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مخلـوط بـا جـو  و    خالص و  اي در کشت خوشه و کیفی ماشک گل به منظور ارزیابی عملکرد کمی 

) در ایســتگاه تحقیقــات دیــم خدابنــده انجــام گرفــت. 1385-87تریتیکالــه، آزمایشــی  بــه مــدت دوســال (

تیمار در چهار تکرار اجـرا شـد. تیمارهـاي آزمـایش      9هاي کامل تصادفی با  آزمایش در قالب طرح بلوك

هـاي   ن گیاهـان بـا نسـبت   اي و کشت مخلوط ای خوشه شامل کشت خالص ارقام جو، تریتیکاله، ماشک گل

بودند. کشـت مخلـوط بـه صـورت درهـم و بـا روش جـایگزینی انجـام گردیـد. در نتـایج            1:3و  1:1،  3:1

سـال بـر میـانگین صـفات      ×اثر سـال، تیمـار و اثـر متقابـل تیمـار       ها، حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده

دار بـود. بـا    حتمـال یـک درصـد معنـی    عملکرد علوفه تر، ماده خشک، نیتروژن و پـروتئین خـام در سـطح ا   

دار بین کشت خالص دو گیاه جو و تریتیکاله، بیشترین مقـادیر عملکـرد علوفـه تـر      وجود عدم تفاوت معنی

کیلـو گـرم در هکتـار) از     7/178تن درهکتار)  و پروتئین خـام  (  36/2تن در هکتار)، ماده خشک ( 49/5(

اي  خوشـه  ورد مطالعه در کشـت مخلـوط ماشـک گـل    کشت خالص جو  بدست آمد. مقادیر کلیه صفات م

هـاي مشـابه بودنـد. در بـین      بـا تریتیکالـه در نسـبت    يا خوشـه  با جو ، بیشتر از کشـت مخلـوط ماشـک گـل    

 48/2اي با میـانگین تولیـد    خوشه % ماشک گل25% جو با  75تیمارهاي مورد بررسی، نسبت کشت مخلوط 

در نسـبت برابـري زمـین،     51/1هکتار پروتئین خام و مقدار کیلوگرم در  3/202تن در هکتار ماده خشک، 

  ترین ترکیب کشت براي شرایط دیم زنجان انتخاب گردید. مناسب

  اي یکساله، هاي علوفه کاري ، کشت مخلوط، لگوم دیم 
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Abstract 
In order to evaluate quantity and quality hairy vetch (Vicia villosa L.) yield in the 

pure and mixed cropping with barley (Hordeum vulgare L.) and triticale (Triticosecale) 
the experiment was conducted at agricultural research station (Khodabande) under 
dryland conditions during 2006 -2008. Field experiments were arranged in a 
randomized complete blocks design with 9 treatments in four replications. Hairy vetch, 
triticale and barely monocultures as well as mixtures of hairy vetch, with each of the 
cereals in three seeding ratios (3:1, 1:1 and 1:3) were used as experimental treatments. 
The combined analysis relieved that the main effects of year, treatments and interaction 
between treatments × year  on green forage yield, dry matter yield, nitrogen 
accumulation and crude protein yield were significant (P< 0.01). Between the two pure 
stands of cereals the highest green forage yield (5.49 t/ha), dry matter yield (2.36 t/ha) 
and crude protein yield (178.7 kg/ha) was obtained from barley but there were no 
significant differences between barley and triticale. By increasing barley and triticale 
rations in mixtures, the forage quantity and quality were increased. The results of this 
study indicated that among mix cropping treatments, the mixture ratio of 25% hairy 
vetch + 75% barley, with having 2.48 t/ha dry matter yield, 202.3 kg/ha crude protein 
yield and 1.51 land equivalent ratio was suitable ratio for planting in dry land condition. 
 
Key words: Dryland, Mixed cropping, annual legumes forage 
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ــه  ــان علوف ــاوب   گیاه ــاله در تن ــک س اي ی

زراعی دیم زارها سهم بسیار ناچیزي را بـه خـود   

در  غالتتک کشتی متوالی دهند.  اختصاص می

ــدار     ــی پای ــک روش ــه خش ــک و نیم ــاطق خش من

( گردد نمیمحسوب  Yau et al 2004 کشـت  .)

خـانواده بقـوالت بـه     اي یک سـاله  علوفه گیاهان

زارهـا منجـر بـه افـزایش مـواد        جاي آیش در دیم

ــود       ــده و ضــمن بهب ــاك ش ــروژن خ ــی و نیت آل

خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك، کنتـرل     

 باعـث هاي هرز، تثبیت بیولوژیک نیتروژن،  علف

ــاك   ــت خ ــرحفاظ ــ  در براب ــایش و اف زایش فرس

. جبـران کمبـود   شـود  یخـاك مـ  حاصل خیـزي  

علوفه مورد نیاز دام با توجه به نیـاز روزافـزون بـه    

یکی دیگر از مزایـاي کشـت   ، هاي دامی  فراورده

ــرایط  ــان در شـ ــن گیاهـ ــم  ایـ ــیدیـ ــد مـ     باشـ

(Mennan et al., 2006; Cho & 
Daimon.2008; Lamei, 2007; Alizadeh, 
2005). 

ــه  ــان علوفـ ــت گیاهـ ــه  اي زراعـ در چرخـ

هاي زراعـی مبتنـی بـر تـک کشـتی غـالت،         نظام

فوایــد زیــادي را در بــر دارد. کشــت یــک گیــاه  

ــه ــالح    علوفـ ــالت در اصـ ــا غـ ــاوب بـ اي در تنـ

خصوصیات خاك و افـزایش نفوذپـذیري بـاران    

). McVay et al, 1989(باشد  در خاك موثر می

ــوم  ــاالي لگ ــدرت ب ــه ق ــت  هــاي علوف اي در تتثبی

ــرین ویژگــی بیولــوژیکی نیتــروژن هــایی   از مهمت

است که با به کار گیـري آن در تنـاوب زراعـی،    

 ,et alیابـد (  هاي نیتروژنه کاهش می نیاز به کود

2005 Rao    پتانســیل تولیــد بـــاال، تحمــل بـــه .(

خشکی، سـرما، سـازگاري بـه شـرایط ناسـازگار      

هـاي   محیطی، تثبیـت بـاالي نیتـروژن از شـاخص    

در شـرایط دیـم    اي مهم در انتخاب گیاهان علوفه

ــی  ــمار م ــه ش ــا    ب ــاطق دنی ــیاري از من ــد. در بس آی

چـراي مسـتقیم ،      هـاي ماشـک بـه صـورت      گونه

علوفه سبز و علوفـه خشـک در حالـت خـالص و     

 ,Lamei(گیـرد   مخلوط مورد اسـتفاده قـرار مـی   

) در مطالعات خود، کشت 2004یاشار (). 2007

را جایگزینی مناسب،  هاي یک سال گیاهان علوفه

ــرا ــالت  ب ــج غ ــاوب رای ــاطق   -ي تن ــش در من آی

زارهــاي ترکیــه بــه   خشــک و نیمــه خشــک دیــم

منظور جبران بخشی از کمبود علوفـه دام معرفـی   

ــم  ــود. در دی ــانگین      نم ــور، می ــن کش ــاي ای زاره

میلـــی متـــر بـــوده و از  500بارنـــدگی کمتـــر از 

میلیـون   5/4-5مجموع کل اراضـی کشـاورزي،   

ــن باشــد. د هکتــار تحــت شــرایط آیــش مــی  ر ای

بررســی، بهــره بــرداري بهینــه از منــابع طبیعــی در 

دسترس، تهیه علوفه با کیفیت و غنی از پروتئین، 

اصالح و بهبـود حاصـل خیـزي خـاك، افـزایش      

، کیفی علوفه و پایداري تولید، از مهمترین  کمی

اي یک ساله  مزایاي کشت مخلوط گیاهان علوفه

 در مقایسه با تک کشتی آنها ذکر گردیده اسـت 

)Yasar, 2004.(  

کشت مخلوط درهم بـه کشـت و پـرورش    

همزمــان دو یــا چنــد محصــول زراعــی بــدون در 

شـود.   نظرگرفتن آرایش ردیفی مجزا اطـالق مـی  

به عبارت دیگر در این روش دو یا چند گیـاه در  
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شـود.   یک قطعه زمین به طور همزمان کاشته مـی 

توانند به صورت مجـزا و یـا    بذور این گیاهان می

کاشته شوند. در این نظـام کشـت، رشـد     مخلوط

محصوالت بـا همـدیگر و برداشـت نیـز همزمـان      

گیرد. پایـداري محصـول، افـزایش و     صورت می

بهره وري تولید ، اسـتفاده بهتـر از منـابع موجـود     

(زمین ،کار ،زمان ،آب و عناصر غذایی)،کاهش 

 يها و علـف هـا   خسارت ناشی از آفات، بیماري

مزایاي این نـوع کشـت بـه     هرز، معموال به عنوان

 Ross et al, 2004; Mazaheriآیـد (  یشمار م

).کشت مخلوط بقـوالت و غـالت روشـی    1998

متداول در کشاورزي سنتی کشـورهاي در حـال   

آید. استفاده از کشت مخلـوط   توسعه به شمار می

هایی کـه    ماشک با غالت، به ویژه در مورد گونه

وده و از هـاي ضـعیف هسـتند مفیـد بـ       داراي ساقه

 Sebahttin etکنـد (  ها جلوگیري مـی  ورس آن

al. 2004) ــویان ــان و نرســ ) در 1986). عثمــ

مطالعات خود چنین اظهار نمودند کـه از کشـت   

خالص ماشک یا غالت به منظـور تولیـد علوفـه،    

شـود. کشـت    نتایج رضایت بخشـی حاصـل نمـی   

مخلوط ماشک با جو، یوالف،گنـدم، چـاودار و   

هـا از خطـر     ظت فیزیکی بوتهتریتیکاله ضمن حفا

هـاي هـرز، کـاهش      ورس، در کنترل رشد علـف 

ــن    ــذور ای ــزایش عملکــرد ب ــان رســیدگی واف زم

گیاهان بـه دلیـل جلـوگیري از خوابیـدگی مـوثر      

هـاي    . علـف )Ceglarek et al. 2004باشـد (  می

هرز عملکرد بـذر ماشـک معمـولی را در کشـت     

اهش % کـ 71ها تا   خالص به دلیل خوابیدگی بوته

  ).Dimitrova, 1997دهد ( می

اي که با غـالت دانـه    در بین بقوالت علوفه

شـوند، ماشـک    ریز به صورت مخلوط کشت می

و خلــر از اهمیــت خاصــی در شــرایط فاریــاب و 

دیــم کــاري، بــه خصــوص در منطقــه خاورمیانــه  

 Papastylianou 2004; Anilبرخوردار اسـت ( 

et al. 1998علوفـه،   این منطقه براي تولیـد  ). در

ــوالف    ــا یـــ ــوط ماشـــــک بـــ ــت مخلـــ کشـــ

)Papastylianou & Danso 1991 و یـــا ،(

 Albayrak et alکشت مخلوط ماشک با جـو ( 

2004 Kurdali et al 1996;(     بـه طـور وسـیعی

مـورد اســتفاده قــرار گرفتــه کــه نتــایج حــاکی از  

برتري عملکرد کشت مخلـوط نسـبت بـه کشـت     

  خالص است.  

ــه طــور کلــی لگــوم  ــواي  هــا از نظــر  ب محت

ها   ها از نظر مقدار کربوهیدارت  پروتئین و گراس

باشند. پروتئین نسبتا پایین علوفه غالت و  غنی می

ــت    ــا ارزش، اهمی ــه غــذاي مکمــل و ب ــاز دام ب نی

ــامین    ــوالت را در ت ــالت و بق ــوط غ کشــت مخل

دهـد   پروتئین کافی و علوفه با کیفیـت نشـان مـی   

)Chen et al. 2004    و ). مخلـوط علوفـه غـالت

هـا از   بقـوالت در مقایسـه بـا مصـرف خـالص آن     

ــروتئین  ــدنی، پــ ــامین  موادمعــ ــا، ویتــ ــا و  هــ هــ

هــاي کــافی برخــوردار بــوده و بــه  کربوهیــدرات

ــتهاي    ــت و اش ــا رغب ــاال، ب ــذایی ب ــل ارزش غ دلی

ایـن امـر    شـود،که  یبیشتري توسط دام مصرف مـ 

ایفــا  در افـزایش فراوردهــاي دامـی     نقـش مهمــی 
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). تعـادل عناصـر   Serin et al. 1999نمایـد (  مـی 

غذایی در ترکیب علوفه غالت و بقوالت،  یکی 

آیـد   دیگر از مزایاي کشت مخلوط به شـمار مـی  

)Anil et al. 1998   بهـره وري دام در صـورت .(

چراي مستقیم از مزارع کشت مخلـوط غـالت و   

بقوالت، در مقایسه با کشت خالص غالت بیشـتر  

ن ). زمــاNelson & Moser 1994باشــد ( مــی

برداشت این گیاهان در کشت مخلوط بـا غـالت   

ــین       ــه اول ــت ک ــف دام، مــوقعی اس ــت تعلی جه

ها  به خوبی توسـعه یافتـه باشـد. و     هاي آن  غالف

در این مرحله غالت در مرحلـه شـیري و ابتـداي    

هـاي    گونه باشند. ارزش غذایی تمامی خمیري می

ــر     ــا دیگ ــی ب ــل ده ــه گ ــل مرحل ــک در اوای ماش

 Albayrak etباشد ( کسان میاي ی گیاهان علوفه

al. 2004(      در مطالعـات النیـا سـونیا و همکـاران

)، مقـدار  2000) و پینکرتون و پینکرتون (2007(

پروتئین خام ، کلسیم و فسفر ماشک معمـولی بـه   

ــب  ــاده   34/0و  132/0، 4/18ترتیـ ــد از مـ درصـ

درصــد کــل مــواد مغــذي قابــل  59خشــک و بــا 

  هضم گزارش گردید.

ــن تحقیــق و کیفــی  ، عملکــرد کمــی در ای

خالص و مخلـوط   اي در کشت خوشه ماشک گل

با جو و تریتیکاله در طـی دو سـال مـورد بررسـی     

قرار گرفت تا مناسب ترین نظـام کشـت ماشـک    

  در شرایط دیم سردسیري زنجان شناسایی گردد.

  

در کشـت  اي  خوشه رقم محلی ماشک گل

 تریتیکالـه  و (رقم سـهند)  خالص و مخلوط با جو

در قالــــب طــــرح پایــــه ) TYT85-14(الیــــن 

و در چهـار   تیمـار  9هاي کامل تصادفی بـا    بلوك

ــرار ) در 1385-1387بــه مــدت دو ســال (  ،  تک

مـورد بررسـی    زنجـان  خدابندهقات یایستگاه تحق

هاي مورد بررسی شامل کشت  تیمار قرار گرفت.

 75 کشت نسبتبه همراه  هر سه محصول خالص

، درصـد جـو   25بـا   اي خوشـه  گلدرصد ماشک 

درصــد  50بــا اي  خوشــه درصــد ماشــک گــل 50

ــو ــل  25 ،ج ــک گ ــد ماش ــه درص ــا اي  خوش  75ب

بـا  اي  خوشـه  درصد ماشـک گـل   75 ،درصد جو

درصــــد ماشــــک  50 ،درصــــد تریتیکالــــه 25

درصـد   25 و درصد تریتیکاله 50با اي  خوشه گل

ــا اي  خوشــه ماشــک گــل ــه  75ب درصــد تریتیکال

و در نیمــه اول زه ییپــاصــورت . کشــت بــه بودنـد 

 یبا استفاده از بـذرکار آزمایشـ  ، آبان ماه هر سال

متـر   سـانتی  20(وینتر اشتایگر) با فواصل خطـوط  

انجام گردید. اندازه هرکـرت آزمایشـی مشـتمل    

میـزان بــذر مصـرفی بــه    .بــودمتـري   4خــط  6بـر  

دانه در مترمربع بـراي جـو و    350 احتساب تراکم

ه در مترمربــع بــراي ماشــک دانــ 250تریتیکالــه و 

کشت مخلوط بـه طـور درهـم و    محاسبه گردید. 

اي  به صورت جایگزینی انجـام گرفـت بـه گونـه    

ــزایش   ــا اف ــه ب ــذور ک ــرف ب ــزان مص ــک  می ماش

ــه در   اي، خوشــه گــل ــذر جــو و تریتیکال ــزان ب می

 تـر برداشـت علوفـه   . واحد سـطح کـاهش یافـت   
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ه بـ  ماشـک هـاي    زمانی انجام شد که اولین غالف

ــت خــوبی ــعه یاف ــو و  کــه توس ــان ج ــن زم  در ای

ــري    ــداي خمی ــیري و ابت ــه ش ــه در مرحل تریتیکال

ــه ،برداشــت زمــانبودنــد. در  ردیــف  2هــاي   بوت

میانی با رعایت فاصله نیم متر از ابتدا و انتهاي هر 

و  قطع نیزممتري سطح  سانتی 2از ارتفاع ت، کر

 یشـگاه یآزما ها توزین گردید. نمونه وزن تر آن

بــه  و تــر تیمارهـا بــه آزمایشـگاه منتقــل  از علوفـه  

 گـراد  درجـه سـانتی   65سـاعت در آون   72مدت 

 ،هاي ماده خشک تیمارهـا   از نمونه .قرار داده شد

و پـروتئین   جهت تعیـین مقـادیر درصـد نیتـروژن    

ــام  ــد.  خ ــتفاده گردی ــد   اس ــین درص ــس از تعی پ

نیتروژن هرکدام از گیاهان با اسـتفاده از دسـتگاه   

)، Kejeltec Auto Analyzer 1030کجلـدال ( 

در عـدد   مقادیر درصد نیتـروژن جـو و تریتیکالـه   

ــدد    83/5 ــک در ع ــراي ماش ــرب و  25/6و ب ض

مقــادیر درصــد پــروتئین خــام تعیــین گردیــد      

)AOAC, 1980 .( عملکرد ماده  مقادیربا ضرب

عملکرد پروتئین  ،خشک در درصد پروتئین خام

زیـه  شد. تجمحاسبه  هرکدام از تیمارها يبراخام 

با اسـتفاده از نـرم   ها   واریانس ساده و مرکب داده

بـا   صفاتمیانگین شد.  انجام  MSTAT-C افزار

در سـطح  اي دانکـن   چند دامنهاستفاده از آزمون 

مزیـت کشـت   جهت ارزیـابی   .یدمقایسه گرد% 1

مخلوط بر کشت خالص از نسـبت برابـري زمـین    

)LER ) استفاده به عمل آمـد (Caballero et al 

1995 (.  

ــر     در ــایش، اث ــراي آزم ــال اج ــر دو س ه

تیمارهــاي مــورد بررســی بــر عملکــرد و اجــزاي  

عملکرد علوفه تر در سطح احتمـال یـک درصـد    

-86). در ســال زراعــی 1دار بــود (جــدول  معنــی

، بیشترین میزان عملکرد علوفه تر از تیمـار  1385

 1386 -87کشت خالص جـو و در سـال زراعـی    

ــوط  از نســبت کشــت ــه و 25مخل % 75% تریتیکال

). در 3اي بدست آمد (جـدول   خوشه ماشک گل

هـا بیشـترین مقـدار      مقایسـه میـانگین مرکـب داده   

عملکرد علوفه تر مربوط بـه کشـت خـالص جـو     

). اثر سـال بـر   3تن در هکتار) بود (جدول  49/5(

میانگین عملکرد علوفه تر در سطح احتمال یـک  

. بیشـترین میـزان   )2دار بـود (جـدول    درصد معنی

ــی    ــر در ســال زراع ــه ت  1385-86عملکــرد علوف

حاصل شد. میانگین عملکـرد کـل علوفـه تـر در     

 4/6بـه ترتیـب    86-87،  85-86هاي زراعی  سال

  ).3تن در هکتار بود (جدول  82/0و 

اختالف سـطوح عملکـرد علوفـه تـر بـین      

توان به میزان و پراکنش بارنـدگی و   ها را می سال

درجه حرارت در مراحل مختلـف   همچنین میزان

هاي اجراي آزمایش نسـبت داد.    سال یرویشی ط

میــزان و پـراکنش بارنــدگی و متوســط   5جـدول  

ــه را در ســال  هــاي اجــراي   درجــه حــرارت ماهان

سـاله مزرعـه    15آزمایش و در مقایسه با میانگین 

  دهد. تحقیقاتی دیم خدابنده را نشان می

  



 
 

٢٣  
 

  1391سال  ،1،  شماره1جلد  رانیم اید يکشاورز مجله علوم

 

اي با جو و تریتیکاله  خوشه کشت مخلوط ماشک گل یات مورد بررستجزیه واریانس ساده صف - 1جدول

   85 -87 يسال ها یط

  میانگین مربعات
  

درجات 

 آزادي

  

  

  منابع تغییرات

  عملکرد علوفه تر  عملکرد ماده خشک  عملکرد نیتروژن  عملکرد پروتئین خام

87-86  86-85  87-86  86-85  87-86  86-85  87-86  86-85  

*08/24 **3/61319  
ns85/0  **8/1764  

ns001/0 **39/6  
ns001/0  **64/33  3  تکرار  

  تیمار  8  14/28**  16/0**  53/5**  051/0**  4/693**  6/19**  4/24011**  8/769**

 اشتباه آزمایشی  24  12/2  002/0  38/0  001/0  6/145  631/0  5038  83/9

  ضریب تغییرات  -   9/22  5/5  4/21  6  7/30  45/10  30  7/6

  باشند دار می دار در سطح احتمال پنج درصد، یک درصد، و عدم تفاوت معنی به ترتیب نشانه معنی  nsو **، *

  

اي با جو و  خوشه کشت مخلوط ماشک گل یتجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررس -2جدول 

   85 -87 يسال ها یتریتیکاله ط

   میانگین مربعات
  درجه

 آزادي 

  

  منابع 

  تغییرات
 

  عملکرد 

  خامپروتئین 

  عملکرد

  نیتروژن 

  عملکرد 

  ماده خشک

  عملکرد 

  علوفه تر

 سال  1  5/554**  9/108**  7/18147**  649063**  

  اشتباه  6  82/16  19/3  8/882  7/30671  

  تیمار 8  65/13**  82/2**  97/322**  3/10836**  

  تیمار×سال  8  65/14**  76/2**  02/390**  9/13944**  

  اشتباه آزمایشی  48  065/1  189/0  11/73  9/2523  

  ضریب تغییرات  -   6/28  4/26  4/36  54/35  

  باشند دار می دار در سطح احتمال پنج درصد، یک درصد، و عدم تفاوت معنی به ترتیب نشانه معنی  nsو **، *
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اي با جو و تریتیکاله بر عملکرد  خوشه هاي مختلف کشت مخلوط ماشک گل  مقایسه اثر نسبت -3جدول 

  )1385-1387تر و ماده خشک در شرایط دیم خدابنده (علوفه 

 علوفه تر (تن در هکتار)   ماده خشک (تن در هکتار)
 نسبت

 کشت
  میانگین نوع کشت

 دو ساله
87-1386  86-1385  

  میانگین  

 دو ساله
87-1386  86-1385  

64/0 d 22/0 c 07/1 d  68/1 d 57/0 c 8/2 d 0  :100  اي خوشه کشت خالص ماشک گل  

38/1 bc 46/0 a 31/2 bcd  15/3 bcd 95/0 ab 36/5 cd 25  :75 اي خوشه جو : ماشک گل 

87/1 ab 48/0 a 26/3 ab  19/4 ab 95/0 ab 43/7 abc 50  :50 اي خوشه جو : ماشک گل 

48/2 a 49/0 a 47/4 a  46/5 a 890b 03/10 ab 75  :25 اي خوشه جو : ماشک گل 

36/2 a 3/0 b 43/4 a  49/5 a 56/0 c 41/10 a 100  :0  ت خالص جوکش  

06/1 cd 48/0 a 63/1 cd  27/2 cd 1a 55/3 d 25  :75 اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 

4/1 bc 52/0 a 29/2 bcd  87/2 bcd 1a 75/4 cd 50  :50 اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 

66/1 bc 49/0 a 84/2 bc  39/3 bc 96/0 ab 82/5 cd 75  :25 اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل  

92/1 ab 28/0 b 56/3 ab  89/3 b 55/0 c 22/7 bc 100  :0  کشت خالص تریتیکاله  

  میانگین  -  38/6 824/0 6/3   87/2 412/0 64/1

  ندارند 5داري در سطح  % در هر ستون میانگین هایی که داراي حروف مشابه هستند اختالف معنی

  

مخاوط در کشت اثر سال بر میانگین عملکرد علوفه تر، ماده خشک، نیتروژن و پروتئین خام  - 4جدول

  )85- 87جو و تریتیکاله با ماشک در شرایط دیم خدابنده (

  سال زراعی
  عملکرد علوفه تر

  (تن در هکتار)

  عملکرد ماده خشک

  (تن در هکتار)

  عملکرد نیتروژن

  (کیلوگرم در هکتار)

  عملکرد پروتئین خام

  (کیلوگرم در هکتار)

86-85  4/6 a 87/2 a 36/39 a 3/236 a 

87-86  82/0 b 41/0 b 7/6 b 41/46 b 

  

ــال زراعــی      ــدگی در س ــدار بارن -87مق

ــال  )،7/233( 1386 ــا ســـ ــه بـــ  -86 در مقایســـ

کمتـر بـود. میـزان    درصد  2/101)، 4/470(1385

درصـد   5/4) ، 2/10( 1387نزوالت در بهار سال 

) 5/226( 1386کل میزان بارندگی در بهار سـال  

 ،1385-86میزان بارنـدگی در سـال زراعـی    بود. 

ــانگین در مقایســ ــا می ــانزدهه ب ــ  ســاله پ ــه ای ن ناحی

ایـن   کهحالی  در میلی متر افزایش، 81 ،)4/389(

میلـــی متـــر  7/155،  1386-87میـــزان در ســـال 

ن یکـی از دالیـل بـاال    یبنابرا .داد کاهش نشان می

بودن مقادیر عملکرد علوفـه تـر در سـال زراعـی     

توان به افزایش نزوالت آسمانی  را می 86-1385

در مجمــوع بارنــدگی از  نســبت داد. در آن ســال

  دوره زمانی نه ماهه فروردین لغایـت خـرداد مـاه   

 مربوط بـه  درصد  61/27، 1385-86سال زراعی 

ــائیز،   ــل پ ــد 78/21فص ــه  درص ــوط ب ــل  مرب فص

بـود.  فصل بهـار   مربوط بهدرصد  6/50 و زمستان

ایـن مقـادیر در مـدت مشـابه، در سـال       درحالیکه 
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، 16/58ب معــادل  ، بــه ترتیــ 1386-87زراعــی 

ــد  69/4و  13/37 ــابراین پــراکنش   درص ــود. بن ب

 1385-86مناسب بارندگی در بهار سـال زراعـی   

تواند یکی دیگر از عوامل مهم تاثیر گـذار در   می

باال بودن عملکرد علوفه تر در این سال بـه شـمار   

هاي فروردین، اردیبهشـت   متوسط دماي ماه آید.

ــرداد ســال    4/1و  7/1، 4بــه ترتیــب   1387و خ

ــانتی ــانگین   درجــه س ــتر از می ــراد بیش ــاله  15گ س

هـاي   ایستگاه ثبت گردید.آنچه که از مقایسه داده 

هـاي اجـراي    متوسط درجه حرارت در طول سال

توان اسـتنتاج نمـود، ایـن     ) می5آزمایش (جدول 

است کـه بـاال بـودن متوسـط درجـه حـرارت در       

به همراه پـایین بـودن    1386-87بهار سال زراعی 

ــزوالت آســمانی از عوامــل مهــم در کــاهش      ن

  عملکرد علوفه تر در این سال زراعی بوده است.

  

هاي اجراي آزمایش در مقایسه با   میانگین میزان بارندگی و درجه حرارت ماهانه در سال - 5جدول

  ساله مزرعه تحقیقاتی دیم خدابنده 15میانگین 

 بارندگی ماهانه (میلی متر)مجموع     گراد) میانگین درجه حرارت ماهانه (سانتی
 ماه

 1385-86 1386-87  ساله 15میانگین    1385-86 1386-87  ساله 15میانگین 

 مهر 2/23 1/6 7/11   16 6/15 5/15

 آبان 1/88 7/17 5/44   4/7 4/10 2/8

 آذر 3/12 6/102 3/48   -2/3 9/1 8/1

 دي 22 6/25 36   -1/8 -8/8 -2/2

 بهمن 2/42 9/28 8/47   -3/1 -6/5 -5/2

 اسفند 3/33 2/26 4/46   4/1 8/3 7/2

 فروردین 8/121 6/5 3/71   5/6 1/12 2/8

  اردیبهشت 1/82 4/4 54   5/13  15 4/13

 خرداد 6/22 2/0 3/19   6/20 1/20 9/18

  تیر 8/22 4/16 1/10   3/22  9/23 1/23

  جمع 4/470 7/233 4/389   -  -  - 

  

ه تـر جـو    در مقایسه میانگین عملکرد علوف

و تریتیکاله در کشـت خـالص بـین ایـن دو گیـاه      

ــی  ــاوت معن ــاده و    تف ــانس س ــه واری دار در تجزی

ها مشـاهده گردیـد. بیشـترین مقـادیر       مرکب داده

عملکرد علوفه تر را کشت خـالص جـو بـه خـود     

اختصاص داد. بـه طـوري کـه میـانگین عملکـرد      

هـاي    علوفه تر جـو در کشـت خـالص و در سـال    

و  18/44بـــه ترتیـــب  86-87و  85-86زراعـــی  

) . 3درصد بیشتر از تریتیکاله بـود (جـدول    65/2

هاي دو ساله حاصل از تجزیه   در ادغام نتایج داده

مرکب نیز، عملکرد علوفه تر کشت خـالص جـو   

درصــد بیشــتر از  14/29تــن در هکتــار) ،  49/5(

تــن در هکتــار)  89/3کشــت خــالص تریتیکالــه (

  ).3بدست آمد (جدول 
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هـاي مختلـف کشـت مخلـوط       ن نسـبت بی

ــه ماشــک گــل ــه   خوش ــه، ب ــو و تریتیکال ــا ج اي ب

هــا،   تفکیــک ســال و همچنــین ادغــام نتــایج ســال

ــطح     ــر، در س ــه ت ــرد علوف ــر عملک ــاوت از نظ تف

هـاي    دار بـود. در سـال   احتمال یک در صد معنـی 

در بین تیمارهاي کشـت   86-87و  85-86زراعی

فه تر را ، به مخلوط، بیشترین مقادیر عملکرد علو

% ماشــــک 25هــــاي کشــــت   ترتیــــب نســــبت

تـن در هکتـار)    03/10% جو ( 75اي +  خوشه گل

ــل 25و  ــک گ ــه % ماش ــه 75اي +  خوش % تریتیکال

تن در هکتار) بـه خـود اختصـاص داد. در     96/0(

% ماشـک  25ها، نسبت کشـت    تجزیه مرکب داده

ــل ــه گ ــرد    75اي +  خوش ــداکثر عملک ــو ح % ج

ر هکتــار) را دارا بــود. بــه تــن د 46/5علوفــه تــر (

طوري که بین میـانگین عملکـرد علوفـه تـر ایـن      

تـن   49/5نسبت در مقایسه با کشت خالص جـو ( 

 يدار در هکتــار) ، از نظــر آمــاري تفــاوت معنــی

ــه     ــق ب ــاي متعل ــه تیماره ــت. در کلی ــود نداش وج

ــانگین    نســبت ــوط، می هــاي مختلــف کشــت مخل

عملکرد علوفـه تـر در مقایسـه بـا کشـت خـالص       

و  2، 1اي بیشتر بودند (جـداول   خوشه ماشک گل

3 .(  

هـــا نشـــان دادکـــه،  تجزیـــه مرکـــب داده

همزمــان بــا افــزایش ســهم جــو و تریتیکالــه و یــا  

هـاي    اي در نسـبت  خوشه کاهش سهم ماشک گل

کشت مخلوط، میـانگین عملکـرد علوفـه تـر نیـز      

یابد. به طوري که کمترین و بیشـترین   افزایش می

هـاي    وفه تر به ترتیب به نسـبت مقادیر عملکرد عل

اي  خوشه % ماشک گل 75% غالت دانه ریز + 25

% ماشـــــک 25% غــــالت دانــــه ریــــز +    75و 

). در مقایسـه  3اي تعلق داشت (جدول  خوشه گل

ــه کشــت     نســبت هــاي مشــابه تیمارهــاي متعلــق ب

اي) بـا کشـت    خوشـه  مخلوط (جو + ماشک گـل 

ــه + ماشــک گــل  اي) ،  خوشــه مخلــوط (تریتیکال

ادیر میانگین عملکرد علوفـه تـر در تیمارهـاي    مق

متعلق به کشـت مخلـوط جـو بیشـتر از تریتیکالـه      

بود. به عنوان مثال میانگین عملکرد علوفـه تـر در   

اي  خوشـه  % ماشک گـل 75کشت مخلوط    نسبت

تــن در هکتــار) در مقایســه بــا  15/3% جــو (25+ 

اي بـا تریتیکالـه (    خوشه مشابه، ماشک گل   نسبت

تن در هکتار ). میانگین عملکرد علوفـه تـر    27/2

درصــد  7/38در تیمــار کشــت مخلــوط بــا جــو،  

  ).3بیشتر بود (جدول 

ــه واریــانس ســاده، مرکــب و   ــایج تجزی نت

هاي مربوط به عملکرد مـاده    مقایسه میانگین داده

 ی) نشـان مـ   3و  2، 1خشک تیمارها در ( جدول 

گین عملکــرد مــاده دهــد کــه، اثــر ســال بــر میــان 

دار  خشک در سطح احتمـال یـک درصـد معنـی    

تـن در   47/4بود . بیشترین عملکرد ماده خشک (

) از نســبت 1385- 86هکتــار) در ســال زراعــی (

% جو ، در 75اي +  خوشه % ماشک گل25کشت 

% 50) از نســبت کشــت 1386-87ســال زراعــی (

تـن   52/0، تریتیکالـه ( 50اي +  خوشه ماشک گل

هـاي دو سـاله از     و در ادغام نتایج داده در هکتار)
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% 75اي +  خوشـه  % ماشـک گـل  25نسبت کشـت  

). 5تن در هکتار) حاصل شد (جدول  48/2جو (

هـاي    مقادیر عملکرد کـل مـاده خشـک در سـال    

ــب 86-87) ، (85-86زراعــی ( ــه ترتی و  87/2) ب

تن در هکتار بودند. میانگین عملکـرد مـاده    41/0

درصــد  700،  85 -86خشــک در ســال زراعــی 

بیشتر از میانگین عملکـرد مـاده خشـک در سـال     

). اخـتالف سـطوح    4بود (جدول 86-87زراعی 

ــال    ــک در س ــاده خش ــرد م ــراي    عملک ــاي اج ه

توان به میزان و پراکنش بارنـدگی   آزمایش را می

ــل      ــه حــرارت در مراح ــین میــزان درج و همچن

هـاي اجـراي آزمـایش      مختلـف رویشـی در سـال   

تیمـار بـر میـانگین    × متقابـل سـال    نسبت داد. اثـر 

عملکــرد مــاده خشــک در ســطح احتمــال یــک  

دار بـودن اثـر متقابـل     دار بـود. معنـی   درصد معنی

تیمار گویاي واکنش متفاوت تیمارهـا بـه   × سال 

شرایط محیطـی بـود، بـه طـوري کـه رتبـه بنـدي        

هـاي مـورد مطالعـه      تیمارهاي آزمایش را در سال

  تحت تاثیر قرار داد.

هاي   ن تیمارهاي مورد بررسی در سالدر بی

ــایش و در تجزیــه مرکــب داده  ــا ،   اجــراي آزم ه

کمترین مقـادیر عملکـرد مـاده خشـک را تیمـار      

اي بــه خــود  خوشــه کشــت خــالص ماشــک گــل

ــدول  ــانگین 3اختصــاص داد (ج ). در مقایســه می

ــت    ــه تح ــو و تریتیکال ــاده خشــک ج عملکــرد م

زیـه  شرایط کشت خالص، بین این دو گیاه در تج

دار مشـاهده   هـا تفـاوت معنـی     ساده و مرکب داده

نگردید. بیشترین مقادیر عملکرد ماده خشـک را  

ــود اختصــاص داد.       ــه خ ــو ب ــالص ج ــت خ کش

میــانگین عملکــرد مــاده خشــک جــو در کشــت  

بـه   86-87و  85-86هاي زراعی   سال یخالص ط

تن در هکتـار) شـد، کـه در     3/0و  43/4ترتیب (

هـاي    یتیکالـه در سـال  مقایسه با کشـت خـالص تر  

ــب   ــه ترتی ــود.   7و  4/24مشــابه ب ــتر ب درصــد بیش

ــه مرکــب داده ــانگین   تجزی ــا نشــان داد کــه، می ه

ــالص    ــت خ ــک جــو در کش ــاده خش عملکــرد م

درصــد بیشــتر از   9/22تــن در هکتــار)،   36/2(

تــن در هکتــار)  92/1کشــت خــالص تریتیکالــه (

بـود. مقایســه تیمارهــاي کشــت مخلــوط ماشــک  

هـاي    ا جـو و تریتیکالـه در نسـبت   اي بـ  خوشـه  گل

مشابه نیـز نشـان داد کـه، میـانگین عملکـرد مـاده       

اي با  خوشه خشک در کشت مخلوط ماشک گل

جو بیشتر از کشت مخلوط این گیاه بـا تریتیکالـه   

باشــد. تجزیــه مرکــب  هــاي مشــابه مــی  در نســبت

دهــد کــه،  ی) نشــان مــ7و  6،  3هـا (جــدول    داده

ــ   ــهم ج ــزایش س ــا اف ــان ب ــه در همزم و و تریتیکال

ــانگین    نســبت ــوط، می هــاي مختلــف کشــت مخل

یابـد. بـه طـوري     عملکرد ماده خشک افزایش می

هـاي    که میانگین عملکرد ماده خشـک در نسـبت  

ــت  ــه + 75کشـ ــو و تریتیکالـ ــک 25% جـ % ماشـ

هـاي کشـت     اي بیشـتر از سـایر نسـبت    خوشـه  گل

% 75هـاي کشـت     مخلوط این گیاهان بود. نسـبت 

ــز  25اي +  هخوشــ ماشــک گــل ــه ری % غــالت دان

کمترین مقادیر عملکرد مـاده خشـک را در بـین    

 6،  3تیمارهاي کشت مخلوط دارا بـود (جـدول   

ــوچکی (  7و  ــی و ک ) 1382). صــدرآبادي حقیق
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ــل   ــک گ ــرد ماش ــه عملک ــت  خوش اي را در کش

ــدت دو    ــه مـ ــدم، بـ ــا گنـ ــوط بـ ــالص و مخلـ خـ

) در شـــرایط دیـــم ایســـتگاه 1375-1377ســـال(

آباد شیروان شمال خراسان مـورد  تحقیقات برزل 

ــن      ــل از ای ــایج حاص ــد. در نت ــرار دادن ــه ق مقایس

اي در کشـت   خوشه بررسی، عملکرد ماشک گل

 مخلوط تحت تاثیر گندم قرار گرفت.  

  

  هاي مختلف کشت مخلوط در شرایط دیم خدابنده   مقایسه سهم هر یک از اجزاي عملکرد ماده خشک در نسبت-6جدول

87-1386  86-1385  
  نسبت

 کشت
  میانگین  گیاه

 دو ساله

  غالت

  دانه ریز
  اي خوشه ماشک گل

  میانگین

 دو ساله

  غالت

  دانه ریز
  اي خوشه ماشک گل

22/0 c  - 22/0 b 07/1 d  - 07/1 a 0  :100  اي خوشه کشت خالص ماشک گل  

46/0 a 22/0 d 24/0 ab 31/2 bcd 69/1 de 61/0 b 25  :75 اي خوشه جو : ماشک گل 

48/0 a 25/0 bcd 23/0 b 26/3 ab 85/2 c 41/0 cd 50  :50 اي خوشه جو : ماشک گل 

49/0 a 26/0 abc 23/0 b 47/4 a 24/4 ab 23/0 cd 75  :25 اي خوشه جو : ماشک گل 

3/0 b 3/0 a  - 43/4 a 43/4 a  - 100  :0  کشت خالص جو  

48/0 a 24/0 cd 24/0 ab 63/1 cd 19/1 e 44/0 bc 25  :75 اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 

52/0 a 26/0 bcd 26/0 a 29/2 bcd 04/2 cd 25/0 cd 50  :50 اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 

49/0 a 27/0 abc 22/0 b 84/2 bc 65/1 bc 18/0 d 75  :25 اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 

28/0 b 28/0 a  - 56/3 ab 56/3 a  - 100  :0  کشت خالص تریتیکاله  

  میانگین  -   46/0 83/2 87/2 234/0 26/0 412/0

  ندارند 5داري در سطح  % ستون میانگین هایی که داراي حروف مشابه هستند اختالف معنیدر هر 

  

  هاي مختلف کشت مخلوط در شرایط دیم خدابنده   مقایسه عملکرد نسبی ماده خشک هریک از گیاهان در نسبت-7جدول

  عملکرد نسبی

  از ماده حشک

  میانگین دو ساله عملکرد 

  )ا ز کل ماده خشک (تن در هکتار

نسبت 

برابري 

  زمین

LER  

  نسبت

 کشت
  گیاه

    اي خوشه ماشک گل  جو و تریتیکاله
  میانگین

 
  اي خوشه ماشک گل  جو و تریتیکاله

 - 1a  64/0 d  - 64/0 a 1 0  :100  اي خوشه کشت خالص ماشک گل  

587/0 d 852/0 b  38/1 bc 96/0 cd 42/0 b 437/1  اي خوشه جو : ماشک گل 75:  25 

737/0 c 713/0 cd  87/1 ab 55/1 bc 315/0 bcd 45/1  اي خوشه جو : ماشک گل 50:  50 

870/0 b 64/0 de  48/2 a 25/2 a 23/0 cd 51/1  اي خوشه جو : ماشک گل 25:  75 

1a  -  36/2 a 36/2 a  - 1 100  :0  کشت خالص جو  

581/0 d 775/0 bc  05/1 cd 71/0 d 34/0 bc 357/1  اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 75:  25 

734/0 c 738/0 cd  4/1 bc 14/1 cd 26/0 cd 472/1  اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 50:  50 

84/0 bc 601/0 e  66/1 bc 46/1 bc 2/0 d 441/1  اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 25:  75 

1a  -  92/1 ab 92/1 ab  - 1 100  :0  کشت خالص تریتیکاله  

  میانگین  -    34/0 54/1 64/1    

  ندارند 5داري در سطح  % که داراي حروف مشابه هستند اختالف معنیدر هر ستون میانگین هایی 
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ــک    ــک ماش ــاده خش ــرد م ــترین عملک بیش

کیلـــوگرم در هکتـــار) از  884اي ( خوشـــه گـــل

ــدار آن(    ــرین مق ــالص و کمت ــت خ  45/127کش

ــبت   ــار) در نس ــوگرم در هکت ــدم و 7/66کیل %گن

ــل 2/33 ــک گ ــه % ماش ــد.   خوش ــت آم ــه دس اي ب

ــاجمی  ــیات ته ــرع خصوص ــاال در  و س ت رشــد ب

ــک    ــرد ماش ــاهش عملک ــلی ک ــل اص ــدم، دلی گن

 اي بود. خوشه گل

) بـــا 2007لیســورگیدس و همکـــاران ( 

علوفــه  یو کیفــ یعملکــرد کمــ یهــدف ارزیــاب

ــوط ماشــک معمــول  ــا  یحاصــل از کشــت مخل ب

گندم و جو ، آزمایشـی را بـا دو واریتـه گنـدم و     

) و  55:45جـــو  و دو نســـبت کشـــت مخلـــوط (

شمال یونان به مدت  یط اقلیمی ) ا در شرا65:35(

مورد بررسـی قـرار دادنـد.     2003-2005دو سال 

ــت     ــین کش ــی، ب ــن بررس ــل از ای ــایج حاص در نت

خالص و مخلوط تیمارها از نظر عملکـرد علوفـه   

ــی   ــاوت معن ــاده خشــک تف ــر و م ــطح  ت دار در س

% مشــاهده گردیــد. بیشــترین میــزان    5احتمــال 

خــالص گنــدم    عملکــرد مــاده خشــک از کشــت

ــار) و جــو (  10/ 67( ــن در هکت تــن در  53/10ت

ــت خــالص      ــار) و کمتــرین مقــادیر از کش هکت

تـن در هکتـار) و نسـبت     12/7ماشک معمـولی ( 

تــن   37/7) ماشــک و گنــدم (  65:35مخلــوط (

درهکتار) به دست آمـد. میـانگین عملکـرد مـاده     

خشــک در کلیــه تیمارهــاي کشــت مخلــوط، از  

نسـبت  کشت خالص ماشک بیشتر بود. با افزایش 

کشت ماشک در مخلوط، میانگین عملکرد مـاده  

 Lithourgidis et alخشــک کــاهش یافــت (

) به منظـور تعیـین   2003). یاشار و یوگور (2007

هـاي مختلـف مخلـوط خلـر و ماشـک        اثر نسـبت 

معمولی با جو بر عملکرد علوفه تر، ماده خشـک  

و کیفیت علوفـه، آزمایشـی را بـه مـدت دوسـال      

ــر2002-2001( ــت  ) در ش ــک توک ایط اکولوژی

ترکیه اجرا کردند. آزمـایش در محـل دانشـکده    

کشاورزي دانشـگاه قاضـی عثمـان پاشـا در نیمـه      

کشـــت  یاول فـــروردین مـــاه و در شـــرایط آبـــ

گردید. تیمارهاي مورد بررسی در ایـن آزمـایش   

ــت     ــو، کش ــالص ج ــت خ ــد از کش ــارت بودن عب

خالص ماشک معمولی ، کشـت خـالص خلـر، و    

 25هـاي (   ماشک در نسـبت  کشت مخلوط خلر و

ــایج  25:  75و  50:  50،  75:  ) بـــا جـــو بـــود. نتـ

حاصل از این بررسی نشان داد که، نسبت کشـت  

ــک و 25مخلــوط  ــا بیشــترین   75% ماش % جــو ب

تن در هکتـار) و مـاده    65/39عملکرد علوفه تر (

ــک ( ــرین    71/10خش ــب ت ــار) مناس ــن در هکت ت

  ).Yasar&Ugur 2003نسبت کشت معرفی بود(

) به منظـور تعیـین اثـرات    2006باالبانلی و ترك (

هاي کشت مخلـوط جـو و     زمان برداشت و نسبت

ماشــک مجــاري بــر عملکــرد و کیفیــت علوفــه،  

آزمایشی را به صـورت اسـپلیت پـالت در قالـب     

هاي کامل تصادفی به مـدت دوسـال     طرح بلوك

) در دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   2004-2002(

ودنـد. میـانگین بارنـدگی    سلیمان دمیـرل اجـرا نم  

میلـی متـر بـود. در     5/570محل اجراي آزمـایش  

نتایج حاصل از این تحقیق، با افزایش نسبت جـو  
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در مخلـوط، عملکــرد علوفــه تــر، عملکــرد مــاده  

خشــک افــزایش یافــت. بیشــترین عملکــرد مــاده 

 76/25تن درهکتار) و علوفه تـر(  908/5خشک (

ــبت  مخلــوط      ــار) از تیمــار نس % 25تــن درهکت

 & Balabanli% جو به دست آمـد ( 75ماشک و 

Turk 2006.(  

) بــا انجــام 2007برهــانو و همکــارانش (

آزمایشی در شمال غرب اتیوپی، اثـرات مراحـل   

ــبت   ــت و نس ــان برداش ــف زم ــت    مختل ــاي کش ه

ــل    ــک گ ــوالف و ماش ــوط ی ــه مخل ــر  خوش اي ب

عملکرد ماده خشک علوفه را مورد بررسی قـرار  

ه بیشـترین عملکـرد مـاده    دادند و نتیجه گرفتند ک

% درصــد یــوالف + 75خشـک از نســبت کشــت  

% ماشک در مرحله برداشت خمیري به دسـت  25

  آمد.

نتایج حاصل از این تحقیق بـا مطالعـات برهـانو و    

)، لیســـورگیدس و همکـــاران 2007همکـــاران (

ــور ( 2007( ــار و یوگ ــانلی و 2003)، یاش ) و باالب

لیـل بـاال   باشد. از طرفی د ) مشابه می2006ترك (

هاي میانگین عملکرد علوفه تـر و مـاده     بودن داده

تـوان بـه    خشک در مطالعات این محققـین را مـی  

شرایط اکولوژیک، زمان کشت و شرایط کشت 

آبی این گیاهـان مـرتبط دانسـت. بـه طـور کلـی       

ــابه     ــات مش ــق و مطالع ــن تحقی ــایج ای ــه از نت آنچ

ــراي    مــی ــن اســت کــه، ب ــت ای ــوان نتیجــه گرف ت

ــ ه حــداکثر عملکــرد مــاده خشــک در دســتیابی ب

اي  خوشـه  شرایط دیم، کشت مخلوط ماشک گل

با جو و تریتیکالـه نسـبت بـه کشـت خـالص ایـن       

  گیاهان ارجحیت دارد.  

نتایج تجزیه واریـانس سـاده ، مرکـب و    

ــانگین داده ــه عملکــرد   يهــا مقایســه می ــوط ب مرب

پروتئین خام در تیمارهاي کشت مخلوط ماشک 

تریتیکالــه در مقایســه بــا  اي بــا جــو و خوشــه گــل

،  1کشت خالص این گیاهان در جداول شـماره ( 

) ارائــه شــده اســت. اثــر ســال بــر میــانگین   8و  2

عملکــرد پــروتئین خــام در ســطح احتمــال یــک  

ــی  ــد معن ــل     درص ــرد ک ــادیر عملک ــود . مق دار ب

) ، 85-86هــاي زراعــی (  پــروتئین خــام در ســال 

م در کیلوگر 41/46و  3/263) به ترتیب 87-86(

). میانگین عملکرد پـروتئین  4هکتار بود (جدول 

درصــد   3/567، 85-86خــام در ســال زراعــی    

بیشتر از میانگین عملکـرد پـروتئین خـام در سـال     

محاسبه گردید. اخـتالف سـطوح    86-87زراعی 

ــال    ــام در س ــروتئین خ ــرد پ ــراي   عملک ــاي اج ه

ــی  ــایش را م ــانگین     آزم ــاوت در می ــه تف ــوان ب ت

رصـــد نیتـــروژن در عملکـــرد مـــاده خشـــک، د

هاي مـورد بررسـی نسـبت      هاي گیاهی گونه بافت

ــی ــال    داد .معن ــل س ــر متقاب ــودن اث ــار × دار ب تیم

ــرایط     ــه ش ــا ب ــاوت تیماره ــنش متف ــاي واک گوی

محیطی بوده، به طوري که رتبه بندي تیمارهـا را  

از نظر میانگین عملکرد پروتئین خام تحـت تـاثیر   

ملکــرد  قــرار داد. بیشــترین مقــادیر میــانگین ع    

کیلـوگرم در هکتـار) در    14/346پروتئین خـام ( 

 1386-87و سال زراعـی   1385- 86سال زراعی 

% 75اي +  خوشه % ماشک گل25از نسبت کشت 
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هـا    جو به دست آمد. در نتایج تجزیه مرکـب داده 

 1/202نیز، بیشترین مقدار عملکرد پروتئین خام (

% ماشک 25کیلوگرم در هکتار) از نسبت کشت 

  ).8% جو حاصل شد (جدول 75اي +  وشهخ گل

ها نشان داد که کمترین میـزان    تجزیه مرکب داده

عملکــرد پــروتئین خــام را تیمــار کشــت خــالص 

  ).8اي دارا بود (جدول خوشه ماشک گل

ــب داده   ــاده و مرک ــه س ــرد    در تجزی ــاي عملک ه

پـروتئین خــام، بــین دو گیـاه جــو و تریتیکالــه در   

ــی   ــاوت معنـ ــالص، تفـ ــت خـ ــاهده دار  کشـ مشـ

). بیشترین مقادیر عملکـرد  2و  1نگردید(جداول 

ــود     ــه خ ــو ب ــالص ج ــت خ ــام را کش ــروتئین خ پ

اختصــاص داد. میــانگین عملکــرد پــروتئین خــام  

و  85-86هـاي زراعـی    کشت خالص جو در سال

کیلـوگرم در هکتـار)    05/331به ترتیب ( 87-86

کیلـــوگرم در هکتـــار) بـــود، کـــه در  39/26و (

هـاي   ص تریتیکالـه در سـال  مقایسه با کشـت خـال  

درصد بیشـتر بـود.     6/14و  5/10مشابه به ترتیب 

هــا نشــان داد کــه، عملکــرد   تجزیــه مرکــب داده

 72/178پــروتئین خــام جــو در کشــت خــالص ( 

درصـــد بیشـــتر از  8/10کیلـــوگرم در هکتـــار)، 

ــه (  ــوگرم در  2/161کشــت خــالص تریتیکال کیل

  هکتار) بود.

  

اي با جو و تریتیکاله بر عملکرد نیتروژن و پروتئین  خوشه ي مختلف کشت مخلوط ماشک گلها مقایسه اثر نسبت -8جدول 

  )1385-1387خام در شرایط دیم خدابنده (

  میانگین عملکرد پروتئین خام  

  (کیلوگرم در هکتار)

  میانگین عملکرد نیتروژن    

  نسبت  (کیلوگرم در هکتار) 

  کشت
  نام گیاه

  میانگین

 دو ساله

1387 -

1386  

1386 -

1385  

  میانگین    

 دو ساله

1387 -

1386  

1386 -

1385  

12/93 c 58/37 c 68/148 b   9/14 c 01/6 c 79/23 b 0  :100  اي خوشه خالص ماشک گل  

2/129 abc 96/51 b 46/206 ab   51/21 abc 56/88 ab 45/34 ab 25  :75 اي خوشه جو : ماشک گل 

161abc 7/51 b 21/270 ab   86/26 abc 01/8 b 7/45 ab 50  :50 اي خوشه جو : ماشک گل 

1/202 a 03/58 ab 14/346 a   18/34 a 57/9 ab 78/58 ab 75  :25 اي خوشه جو : ماشک گل 

7/178 ab 39/26 d 05/331 a   32/30 ab 53/4 cd 12/56 a 100  :0  خالص جو  

44/99 c 65/53 ab 23/145 b   33/16 c 81/8 ab 86/23 b 25  :75 اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 

116bc 15/60 a 81/171 b   49/19 bc 89/9 a 08/29 b 50  :50 اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 

5/131 abc 24/55 ab 7/207 ab   22/22 abc 1/9 ab 34/35 ab 75  :25 اي خوشه تریتیکاله : ماشک گل 

2/161 abc 01/23 d 46/299 ab   51/25 abc 95/3 d 08/47 ab 100  :0  خالص تریتیکاله  

  میانگین  -  36/39 6/7 48/23     3/236 41/46 36/141

  ندارند 5داري در سطح  % در هر ستون میانگین هایی که داراي حروف مشابه هستند اختالف معنی

  

آن چه که از نتایج تجزیـه سـاده و مرکـب    

شـود   این صـفت اسـتنباط مـی     هاي مربوط به  داده

ایـن اسـت کـه بـه مـوازات افـزایش سـهم جـو و         

ف کشـت مخلـوط،   هاي مختل تریتیکاله در نسبت
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یابد. بـه   میانگین عملکرد پروتئین خام افزایش می

طوري که میانگین عملکرد پروتئین خام در کلیه 

% 25%  جـو و تریتیکالـه +   75هـاي کشـت    نسبت

هـاي   اي بیشـتر از سـایر نسـبت    خوشـه  ماشک گل

  کشت مخلوط این گیاهان بود

مقایسه تیمارهاي متعلق بـه کشـت مخلـوط    

و جو با کشت مخلوط ایـن  اي  خوشه ماشک گل

هـاي مشـابه نشـان داد     گیاه و تریتیکاله در نسـبت  

که در کلیه تیمارهـاي کشـت مخلـوط، میـانگین     

عملکــرد پــروتئین خــام در کشــت مخلــوط جــو  

هـاي   بیشتر از کشت مخلوط با تریتیکاله در نسبت

  باشد. مشابه می

ــرات 2006لیســورگیدس و همکــاران ( ) اث

معمولی بـا یـوالف   دو نسبت مخلوط بذر ماشک 

 ی) را بر عملکرد کمـ 65:35و 55:45و تریتیکاله(

شـمال یونـان بـه     علوفه در شرایط اقلیمی  یو کیف

مـورد بررسـی قـرار     2003-2005مدت دو سـال  

دادند. در نتایج حاصـل از ایـن بررسـی بیشـترین     

تـن در هکتـار)    23/33مقدار عملکرد علوفه تـر ( 

بـین   از تیمار کشت خالص یـوالف حاصـل شـد.   

عملکرد علوفه تر، مـاده خشـک و پـروتئین خـام     

کشت مخلوط ماشک بـا تریتیکالـه و ماشـک بـا     

دار  یــوالف در دو نســبت کشــت،  تفــاوت معنــی

نبود. عملکرد علوفه تر، مـاده خشـک و پـروتئین    

خام در کشت مخلوط ماشک با تریتیکالـه کمتـر   

ــانگین   ــا یــوالف بــود. می از کشــت مخلــوط آن ب

، مـاده خشـک و پـروتئین خـام     عملکرد علوفه تر

در کشت مخلوط ماشک معمولی با تریتیکاله بـه  

ــت  82/0و  7/ 72، 06/22ترتیــــــب  و درکشــــ

 99/0و  4/9، 85/26مخلوط با یوالف بـه ترتیـب   

تن در هکتار بود. در این بررسی عملکـرد علوفـه   

هـاي مختلـف     تر و ماده خشک تحت تاثیر نسبت

ــی در مقا  ــرار نگرفــت ول ــذر ق ــوط ب ــا مخل یســه ب

کشت خالص تریتیکاله و یـوالف کمتـر بـود. در    

تیمارهاي مخلـوط بـا افـزایش نسـبت بـذر       تمامی 

ــرد    ــانگین عملک ــوط، می ــت مخل ــک در کش ماش

پروتئین خـام افـزایش نشـان داد. بیشـترین مقـدار      

کیلوگرم در هکتار) از نسبت  1100پروتئین خام(

) ماشک با یوالف بدسـت  65:35کشت مخلوط (

) مخلـوط  65:35نسبت کشت ( یکل آمد. به طور

ماشک معمولی با یوالف به دلیل عملکـرد بـاال و   

ــیه      ــت توص ــراي کش ــه ب ــوب علوف ــت مطل کیفی

) در مطالعــات 2004گردیـد. روس و همکـاران (  

خود گزارش نمودند که ، با اینکه عملکـرد مـاده   

خشک کشت مخلوط یوالف با بقوالت بیشتر از 

ــا بقــو      ــو و تریتیکالــه ب ــت مخلــوط ج الت کش

باشــد، امــا مقــدار پــروتئین و کیفیــت علوفــه   مــی

تولیدي کمتر از کشت مخلوط جو و تریتیکاله با 

باشد. آنچه که از نتایج تحقیق حاضـر   بقوالت می

تـوان نتیجـه گیـري     و مطالعات سایر محققین  می

نمود ایـن اسـت کـه بـراي دسـتیابی بـه عملکـرد        

مطلوب و علوفه با کیفیت در هـر منطقـه بایـد بـه     

هــاي   هــا و واریتــه  ، گونــه تناســب شــرایط اقلیمــی

زراعی متداول غالت دانه ریز در کشت مخلـوط  

اي یک ساله مـورد بررسـی قـرار     با گیاهان علوفه
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اي  گیــرد، تــا مناســب تــرین  غلــه و گیــاه علوفــه 

  جهت کشت مخلوط انتخاب گردد.

هاي اجراي  میانگین تولید نیتروژن بین سال

ــل آ  ــر متقاب ــایش و اث ــورد  آزم ــاي م ــا تیماره ن ب

در سطح احتمال یک  يدار بررسی، تفاوت معنی

میانگین مقادیر نیتـروژن    9درصد داشت. جدول 

هــاي هــوایی گیاهــان  ذخیــره شــده توســط انــدام

ــل  ــک گ ــه ماش ــه را در   خوش ــو و تریتیکال اي، ج

ــانگین تولیــد  کشــت خــالص نشــان مــی  دهــد. می

اي، جـو و   خوشـه  نیتروژن در گیاهان ماشک گل

 3/13و  8/12،  23/ 2تیکالــــه بــــه ترتیــــب  تری

کیلوگرم به ازاي تولید هرتن مـاده خشـک بـود.    

در این بررسی  میانگین کل نیتروژن ذخیره شـده  

اي، جـو و   خوشـه  در کشت خـالص ماشـک گـل   

ــب     ــه ترتیـ ــه بـ   52/25و  32/30، 9/14تریتیکالـ

 کیلوگرم در هکتار به دست آمد.

) در مطالعــات خــود چنــین 1987هیشــل (

تیجه گیري نمود که مقدار نیتروژنی کـه توسـط   ن

شـود، بسـته    اي تثبیت مـی  اي و دانه بقوالت علوفه

به گونه مورد استفاده، منطقه، مقدار نیتروژن غیـر  

  آلی خاك و نحوه مدیریت بسیار متفاوت است.

) در تحقیقـات خـود   1987کرونر و پاور (

در شرق نبراسکا مالحظه نمودند که با استفاده از 

اي به عنوان محصول پوششـی،   خوشه شک گلما

نیازهاي ذرت بـه نیتـروژن تـأمین گردیـد.      تمامی 

آن چه که از مقایسه میانگین ذخیـره نیتـروژن در   

هـاي مختلـف کشـت     تیمارهاي متعلـق بـه نسـبت   

اي  خوشـه  مخلوط جو و تریتیکاله با ماشـک گـل  

شود (جدول  ها استنباط می  در تجزیه مرکب داده

که، به موازات کاهش سهم جـو و   )، این است 8

  هاي تریتیکاله در نسبت

  

  

اي، جو  خوشه هاي هوایی گیاهان ماشک گل میانگین مقادیر درصد نیتروژن در بافت اندام -  9جدول 

  )1385-87و تریتیکاله در کشت خالص ودر شرایط دیم مزرعه تحقیقاتی خدابنده  در سال (

  میانگین
  هاي هوایی گیاهان در کشت خالص درصد نیتروژن در بافت اندام

  نام گیاه
87-1386  86-1385  

  اي خوشه ماشک گل  23/2  75/2  32/2

  جو  27/1  54/1  28/1

  تریتیکاله  32/1  4/1  33/1

  

مختلف کشت مخلـوط، میـانگین ذخیـره    

یابد. به طوري که میانگین  نیتروژن نیز کاهش می

ــه نســبت  ــروژن در کلی ــره نیت ــاي  عملکــرد ذخی ه

ــت  ــز +   75کش ــه ری ــالت دان ــوالت 25% غ % بق

هاي کشت مخلـوط   اي بیشتر از سایر نسبت علوفه

ــین نســبت  ــود. در ب هــاي مختلــف  ایــن گیاهــان ب
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کشــت مخلــوط جـــو و تریتیکالــه بــا ماشـــک     

اي ، بیشترین مقدار ذخیره نیتـروژن  را   خوشه گل

% ماشـــــک 25% جــــو +  75نســــبت کشــــت   

ــه  18/34اي ( خوشــه گــل ــار) ب ــوگرم در هکت کیل

ــره  خــود  ــانگین عملکــرد ذخی اختصــاص داد. می

هـاي مشـابه    نیتروژن این تیمار در مقایسه با نسبت

کیلـوگرم در   22/22کشت این گیاه با تریتیکاله (

هاي کشـت   درصد بیشتر بود. نسبت 8/53هکتار) 

اي  خوشـه  % ماشک گل75% جو و تریتیکاله + 25

کمتـــرین مقـــادیر ذخیـــره نیتـــروژن  را در بـــین 

). از  8مخلوط دارا بود (جـدول   تیمارهاي کشت

ــامی    ــروژن در تمـ ــره نیتـ ــادیر ذخیـ ــی مقـ   طرفـ

اي  خوشـه  هاي کشت مخلوط ماشـک گـل   نسبت

هــاي مشــابه کشــت  بـا جــو، در مقایســه بــا نســبت 

مخلوط این گیاه با تریتیکاله بیشتربود، کـه ناشـی   

از پــایین بــودن عملکــرد مــاده خشــک گیــاه       

  باشد. تیکاله در مقایسه با جو مییتر

ــورگیدس و همکــاران (  ــان 2007لیس ) بی

داشتندکه بیشترین مقادیر نیتروژن تجمع یافتـه بـه   

ترتیب از کشت خالص ماشـک و نسـبت کشـت    

) مخلوط ماشـک و جـو بـه دسـت آمـد.      65:35(

اگرچــه کشــت خــالص ماشــک کمتــرین مقــدار 

عملکـرد مــاده خشــک را در ایـن بررســی تولیــد   

ر ماشـک  نمود، ولی مقادیر نیتروژن تجمع یافته د

به دلیل محتوي پـروتئین بـاال در آن، بیشـتر بـود.     

حصــول نتــایج متفــاوت بــه دســت آمــده از ایــن  

توان بـه شـرایط اکولوژیـک محـل      بررسی را می

هـاي   اجراي آزمایش، کشت آبـی و نـوع واریتـه   

  مورد استفاده نسبت داد.

ــین (  ــري زم ــه LERمقــادیر نســبت براب ) ب

ز نظـر  منظور ارزیابی سودمندي کشت مخلـوط ا 

عملکرد ماده خشک براي تیمارهاي مختلـف در  

ارائـه شـده     7هـا در جـدول     میانگین مرکب داده

) 51/1است. بیشترین مقدار نسبت برابري زمـین ( 

% ماشـــــک 75از نســـــبت کشـــــت مخلـــــوط 

% جـو  حاصـل شـد کـه نشـان      25اي +  خوشه گل

درصد اضافه محصول نسـبت بـه تـک     51دهنده 

ــا کــاه  ــود. ب ــاه ب ش ســهم ماشــک کشــتی دو گی

هـاي کاشـت، سـهم ایـن      اي در نسـبت  خوشه گل

ــرد نســبی (  ــاه از عملک ــا RYTگی ــاهش ، و ب ) ک

ــبت   ــه در نس ــو و تریتیکال ــهم ج ــزایش س ــاي  اف ه

کاشت، عملکرد نسبی این گیاهان افزایش نشـان  

ــد (جــدول  ــادیر  7دادن ــرین مق ــترین و کمت ). بیش

عملکرد نسبی جـو ، بـه ترتیـب از نسـبت کشـت      

% جـو  25اي و  خوشه ماشک گل% 25% جو + 75

اي حاصل شد (جـدول   خوشه % ماشک گل 75+ 

7. (  

ــه     ــین، در کلی ــري زم ــبت براب ــادیر نس مق

اي با جـو   هاي کشت مخلوط گیاهان علوفه نسبت

و تریتیکالــه بــیش از عــدد یــک بــود کــه بیــانگر  

مزیت کشت مخلوط این دو گیاه نسبت بـه تـک   

خشـک  کشتی آنها از نظر میانگین عملکرد مـاده  

). نتایج حاصل از این بررسـی   7باشد (جدول  می

) و 2007بـــا مطالعـــات برهـــانو و همکـــاران (    
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) مطابقــــت 2007لیســــورگیدس و همکــــاران (

  داشت.

ــانو و     ــات بره ــل از مطالع ــایج حاص در نت

) RYT) مجموع عملکرد نسبی(2007همکاران (

ــت   ــبت کش ــوالف + 25در نس ــک 75% ی % ماش

% 32لـه شـیري،   اي با برداشـت در مرح  خوشه گل

، نسـبت  یبیشتر از کشت خالص بود. به طـور کلـ  

ــوط   ــت مخل ــوالف + 25کش ــک و 75% ی % ماش

برداشت در مرحله شیري به دلیـل ارزش غـذایی   

بهتر بـراي دام و همچنـین مزیـت عملکـرد نسـبی      

بــاال بــراي کشــت پیشــنهاد گردیــد. همچنــین در  

) 2007نتایج مطالعات لیسورگیدس و همکـاران ( 

دار مجموع عملکـرد نسـبی از نسـبت    بیشترین مق

) کشت مخلوط ماشک و گنـدم حاصـل   55:35(

  شد.

زمــین در  يمیــانگین مقــادیر نســبت برابــر

اي  خوشـه  هاي کشت مخلوط ماشـک گـل   نسبت

ــا      ــاه ب ــن گی ــوط ای ــت مخل ــتر از کش ــو بیش ــا ج ب

تریتیکاله بودند که نشانگر مزیت کشت این گیاه 

شرایط دیـم  اي با جو نسبت به تریتیکاله در  علوفه

باشـد. بـه عبـارت دیگـر تحـت شـرایط دیـم،         می

استفاده از گیاه جو به جـاي تریتیکالـه در کشـت    

  ).7شود (جدول  مخلوط ترجیح داده می

ــی  ــی م ــه طــور کل ــان کــرد کــه   ب ــوان بی ت

هـاي کشـت و    هاي مختلـف غـالت، نسـبت     گونه

رقابت بین اجزاي ترکیـب در کشـت مخلـوط بـا     

بر عملکرد و کیفیـت  اي یک ساله،  گیاهان علوفه

گـذارد بـه طـوري کـه در      علوفه تولیدي تاثیر می

ــه    ــن زمین ــاوتی در ای ــایج متف ــات متعــدد نت مطالع

گزارش گردیده است. به عنوان مثال، تامپسون و 

) گیاه جو، روبرتس و همکاران 1992همکاران (

) 1998) گیــاه گنــدم، آنیــل و همکــاران (1989(

) گیـاه  1986ا (کوچـ  تریتیکاله، و کابالرو و گوئی

یوالف را  از غالت مناسب براي کشت مخلـوط  

ــزارش کــرده   ــک معمــولی گ ــا ماش ــایج  ب ــد. نت ان

حاصل از این تحقیق با نتایج مطالعات آل بـایراق  

ــاس (2004و همکــاران ( ) ، تــروپ و 2002)، اپت

)، کوکتن 2007)، کانان و اورك (2001ارمین (

 ) ،2006)، باالبــانلی و تـــرك ( 1999و تانســی ( 

)، برهـــانو و همکـــاران 2003یاشــار و یوگـــور ( 

ــاران ( 2007( ــر و همکـ ــت 1999) و قمـ ) مطابقـ

داشــت. امــا بــا نتــایج اصــغري میــدانی و غفــاري  

)، اصـالن  1995)، کب آلرو و همکاران (2005(

ــن (  ــل ک ــاگ و همکــاران   1996و گ )، بــاس ب

) مغـایرت داشــت. محققــانِ اخیــر، نســبت  1999(

 غـالت دانـه   50 +اي  % بقوالت علوفه50کشت %

ریز را جهت کشت مخلوط توصیه نمودند. زمان 

کشـت (پــائیزه ، بهــاره و انتظـاري)، ارقــام مــورد   

اي و غـالت ، میـزان و    استفاده از گیاهـان علوفـه  

ــذور مصــرفی در   ــادیر ب ــراکنش بارنــدگی و مق پ

تواننـد از فاکتورهـاي مهـم     هاي کشت، می نسبت

ــارر     ــد. ک ــمار آین ــه ش ــاوت ب ــایج متف ــذ نت و  اخ

) 1995)، کب الرو و همکاران (2004همکاران (

ــوار زراعـــی مناســـب،   انتخـــاب گونـــه و کولتیـ

هاي بذر و قـدرت رقابـت اجـزاي تشـکیل      نسبت

دهنده ي کشت مخلوط را، از عوامل مهـم بـراي    
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دست یابی به تولید علوفـه بـا عملکـرد و کیفیـت     

  باال گزارش نمودند.

نتایج حاصل از این تحقیـق نشـان داد کـه    

در شرایط دیـم زنجـان، کشـت مخلـوط ماشـک      

اي نسبت به کشت خـالص آن تـرجیح    خوشه گل

شود . بعالوه کشت مخلوط ایـن گیـاه بـا     داده می

جو به دلیل عملکرد ماده خشک، پـروتئین خـام،   

نیتــروژن و نســبت برابــري زمــین بــاال، از کشــت  

تر اسـت. از طرفـی بـا     مخلوط با تریتیکاله مناسب

ج متفـاوت از تحقیـق حاضـر و    توجه به اخذ نتـای 

هــاي کشــت  مطالعــات محققــان در زمینــه نســبت

مخلوط، بهتر است براي هر شـرایط اکولوژیـک   

ــام   ــه انتخــاب ارق ــات الزم در زمین خــاص تحقیق

هاي بـذور مصـرفی انجـام     مناسب، مقدار و نسبت

جهت کشت  يا تا مناسب ترین غله و گیاه علوفه

  مخلوط توصیه گردد.
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