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  چكيده

و زمسـتان سـال    زییدر پـا  یشیآزما ،یکود دام يمارهایدر ت میو شبدر برس یزراع والفیکشت مخلوط  بیترک نیترمناسب نییتعمنظور به

خـرد شـده در قالـب طـرح      يهـا صورت کـرت به دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان یدر مزرعه پژوهش 1394-95 یزراع

تـن در هکتـار از    36 و 24، 12در چهار سطح صـفر،   یکود دام يمارهایپژوهش ت نیشد. در ا نجامبا سه تکرار ا یتصادف کامل يهابلوك

ـ کشت خالص  در پنج سطح نیگزیکشت مخلوط جا يهاو نسبت یاصل يهاشده در کرت دهیپوس يمنبع کود گاو   درصـد  75، (A) والفی

) و کشت خالص شـبدر  Dدرصد شبدر ( 75+  والفیدرصد  25، (C)درصد شبدر  50 + والفیدرصد  50، (B)درصد شبدر  25+  والفی

)E50 مـار یدر هکتـار) از ت  لـوگرم یک 12849عملکرد علوفه خشک ( نیشترینشان داد که ب جیدر نظر گرفته شدند. نتا یفرع يها) در کرت 

درصد شبدر  بـا سـطح    75+  والفیدرصد  25 ماریاز تدر هکتار)  لوگرمیک 41388درصد شبدر و عملکرد علوفه تر ( 50+  والفیدرصد 

از خاك  تروژنیدرصد شبدر و برداشت ن 100 ماریدرصد) از ت 41/3علوفه ( تروژنین زانیم نیشتریدست آمد. ببه یتن در هکتار کود دام 36

 50 مـار یت زدر هکتـار) ا  لـوگرم یک 68/52درصد) و برداشت فسـفر از خـاك (   41/0فسفر ( زانیم نیدر هکتار) و باالتر لوگرمیک 65/384(

درصد) با سطح  77/18فروکتوز ( زانیم نیباالتر نیحاصل شد. همچن یتن در هکتار کود دام 36درصد شبدر  با سطح  50+  والفیدرصد 

 میمقدار کلس نیشتریدست آمد. ببهخالص  والفی ماریاز ت یتن در هکتار کود دام 24) با سطح 82/3و گلوکز ( یتن در هکتار کود دام 36

ـ درصد  75 ماری) از تتریگرم بر لیلیم 66/64آهن علوفه ( زانیم نیکشت خالص شبدر و باالتر ماریدرصد) از ت 92/1( درصـد   25+  والفی

بـا   همـراه  تـروژن ین کننـده  تیعنوان تثببه میاستفاده از شبدر برس ،یکلطوردست آمد. بهبه یتن در هکتار کود دام 24با سطح  میشبدر برس

  .مفید استحصول عملکرد مطلوب  يبرا ،یتن در هکتار کود دام 36مصرف  باو  یزراع والفی
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  مقدمه

هـا و جبـران   هاي کشاورزي براي کاهش مصرف نهـاده در نظام

ناشـی   محیطیزیستهاي رو به افزایش تولید، کاهش آثار هزینه

از مصرف بیش از حد مواد شیمیایی و حفظ حاصلخیزي خاك، 

اي مدیریتی بـا رویکـرد توسـعه کشـت گیاهـان      هاصالح روش

عنوان جایگزین کودهـاي شـیمیایی رو بـه    ساله بهاي یکعلوفه

). بنـابراین کـاهش مصـرف کودهـاي     19و  11افزایش اسـت ( 

تواند نقش مـؤثري  شیمیایی و یا افزایش کارآیی مصرف آنها می

محیطی داشته باشـد. کشـت مخلـوط    در کاهش آلودگی زیست

هــا بــراي کــاهش تــرین راهگــوم یکــی از متــداوللگــوم و غیرل

محیطی ناشی از اضافه کـردن کـود نیتـروژن    هاي زیستنگرانی

دلیـل اسـتفاده بهینـه از منـابع     ). در کشت مخلـوط بـه  2( است

محیطی میزان تولید در هر قطعه از زمین و در هر واحد از زمان 

دي، ایـن، بهبـود عملکـرد اقتصـا     بـر عالوه) 17یابد (افزایش می

) و قابلیـت کـاهش دادن   4محیطـی ( هاي زیستکاهش آلودگی

) و در نتیجـه جلـوگیري از   26هاي هـرز ( معضل آفات و علف

هاي همکار از دیگر مزایاي این کاهش عملکرد یک یا تمام گونه

  ). 13( استکشتی هاي زراعی تکنوع کشت و مقایسه با سیستم

هـان زراعـی   تغذیه گیاه نقش مهمی در بهبـود عملکـرد گیا  

ی که توجه روزافزون به تغذیه گیاهان زراعـی  یهاعاملاز  ،دارد

توان به محدودیت منابع خاك و آب، هزینه می ،شودمیرا باعث 

هاي غیرآلی، افزایش تقاضا براي غذا بر اثـر افـزایش   بیشتر کود

ناشی  محیطیزیستهاي جمعیت دنیا، نگرانی نسبت به آلودگی

هاي شـیمیایی و افـزایش تقاضـا    زیاد کوداز مصرف نامتعادل و 

براي غذاي بـا کیفیـت خـوب بـر اثـر بهبـود کیفیـت زنـدگی         

). افزودن مواد آلی 10کنندگان در سراسر دنیا اشاره کرد (مصرف

ها، افـزایش نفوذپـذیري   به خاك سبب افزایش پایداري خاکدانه

آب در خاك، افزایش ظرفیت نگهـداري آب در خـاك، کـاهش    

شود در مقابل نفوذ ریشه و بهبود تهویه خاك می مقاومت خاك

). 6دهـد ( که در نهایت رشد گیاه و جذب عناصر را افزایش می

نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روي، مس و منگنز 

 بنابراین هستند،از عناصر ضروري براي تغذیه گیاه، انسان و دام 

تنهـا بـراي رشـد    ان نـه  مناسب از آنهـا در گیاهـ   وجود غلظت

بلکه در زنجیره غذایی براي سالمتی انسـان و دام   مطلوب گیاه،

). در این راستا مصرف کود دامـی  22و  5اهمیت زیادي دارد ( 

عنوان یک ماده آلی زاید صـنعت دامپـروري در خـاك بـراي     به

یابی به غلظت مناسب عناصر غذایی در گیاهـان، افـزایش   دست

هداشت محـیط زیسـت اهمیـت    تولید محصوالت کشاورزي و ب

اي در تغذیه دام و در نتیجه تأمین نیاز انسان دارد. گیاهان علوفه

هاي دامی، اهمیت زیادي دارند. در ایران به کمیـت و  به فراورده

ر گیاهان زراعی، اي در مقایسه با سایکیفیت تولید گیاهان علوفه

ت که از یک سو موجب کمبـود گوشـت و   کمتر توجه شده اس

لبنی و پایین آمدن کیفیت آنها شده و از سوي دیگر فشـار   مواد

باعث نـابودي بخـش عظیمـی از پوشـش گیـاهی       ،دام بر مراتع

). کـود دامـی   26موجود و افزایش فرسایش خاك شده اسـت ( 

اي از عناصـر  ضمن افزودن و در دسـترس قـرار دادن مجموعـه   

، Bمصـرف ( ) و کـم N ،P ،K ،S ،Mg ،Caضروري پرمصـرف ( 

Fe ،Mn ،Cu بــا بهبــود ســاختمان خــاك و همچنــین افــزایش (

ظرفیت نگهداري رطوبت باعث ایجاد بستر مناسب بـراي رشـد   

شـود  دنبال آن افزایش رشد سبزینگی گیاهان مـی بهتر ریشه و به

). جذب و استفاده از عناصر غذایی توسط گیاهـان زراعـی   12(

در ایـن امـر    ،باید تا حد امکان بـا کـارآیی بـاال صـورت گیـرد     

هاي کشت مخلوط در جستجوي عناصر غذایی در طول سیستم

دلیـل تفـاوت در عمـق توسـعه ریشـه، جـذب       پروفیل خاك به

باشـند و یـا   هاي خالص در دسترس نمـی عناصري که در کشت

اجزاي کشت مخلوط تحقـق  دلیل تفاوت در طول دورة رشد به

 ) گیـاهی از .Avena sativa Lیوالف بـا نـام علمـی (    ).29بد (ای

) سـازگار بــا منـاطقی بــا شــرایط   Poaceaeخـانواده گنــدمیان ( 

یـوالف بـراي    ،هوایی سرد و معتدل است. در میان غـالت وآب

ها داراي کیفیت بسیار مناسبی تولید علوفه خشک و مصرف دام

). در آزمایشی با کشت مخلوط بهاره شبدر برسـیم و  15( است

بدر برسـیم بـه   هاي مختلف یوالف با افزودن شیوالف در تراکم

یوالف، کیفیت علوفه افزایش یافت. این امر ممکن است سـبب  

علوفه براي تقویت بـاروري دام  افزایش مصرف و قابلیت هضم 
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  آزمایشاجراي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل  .1 جدول

 عمق
(cm) 

 ماده آلی

(%) 
  پتاسیم

(mg/kg) 

 هدایت الکتریکی

(dS m) 
pH 
 

 رفسف
(mg/kg) 

 نیتروژن

(%) 
 بافت خاك

 
 رسی 06/0 87/5 2/8 6/4 214 1/0 0- 30

 
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کود گاوي مورد استفاده در آزمایش .2جدول 

  پتاسیم
(mg/kg) 

 فسفر
(mg/kg) 

 نیتروژن

(%) 
  اسیدیته

 هدایت الکتریکی

(dS m) 

3462 718 43/2 3/7  1/3  

  

اي خوشه). بررسی کشت مخلوط یوالف و ماشک گل17شود (

نشان داد با کاربرد کم نهاده، عملکرد علوفه بیشتري را نسبت به 

  ).20اي تولید کردند (خوشهکشتی یوالف و ماشک گلتک

هــدف از اجــراي ایــن آزمــایش بررســی اثــر کــود گــاوي  

ی کمپوست شده بر عملکرد علوفه شبدر برسیم و یوالف زراعـ 

  در سیستم کشت مخلوط در راستاي کشاورزي پایدار بود.

  

  هامواد و روش

ارزیــابی کشــت مخلــوط یــوالف و شــبدر، از نــوع  منظــوربــه

(کـود گـاوي    دامی هاي جایگزینی در سطوح مختلف کودسري

در  1394، آزمایشـی در پـاییز و زمسـتان سـال     کمپوست شده)

دانشــگاه علــوم کشــاورزي و منــابع طبیعــی مزرعــه پژوهشــی 

کیلومتري شمال شرقی شهرسـتان اهـواز)، اجـرا     35( خوزستان

تعیین خصوصیات فیزیکی و  منظوربهشد. قبل از انجام آزمایش 

و  متـر سـانتی  30صـفر تـا   شیمیایی خاك محل آزمایش از عمق

ــه ــه صــورتب ــرداري خــاك انجــام تصــادفی نمون شــد، و در ب

زم به ذکر است که ال دششناسی دانشگاه تجزیه آزمایشگاه خاك

کشت مخلوط شـنبلیه و   ه بود،کشت قبل که در زمین انجام شد

  ).1جو بوده است (جدول 

بار خرد شـده (اسـپلیت   هاي یکطرح کرت صورتبهآزمایش 

تکـرار انجـام    سههاي کامل تصادفی با پالت)، در قالب طرح بلوك

 در چهـار سـطح   فـاکتور اصـلی   عنـوان بـه دامی شد که در آن کود 

 تن در هکتار از منبع کود گاوي پوسیده شده) 36و  24، 12 (صفر،

و  )24( آن در خود دانشگاه انجـام شـد   سازيکه محل تهیه و آماده

فاکتور فرعـی در پـنج سـطح     عنوانبهنسبت کشت اجزاي مخلوط 

)A،کشت خالص یوالف : B :75  درصد شبدر  25درصد یوالف و

 D :25شـبدر برسـیم،    درصـد  50درصد یـوالف و   C :50 برسیم،

: کشـت خـالص شـبدر    Eدرصد شبدر برسیم،  75درصد یوالف و 

مورد  شده مشخصات کود دامی پوسیده .شدبرسیم)، در نظر گرفته 

اعمـال کـود فسـفر از منبـع      آورده شده است. 2استفاده در جدول 

کیلـوگرم در هکتـار و در    80میـزان  ، به5O2(P( فسفات تریپلسوپر

با خاك مخلوط شد و کود شـیمیایی نیتـروژن در    نهنگام تهیه زمی

خـط کاشـت    12 این آزمایش مصرف نشد. هر کرت فرعی شـامل 

هاي شد. کرتمتر از هم در نظر گرفته سانتی 20است که به فاصله 

شـد. فاصـله   در نظر گرفتـه  متر  دومتر و عرض سه فرعی، به طول 

هـاي اصـلی   متر و فاصله بین کـرت سانتی 50هاي فرعی بین کرت

متر در نظر گرفته شد. در طول هر  دومتر و فاصله بین تکرارها  یک

د. پـس  شحاشیه منظور  عنوانبهنیم متر از باال و پایین  ،خط کشت

بنـدي و ایجـاد نهرهـاي آبیـاري،     از اجراي عملیات زراعی، کـرت 

در اوایل آبان، بذرها کاشت  براساس نقشه طرح اقدام به کشت شد.

 خطی انجام شد. صورتبه وزمان هم صورتبهدن هوا با مساعد ش

 5/0م متـر و بـراي شـبدر برسـی    سـانتی  4 - 5ف عمق کشت یـوال 

 شـده  تحقیقات انجام سابقه به توجه . بامتر در نظر گرفته شدسانتی

 زراعی یوالف و برسیم شبدر مطلوب تراکم بررسی، مورد منطقه در

مبنـاي   نظر گرفتـه شـدند.  در  مترمربع در بوته 200 و 80 ترتیببه

شـد. بـا    برداشت علوفه در این آزمایش گیاه یوالف در نظر گرفتـه 

یی منطقه و با رسیدن رویش گیـاه یـوالف   هواوآبتوجه به شرایط 

حـدوداً در نیمـه دوم    خمیـري، برداشـت   - مرحله شیري يدر ابتدا
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. مسـاحت برداشـت بـراي هـر     م انجام شـد أتو صورتبهاسفندماه 

مربع در نظر گرفته شد. رقم شـبدر مـورد اسـتفاده    ترمحصول یک م

کارامل بود و براي کشت یوالف از تـوده محلـی اصـفهان اسـتفاده     

شد. بذرهاي هر دو ارقام گیاهی مورد استفاده از شرکت پاکان بـذر  

سه بوتـه   ،تعیین عملکرد علوفه خشک منظوربهاصفهان تهیه شدند. 

مدت گراد بهدرجه سانتی 70ن در دماي از هر گیاه جدا شد و در آو

ساعت قـرار گرفـت و سـپس وزن شـد. برداشـت نیتـروژن و        48

  ).18محاسبه شدند ( )2) و (1(برداشت فسفر از طریق روابط 

)1(   

  )= برداشت نیتروژن/ نیتروژن علوفه 100( ×ماده خشک کل علوفه تولیدي   

)2(  

  فسفر داشتبر)= / فسفر علوفه 100( ×ماده خشک کل علوفه تولیدي   

روکتـوز بـا اسـتفاده از فنـاوري     صفات کلسیم، فسـفر، گلـوکز و ف  

سســه در آزمایشــگاه مؤ NIRســنجی مــادون قرمــز نزدیــک طیــف

هـا و مراتـع کشـور براسـاس روش معرفـی شـده       تحقیقات جنگل

ــاران (  ــري و همک ــط جعف ــتگاه  16توس ــا دس ــدل  Perten) و ب م

Inframatic 8620 گیري آهن از دستگاه گیري شد. براي اندازهاندازه

آنـالیز  استفاده شـد.   Contraa300مدل  Analytickjeneجذب اتمی 

جـام شـد. مقایسـه    ان SASافـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم    آماري داده

ـنج درصـد صـورت      LSDها به روش آزمـون  میانگین در سـطح پ

  گرفت.

  

  نتایج و بحث

 هاي کشت مخلـوط نتایج نشان داد که سطوح کود دامی و نسبت

سـطح   .)3جدول ( داري داشتندبر عملکرد علوفه خشک اثر معنی

تن در هکتار کـود دامـی بیشـترین عملکـرد علوفـه خشـک        36

درصـد   درصد یوالف + 50کیلوگرم در هکتار) از تیمار  12849(

تن در هکتـار کـود دامـی و کمتـرین عملکـرد       36شبدر با سطح 

 والص شبدر کیلوگرم در هکتار) از تیمار خ 2724( علوفه خشک

). نتـایج  4دسـت آمـد (جـدول    سطح شاهد (صفر) کود دامی  به

تحقیقات نشان داده است که برتري اکولوژیـک کشـت مخلـوط،    

مـد از منـابع منـابع موجـود نسـبت بـه کشـت        اتفاده کارنتیجه اس

برتـري بیولوژیـک    ،جداگانه خواهند داشـت. بـه عبـارت دیگـر    

قابـت بـین   خـالص وقتـی اسـت کـه ر    زراعت مخلوط به کشت 

اي کمتر باشد گونهاي براي منابع رشد نسبت به رقابت درونگونه

)28 .(  

نتایج آزمایش در ارزیابی عملکرد علوفه تر نشان داد که سطوح 

د دامـی و  هاي کشت مخلوط و اثـر متقابـل کـو   کود دامی و نسبت

 .)3ل داري بر این صفت داشتند (جـدو یهاي مخلوط اثر معننسبت

 41388میـانگین نشـان داد کـه بیشـترین عملکـرد (      نتایج مقایسـه 

درصـد شـبدر    75درصد یوالف +  25در هکتار) از تیمار  کیلوگرم

ایـن   کـه طـوري بـه دست آمد تن کود دامی در هکتار به 36با سطح 

داري نداشـت و  میزان با سایر تیمارهـاي مخلـوط اخـتالف معنـی    

ر خـالص  کیلـوگرم در هکتـار) از تیمـا    13947( کمترین عملکـرد 

). بـا  4دست آمد (جدول یوالف با سطح شاهد (صفر) کود دامی به

 ،هاي مخلـوط توان استنباط کرد که در نسبتمی ،نتایج این توجه به

تـوان  بنابراین مـی  است،عملکرد وزن تر بیشتر از تیمارهاي خالص 

گفت افزایش نسبت یوالف در مخلـوط بـا شـبدر سـبب افـزایش      

تـوان بـه دالیلـی    ت و این موضوع را میعملکرد علوفه تر شده اس

 مربـوط  همچون عملکرد بیوماس باالتر یـوالف نسـبت بـه شـبدر    

) گزارش کردنـد کـه کشـت مخلـوط     1دانست. انصار و همکاران (

غالت، علوفه بیشتر و با کیفیت بهتـري نسـبت بـه کشـت خـالص      

عملکرد علوفه تر یـوالف   ،کند. با افزایش کود دامیغالت تولید می

طورکلی باالتر بودن عملکـرد  در نیز افزایش عملکرد داشت. بهو شب

توان به اثـر مثبـت   تن در هکتار را می 36علوفه تر در سطح کودي 

) موجود در کـود دامـی بـر رشـد رویشـی و      NPKعناصر ماکرو (

زایشی و قابلیت جذب باالي این گیاهان براي ایـن عناصـر نسـبت    

  داد.  

- که سطوح کود دامی و نسـبت  نتایج تجزیه واریانس نشان داد

کتورها بر نیتروژن علوفه اثـر  هاي مختلف کشت و اثر متقابل این فا

هـا،  میانگین با توجه به مقایسه). 3داري را نشان دادند (جدول معنی

بیشترین میزان نیتروژن علوفه در کشت خالص شبدر و بـا مصـرف   

درصـد   39/3و  41/3ترتیـب بـا   تن کود دامی درهکتار به 36و  24

درصـد   25دست آمد. با ایـن حـال، تیمارهـاي کشـت مخلـوط      به
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  مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک، عملکرد علوفه تر، برداشت نیتروژن از خاك و برداشت فسفر از خاك تحتنتایج  .4جدول 

  هاي کشت مخلوطسطوح کود دامی و نسبت

  تیمار
  کعملکرد علوفه خش

)kg/ha(  

 عملکرد علوفه تر

)kg/ha(  

 برداشت نیتروژن از خاك

)kg/ha(  

 برداشت فسفر از خاك

)kg/ha(  

a1F 4520/9k 13947i 139/63jk 5/710i 

b1F  4054/6kl 14055hi 117/83lk 13/173fheg 

c1F  3119/0ml 17912fhg 92/96l 9/273hi 

d1F  4641/3kj 16430ihg 142/43jki 12/740fhg 

e1F  2724/7m 18110fg 88/09l 5/347i 

a2F  6662/1fhg 19947feg 177/31gh 10/023hig 

b2F  5928/2ih 22141e 177/85gh 14/803feg 

c2F  5517/5ij 21497fe 170/97ghi 13/390fheg 

d2F  6547/6hg 26870d 200/09gf 17/100fe 

e2F  4903/1kj 22323e 159/42jhi 17/843e 

a3F  8012/0e 31040c 211/92f 8/840hi 

b3F  9596/2dc 30340cd 273/50dc 34/790c 

c3F  9952/6dc 33012cb 292/16c 28/343d 

d3F  10397/9c 35636b 335/93b 34/807c 

e3F  7474/9feg 35575b 254/76de 25/440d 

a4F  9180/7d 33700cb 242/12e 11/437hg 

b4F 10570/6c 40131a 283/48dc 42/813b 

c4F 12849/2a 39806a 384/65a 52/687a 

d4F 11704/8b 41388a 351/09b 39/797b 

e4F 7644/9fe 35513b 259/06de 27/950d 

1F ،2F ،3F  4وFتن کود دامی در هکتار 36و  24، 12ترتیب صفر، : به ،E, D, C, B, A 25یوالف +  %75یوالف ،  %100ترتیب: به% 

هاي داراي حروف میانگین. شبدر برسیم %100برسیم و  شبدر %75یوالف +  %25رسیم، ب شبدر %50یوالف +  %50برسیم،  شبدر

 داري با هم ندارند.مشترك در هر ستون اختالف معنی

  

درصد شـبدر   50درصد یوالف +  50درصد شبدر و  75یوالف + 

داري با کشت خالص شـبدر نداشـتند. ایـن موضـوع     اختالف معنی

مخلوط دو گیاه در جذب نیتروژن نسـبت  برتري کشت  دهندهنشان

باالتر بودن جذب نیتـروژن در کشـت   به کشت خالص یوالف بود. 

توان احتماالً چنین توجیه کرد که یـوالف از نیتـروژن   مخلوط را می

شبدر بیشتر نیتروژن خـود را از طریـق   معدنی خاك استفاده کرده و 

مقـدار   تثبیت بیولوژیکی حاصل کـرده اسـت و بنـابراین، مجموعـاً    

تواننـد  مصرف این عنصر افزایش یافتـه اسـت. گیاهـان لگـوم مـی     

طور بیولوژیکی تثبیت کنند و نیتـروژن بیشـتري بـراي    نیتروژن را به

  ). 23و  9گیاهان زراعی در دسترس خواهد بود (

هـاي کشـت   نتایج نشان داد که اثر سطوح کـود دامـی و نسـبت   

ـبت    هـاي مخلـوط بـر    مخلوط و اثر متقابل سطوح کـود دامـی و نس

) حـاکی  4). جدول (3(جدول  دار بودبرداشت نیتروژن از خاك معنی

تن در  36از آن است که بیشترین برداشت نیتروژن از خاك در سطح 

کیلـوگرم در هکتـار و در    65/384هکتار کود دامی با عملکردي برابر 

کمتـرین   .دسـت آمـد  درصد شبدر به 50درصد یوالف +  50نسبت 

شت نیتروژن از خاك در سطح شاهد (صـفر) و در نسـبت   میزان بردا

کیلـوگرم در هکتـار    09/88شـبدر   درصـد  75درصد یـوالف +   25

دست آمد که این نتیجه نشان از این است که بـا افـزایش عملکـرد    به

 کـه طوريبهیابد، علوفه خشک، برداشت نیتروژن از خاك افزایش می

 ،عملکـرد حاصـل شـد    در باالترین سطوح کودي که بیشترین میـزان 

   بیشترین برداشت نیتروژن از خاك مشاهده شد.
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  هاي کشت مخلوطتحت سطوح کود دامی و نسبتکلسیم، آهن، گلوکز و فروکتوز مقایسه میانگین نتایج  .5جدول 

  تیمار
  کلسیم

)%(  

 آهن

)mg/l(  

 گلوکز

)%(  

 فروکتوز

)%(  

a1F 0/90jih 25/66jhi 3/33a 17/48ba 

b1F  1/63ebdac 28/33gjhi 1/83gih 12/75gfe 

c1F  1/43egdfc 49bdc 2/36gdfceh 12/39de 

d1F  1/44edfc 23/66j 2/44dfce 12/82dce 

e1F  1/13gfh 24/33ji 3/33a 12/31bc 

a2F  1/09gih 40gfedc 2/72bc 12/84dce 

b2F  1/37egdf 44/66bedc 2/43gdfce 12/75de 

c2F  1/31egf 53/33bac 2/60dc 12/65dc 

d2F  1/54ebcf 28/33gjhi 1/89gfih 9/91gfe 

e2F  1/92a 24/66jhi 2/50dce 13/11dce 

a3F  0/73g 40gfedc 3/82a 20/03a 

b3F  1/67bdac 64/66a 1/80ih 10/62dgfe 

c3F  1/67bdac 43/66fedc 1/99gfieh 10/43dgfe 

d3F  1/60ebdac 36/66gfedjhi 2/10gbfieh 11/02dgfe 

e3F  1/68bdac 32gfejhi 2/37gdfceh 12/43de 

a4F  0/76gi 58ba 3/58a 18/77ba 

b4F 1/80ba 30/33gfjhi 1/56i 8/22g 

c4F 1/84ba 37/33gfedjhi 1/63i 8/63gf 

d4F 1/75bac 38/66gfedh 1/85gfih 9/73gfe 

e4F 1/78bac 38/33gfedhi 2/29gdfceh 12dfe 

1F ،2F ،3F  4وFتن کود دامی در هکتار 36و  24، 12ترتیب صفر، : به ،E, D, C, B, A شـبدر  %25یـوالف +   %75یوالف ،  %100ترتیب: به 

مشترك در هـر  هاي داراي حروف میانگین. شبدر برسیم %100برسیم و  شبدر %75یوالف +  %25برسیم،  شبدر %50یوالف +  %50برسیم، 

 داري با هم ندارند.ستون اختالف معنی

  

شبدر + درصد  50درصد) از تیمار  41/0یزان فسفر (باالترین م

درصـد یـوالف بـا     75درصد شـبدر +   25درصد یوالف و  50

)، 4دسـت آمـد (جـدول    تن در هکتار کود دامـی بـه   36سطح 

افزودن مواد آلی به خاك باعث بهبود فراهمی فسفر و در نتیجه 

) و بـاالترین میـزان   22و  3شـود ( وسیله گیـاه مـی  جذب آن به

درصـد   50درصـد) از تیمـار    687/52داشت فسفر از خاك (بر

تن در هکتار کـود دامـی    36سطح  درصد شبدر با 50یوالف + 

رسـد شـبدر از طریـق تثبیـت     نظر می). به4حاصل شد (جدول 

باعث اسیدي شـدن ریزوسـفر    ،به محیط H+نیتروژن و تراوش 

شده و حاللیت فسفر را افزایش داده اسـت کـه بـه موجـب آن     

فسفر توسط یوالف در تیمار ذکر شده نسبت بـه کشـت    جذب

  ).21خالص یوالف افزایش یافته است (

غلظت باالي عناصر غذایی مختلف در علوفه کیفیت آن را از 

عنوان یک راه دهد و بهنظر ارزش غذایی در تغذیه دام افزایش می

مناسب براي تأمین عناصر غذایی مورد نیاز دام و انسان محسوب 

). نتایج تجزیه واریانس نشـان داد کـه سـطوح کـود     10( شودمی

هاي مختلف کشت و اثر متقابل سطوح کود دامی و دامی و نسبت

کلسیم) اثر  و هاي کشت بر روي مقدار عناصر علوفه (آهننسبت

)، مقایسـه میـانگین تیمارهـا    3داري را نشان دادند (جـدول  معنی

صد) از تیمار خالص در 92/1که بیشترین میزان کلسیم ( نشان داد

 کـه طوريبهدست آمد تن در هکتارکود دامی به 12شبدر با سطح 

تـن در   36درصد شبدر با سطح  50درصد یوالف +  50با تیمار 

) 9داري نداشت. داس و همکاران (هکتار کود دامی اختالف معنی

گزارش کردند که با مصرف کود دامی کلسیم قابل جذب گیاه در 
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) افزایش غلظـت آهـن   5. با توجه به جدول (خاك افزایش یافت

درصد شـبدر بـا مصـرف کـود      25درصد یوالف +  75در تیمار 

توان به بیشتر بودن غلظت آهن کود دامـی نسـبت بـه    دامی را می

رسد با مصرف کـود دامـی   نظر میخاك دانست. از طرف دیگر به

ت کننـده، اسـیدهاي آلـی و ترکیبـات فنلـی      الیبات کغلظت ترک

یابد که سبب افزایش فراهمی خاك کاهش می pHیافته و  افزایش

شـود. همچنــین معــدنی شـدن مــواد آلــی و   آهـن در خــاك مــی 

آزادسازي آهن موجود در آنها سبب افزایش آهـن قابـل اسـتفاده    

  ).14شود (گیاه در خاك می

نتــایج تجزیــه واریــانس نشــان داد کــه ســطوح کــود دامــی و 

آنها بر روي میـزان گلـوکز و    هاي کشت مخلوط و اثر متقابلنسبت

در  کهطوريبه) 3ن داد (جدول داري را نشافروکتوز علوفه اثر معنی

 82/3بیشـترین مقـدار گلـوکز (    ،نتایج مقایسه میانگین مشاهده شـد 

درصد) از تیمار یوالف خالص با سطح  77/18درصد) و فروکتوز (

  ).5ول دست آمد (جدتن در هکتار کود دامی به 36و  24ترتیب به

  

 گیرينتیجه

نتایج این بررسی نشان داد که با مصـرف کـود دامـی و کشـت     

توان کیفیت علوفه را از مخلوط یوالف و شبدر برسیم نه تنها می

تـوان  هاي عناصر غـذایی بهبـود بخشـید بلکـه مـی     نظر غلظت

مصرف کودهاي شیمیایی مختلف در تولیـد یـوالف زراعـی را    

ي کشاورزي پایدار و محصـوالت  کاهش داد. در نتیجه در راستا

سالم حرکت کرد و از آلودگی محیط زیست جلـوگیري نمـود.   

طور کلی، براي بهبود تغذیه یوالف و کیفیت علوفه آن، کشت به

تن در هکتـار کـود    36مخلوط یوالف با شبدر برسیم و کاربرد 

  تواند توصیه شود.دامی در شرایط مشابه می
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Abstract 
 

To determine the appropriate proportion of oat mixed cropped with berseem clover under manure application levels, an 
experiment was carried out in the crop year 2015-2016; this study was carried out in Khuzestan Agricultural Sciences 
and Natural Resources University, as a split-plot design on the basis of RCBD with three replications. In this 
experiment, manure levels including: 0, 12, 24and  36 ton.ha-1 from the composted cow manure, and five proportions 
of oat mixed cropped with clover, which includedI: sole crop of oat, II: 75% oat + 25% clover, III: 50% oat+ 50% 
clover, IV: 25% oat + 75% clover, and V: clover sole cropped, were placed in the main plot and sub-plots, respectively. 
The results showed that the highest dry forage yield (12849 kg.ha-1) was obtained from the 50% oat mixed with the 50% 
clover, and the highest fresh forage yield was obtained from the 25% oat mixed with the 75% clover in the rate of 36 
ton.ha-1 of manure. The highest N content of forage (3.41%) was observed by the sole cropping of clover. On the other 
hand, the highest amounts of N harvest from the soil (384.65 kg.ha-1), the P contents of forage (0.41%), and the P 
harvest from the soil (52.68 kg.ha-1) were obtained from the 50% oat mixed cropped with 50% of clover in the rate of 
36 ton.ha-1 of manure. In addition, the highest fructose and glucose contents were observed in the sole cropping of oat in 
the rate of 24 ton.ha-1 of manure. The highest Ca and Fe contents were also found in the sole cropping of clover and the 
treatment of the 75% oat mixed cropped with the 25% clover, respectively. Generally, it could be concluded that the use 
of clover as some N fixing crop in the soil along with oat in the rate of 36 ton.ha-1 of manure could result in the 
optimum forage yield and quality. 
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