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 ارزيابي فني و اقتصادي کشت مخلوط خلر با جو و تريتيکاله در شرايط

   ديم استان زنجان

 

  

 

    *۱جواد المعي هرواني

 )۱۷/۱۰/۱۳۹۰ :رشيخ پذي ؛ تار۱۴/۸/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

  

 

  دهيكچ

در ايستگاه تحقيقاتي ديـم     ) ۱۳۸۵-۸۷(به منظور ارزيابي فني و اقتصادي کشت مخلوط خلر با جو و تريتيکاله، آزمايشي به مدت دو سال                   

تيمارهـاي آزمـايش شـامل      .  تيمار در چهار تکرار اجـرا شـد        ۹هاي کامل تصادفي با       آزمايش در قالب طرح بلوک    . خدابنده انجام گرفت  

هـا   مرکب داده  نتايج تجزيه .  بودند ۱ : ۳ و   ۱ : ۱،  ۳ : ۱هاي    کشت خالص ارقام جو، تريتيکاله و خلر و کشت مخلوط اين گياهان با نسبت             

کمتـرين مقـدار    . دار اسـت  معنـي % ۱که اثر تيمار کشت بر ميانگين عملکرد ماده خشک و نسبت برابري زمين در سطح احتمال                  نشان داد 

مقادير عملکرد ماده خشک در کشت مخلـوط خلـر بـا            . از تيمار کشت خالص خلر حاصل شد      )  تن در هکتار   ۵۹/۰(عملکرد ماده خشک    

نسبت برابري زمين در کليه تيمارهـاي کـشت         . هاي مشابه بود    درصد بيشتر از کشت مخلوط خلر با تريتيکاله در نسبت          ۵/۶۸ تا   ۲/۳۸جو،  

هاي مختلف کشت مخلوط، مقـادير عملکـرد مـاده خـشک و      با افزايش سهم جو و تريتيکاله در نسبت       . به دست آمد   مخلوط بيشتر از يک   

و کاهش واقعي عملکرد    ) Kcereal= ۶۵/۱ - ۲۶/۶(هاي ضريب نسبي تراکم      و زياد شاخص   مقادير مثبت . نسبت برابري زمين افزايش يافت    

)۴۶/۱- ۱۷۵/۰ = AYLcereal (            در بـين تيمارهـاي     . اي با خلر نشان داد    گياهان جو و تريتيکاله، غالب بودن اين گياهان را در رقابت بين گونه

 و مزيت   ۵۳۸/۱ تن در هکتار ماده خشک، نسبت برابري زمين          ۳۱/۲ توليد   خلر با ميانگين  % ۲۵+ جو% ۷۵مورد بررسي، نسبت کشت مخلوط      

  .شدترين نسبت کشت براي شرايط ديم زنجان انتخاب ، مناسب۲۴/۱۰۷ريالي 

  

  

  کاريماي يک ساله، شاخص رقابت، دي هاي علوفه لگوم : يديلك  يها واژه

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

 طبيعي زنجانمرکز تحقيقات کشاورزي و منابع  عضو هيئت علمي .۱

  jlh_1336@yahoo.com: يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م : *
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۹۴  

  مقدمه

زمـان دو يـا چنـد       کشت مخلوط درهم، به کشت و پرورش هم       

محصول زراعي بدون در نظرگرفتن آرايش رديفي مجزا اطـالق          

توانند به صورت مجزا    بذرهاي گياهان در اين روش مي     . شودمي

اين نظام کشت، رشد محـصوالت      در  . و يا مخلوط کاشته شوند    

زمـان صـورت    با يکديگر انجـام و برداشـت نيـز بـه طـور هـم              

کشت مخلوط درهـم بقـوالت و غـالت روشـي           ). ۲۳ (گيرد مي

متداول در کشاورزي سنتي کشورهاي در حال توسعه به شـمار            

وري و استفاده مطلوب از منابع در دسـترس      افزايش بهره . آيدمي

، افزايش کـارايي زمـين      )عناصر غذايي زمين، کار، زمان، آب و      (

و ) ۲۲(، پايـداري عملکـرد      )۳(، توليد علوفـه بـا کيفيـت         )۱۴(

از مزايـاي کـشت     ) ۳۱(هاي هرز   کاهش خسارات آفات و علف    

مخلوط بقوالت و غالت در مقايسه با کشت خالص اين گياهان به            

کشت مخلوط خلـر و ماشـک بـا غـالت دانـه ريـز               . آيندشمار مي 

هـا از خطـر ورس، در کنتـرل رشـد           يزيکـي بوتـه   ضمن حفاظت ف  

هاي هرز، کاهش زمان رسيدگي و افزايش عملکرد دانـه ايـن            علف

  ).۲۵(باشد گياهان به دليل جلوگيري از خوابيدگي مؤثر مي

هـا از   ها از نظر محتوي پروتئين و گـراس       به طور کلي، لگوم   

کـم  پـروتئين نـسبتاً     . باشـند ها غني مـي   هيدارتنظر مقدار کربو  

علوفه غالت و نياز دام بـه غـذاي مکمـل و بـا ارزش، اهميـت                 

کشت مخلـوط غـالت و بقـوالت را در تـأمين پـروتئين، مـواد                

هاي کافي در مقايسه با مـصرف خـالص آنهـا           معدني و ويتامين  

تعادل عناصر غذايي در ترکيب علوفـه غـالت         ). ۱۱(دهد  نشان مي 

 گياهان بوده که    و بقوالت، يکي ديگر از مزاياي کشت مخلوط اين        

 ).۴(نمايـد  اين امر نقش مهمي در افزايش فرآوردهاي دامي ايفا مي   

توان به صورت چراي مستقيم، علوفه سـبز،        خلر و ماشک را مي    

). ۱۹ و ۱۳(علوفه خشک، دانه و کود سبز مورد استفاده قرار داد 

زمان برداشت اين گياهان در کشت مخلـوط بـا غـالت جهـت              

صرف کـود سـبز، مـوقعي اسـت کـه اولـين             توليد علوفه و يا م    

هاي آنها به خوبي توسعه يافته و در اين مرحله غالت در            غالف

کـشت  ). ۱۹ و ۱۲(باشـند  مرحله شيري و ابتـداي خميـري مـي      

مخلوط اين گياهان در خاورميانه به دليل برتري عملکرد نـسبت     

به کشت خالص، از اهميت خاصي برخوردار بوده به طوري کـه   

طقه براي توليد علوفه، کشت مخلوط ايـن گياهـان بـا            در اين من  

بـه طـور وسـيعي مـورد اسـتفاده قـرار            ) ۲۶ و   ۱(يوالف و جو    

  .گيرد مي

زارهـا، عـالوه بـر    با کشت اين گياهان، به جاي آيش در ديم      

کنتــرل فرســايش و حفاظــت خــاک و آب، تثبيــت بيولوژيــک  

يي نيتروژن، افزايش مواد آلي، بهبود خـواص فيزيکـي و شـيميا           

هاي هرز، استفاده از کود سبز حاصـل از آن          خاک و کنترل علف   

وري محصوالت و گياهاني که متعاقب آن کشت        در افزايش بهره  

در مطالعات المعي و فخر واعظـي    ). ۱۲(باشد  گردد، مؤثر مي  مي

هـاي هـوايي    دامنه تغييرات ذخيره نيتروژن در بافت انـدام       ) ۲۰(

 کيلوگرم در هکتار    ۵۲/۴۵ تا   ۴۶/۱۲گياه خلر در شرايط ديم، از       

 کيلوگرم در هکتـار کـود     ۹۹-۲۷متفاوت بوده، که معادل کاربرد      

هـاي مختلـف کـشت      در اين تحقيق، تأثير نـسبت     . باشداوره مي 

دهنده عملکـرد    مخلوط خلر با جو و تريتيکاله بر اجزاي تشکيل        

ماده خـشک مـورد ارزيـابي فنـي و اقتـصادي قـرار گرفـت تـا                  

 و نـسبت کـشت مخلـوط ايـن گياهـان بـراي              ترين غله مناسب

  .شرايط ديم استان زنجان شناسايي گردد

  

   ها مواد و روش

 رقـم جـو جديـد       در کشت خالص و مخلوط با     رقم محلي خلر    

 تريتيکاله  و )سهند(ديم سردسير کشور     مناطق   معرفي شده براي  

هـاي کامـل        طـرح پايـه بلـوک      بـه صـورت   ) TYT85-14الين  (

) ۱۳۸۵-۸۷(به مدت دو سال     و چهار تکرار،      تيمار ۹تصادفي با   

. مورد بررسي قـرار گرفـت    زنجانخدابندهقات  يايستگاه تحق در  

 شــرقي و ۴۸ْ ۲۹'طــول جغرافيــايي محــل اجــراي آزمــايش در 

 متـر از سـطح      ۱۶۶۲ شمالي و ارتفـاع      ۳۶ ْ ۴۱'عرض جغرافيايي   

متـر   ميلي ۳۳۳متوسط بارندگي ساالنه اين منطقه      .  قرار دارد  دريا

 روز يخبنـدان در سـال، در منطقـه نيمـه            ۱۰۴وده و با داشـتن      ب

محل اجراي طـرح داراي     . گيردخشک و زير اقليم سرد قرار مي      

% ۶۶/۰شـن،   % ۱۶سـيلت،   % ۴۲رس،  % ۴۲خاکي با مشخصات    

 ۴۶۵گرم در کيلوگرم فسفر قابـل جـذب،          ميلي ۲/۱۲کربن آلي،   
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  …  ارزيابي فني و اقتصادي کشت مخلوط خلر با جو و تريتيکاله در

۹۵  

 . بـود ۷۵/۷گرم در کيلوگرم پتاسيم قابل جـذب و اسـيديته           ميلي

تيمارهاي آزمايش شامل کشت خالص ارقام جو، تريتيکاله، خلر         

 ۱ : ۳ و   ۱ : ۱،  ۳ : ۱هـاي     و کشت مخلوط اين گياهان با نسبت      

هاي کشت براسـاس    بذر مورد نياز براي هر يک از نسبت       . بودند

درصد قوه ناميـه، وزن هـزار دانـه و مـساحت کـرت، جداگانـه           

 يبـذرکار آزمايـش   سـتفاده از    توزين و پس از اختالط کامل، بـا ا        

بــا ، (Wintersteiger AG A-4910 Austrian)   اشــتايگرينتــرو

 کـشت  متـر  سـانتي  ۵-۴ در عمـق     متـر  سانتي ۲۰فواصل خطوط   

 و در نيمه اول آبان ماه هر سـال        زه  ييپاکشت به صورت    . گرديد

 ۴ خـط    ۶کرت آزمايشي مـشتمل بـر        اندازه هر  .صورت گرفت 

طور درهم و به صورت جـايگزيني       کشت مخلوط به     .بودمتري  

 خلـر،  ميزان مصرف بـذر   اي که با افزايش        به گونه  ،انجام گرفت 

 دارمقـ . ميزان بذر جو و تريتيکاله در واحد سطح کـاهش يافـت          

  تريتيکالــه ، جــو وخلــرهــاي خــالص   بــذر مــصرفي در کــشت

  . بود در هکتار کيلوگرم۱۴۶  و۱۵۵، ۲۵۰به ترتيب 

 با توجه به آزمون خاک و مقـادير         هنگام تهيه زمين در پاييز،    

. زياد فسفر و پتاسيم، از هيچ گونه کود شيميايي استفاده نگرديد          

هـاي بهـاري،    در نيمه اول ارديبهشت هر سال، قبل از قطع باران         

کود سرک مورد نيـاز بـراي هـر کـرت آزمايـشي، بـا احتـساب                 

 کيلـوگرم  ۷۵و مبناي مـصرف  )  مترمربع۸/۴(مساحت هر کرت   

 کود اوره، به صورت مجزا توزين و به طـور دسـتي و              در هکتار 

هاي هرز با   براي حذف اثر رقابت علف    . يکنواخت پخش گرديد  

هاي هـرز در بهـار    گياهان مورد بررسي در مخلوط، وجين علف      

  با هـدف توليـد     برداشت. در دو نوبت به روش دستي انجام شد       

ه زمـاني انجـام شـد کـ        در دهه سوم خرداد ماه هر سـال،          علوفه

 در اين زمان ه بود، که  خوبي توسعه يافت  ه   ب خلرهاي     اولين غالف 

خميري مرحله  مرحله شيري و ابتداي     اواخر  تريتيکاله در    جو و 

 رديـف ميـاني بـا    ۴هاي    بوته، برداشتزماندر . ندنرم قرار داشت  

 ۲از ارتفـاع    ت،   متر از ابتدا و انتهاي هـر کـر         ۵/۰رعايت فاصله   

 شگاهيي آزمانمونه. ند توزين گرديدطعق نيزممتري سطح سانتي

 بـه مـدت    و کيسه به آزمايشگاه منتقلوناز علوفه تر تيمارها در  

 پـس از    .قـرار داده شـد    لسيوس   درجه س  ۶۵ ساعت در آون     ۷۲

عملکـرد مـاده     ها، درصد ماده خـشک و     آنتعيين درصد رطوبت    

  .دي گردخشک محاسبه

 بـا   براي ارزيابي سـودمندي زراعـت مخلـوط و مقايـسه آن           

 Land) زراعت تک کـشتي، از شـاخص نـسبت برابـري زمـين     

equivalent ratio)) LER (  ــي ــد و وايل ــه توســط مي و ) ۲۴(ک

براساس سطح زمين زير کشت پيشنهاد گرديده اسـت، اسـتفاده           

  :نـسبت برابـري زمـين از فرمـول زيـر محاسـبه گرديـد              . گرديد

]۱[                                       G CLER LER LER= +  

]۲[                                              G GI GLER Y / Y=  

]۳[                                               C CI CLER Y / Y=  

 به ترتيب عملکرد خلر و غالت دانه ريز در کشت           YC و   YGکه  

يـز در کـشت      عملکرد خلر و غالت دانه ر      YCI و   YGIخالص و   

  .باشدمخلوط مي

براي تعيين ميزان رقابت بين گياهان و غالبيـت نـسبي يـک             

گونه بر گونه ديگر در کشت مخلوط، شـاخص ضـريب نـسبي             

) ۱۶(که توسط گوش  (Relative crowding coefficient)تراکم 

ايـن ضـريب،    . مورد استفاده قرار گرفته است، به کار بـرده شـد          

بين گياهاني است که بـا اسـتفاده از         کننده ميزان رقابت     مشخص

ضـريب  . انـد روش جايگزيني به صورت مخلـوط کـشت شـده         

  :شـود با اسـتفاده از فرمـول زيـر محاسـبه مـي           ) K(نسبي تراکم   

]۴[                                                    C GK K K= ×  

]۵[                            C CI GI C CI CIK Y Z /(Y Y ) Z= −  

]۶[                            GIGIGCIGIG ZYYZYK )/( −=  

 به ترتيب ضريب نسبي تراکم غـالت دانـه ريـز و             KG و   KCکه  

 YGI عملکـرد غـالت دانـه ريـز در کـشت مخلـوط،               YCIخلر،  

 نسبت مخلوط غـالت دانـه   ZCIعملکرد خلر در کشت مخلوط،    

انـه ريـز در      عملکرد غـالت د    YC نسبت مخلوط خلر،     ZGIريز،  

اگر . باشد عملکرد خلر در کشت خالص مي      YGکشت خالص و    

۱ =KC باشــد، در گياهــان جــو و تريتيکالــه، اثــر رقابــت درون 

ولي اگر ضريب نسبي تراکم . اي برابر استاي با برون گونه   گونه

برابـر واحـد باشـد، در مخلـوط         ) KG و   KC(براي هر دو گونـه      

در حـالتي کـه     . ار خواهد بود  حالت موازنه يا تعادل رقابت برقر     
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  ۱۳۹۱/  چهارمشماره  / دومسال  / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله 

۹۶  

ضريب نسبي تراکم براي هرگونه برابر واحد نباشد، گيـاهي کـه            

با ). ۲۳ و   ۲۲،  ۱۶(ضريب آن بيشتر است گياه غالب خواهد بود         

 باشد، ميزان محصول بـه دسـت        K>۱استفاده از اين معيار، اگر      

 K<۱اگـر   . آمده از کشت مخلوط کمتر از کشت خالص اسـت         

ودمند خواهد بود و در نهايت اگر چنانچه باشد کشت مخلوط س   

۱=K     گونه افزايش يا کاهشي نسبت      باشد در کشت مخلوط هيچ

  ).۲۲(شود به کشت خالص ديده نمي

هـا در کـشت مخلـوط و      براي ارزيابي رفتار هريک از گونـه      

اي اجزاي مخلوط از شـاخص    چنين رقابت بين و درون گونه      هم

 که توسط بانيـک و  (Actual yield loss) کاهش واقعي عملکرد

ايـن شـاخص    . ارائه گرديده است استفاده گرديـد     ) ۷(همکاران  

ميزان کاهش واقعي عملکرد هـر يـک از اجـزاي مخلـوط را در              

هاي کشت مورد   مقايسه با کشت خالص مربوطه براساس نسبت      

مقادير اين شاخص براسـاس فرمـول زيـر         . دهدمطالعه نشان مي  

  :شودمحاسبه مي

]۷[                                      G CAYL AYL AYL= +  

]۸[                      G GI GI G GAYL (Y / Z ) /(Y / Z )= −1  

]۹[                       C CI CI C CAYL (Y / Z ) /(Y / Z )= −1  

) AYL(مقادير مثبت و منفي شاخص کـاهش واقعـي عملکـرد            

تواند سودمندي و يا عدم مزيت کشت مخلوط را نـسبت بـه             مي

اين شاخص بـه نـوعي افـزايش و يـا           . کشتي آن نشان دهد   تک  

کاهش محصول هر يـک از گياهـان را در مقايـسه بـا محـصول                

کند و گياهان غالـب و مغلـوب را در          بيني شده ارزيابي مي   پيش

  .سازدکشت مخلوط مشخص مي

براي ارزيابي مزيـت اقتـصادي سيـستم کـشت مخلـوط، از             

 و (Monetary advantage index) هـاي مزيـت پـولي   شـاخص 

 کـه توسـط   (Intercropping advantage) مزيت کشت مخلـوط 

) ۱۴(و ديمـا و همکـاران       ) ۱۶(، گـوش    )۷(بانيک و همکـاران     

  :هـاي زيـر ارائـه شـده، اسـتفاده گرديـده اسـت             براساس فرمول 

]۷[                              MAI VCI LER / LER= × −1  

]۸[                                                LC IAIAIA +=  

]۹[                                             CCC PAYLIA ×=  

]۱۰[                                           GGL PAYLIA ×=  

ــه ترتيــب ارزش تجــاري PC و PGکــه  ــه ) قيمــت روز( ب علوف

 علوفه و قصيل جو خشک به ترتيـب         بهاي تهيه هرتن   (سيلويي

ــادل ۱۵۰۰۰۰۰ و ۲۴۰۰۰۰۰ ــه معـ ــال کـ  دالر ۱۲۵ و ۲۰۰ ريـ

 ريـال   ۱۲۰۰۰هر دالر معادل    (باشد در نظر گرفته شده است        مي

 دالر بـه    ۱۲۵(و جو   )  دالر به ازاي هر تن     ۲۰۰ ().منظور گرديد 

مقادير . باشد ارزش محصوالت مخلوط مي    VCIو  ) ازاي هر تن  

VCIگردد از فرمول زير محاسبه مي با استفاده:  

]۱۱[                                     CCIGGI PYPYVCI +=  

 افـزار بـا اسـتفاده از نـرم      هـا       تجزيه واريانس ساده و مرکب داده     

MSTAT-C) ۱۵ (بــا اســتفاده از صــفاتميــانگين .  شــدانجــام 

  .يدندمقايسه گرد% ۱ در سطح LSDآزمون 

  

  نتايج و بحث

  کرد ماده خشک و نسبت برابري زمينعمل

ها، اثر تيمارهاي مورد بررسي بـر ميـانگين         در تجزيه مرکب داده   

% ۱عملکرد ماده خشک و نسبت برابري زمين در سطح احتمال           

کمترين مقدار عملکرد ماده خشک از تيمار کـشت         . دار بود معني

. )۱جـدول   (به دست آمـد     )  تن در هکتار     ۵۹۲/۰( خالص خلر 

هاي کشت مخلـوط خلـر بـا جـو و تريتيکالـه،             ي نسبت در تمام 

ميانگين عملکرد ماده خشک مخلـوط بيـشتر از کـشت خـالص             

دامنه تغييرات ميزان افزايش محصول خلر در       . خلر به دست آمد   

 و در   ۳۹۰-۳۰۷هاي مختلف کـشت مخلـوط بـا جـو از            نسبت

افـزايش  .  درصد متفـاوت بـود     ۳۱۴-۱۸۲مخلوط با تريتيکاله از     

تـوان  خلوط خلر در مقايسه با کشت خالص آن را مي         محصول م 

به تفاوت در سيستم ريـشه ايـن گياهـان و اسـتفاده مطلـوب از                

کـشت گياهـان جـو و تريتيکالـه بـا           . شرايط محيطي نسبت داد   

هاي سطحي و افـشان در مجـاورت گيـاه خلـر کـه داراي               ريشه

شود که ريشه اين گياهـان در       باشد باعث مي  هاي عميق مي  ريشه

بقات مختلف خاک پراکنـده شـده و در مجمـوع آب و مـواد               ط

تثبيـت  . غذايي بيشتري از يک حجم معين از خاک جذب گردد         

هاي خلر يکـي ديگـر از عوامـل       بيولوژيک نيتروژن توسط ريشه   

  مؤثر در افزايش کارايي کشت مخلوط اين گياهان به شمار
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  …  ارزيابي فني و اقتصادي کشت مخلوط خلر با جو و تريتيکاله در

۹۷  

 کشت مخلوط در هاي مختلف  کاله از کل ماده خشک در نسبتيتيجو و تر و سهم هريک از گياهان خلر، ي مقايسه عملکرد نسب.۱جدول

  شرايط ديم منطقه خدابنده

  عملکرد نسبي

  از ماده خشک

  

  عملکرد ماده خشک

  دهنده مخلوط اجزاي تشکيل

  )تن در هکتار(

غالت دانه   جمع

  يزر
  خلر

درصد سهم 

جو و 

تريتيکاله از 

کل ماده 

  خشک

درصد سهم 

کل  خلر از

  ماده خشک
غالت   جمع

  دانه ريز
  خلر

  تيمارها

۱b - ۱a - ۱۰۰a ۵۹۲/۰ c - ۵۹۲/۰ a کشت خالص خلر  

۵۴۷/۱ a ۷۰۹/۰ c ۸۳۸/۰ b ۷۵/۶۶ c ۲۴/۳۳ c ۸۲/۱ a ۴۵۳/۱ bc ۳۶۸/۰ bc ۲۵ % خلر% ۷۵+ جو 

۵۸۰/۱ a ۸۰۵/۰ b ۷۷۵/۰ bc ۷/۷۰ bc ۷/۳۰ cd ۱۲/۲ a ۸۰۷/۱ abc ۳۱۳/۰ bcd ۵۰ % خلر% ۵۰+ جو 

۵۳۸/۱ a ۹۰۳/۰ ab ۶۳۵/۰ d ۷۵b ۹۵/۲۴ e ۳۱/۲ a ۰۸/۲ ab ۲۳۲/۰ cd ۷۵ % خلر% ۲۵+ جو 

۱b ۱a - ۱۰۰a - ۳۶/۲ a ۳۶/۲ a - کشت خالص جو  

۴۵۴/۱ a ۶۱۱/۰ d ۸۴۳/۰ b ۳۷/۵۸ d ۵۹/۴۱ b ۰۸/۱ bc ۶۸۲/۰ d ۴/۰ b ۲۵ % خلر% ۷۵+ تريتيکاله 

۵۱۰/۱ a ۸۲/۰ b ۶۹/۰ cd ۰۸/۷۲ b ۹۱/۲۷ de ۶۴/۱ ab ۳۹۲/۱ c ۲۴۶/۰ bcd ۵۰ % خلر% ۵۰+ تريتيکاله 

۵۶۹/۱ a ۹۵۱/۰ a ۶۱۸/۰ d ۹۳/۷۴ b ۰۴/۲۵ e ۰۲/۲ a ۸۲۳/۱ abc ۱۹۵/۰ d ۷۵ % خلر% ۲۵+ تريتيکاله 

۱b ۱a - ۱۰۰a - ۹۲/۱ a ۹۲/۱ abc - کشت خالص تريتيکاله  

۳۵۵/۱ ۸۴۹/۰  ۷۷۱/۰ ۲۲/۷۷  ۴۹/۴۰   ميانگين  ۳۳۵/۰ ۶۸۵/۱ ۷۶/۱ 

**۱۳۴/۰  **۰۹۵/۰  **۱۱۴/۰  **۴/۴  **۷۹/۴  **۶۴۶/۰  **۶۱۹/۰  **۱۴۹/۰  LSD) ۱(%  
  %۱ار در سطح احتمال دمعني: **

  

توان گفت گياه خلر در کـشت مخلـوط         به طوري که مي   . آيد مي

از نيتروژن آتمسفر و گياهان جو و تريتيکاله از نيتروژن موجـود            

در خاک استفاده نموده و بـه ايـن ترتيـب از نظـر جـذب مـواد                  

) ۲۳(مظـاهري   . انـد ايي به عنوان مکمل يکديگر عمل نموده      ذغ

عات خود بيـان نمـود اگرچـه در مخلـوط ذرت و لوبيـا         در مطال 

نسبت برابري زمين بيش از واحـد بـوده، ولـي هنگـامي کـه از                

هاي تثبيت نيتروژن در لوبيا جلوگيري به عمل آمـد هـر دو              غده

گياه براي جذب نيتروژن با يکديگر رقابت کرده، و مقدار نسبت           

  .برابري زمين از يک کمتر گرديد

گياه جو و تريتيکالـه از نظـر ميـانگين          بين کشت خالص دو     

بيـشترين مقـدار    . دار نبـود  عملکرد ماده خـشک، تفـاوت معنـي       

)  تن در هکتـار    ۳۶/۲(عملکرد ماده خشک را کشت خالص جو        

ميـانگين عملکـرد مـاده خـشک جـو در           . به خود اختصاص داد   

 درصد بيـشتر از کـشت خـالص تريتيکالـه           ۹/۲۲کشت خالص   

 تفـاوت در عملکـرد مـاده خـشک          .بـود )  تن در هکتـار    ۹۲/۱(

توان به تفاوت در گياهان جو و تريتيکاله در کشت خالص را مي       

. پتانسيل ژنتيکي و سازگاري آنها به شرايط محيطـي نـسبت داد           

مقايسه تيمارهاي کـشت مخلـوط خلـر بـا جـو و تريتيکالـه در         

هاي مشابه نيز نشان داد که ميانگين عملکرد ماده خـشک               نسبت

ط خلر با جو بيشتر از کـشت مخلـوط خلـر بـا              در کشت مخلو  

ايـن موضـوع بيـانگر      . باشـد   هاي مـشابه مـي        تريتيکاله در نسبت  

اي با جو رقم سهند نـسبت         مزيت کشت مخلوط اين گياه علوفه     

 تريتيکاله از نظر عملکـرد مـاده خـشک در           TYT85-14به الين   

به عبارت ديگر، تحت شرايط ديم، استفاده       . باشد  شرايط ديم مي  
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  ۱۳۹۱/  چهارمشماره  / دومسال  / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله 

۹۸  

تريتيکاله در کـشت  TYT85-14 از گياه جو سهند به جاي الين 

 مقايسه نتايج حاصل از اين تحقيق       .شود  مخلوط ترجيح داده مي   

هـا و       با مطالعات مشابهي که در اين زمينـه بـا اسـتفاده از گونـه              

هاي مختلـف غـالت دانـه ريـز، در مخلـوط بـا گياهـان                واريته

 ايـن نکتـه اسـت کـه         ساله انجـام گرديـده بيـانگر      اي يک  علوفه

هاي مختلف غالت دانه ريز و گياهـان        هاي زراعي واريته  ويژگي

هاي کـشت و رقابـت بـين اجـزاي ترکيـب در               اي، نسبت  علوفه

کــشت مخلــوط، بــر عملکــرد و کيفيــت علوفــه توليــدي تــأثير 

به طوري که در مطالعات متعدد نتايج متفاوتي در اين          . گذارد  مي

 عنوان مثال، تامپسون و همکاران      به. زمينه گزارش گرديده است   

گيـاه گنـدم، آنيـل و       ) ۲۷(گياه جو، روبرتس و همکـاران       ) ۲۹(

گياه يـوالف را    ) ۹(تريتيکاله و کابايرو و همکاران      ) ۴(همکاران  

از غالت مناسب براي کشت مخلوط با ماشک معمولي گـزارش           

  .اند كرده

 هاي مختلف کشت      با افزايش سهم جو و تريتيکاله در نسبت       

مخلوط، عملکرد نسبي و درصد سهم اين گياهان از ميانگين کل           

بـه طـوري کـه عملکـرد      . عملکرد ماده خشک افزايش نشان داد     

هـاي کـشت        نسبي و درصد سهم عملکرد ماده خشک در نسبت        

هـاي    خلـر بيـشتر از سـاير نـسبت    % ۲۵+ جو و تريتيکالـه     % ۷۵

ت هـاي کـش       نـسبت ). ۱جـدول   (کشت مخلوط اين گياهان بود      

غالت دانه ريز کمترين مقادير عملکرد نـسبي        % ۲۵+ خلر  % ۷۵

و عملکرد ماده خشک را در بين تيمارهاي کـشت مخلـوط دارا             

درصد سهم خلر از کل ماده خشک، با کاهش سـهم ايـن             . بودند

هاي مختلف کشت مخلوط، در مقايسه بـا کـشت              گياه در نسبت  

بـه  .  را از خـود نـشان داد       ايخالص خلر کاهش قابـل مالحظـه      

طوري که مقادير واقعي درصد سهم خلر از کـل عملکـرد مـاده              

دليـل ايـن موضـوع را       . خشک، کمتر از مقادير مورد انتظار بـود       

توان به باال بودن سرعت رشد نسبي گياهان جو و تريتيکالـه            مي

ايـن  . نسبت به خلر در مراحل اوليـه رشـد رويـشي نـسبت داد             

هاي سطحي و افشان در جـذب       ا بودن ريشه  گياهان به علت دار   

تـر از خلـر عمـل       رطوبت و مواد معدني خـاک سـطحي موفـق         

مصرف کود نيتروژنه سرک در اوايل بهار، عامل ديگري       . کنند مي

بر تحريک سرعت رشد گياهان جو و تريتيکاله بوده، به طـوري            

که اين عامل برتري رقابت اين گياهان نسبت به خلر را تـشديد             

  .کندمي

ــوچکي    ــي و ک ــدرآبادي حقيق ــک  ) ۲۸(ص ــرد ماش عملک

اي را در کشت خالص و مخلوط با گندم، به مدت دو              خوشه گل

در شرايط ديم ايستگاه تحقيقـات بـرزل آبـاد       ) ۱۳۷۵ -۷۷(سال  

در اين بررسـي  . شيروان خراسان شمالي مورد مقايسه قرار دادند      

اي در کشت مخلـوط تحـت تـأثير     خوشهنيز عملکرد ماشک گل 

و سـرعت   اين محققين خصوصيات تهـاجمي    . گندم قرار گرفت  

رشــد بــاال در گنــدم را دليــل اصــلي کــاهش عملکــرد ماشــک 

نتايج به دست آمده از اين بررسـي بـا         . اي بيان نمودند    خوشه گل

، المعي هروانـي و فخـر واعظـي         )۳۲(مطالعات يوسل و آوچي     

و صـدرآبادي حقيقـي و کـوچکي        ) ۲(، آلمو و همکاران     )۲۰(

ــاراداغ . مطابقــت داشــت) ۲۸( در آزمايــشي، عملکــرد ) ۱۸(ق

اي، ماشـک   خوشـه علوفه و دانه چهار گياه خلـر، ماشـک گـل          

 معمولي و مجاري را در کشت مخلوط با جو به مدت دوسـال            

در دانشکده کشاورزي قاضـي عثمـان پاشـا در        ) ۲۰۰۱ -۲۰۰۳(

هـر  در اين مطالعه،    . ترکيه در شرايط ديم مورد بررسي قرار داد       

 ايگيـاه علوفـه   % ۶۶اي با نسبت مشابه     يک از چهار گياه علوفه    

جو مخلوط و با کشت خالص جـو مـورد مقايـسه قـرار         % ۳۴+ 

اي در کـشت    در نتايج حاصل، عملکـرد گياهـان علوفـه        . گرفت

به طوري کـه    . مخلوط به شدت تحت تأثير گياه جو قرار گرفت        

 عملکرد ماده   اي از کل  درصد سهم عملکرد واقعي گياهان علوفه     

دامنـه  . بينـي شـده بـود     خشک، به مراتب کمتر از عملکرد پـيش       

اي از کل عملکـرد مـاده خـشک از          تغييرات سهم گياهان علوفه   

در اين مطالعـه، دليـل اصـلي        .  درصد متفاوت بود   ۳۳/۴ تا   ۸۶/۷

کاهش درصد سهم اين گياهان، به قدرت بـاالي جوانـه زنـي و              

  .ار نسبت داده شدچنين رشد سريع گياه جو در به هم

بين مقادير نسبت برابري زمين در تيمارهاي کشت مخلـوط          

مقـادير نـسبت برابـري زمـين، در کليـه           . دار نبـود  تفاوت معنـي  

هاي کشت مخلوط خلر با جو و تريتيکاله، بـيش از عـدد               نسبت

يک بوده که بيانگر مزيت کشت مخلوط اين دو گياه نـسبت بـه              
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. باشـد   ملکرد مـاده خـشک مـي      کشتي آنها از نظر ميانگين ع     تک

دامنه تغييرات مقادير نسبت برابري زمـين در تيمارهـاي کـشت            

 ۵۸ – ۴۵ متفـاوت بـوده کـه گويـاي          ۵۸/۱ تا   ۴۵۴/۱مخلوط از   

کـشتي ايـن    درصد اضافه محصول کشت مخلوط نسبت به تـک        

هاي حاصل از اين بررسـي بـا نتـايج          نتايج داده . باشدگياهان مي 

، تونـا و اورک     )۱۷(، اپتـاس    )۱(مکاران  مطالعات آل بايراق و ه    

ــانلي و تــرک )۳۰( ) ۲۱(و ليتورگيــديس و همکــاران ) ۶(، باالب

کـن  ، اصالن و گل   )۹(مطابقت، ولي با نتايج کابايرو و همکاران        

محققـين اخيـر،    . مغـايرت داشـت   ) ۸(و بائوبا و همکـاران      ) ۵(

غـالت دانـه ريـز را    % ۵۰ +اي  بقوالت علوفه % ۵۰نسبت کشت   

پائيزه، بهـاره و    (زمان کشت   . ي کشت مخلوط توصيه نمودند    برا

اي و    ، ارقـام زراعـي مـورد اسـتفاده از گياهـان علوفـه             )انتظاري

غالت، ميـزان و پـراکنش بارنـدگي و مقـادير بـذر مـصرفي در                

توانند از فاکتورهاي مهم اخذ نتايج متفاوت    هاي کشت مي    نسبت

) ۹(رو و همکـاران     و کابـاي  ) ۱۰(کار و همکـاران     . به شمار آيند  

هـاي بـذر و قـدرت     انتخاب گونه و ارقام زراعي مناسب، نسبت      

دهنـده کـشت مخلـوط را از عوامـل مهـم             رقابت اجزاي تشکيل  

يابي به توليـد علوفـه بـا عملکـرد و کيفيـت خـوب               براي دست 

  .گزارش نمودند

  

    Competition indices)   (هاي رقابتشاخص

 ارائـه   ۲جـدول   در  ) K(مقادير شاخص ضـريب نـسبي تـراکم         

اين مقادير در کليه تيمارهاي کشت مخلوط بيشتر        . گرديده است 

از يک بوده و بيانگر سودمندي زراعت مخلوط و استفاده بهتر از     

از ). ۲۳ و ۲۲، ۷(باشـد   شرايط محيطي در اين نحوه کـشت مـي        

طرفي، مقادير ضريب نسبي تـراکم جـو و تريتيکالـه در تمـامي              

اي خلـر   وط بيشتر از ضـريب گيـاه علوفـه        تيمارهاي کشت مخل  

اي بوده که گوياي اين است که اثر رقابـت درون و بـرون گونـه              

برابر نبوده و گياهان جو و تريتيکاله در کليه تيمارها نبات غالب            

در کليه تيمارهاي کشت مخلوط، مقادير کاهش واقعي        . باشندمي

ــه    ــو و تريتيکال ــان ج ــرد گياه ــوده و  ) AYLC(عملک ــت ب مثب

دهنده آن است که محصول واقعي ايـن گياهـان در کـشت              نشان

بينـي شـده بـوده و از عوامـل       مخلوط بيـشتر از محـصول پـيش       

بــه عبــارت ديگــر، . انــدمحيطــي رشــد اســتفاده بيــشتري کــرده

هاي مثبـت ايـن شـاخص در گياهـان جـو و تريتيکالـه                عالمت

اي و غالـب    دهنده برتري اين گياهان در رقابت بـين گونـه          نشان

 دامنـه  .باشـد بودن آنها در کشت مخلوط نسبت به گياه خلر مـي      

تغييرات مقادير اين شاخص در گياهان جو و تريتيکاله به ترتيب 

ــا + ۴۶۳/۱از  ــود+ ۱۷۵/۰ت ــاخص  . ب ــادير ش ــراي AYLGمق  ب

تريتيکاله % ۲۵خلر،  % ۷۵+ جو  % ۲۵هاي کشت مخلوط      نسبت

اي مـابقي   خلر منفي و بـر    % ۵۰+ تريتيکاله  % ۵۰خلر و   % ۷۵+ 

 بيشترين مقدار کـاهش واقعـي عملکـرد، از        . تيمارها مثبت بود  

ــسبت ــاي کــشت ن ــر % ۷۵+ جــو % ۲۵ه % ۵۰و ) -۱۷۱/۰(خل

منفي بودن مقـادير    . حاصل شد ) -۱۶۸/۰(خلر  % ۵۰+ تريتيکاله  

کاهش واقعي عملکرد در اين تيمارها، گوياي قـدرت کـم ايـن             

به طوري که   . باشدمياي در رقابت با جو و تريتيکاله        گياه علوفه 

عملکرد واقعي اين گياهان در کـشت مخلـوط کمتـر از مقـادير              

 در ايـن سـه تيمـار کـشت        AYLtotalمقـادير   . بيني شده بود  پيش

نشان داد که افزايش عملکرد مـاده خـشک جـو و تريتيکالـه در               

مخلوط توانسته است کاهش عملکرد ماده خشک خلر را جبران          

يش محصول جو و تريتيکاله در کـشت        اي که افزا  به گونه . نمايد

مخلوط اين تيمارها بيش از کاهش محصول خلـر بـوده و تـأثير         

  .باشدرقابت دو گياه به حالت مکملي مثبت مي

  

   Economic indices)   (هاي اقتصاديشاخص

 در هر يک ار تيمارهاي کـشت        MAI و   IAهاي  مقادير شاخص 

 در محاسـبات    . ارائه شده اسـت    ۲مخلوط به تفکيک در جدول      

اين دو شاخص، بهاي تهيه هر تن علوفه خشک، قـصيل جـو و              

 ۲۰۰ ريال که معادل     ۱۵۰۰۰۰۰ و   ۲۴۰۰۰۰۰تريتيکاله به ترتيب    

مثبـت بـودن    . باشد، در نظر گرفتـه شـده اسـت         دالر مي  ۱۲۵و  

 گوياي سـودمندي و مزيـت       MAI و   IAtotalهاي  مقادير شاخص 

اله و استفاده بهتر از     اقتصادي کشت مخلوط خلر با جو و تريتيک       

کشتي آنها  منابع در دسترس توسط اين دو گياه در مقايسه با تک          

  در بـين تيمارهـاي کـشت مخلـوط، بيـشترين مقـادير            . باشدمي
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  ۱۳۹۱/  چهارمشماره  / دومسال  / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله 

۱۰۰  

   کشت مخلوطيمارهاي در تيت پوليمز ت کشت مخلوط وي عملکرد، مزي، کاهش واقعيب تراکم نسبير ضريسه مقاديمقا. ۲جدول

مزيت 

  پولي
  ضريب نسبي تراکم    کاهش واقعي عملکرد   کشت مخلوطمزيت 

  تيمارها

MAI IAtotal IAC IAG  AYLtotal AYLC AYLG  K  KC KG  
  

۲۴/۹۰  ۶۷/۱۴۸+  ۸۸/۱۸۲+  ۲/۳۴-    ۲۹۲/۱+  ۴۶۳/۱+  ۱۷۱/۰-    ۶۳۶/۲+  ۸۱/۴+  ۵۴۸/۰+  
% ۷۵+ جو % ۲۵

 خلر

۸۹/۱۰۵  ۷۸/۷۷+  ۳۸/۶۶+  ۴/۱۱+    ۵۸۸/۰+  ۵۳۱/۰+  ۰۵۷/۰+    ۶۷/۳+  ۲۶۸/۳+  ۱۲۲/۱+  
% ۵۰+ جو % ۵۰

 خلر

۱۸/۱۰۷  ۴۸/۱۳۵+  ۸۸/۲۱+  ۶/۱۱۳+    ۷۴۳/۰+  ۱۷۵/۰+  ۵۶۸/۰+    ۷۸/۴+  ۴۷۶/۲+  ۹۳/۱+  
% ۲۵+ جو % ۷۵

 خلر

۶/۵۱  ۸۳/۳۲+  ۶۳/۵۲+  ۸/۱۹-    ۳۲۲/۰+  ۴۲۱/۰+  ۰۹۹/۰-    ۱۴۶/۱+  ۶۵۲/۱+  ۶۹۴/۰+  
  تريتيکاله% ۲۵

 خلر% ۷۵ + 

۳۸/۷۵  ۶۵/۲۲+  ۲۵/۵۶+  ۶/۳۳-    ۲۸۲/۰+  ۴۵۰/۰+  ۱۶۸/۰-    ۸۷/۱+  ۶۳۶/۲+  ۷۱۱/۰+  
  تريتيکاله% ۵۰

 خلر% ۵۰ + 

۷۸/۹۶  ۸۵/۹۶+ ۲۵/۳۳+ ۶/۶۳+   ۵۸۴/۰+ ۲۶۶/۰+ ۳۱۸/۰+   ۲۷/۹+ ۲۶۴/۶+ ۴۷۳/۱+ 
  تريتيکاله% ۷۵

 خلر% ۲۵ + 

  ميانگين +۰۸/۱ +۵۲/۳ +۸۹/۳   +۰۸۴/۰ +۵۵۱/۰ +۶۳۵/۰   +۱۰۱ +۸۸/۶۸ +۷۱/۸۵  ۸۵/۸۷

. باشد در نظر گرفته شـده اسـت        دالر مي  ۱۲۵ و   ۲۰۰ ريال که معادل     ۱۵۰۰۰۰۰ و   ۲۴۰۰۰۰۰به ترتيب   بهاي تهيه هرتن علوفه و قصيل جو خشک         

  . ريال منظور گرديد۱۲۰۰۰در اين محاسبات، هر دالر معادل 

  

IAtotal) ۶۷/۱۴۸ (+  وMAI) ۱۸/۱۰۷ (+    به ترتيب از تيمارهاي

% ۲۵+ جـو   % ۷۵جو و نـسبت     % ۲۵+ خلر  % ۷۵ نسبت کشت 

 در کليـه تيمارهـاي      MAI و   IAtotalمقـادير   . خلر حاصل شـد   

کشت مخلوط خلر با جو بيـشتر از کـشت مخلـوط خلـر بـا                 

تريتيکاله بوده و بيانگر مزيت اقتـصادي کـشت مخلـوط جـو             

با افزايش سـهم جـو و تريتيکالـه         . باشدنسبت به تريتيکاله مي   

بـه  .  افزايش يافـت   MAIهاي کشت مخلوط، مقادير     در نسبت 

جـو  % ۷۵هاي کشت    از نسبت  MAIمقدار  طوري که بيشترين    

ــر حاصـــل شـــد% ۲۵+ و تريتيکالـــه  و ) ۱۶(گـــوش . خلـ

در مطالعات خود چنـين اظهـار    ) ۲۲(ليتورگيديس و همکاران    

داشتند که باال بودن مقـادير نـسبت برابـري زمـين و ضـريب               

نسبي تراکم در تيمارهـاي کـشت مخلـوط بيـانگر سـودمندي       

 سـبب افـزايش مقـادير    اقتصادي سيستم کشت مخلوط بوده و  

هـاي فـوق در       مقايسه مقادير شاخص  . شود  مي MAIشاخص  

اين بررسي نيز تأييدي بر اخذ نتايج مشابه بـا محققـين اخيـر              

  .است

  

   گيرينتيجه

 از اين تحقيق نشان داد کـه کـشت مخلـوط            به دست آمده  نتايج  

ـ . خلر نسبت به کشت خالص اين گياه ارجحيت دارد  عـالوه،  ه ب

ين گياه با جو به دليل برتـري در عملکـرد مـاده             کشت مخلوط ا  

خشک، نسبت برابري زمين و مزيت اقتصادي به کشت مخلوط          

چنين در بين تيمارهاي مورد  هم. شودبا تريتيکاله ترجيح داده مي 

تــرين خلــر مناســب% ۲۵+ جــو % ۷۵بررســي، کــشت مخلــوط 

ــده   ترکيــب کــشت مخلــوط در شــرايط ديــم در منطقــه خدابن

  .شدتشخيص داده 
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