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 چكيده

طتر    لت  قا در آزمایشتی  رشتیی،  مختوت   مراحل در (.Cynara scolymus L) منگر هرنگی عوفهه های مّیی و میفیویژ ی ارزیابی منظفر به
 و 7939-7934هتای زراعتی   ستا   طتی  ایستگاه تحقیقاتی مرمز تحقیقات مشاورزی و منتاب  طيیيتی اهتف ان    درتکرار  9با  تصادهی مامل هایبوفک
 هفایی ( بفدنی. انیامبذردهیابتیای مرحوه رشی رویشی،  ویهی و ) شامل برداش  عوفهه در مراحل مختو  رشیی تیّارها به اجرا در آمی. 7931-7934

 آلتی،  ماده هضم قابوی  برخی هفات میفی م م شامل ها، عّوکرد ماده خشک ونّفنه مامل شین خشک از شی و پس در سا  دوم رشی برداش   یاه

  یتری زهانتیا  پتاسیم سییم و شامل ميینی عناهر و خامستر خنثی، هایدر شفینیه نامحوف  اسییی، الیاف هایشفینیه در نامحوف  خام، الیاف پروتئین

 مفرد مطاليته  زمانی مرحوه سه در .بفد دارمطاليه مينی مفرد هفات مویه بر هنفلفژیکی مختو  اثر برداش  در مراحل آمیه بیس  بر اساس نتایج .شینی

 میفی  از بیشتر شیروی مرحوه در میفی  عوفههبه رشی رویشی بفد.  متيوق آن مّترین به مرحوه ابتیای بذردهی و مربفط ماده خشک عّوکرد بیشترین

 اسییی و الیتاف  هایشفینیه در نامحوف  بیشتر و الیاف آلی ماده هضم خام و قابوی  پروتئین مهطفریبفد به و ابتیای بذردهی  ویهی مراحل در عوفهه

مرحوته   پتاسیم نیتز در  سییم و لشام ميینی و محتفای عناهر رویشی مّتر از سایر مراحل بفد. درهی خامستر مرحوه خنثی در هایدر شفینیه نامحوف 
تفان مرحوه  ویهی را مناسيترین زمان برداش  عوفهه منگر هرنگتی از لحتا    بفد. به طفر موی می و ابتیای بذردهی  ویهی مراحل از بیشتر رویشی رشی

 مّی و میفی پیشن اد نّفد.
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 مقیار به حقیق  در و بفده آن انرژی مقیار و غذایی ارزش بیانگر عوفهه

 بیست   عوفهته  از مّکتن  متیت  تترین در مفتاه حیفان مه مغذی ماده

 هتای  فنه میفی  .(Stodart et al., 1975)شفد می اطالق آورد،می

 متفتاوت  مختوت   هتای نزمتا  و هتا مکتان  در ایعوفهته  مختوت  

 بتر  متثثر  عفامتل  تتفان می موی، طفربه  (Erfanzade, 2001).اس 

 دمتا،  محیطتی )نتفر،   عفامتل  تحت  عنتفان   را عوفهه میفی  تغییرات

 و بتاد  دریتا،  ستطح  از ارتفتا   جفی، میزان نزو ت خاک، هایویژ ی
 مسیر نف   یاهی،  فنه تنف  زمان برداش ، و رشیی رطفب (، مرحوه

منگر هرنگی یا آرتیشتف   مرد. بنییتقسیم مییریتی عفامل و تزیهتفسن
Cynara scolymus L.)) عّفمی نام با Artichoke و  یاهی عوفی 
جنتفب   بتفمی   یتاه  اس ، ایتن  Asteraceaeچنی ساله متيوق به تیره 

باشی و در بسیاری از مناطق دنیتا از جّوته   می آهریقا شّا  مییترانه و
-چین مش  میو  ، ایتالیا، اسپانیا، هرانسه، ترمیهایا ت متحیه امریکا

 ;Ierna & Mauromicale, 2010; Pandino et al., 2011) شتفد 

 بوم شناسی کشاورزی نشریه 
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Dosi et al., 2013)      ای ج ت   منگتر هرنگتی در منتاطق مییترانته
  شتفد های خفرامی آن هستنی مش  میها مه بخشمصرف ماپیتف 

(Ceccarelli et al., 2010)، ه عنفان عوفهه ستيز  تفانی بهّچنین می
یا سیوفیی با قابوی  هضم با ی ماده آلی در تغذیه حیفانتات نشتخفار   

عوفهته   (Christaki et al., 2012). مننیه مفرد استتفاده قترار  یترد   
منگر هرنگی دارای مقادیر نسيتا با یی پتاسیم، آهتن، منگنتز و متس    

یوفی ذرت باشی و در جیره غذایی  او، دارای ارزش غذایی مشابه سمی
تتفان از  اس  هّچنین تياد  اسییهای آمینه در آن مناس  بفده و می

ایتتن  یتتاه در رژیتتم غتتذایی  اوهتتای  فشتتتی و شتتیری استتتفاده    
 برداشت  در مراحتل مختوت     اثتر   (Meneses et al., 2007).نّتفد 

 محققین تفسط ایعوفهه  یاهان غذایی ارزش و عّوکرد هنفلفژیکی بر

 Mohajer et)م اجر و هّکاران  .اس   رهته رارمطاليه ق مفرد زیادی

al., 2012)  ميّتفلی  ارزن رقتم  در ارزیابی میفی  سته (Panicum 

miliaceum L.)  در اظ ار داشتنی مته  هنفلفژیکی رشی مرحوه سه در 
 هّچنتین  و عوفهته  هنفلتفژیکی از لحتا  عّوکترد    رشتی  مراحل میان
 قابل هضم تفتاوت  خشک و ماده خام نظیر پروتئین م م میفی هفات
  وتیهی نستي  بته    در مرحوه عوفهه میفی  دارد و وجفد تفج ی قابل

عوفهته اهتزایش    عّوکترد  مهحالی ماهش یاه  در رویشی مرحوه رشی
 در عامتل  ثرترینثم( Chen et al., 2001) هّکاران و چن نشان داد.

 طی مه دانستنی رویشی مرحوه ای راغذایی  یاهان عوفهه ارزش تيیین
 من تتای ستتوفلی دیتتفاره و پتتروتئین مقتتیار در اختتتالف یشتتترینب آن

 ,.Arzani et al) هّکتاران  و ارزانی .آییمی وجفد به  یاه سوفلزهّی

 ای  تزارش های عوفهته با بررسی میفی  پنج  فنه از  راس  (2004

 مامال  تفاوت عوفهه نظر میفی  از هنفلفژیک مختو  مراحل مه مردنی

 اس  آن بیانگر آن ا تحقیقات موی طفربه .دهنیمی نشان را داریمينی

 خام، ماده پروتئین نظیر عوفهه، میفی  اهزاینیه هفات ميرف اغو  مه

 رویشتی  مراحتل  پیشتره   متابفلیسّی بتا  انرژی قابل هضم و خشک

 در نتامحوف   الیتاف  نظیر عوفهه میفی  ماهنیه ميرف هفات و ماهش

تحقیقتات آینتا یس و    نتایجیابی. هّچنین می شفینیه اسییی اهزایش
 مختوت   مراحل در مه داده نشان(Ainalis et al., 2006) هّکاران 

 هتای  فنته  در عوفهته  ميترف میفیت    مختو  هامتفرهای بین رویشی
 ژوبترت  و استنیّن  .دارد وجتفد  داریمينتی  تفتاوت  عوفتی،  و چتفبی 

(Snyman & Joubert, 1996)  بر را برداش  مختو  هایزمان اثر 

ای عوفهته  ستفر فم  هضتم  قابویت   و شتیّیایی  خصفهتیات  رد،عّوک
(Sorghum bicolor (L.) Moench)  دادنتی و   قترار  مطاليته  متفرد

 در  وتیهی  و از  ویهی قيل مرحوه در خام پروتیئن مه نّفدنی  زارش

 .یاه  ماهش مقیار این سن  یاه اهزایش با مه بفد خفد مقیار با ترین

 ,.Izadi Yazdanabadi et al) نآبتادی و هّکتارا   یتزدان  ایتزدی 

 Setaria italica)روبتاهی   دم ارزن عوفهه میفی هامتفرهای  (2013

(L.) P. Beauv) بته  و مترده  بررسی رشیی مختو  مرحوه سه را در 

 متاده  هامتفرهتای  در آمتاری  دارمينتی  تفتاوت  رسیینی مته  نتیجه این

 انترژی  ختام،  پتروتئین  خشتک،  متاده  پتذیری هضتم  قابویت   خشک،

 خامستتر،  ختام،  هیير و سوفلزهّی از عاری سوفلی دیفاره متابفلیسّی،

 هنفلفژیکی مختو  مراحل در روباهی دم ارزن منیزیم و پتاسیم سییم،

 عوفهته  میفی  از بیشتر رویشی مرحوه در عوفهه داش  و میفی  وجفد

 قابویت   خام، پروتئین بفدن با تر بفد مه بذردهی و  ویهی مراحل در

 ستوفلی  دیتفاره  بفدن تر پائین و متابفلیسّی انرژی خشک، ماده هضم

 متفرد  این بر تأمییی رویشی مرحوه در خام هیير و سوفلزهّی از عاری

با تفجه به این مه شناسایی میفی  و ارزش غتذایی  یاهتان بته     .بفد
ثری در تفهی  جیتره غتذایی   ثدلیل اهّی  آن ا در تغذیه دام مّک م

عفامتل مختوفتی از جّوته مراحتل مختوت       نّایی و هّچنتین  دام می
 ذارنتی،  هنفلفژی رشی روی میفی  و ارزش غتذایی  یاهتان اثتر متی    

هیف بررسی عّوکرد مّی و میفتی   با و راستا هّین در حاضر تحقیق
عوفهه منگر هرنگی در سه مرحوه مختو  رشیی )رویشتی،  وتیهی و   

 ابتیای بذردهی( انجام شی.
 

 هامواد و روش

-7934و  7939- 7934دو سا  زراعی متفالی ) این پژوهش طی
ایستگاه تحقیقاتی ش یی هزوه مرمز تحقیقتات مشتاورزی و   ( در 7931

)عتر   میوتفمتری غترب اهتف ان     11در واق  مناب  طيیيی اهف ان 
درجه و  17دقیقه شّالی و طف  جغراهیایی  93درجه و  91جغراهیایی 

بتر استاس   ریتا( مته   متتر از ستطح د   7371دقیقه شرقی با ارتفا   13
 اجترا شتی   بیابتانی خفیت  است    بنیی  فسن دارای اقویم نیّته تقسیم

(Karimi, 1992)با مامل تصادهی هایبوفک طر  قال  در . آزمایش 

شامل برداش  عوفهته در مراحتل مختوت      تیّارها .شی اجرا تکرار سه
ابتیای بذردهی( بتفد. بتذر  زم   مرحوه رشی رویشی،  ویهی و ) رشیی
مرمز تحقیقات مشاورزی و مناب  طيیيی استان انجام آزمایش از  برای

اهف ان ت یه شی. ج   تيیتین نیتاز متفدی و برختی از خصفهتیات      
هیزیکی و شیّیایی خاک، قيل از انجام آزمایش سه نّفنه از هر تکرار 

متری خاک به طفر تصادهی ت یه شیه و پس سانتی 91از عّق هفر تا
ی یک میوف رمی ج   تجزیته بته آزمایشتگاه    از اختالط، نّفنه ترمیي

 ارائته  7 جیو  در خاک از تجزیه حاهل خامشناسی ارسا  شی. نتایج

 .اس  شیه

 
 
 

 



 2801      کنگر فرنگیکیفی علوفه های کمّی و بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی 

 آزمایش محل خاك شيميایی و فيزیكی هایویژگی -1 جدول

 Table 1- Some physical and chemical characteristics of the experimental soil 

 الكتریكی هدایت

 بر متر( زیمنس ی)دس

EC (dS.m-1)  

 اسيدیته
pH  

 آلی کربن

O.C 

%  

 نيتروژن کل

TN 

)%( 
  

 فسفر
P 

k.(mg

)1-g 

 پتاسيم
K 

)1-kg.(mg 

 رس
Clay 

 %  

 سيلت
Silt 

%  

 شن
Sand 

%  

 خاك بافت
Texture  

2.8 7.7 0.065 0.04 14 250 31 24 45 Sandy Clay loam 

 
 

در  7939 متاه  اردیي شت   3 تتاری   در منگتر هرنگتی  ر ومش  بذ
 9-4. عّتق ماشت  بتذر    انجام شتی ای وسط هر پشته به هفرت مپه

هتای  یتاه، متفد    متر بفد. بر اساس نتایج آزمفن خاک و ویژ یسانتی
شتی مته     رهته نظر هکتار در در میوف رم 111 شیّیایی اوره به میزان

 و ماش  از ی قيلنیتروژن مفد از به هفرت نفاری استفاده  ردیی. نیّی
شی. در مرحوه  مصرف بر ی 0-1 مرحوه در سرک دیگر به هفرت نیم

روز پس از ماش ( عّویات تنک انجام شتی. ميتارزه بتا     71سه بر ی )
های هرز تا زمان استقرار  یاه به روش مکتانیکی انجتام  رهت .    عو 

 1 شتامل مه در نظر  رهته شی متر  1/9 و عر  آن 1 طف  هر مرت
 91هتا روی پشتته   بتفد. هفاهتل بفتته   متتر  سانتی 11هاهوه ردی  با 
هاهوه بین  .مرب  در نظر  رهته شینی بفته در متر 4متر با ترامم سانتی

ها از یکییگر یتک ختط نکاشت  در    متر و هاهوه بین مرت 1تکرارها 
با تفجه به چنی ساله بفدن  یاه منگرهرنگتی، در ستا    نظر  رهته شی. 

اش  انجام نشی و مطابق نتایج آزمتفن ختاک،   دوم آزمایش عّویات م
هتای  در سا  دوم نص  میزان مفد نیتروژنتی ستا  قيتل، بته مترت     

عوفهه  تيیین عّوکرد ماده خشک و میفی  ج   .آزمایشی اضاهه شی
و ابتتیای   رویشتی،  وتیهی   رشتی  مراحتل  از یتک  هر در منگرهرنگی
 ستپس  ی. یاه در سا  دوم رشی برداشت   ردیت   هفایی انیام بذردهی،

هتا  عّوکرد ماده خشک تيیین شی. نّفنه شیه خشک در سایه هانّفنه
شتینی.   متتر آستیاب  به انتیازه یتک میوتی    میفی هفات ارزیابی ج  

 بر 1مل خامستر و (7CP) خام پروتئین عوفهه شامل میفی هایشاخص
بتترای  و  یتتری شتتی انتتیازه AOAC (2007)هتتای استتاس روش

 ( و الیتاف 9ADF) استییی  هایشفینیه رد نامحوف   یری الیافانیازه

 هّکاران و ونسفس  روش از( 4NDF) خنثی هایدر شفینیه نامحوف 

(Van Soest et al., 1991)  بتا  و پتاسیم سییمشی. درهی  استفاده 

 آلتی  متاده  شتینی. قابویت  هضتم     یتری هتتفمتر انتیازه  هوتیم  دستتگاه 
)1(OMD و  هیوراک روش به  از تفلیی  یریانیازه روشاز  با استفاده

 تفسط شیه ارائه و مياد ت (Fedorak & Hrudey, 1983) هرودی
  :محاسيه  ردیی(Menke & Steingass, 1988)  استنگیس و منکی

                                                           
1- Crude Protein 

2- Total ash 

3- Acid Detergent Fiber 

4- Neutral Detergent Fiber 

5- Organic matter digestibility 

 
OMD (% DM) = 9+ 0.9991 × GP + 0.0595 × CP 

+0.0181 × CA (n=200, r2 = 0.92)             )7( ميادله 
 ماده  رممیوی 111 در لیترمیوی)  از تفلیی :GP ،رابطه این در مه
 خامستتر  و ختام  پتروتئین  ترتی بهCA  وCP ساع ؛  14 در (خشک

 SPSS اهتزار نترم  استتفاده از  ها بتا داده .باشنیمی( ماده خشک درهی)
 چنی آزمفن از استفاده با هامیانگین و مفرد تجزیه و تحویل قرار  ره 

 . رهتنی قرار مقایسه فردم درهی احتّا  پنج سطح در دانکن ایدامنه
 

 نتایج و بحث

 عملکرد ماده خشک 

زمتان برداشت     اثتر  مته  داد واریانس نشان تجزیه از حاهل نتایج
احتّتا  پتنج درهتی     ستطح  میزان عّوکرد متاده خشتک در   بر عوفهه
مرحوه  به عّوکرد ماده خشک مربفط بیشترین .(1 )جیو  بفد دارمينی

 بته  متيوتق  میزان آن تار و مّترینتن در هک 11/0ابتیای بذردهی با 

 یتاه   رشتی  پیشره  مراحتل  با تن در هکتار بفد و 0/1رشی رویشی با 
 منگر هرنگتی در  (.7اهزایش یاه  )شکل  عّوکرد ماده خشک عوفهه

 باشتی و های بزر ی به حال  روزت میمرحوه رشی رویشی دارای برگ
، غنچه و بذر در با اهزایش سن  یاه و به دنيا  آن اهزایش مقیار ساقه

 جیو  یابی.اهزایش میعّوکرد ماده خشک مراحل انت ایی رشی  یاه، 

منفتی و   مته هّيستتگی   داد ( نشتان 4هّيستتگی )جتیو     ضترای  
 آلتی،  متاده  ذیریپهضمخام،  با پروتئین عوفهه عّوکرد بین داریمينی

 ضتتری و پتاستتیم عوفهتته وجتتفد دارد.  ستتییمخامستتتر و محتتتفای 

 هتای شفینیه در نامحوف  و الیاف خشک ماده ّوکردع بین هّيستگی

 دارعوفهه مثي  و مينی خنثی هایدر شفینیه نامحوف  اسییی و الیاف

تتأثیر مراحتل   با ارزیابی  (Fateh et al., 2009)و هّکاران  هاتح بفد.
مختو  برداش  و باقیّانتیه مفدهتای شتیّیایی و آلتی بتر مّیت  و       

مردنی مه با اهزایش مراحل رشیی،  زارش  میفی  عوفهه منگرهرنگی
و هّکتاران   پاستنیی مقتیار متاده خشتک متل نیتز اهتزایش یاهت .        

(Pasandi et al., 2011 اظ ار داشتنی )   مه مقیار ماده خشتک عوفهته
زمتان بتا رشتی  یتاه و رستیین بته       هم (.Lathyrus sativus L) خور

 ,.Atis et al)هّکتاران   آتتیس و . مرحوه دانه خّیری اهزایش یاهت  

خفشته،   ظ تفر  مرحوته ) رشتی  مختوت   ثیر مراحلأبا بررسی ت (2012
خّیتری و مرحوته رستیی ی هیزیفلفژیتک( بتر       شیری، مرحوته  مرحوه
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 Sorghum bicolor (L.)) ایعّوکرد و میفی  عوفهه سفر فم عوفهه

Moench)    خفشته تتا رستیی ی      زارش مردنی مته از مرحوته ظ تفر
پییا مرد و هنگامی مه زمان  خشک اهزایش ماده هیزیفلفژیک عّوکرد

خفشه تا رسیی ی هیزیفلفژیک به تيفیق اهتاد  برداش  از مرحوه ظ فر
 اهزایش یاه .  برابر به میزان سه خشک تقریيا ماده عّوکرد

   (%CP)خام درصد پروتئین

 پروتئین نشان داده شیه اس  بین درهی 1 هّانطفر مه در جیو 

داری مينتی  اختتالف  هیو ابتتیای بتذرد    وتیهی  مراحتل رویشتی،  
(p≤0.05)  . نشتان داد   هامیانگین مقایسه نتایج حاهل از وجفد داش

 در درهی متغیتر بتفد و   41/71تا  13/1 از  یاه خام پروتئین مقیار مه

 با هّزمان .داد اختصاص خفد به را میزان با ترین رویشی رشی مرحوه

 و ماستته شتی   ختام  پتروتئین  مقتیار  از  یاه شین بالغ و رشی پیشره 
(. 1 ردیی )شکل  مشاهیه مرحوه ابتیای بذردهی در آن میزان مّترین
 ماده قابوی  هضم خام با پروتئین بین درهی داریمثي  و مينی رابطه

  ردیتی. ضتری    مشاهیه و پتاسیم عوفهه سییمخامستر و درهی  آلی،

 هتای شتفینیه  در نامحوف  الیاف و خام پروتئین درهی بین هّيستگی

بتفد   دارخنثی منفتی و مينتی   هایدر شفینیه نامحوف  ی و الیافاسیی
 غوظت   عوفهته از  شتین  هیيری و خشيی با دیگر عيارت(. به4)جیو  

 متاهش  یابتی. متاهش متی   آن میفیت   و شتفد می ماسته آن پروتئین

 متاهش نستي    دلیتل  به مراحل انت ایی رشی احتّا  خام در پروتئین

 باشتی. متی  زمتان  در طتی  سوفلی ارهدیف و ساقه نسي  و اهزایش برگ

 شیه ذخیره هایپروتئین اختصاص زایشی، مرحوه به  یاه ورود با اهف  

 زایشی )دانته( بیشتتر   هایانیام ساقه( به و رویشی )برگ هایانیام در

 بتذوری  تفلیتی  نیازمنتی  نسل ختفد  بقاء به منظفر  یاه مه چرا شفدمی

 ایتن  از باشی،می بيیی رشیهصل  برای با  رویشی قیرت با و مناس 

 را چشتّگیری  متاهش  رشی زایشی مرحوه در عوفهه پروتئین میزان رو
مطاليته   نتتایج  .(Izadi Yazdanabadi et al., 2013)دهی می نشان
 ارزن روی (Iqbalsultani et al., 2008) هّکتاران  و سوطان ایقيا 

 ئینپروت محتفای مه داد نشان (.Panicum antidotal L) پادزهری

 یابتی. آتتیس و  می بوفغ ماهش مرحوه تا رشی اولیه مراحل از خام  یاه

 نتیجه این به نیز در یک مفرد تحقیق(Atis et al., 2012) هّکاران 

 Sorghum bicolor) ایستفر فم عوفهته   پروتئین میزان مه رسیینی

(L.) Moench)  و  وتیهی  مرحوته  از بیشتتر  رویشی مرحوه رشی در 
 مقتیار  (Sarwar et al., 2006) هّکتاران  و وراست . ستر   بتذردهی 
 Panicum) پتادزهری  ارزن  فنته  دو در را خشتک  متاده  و پتروتئین 

antidotale Retz.)  و(Panicum antidotal L.)  مرحوته  در سته 

 به  یاه رسیین و زمان  ذش  با نّفدنی  زارش و تيیین مرده برداش 

یابتی.  متی  ماهش خام پروتئین میزان و اهزایش خشک میزان ماده بوفغ
 بتا   یتاه  دو این در ساقه به برگ نسي  ماهش مه عنفان نّفدنی آن ا

 سوفلی دیفاره ترمیيات بیشتر تجّ  به تفانیمی برداش  اهزایش هاهوه

اس   بوفغ به رسیین در ساقه تفسيه عینی نتیجه مه  یاه، هایدر باه 
بتا   (Tabatabaei et al., 2011)طياطيتایی و هّکتاران    .شفد منجر

 Trifolium resupinatum) بررستی میفیت  عوفهته شتيیر ایرانتی      

L.) دهتی مامتل،   دهتی، غنچته  در مراحل مختو  رشیی )آغاز غنچته
شرو   ویهی و  وتیهی مامتل( اظ تار داشتتنی مته بیشتترین مقتیار        

نتتایج  دهتی بتفد.   پروتئین خام عوفهه مربفط بته مرحوته آغتاز غنچته    
بیشترین مقیار  (Pasandi et al., 2011)و هّکاران  پاسنییپژوهش 

در مرحوته  وتیهی    (.Lathyrus sativus L) ین خام عوفهه خورئپروت
  .مشاهیه شی

 

 مرحله رشد

Growth Stage 

عملكرد ماده خشک کنگر فرنگی در مراحل  ميانگين مقایسه -1 شكل

 مختلف فنولوژیكی
Fig. 1- Comparsion of the dry matter yield of Artichoke in 

different phenological stages 
 .اس  دانکن آزمفن اساس بر درهی پنج احتّا  سطح در دارمينی اختالف نشانگر مشابه غیر حروف

Dissimilar letters indicate significant differences at the 5% level according to 

Duncan’s test. 

 
 مرحله رشد

Growth Stage 

خام کنگر فرنگی در مراحل  درصد پروتئين ميانگين مقایسه -2 شكل

 فنولوژیكیمختلف 
Fig. 2- Comparsion of the crude protein percentage of 

Artichoke in different phenological stages 
 .اس  دانکن آزمفن اساس بر درهی پنج احتّا  طحس در دارمينی اختالف نشانگر مشابه غیر حروف

Dissimilar letters indicate significant differences at the 5% level 
according to Duncan’s test. 
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 عملكرد ماده خشک و صفات کيفی کنگر فرنگی واریانس تجزیه -2 جدول
Table 2- Analysis of variance for dry matter yield and quality traits of Artichoke 
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ns0.099 **0.091 ns10.381 ns13.358 ns0.436 **2.061 ns1.90  **1.147 2 
 تکرار

Replication 

**0.426 **0.215 **216.568 **321.241 **7.496 **44.046 **617.30 **5.118 2 

  یاه رشی مرحوه

Growth 

stage 

0.022 0.008 3.107 4.293 0.219 0.181 1.56 0.090 4 
 خطا

Error 

ns درهی پنج ّا احت سطح در دارمينی و دارغیرمينی رتی تبه ** :و 
ns and *: are non-significant and significant at 5% probability level respectively 

 

 

  فنولوژیكی مراحل مختلف های کيفيت علوفه کنگر فرنگی درشاخص ميانگين مقایسه -3جدول 
Table 3- Mean comparison of forage quality indices of Artichoke in different phonological stages 

 کيفيت علوفه هایشاخص  
Forage quality indices 

  

 گياه رشد مرحله
Growth stage 

 

 ماده قابليت هضم

 آلی

 )درصد(

Organic matter 

digestibility 

(%) 

 خام خاکستر

 )درصد(

Crude ash (%) 

 هایدر شوینده نامحلول الياف

 خنثی )درصد(

Neutral detergent fiber 

(%) 

 در نامحلول الياف

اسيدی  هایشوینده

 )درصد(

Acid detergent 

fiber (%) 

 سدیم

 )درصد(
Sodium 

(%) 

 پتاسيم

 )درصد(

Potassium 

(%) 

(برگ) رویشی  

Vegetative (Leaf) 
*a49.84  a16.7  c25.85  c21.18  a1.85  a2.26  

(کامل بوته) گلدهی  

Flowering 

(Full plant) 

b30.57  b14.81  b.92 39 b32.72  b1.52  b1.80  

 ابتدای بذردهی

 (کامل بوته) 

Early seeding 

(Full plant ) 

c21.8  c12.93  a50  a40.98  c1.20  c1.34  

 .نیباشمی دانکن ایدامنه چنی آزمفن اساس بر درهی پنج احتّا  سطح در دارمينی اختالف دارای غیرمتشابه حروف دارای هایمیانگین ردی  هر در*

*Dissimilar letters indicate significant differences at the 5% level according to Duncan’s test. 
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 ضرایب همبستگی بين عملكرد ماده خشک و صفات کيفی کنگر فرنگی در مراحل مختلف رشدی -4جدول 
Table 4- Correlation coefficients between forage yield and quality traits of artichoke at different growth stages 

 

 صفات
Traits 

 عملكرد ماده خشک

 )تن در هكتار(

Dry matter 

)1-yield(t ha 

 خام پروتئين

 )درصد(

Crude 

protein (%) 

 قابليت هضم

 آلی ماده

 )درصد(

Organic 

matter 

digestibility 

(%) 

 نامحلول الياف

های در شوینده

 خنثی )درصد(

Neutral 

detergent 

fiber (%) 

 نامحلول الياف

 هایشوینده در

اسيدی 

 )درصد(

Acid 

detergent 

fiber (%) 

 خاکستر

 خام

 )درصد(

Crude 

ash 

(%) 

 پتاسيم

 )درصد(

Potassium 

(%) 

 سدیم

 )درصد(

Sodium 

(%) 

 عّوکرد ماده خشک

 )تن در هکتار(

)1-ha.Dry matter yield(t 

1        

 )درهی( خام پروتئین

Crude protein (%) 
**0.82- 1       

 )درهی( آلی ماده قابوی  هضم

Organic matter digestibility 

(%) 

**0.89- **0.91 1      

های خنثی در شفینیه نامحوف  الیاف
 )درهی(

Neutral detergent fiber (%) 

**0.91 **0.92- **0.97- 1     

اسییی  هایشفینیه در نامحوف  الیاف
 ()درهی

Acid detergent fiber (%) 

**0.91 **0.92- **0.97- **0.99 1    

 )درهی( خام خامستر

Crude ash (%) 
**0.94- **0.90 **0.90 **0.91- **0.91- 1   

 )درهی( پتاسیم

Sodium 
(%) 

**0.85- **0.79 **0.92 **0.95- **0.95- **0.86 1  

 سییم )درهی(

Potassium (%) 
**0.93- **0.80 **00.9 **0.94- **0.94- **0.93 **0.97 1 

 دار در سطح احتّا  یک درهیهّيستگی مينی :**
**: Correlation is significant at the 0.01 level 

 
 (OMD%)آلی  ماده هضم قابلیت

 سته  آلی منگرهرنگی در ماده قابوی  هضم بررسی از حاهل نتایج

 04/43رویشی ) یرش مه این هف  در مرحوه داد مرحوه رشیی نشان

 مرحوته  و درهتی(  11/91)  ویهی با مرحوه داریمينی درهی( اختالف

داشت    پتنج درهتی   ستطح احتّتا    درهی( در 0/17ابتیای بذردهی )
 پیشره  آلی با ماده هضم حاضر قابوی  تحقیق در(. بنابراین 9)جیو  

 مته طتفری بته  ماهش یاهته اس  داریبه طفر مينی  یاه رشی مراحل

 منفی رابطه ردیی.  مشاهیه مرحوه ابتیای بذردهی در آن قیارم حیاقل

 در نتامحوف   الیتاف آلتی و   ماده درهی قابوی  هضم بین داریمينی و

 خنثتی وجتفد   هتای در شتفینیه  نتامحوف   اسییی و الیاف هایشفینیه

و پتاستیم نیتز هّيستتگی مثيت  و      ستییم داش . محتفای خامستر و 
 رشتی  مرحوه در (.4آلی داشتنی )جیو   ماده قابوی  هضم با داریمينی

های و دارای برگ تر در هرم روزت جفان  یاهان هرنگی،رویشی منگر

باشنی مه باعث اهزایش میفی  عوفهه در این مرحوه رشتیی  بزرگ می
ساقه در مقایسته بتا مرحوته     به برگ نسي  در مرحوه  ویهی شفد.می

برگ  نسي  دانه نشی پر و  یریشکل اس  و با شرو  بذردهی بیشتر
 در مفجتفد  مغتذی  متفاد  هرآینتی  این طی و در یابیبه ساقه ماهش می

 قابویت   متاهش  تتیریج  و بته  یابیهای زایشی انتقا  میبه انیام برگ
اظ تار   (Grant et al., 1997)دهی.  ران  و هّکتاران  می رخ هضم

  یاهتان  پتذیری بتر هضتم   ثرثمت  عفمتل  رشتیی از  داشتنی مه مرحوه

 دیتفاره  و داختل ستوفلی   محتفیتات  بته  هضم اس  و قابوی  ایعوفهه

 و هتا از مربفهییرات عّیتا  سوف  داخل دارد. محتفیات سوفلی بستگی
 در دارنی، با یی هضم قابوی  انی مهشیه تشکیل محوف  هایپروتئین

 یاهتته  تشکیل های ساختّانیمربفهییرات از سوفلی دیفاره مه هفرتی

متغیتر    یتاه  شتین  میتزان لیگنینتی   حست   ربت  هاآن هضم قابوی  مه
 نستي   اهتزایش   یتاه و  رشتی  مرحوته  پیشتره   بتا  بنابراین، باشی.می
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 . بتا یابتی متی  متاهش  قابوی  هضتم   یاه ساختّانی هایمربفهییرات

 رشتی  بته دلیتل   هاساقه رشی مه دوره پایانی مراحل در و زمان  ذش 

قابویت    نتی از دهمتی  اختصتاص  به خفد را بیشتری وزنی نسي  بیشتر،
 ,.Sleugh et al)هّکتاران  و استوی  شتفد.  متی   یاهان ماسته هضم

 تتا  ختروس   هضتم عوفهته   قابویت   مته  دادنتی   تزارش   (2001

(Amaranthus sp.)  یابی.می  یاه ماهش سن اهزایش با  
 

  (Ash)خاکستر

درهتی   نظتر  از هنفلتفژیکی  مرحوه سه هر با تفجه به نتایج حاهوه
 (.1 بفدنی )جتیو   (p≤0.05) دار مينی ف آماریاختال دارای خامستر

با  برابر ترتی  به رشی مختو  سه مرحوه در منگرهرنگی خامستر درهی
 رویشتی  مرحوته  میتان  ایتن  مه در بفد درهی 39/71 و 07/74، 1/73

داش  )جتیو    دیگر دو مرحوه با مقایسه در را خامستر درهی با ترین
مه هّيستگی مثي   داد نشان( 4 هّيستگی )جیو  ضرای  جیو (. 9
 قابویت  هضتم  خام،  پروتئین عوفهه با درهی خامستر بین داریمينی و

و پتاسیم عوفهه وجفد داشت  و هّيستتگی    سییم آلی و محتفای ماده
 هایشفینیه در نامحوف  عّوکرد ماده خشک، الیافمیان این هف  با 

دار بتفد.  خنثی منفتی و مينتی   هایدر شفینیه نامحوف  اسییی و الیاف
 ,.Izadi Yazdanabadi et al)ایتزدی یتزدان آبتادی و هّکتاران     

 ارزن عوفهته  میفی  هنفلفژیکی بر ثیر مراحلأنیز در بررسی ت (2013

رشیی  مرحوه سه در (Setaria italica (L.) P. Beauv)روباهی  دم
 مقایسه در را خامستر درهی با ترین رویشی  زارش نّفدنی مه مرحوه

 ابتیای بذردهی داش .  دو مرحوه  ویهی و با
 

 (NDF)خنثی  هايدر شوينده نامحلول الیاف

منگرهرنگتی  خنثی  هایدر شفینیه نامحوف  الیاف تغییرات بررسی
مراحل مختو  رشتیی از   مه بین داد نشان هنفلفژی، مرحوه سه هر در

 ری وجفددامينی اختالف درهی، 1در سطح احتّا   NDF لحا  مقیار

 درهتی  11میتانگین   بتا  بتذردهی  مرحوه ابتتیای  NDFداش . میزان 

 رشی رویشی مرحوه درهی و 31/93میانگین  با  ویهی مرحوه از بیشتر

(. با تفجته بته جتیو  ضترای      9)جیو   درهی بفد 01/11 میانگین با
خنثتی تن تا بتا     هتای در شتفینیه  نامحوف  الیاف( 4هّيستگی )جیو  

استتییی  هتتایشتتفینیه در نتتامحوف  الیتتافو عّوکتترد متتاده خشتتک 
آن بتا ستایر    داری را نشتان داد و هّيستتگی  هّيستگی مثي  و مينی

 Ghadakiقیمی و هّکاران دار بفد.هفات میفی عوفهه منفی و مينی

et al., 1974) ) ای،رشی  یاهان عوفهته  مفازات به مردنی مه  زارش 

  ADFو NDF یارمقت  بتر  و شتیه  تتر  خشن و تر ضخیم سوفلی دیفاره
 عوفهته  میفیت   دارای مّتتر، NDF و  ADFبا عوفهه .شفدمی اهزوده

 است . ا تر   ADF و NDFزیتاد   دارای مقتیار  عوفهه به نسي  با یی

بتفد.   خفاهی پایین آن پذیریهضم مقیار باشی، عوفهه با  ADF مقیار

 هتای شتفینیه  در نتامحوف   الیتاف  مقتیار  نتایج یک پژوهش بیشترین
 بته  مربفط (.Trifolium resupinatum L) ایرانی شيیر ههعوف خنثی
 (.Tabatabaei et al., 2011) بفد مامل  ویهی مرحوه

 

  (ADF)اسیدي  هايشوينده در نامحلول الیاف

 قابتل  غتذایی  متفاد  مجّتف   یا و انرژی بر ثرثم دیگر م م عامل

باشی. می (ADF)اسییی  هایشفینیه در نامحوف  عوفهه، الیاف هضم
 استتفاده  مفرد هضم قابوی  تخّین برای ميّف  به طفر ADFدرهی 

 غتذا  یتک  مقتیار انترژی    یتری انیازه هایروش از یکی و  رهته قرار

 در و یاهته اهزایش آن ADF رسیمی  یاه مه هنگامی باشی. عّفمامی

 ,Rostamza). یترد متی  قرار دام اختیار در مّتری انرژی مقیار نتیجه

ميتقینتی مته    (Arzani et al., 2004)هّکتاران  ارزانتی و    (2004
ADF    تخّینی از قابوی  هضم بفده و بیانگر میزان لیگنتین و ستوفلز

به عنفان  ADFتفان از های سوف   یاهی اس  و میمفجفد در دیفاره
پتذیری عوفهته استتفاده    یک شاخص یا مقیاس برای پیشتيینی هضتم  

پذیری زیادتر باشی، هضم مه هر چه مقیار آن در عوفههطفرینّفده به
منگرهرنگتی   ADF درهی بررسی از حاهل آن مّتر خفاهی بفد. نتایج

 بتا  رویشتی  رشتی  مرحوته   ADFمته  داد مرحوه رشیی نشتان  سه در

 میانگین با  ویهی با مرحوه داریمينی درهی اختالف 70/17میانگین 

ستطح   درهتی در  30/41میتانگین   بتا  بذردهی مرحوه و درهی 11/91
 هتای شتفینیه  در نتامحوف   (. الیتاف 9درهی داش  )جتیو    1  احتّا

 آلتی،  متاده  قابوی  هضتم  خام، پروتئیناسییی با هفات میفی شامل 

عوفهته هّيستتگی منفتی و     و پتاستیم  ستییم متل و درهتی    خامستر
در  نتامحوف   الیتاف داری نشان داد. رابطه عّوکرد ماده خشک و مينی

 با (.4دار بفد )جیو  ي  و مينیبا این هف  نیز مث خنثی هایشفینیه

 اهتزایش  ستوفلز  هّی از عاری سوفلی دیفاره  یاه درهی رشی پیشره 

 و تتر ستوفلی ضتخیم   دیتفاره   یاه، سن اهزایش با هّزمان اس  یاهته
 شتفد. ایتن  اهزوده می آن لیگنین و خام هیير میزان بر و شیه ترخشيی

 مته  تّانی است  ستاخ  هایمربفهییرات تفسيه حاهل اهف   تغییرات

 بتا اهتزایش   و شتفنی می تشکیل لیگنین و سوفلز هّی سوفلز، از عّیتا 

 دو تحت  تتأثیر   تغییترات  اس . این ضروری آن دوام برای  یاه حجم

 هتای اهتزایش مربفهیتیرات   و بترگ  بته  ستاقه  نسي  اهزایش عامل،

 ,Modirshanechi).است     یتاه  ستن  اهتزایش  مفازات به ساختّانی

بررستی   در (Relling et al., 2001) هّکتاران  و رلینت   (2004
 در سته  (.Panicum maximum L)ای  ینته  میفیت  عوفهته عوت    

 و ختام  هیيتر  میتزان   زارش مردنتی  بذردهی و  ویهی رویشی، مرحوه
یاهت .   بوفغ اهزایش پیشره  اسییی با هایشفینیه در نامحوف  الیاف

 در (Iqbalsultani et al., 2008) هّکاران و سوطان هّچنین، ایقيا 
 میتزان  (.Panicum antidotal L) پادزهری ارزن روی خفد مطاليه

 رشی اولیه مرحوه دو در را سوفلز هّی از عاری سوفلی دیفاره و خام هیير
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 یتاه   ستاختاری  ترمیت   مته  داد نشان آن ا مردنی. نتایج بوفغ، تيیین و
 تتا  رشی اولیه مرحوه از سوفلز( هّی از عاری سوفلی دیفاره خام و )هیير

 را ستاختاری  ترمیيتات  عو  اهتزایش  یابی. آن امی بوفغ اهزایش مرحوه
 بوتفغ  پیشره  با برگ به نسي  ساقه اهزایش با هیير ترمیيات اهزایش

منی. می پییا اهزایش  یاه رشی با خام الیاف و سوفلی دیفاره .مردنی بیان
 و منتی متی  پیتیا  نگ یارنیه اهتزایش  هایباه  به نیاز  یاه رشی با زیرا

 شتفد. م تاجر و هّکتاران   بیشتتر متی   ستاختّانی  هتای مربفهییرات

(Mohajer et al., 2012) ، ميّفلی ارزن رقم سه در ارزیابی میفی 

L.) (Panicum miliaceum هنفلتفژیکی، اظ تار    رشی مرحوه سه در
یاهته و حتیامثر مقتیار    اهزایش رشی مرحوه تفسيه با ADF داشتنی مه
 ه رسیی ی بفده اس .آن در مرحو

 

 سديم

ستییم   مقتیار  نظر از هنفلفژیکی مرحوه سه هر مه داد نشان نتایج
 در مته  (. هّتانطفر 1)جتیو    داشتتنی  (p≤0.05) داریمينی اختالف

 بتا  هّزمتان  سییم منگر هرنگتی  مقیار اس  نشان داده شیه 9 جیو 

 مرحوته رشتی   میتان  این در یاه ، ماهش  یاه پیشره  مراحل رشیی

 بيی و دارا بفد را سییم میزان درهی با ترین 01/7میانگین  با شیروی

درهتی   1/7و  11/7میتانگین   با و ابتیای بذردهی  ویهی مرحوه آن از
 عّوکترد متاده خشتک و الیتاف     هتفات  بتا  سییم درهیداشتنی.  قرار

 خنثی هایدر شفینیه نامحوف  اسییی و الیاف هایشفینیه در نامحوف 

داری میتان  داش  و هّيستگی مثيت  و مينتی   دارنیمي و منفی رابطه
خامستتر و   آلتی،  متاده  هضم خام، قابوی  پروتئین درهی این هف  با

نتایج یتک تحقیتق در    (.4)جیو   محتفای پتاسیم عوفهه مشاهیه شی
 روبتاهی  دم ارزن عوفهته  میفیت   هنفلتفژیکی بتر   ثیر مراحلأبررسی ت

(Setaria italica (L.) P. Beauv) رشتیی نشتان داد    مرحوه سه در
 یاهت ،  متاهش   یتاه  بوتفغ  و سن اهزایش با سییم هّزمان مه مقیار

مرحوته   آن از بيتی  و دارا بتفد  را ستییم  میتزان  با ترین رویشی مرحوه
 ,.Izadi Yazdanabadi et al). داشتتنی   وتیهی و بتذردهی قترار   

2013)   
 

 پتاسیم

 مقیار نظر از رشیی مختو  مراحل بین 1با تفجه به نتایج جیو  

 با وجفد داش . هّزمان (p≤0.05) داریمينی اختالف آماری پتاسیم

 متاهش  تیریج به پتاسیم  یاه مقیار رویشی مرحوه از عيفر و  یاه رشی

 رسیی. مرحوته  خفد حیاقل مقیار دهی به بذر ابتیای مرحوه در یاه  و

 و داشت   را میتزان پتاستیم   درهی بتا ترین  13/1میانگین  با رویشی

 94/7 میتانگین  بتا  مّترین میزان پتاسیم نیز به مرحوه ابتیای بذردهی
 داد ( نشان4هّيستگی )جیو   ضرای  جیو  درهی اختصاص داش .

 درهتی  داری میان درهی پتاسیم عوفهه بتا مه هّيستگی مثي  و مينی
خامستر و محتفای ستییم وجتفد    آلی، ماده هضمقابوی   خام، پروتئین

 در نتامحوف   عّوکترد متاده خشتک و الیتاف    داشت  و رابطته میتان    

خنثتی بتا درهتی     هایدر شفینیه نامحوف  اسییی و الیاف هایشفینیه
ایتزدی یتزدان آبتادی و هّکتاران      دار بفد.مينی و منفی پتاسیم عوفهه

(Izadi Yazdanabadi et al., 2013) مراحتل  اثرات نیز در بررسی 

روباهی  زارش نّفدنتی   دم ارزن عوفهه میفی متغیرهای بر هنفلفژیکی
 و یاه  ماهش تیریج به نیز پتاسیم  یاه مقیار  یاه رشی با مه هّزمان

 مختو  مراحل رسیی اما بین خفد حیاقل مقیار به بذر رسیین مرحوه در

  نگردیی. مشاهیه آماری دارمينی اختالف پتاسیم مقیار نظر از رشی
 

 گيری نتيجه

 سته  در مته  داد هش نشتان از این پتژو  حاهل نتایج موی، طفر به
 بته  مربتفط  متاده خشتک   عّوکرد بیشترین مطاليه زمانی مفرد مرحوه

 میفی  .رشی رویشی بفد به متيوق آن مّترین مرحوه ابتیای بذردهی و
مرحوته   در نشان داد به طفریکته  ماهش رشی مراحل پیشره  عوفهه با
اه بته   ی مرحوه رشی رویشی، بفد. در سایر مراحل از بیشتر رویشی رشی

 باشی در نتیجه بیشترینهای بزر ی میحال  روزت بفده و دارای برگ

میفیت    بترگ  چفن و دارا هستنی هابرگ را  یاه های هفاییانیام وزن
میفی  عوفهته در   باعث اهزایش دارد لذا هاانیام سایر به نسي  با تری

 در و زمان  ذش  با .شفداین مرحوه رشیی نسي  به سایر مراحل می

 وزنتی  نستي   بیشتتر،  رشتی  به دلیل ساقه ها رشی، دوره پایانی مراحل
 یتاه   غتذایی  ارزش دهنی در نتیجه ازمی اختصاص به خفد را بیشتری
ابتتیای   مرحوته  در ختام  پتروتئین  میتزان  این  یتاه  شفد. درمی ماسته

اثتر   در است . هّچنتین   ماهش یاهتته  اولیه مراحل به بذردهی نسي 
 قابویت  هضتم   رشتی  مفازات اهتزایش دوره  به ADF و NDFاهزایش 

 ابتتیایی  در مراحتل  عوفهته  در نتیجته میفیت    و آلی ماهش یاهته ماده
بتا   . یترد متی  قترار  با تری سطح مرحوه ابتیای بذردهی در به نسي 

ابتیای  مرحوه تا رویشی مرحوه از عوفهه تفجه به نتایج حاهوه عّوکرد
ماهش پییا مرد. بته   عوفهه مه میفی حالی در بذردهی اهزایش یاه ،

 مرحوته  تتفان متی  تحقیتق،  ایتن  از حاهتل  نتایج به تفجه موی با طفر
 نظتر  در منگر هرنگتی  عوفهه برای برداش  زمان مناسيترین را  ویهی
 در میفتی  هم هفات و تفلیی نظر از هم  یاه زمان، این در زیرا  ره ،

 دارد. قرار مطوفبی شرایط
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Introduction  

Artichoke (Cynara scolymus L.) (Asteraceae) is an herbaceous perennial plant of Mediterranean origin, North 

Africa, Canary Isles and Southern Europe. Nowadays, artichoke is cultivated in many parts of the world, such as the 

United States, mainly in California, in South America (Argentina, Chile, Peru), North Africa, Near East (Turkey and 

Iran) and China. Artichoke has a medicinal property. It also can be used as a green fodder or silage for livestock 

feeding. In addition to dry matter yield, forage quality has also a great importance in the production of forage crops. The 

quality of forage species varies in different places and times. In general, the factors affecting forage quality changes can 

be described as environmental factors (light, temperature, soil characteristics, precipitation, altitude, wind, and 

humidity), growth stage and harvest time, plant species, photosynthetic pathway (C3, C4, and CAM) and management 

factors. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the forage quality of artichoke in different growth 

stages for livestock feeding.  

Materials and Methods 

In order to evaluate the yield and forage quality of Artichoke (Cynara scolymus L.) at three stages of growth, an 

experiment was conducted using a randomized complete blocks design (RCBD) with three replications at the Research 

Station of Isfahan Agricultural and Natural Resources. The treatments were harvested at three growth stages 

(vegetative, flowering and early seeding). Seeds were sown on 26 April 2014. Chemical fertilizer (urea) applied based 

on soil analysis results. The first half of the nitrogen fertilizer was utilized as strip takes under seed before sowing and 

the rest at 7-8 leaf stage of the crop on 26 May 2014. The cultural practices of Artichoke were not conducted in the 

second year because it is a perennial plant. According to the soil test, half of the nitrogen fertilizer in the first year of 

experiment applied in the second year. The plants were harvested at vegetative, flowering and the beginning of seed 

ripening stages in the second year. After harvesting, samples were dried normal air circulation until to reach constant 

dry weight. Dry matter yield and forage quality indices as crude protein, organic matter digestibility, total ash, neutral 

detergent fiber, acid detergent fiber, Na and K contents were measured. Analysis of variance was done using SPSS 

software and comparison of the means was conducted using by Duncan at 5% level. 

Results and Discussion 

The results of this experiment showed significant differences for all traits among the phenological stages (p<0.05). 

For dry matter, the lower and higher values of 5.8 and 8.75 t.ha-1 were obtained, in vegetative and early seeding stages, 

respectively. Forage quality decreased with increasing plant age and it was the highest in the vegetative stage compared 

to other stages. Crude protein, organic matter digestibility, total ash, Na and K content in the vegetative stage were more 

amount than other stages. Neutral detergent fiber and acid detergent fiber tended to increase while, crude protein, 

organic matter digestibility, total ash, Na and K content tended to decrease with advanced plant maturity. Artichoke 

plant has young and large leaves at vegetative rosette stage. The leaf to stem ratio decreased with advanced plant 
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maturity and it is higher at flowering stage than the early seeding stage. Forage quality in the vegetative stage was more 

than of both flowering and the early seeding stages. 

Conclusions 

Growth stage and harvesting time were the important factors that affecting forage yield and quality of Artichoke. 

For age quality decreased with the progress in plant growth, while dry matter yield increased. Generally, the flowering 

stage is the best time for harvesting artichoke forage. 

Keywords: Crude protein, Forage quality, Organic matter digestibility 

 
 


