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هاي اختالط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط بررسی اثر تراکم و نسبت

  شک در شرایط دیم جو با ما

  2يغفار یو عبدالعل 1وسفیمحمود پور ،2زادهی، خشنود عل1شکورزاده سانیآ

 واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی - 1

موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور -2

 
  

  چکیده 

ترین ترکیب و نسبت اختالط در کشت مخلوط جو و ماشک رقم مراغه از نظر  به منظور تعیین مناسب    

هاي کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم عملکردکمی و کیفی آزمایشی با طرح بلوك

- هاي مختلفدر شرایط دیم اجرا گردید. تیمارهاي آزمایشی شامل ترکیب 89- 90سال زراعی مراغه در 

% 100% جو،50% ماشک +50% جو، 25% ماشک + 75% ماشک،  100کشت مخلوط عبارت بودند از : 

از ماشک بود. D5 ,D4 ,D3 ,D2 ,D1) دانه در مترمربع ( 300، 250، 200، 150، 100هاي جو، در تراکم

علوفه ماشک و جو براي تعیین عملکرد علوفه تر و خشک، عملکرد پروتئین خام و نسبت برابري  برداشت

تن در هکتار از  36/17کامل انجام شد. بیشترین عملکرد علوفه تر با میانگین گلدهیزمین در مرحله

تن در  87/5بدست آمد. کشت خالص جو با میانگین تولید  D2 % جو در تراکم 50% ماشک + 50 ترکیب

) از ترکیب 4/1هکتار از باالترین عملکرد علوفه خشک برخوردار بود و بیشترین نسبت برابري زمین (

% جو +  50گیري شد که ترکیب  حاصل شد. در مجموع چنین نتیجه D5% ماشک در تراکم 75% جو + 25

ملکرد کمی و کیفی تن پروتئین خام در هکتار از لحاظ ع 1با میانگین تولید  D5% ماشک در تراکم 50

  هاي کشت برتري دارد . علوفه در این آزمایش نسبت به سایر ترکیب

  کشت مخلوط درهم، علوفه دیم، نسبت برابري زمین  کلیدي :
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Effect of different ratios and seed density of smooth vetch (Vicia dasycarpa)- 
barley mixtures on forage yield and quality in dryland conditions 
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Abstract 
 

The mixing ratio of barley and smooth vetch cv. Maragheh was studied in 
dryland agricultural research institute station during 2010-2011 growing season. The 
studied treatments comprised of 100% vetch, 75% vetch+ 25% barley, 50% vetch+ 
50% barley and 100% barley. There was different seed densities of vetch including 
100, 150, 200, 250, 300 seeds/m2 (D1, D2, D3, D4, D5). The highest dry matter was 
obtained from pure barley. The combination of 50% vetch+ 50% barley in the D2 
density produced 17.36 ton/ha fresh forage and 1 ton/ha protein.  The highest land 
equivalent ratio (1.4) was belonged to 75% vetch+ 25% barley in D5 seed density. It 
was concluded that, 50% vetch + 50% barley in D5 vetch density was the best 
mixing ratio and seed density regarding both forage quality and quantity in this 
research. 
 
Keywords: Hay production, Land equivalent ratio, Mix intercropping,  
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  مقدمه

میزان تقاضا براي مواد  2030در  سال 

برابر سطح  2غذایی در جهان احتماالً نزدیک به 

فعلی خواهد رسید. این در حالی است که میزان 

اراضی جدید جهت توسعه سطح زیرکشت 

هاي پائین بسیار محدود است. باتوجه به هزینه

تولید علوفه از طریق به کارگیري اراضی آیش، 

م بازده و اصالح و احیاء مراتع زارهاي کدیم

هاي تولید را به میزان قابل توجهی هزینهتوان می

ترین عامل کاهش داد. از سویی مهم

محدودکننده در بخش دام و طیور، کمبود منابع 

علوفه و عدم امکان توسعه تولید علوفه در کشور 

- ). کشت مخلوط1378باشد (ترك نژاد،  می

یش  سازگاري اي موجب افزاگیاهان علوفه

گردد وهمچنین موجب افزایش محصول می

عملکرد کل در واحد سطح می گردد (پاورز و 

  ). 2000مک شورلی، 

میلیون هکتاردیم زارهاي  2/6حدود 

هکتار  زیرکشت گیاهان  95000کشور حدود 

% سطح دیم 2اي است که کم تر از علوفه

زارهاست، کل علوفه تولید شده در کشور 

میلیون تن  15آبی) حدود  (مجموع دیم و

هزار تن آن در  870گزارش شده است که فقط 

) . با 1387اراضی دیم تولید می شود (بی نام  

توجه به وسعت اراضی دیم در کشور و لزوم 

وجود محصولی جدید در تناوب زراعی دیم 

- اي خانواده لگومینوز میزارها،گیاهان علوفه

ور،کاهش توانند در تولید علوفه مورد نیاز کش

فرسایش خاك، بهبود بافت خاك،کاهش 

استفاده از سموم، بهره برداري از مناطق کم 

بازده  و نیز سوق دادن کشاورزي دیم کشور به 

سمت یک کشاورزي پایدار نقش اساسی داشته 

). هدف از 1389باشند (علیزاده و محمودآبادي، 

هاي کشت مخلوط به ویژه کشت آزمایش

اي، افزایش عملکرد در مخلوط گیاهان علوفه

باشد،  واحد سطح و افزایش کیفیت محصول می

هاي کشت مخلوط شامل گیاهان اکثر آزمایش

خانواده بقوالت و غالت هستند. غالت از نظر 

ماده خشک در سطح باالیی قرار دارند ولی از 

حیث پروتئین فقیرند اما گیاهان بقوالت بالعکس 

یی قرار دارند. از نظر میزان پروتئین در سطح باال

لذا مخلوط غالت و بقوالت منجر به تولید علوفه 

  ) .1990با کیفیت باال خواهد شد (سیستاج، 

) 2006مطالعات گانگوي و همکاران (

نشان داد که ساختمان و ترکیبات شیمیایی 

خاك با قرار گرفتن گیاهان لگوم در تناوب و یا 

سیستم چند کشتی بهبود می یابد، به طوري که 

ماشک میزان  -کشت مخلوط چاودار در

نیتروژن در مقایسه با زمین فاقد ماشک تا حد 

قابل توجهی افزایش نشان داد. درصد پروتئین 

خام با افزایش جو در کشت مخلوط جو و 

درصد  75کاهش پیدا کرد. مخلوط ماشک

درصد جو بیش ترین درصد  25ماشک و 

) . 2003پروتئین خام را تولید کردند (سنجول،

ي روي اثر ا) در مطالعه2009( ی وسل و آوسی

هاي مختلف از مخلوط ماشک و تریتیکاله نسبت
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بر عملکرد کیفیت علوفه نشان دادند که باالترین 

کیلوگرم در  3/1339، 8/1383عملکرد پروتئین 

% ماشک، 90یتیکاله  +تر %10از مخلوط  هکتار

% ماشک بدست آمد. 80یتیکاله +تر% 20

) در بررسی نسبت اختالط 1381مختارپور (

شبدر برسیم و جو بر عملکرد علوفه نیز نشان داد 

که حداکثر عملکرد علوفه تر و خشک از تیمار 

  % جو بدست آمد.25% شبدر و 75

مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزي در 

در دو دهه اخیر با  (ICARDA)مناطق دیم 

تحقیقات وسیعی به شناسایی و معرفی ارزش 

ها اي مثل ماشکاهان لگوم علوفهباالي گی

)Vicia sp. به عنوان جزء ضروري در (

هاي زراعی پایدار در مناطق خشک اقدام  سیستم

نموده است که به دلیل مقاومت به شرایط 

کم نسبت به بسیاري ناسازگار محیطی و نیاز آبی

از گیاهان و توانایی در تثبیت نیتروژن اتمسفري 

زارع محسوب می به عنوان عامل کودي در م

توان با  شوند. بنابراین مشکل کمبود علوفه را می

غالت به جاي آیش و یا  –کشت مخلوط لگوم 

تناوب کاهش داد، زیرا معموالً در سیستم کشت 

مخلوط تولید علوفه بیش از کشت خالص است 

؛ یاشار و بویوك  2003(عبدالمنعم و ژیبیانونان، 

کشت ) در 1377). فخرالدین (2003بورك، 

مخلوط شبدر برسیم و گراس نتیجه گرفت که 

% شبدر با عملکردي 25% گراس + 75مخلوط 

تن در هکتار علوفه سبز و  56/72معادل 

  تن در هکتار علوفه خشک بدست آمد.34/12

مخلوط ماشک با غالت زمستانه دانه ریز 

اي بدون اینکه از جمله جو در نواحی مدیترانه

فصول و در باعث کاهش عملکرد غالت در 

شرایط دیم شود،کشت می گردد (سانچز و 

). 2006؛ اوزپینار و کاي،  2004همکاران، 

تجربه کلی از آزمایشات کشت مخلوط این 

است که عملکرد علوفه هر گیاه در کشت 

مخلوط کم تر از عملکرد همان گیاه در کشت 

خالص است، ولی قابلیت تولید کل در واحد 

ارد در کشت سطح زمین در بسیاري از مو

مخلوط بیش تر از کشت خالص است (نادي و 

). لزوم وارد کردن یک گیاه جدید 2008هاگو، 

- در تناوب زراعی دیم زارها با توجه به عوارض

کشت تک محصولی، نیاز  روز افزون به تولید 

علوفه براي تغذیه دام هاي کشور و بالاستفاده 

ماندن اراضی مستعد در سال هاي آیش، 

رسی و توسعه کشت گیاهان ضرورت بر

اي در اراضی دیم و معرفی رقم مناسب  علوفه

براي اقلیم هاي مختلف کشور را آشکار 

سازد.  به طور کلی بررسی عملکرد در  می

هاي کشت مخلوط در گرو انتخاب سیستم

گیاهان سازگار و واجد صفات مناسب براي 

ایجاد حداقل رقابت و حداکثر مساعدت و به 

یات زراعی مناسب از جمله تراکم کارگیري عمل

و نسبت اختالط است (موتونگامیري و 

  ) .2001همکاران، 

هاي در این تحقیق، ارزیابی نسبت

مختلف کشت در مخلوط جو و ماشک رقم 
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مراغه در شرایط دیم بررسی و بهترین ترکیب 

براي تولید بیوماس بیشتر و عملکرد بذري 

  شود.پروتئین باالتر معرفی می

  

  د و روش ها موا

در  1389- 90تحقیق در سال زراعی این 

ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه ( طول 

دقیقه شمالی و عرض  17درجه و  46جغرافیایی 

متر  1750دقیقه شرقی با ارتفاع  15درجه و  37

از سطح دریا هاي آزاد) انجام شد. نتایج تجزیه 

ارائه شده  1خاك محل آزمایش در جدول 

آزمایش  یزان بارندگی در سال اجراياست.  م

). آزمایش در 1میلیمتر بود (شکل  4/351برابر 

 3هاي کامل تصادفی در قالب طرح بلوك

تیمار به صورت مخلوط درهم انجام  16تکرار و 

هاي مختلف کشت مخلوط شامل  شد. نسبت

%  50% جو،25% ماشک + 75% ماشک ، 100

 100هاي % جو با تراکم100% جو،50ماشک + 

)D1 ،(150 )D2 ،(200 )D3 ،(250 )D4300) و 

)D5هاي آزمایشی ) دانه در مترمربع بودند. کرت

ردیف کشت با  6متر شامل   4  2/1به ابعاد

 20متر بود. میزان  سانتی 20فاصله ردیف 

کیلوگرم کود نیترات آمونیوم به عنوان استارتر 

اده در موقع کاشت به صورت جایگذاري استف

  شد.

برداشت علوفه براي ارزیابی عملکرد علوفه تر و 

 0.5خشک در مرحله گلدهی کامل از سطح 

مترمربع انجام گردید . براي تعیین عملکرد 

درجه  65علوفه خشک، نمونه ها در دماي 

ساعت در آون خشک و  72گراد به مدت سانتی

سپس وزن شدند. براي محاسبه عملکرد پروتئین 

درصد پروتئین علوفه مربوط به در واحد سطح، 

هر تیمار در عملکرد علوفه خشک آن ضرب 

  شد.

براي برآورد سودمندي کشت خالص با مخلوط 

به شرح ذیل  (LER)از نسبت برابري زمین 

  ).1980استفاده شد (مد و وایلی ، 

y ij                                               عملکرد گیاه اول در کشت مخلوط =

      

 yii عملکرد گیاه اول در کشت خالص =  

 yji عملکرد گیاه دوم در کشت مخلوط =  

yjj عملکرد گیاه دوم در کشت خالص =  

 MSTAT-Cها با استفاده از تجزیه آماري داده

ها نیز از انجام شد و جهت مقایسه میانگین

 5اي دانکن در سطح احتمال آزمون چند دامنه

  درصد استفاده گردید . 
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  ایستگاه مراغه  1389-1390بارندگی، تبخیر و متوسط دماي حداقل و حداکثر مطلق در سال زراعی   -1شکل 

  

  نتایج تجزیه فیزیکوشیمیایی پروفیل نمونه سري خاك  منطقه مراغه  -1جدول 

  عمق

(cm)  

  N  افق
%  

 P  

p.p.
m  

K  
p.p.
m  

O.C %  PH  3 10 

*Ec  

T.N.V  
CaCo3  

%  

  درصد ذرات خاك

  رس            سیلت          شن

15-0  AP  07/0  3/11  600  66/0  8/7  37/0  75/17  31  39  30  

 
  

  نتایج و بحث :

) 2تجزیه واریانس صفات مورد بررسی (جدول 

نشان دادکه بین تیمارها از نظر وزن تر و خشک 

ین اختالف بسیار علوفه و عملکرد پروتئ

  داري وجود داشت.   معنی

) نشان داد که  2ها (شکل  مقایسه میانگین

% 50عملکرد علوفه تر مخلوط در ترکیب 

تن  20/17،  36/17% جو با تولید 50ماشک + 

و هم چنین  D5,D2در هکتار به ترتیب از تراکم 

با تولید  D1در کشت خالص جو در تراکم 

هاي ه بقیه ترکیبتن در هکتار نسبت ب 88/16

تواند به  کشت برتري داشت.  این موضوع می

علت اینکه  ماشک گیاهی محلی و رونده است 

و جو که گیاهی با رشد مستقیم است، باشد که 

باعث استفاده بهتر از منابع  از جمله فضا و نور 

هاي علت افزایش تولید در این نسبت شده است.

 بذري احتماالً رشد سریع ماشک، رشد

  دهی بیشتر جو بود. اي زیاد و قدرت پنجه سبزینه

هاي )، تأثیر آرایش1374راهنما و پوري (

مختلف کشت جو کارون با شبدر برسیم یا 

بر عملکرد علوفه  ايمصري و ماشک گل خوشه

تر و خشک را نشان دادند که مخلوط هاي جو 

هاي جو با با شبدر برسیم در مقایسه با مخلوط

اي داراي عملکرد تر و ماشک گل خوشه

% شبدر 75خشک بیش تري بودند که  مخلوط 
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تن علوفه  116.28% جو با تولید 25برسیم + 

  خشک در هکتار داراي ارجحیت بیشتري بود.

بیشترین عملکرد علوفه خشک از ترکیب  

% جو + 50و  D1تراکم  در کشت خالص جو

 87/5به ترتیب با تولید  D2% ماشک از تراکم 50

. ) 3تن در هکتار بدست آمد (شکل  38/5، 

) در 2005آزمایشات اصغري میدانی و غفاري (

بررسی کشت مخلوط جو و ماشک، تیمار تک 

تن ماده خشک در  14/10کشتی جو را با تولید 

% 50% جو + 50هکتار و پس از آن مخلوط 

تن ماده خشک در  49/2ماشک را با تولید 

کردند که با  هکتار پر تولید ترین تیمارها معرفی

  نتایج این آزمایش همخوانی دارد .

بررسی یافته هاي سایر محققین در زمینه مقایسه 

کشت مخلوط با تک کشتی گیاهان زراعی از 

نظر ماده خشک تولیدي در واحد سطح در اکثر 

موارد حاکی از برتري و سودمندي زراعت 

،    1375مخلوط بوده است (اصغري و غفاري 

) هر چند که 1987ییپاتی ، تر1383همایونی

هاي متفاوتی گزارش شده است.  در نسبت

) در 2003آزمایش کاراداغ و بیوك بورك (

ترکیه، باالترین عملکرد علوفه سبز و ماده 

% جو 75% ماشک + 25خشک از مخلوط 

بدست آمد که ممکن است به علت شرایط 

باشد. در  اکولوژیکی خاص سواحل مدیترانه 

) در مخلوط 1379سگرباشی (نتایج کاشانی و م

در تراکم دو برابر تراکم معمول منطقه  50:50

تن در هکتار  32/10با تولید ماده خشک 

اختالف زیادي را با سایر تیمارها نشان داد. به 

خاطر تفاوت در شکل و ساختمان گیاهان 

همراه، باعث نفوذ نور بیشتر به داخل جامعه 

اپتیمم گیاهی شده و همین امر باعث افزایش 

تراکم گیاهی در مخلوط شده است. شهریور و 

) در تحقیقی در مورد اثر تراکم 1375همکاران (

و آرایش کشت بر عملکرد کمی علوفه در 

اي و شبدر برسیم چنین کشت مخلوط جو علوفه

ها با افزایش  اظهار داشتند که در کلیه مخلوط

تراکم، عملکرد ماده خشک افزایش یافته و 

رد ماده خشک مربوط به مخلوط حداکثر عملک

درصد شبدر در تراکم باال  50درصد جو و  50

بنابر این استنباط شد که در کشت  بوده است.

مخلوط جو و ماشک براي رسیدن به سهمی 

مناسب در تولید عملکرد ماده خشک، بهتر 

است میزان بذر پایه مخلوط جهت دو گیاه 

ک یکسان در نظر گرفته نشود و میزان بذر ماش

بیشتر از جو منظور گردد. مسئله سهم از علوفه 

کل، بسیاري از خصوصیات کمی و کیفی 

جالب توجه ماشک را در کشت مخلوط با جو 

  دهد.به شدت تحت تاثیر قرار می

  

  ) (LERنسبت برابري زمین 

برآورد نسبت برابري زمین در تمامی 

هاي کشت در مرحله گلدهی حاکی از نسبت

% جو 25% ماشک + 75ت آن بودکه ترکیب کش

،  40/1به ترتیب با تولید  D2و  D5در تراکم 

هاي کشت است بیشتر از سایر ترکیب 09/1
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). یعنی براي تولید همین مقدار 3(جدول 

درصد به  40محصول در کشت خالص باید 

سطح زیر کشت افزوده شود . علت این برتري 

توان به هم زیستی ماشک با جو نسبت داد.  را می

 LER) نشان دادند که 2004و همکاران (چن 

گندم ، ماشک  –در مخلوط ماشک معمولی

) و  65:35تریتیکاله (نسبت بذري  - معمولی

 5/0) بیشتر از 65:35یوالف ( –ماشک معمولی 

است که بیانگر  5/0غالت کم تر از  LERو 

سودمندي کشت مخلوط براي ماشک معمولی و 

میدیا و باشد.  عدم سودمندي براي غالت  می

) گزارش کردند که در مخلوط 2005همکاران (

 5/1برابر  55:45گندم در نسبت بذري  –ماشک 

 9/1یوالف  –و در مخلوط ماشک معمولی 

است که این اعداد به ترتیب نشان می دهند که 

% سطح زمین بیشتري براي سیستم کشت 9% و 5

خالص جهت برابري عملکرد با سیستم کشت 

ه نتایج این محققان تا مخلوط نیاز است ک

  حدودي با نتایج این آزمایش همخوانی دارد .  

آنچه که مهم است عملکرد پروتئین است که از 

نظر کیفیت باال در تغذیه دام حائز اهمیت 

دهد که  نشان می  3باشد. نتایج جدول  می

% ماشک 50بیشترین عملکرد پروتئین از ترکیب 

 D1تراکم % جو درD5  ،100% جو در تراکم50+ 

تن در هکتار بدست آمد که  97/0و  1با تولید 

). که در 3برتر از سایر ترکیبات بود (جدول 

واقع نیتروژن تثبیت شده توسط ماشک در 

کشت مخلوط باعث افزایش کیفیت و برتري 

کشت مخلوط شده است . در تحقیقات یوسل و 

) بیشترین پروتئین خام از کشت 2009آوسی (

ین ترین میزان پروتئین خام خالص ماشک و پائ

از کشت تریتیکاله خالص بدست آمد. افزایش 

تواند به علت  عملکرد جو در کشت مخلوط می

استفاده از نیتروژن تولید شده از ماشک و انتقال 

به جو باشد و در نهایت هم زیستی ماشک با جو  

باعث افزایش حاصلخیزي خاك شده و در 

رود. نتایج نتیجه عملکرد پروتئین باال می 

- ) گزارش کرده است1377مشابهی را غفاري (

که با نتایج این آزمایش همخوانی دارد. بررسی 

کشت خالص ماشک معمولی با یوالف و 

تریتیکاله و مخلوط ماشک با این غالت با 

درصد  35به  65و هم چنین  45به  55هاي نسبت

ماشک به غله به این نتیجه رسیدند که محتواي 

م در کشت خالص ماشک معمولی پروتئین خا

بیش ترین مقدار بود و بعد از آن کشت مخلوط 

درصد قرار  35به  65ماشک و یوالف با نسبت 

  ).2006دارد (لیتورجدس و همکاران ، 
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  هاي مربوط به عملکرد علوفه تر ، علوفه خشک و عملکرد پروتئین : خالصه نتایج تجزیه واریانس داده 2جدول 

  89-90تار) در سال  زراعی (تن در هک 

درجه    منابع تغییر

  آزادي

  عملکرد علوفه  

  تر 

عملکرد علوفه 

  خشک

  عملکرد  

  پروتئین 

  ١۶/٠              ١٢/۵  ۶۶/٣۴       ٢  بلوك

  ١٢/٠     **           ٠٩/۵**  ۶٧/٣٨**   ١۵ تیمار

  ٠۴/٠         ١۵/١    ٩۴/٨     ٣٠  اشتباه  آزمایش

ns            ،** ،* 1% و 5دار در سطح احتمال  دار و معنی ترتیب غیر معنی به%  

  

  89-  90تیمارهاي کشت مخلوط در سال زراعی : میانگین عملکرد پروتئین (تن در هکتار) و نسبت برابري زمین  3جدول

  تراکم ماشک  الگوي کاشت

  (دانه در مترمربع ) 

نسبت برابري 

  زمین

  عملکرد پروتئین 

  ٠/e٣۵ - ١٠٠  ماشک 100%

  ٠/de۴۵ ٧۵/٠ ١٠٠  جو %25ماشک +  75%

  abcde۶٩/٠ ٩۶/٠ ١٠٠  جو %50ماشک + 50%

  ab٩٧/٠ - -  جو 100%

  cde۵١/٠ - ١۵٠  ماشک 100%

  abcd٨/٠ ٠٩/١ ١۵٠  جو %25ماشک +  75%

  ٠/abc٨۵ ٩٣/٠  ١۵٠ جو %50ماشک +  50%

  de۴٨/٠ - ٢٠٠ ماشک 100%

  bcde۶١/٠ ٠١/١ ٢٠٠  جو %25ماشک +  75%

  bcde۶٣/٠ ٨٩/٠  ٢٠٠  جو %50اشک + م 50%

  ٠/cde۵۴ - ٢۵٠  ماشک 100%

  ٠/cde۵۶ ٩٢/٠ ٢۵٠  جو %25ماشک +  75%

  ٠/abcde۶۶ ٨/٠ ٢۵٠  جو %50ماشک + 50%

  e٣٩/٠ - ٣٠٠  ماشک 100%

  abcd٨١/٠ ۴٠/١ ٣٠٠  جو  %25ماشک +  75%

  ٠/١   a ٠٨/١ ٣٠٠   جو %50ماشک +  50%

  درصد ندارند 5داري در سطح   راي حروف مشابه هستند اختالف معنیدر هر ستون میانگین هایی که دا
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  هاي مختلف کشت و تراکم) در نسبتv () و ماشکbجو( عملکرد علوفه ترمقایسه میانگین  -2شکل 

  

  
  هاي مختلف کشت و تراکم) در نسبتv ) و ماشک(b(جو خشکعملکرد علوفه مقایسه میانگین   -3شکل 
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