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  1/9/91:  ؛ تاریخ پذیرش2/5/91: تاریخ دریافت
  1چکیده
 1386 و 1385زمایشی در دو سال زراعی ، آ در کشت مخلوط کیفیت علوفهارزیابیمنظور  به

 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دانشکده کشاورزي 3هاي کامل تصادفی با  صورت طرح بلوك به
اي، لوبیا، گاودانه و دو  خوشه ت خالص شبدر برسیم، ماشک گلکششامل تیمارها . دانشگاه تبریز اجرا شد

 با 301 و 704کم مطلوب و کشت مخلوط هیبرید ذرت در ترا) 301 و 704کراس  سینگل(هیبرید ذرت 
 عملکرد پروتئین هاي کیفی علوفه مانند ویژگیج نشان داد ینتا. بودصورت افزایشی  ها به هر یک از لگوم

 ماده خشک مصرفی و کل ماده مغذي قابل هضم، سلولز دیواره سلولی بدون همی، دیواره سلولیخام، 
ترتیب  اي به خوشه  با ماشک گل704 و 301ذرت هیبرید مخلوط . ندتأثیر کشت مخلوط قرار گرفت تحت

ان ترین میز و کمبودند )  کیلوگرم در هکتار19/1937 و 95/2180(داراي باالترین عملکرد پروتئین خام 
 308/762 و 97/714ترتیب  به( ذرت 301 و 704نیز به کشت خالص هیبریدهاي عملکرد کل پروتئین 

 بدون  دیواره سلولی و)NDF( دیواره سلولی ترین میزان  کم همچنین. داشتختصاصا) کیلوگرم در هکتار
اي و تا حدودي با  خوشه  با لوبیا و ماشک گل301ذرت هیبرید مخلوط کشت  در )ADF(سلولز  همی

 کل ماده مغذي قابل ، میزانADF و NDFدر نتیجه با کاهش . شدمشاهده ها  نسبت به سایر مخلوطگاودانه 
 توان  میبراساس نتایج این پژوهش .یافت یشافزا لوفهع )DMI( ماده خشک مصرفی و )TDN(هضم 
  . کرد معرفیبا کیفیت برترعنوان علوفه  بهرا اي و لوبیا  خوشه  با ماشک گل301ذرت هیبرید مخلوط کشت 

  

ن یپروتئعملکرد ، )ADF(سلولز  ، دیواره سلولی بدون همی)NDF(دیواره سلولی  :ديی کلهاي واژه
 اي خوشه  لوبیا، ماشک گل،خام

                                                
  a.javanmard@maragheh.ac.ir: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
توجهی را در کشاورزي و تأمین نیازهاي غذایی  دگرگونی قابلمیالدي  1960انقالب سبز از دهه 

کش از طرفی سبب  ده از کودهاي شیمیایی و سموم آفتتولید ارقام پرمحصول، استفا. انسان ایجاد کرد
 کاهش تنوع، زوال منابع آب و خاك و همچنین ،گرتوجه تولید غالت شد ولی از سوي دی افزایش قابل

 در بر داردمحیطی نیز  این روند مشکالت زیست. همراه داشتبه  انرژي فسیلی را روزافزونمصرف 
اي از  عنوان نمونه  کشت مخلوط به).2003سولیوان، (د گردیکه سبب طرح موضوع کشاورزي پایدار 

تر از منابع،  برداري بیش  ایجاد تعادل اکولوژیک، بهرهمانند اهدافی ،اي پایدار در کشاورزيه نظام
 .کند هاي هرز را دنبال می ها و علف افزایش کمی و کیفی عملکرد و کاهش خسارت آفات، بیماري

 کیفیت محصول و بازارپسندي آن، هدف ، به شرط حفظها کش کاهش وابستگی کشاورزان به آفت
؛ 2006؛ لیتورجیدیس و همکاران، 2004وش، گ(اصلی کشت مخلوط در کشاورزي پایدار است 

اي  عنوان یک گیاه علوفه  ذرت به).2007 فیناندز آپاریسیو و همکاران، ؛2007 لیتورجیدیس و همکاران،
آالت   و ماشینيکارگرنیروي اي به  داراي عملکرد و انرژي باالیی است که نسبت به سایر گیاهان علوفه

داري جهان است که ارزش غذایی آن  ع اولیه انرژي در صنعت دامهمچنین ذرت منب. تري نیاز دارد کم
،  و همکارانگویا کانتریراس(باشد، ولی داراي پروتئین خام پایینی است  ه قابلیت هضم آن میمربوط ب

a2009 .(ها از نظر پروتئین غنی هستند  که لگوم در حالی) ،بنابراین کمبود پروتئین). 2005راس و همکاران 
ها و  کشت مخلوط غالت با لگوم .شود ها با ذرت جبران می ذرت از طریق کشت مخلوط لگومدر علوفه 

کند و یک روش افزایش منابع پروتئینی بومی   علوفه را براي سیلو مهیا می، محصولاي دیگر گیاهان علوفه
یکی از اهداف کشت مخلوط ذرت و . )2008، آرمسترانگ و همکاران (دگرد  می محسوبیا خانگی

 تري  تولید علوفه سیلویی است که غذاي کاملدر نتیجه و ونههاي برتر دو گ  تکمیل ویژگی،گردان فتابآ
از ). 2000 آنیل و همکاران، (باشد می فیبر، چربی و میزان پروتئین  نظرنسبت به ذرت سیلویی خالص از

ها را براي افزایش عملکرد و  ، لگومداران دام ،نسبت به غالت دارند ها پروتئین باالتري لگومکه  جایی آن
آرمسترانگ و همکاران، (کنند   کمبود پروتئین خام به علوفه اضافه مییکیفیت علوفه و کاهش احتمال

تر کربوهیدرات محلول در  ینیپروتئین باال، ظرفیت بافري زیاد و سطوح پا میزان شاملها  لگوم). 2008
آرمسترانگ و  (دکن شدن شدید در طی تخمیر میها را حساس به پروتئولیز   آنو این امرآب هستند 

لو کردن در غلظت باالي سی : ازندها عبارت هاي کاهش تجزیه پروتئین در لگومکار راه. )2008همکاران، 
  سطوح باالتريهنگام وقتی که گیاهاند محلول در گیاه توسط برداشت دیرافزایش سطح قن ماده خشک،
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 یا پر pHارند، کاربرد اسیدهاي آلی براي کاهش سریع د WSC(1( کربوهیدرات محلول در آب از
 به حداقل رساندن گرما و حداکثر منظور فشردگی کامل بهبندي خوب و  بستهو شدن سریع سیلو 

 روي ارزیابی  برپژوهش ،ها ها و گراس بین لگومموجود در  WSC تفاوت غلظت ،دلیل به. pHکاهش 
و کاهش تجزیه پروتئین انجام شده است  pHعنوان یک روش کاهش سریع  کشت مخلوط به

نقل از کانتریراس ( دیویس و همکاران). 2009 ،کانتریراس و همکاران؛ 2006 ،کانتریراس و همکاران(
 گرم کربوهیدرات محلول در آب 250 شامل (چچم پرگلنتیجه گرفتند که مخلوط  )2006و همکاران، 

 کیلوگرم  هر گرم کربوهیدرات محلول در آب در66 شامل(  با شبدر سفید)گرم ماده خشککیلوهر در 
صد در مقایسه با  در250 و اسید الکتیک تا دهد می واحد کاهش 21/2 سیلو را تا pH ،)ماده خشک

 pH تر  سریعا افزایش غلظت اسید الکتیک و کاهشدر نتیجه ب .یابد  افزایش میسیلوي شبدر خالص
)pH تر صورت خواهد  کردن به آسانی و با هزینه کمسیلو ،) است8/3-2/4 سیلوکردن براي مناسب

ر تواند د با توجه به قیمت باالي کنسانتره نسبت به علوفه، کشت مخلوط ذرت و لگوم می. گرفت
هایی هستند که غالت را براي تولید  عملکرد باال و هزینه کم از ویژگی. ثر باشدؤها م کاهش هزینه

تر   برخورداري از محتویات پروتئینی و مواد معدنی بیشلدلی ها نیز به کند و لگوم علوفه مناسب می
 هاي برتريیکی دیگر از ). 2000بنجار،  قنبري( شوند نسبت به غالت موجب افزایش کیفیت علوفه می

 است که معدنی و اتمسفريها در استفاده از نیتروژن   اثرات مکملی آن،لگوم -کشت مخلوط غالت
الوریاولت و ). 2002 بنجار و لی، قنبري( شود اده از نیتروژن میها براي استف موجب کاهش رقابت آن

، در شمال امریکا  نسبت به یونجه کیفیت علوفه غالتپایین بودندلیل  بیان کردند که به) 2004 (کرکسی
  برثیر منفیأ بدون هیچ ت و افزایش میزان پروتئینمنظور به تر بیش) جو و یوالف(اي  و کانادا غالت علوفه

هاي   سیستمبا توجه به اهمیت گسترش .شوند  میها کشت  با لگوممخلوطصورت  هب ،مکرد کلروي ع
 -اي لگوم  و امکان کشت مخلوط گیاهان علوفه افزایش پتانسیل با هدفاین پژوهشکشاورزي پایدار، 

  .د اجرا گردی کیفیت علوفه ارتقاءبراي ذرت -یین بهترین ترکیب کشت مخلوط لگوم تعوذرت 
  

  ها  روشمواد و
 تحقیقاتی مزرعه در 1386و 1385هاي زراعی  اي در سال صورت آزمایش مزرعه هاین پژوهش ب

  طول جغرافیایی با)اراضی کرکج( کیلومتري شرق تبریز 12دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز واقع در 
                                                
1- Water Soluble Carbohydrate  
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هاي آزاد  آب متر از سطح 1360 و ارتفاع  دقیقه5 درجه و 38و عرض جغرافیایی   دقیقه17 درجه و 46
 pHشود و  هاي شن لومی محسوب می خاك محل آزمایش جزو خاك .اجرا شدخشک سرد  با اقلیم نیمه

 )EC(  حداکثر هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع.آن در محدوده قلیایی ضعیف تا متوسط قرار دارد
 ماده آلی خاك مقدار. شتمتر است، بنابراین مشکل شوري وجود ندا  میکروموس بر سانتی220معادل 

 تکرار و 3هاي کامل تصادفی با  صورت بلوك طرح آزمایشی به . درصد قرار داشت8/0ناچیز و در محدوده 
 ،).Trifolium alexandrium L (ت خالص شبدر برسیم کش- 1 :عبارت بودند ازتیمارها .  تیمار بود14

 ).Zea mays L (دو هیبرید ذرت، )Phaseolus vulgaris (، لوبیا)Vicia villosa (اي خوشه ماشک گل
 250 و 10، 20، 250، 990 در تراکمترتیب  به )Vicia ervilia (گاودانهو ) 301 و 704سینگل کراس (

 .ي مذکورها  با هر یک از لگوم301 و 704 کشت مخلوط ردیفی هیبرید ذرت -2  وبوته در مترمربع
 704(هیبریدهاي ذرت کشت خالص هاي مخلوط و   عدد، مساحت کرت42هاي آزمایشی  تعداد کرت

در . مربع در نظر گرفته شد متر8/4ها  لگومهاي کشت خالص  مربع و مساحت کرت متر6/9) 301و 
متر وجود   سانتی60 متر و با فاصله ردیفی 4 ردیف کاشت به طول 4خالص، و  مخلوط ه تیمارهايهم

 ذرت و در ،ر یک طرف پشته دکه صورتی  بهروش کشت مخلوط از نوع افزایشی کامل بود .داشت
قبل از .  سال صورت گرفت2کاشت بذرها به طریقه دستی در هر . طرف دیگر آن لگوم کشت گردید

 در هزار ضدعفونی 2میزان  هاي قارچی، بذرها با سم بنومیل، به گیري از بیماري منظور پیش کاشت و به
  انجام1صورت کشت دوم به ماهل تیراوبعد از برداشت کلزا و در تاریخ کاشت در هر دو سال . شدند
صورت جوي و   آبیاري به در طول فصل رشد،.اولین آبیاري بالفاصله بعد از کاشت انجام شد. گرفت
 20میزان  زمان با استقرار کامل گیاهان به هم. بار انجام پذیرفت هر هفته یکبا توجه به شرایط اقلیمی پشته 

 در این .رفتصورت سرك مورد استفاده قرار گ ان استارتر و بهعنو کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به
 ه هم. شدآزمایش به غیر از کاربرد استارتر از مصرف هر گونه مواد شیمیایی در طی فصل رشد خودداري

 ولی.  برداشت شدنددهی  و در اوایل گلسال هر شهریور اواخراي در  خوشه جز ماشک گل ه بها لگوم
اول   و در هفته دوم مردادترتیب  بهدهی  هر دو سال در اوایل گلماشک در  و دوم چین اولبرداشت

  برداشتبراي. برداشت هیبریدهاي ذرت در مرحله شیري انجام پذیرفتهمچنین  .صورت گرفتمهر 
 به تفکیک نوع گیاه وزن تر علوفهو برداشت ) مربع متر6/3(طی ها دو ردیف وس حذف حاشیه بعد از

در خرد شده و مربع  متر6/3علوفه برداشت شده از سطح  یین عملکرد خشک، تع برايسپس. ثبت شد
                                                
1- Double Cropping 
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. )2006لیتورجیدیس و همکاران،  (شدنگهداري   ساعت72مدت   بهگراد  سانتی درجه75 دماي با یآون
. ندمتري آسیاب گردید  میلی1 الکبا هاي کیفی علوفه   تعیین ویژگیبرايها بعد از خشک شدن،  نمونه

گیري  پس از اندازهدر این روش .  تعیین شد1 خام علوفه با استفاده از دستگاه کجلدالدرصد پروتئین
 تیمارهاي مختلف محاسبه شد ، درصد پروتئین خام علوفه در25/6نیتروژن کل نمونه با اعمال ضریب 

هر یک از ضرب درصد پروتئین خام   از حاصل کل خامعملکرد پروتئین). 2008، استرایدهورست(
 با ADF3 و NDF2گیري  اندازه ).2005واین،  و ئین( دست آمد ه بها در عملکرد ماده خشک آن گیاهان

علوفه  DMI6 و TDN5. صورت گرفت) 1994(سوست   و طبق روش ون4استفاده از دستگاه فایبرتک
  ).2006لیتورجیدیس و همکاران،  (ند زیر محاسبه شدوابططبق رنیز 

  

351012911 /)ADF/(TN   
  

%basismatterdryNDFDMI 120  
  

در حالت .  از آزمایش به دو صورت انجام گرفتدست آمده بههاي  در نهایت تجزیه واریانس داده
ها با هدف مشخص کردن تفاوت بین تیمارهاي کشت مخلوط و کشت خالص  اول، تجزیه داده

الص م تیمارهاي کشت خولی، در حالت دو. هاي کامل تصادفی انجام گرفت صورت طرح بلوك هب
افزار  هاي آماري با استفاده از نرم تجزیه. اساس فاکتوریل تجزیه شدایش بر نشدند و آزمها وارد محاسبه
MSTATC افزار  ها توسط نرم صورت گرفت و گرافExcelها از   رسم شدند براي مقایسه میانگین

  .استفاده شدو دانکن  LSDآزمون 
  

  نتایج و بحث
اي  هاي عمده کشت مخلوط لگوم با گراس علوفه  از برتريیکی :CPY(7( عملکرد پروتئین خام

استرایدهورست و همکاران، (افزایش عملکرد کل پروتئین خام نسبت به کشت خالص گراس است 
                                                
1- Kejeldahl 
2- Neutral detergent fiber 
3- Acid detergent fiber 
4- Tecator Fibertec 
5- Total digestible nutrients 
6- Dry matter intake 
7- Crude protein yield 
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نشان داد اثر نوع کشت و اثر ) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس ). 2008 آرمسترانگ و همکاران، ؛2008
 عملکرد  بین دو سال آزمایش از نظر.دار بود  درصد معنی1ل  در سطح احتما، نوع کشت در سالمتقابل

 362/1502که سال دوم با عملکردي معادل  طوري داري وجود داشت، به کل پروتئین خام اختالف معنی
 احتمال . کیلوگرم در هکتار برتري نشان داد263/1164نسبت به سال اول با عملکرد کیلوگرم در هکتار 

تر نیتروژن و یا حتی جذب  تر ماده خشک و همچنین تا حدودي تثبیت بیش بیشرود دلیل آن تولید  می
شود  ها مالحظه می  با توجه به جدول مقایسه میانگین.تر نیتروژن توسط ذرت در سال دوم باشد بیش

کشت مخلوط  ).2جدول (عملکرد کل پروتئین خام بر اثر ترکیب لگوم با ذرت افزایش پیدا کرده است 
 و 95/2180(ترتیب داراي باالترین عملکرد پروتئین خام  اي به خوشه  با ماشک گل704 و 301ذرت 

ترین میزان عملکرد کل پروتئین نیز به کشت خالص  بودند و کم)  کیلوگرم در هکتار19/1937
اختصاص )  کیلوگرم در هکتار308/762  و97/714 معادل با ترتیب به (301 و 704هیبریدهاي ذرت 

 با 301 و 704هیبرید ذرت هاي مخلوط  فزایش عملکرد کل پروتئین خام در کشتمیزان ا. داشت
تر  دلیل افزایش بیش.  درصد بود42/105 و 53/95ترتیب  ها به ها نسبت به کشت خالص آن لگوم

ها در عملکرد کل  تر لگوم تواند نسبت بیش  می301 هیبرید  مخلوط با ذرتعملکرد پروتئین در کشت
 . باشد301تر هیبرید  و میزان پروتئین بیش)  علوفه خشک ذرت و لگوممجموع(ماده خشک 

؛ لیتورجیدیس 2005راس و همکاران، (ها است  تر از گراس ها بیش کلی، میزان پروتئین خام لگومطور به
تیمارهاي  در CP(1(به همین جهت میزان پروتئین خام ). 2007 بینگول و همکاران، ؛2006و همکاران، 

بیان کردند که در سیستم کشت ) 2006(لیو و همکاران . ها افزایش یافته است ا لگومکشت مخلوط ب
نتایج  . درصد افزایش نشان داد8/30-4/99کشتی ذرت میزان پروتئین خام  مخلوط در مقایسه با تک

تأثیر  نمایانگر آن است که عملکرد کل پروتئین خام تحت) 3جدول (صورت فاکتوریل  تجزیه واریانس به
 مقایسه میانگین ترکیب .دار اثر سال، هیبرید ذرت و اثر متقابل نوع لگوم در سال واقع شده است نیمع

ها وضعیت   لگومبراي عملکرد کل پروتئین نشان داد که در سال دوم همه) 4جدول (ها با سال  لگوم
 ماده خشک دلیل عملکرد ها در سال دوم به عبارت دیگر، لگوم به. بهتري نسبت به سال اول دارند

ها از  شرایط محیطی بهتر براي رشد گونه. اند تر عملکرد پروتئین خام شده تر موجب افزایش بیش بیش
ترین عملکرد کل پروتئین خام به  بیش. تر نور در سال دوم دلیل این امر است جمله دریافت بیش

 در رتبه 1385 سال اي در خوشه بعد از آن ماشک گل.  متعلق بود1386اي و در سال  خوشه ماشک گل
                                                
1- Crude Protein 
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 مربوط بود که اختالف 1385ترین عملکرد پروتئین خام نیز به گاودانه در سال  کم. بعدي قرار گرفت
اي  خوشه  گلدر هر دو سال ماشکتوان نتیجه گرفت که  می. داري را با شبدر برسیم و لوبیا نداشت معنی

 و همچنین دارا بودن درصد باالیی از ها دلیل برخورداري از باالترین علوفه خشک در میان لگوم به
 .ترین تأثیر را روي افزایش عملکرد پروتئین خام مخلوط گذاشته است میزان پروتئین خام بیش

کلی، دلیل افزایش عملکرد پروتئین خام در مخلوط نسبت به کشت خالص هیبریدهاي ذرت، طور هب
  تر هیبریدهاي ذرت در   پروتئین بیش باالتر و میزانCPتر و میزان  افزایش تولید ماده خشک بیش

ها  کشتی و همچنین حضور لگوم نسبت به تکها به ذرت  دلیل انتقال نیتروژن از لگوم کشت مخلوط به
همچنین، بین عملکرد کل ماده خشک و عملکرد پروتئین خام . با داشتن میزان پروتئین خام باالتر است

 توجه به افزایش عملکرد کل ماده خشک در کشت داري وجود دارد و با یک همبستگی مثبت و معنی
). 2006لیتورجیدیس و همکاران، ( قابل توجیه است )CPY(مخلوط، افزایش عملکرد پروتئین خام 

هاي هوایی  به این نتیجه رسیدند که میزان غلظت نیتروژن در اندام) 2003(هاوگارد نیلسن و همکاران 
شود و افزایش  کشتی جو می ان تجمع نیتروژن در تک برابر میز3 نخود در حدود -کشت مخلوط جو

نتایج مشابهی دال بر . گردد تجمع نیتروژن به افزایش درصد پروتئین خام و عملکرد پروتئین منجر می
گیر عملکرد پروتئین خام علوفه بر اثر ترکیب لگوم با گراس توسط لیتورجیدیس و  افزایش چشم

، )2008(، استرایدهورست و همکاران )2007(اران ، بینگول و همک)2007 و 2006(همکاران 
  .نیز گزارش شده است) 2009(کانتریراس و همکاران 

  
هاي خالص و  هاي کامل تصادفی براي کشت  تجزیه واریانس مرکب عملکرد کل پروتئین خام بر پایه بلوك-1جدول  
  .مخلوط

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
  Y(  1  *27/1714667(سال 

  49/181380  4  1خطا 
  T(  9  **03/1258773(تیمار 

)T( * )Y(  9  **21/93740  
  92/28561  36  2خطا 

  68/12    )درصد(ضریب تغییرات 
  . درصد1دار در سطح احتمال  معنی**  درصد و 5دار در سطح احتمال  معنی* 
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خلوط در دو سال و میانگین لص و مهاي خا در کشت) کیلوگرم در هکتار( میانگین عملکرد کل پروتئین خام -2جدول 
  .دو سال

 میانگین دو سال  1386 1385  تیمار

M (704)  77/641  17/788  97/714  
M (301)  97/667  64/856  30/762  

M(704)-BV  21/861  11/1387  16/1124  
M(704)-BC  02/1265  21/1288  61/1276  
M(704)-CB  68/1147  59/1333  14/1254  
M(704)-V  40/1619  97/2254  19/1937  

M(301)-BV  52/926  47/1475  99/1200  
M(301)-BC  30/1370  36/1585  83/1477  
M(301)-CB  28/1308  62/1499  95/1403  
M(301)-V  45/1807  45/2554  95/2180  
LSD (%5) 87/352 77/208 24/357 

Bitter Vetch (BV) : ،گاودانهBerseem Clover (BC) :   ،شـبدر برسـیمCommen Bean (CB) :  ،لوبیـاVetch (V) :
  .301ذرت : Maize (M 301) و 704ذرت : Maize (M 704) ،اي خوشه  گلماشک

 درصد اخـتالف  5 در سطح احتمال LSDاساس آزمون  بر، باشدLSDتر از  ها کم هایی که تفاوت آن    در هر ستون میانگین   
  .داري ندارند معنی

  
  .صورت فاکتوریل ها به هاي مخلوط ذرت با لگوم  در کشت تجزیه واریانس مرکب عملکرد پروتئین خام-3جدول 

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
  Y(  1  *40/1739551(سال 

  60/208413**  4  تکرار در سال
  C(  1  **70/338306(هیبرید ذرت 

)C( * )Y(  1  ns30/24133  
  L(  3  ns30/1877643(نوع لگوم 

)L( * )Y(  3  **40/231707  
)L( * )C(  3  ns80/15484  

)L( * )C( * )Y(  3  ns10/4658  
  59/32312  28  خطا

  13/12    )درصد(ضریب تغییرات 
  .دار غیرمعنی ns و  درصد1دار در سطح احتمال  معنی**  ، درصد5دار در سطح احتمال  معنی* 



  و همکارانعبداهللا جوانمرد

 85

  .) سال×لگوم  (پروتئین خام در ترکیبات تیماري مقایسه میانگین عملکرد -4جدول 
 سال

  منوع لگو
1385 1386 

  c00/893  bc29/1431  گاودانه
  c66/1317  bc78/1436  شبدر برسیم

  c48/1241  bc61/1416  لوبیا
  b42/1713  a71/2404  اي خوشه  گلماشک

  . درصد است1دار در سطح احتمال   اختالف معنیترك در مجموع دو ستون نشانگر عدمشحروف م
  

صفات کیفی مهم دیگر علوفه : )ADF(سلولز  ون همی و دیواره سلولی بد)NDF(دیواره سلولی 
 ADFدهنده پتانسیل مصرف علوفه توسط دام است و   نشانNDF.  استADF و NDFغلظت 

وقتی ). 2009؛ کانتریراس و همکاران، 2004الوریاولت و کرکسی، (دهد  قابلیت هضم را نشان می
کاهش  علوفهمیزان سیرکنندگی  افزایش دلیل یابد مصرف ماده خشک به  افزایش میNDFدرصد 

اساس نتایج بر). 2007 بینگول و همکاران، ( مطلوب استNDFین یدرصد پابنابراین، . یابد می
تأثیر  سلولز علوفه تحت ، غلظت دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی)5جدول (تجزیه واریانس 

صورت  به) 6جدول (و سال تجزیه مرکب د .اند هاي خالص و مخلوط قرار گرفته دار کشت معنی
ها،  این شاخص.  علوفه بودADF و NDF ها از نظر دار بین لگوم فاکتوریل نیز بیانگر تفاوت معنی

بین . تأثیر اثرات متقابل هیبرید ذرت در سال و هیبرید ذرت در نوع لگوم نیز واقع شدند تحت
 درصد وجود 1 احتمال داري در سطح  علوفه تفاوت معنیNDF میزان هاي آزمایش از نظر سال

 گرم در کیلوگرم ماده خشک 71/488 کل در سال دوم با میانگین NDFکه میزان  طوري داشت، به
مقایسه . تر بود  گرم در کیلوگرم ماده خشک بیش47/447 معادل NDFنسبت به سال اول با 

 NDFن گیر میزا مشخص کرد که کشت مخلوط ذرت با لگوم به کاهش چشم) 7جدول (ها  میانگین
نتایج مشابهی .  از مخلوط در مقایسه با علوفه خالص ذرت منجر شددست آمده  علوفه بهADFو 

 از مخلوط گراس با لگوم توسط آنیل و همکاران دست آمده به علوفه ADF و NDFدال بر کاهش 
، )2007(، بینگول و همکاران )2006(، لیتورجیدیس و همکاران )2005(، راس و همکاران )2000(
مقایسه  .نیز گزارش شده است) 2009(و کانتریراس و همکاران ) 2008(سترایدهورست و همکاران ا
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 کل نشان داد ADF و NDF از نظر) 8جدول (ها  میانگین ترکیب تیماري هیبریدهاي ذرت با لگوم
 هستند ولی با مخلوط NDF با گاودانه و شبدر برسیم داراي باالترین میزان 704 هیبریدمخلوط  که

 نیز در مخلوط هیبرید NDF ترین میزان کم. داري نداشتند  با شبدر برسیم تفاوت معنی301 هیبرید
 حالت حد  با لوبیا و ماشک در704 هیبریدهاي  مخلوط.  با گاودانه، لوبیا و ماشک مشاهده شد301

 مقدار ترین  با گاودانه و شبدر برسیم بیش704 هیبرید کل، مخلوط ADF از نظر. واسط واقع شدند
 با لوبیا اختصاص 301 هیبرید نیز به مخلوط ADFترین میزان  را به خود اختصاص دادند و کم

 با لوبیا قرار 704 هیبرید با گاودانه و ماشک و مخلوط 301 هیبریدهیبرید بعد از آن مخلوط . داشت
یط  کل علوفه در شراADF و NDFکاهش میزان رسد  به نظر می). 8 و 7 هاي جدول(داشتند 

. ها در شرایط سایه ناشی شده باشد ها، از باال بودن سطح برگ و تعداد برگ لگوم مخلوط با لگوم
تري را   افزایش جذب نور، مواد فتوسنتزي بیشبرايهاي برخوردار از سایه  زیرا، گیاهان در محیط

 و NDFدهند و بر اثر افزایش نسبت برگ به ساقه میزان   اختصاص میرشد آن برگ و تعدادبه 
ADFهاي ذرت بر  اندازي بوته نتیجه گرفتند که سایه) 2001(تسوبو و همکاران . یابد  کاهش می

مقایسه میانگین ترکیب .  لوبیا شد1هاي لوبیا موجب افزایش شاخص سطح برگ کانوپی روي بوته
د،  کل، هیبریدهاي ذرت در دو گروه قرار گرفتنNDF دهد از نظر  نشان می9ذرت با سال در جدول 

 در یگ گروه آماري و در رتبه اول 1386 در سال 301 در هر دو سال همراه با هیبرید 704هیبرید 
 هیبریدهاي ذرت در واکنش.  نیز در رتبه بعدي قرار گرفت1385 در سال 301هیبرید . واقع شدند

ر سال  د301 هیبریدبه  ADFترین  که کم طوري هب.  کل نیز متفاوت بودADF میزان دو سال از نظر
 ADFدر هر دو سال باالترین .  قرار گرفت1386 در سال 301 مربوط بود و بعد از آن هیبرید 1385

 در سال 301توان نتیجه گرفت که نقش هیبرید  بنابراین، می.  اختصاص داشت704کل به هیبرید 
ذرت که تأثیر  تر از سال دوم بوده است، در حالی  کل علوفه بیشADFدر کاهش ) 1385(اول 

 ADF و NDFدار غلظت  کلی، کاهش معنیطور به.  کل در دو سال یکسان بودADF بر 704هیبرید 
 با لوبیا و ماشک 301 هیبریدچه مخلوط  چنان. شود علوفه به نوع لگوم و هیبرید ذرت نسبت داده می

 ها با  نسبت به مخلوط آنADF و NDFتر  اي و تا حدودي با گاودانه به کاهش بیش خوشه گل
اي در کاهش اجزاي  خوشه در این آزمایش، نقش لوبیا و ماشک گل.  منجر شد704 هیبرید

                                                
1- Canopy 
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بهبود ) 2001(آسیفا و لیدین . تر از شبدر برسیم و گاودانه بود  دیواره سلولی بیشدهنده تشکیل
.  پایین به حضور ماشک نسبت دادندNDFحسب  کیفیت علوفه در مخلوط ماشک با یوالف را بر

 گرم در کیلوگرم ماده خشک 550تر از   بیشNDFبیان کردند که غلظت ) 2005(ران راس و همکا
ها در مخلوط با ذرت  بنابراین، با گنجاندن لگوم. دهد شدت مصرف اختیاري دام را کاهش می به
 و در ADF و NDFدلیل کاهش  ، امکان افزایش مصرف علوفه توسط دام به301ویژه هیبرید  به

) 10جدول (با توجه به جدول استاندارد کیفی علوفه .  علوفه قابل انتظار استنتیجه افزایش کیفیت
اي و لوبیا و  خوشه  کل، مخلوط هیبریدهاي ذرت با ماشک گلNDFتوان نتیجه گرفت که از نظر  می

دهنده بهبود کیفیت علوفه در   هستند، که نشان11 با گاودانه داراي رتبه 301 هیبریدهمچنین مخلوط 
مخلوط هیبریدهاي ذرت و شبدر برسیم همراه با مخلوط . ها است لوط ذرت با این لگومنتیجه مخ

ترتیب متعلق به علوفه  ترین رتبه به کم. واقع شدند) Good (2 و گاودانه در رتبه 704 هیبریدذرت 
ها به  ه مخلوط کل، همADF از نظر.  بود)Fair( 301 هیبریدو ) Poor (704 هیبریدذرت خالص 
ذرت مخلوط . شوند  محسوب می2عنوان ممتاز  با شبدر برسیم به704 هیبریدذرت مخلوط غیر از 
  .گیرد تر قرار می  با شبدر برسیم از این نظر در رتبه پایین704 هیبرید

  
  .هاي کامل تصادفی بلوكصورت   به علوفهDMI و NDF ،ADF ،TDNتجزیه واریانس مرکب میزان  -5 جدول

  میانگین مربعات
  منابع تغییر

  درجه
   کلDMI   کلADF   کلTDN   کلNDF  آزادي

  Y(  1  ns41/35377  ns37/6789  ns28/880  ns63/95( سال
  29/13  76/2717  63/4683  16/6249  4  1خطاي 

  T(  9  **01/29895  **94/12570  **40/7881  **55/71( تیمار
)T( * )Y(  9  ns16/2948  ns60/1384  ns96/720  **06/10  

  40/376  40/376  31/888  95/1417  36  2خطاي 
  16/3  41/6  85/4  61/7    )درصد(رات یضریب تغی

  .دار غیرمعنی ns و  درصد1دار در سطح احتمال  معنی**  ، درصد5دار در سطح احتمال  معنی* 
  

                                                
1- Premium 
2- Prime 
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  .صورت فاکتوریل به  علوفهDMIو  NDF، ADF، TDN تجزیه واریانس مرکب میزان -6جدول 
درجه   منابع تغییر  ن مربعاتمیانگی

   کلDMI   کلTDN   کلADF   کلNDF  آزادي
  Y(  1  **96/20405  ns21/1321  ns34/9259  *36/78(سال 

  70/9  39/2706  25/1599  50/3236  4  تکرار در سال
  C(  1  ns57/33491  ns56/13946  **42/27095  ns14/110(هیبرید ذرت 

)C( * )Y(  1  **83/11337  **86/2284  ns25/2378  **42/34  
  L(  3  **04/10128  **15/4912  **76/10001  **04/42(لگوم 

)L( * )Y(  3  ns10/763  ns39/669  ns31/1164  ns53/3  
)L( * )C(  3  *65/5649  *35/1302  ns27/1762  ns07/18  

)L( * )C( * )Y(  3  ns93/2519  ns17/505  ns53/1240  *97/14  
  36/3  52/814  68/277  93/1251  28  خطا

  03/7  55/4  72/5  56/7    )درصد(ضریب تغییرات 
  .دار غیرمعنی ns و  درصد1دار در سطح احتمال  معنی**  ، درصد5دار در سطح احتمال  معنی* 

  
  .هاي خالص و مخلوط  در کشت)گرم در کیلوگرم ماده خشک( TDN و NDF، ADF میانگین میزان -7جدول 

 )دیواره سلولی (NDF  نوع کشت
ADF)  دیواره سلولی

  )سلولز بدون همی
TDN) ل ماده مغذي ک

  )قابل هضم
M (704)  39/636  53/371  84/533  
M (301)  71/569  66/326  76/591  

M(704)-BV  94/534  89/330  99/563  
M(704)-BC  32/517  27/321  16/587  
M(704)-CB  68/465  15/283  63/635  
M(704)-V  08/460  22/297  75/629  

M(301)-BV  52/423  30/269  10/641  
M(301)-BC  59/493  91/300  98/624  
M(301)-CB  06/443  51/271  48/690  
M(301)-V  31/433  48/281  08/650  
LSD (%5) 44/48 62/24 06/49 
Bitter Vetch (BV) : ،گاودانهBerseem Clover (BC) :   ،شـبدر برسـیمCommen Bean (CB) :  ،لوبیـاVetch (V) :

  .301ذرت : Maize (M 301) و 704ذرت : Maize (M 704) ،اي خوشه  گلماشک
 درصـد اخـتالف   5 در سطح احتمال LSDاساس آزمون  باشد برLSDتر از  ها کم هایی که تفاوت آن در هر ستون میانگین  

  .داري ندارند معنی
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  .)گرم در کیلوگرم ماده خشک( کل ADF و NDFها براي میزان   مقایسه میانگین ترکیب تیماري ذرت با لگوم-8جدول 

  NDF  لگوم نوع  هیبریدذرت نوع 
  )دیواره سلولی(

ADF  
  )سلولز دیواره سلولی بدون همی(

  a94/534  a89/330  گاودانه  704
  a32/517  ab27/321  شبدر برسیم  704
  bc68/465  cd15/283  لوبیا  704
  bc08/460  c22/297  اي خوشه  گلماشک  704
  c45/418  d30/269  گاودانه  301
  ab59/493  bc91/300  شبدر برسیم  301
  c36/421  e48/244  لوبیا  301
  c30/433  cd48/281  اي خوشه  گلماشک  301

  .دار است  اختالف معنیروف مشترك در هر ستون نشانگر عدمح
  

  .)گرم در کیلوگرم ماده خشک( ADF و NDF مقایسه میانگین ترکیب تیماري هیبرید ذرت در سال براي میزان - 9جدول 
  NDF  ADF  هیبرید ذرت  سال
1385  704  a26/489  1/309  
1385  301  b69/405  c90/261  
1386  704  a75/499  a48/306  
1386  301  a66/477  b19/286  

  .دار است  اختالف معنیف مشترك در هر ستون نشانگر عدمحرو
  

  .)2006یتورجیدیس و همکاران، ل (گراس -اندارد کیفی علوفه در مخلوط لگوم جدول است-10جدول 
  صفات کیفی

  نوع استاندارد
DMI )درصد(  NDF) درصد( ADF) درصد( CP )درصد(  

Prime 3 >  40 <  30 <  19>  
1 (Premium) 9/2-6 -2  46 -40  35 -31  19 -17 

2 (Good) 5/2-1/2  53 -47  40 -36  16 -11  
3 (Fair) 2 -7/1  60 -54  42 -41  13 -11  
4 (Poor) 6/1-3/1  65 -61  45 -43  10 -8  

5 (Reject) 2/1<  65 >  45 >  8 <  
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  .در ترکیبات نوع کشت با سال) گرم بر کیلوگرم وزن بدن( کل DMIن میزان  میانگی-11جدول 
  نوع کشت  سال

1385  1386  
M(704)  gh38/20 h55/17  
M(301)  fg38/22  gh40/20  

M(704)-BV  fg23/21  fg79/21  
M(704)-BC  cdef31/24  efg86/22  
M(704)-CB  bc79/26  bcd40/26  
M(704)-V  b70/27  bcde54/25  

M(301)-BV  a43/32  def59/23  
M(301)-BC  bcd24/26  def63/23  
M(301)-CB  a76/31  b48/27  
M(301)-V  b51/28  bc23/27  

  . درصد است1دار در سطح احتمال   اختالف معنیترك در مجموع دو ستون نشانگر عدمشحروف م
Bitter Vetch (BV) : ،گاودانهBerseem Clover (BC) :   ،شـبدر برسـیمCommen Bean (CB) :  ،لوبیـاVetch (V) :

  .301ذرت : Maize (M 301) و 704ذرت : Maize (M 704) ،اي خوشه  گلماشک
  

  . کل براي اثر متقابل هیبرید ذرت در نوع لگوم در سالDMI میانگین میزان -12جدول 
  نوع لگوم  هیبریدذرت نوع   سال

1385  1386  
  f23/21  f79/21  گاودانه  704
  cdef31/24  ef86/22  شبدر برسیم  704
  bcd79/26  bcd40/26  لوبیا  704
  bc707/27  bcde54/25  اي خوشه  گلماشک  704
  a43/32  def59/23  گاودانه  301
  bcde24/26  def63/23  شبدر برسیم  301
  a76/31  bc48/27  لوبیا  301
  b51/28  bc23/27  اي خوشه  گلماشک  301

  . درصد است5دار در سطح احتمال  معنی اختالف شترك در مجموع دو ستون نشانگر نبودحروف م
  

 نشان داد که شاخص) 5جدول (ریانس تجزیه وا: )TDN(  علوفهمیزان کل ماده مغذي قابل هضم
TDNمقایسه میانگین نوع کشت نشان داد که کل ماده مغذي  .تأثیر نوع کشت قرار گرفت  علوفه تحت
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 فقط در TDNمیزان ). 7جدول (دا کرده است ها افزایش پی قابل هضم علوفه بر اثر مخلوط ذرت با لگوم
 با شبدر برسیم تفاوتی را با تیمار شاهد 301 هیبرید  با گاودانه و مخلوط ذرت704  هیبریدمخلوط ذرت

گیري را  ها این شاخص کیفی افزایش چشم نداشتند و در سایر مخلوط) کشت خالص هیبریدهاي ذرت(
 با لوبیا تعلق داشت که 704 و 301 هیبرید یبریدهاي ذرت به مخلوط هTDNترین میزان  بیش. پیدا کرد

نتایج تجزیه .  درصد افزایش یافت41/7 و 68/16ترتیب   به هیبریدهاي خالص ذرت در مقایسه با کشت
تأثیر هیبریدهاي ذرت و نوع   کل تحتTDN ،نیز نشان داد) 6 جدول(صورت فاکتوریل  بهواریانس مرکب 

وبیا و ماشک هاي ذرت با ل ترین میزان ماده مغذي قابل هضم علوفه در مخلوط بیش .لگوم قرار گرفته است
دست  به نیز از مخلوط هیبریدها با شبدر برسیم و گاودانه TDNترین میزان   و کمدست آمد هاي ب خوشه گل
 ،یابد  افزایش میADF دارد، یعنی وقتی که ADF نسبت معکوس با TDNکلی، طور هب). 1شکل (د آم

TDNسایه، اي، تحت شرایط خوشه افزایش شاخص سطح برگ در لوبیا و ماشک گل .کند ش پیدا می کاه 
. تري برخوردار هستند  پایینADFها نسبت به ساقه از  زیرا، برگ. باشد  کل علوفه میTDNدلیل افزایش 

 .اند  و میزان لیگنین باال نسبت دادهADF را به افزایش TDNکاهش ) 2007(بینگول و همکاران 
نیز در کشت مخلوط یوالف با ماشک و ماشک با تریتیکاله، افزایش ) 2006(لیتورجیدیس و همکاران 

TDNاي و تا  خوشه  با لوبیا و ماشک گل301 مخلوط هیبرید در این پژوهش. اند  را گزارش کرده
ت ص ذرت افزایش داده اسحدودي نیز گاودانه میزان کل ماده مغذي علوفه را نسبت به علوفه خال

  ).7جدول (
  

    

  .)میانگین دو سال(ها   قابل هضم علوفه در مخلوط ذرت با لگوميکل ماده مغذ -1 شکل
  . درصد است1دار در بین تیمارها در سطح احتمال  نشانگر اختالف معنیمتفاوت حروف 
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تأثیر اثرات   تحتDMI، 6 و 5 هاي ولبراساس جد :کل علوفه) DMI(میزان ماده خشک مصرفی 
ع کشت، ترکیب تیماري نوع کشت در سال، نوع لگوم، ترکیب تیماري هیبرید ذرت در سال و سال، نو

 میزان کل ماده خشک مصرفی نیز بر اثر مخلوط .نوع لگوم در سال قرار گرفته استهیبرید ذرت در 
 مالحظه 12 سال در جدول × نوع لگوم ×جانبه هیبرید ذرت  اثر سه. ذرت با لگوم افزایش یافت

 با لوبیا و گاودانه مشاهده 301  هیبرید کل در مخلوط ذرتDMIباالترین ) 1385(در سال اول . شود می
در سال دوم .  با گاودانه و شبدر برسیم متعلق بود704  هیبریدترین مقدار نیز به مخلوط ذرت شد و کم

. ط بود مربو و لوبیااي خوشه  گل کل به مخلوط هیبریدهاي ذرت با ماشکDMIترین  بیش) 1386(
داري در  ها در هر دو سال روند مشابهی داشته است و اختالف معنی  با لگوم704 هیبرید مخلوط ذرت

ها در   آنDMIولی، میزان . شود ها در دو سال آزمایش دیده نمی  با لگوم704 هیبرید بین مخلوط ذرت
 با شبدر 301 هیبرید روند تغییرات مشابهی براي مخلوط ذرت. دار پیدا کرد معنیسال دوم کاهش غیر
 با لوبیا و گاودانه 301 هیبرید  مخلوط ذرتDMIاي نیز مشاهده شد ولی،  خوشه برسیم و ماشک گل

 بنابراین، تفاوت اساسی بین دو سال به مخلوط ذرت. داري را نشان داد در سال دوم کاهش معنی
شدت  ها به  آنDMIمیزان ) 1386(شود که در سال دوم   با لوبیا و گاودانه مربوط می301 هیبرید

براین دلیل برتري سال  علوفه دارد، بناNDF همبستگی منفی با DMIکه  با توجه به این. کاهش یافت
بر این اساس، سال اول با . باشد تر آن می نیی پاNDF نسبت به سال دوم، میزان DMI اول از نظر

DMI گرم در کیلوگرم 81/24 میانگین  گرم در کیلوگرم وزن بدن نسبت به سال دوم با37/27 معادل 
تر از سایر   کل علوفه بیشDMIها   با لگوم301 هیبرید در صورت مخلوط ذرت. وزن بدن برتري دارد

 دلیل 704 هیبرید  نسبت به ذرت301 هیبرید تر ذرت  کمNDF). 11جدول (یابد  ها افزایش می مخلوط
ها در کشت  تر آن ا و در نتیجه رشد بیشه تر نور توسط لگوم همچنین جذب بیش. باشد این امر می

 301هیبرید ذرت  دلیل برتري مخلوط 301  هیبریدتر ذرت دلیل ارتفاع کم  به301  هیبریدمخلوط با ذرت
ها، افزایش  ها نسبت به گراس تر لگوم  کمNDFکلی، با توجه به طور هب. باشد  میDMI ها از نظر با لگوم
DMIافزایش ماده ) 2001(آسیفا و لیدین . ها قابل توجیه است ا لگوم ب301  هیبرید علوفه مخلوط ذرت

 .ها نسبت دادند کل بر اثر مخلوط با لگوم) پروتئین خام (CPخشک مصرفی یوالف را به افزایش میزان 
اي میزان ماده خشک مصرفی کل  خوشه  با لوبیا و ماشک گل301ویژه هیبرید  هبنابراین، در مخلوط ذرت ب

در کل، پتانسیل ). 11جدول (گیري نسبت به کشت خالص ذرت افزایش یافته است  چشمطور  هعلوفه ب
، )10جدول ( کیفی علوفه ارداساس جدول استاندبر. ط توسط دام افزایش یافته استمصرف علوفه مخلو
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اودانه  با گ301 هیبرید اي و لوبیا و همچنین مخلوط ذرت خوشه  هیبریدهاي ذرت با ماشک گلمخلوط
مخلوط هیبریدها با شبدر برسیم، . گیرند قرار می) Premium (1استاندارد کیفیت در رتبه  از نظر

. واقع شدند) Good (2 در رتبه 301 هیبرید  با گاودانه و علوفه خالص ذرت704 هیبرید مخلوط ذرت
  .مربوط بود) Fair (3 با درجه 704 هیبرید ترین رتبه به علوفه خالص ذرت کم
  

  گیري کلی نتیجه
 عملکرد پروتئین خام، دیواره هاي کیفی علوفه مانند شاخصکه  این آزمایش نشان داد ر نهایتد

سلولز، کل ماده مغذي قابل هضم و ماده خشک مصرفی در نتیجه کشت  سلولی، دیواره سلولی بدون همی
  ذرتوطکه باالترین عملکرد پروتئین خام در کشت مخل طوري  به.ندها بهبود پیدا کرد مخلوط با لگوم

ترین میزان دیواره سلولی و دیواره سلولی  کم .اي مشاهده شد خوشه  با ماشک گل704 و 301 هیبرید
اي و تا حدودي با  خوشه  با لوبیا و ماشک گل301  هیبریدسلولز به کشت مخلوط ذرت بدون همی

ان کل ماده مغذي سلولز، میز با کاهش دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی. گاودانه اختصاص داشت
توان کشت مخلوط   میاساس نتایج این پژوهشبر. یافتقابل هضم و ماده خشک مصرفی علوفه افزایش 

  . برتر معرفی کردعنوان علوفه با کیفیت اي و لوبیا را به خوشه  با ماشک گل301  هیبریدذرت
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Abstract1 

In order to evaluate forage quality in intercropping, two field experiments were 
carried out based on randomized complete block design with three replications at 
the Agricultural Research Station, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, 
Iran, in 2005-2006 and 2006-2007 growing seasons. Two maize (Zea mays L.) 
hybrids (SC704, SC301), vetch (Vicia villosa), bitter vetch (Vicia ervilia), berseem 
clover (Trifolium alexandrinum L.) and common bean (Phaseolus vulgaris) as sole 
crops and intercrops of maize hybrids with each of the legumes as an additive 
method were used. Results showed that forage quality characteristics such as 
protein yield, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), total 
digestible nutrients (TDN) and dry matter intake (DMI) were affected by 
intercropping. The highest crude protein yield (CPY) was achieved with maize 
hybrid 704-vetch (1937.19 kg.ha-1) and maize hybrid 301-vetch (2180.95 kg.ha-1) 
intercrops and the lowest CP per ha was observed at monocultures of maize hybrid 
704 (714.97 kg.ha-1) and maize hybrid 301 (762.308 kg.ha-1). Also mixture maize 
hybrid 301 with bean, vetch and bitter vetch showed a lower NDF and ADF 
content than the other intercrops. In conclusion as NDF and ADF percent 
decreased in intercrops, but TDN and DMI increased. Based on this study, mixture 
of maize hybrid 301 with vetch and common bean is considered as prime forage. 
 
Keywords: Acid detergent fiber (ADF), Common bean (Phaseolus vulgaris), Crude 
protein yield (CPY), Neutral detergent fiber (NDF), Vetch (Vicia villosa) 
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