار يمعن يبعد مراتب در خردکن ساقه
  .رنديگ يم

 و شده برداشت نيچعلف با نيآذ گل و کاه نيشتريب •
 يها مرتبه در خردکن ساقه و کنساقه يها نيماش
  .رنديگ يم قرار يدار يمعن يبعد

 نيچعلف نيماش توسط برگ نيشتريب •
 و کنساقه يهانيماش بيترت به و شده برداشت

  د.دارن قرار يبعد يها مرتبه در خردکن ساقه
 کنساقه نيماش يبرا يا مزرعه تيظرف نيباالتر •

 در خردکن ساقه و نيچعلف يهانيماش و بوده
  د.دارن قرار يدار يمعن يبعد مراتب

 دنيپوس تيقابل که ايبقا از ييها قسمت ماندن يباق •
 اعمال با و داراست را خاک يآل ماده به ليتبد و

 يحفاظت يورز خاک و يورز خاک کم اتيعمل
 سريم کاشت نيماش با يبعد محصول کشت امکان

 نيماش با ايبقا برداشت امانهس توسط ،شود يم
  .شود يم حاصل کنساقه

  
 يا دانه ذرت يايبقا ييغذا ارزش بحث و جينتا -ب

  شده يآور جمع
 دانه، برداشت از پس يا دانه ذرت يايبقا برداشت زانيم -

 زمان ،)هوا و  آب تيوضع( سال همچون يعوامل ريتأث تحت
 -.است اهيگ ياجزا نسبت و برداشت نيماش نوع برداشت،

 ذرت مزرعه از شده برداشت خام نيپروتئ زانيم نيشتريب
 و %) ٨٢/٣( دوار نيچعلف يهانيماش توسط يا دانه
 توسط يمغذ ماده نيا برداشت و بوده %)٧٩/٣( کنساقه
 با که است بوده کمتر %)٢٤/٣( خردکن ساقه نيماش
  .دارد يهمخوان ،Shanahan et al., (2004) قيتحق

 شده برداشت يايبقا به مربوط خاکستر زانيم نيکمتر -
 نيماش با ايبقا برداشت با که بوده کنساقه نيماش توسط

 و قرارگرفته يدار يمعن مرتبه کي در دوار نيچعلف
 خاکستر زانيم خردکن ساقه نيماش با ايبقا برداشت

  .داشت را يشتريب
 يايبقا به مربوط (NDF) يسلول وارهيد زانيم نيشتريب -

 گريد يها سامانه و بود کن ساقه نيماش توسط شده برداشت
  .ندگرفت قرار يبعد يها فيرد در بيترت به برداشت

 نيماش توسط شده برداشت يايبقا از خام يانرژ نيشتريب -
 توسط شده برداشت يايبقا و آمده دست به کن ساقه
  .ندگرفت قرار يبعد يها فيرد در گريد يها نيماش

 توسط شده برداشت يايبقا خشک ماده هضم تيقابل -
 برداشت به نسبت کنساقه و دوار نيچعلف يهانيماش
  .بود باالتر خردکن ساقه نيماش توسط ايبقا
 اساس بر يمغذ مواد عملکرد يبرا مرکب هيتجز جينتا -

 عملکرد نيانگيم طور به که داد نشان يکيبوتان کيتفک
 .است بوده نيآذ گل از شتريب ساقه و ساقه از شتريب برگ

 ،يمغذ مواد يمحتوا که است ليدل نيا به موضوع نيا
  .است خشک ماده عملکرد زانيم از متأثر

 مختلف يها قسمت ييغذا ارزش نيب مرکب هيتجز جينتا -
 در که داد نشان مختلف سال دو در يا دانه ذرت اهيگ
 درصد ٩٩ با يدار يمعن تفاوت ،مطالعه مورد صفات شتريب

 نيهمچن .داشت وجود دوم سال با اول سال نيب نانياطم
 خشک ماده مقدار نيانگيم طور به که داد نشان جينتا
 ها تفاوت و افتهي کاهش بيترت به ساقه و برگ ،نيآذ گل
 نسبتاً روند زين خام نيپروتئ يمحتو .است بوده دار يمعن

 جزء دو با ساقه فقط اما داد، نشان را خشک مادهبا  مشابه
مرکب  هيتجز جينتا .داد نشان را دار يمعن تفاوت اهيگ گريد
 سميقابل متابول يخام و انرژ نيپروتئ زانيعملکرد م يبرا
چين کن، علفساقه يها نيشده توسط ماش برداشت يايبقا

 دار يمعندرصد اطمينان،  ۹۹ و ساقه خردکن با احتساب
بر  لوگرميک ۴/۱۴۱و  ۴/۳۱۱، ۵/۳۵۹ بيبوده و به ترت

بر  مگاکالري ۶/۹۵۶۹و  ۷/۱۶۸۴۱، ۷/۱۸۹۹۶هکتار و 
 به دست آمد.هکتار (بر اساس ماده خشک) 

 
  يريگ جهينت
 نيماش آمده، دسته ب يعملکردها به توجه با ،مجموع در

 برداشت يها نيماش ريسا به نسبت يبهتر ييکارا کن ساقه
 يا دانه ذرت يايبقا برداشت يبرا يمناسب نيماش و داشته
  .شود يم هيتوص

  



  مدا هيمنظور تغذ به يا ذرت دانه يايبرداشت بقا زهيمکان يها نيماش يا عملکرد مزرعه يابيارز                                                              ۴۴

 

  يسپاسگزار
 و يفن قاتيتحقسسه ؤم يان فنهمکار از سندگانينو

 و نيماش يا مزرعه يابيارز در که يکشاورز يمهندس
 هيکل نيهمچن و کردند کمک مزرعه در پروژه ياجرا

 کشور يدام علوم قاتيتحق موسسه يشگاهيآزما همکاران
 مبذول را الزم يهمکار پروژه شاتيآزما ياجرا در که

  .ندينما يم يقدردان و تشکر مانهيصم ،اند داشته
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