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  دهيكچ

 کامـل   يهـا  به صـورت طـرح بلـوک       ۱۳۸۶ و   ۱۳۸۵ ي در دو سال زراع    يملکرد علوفه، آزمايش   اثرات کشت مخلوط بر ع     يبه منظور بررس  

تيمارها كشت خالص شبدر برسيم، ماشـك  .  دانشگاه تبريز اجرا شدي دانشکده کشاورزي با سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورز     يتصادف

 كشت مخلوط هيبريد ذرت     چنين  همدر تراكم مطلوب و     ) ۳۰۱ و   ۷۰۴هيبريد سينگل كراس    (گل خوشه اي، لوبيا، گاودانه و دو هيبريد ذرت          

که عملکرد علوفه ذرت در کشت مخلوط بـا        نتايج نشان داد    . شدي کامل را شامل م    ي به صورت افزايش   ها  لگوم با هر يك از اين       ۳۰۱ و   ۷۰۴

خشک ذرت در مقايـسه بـا کـشت خـالص ذرت            ميزان کاهش عملکرد علوفه     . يابدي و گاودانه کاهش م    يا بويژه ماشک گل خوشه    ها  لگوم

در .  داشـتند ي در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص آنها کاهش چشمگيرها لگوم، عملکرد علوفه خشک همه   چنين  هم.  درصد بود  ۸۰/۱۵

ه با کشت خالص     را در مقايس   يداري به غير از مخلوط ذرت با گاودانه افزايش معن         ها  لگوممجموع عملکرد کل علوفه بر اثر مخلوط ذرت با          

 با ماشک   ۷۰۴ و بعد از آن در مخلوط ذرت         يا با ماشک گل خوشه    ۳۰۱بيشترين عملکرد کل علوفه در کشت مخلوط ذرت         . ذرت نشان داد  

 زمين در هـر دو      ينسبت برابر .  در افزايش عملکرد کل علوفه است      يادهنده تأثير بيشتر ماشک گل خوشه      حاصل شد که نشان    ياگل خوشه 

 يا بـا ماشـک گـل خوشـه        ۳۰۱ به تيمار کشت مخلـوط ذرت        LERباالترين  .  کشت مخلوط بيشتر از يک بود      يها همه ترکيب  يسال و برا  

 با ماشک   ۳۰۱ در کشت مخلوط ذرت      ي اقتصاد ي بيشترين سودمند  چنين  هم. مربوط بود ) ۳۶/۱ (يا با ماشک گل خوشه    ۷۰۴و ذرت   ) ۴۵/۱(

  .حاصل شد) ۰۹۸/۱ (ياگل خوشه
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۴۰  

  مقدمه

يكي از راهكارهاي كليدي در كشاورزي پايدار بازگرداندن تنوع      

كـشت  . هاي كشاورزي و مديريت مـؤثر آن اسـت        به اكوسيستم 

اي از نظامهـاي پايـدار در كـشاورزي         مخلوط به عنـوان نمونـه     

برداري بيشتر از منابع،    وژيك، بهره اهدافي نظير ايجاد تعادل اكول    

ــات،   افــزايش كمــي و كيفــي عملكــرد و كــاهش خــسارت آف

 کـشاورزان بـه     ي کـاهش وابـستگ     و  و علفهـاي هـرز     ها  يماريب

 آن را   ي کيفيت محصول و بازارپسند    ، به شرط حفظ   ها کش آفت

 ي اين موضـوع از آنجـاي      ).۲۵ و   ۲۴،  ۱۴،  ۱۳،  ۱۱( كنددنبال مي 

بد كه افزايش سطح زيـر كـشت گياهـان          يااهميت دوچندان مي  

زراعي در راستاي افزايش توليدات كشاورزي، به دليل محـدود          

حـل  بست رسـيده اسـت و راه      هاي قابل كشت به بن    بودن زمين 

. باقيمانده افزايش توليد در واحد سطح و استفاده از زمان اسـت           

گيري مؤثر از زمـان و      هاي مختلف كشت مخلوط با بهره     سيستم

بعالوه، . سازندامكان رسيدن به چنين هدفي را فراهم مي       مكان،  

كشتي در راسـتاي اصـول      هاي تك ها بر خالف نظام   اين سيستم 

گيـري مـؤثر و     رونـد و در صـورت بهـره       ياكولوژيك پـيش مـ    

هـاي كـشاورزي افـزايش      گسترده از آنها ثبات و پايداري نظـام       

مخلوط  که کشاورزان کشت     ي از داليل اصل   ييک).  ۲۶(يابد   مي

 از  يبرند، اين است کـه آنهـا اغلـب توليـد بيـشتر            يرا به کار م   

کشت مخلوط در مقايسه با کشت خالص از همان مقدار زمـين            

  ). ۱۳ و ۸(آورند يبه دست م

 جهـت   يکشت مخلـوط را يـک روش اقتـصاد        ) ۴۳ (يويل

ايـن  . دانـد ي کمتـر مـ    ي خـارج  يهـا توليد باالتر با سطوح نهاده    

ـ  مـصرف، يافزايش کاراي  پـا و   کـشاورزان خـرده  يويـژه بـرا   ه ب

 در مناطق برخوردار از طول فصل رشد کوتـاه اهميـت         چنين  هم

توان به سـرعت    يتوليد بيشتر در کشت مخلوط را م      . بسيار دارد 

 هـا   يمـار يب هـرز، آفـات و       يهـا  ، کاهش علف  )۳۶(رشد بيشتر   

. نـسبت داد  ) ۴۳(و استفاده مؤثرتر از منابع قابل دسـترس         ) ۴۴(

 بيشتر از رقابت    يا ، افزايش توليد به رقابت درون گونه      نچني  هم

عـالوه بـر آن، در صـورت        ). ۱۹( مربـوط اسـت      يابرون گونه 

 کشت مخلوط، به دليل کاهش      ي ميان اجزا  يوجود اثرات مکمل  

  ).  ۴۳(يابد يرقابت ميان آنها توليد افزايش م

 ي عملکـرد و انـرژ     ي دارا ياذرت به عنوان يک گياه علوفـه      

 بـه کـارگر و      يا است که نسبت به سـاير گياهـان علوفـه          يباالي

 ي ذرت منبع اوليـه انـرژ     چنين  هم.  نياز دارد  يماشين آالت کمتر  

 آن مربوط بـه     ي جهان است که ارزش غذاي     يدر صنعت دامدار  

 اسـت   ي پروتئين خام پايين   ي دارا يباشد، ول  يقابليت هضم آن م   

 ۳۴، ۴( هستند يغن از نظر پروتئين     ها  لگوم که   يدر حال ) ۹ و   ۳(

بنابراين کمبود پروتئين در علوفه ذرت از طريـق کـشت         ). ۳۵و  

 در کـشت مخلـوط      .شـود ي بـا ذرت جبـران مـ       ها  لگوممخلوط  

 پـروتئين  هـا  لگـوم  که ياز آنجاي لگوم به عنوان علوفه،    -غالت  

 را  هـا   لگوم،  دامداران ، بنابراين ، نسبت به غالت دارند     را باالتري

 کمبـود   يد و کيفيت علوفه و کاهش احتمال      براي افزايش عملکر  

بـا توجـه بـه قيمـت        ). ۷(کنند  پروتئين خام به علوفه اضافه مي     

باالي کنسانتره نسبت به علوفه، کـشت مخلـوط ذرت و لگـوم             

عملکرد باال و هزينه کم     . ها موثر باشد  تواند در کاهش هزينه   مي

 از ويژگيهايي هستند که غالت را بـراي توليـد علوفـه مناسـب             

 برخورداري از محتويات پروتئينـي      دليل نيز به    ها  لگومکند و    مي

و مواد معدني بيشتر نسبت به غـالت موجـب افـزايش کيفيـت              

بيان کردند که   ) ۲۲ (الورياولت و كركسي  ). ١٣( شوندعلوفه مي 

، در   نـسبت بـه يونجـه       کيفيت علوفه غالت    بودن پايينبه دليل   

بـه  اغلـب   ) جو و يوالف   (ايشمال امريکا و کانادا غالت علوفه     

روي   بـدون هـيچ تـاثير منفـي         و  افزايش ميزان پـروتئين    منظور

   . شوند مي کشتها لگوم با مخلوطبصورت  ،عمکرد کل

 عملکرد اسـت    ي از اهداف کشت مخلوط تأمين پايدار      ييک

 در اختيـار دارنـد،      ي کـه منـابع محـدود      ي کشاورزان يبرا). ۳۲(

 نسبت بـه حـداکثر      يزراع يهاثبات عملکرد و درآمد سسيستم    

 برخـوردار   يعملکرد و درآمد در کوتاه مدت از اهميت بيـشتر         

 يبنابراين، در کشت مخلوط افزايش درآمد خالص کمکـ        . است

کـشت مخلـوط    ). ۴۰(شود  ينسبت به کاهش خطر محسوب م     

 را از لحـاظ عملکـرد در        ي بيشتر ي پايدار يگندم و خردل هند   

 و  هـا   يمـار يبان شـيوع     و در زمـ    يشرايط نامساعد آب و هـواي     

اين امر، از نظر امرار معاش زارعين اهميـت   . کنديآفات تأمين م  



  …هاي سودمندي در کشت  ارزيابي عملکرد علوفه و برخي شاخص

۴۱  

 در کـشت    يبيان شده است که درآمد اقتصاد     ). ۳۷( دارد   يزياد

بطـور  ). ۳۸(کنـد   يمخلوط نسبت به کشت خالص بهبود پيدا م       

 بيـشتر و يـا      ي متنـوع پايـدار    يهـا ، واضح است که سيستم    يکل

در ). ۵( يکنواخـت دارنـد   يهابه سيستم نسبت  يتغييرات کمتر 

کشت مخلوط شکست يک محصول در توليد بـه وسـيله گيـاه             

). ۴۰(يابـد   يشود و بدين ترتيب خطر کاهش م      يديگر جبران م  

اظهار داشتند کـه احتمـال عـدم        ) ۲۴(ليتورجيديس و همکاران    

 کمتر از کشت خالص است، زيرا       يموفقيت در زراعت چندکشت   

 گونـه   ي رشد يک گونه مناسب و بـرا       يراممکن است شرايط ب   

تـوان بـه عنـوان يـک ارزش         يديگر نامناسب باشد که از آن مـ       

گزارش شده اسـت کـه کـشت     .  کشت مخلوط ياد کرد    يتضمين

 کـار را    يراندمان نيـرو  ) لگوم چندساله (مخلوط ارزن با استيلو     

 نامساعد به حداقل    يبه حداکثر و خطر را در شرايط آب و هواي         

 ي نخـود هنـد    - يزمينـ در کشت مخلوط بـادام    ). ۲۱(رساند  يم

 درصد بيشتر از تک     ۳۸ تا   ۲۸حداکثر درآمد ناخالص و خالص      

 ديگر، کشت مخلـوط پنبـه بـا         يدر يک بررس  ). ۲(ها بود   يکشت

 را نسبت به حالت تک      يلوبيا سبز برگشت سرمايه و بازده انرژ      

 مطالعـه  با نيز) ۲۹( بيم و همکاران پيل ).۳۰( افزايش داد يکشت

 كـشت  الگوهـاي  تمـامي  كـه  كرد مشاهده لوبيا، و ذرت مخلوط

 ايـن  و دارنـد  يـك  از بيـشتر  زمـين  برابـري  نـسبت  مخلـوط، 

 دو ايـن  تـك كـشتي   به نسبت مخلوط كشت برتري دهنده نشان

 بـه  ي با توجه بـه نقـش کـشت مخلـوط در دسـتياب     .است گونه

 عملکـرد  ي بـا هـدف ارزيـاب      ي پايدار آزمايـش   ياهداف کشاورز 

 در کشت مخلـوط ذرت      ي سودمند يها شاخص يعلوفه و برخ  

  . اجرا شدها لگومبا 

  

  ها مواد و روش

 ي زراعـ  يهـا  در سال  يااين پژوهش به صورت آزمايش مزرعه     

 دانشگاه  ي دانشکده کشاورز  ي در ايستگاه تحقيقات   ۱۳۸۶و  ۱۳۸۵

انجـام  )  کـرکج  ياراض( شرق تبريز    ي کيلومتر ۱۲تبريز واقع در    

هاي كامـل تـصادفي بـا        ايشي به صورت بلوك    طرح آزم  .گرفت

 -١: تيمارها به شرح زير اعمال شدند.  تيمار بود  ١٤سه تكرار و    

اي، لوبيـا، دو     كشت خالص شبدر برسـيم، ماشـك گـل خوشـه          

و گاودانـه در    ) ٣٠١ و   ٧٠٤هيبريد سينگل كراس    (هيبريد ذرت   

 و  ٧٠٤ هيبريـد ذرت     ي كشت مخلوط رديفـ    -٢. تراكم مطلوب 

 ۴۲ي آزمايـشي  هـا  کـرت  تعداد .ها لگوماين   يك از  با هر٣٠١

 و  ۷۰۴(ي مخلوط و كشت خالص ذرت       ها  کرتعدد، مساحت   

ي كشت خـالص لوبيـا،      ها  کرت متر مربع و مساحت      ۶/۹) ۳۰۱

 متـر مربـع در      ۸/۴اي   گاودانه، شبدر برسيم و ماشك گل خوشه      

 مربوط بـه ذرت،     در هر کرت مخلوط و خالص     . نظر گرفته شد  

 ۶۰ متـر و بـا فاصـله رديفـي           ۴کاشت ذرت به طـول       رديف   ۴

اي، لوبيا   تراكم مطلوب براي ذرت علوفه     .سانتيمتر وجود داشت  

، شـبدر برسـيم و ماشـک        )يرقم محلـ   (، گاودانه )۱۶Cosرقم  (

 بوته در متـر  ٢٥٠ و ۹۹۰، ٢٥٠، ٢٠، ١٠ به ترتيب      ياخوشهگل

ي روش كشت مخلوط از نـوع افزايـش       . مربع در نظر گرفته  شد     

در يك طرف هـر پـشته ذرت و در طـرف ديگـر آن               . كامل بود 

 از  يقبـل از کاشـت و بـه منظـور پيـشگير           . لگوم كشت گرديد  

 در هـزار    ٢، بذرها با سم بنوميل، بـه ميـزان          ي قارچ يها  يماريب

هـا دو    موقع برداشـت بعـد از حـذف حاشـيه          . شدند يضدعفون

 برداشـت و وزن تـر علوفـه بـه         )  متر مربـع   ۶/۳ (يرديف وسط 

سپس جهت تعيين عملکرد خـشک،      . تفکيک نوع گياه ثبت شد    

 ي متر مربع خرد شده و در آون ۶/۳علوفه برداشت شده از سطح      

 شـد   ي ساعت نگهـدار   ۷۲ درجه سانتيگراد به مدت      ۷۵ يبا دما 

ــرا). ۲۵( ــابيب ــارايي ارزي ــودمندي ک ــوط  ي و س ــشت مخل  ک

 LER() Land Equivalent( زمـين  ي نـسبت برابـر  يازمعيارها

Ratio(   ي و مجمـوع عملکـرد نـسب )RYT() Relative Yield 

Tota( استفاده شد )۴۳ .(  

Yml Ylm
LER ( ) ( ) LER maize LER legume

Ymm Yll
     

   لگومL:ذرت    : Mرابطه،    اين در

=Yml  ــه ــرد گونــ ــوط  ) ذرت (m عملکــ ــشت مخلــ   در کــ

=Ymmگونه  عملکرد m) در کشت خالص) ذرت  

=Ylm    عملکرد گونه l) در کشت مخلـوط   ) لگوم =Yll کـرد   عمل

  در کشت خالص) لگوم (lگونه 

 کـشت مخلـوط و      يدهنده برتر  تر از يک نشان    مقادير بزرگ 
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۴۲  

دهنـده نامناسـب بـودن آن در        تـر از يـک نـشان       مقادير کوچک 

 در  LER و   RYTتفـاوت بـين     . مقايسه با کشت خـالص اسـت      

 رقابـت در    ي بيشتر در مورد بررس    RYT. نحوه تفسير آنها است   

ابطه با استفاده از منـابع محـدود         کشت مخلوط در ر    يبين اجزا 

، بنابراين يـک    ) سطح استفاده مکمل از منابع     ييعن(رود  يبکار م 

 اسـت از    ي شاخـص  LERدر مقابـل    . شاخص اکولوژيک اسـت   

ميزان زمين مورد نياز جهت کاشت محصول در کـشت خـالص            

 آيـد   دست  به مشابه کشت مخلوط     ي که از آن عملکرد    يبه طور 

)۴۳.(  

 يهم از مجموع عملکرد نسب) RYT (ينسب عملکرد مجموع

  .شوديم حاصل مخلوط، دهنده تشکيل هايگونه ياجزا

Yml Ylm
RYT ( ) ( ) RY maize RY legume

Ymm Yll
     

 RY legume:  ذرتي عملکـرد نـسب  :RY maize رابطه، اين در

   لگوميعملکرد نسب

Yml =      مخلوط  عملکرد علوفه ذرت در کشتYmm = عملکرد

  علوفه ذرت در کشت خالص

Ylm =  علوفه لگـوم در کـشت مخلـوط       عملکرد Yll =  عملکـرد

  علوفه لگوم در کشت خالص

 بـين  در  رقابتيبررس مورد در بيشتر ينسب عملکرد مجموع

استفاده از منابع محدود به کـار   با رابطه در مخلوط کشت اجزاي

 باشد نشان دهنده اين واقعيـت اسـت کـه           =۱RYTاگر  . روديم

ز منـابع محـدود سـهم       طور کامل در استفاده ا    ه مخلوط ب  ياجزا

 دارند و رقابت کامل در بـين آنهـا وجـود دارد و هـيچ                يمشابه

ـ . دهنـد ي در استفاده از منابع را نشان نم       يحالت مکمل   اگـر  يول

۱RYT>        ـ  ي يـا حالـت مکملـ      ي باشد نشان دهنـده رقابـت جزي

 باشد  =۲RYTباالخره، اگر   .  مخلوط است  ي در بين اجزا   يجزي

 کشت مخلـوط    ي در بين اجزا   يصورت هيچ گونه رقابت    در اين 

 حالـت   يوجود ندارد و بين اجزاء در اسـتفاده از منـابع محيطـ            

اين حالت، در تراکم پايين هر يـک از         .  کامل وجود دارد   يمکمل

  ).۲۶(شود ي کشت مخلوط حاصل مياجزا

  بيـشتر    ي کشت گياهان زراعـ    ي امروزه تعيين الگو   چنين  هم

 توجيـه   ي بـرا  رو از ايـن  .  اسـت  يبر اسـاس عملکـرد اقتـصاد      

تـرين   بـا مطلـوب  ي آن بايـست  ي کشت مخلوط، ارزيـاب    ياقتصاد

شـاخص مناسـب    . پـذير باشـد     دو گياه امکان   يشرايط تک کشت  

   ي بـــه ايـــن هـــدف مجمـــوع ارزش نـــسبي دسترســـيبـــرا

)RVT()Relative Value Tota( اســت کــه بــه صــورت زيــر 

  ).۱۰(شد محاسبه 

aP bP
RVT
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 قيمت علوفـه هـر يـک از    b قيمت علوفه ذرت، aه در اين رابط 

 به ترتيب عملکرد علوفه ذرت      P2 و   P1 مورد مطالعه،    يها  لگوم

 حـداکثر عملکـرد خـالص       M1 در کشت مخلـوط و       ها  لگومو  

 بيشتر از يـک باشـد، کـشت مخلـوط از            RVTاگر  . ذرت است 

 کـوچکتر از يـک باشـد،        LER اگـر    يمزيت برخوردار است ول   

 .  ندارديرت ضروRVTمحاسبه 

 حاصـل از آزمـايش بـا        يهـا در نهايت تجزيه واريانس داده    

 کـشت مخلـوط و      يهدف مشخص کردن تفاوت بين تيمارهـا      

ـ     يتيمارها  کامـل   يهـا  صـورت طـرح بلـوک     ه کشت خـالص ب

 با استفاده از نـرم افـزار   ي آماريهاتجزيه.  انجام گرفت يتصادف

MSTATC  مـون  هـا از آز    مقايسه ميـانگين   يبرا.  صورت گرفت

LSDاستفاده شد .  

  

  نتايج و بحث

  عملکرد علوفه خشک ذرت

نتايج حاصل از تجزيه واريانس مرکب نـشان داد کـه عملکـرد             

دار نـوع کـشت در سـطح        يعلوفه خشک ذرت تحت تأثير معن     

در هر دو سال    ). ۱ جدول(احتمال يک درصد قرار گرفته است       

ايـسه  مق.  کـاهش پيـدا کـرد      ها  لگومبيوماس ذرت در مخلوط با      

 ۱۳۸۵ميانگين عملکرد علوفه خشک ذرت نشان داد که در سال    

 و  يا در کشت مخلوط با ماشک گل خوشـه        ۷۰۴بيوماس ذرت   

 کاهش يافت و عملکرد علوفـه ذرت        يداريگاودانه به طور معن   

، لوبيـا و    يا نيز در کشت مخلـوط بـا ماشـک گـل خوشـه             ۳۰۱

ه هـر دو     عملکرد علوفـ   ۱۳۸۶در سال   . گاودانه کاهش نشان داد   

هيبريد ذرت فقط در کشت مخلـوط بـا شـبدر برسـيم کـاهش               

   خـالص ذرت نداشـت و در        يها در مقايسه با کشت    يداريمعن



  …هاي سودمندي در کشت  ارزيابي عملکرد علوفه و برخي شاخص

۴۳  

  های خالص و مخلوط تجزيه واريانس مرکب عملکرد علوفه خشک ذرت برای کشت.۱جدول

  ميانگين مربعات  درجه آزادی  منابع تغييرات

  Y(  ۱  *۰۰۸/۴۷۵۰۱۸(سال 

  ۵۲۳/۳۳۴۹۱  ۴  ۱خطای 

  T(  ۹  **۲۰۹/۴۳۶۶۹(تيمار 

(Y)*(T) ۹  ns۴۴۱/۶۴۱۸  

  ۲۳۱/۵۲۸۴  ۳۶  ۲خطای 

CV   ۸۱/۷  

  دار درصد و عدم معنی۵ و ۱دار در سطوح احتمال ترتيب معنی  به:ns و *، **

  

 نـشان  يداريبقيه تيمارها عملکرد هـر دو هيبريـد کـاهش معنـ          

تغييـرات  بر اسـاس ميـانگين دو سـال رونـد           ). ۲ جدول(دادند  

 که عملکرد هر    يبه طور .  بود ۱۳۸۶کاهش عملکرد مشابه سال     

، يادو هيبريد ذرت در کشت مخلـوط بـا ماشـک گـل خوشـه              

 خـالص ذرت کـاهش      يهـا گاودانه و لوبيا در مقايسه با کـشت       

دليـل ايـن    .  را در سطح احتمال يک درصد نشان داد        يداريمعن

 مقايـسه بـا     امر ممکن است رشد اوليه سريعتر ايـن گياهـان در          

 در مراحل اوليه رشد ذرت      ياذرت و افزايش رقابت برون گونه     

 ي، کاهش عملکرد ذرت در برخـ      يدر مقايسه با تک کشت    . باشد

 بـر سـر منبـع       ها  لگوم به رقابت    ها  لگوم مخلوط با    يهااز کشت 

). ۴۱( و يا عدم انتقال نيتـروژن نـسبت داده شـده اسـت               يغذاي

ت خـالص ذرت هيبريـد   بيشترين توليـد مـاده خـشک بـه کـش       

و ذرت هيبريـد    )  گرم در متـر مربـع      ۱۰۷۹ (۷۰۴سينگل کراس   

مربـوط بـود کـه    )  گرم در متر مربـع     ۱۰۵۲ (۳۰۱سينگل کراس   

 ذرت بـا    ي را بـا کـشت مخلـوط هيبريـدها         يدارياختالف معن 

 يکمترين ماده خـشک توليـد     ). ۲جدول  (شبدر برسيم نداشتند    

 ذرت بـا گاودانـه،      يا مخلـوط هيبريـده    يبه ترتيب در تيمارها   

 مالحظـه   ۲بـا توجـه بـه جـدول         . ماشک و لوبيا مـشاهده شـد      

گردد که در بين دو هيبريـد ذرت از لحـاظ عملکـرد علوفـه                يم

ذرت در مخلـوط بـا      . دار وجـود نـدارد    يخشک اخـتالف معنـ    

 دارند به صورت گونـه غالـب ظـاهر          ي که ارتفاع کمتر   يگياهان

. گيرديگياه همراه قرار م   شود و عملکرد آن کمتر تحت تأثير        يم

نتيجه گرفتند کـه در کـشت مخلـوط         ) ۲۷(ناچيگرا و همکاران    

 از تراکم گياه    يذرت با ساير گياهان، عملکرد ذرت به طور جزي        

 کـشت  يبـا بررسـ  ) ۲۸( و اسـترن   ياوفور. شوديهمراه متأثر م  

مخلــوط ذرت و لوبيــا بــه ايــن نتيجــه رســيدند کــه غــالت در 

دهند و  ي از خود نشان م    يشد کمتر  مخلوط کاهش ر   يها کشت

  . را در مقايسه با بقوالت ندارنديکاهش عملکرد زياد

  

  ها لگومعملکرد علوفه 

) ۳ جـدول (نتايج تجزيه واريانس عملکرد علوفه خشک لگـوم         

 کشت خـالص و مخلـوط در سـطح          ينشان داد که بين تيمارها    

اثـر سـال فقـط      . دار وجـود دارد   ي درصد اختالف معن   ۱احتمال  

 درصـد   ۵ عملکرد علوفه خشک گاودانه در سطح احتمال         يبرا

 ۱۴۷/۵۸۳(عملکرد علوفـه گاودانـه در سـال دوم          . دار شد يمعن

 گـرم در متـر      ۲۱۶/۳۶۶(بيـشتر از سـال اول       ) گرم در متر مربع   

 هـا   لگـوم کـدام از      هيچ ياثر متقابل تيمار در سال برا     . بود) مربع

) ۴ جـدول (هـا   ميانگينبا توجه به جدول مقايسه      . دار نشد يمعن

 در کـشت  ها لگومشود که عملکرد ماده خشک همه      يمالحظه م 

 پيـدا   يمخلوط، نـسبت بـه کـشت خـالص، کـاهش چـشمگير            

 در مخلـوط بـا      ها  لگومالبته اين کاهش عملکرد علوفه      . اند کرده

 کمتـر از کـشت مخلـوط بـا          ۳۰۱ذرت هيبريد سـينگل کـراس       

 و  ۳۰۱ ارتفاع کمتر ذرت     اين امر شايد به دليل    .  بود ۷۰۴هيبريد  

ــايه ــداز س ــه ذرت  يان ــسبت ب ــر آن ن ــد۷۰۴ کمت راس و .  باش

 را در مخلـوط بـا       هـا   لگومدليل کاهش عملکرد    ) ۳۴(همکاران  

   کنـدال و    چنـين   هـم .  نـور ذکـر کردنـد      يها رقابـت بـرا    گراس
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۴۴  

  مايش و ميانگين دو سالطور جداگانه در دو سال آز هب) گرم در مترمربع( ميانگين عملکرد علوفه خشک ذرت .۲جدول

  )گرم در مترمربع(عملکرد علوفه خشک ذرت   نوع کشت

  ميانگين دو سال ۱۳۸۶سال  ۱۳۸۵سال  

M (704) ۶/۹۵۹  ۱۱۹۸  ۱۰۷۹  

M (301)  ۲/۹۳۱  ۱۱۷۳  ۱۰۵۲  

M (704) - BV ۴/۸۲۴  ۹/۹۴۴  ۶/۸۸۴  

M (704) -BC ۶/۸۸۸  ۱۰۷۰  ۳/۹۷۹  

M (704) -B ۸۷۳  ۶/۹۵۷  ۳/۹۱۵  

M (704) -V ۷۷۶  ۳/۹۲۱  ۶/۸۴۸  

M (301) - BV  ۵/۷۲۸  ۹۲۷  ۷/۸۲۷  

M (301) -BC  ۳/۷۹۴  ۱۰۸۲  ۱/۹۳۸  

M (301) -B  ۹/۸۷۹  ۱/۹۸۶  ۹۳۳  

M (301) -V  ۳/۷۶۲  ۵/۹۳۶  ۴/۸۴۹  

LSD (%1) -  ۳۱/۱۶۸  ۸۹/۱۱۵  

LSD (%5) ۵/۱۲۶  ۸۶/۱۲۲  ۶۱/۸۶  

BV : ،گاودانهBC : ،شبدر برسيمB : ،لوبياV : ماشک وM :ذرت.  

BV: Bitter vetch, BC: Berseem clover, B: Bean, V: Vetch and M: Maize 
 درصد ۵ و ۱ در سطح احتمال LSD باشد بر اساس آزمون LSDهايی که تفاوت آنها کمتر از در هر ستون ميانگين

  .داری ندارنداختالف معنی

  

  وطهای مخلها در کشت خالص و کشت تجزيه واريانس مرکب عملکرد علوفه لگوم.۳جدول 

  ميانگين مربعات    

عملکرد علوفه   درجه آزادی  منابع تغييرات

  گاودانه

عملکرد علوفه   عملکرد علوفه شبدر برسيم

  لوبيا

عملکرد علوفه 

  ماشک 

  ns ۰۰۱/۱۲۲۶۷  ns ۸/۱۶۳۳۷۰  ns ۰۸/۲۱۱۰۲۹  ۹/۲۱۱۷۶۵ *  ١  سال

  ۱۴۲/۴۲۱۹۳  ۲۱/۳۶۱۷۰  ۶۳۴/۴۸۵۸۴  ۰۶/۱۴۳۶۰  ٤  ۱خطای

  ۳۲/۳۷۶۰۳۷**  ۸۴/۱۰۵۷۷۳۵**  ۹۷/۹۹۶۶۰۹**  ۴/۴۸۹۲۹۶**  ٢  تيمار

  ns ۶۹۵/۲۰۸  ns ۵۹/۵۵۴۲  ns ۰۲۳/۱۹۸۸  ns ۷۱/۸۴۹۶  ٢  تيمار در سال

  ۰۵/۳۲۷۱  ۹۷/۱۴۸۴  ۳۹۱/۴۴۲۶  ۲۲۵/۳۱۱۲  ٨  ٢خطای 

CV) ۷۴/۶  ۵۸/۵  ۶۸/۱۰  ٧٥/١١    )درصد  

  دار درصد و عدم معنی۵ و ۱دار در سطوح احتمال   به ترتيب معنی:ns و *،             **



  …هاي سودمندي در کشت  ارزيابي عملکرد علوفه و برخي شاخص

۴۵  

  ها در تيمارهای خالص و مخلوط برای هر سال و ميانگين دو سال مقايسه ميانگين عملکرد علوفه خشک لگوم.۴جدول 

    )گرم بر متر مربع(عملکرد علوفه خشک 

  ميانگين دو سال  ۱۳۸۶سال  ۱۳۸۵سال   نوع کشت

BV ۶۳/۷۰۰ ۶۶/۹۰۴  ۶۴۵/۸۰۲  

M(704)-BV  ۴۶/۱۶۷ ۶۳/۳۹۴  ۰۴۸/۲۸۱  

M(301)-BV  ۵۵/۲۳۰  ۱۵/۴۵۰  ۳۵/۳۴۰  

LSD (%1) ۶۱/۲۳۴ ۳۹/۱۸۱ ۰۲/۹۲ 

BC ۱۱۵۰ ۱۳۳/۱۰۳۴  ۰۶۷/۱۰۹۲  

M(704)-BC  ۳۱۷/۳۷۷  ۳۲/۳۳۱  ۳۱۸/۳۵۴  

M(301)-BC  ۴۱/۴۲۰  ۶۴/۴۲۵  ۰۲۵/۴۲۳  

LSD (%1) ۳/۳۰۶ ۸۳/۱۷۶ ۷۳/۱۲۴ 

B ۱۱۰۰  ۱۲۵۰  ۱۱۷۵  

M(704)-B  ۹/۳۳۴  ۰۷/۵۳۶  ۴۸۵/۴۳۵  

M(301)-B  ۴۸/۳۵۰  ۹۲۷/۵۷۰  ۷۰۵/۴۶۰  

LSD (%1) ۷۶/۱۳۱ ۸۱/۱۵۶ ۸۲/۷۲ 

V ۷۹/۱۰۵۶  ۹۶/۱۲۰۹  ۳۷/۱۱۳۳  

M(704)-V  ۵۳/۵۶۵ ۲۸۳/۷۶۲  ۹/۶۶۳  

M(301)-V  ۰۴۷/۵۹۸  ۷۸۳/۸۹۷  ۹۱۵/۷۴۷  

LSD (%1)  ۴۱/۲۲۹ ۴۴/۱۹۹ ۲/۱۲۰ 

BV : ،گاودانهBC : ،شبدر برسيمB : ،لوبياV :ای، خوشهماشک گل)M (704 : و ۷۰۴ذرت هيبريد M (301) : ۳۰۱ذرت.  

  .ها جداگانه انجام شده استمقايسه ميانگين برای هر کدام از لگوم

 اختالف  درصد۱ در سطح احتمال LSD باشد بر اساس آزمون LSDهايی که تفاوت آنها کمتر از در هر ستون ميانگين

  .داری ندارند معنی

  

 گياهـان   يگزارش کردند کـه ميـزان رشـد نـسب         ) ۲۰(استرينگر  

يابـد، زيـرا    ي لگوم در شرايط سايه به سرعت کاهش م        ياعلوفه

در سايه ميزان فتوسنتز کاهش پيـدا کـرده و بـه تبـع آن ميـزان                 

جـدول  (بر اساس ميانگين دو سال      . يابديعملکرد هم کاهش م   

 و  يا به ماشک گـل خوشـه      ها  لگومکرد در بين    بيشترين عمل ) ۴

 اختـصاص   ۳۰۱سپس لوبيا در کشت مخلوط بـا ذرت هيبريـد           

 چنـين   هـم . گاودانه از کمترين عملکـرد برخـوردار شـد        . داشت

، در سـال دوم نـسبت بـه سـال اول از ميـزان عملکـرد                 ها  لگوم

 برخوردار شدند، که به احتمال زياد، اين امر بـه درصـد     يبيشتر

 يز و ميـزان دريافـت نـور بيـشتر و شـرايط محيطـ              پوشش سـب  

  .شوديتر در سال دوم نسبت داده ممناسب

  

  )لگوم+ ذرت(عملکرد کل علوفه خشک 

 آورده  ۵ جـدول  نتايج تجزيه واريانس عملکرد کـل علوفـه در          

شـود،  ي مـشاهده مـ    همان طوري که در اين جـدول      . شده است 

 کـل   ي را رو  يداري کشت مخلوط و خالص تأثير معن      يتيمارها

طور جداگانه   هها ب مقايسه ميانگين . اند داشته يماده خشک توليد  

 نـشان داده شـده      ۶ جـدول  هر سال و ميانگين دو سال در         يبرا

 ي کشت مخلوط هيبريـدها    ي فقط تيمارها  ۱۳۸۵در سال   . است

   يها را با کشتيداري اختالف معن  ياذرت با ماشک گل خوشه    
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۴۶  

  های خالص و مخلوطب عملکرد کل علوفه در کشت تجزيه واريانس مرک.۵جدول 

  ميانگين مربعات  درجه آزادی  منابع تغييرات

  Y(  ۱  *۰۲/۱۴۴۴۸۵۸(سال 

  ۹۷۵/۱۱۱۶۰۱  ۴  ۱خطای 

  T(  ۹  **۱۳/۱۹۶۹۴۲(تيمار 

(Y)*(T) ۹  ns ۷۵۳/۱۳۷۲۳  

  ۶۹۹/۱۱۲۶۰  ۳۶  ۲خطای 

CV   ۱۵/۸  

  .دار درصد و عدم معنی۵ و ۱دار در سطوح احتمال به ترتيب معنی  ns  و*، **

  در دو سال و ميانگين دو سال) گرم در مترمربع(های خالص و مخلوط  ميانگين عملکرد کل علوفه در کشت.۶جدول 

  )گرم در متر مربع(عملکرد کل علوفه 
  نوع کشت

 ميانگين دو سال ۱۳۸۶سال  ۱۳۸۵سال 

M (704)  ۵۶۳/۹۵۹  ۴۱۳/۱۱۹۸  ۹۸۸/۱۰۷۸  

M (301)  ۱۸/۹۳۱  ۴/۱۱۷۳  ۲۹/۱۰۵۲  

M (704) - BV ۵۱۵/۹۵۸  ۵۴/۱۳۳۹  ۶۹۷/۱۱۶۵  

M (704) -BC ۹۳/۱۲۶۵  ۳۹۷/۱۴۰۱  ۶۶۴/۱۳۳۳  

M (704) -B ۹/۱۲۰۷  ۶۴/۱۴۹۳  ۷۷۳/۱۳۵۰  

M (704) -V ۵۱/۱۳۴۱  ۵۷/۱۶۸۳  ۵۳۷/۱۵۱۲  

M (301) - BV  ۰۲۸/۹۵۹  ۱۹۷/۱۳۷۷  ۱۰۱/۱۱۶۸  

M (301) -BC  ۷۶/۱۲۱۴  ۴۵/۱۵۰۷  ۱۰۹/۱۳۶۱  

M (301) -B  ۳۴/۱۲۳۰  ۰۰۸/۱۵۵۷  ۶۷۷/۱۳۹۳  

M (301) -V  ۳۱/۱۳۶۰  ۳۳/۱۸۳۴  ۳۲/۱۵۹۷  

LSD (%1) ۲۶/۳۰۸ ۹۷/۱۷۳ ۲۴/۱۶۹ 

BV : ،گاودانهBC : ،شبدر برسيمB : ،لوبياV :ای، خوشهماشک گلM 704 : و ۷۰۴ذرت هيبريد M 301 : ۳۰۱ذرت.  

BV: Bitter vetch, BC: Berseem clover, B: Bean, V: Vetch and M: Maize 
  .داری ندارندرصد اختالف معنی د۱ در سطح احتمال LSD باشد بر اساس آزمون LSDهايی که تفاوت آنها کمتر از در هر ستون ميانگين

  

ـ       کـشت  ي بـه اسـتثنا    ۱۳۸۶، در سـال     يخالص ذرت داشتند ول

 مخلـوط عملکـرد   يها با گاودانه، بقيه کشت  ۷۰۴مخلوط ذرت   

 خـالص ذرت توليـد      يهـا  را نـسبت بـه کـشت       يعلوفه بيشتر 

 بـا   ۳۰۱بر اساس ميانگين دو سال، کشت مخلوط ذرت         . کردند

ــع گــ۳۲/۱۵۷۹ (ياخوشــهماشــک گــل ــر مرب  يدارا) رم در مت

 با ماشک گـل     ۷۰۴بيشترين عملکرد بود، بعد از آن تيمار ذرت         

کمتـرين  . قرار گرفـت  )  گرم در متر مربع    ۵۳۷/۱۵۱۲ (ياخوشه

 کشت خالص ذرت و     يميزان عملکرد کل علوفه نيز به تيمارها      



  …هاي سودمندي در کشت  ارزيابي عملکرد علوفه و برخي شاخص

۴۷  

 مخلـوط   يدر تيمارهـا  .  با گاودانـه تعلـق داشـت       مخلوط ذرت 

دار يبرسيم و لوبيا به دليل کاهش معن       ذرت با شبدر     يهيبريدها

 در مخلوط، عملکرد کـل آنهـا کمتـر از تيمـار             ها  لگومعملکرد  

تـوان نتيجـه    ي مـ  ۶ و   ۴با توجه به جـداول      . ذرت با ماشک شد   

 کمتـرين  يگرفت که گاودانـه در کـشت مخلـوط بـا ذرت دارا            

 مخلوط  ي برا يعملکرد است و بر همين اساس شايد گياه مناسب        

) ۸(کابـاليرو و همکـاران      . عنوان کـشت دوم نباشـد     با ذرت به    

 از  يتوليد ماده خشک کمتر و يا مشابه کشت خـالص در بعـض            

 مخلوط را به جنبه رقابت بيشتر يک گونه نسبت بـه            يهاکشت

دليل توليد ماده خشک بيـشتر در تيمـار         . گونه ديگر ذکر کردند   

مخلوط ذرت و ماشک ممکـن اسـت رشـد سـريع ماشـک در               

 ي باشد که قبل از سايه انداز      ها  لگوميه نسبت به ساير     مراحل اول 

رسد وافـزايش  ي ذرت، ماشک به مرحله برداشت ميکامل کانوپ 

ماده خشک ماشک سبب افزايش عملکـرد کـل تيمـار مخلـوط             

، عملکرد علوفه بيشتر مخلوط ذرت با ماشـک  چنين  هم. شوديم

  کـشت مخلـوط    يها بـرا   بيشتر اين گونه   ينشان دهنده سازگار  

 در اين آزمايش توليد ماده خشک در کـشت          يطور کل هب.  است

جذب بيشتر  .  خالص افزايش يافت   يهامخلوط نسبت به کشت   

ــنتز  ــال فتوس ــشعات فع ــذاي)PAR (يتشع ــر غ  و آب ي، عناص

 افـزايش وزن خـشک در کـشت مخلـوط           يتواند دليل اصـل    يم

  . نسبت به کشت خالص باشد

 يهـا  تفـاوت  ، گياهـان گـراس و لگـوم بـه دليـل           چنـين   هم

 يفيزيولوژيک و مورفولوژيک در نحوه استفاده از منـابع محيطـ          

کنند، بنابراين عملکرد بـه دليـل       ي مثبت عمل م   يبه حالت مکمل  

 ۳۳۴نتـايج   ). ۴۲ و ۳۳(يابـد   ياستفاده بهتر از منـابع افـزايش مـ        

آزمايش نشان داد که عملکرد کشت مخلـوط بـيش از ميـانگين             

 درصـد از    ۲/۶۰ کـه در     ي اسـت، بـه طـور      يکـشت عملکرد تک 

ــايش ــرد     آزم ــشتر از عملک ــوط بي ــشت مخل ــرد ک ــا، عملک ه

 نيز گزارش شده است     يدر موارد ). ۴۳(ها بوده است     يکشت تک

 بـه دليـل رقابـت،       که عملکرد کشت مخلـوط لگـوم و گـراس         

تر از عملکرد هر يک از اجزا و يا در حد واسط آنها است               پائين

ط به دليل استفاده مـؤثرتر  عملکرد در کشت مخلو). ۱۵ و ۸،  ۶(

و انتقـال   ) ۳۱( هرز   يها  علف ي آللوپاتيک رو  آثار،  )۱۷(از نور   

سـينگ  . شوديبيشتر م ) ۳۳ و   ۲۳(نيتروژن تثبيت شده به گراس      

و ) ۳۴(، راس و همکــاران )۳۵(، ســينگول )۳۸(و همکــاران 

 بـر   ي مبنـ  ينيز به نتايج مشابه   ) ۳۹(استريدهورست و همکاران    

 کل علوفه در کشت مخلـوط گـراس بـا لگـوم             افزايش عملکرد 

  .دست يافتند

  

 ي نـسب  ي و مجمـوع عملکردهـا     )LER( زمين   ينسبت برابر 

)RYT(   

 ي زمين در هر دو سال و بـرا        ي نسبت برابر  ۷ جدول بر اساس   

 در سال   LER.  کشت مخلوط بيشتر از يک بود      يهاهمه ترکيب 

 متغير  ۵۳/۱ تا   ۲۱/۱ از   ۱۳۸۶ و در سال     ۳۷/۱ تا   ۰۸/۱ از   ۱۳۸۵

 تـا   ۱۶/۱ مـا بـين      LERبر اساس ميانگين دو سال مقـادير        . بود

 درصد سـطح    ۴۵ و   ۱۶ است که    ياين يافته بدان معن   .  شد ۴۵/۱

 نياز است تا عملکرد مشابه کـشت        ي در تک کشت   يزمين بيشتر 

بر اساس ميانگين دو سال بـاالترين       ). ۱۰(مخلوط به دست آيد     

LER   با ۳۰۱ سينگل کراس  به تيمار کشت مخلوط ذرت هيبريد 

 ۷۰۴و ذرت هيبريد سينگل کراس      ) ۴۵/۱ (ياماشک گل خوشه  

 نيز به   LERکمترين  . مربوط بود ) ۳۶/۱ (يابا ماشک گل خوشه   

. تعلق داشـت  ) ۱۶/۱( با گاودانه    ۷۰۴تيمار کشت مخلوط ذرت     

 و  ي زمين با مجموع عملکـرد نـسب       يدر اين مطالعه نسبت برابر    

ــر ــسبت براب ــتانداين ــين اس ــساو زم ــات .  اســتيرد م اختالف

 يهـا مورفولوژيک گراس و لگوم و در نتيجـه ايجـاد اشـکوب            

 بهتر از نور و يـا       يبردار از منابع، بهره   يمختلف و استفاده مکمل   

تـر از يـک       بـزرگ  LERتوانـد دليـل     ي مختلف خاک م   يهاافق

 در  LERذکـر کردنـد کـه افـزايش         ) ۱(آبراهام و سـينگ     . باشد

ز يک به دليل افزايش جـذب نيتـروژن         کشت مخلوط به بيشتر ا    

 اکولوژيـک  يهـا  آشيانيتوان جداسازيدر همين راستا م . است

 کـاهش رقابـت را بـه        يهـا  مکانيسم يدر جذب منابع و برقرار    

 کــشت مخلــوط ي ســودمندي بــرايعنــوان يــک توجيــه عملــ

.  آنها مطرح نمـود    ي ذرت و لگوم نسبت به تک کشت       يهيبريدها

   ي کشت مخلوط هيبريـدها    ي سودمند رسد در ي بنظر م  چنين  هم
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۴۸  

   لگوم در دو سال آزمايش و ميانگين دو سال- مقادير عملکردهای نسبی و نسبت برابری زمين کشت مخلوط ذرت.۷جدول 

LER کل 

  )ميانگين دو سال(

عملکرد نسبی اجزا 

 )ميانگين دو سال(

  عملکرد نسبی اجزا

 ۱۳۸۶در سال 

  زاعملکرد نسبی اج

  ۱۳۸۵در سال 

تيمارهای 

  مخلوط

  ذرت  لگوم  

 
LER  
۱۳۸۶  

  ذرت  لگوم

 
LER  
۱۳۸۵  

    ذرت  لگوم  

۱۶/۱  ۳۵/۰  ۸۱/۰  ۲۱/۱  ۴۳/۰  ۷۸/۰  ۰۸/۱  ۲۳/۰  ۸۵/۰  M1-BV 

۲۲/۱  ۳۲/۰  ۹/۰  ۲۱/۱  ۳۲/۰  ۸۹/۰  ۲۴/۱  ۳۲/۰  ۹۲/۰  M1-BC  

۲۱/۱  ۳۷/۰  ۸۴/۰  ۲۱/۱  ۴۲/۰  ۷۹/۰  ۲/۱  ۳/۰  ۹/۰  M1-B  

۳۶/۱  ۵۸/۰  ۷۸/۰  ۳۹/۱  ۶۳/۰  ۷۶/۰  ۳۳/۱  ۵۳/۰  ۸/۰  M1-V  

۲/۱  ۴۲/۰  ۷۸/۰  ۲۸/۱  ۴۹/۰  ۷۹/۰  ۱۰/۱  ۳۲/۰  ۷۸/۰  M2-BV 

۲۷/۱  ۳۸/۰  ۸۹/۰  ۳۳/۱  ۴۱/۰  ۹۲/۰  ۲۱/۱  ۳۶/۰  ۸۵/۰  M2-BC  

۲۷/۱  ۳۹/۰  ۸۸/۰  ۲۹/۱  ۴۵/۰  ۸۴/۰  ۲۶/۱  ۳۲/۰  ۹۴/۰  M2-B  

۴۵/۱  ۶۵/۰  ۸/۰  ۵۳/۱  ۷۴/۰  ۷۹/۰  ۳۷/۱  ۵۶/۰  ۸۱/۰  M2-V  

M1 : ۷۰۴ذرت ،M2 : ۳۰۱ذرت ،BV : ،گاودانهBC :بدر برسيم، شB : لوبيا وV :ایماشک گل خوشه  

BV: Bitter vetch, BC: Berseem clover, B: Bean, V: Vetch M1: Maize 704 and M2: Maize 301 
  

 مـصرف نـور نيـز       ي، عامل نور و افزايش کـاراي      ها  لگومذرت با   

  گياه ذرت،  ي که از باال به پايين کانوپ      يبه طور . ؤثر بوده است    م

 از ييابد، که در بعـض ي فتوسنتز کاهش م   يسترس برا نور قابل د  

رسد بـه   ي گياه م  يها مقدار نور به زير نقطه جبران      سطوح يا اليه  

ـ      هـا   لگـوم همين دليل است کـه در آن مکـان            ي بـا نقطـه جبران

 يدر هر دو سـال نـسبت برابـر       . تواند قرار داده شود   يتر م  پايين

ايـن  . گوم بود  ل ي جزي ي ذرت بيشتر از نسبت برابر     يزمين جزي 

 باالتر ذرت نسبت بـه      يموضوع ممکن است به دليل توان رقابت      

بيـان کردنـد در کـشت       ) ۲۸( و اسـترن     ياوفـر .  باشـد  هـا   لگوم

.  کـل اسـت    LERتعيـين کننـده     ) لگـوم (مخلوط، جزء مغلوب    

 مختلف لوبيـا    يها ژنوتيپ ي جزي LER) ۱۲(گيبيهو و همکاران    

ــد    ــا هيبري ــوط ب  و در ۰۹/۰ – ۲۴/۰ ذرت BH 14را در مخل

 LER چنـين   هـم  و   ۱۲/۰- ۳۱/۰ ذرت   Gutoمخلوط با واريتـه     

 ذرت را در مخلـوط بـا   Guto  و واريتـه  BH 14 هيبريد يجزي

 ۷۷/۰-۹۴/۰ و   ۸۲/۰ – ۹۴/۰ مختلف لوبيا به ترتيـب       يژنوتيپها

ـ     )۱۹(هيلينـوس و جـوکينين      . بيان کردند  ، )۱۸ (ي، هـايمس و ل

، )۱۶( همکـــاران ، هاوگـــارد نيلـــسن و)۱۳( بنجـــار يقنبـــر

 مختلـف مخلـوط     يهادر کشت ) ۲۵(ليتورجيديس و همکاران    

LER نقـش  . انـد  گراسها را بيشتر از گياه همراه ذکر کرده        ي جزي

 بـاالتر و    RYT و   LER بـه    ياختالفات مورفولوژيک در دستياب   

 کشت مخلـوط توسـط يلمـاز و همکـاران           يدر نتيجه سودمند  

در مخلـوط   ) ۱۴( لگوم، گـوش     -در کشت مخلوط ذرت     ) ۴۵(

 و هاوگارد نيلـسن  ي بادام زمين  - و سورگوم    ي بادام زمين  -ذرت  

 نخود نيز گزارش شده     -در کشت مخلوط جو   ) ۱۷(و همکاران   

  .است

  

  )RVT (يمجموع ارزش نسب

 فقـط در    RVTمقـادير   ) ۱۳۸۵( در سال اول     ۸ جدولبر اساس   

 با ماشک و لوبيـا و کـشت ذرت          ۳۰۱ مخلوط ذرت    يهاکشت

) ۱۳۸۶( در سال دوم     ي شبدر برسيم بيشتر از يک بود ول        با ۷۰۴

ــه اســتثنا   کــشت مخلــوط يو بــر اســاس ميــانگين دو ســال ب

 بـاالتر   RVT ذرت با گاودانه در بقيه تيمارها مقادير         يهيبريدها

 يهـا  اين کـشت   ي اقتصاد يدهنده سودمند  از يک بود، که نشان    

بيــشترين . باشـند ي خــالص مـ يهـا مخلـوط نـسبت بــه کـشت   

 با ماشک گـل     ۳۰۱ در کشت مخلوط ذرت      ي اقتصاد يمندسود

   درصـد   ۹اين ترکيب در حدود     . حاصل شد ) ۰۹۸/۱ (ياخوشه
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  های مخلوط ذرت با لگوم در دو سال آزمايش و ميانگين دو سال در کشتRVT مقادير .۸جدول 

    )RVT(مجموع ارزش نسبی 

  ميانگين دو سال ۱۳۸۶سال   ۱۳۸۵سال   تيمار مخلوط

M(704) - BV  ۸۹/۰  ۹۸/۰  ۹۳/۰  

M(704) -BC  ۰۲/۱  ۰۹/۱  ۰۵/۱  

M(704) -B  ۹۸/۰  ۰۲/۱  ۰۰۱/۱  

M(704) -V  ۹۹/۰  ۱۰۶/۱  ۰۴۳/۱  

M(301) - BV  ۸۳/۰  ۹۹/۰  ۹۱/۰  

M(301) -BC  ۹۶/۰  ۱۵/۱  ۰۵/۱  

M(301) -B  ۰۲/۱  ۰۸/۱  ۰۵۱/۱  

M(301) -V  ۰۱/۱  ۱۸/۱  ۰۹۸/۱  

BV : ،گاودانهBC : ،شبدر برسيمB : لوبيا وV :ای و ماشک گل خوشهM :ذرت.  

BV: Bitter vetch, BC: Berseem clover, B: Bean, V: Vetch and M: Maize  

  

. افزايش درآمد ناخالص را نـسبت بـه کـشت خـالص دارا بـود              

  گرفت که کشت مخلوط ذرت به ترتيـب        توان نتيجه يبنابراين م 

، لوبيا و شبدر برسـيم     يا همچون ماشک گل خوشه    ييها  لگومبا  

 چنـين   هـم  و   ي کـشاورز  يهاعالوه بر ايجاد تنوع در اکوسيستم     

 يور و بهـره   ي توليد، در افزايش درآمـد اقتـصاد       يايجاد پايدار 

توانـد  ي م ياطور قابل مالحظه   به ي کشاورز يهااستفاده از زمين  

 شد، اجرا نهاده كم سيستم در اين آزمايش كه آنجا از. مؤثر باشد

 مناسـب  راهكارهـاي  از ي يکـ توان بيان کرد کشت مخلـوط  مي

 بـدون  يـا  مـصرف  حـداقل  با مطلوب به عملكرد دسترسي براي

 بـه  منجـر  مـدت  طـوالني  در اين كه خارجي است نهاده مصرف

 فـسيلي  هايانرژي به زراعي هايوابستگي سيستم عدم يا كاهش

  .شودآنها مي پايداري افزايش و

  

  يگير نتيجه

کـرد علوفـه خـشک      عمل داد اگرچـه     نـشان نتايج اين آزمـايش     

 مخلوط نسبت به کشت خالص      يها ذرت در کشت   يهيبريدها

اين کاهش فقـط در     .  درصد کاهش يافت   ۱۵طور متوسط    هآنها ب 

بيـشترين  . دار نبـود  يکشت مخلوط ذرت با شـبدر برسـيم معنـ         

کاهش عملکرد علوفه ذرت در کشت مخلـوط بـا ماشـک گـل              

د علوفه خـشک     عملکر چنين  هم . و گاودانه اتفاق افتاد    ياخوشه

 ذرت کـاهش    يانـداز  در کشت مخلوط بـه دليـل سـايه         ها  لگوم

 کمتـرين ميـزان عملکـرد بـه         ها  لگومدر بين   .  داشت يداريمعن

  .گاودانه مربوط بود

ــ  عملکــرد کــل دو گيــاه در کــشت مخلــوط بيــشتر از  يول

 زمـين  برابري نسبت شاخص . هر يک از گياهان شديکشت تک

 طـوري  به کند، مي تأييد را مخلوط کشت بيشتر سودمندي نيز

 کـه  يبـه طـور  . بـود  يـک  از بـاالتر   LER تيمارهـا  تمام در که

 از  يا ذرت با ماشک گل خوشه     ۷۰۴ و   ۳۰۱ يمخلوط هيبريدها 

بيشترين عملکرد علوفه برخوردار شد، که در مقايسه بـا کـشت            

 درصــد ۱۸/۴۰ و ۷۹/۵۱ ذرت بــه ترتيــب يخــالص هيبريــدها

 کشت مخلـوط  يبه استثنا RVTادير مق. افزايش عملکرد داشتند  

 مخلـوط بـاالتر از      ي ذرت با گاودانه در بقيه تيمارها      يهيبريدها

 ايـن   ي اقتـصاد  يدهنـده سـودمند    آمـد کـه نـشان      دسـت   بهيک  

  . خالص استيها نسبت به کشت مخلوطيها کشت
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