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  و کود فسفر  ايخوشهگل جو و ماشک ردیفی الگوهاي مختلف کشت مخلوطتاثیر 
  و وزن خشک بر کیفیت علوفه
  

   3بند امیر آینه و *2، اسفندیار فاتح1سجاد احمدي

  ارشد کشاورزي اکولوژیک دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشجوي سابق کارشناسی1
  دانشگاه شهید چمران اهواز، زراعت و اصالح نباتات دانشیار گروه 2 
 دانشگاه شهید چمران اهوازگروه زراعت و اصالح نباتات استاد گروه 3

  12/10/97 پذیرش: تاریخ      15/10/96 دریافت: تاریخ

  
  1چکیده 

هاي شود و همچنین چرخهها میت و بیمارياهاي کشاورزي منجر به تنظیم جمعیت آفتنوع زیستی در بوم نظام سابقه و هدف:
نظام مانند پایداري گردد که به نوبه خود سایر خدمات بومعناصر غذایی و حفاظت خاك از طریق فعالیت ریز موجودات احیا می

کشت مخلوط غله و لگوم یک سیستم مناسب براي رسـیدن بـه دهد. ایش خاك و ترسیب کربن را افزایش میخاك، کنترل فرس
افزایش تولید غذا و کاهش اثرات زیست محیطی می باشد. بنابراین یکی از راه هاي رسیدن به پایداري در کشاورزي اسـتفاده از 

جو و  ردیفی زمایش بررسی اثر الگوهاي مختلف کشت مخلوطهدف از اجراي این آسیستم هاي چند کشتی و مخلوط می باشد. 
جو و ماشـک گـل  مخلوط ماده خشک و صفات کیفی علوفه عملکرد، LERشاخص اي و نوع کود فسفر بر ماشک گل خوشه

  اي بود.خوشه
  

زي دانشگاه شهید در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشکده کشاور 1395-96در سال زراعی مطالعه  اینها: مواد و روش
اول الگوهاي مختلف کشـت در عامل . شد اجرا تکرار 3 با تصادفی کامل  بلوك قالب طرح در فاکتوریل صورتچمران اهواز به

 درصـد 25 +جـو درصـد 75هاي جـایگزینی اي، نسبتخوشهگلسطح شامل (کشت خالص جو و کشت خالص ماشک هشت
هاي اي و نسبتخوشهگلماشک درصد 75+ جو درصد 25اي، گل خوشهشکما درصد 50+ جو درصد 50اي، خوشه ماشک گل

 30+ جو درصد 100اي و خوشهگلماشک درصد 20+ جو درصد 100اي، خوشهگلماشک درصد 10+ جو درصد 100افزایشی 
 شـیمیاییمنبـع فسـفر کیلـو گـرم در هکتـار  150 شـامل دوم نوع کود فسـفر در دو سـطحعامل اي، و خوشهماشک گل درصد

جهـت انـدازه گیـري بـود. 2فسفر شیمیایی + کود بیولوژیک فسفاته بـارورکیلو گرم در هکتار 75و تلفیق  (سوپرفسفات تریپل)
صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل درصـد پـروتئین، عملکرد ماده خشک از سطح یک متر مربع بوته ها برداشت شدند. 

)، الیاف نامحلول در شـوینده DMD)، قابلیت هضم ماده خشک (Ashدرصد خاکستر ()، WSCمحلول ( هاي فیبر، کربوهیدرات
عملکـرد نسـبی )، عملکرد وزن خشک مخلوط، عملکـرد نسـبی جـو، ADF)، الیاف نامحلول در شوینده اسیدي (NDFخنثی (
جو و ماشک به ترتیـب  تراکم گیاهان اي بود.خوشهگلوزن خشک گیاه جو و ماشک ،زمین ياي و نسبت برابرخوشهگلماشک

  بوته در متر مربع بود. 250و  375
  

                                                             
  e.fateh@scu.ac.irنویسنده مسئول: *
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) از تیمـار = 2/1LERنسبت برابـري زمـین ( گرم در مترمربع) و 1074ترین وزن خشک مخلوط (نتایج نشان داد بیشها: یافته
قابلیت هضم  دست آمد. باالترین درصد پروتئین خام،اي بهخوشهگلماشک درصد 30 + جو درصد 100کشت مخلوط افزایشی 

از  خـامفیبر و هـاي محلـولباالترین میزان کربوهیدرات ي،اخوشهگلماده خشک و خاکستر علوفه از تیمار کشت خالص ماشک
کشت خالص جو و همچنین باالترین میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي از تیمار کشت 

نسبت به تیمار کود شـیمیایی  بیولوژیکهمچنین تیمار کود دست آمد. اي بهخوشهگلماشک صددر 10جو:  درصد 100افزایشی 
باعث افزایش درصد پروتئین خام، قابلیت هضم ماده خشک، خاکستر علوفه و الیاف نـامحلول در شـوینده خنثـی شـد ولـی در 

 بیولوژیـکیمار کود شیمیایی نسبت به تیمار کود هاي محلول، فیبرخام و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي تصفات کربوهیدارت
  باعث افزایش این صفات گردید.

  

 نیمیزان پروتئباشد تر اي در الگوهاي کشت بیشخوشهگلنتایج این آزمایش نشان داد که هر چه میزان ماشکگیري کلی: نتیجه
مختلـف  الگوهـايپروتئین را داشـت. مقایسـه ترین میزان کرد و کشت خالص جو، کم خواهد آن الگو نیز افزایش پیدا مخلوط

و فیبر  WSC ،NDF ،ADF باشداي کمتر خوشهگلکشت نشان داد که هر چه میزان جو در الگوهاي کشت بیشتر و میزان ماشک
و  DMD ،ASH بود،اي در الگوهاي کشت بیشتر خوشهگلبود. همچنین هر چه میزان ماشکخواهد آن الگوي کشت نیز بیشتر 

اي در کشـت خوشـهگـلرسد که وجود ماشـکنظر میشده بهارائه بود. با توجه به نتایج خواهد ین آن الگوي کشت بیشتر پروتئ
  .یابدآن افزایش می هخوراکی علوفخوش همچنین شود ومخلوط باعث افزایش کیفیت مخلوط می

  

  .کیفیت ماده خشک ،رقابت، پروتئین خام تنوع زیستی کلیدي: هاي واژه
  

  مهمقد
هاي مرتبط با کشاورزي رایج که همراه بـا فعالیت

باشد، منجر به ایجـاد بـوم سازي تنوع زیستی میساده
هایی شده است که به شدت نسبت به مخـاطرات  نظام

پذیر بوده و به نوعی ناپایدار محسـوب  آسیبمحیطی 
 هـاي طبیعـی، درشوند. در حالی که در بـوم نظـاممی

موجود، کارکردهاي حاصـل زیستی نتیجه ارتقاي تنوع
ي و چرخه مـواد غـذایی از تنوع از طریق جریان انرژ

). با 16شود (نظام تنظیم میطور طبیعی از داخل بوم به
هـاي ین که قابلیـت خـودتنظیمی بـوم نظـامتوجه به ا

هـا از سازي این بـوم نظـامکشاورزي در نتیجه فشرده
ــین ر ــوم نظــامب هــاي فتــه اســت. تنــوع زیســتی در ب

هـا و بیماري جمعیت آفتافزایش ورزي منجر به کشا
هــاي عناصـر غــذایی و شـود و همچنــین چرخـهمـی

حفاظت خاك از طریق فعالیت ریـز موجـودات احیـا 
نظـام ماننـد د که به نوبه خود سایر خدمات بومگردمی

پایداري خاك، کنترل فرسایش خاك و ترسیب کـربن 
هی از ). بـاال بـردن تنـوع گیـا21دهـد (را افزایش می

به افزایش جمعیت میکـرو  طریق کشت مخلوط منجر
هاي خاك شده و در نتیجه فعالیت میکروبـی ارگانیسم

گـزارش  برخـی محققـان). 24یابـد (خاك بهبود مـی
تـري هسـتند و که غـالت داراي پـروتئین کـم کردند

ها با بقوالت موجب افزایش میزان پـروتئین  ترکیب آن
د عملکـرد بـاالتر گـردد و در آزمـایش خـو علوفه می

پروتئین را نیـز درکشـت مخلـوط نسـبت بـه کشـت 
درمطالعـه اي . )15( خالص گندمیان گـزارش کردنـد

کشــت مخلـوط جــو و شــنبلیله  نشـان داده شــد کـه
تیمارهاي مخلوط افزایشـی، از نسـبت برابـري زمـین 
ــوط جــایگزینی ــاي مخل ــه تیماره ــاالتري نســبت ب  ب

اسـتفاده بهتـر  دلیـل برخوردار بودند که این موضوع به
گیاهان از منابع موجود مانند نور، آب و مـواد غـذایی 

اي با هدف  در مطالعه). 15در این تیمارها بوده است (
بررسی ارزش غذایی علوفـه خشـک کشـت مخلـوط 

بیـان  )Avena sativa( اي و یـوالفگل خوشـهماشک
اي در علوفـه خوشهگلهاي باالتر ماشک که نسبت شد

فیبر نامحلول در شـوینده ن خام، خشک، حجم پروتئی
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 دهـد و محتویات سلولی باالتري را نشـان می 1اسیدي
، در بررسی کشـت مخلـوط شـنبلیله و جـو. )2018(

 ) نشان دادند کـه بـیش تـرین27طریفی و همکاران (
مربع) و بـیش ترگرم در م 1277وزن خشک مخلوط (

) از تیمــار =LER 15/1( تـرین نسـبت برابـري زمـین
درصد شنبلیله بـه جـو بـه  20 افزایشکشت مخلوط 

وتئین خـام و قابلیـت باالترین درصـد پـردست آمد. 
ر کشـت و خاکستر علوفـه از تیمـاهضم ماده خشک 
همچنین نشان دادنـد کـه  دست آمد. خالص شنبلیله به

ا جو باعث افـزایش وجود شنبلیله در کشت مخلوط ب
میزان شـنبلیله در  شود چون هر چه کیفیت مخلوط می

تر باشد میزان پروتئین در آن نسبت مخلوط بیش کشت
مخلوط افـزایش و میـزان الیـاف نـامحلول اسـیدي و 

کیفیت و خوشـخوراکی آن  خنثی کم تر و به دنبال آن
اي بـر  گونـهاثر تنوع  بررسیدر . )27( یابد افزایش می

در کشـت مخلـوط بـوم نظـام زراعـی برخی خدمات 
 ختمــی و )Glycin max( ، ســویا)Zea mays( ذرت

)Althea sp.(  نتایج حاکی از آن بود که نسبت برابري
از یـک بیشـتر زمین در تمام الگوهاي کشت مخلـوط 

تـا  01/1دار، در دامنـه  معنیبود و بدون وجود تفاوت 
که بـر  فسفر کودهاي بیولوژیک ).16متغیر بود ( 08/1

مبناي گزینش انواعی از ریـز موجـودات مفیـد خـاك 
امـل تولیـد عو ی بـاالیی را از نظـرشوند کارایتهیه می

غـذایی بـه شـکل سازي عناصر محرك رشد و فراهم
. با توجه به اینکه فسفر قابل باشند میقابل جذب دارا 

جذب در خاك عامل مهم و محدود کننده در تغذیـه، 
هـاي ، لذا باکتريآید میرشد و تولیدمثل گیاه به شمار 

تولیـد تواننـد نقـش اساسـی در کننده فسفات مـیحل
ترین قوي ).11موفق محصوالت کشاورزي ایفا کنند (

 Pseudomonasهاي حل کننده فسفات شـاملباکتري

،Bacillus  ــــی  Pseudomonas ).8باشــــند ( م

fluorescens ــت ــت فعالی ــه عل ــاگون از ب ــاي گون ه
شمار اي مهم محرك رشد گیاه بهریشه هاي فرا باکتري

                                                             
1- Acid Detergent Fiber (ADF) 

ف وسـیعی از هـا داراي طیـاین بـاکتري). 23(آید می
صفات محرك رشد گیاهی مانند تولید هورمون اکسین 

هـایی تولیـد متابولیـت)، 1تولید آنزیم کیتینـاز ()، 18(
) 20( و ســیانید هیــدروژن) 12همچــون ســیدروفور (

باشند که بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم باعـث می
ورت هـاي صـ آزمـایش .گردنـدافزایش رشد گیاه می

کننـده فسـفات در  هـاي حـلگرفته در مـورد بـاکتري
) Brassica napus( )5( گیاهان مختلفی همچون کلـزا

انجام شده است و ) Triticum aestivum( )6( و گندم
ها به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه تیمـار بـا ایـن همه آن
کننده موجب افزایش عملکرد و جذب هاي حلباکتري

با توجه بـه مـوارد  شودویژه فسفر میعناصر غذایی به
طرح شده در زمینه رقابت گیاهان در کشت مخلـوط م

و اینکه کدام الگـوي تـک  و تاثیر کود شیمیایی فسفر
کشتی یا مخلوط دو گیـاه مـذکور بیشـترین کمیـت و 
کیفیت علوفه و همچنین شاخص نسبت برابري زمـین 
را دارند ایـن پـژوهش انجـام شـده اسـت. در بیشـتر 

و غـالت در  مطالعات از کود نیتروژن و دو گیاه لگوم
بررسی اکوفیزیولوژي مخلوط استفاده می کنند. اما در 
این پژوهش از کود فسفر استفاده شد و تاثیر این کود 

   بر اکوفیزیولوژي رقابت دو گیاه بررسی شد.
  

 هامواد و روش
در مزرعـه  1395-96آزمایش در سال زراعی  این

تحقیقـاتی دانشــکده کشـاورزي دانشــکده کشــاورزي 
 در فاکتوریـل صـورتهید چمران اهواز بـهدانشگاه ش
 اجرا تکرار سه در تصادفی کامل هاي  بلوك قالب طرح

در  ردیفـی عامـل اول الگوهـاي مختلـف کشـت. شد
هشت سطح شامل: کشت خالص جو و کشت خالص 

 درصـد 75هاي جـایگزینی اي، نسبتخوشهگلماشک
 50جو:  درصد 50اي، خوشهگلماشک درصد 25جو: 

 درصـد 75: درصد جو 25اي، خوشهگلکماش درصد
درصـد  100هاي افزایشی اي و نسبتخوشهگل ماشک
: درصـد جـو 100اي، خوشهگلماشک درصد 10جو: 
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 30: درصد جـو 100اي و خوشه گل درصد ماشک 20
اي، و عامـل دوم نـوع کـود خوشـه ماشک گـل درصد

کیلوگرم  150( فسفر در دو سطح، منبع فسفر شیمیایی
) P2O5درصد  60ار سوپر فسفات تریپل شامل در هکت

 و تلفیق فسفر شیمیایی + کود بیولوژیک فسفاته بارور
کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل + کـود  75( 2

حـاوي ، 2 ) بود. کود بارور2بیولوژیک فسفات بارور 
ــا  107 ــانتوآ  108ت ــفات (پ ــده فس ــل کنن ــاکتري ح ب

دا سـویه و سـودوموناس پوتیـ P5آگلـومرانس سـویه 
P13 در هــر گــرم از محصــول اســت کــه بــا تولیــد (

هـاي فسـفاتاز در اطـراف  اسیدهاي ارگانیـک و آنزیم
کـه از  شـوند ریشه باعث آزاد شدن یـون فسـفات می

تراکم گیاه جو  .شرکت زیست فن آور سبز تهیه شدند
) و همچنـین رقـم مـورد 22بوته در متر مربـع ( 375

ماشـک رقـم  و بـراي استفاده براي کشت جو زهـک
بوته در متـر مربـع  250تراکم گیاه ماشک  .بود محلی

 12آذرمـاه و تـاریخ برداشـت  سـهتاریخ کاشت  بود.

بذر مورد استفاده از مرکـز تحقیقـات  ماه بود. فروردین
گیري صفات  زمان نمونه کشاورزي خوزستان تهیه شد.

کیفی در مرحله خمیري جو و از سطحی به میزان یک 
صـورت زیـر نسـبت برابـري زمـین بـه. بودمتر مربع 

  :)2(شد محاسبه
     LERt = LERa + LERb         :1 معادله

  LERa = Yab / Ya              :2معادله 
  LERb = Yba / Yb           :   3معادله 

ترتیب، بیـانگر  به LERbو  LERaدر فرمول فوق، 
اسـت.  bو گونـه  aنسبت برابري زمـین بـراي گونـه 

کننـده عملکـرد  ترتیـب، بیان بـه Ybaو  Yabهمچنین 
باشند. از سـوي  درکشت مخلوط می bو گونه  aگونه 
کشت خـالص  در aبه مفهوم عملکرد گونه  Yaدیگر 

درکشـت خـالص  bبه مفهـوم عملکـرد گونـه   Ybو
گر مجمـوع کـل نسـبت برابـري  بیان نیز  LERtاست.

  نظر است. زمین بین دو گونه مورد

  

  سانتی متر) 30-0(عمق  یزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در این آزمایشخصوصیات ف -1جدول 
Table 1. Physical and chemical properties of the soil used in the site of experiment (depth 0-30 cm) 

 عمق خاك
  متر) (سانتی

Soil depth 
)cm(  

  هدایت الکتریکی
زیمنس بر  (دسی

  متر)
EC  

)dS/m(  

 اسیدیته
pH 

  کل نیتروژن
  (درصد)
Total 

Nitrogen 
(%) 

  مواد آلی
 (درصد)

Organic 
matter 

(%) 

  قابل دسترس پتاسیم
گرم در  (میلی

 کیلوگرم)
Available 
Potassium 
(mg/kg-1) 

  قابل دسترس فسفر
گرم در  (میلی

 کیلوگرم)
Available 

Phosphorus 
(mg/kg-1) 

  بافت خاك
Texture soil 

  لومی شنی  8.8  76  0.6  0.052  7.83  3.19  0-30
Sandy loam 

  
ــروتئین خــام ( ــین درصــد پ ــراي تعی ــس از CPب ) پ

درجه  70ها در آون (دماي  برداشت و خشک شدن نمونه
ها بـا اسـتفاده از  سـاعت) نمونـه 48سانتی گراد به مدت 

گیري میـزان  دستگاه آسیاب برقی آسیاب شدند و انـدازه
ــتفاده ا ــا اس ــدال ب ــه روش کجل ــروژن ب ــتگاه نیت ز دس

منظـور بـه انجـام شـد. )Micro kjeldahlمیکروکجلدال (
پـروتئین، فیبـر، کربوهیـدرات ( اندازه گیري کیفیت علوفه

)، ASH(2)، درصــد خاکســتر WSC( 1در آب محلــول
)، الیـاف نـامحلول در DMD( 3قابلیت هضم ماده خشک

ــی ــوینده NDF( 4شــوینده خنث ــامحلول در ش ــاف ن )، الی
ــیدي ــتگاه از د))، ADF( 5اس ــک  NIRس ــدل اینفراماتی م

ــت  8620 ــد. دق ــتفاده ش ــه NIRاس ــتگی ب دقت در  بس
                                                             
1- Water soluble carbohydrate (WSC) 
2- Ash percent 
3- Dry matter digestible (DMD) 
4- Neutral Detergent fiber (NDF) 
5- Acid detergent fiber (ADF) 
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ــا اســتفاده از  دســت نتــایج به کالیبراســیون آن دارد. آمده ب
 مورد تجزیه آماري قرار گرفتند.  2/9نسخه  SAS افزار نرم

  

 نتایج و بحث
  انســزیه واریــنتایج جدول تج): CPن خام (یپروتئ

پروتئین خام در سـطح داد که ) نشان 2 ها (جدول داده
یک درصد تحت تاثیر الگوهاي مختلف کشت و نـوع 

هـا در کود فسفر قرار گرفت. همچنین اثـر متقابـل آن
  .دار بودسطح احتمال یک درصد معنی

  
هـاي محلـول    )، کربوهیـدرات CPاثر الگوهاي کشت مخلوط بـر درصـد پـروتئین خـام (     میانگین مربعات تجزیه واریانس -2جدول 

)WSC) الیاف نامحلول در شوینده خنثی ،(NDF) الیاف نامحلول در شوینده اسیدي ،(ADF   ) قابلیت هضـم مـاده خشـک ،(DMD ،(
 ايخوشهگلکشت مخلوط جو و ماشک ) درCF) و فیبرخام (ASHدرصد خاکستر علوفه (

Table 2.Variance analysis of mean square of the effect of intercropping ratio on crude protein (CP), Water Soluble 
Carbohydrate (WSC), Neutral Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber (ADF), Dry Matter Digestibility (DMD), 
Ash percent and Crude Fiber(CF of barley and hairy vetch. 

 منابع تغییر
S.O.V 

 
درجه 
 آزادي
df 

  Mean Square     میانگین مربعات

  پروتئین خام
CP 

کربوهیدرات 
 محلول در آب

WSC 

فیبر نامحلول 
در شوینده 

 خنثی
NDF 

فیبر نامحلول 
در شوینده 

 اسیدي
ADF 

قابلیت هضم 
 ماده خشک

DMD 

 خاکستر
Ash 

 فیبر خام
Crude 
Fiber 

  تکرار
 Replication  

2 0.22 ns 0.02 ns 0.93 ns 5.03 ns 4.34 ns 0.06 ns 0.72 ns 

 Phosphorus کود فسفره
(A)  

1 4.59 ** 2.4 * 59.51 ** 4.17 ns 14.45 ** 1.41 * 3.17 ns 

  الگوي کشت
 Planting pattern(B) 

1 286.5 ** 9.09 ** 109.8 ** 139 ** 424.1 ** 15 ** 450 ** 

  الگوي کاشت ×کود فسفره 
A*B 

7 2.24 ** 0.212 ns 3.99 ns 2.74 ns 6.88 ** 0.06 ns 0.68 ns 

   خطا
 Error  

30 0.49 0.49 8.38 2.43 1.77 0.27 2.7 

  (درصد)ضریب تغییرات  
CV (%)  

- 7.06 7.06 4.3 3.8 2.5 10.6 3.1 

 در سطح پنج درصد دار یک درصد و عدم وجود تفاوت معنیپنج و : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ns** و  و *
*, **and ns: Significant at the 5% and 1% probability levels and no significant at the 5% respectively. 

  
نتایج اثرات متقابل الگوهاي مختلف کاشت و نوع 

پروتئین خام در کود فسفر نشان داد که بیشترین میزان 
اي با کود تلفیقـی خوشهگلتیمار کشت خالص ماشک

پروتئین خام در کشت خـالص ترین میزان فسفر و کم
 5/23دست آمد که  هو همراه با کود شیمیایی فسفر بج

هـاي مختلـف  بـا مقایسـه الگو درصد تفاوت داشتند.
ــزان مشــخص شــد کــه  کشــت  ماشــکهــر چــه می

تـر باشـد میـزان  درکشـت مخلـوط بیش ايخوشه گل
ــروتئین آن الگــوي کشــت بیش ــال آن  پ ــه دنب ــر و ب ت

تر است. به دلیل باالتر بودن  خوراکی علوفه بیش خوش

ها نسـبت بـه غـالت، میـزان میزان پروتئین خام لگوم
پـروتئین خــام بــا افـزایش نســبت لگــوم در مخلــوط 

بر افـزایش درصـد پـروتئین بـه عالوه افزایش یافت. 
سبب وجود گیاهان لگـوم در ترکیـب علوفـه، وجـود 

هـا بـا افـزایش  هـاي ریشـه آنگیاهان لگوم و باکتري
روتئین چه درصد نیتروژن خاك و در نهایت افزایش پ

چـن  .)25(شود موجب می در دانه و چه در علوفه را
) در مطالعـات خـود چنـین اظهـار 2004و همکاران (

داشتند که بقوالت از نظر محتوي پروتئین و گنـدمیان 
نتـایج . )3( باشـنداز نظر مقدار کربوهیدرات غنی مـی
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کشـت مخلـوط غـالت و  در نشـان داد کـهمطالعات 
کشـت خـالص  پـروتئین در ترین میـزان بقوالت بیش

آید و با افزایش سهم بذر بقوالت  بقوالت به دست می
 یابـد کشت مخلوط، میزان پروتئین خام افزایش می در
رسـد دلیـل افـزایش پـروتئین خـام  به نظـر می. )17(

درکشت مخلوط نسبت به کشت خالص، تولیـد مـاده 
کشـت مخلـوط بـه دلیـل  تر درشخشک و پروتئین بی

اي باشـد. توسـط ماشـک گـل خوشـهتثبیت نیتروژن 
شود میزان پـروتئین خـام در  طور که مالحظه می همان

هاي مخلوط نسبت به کشت خالص ماشک گل سیستم

که نسبت به کشـت  اي کاهش پیدا کرد، درحالیخوشه
تر بود. لذا نتیجـه گرفتـه شـد کـه بـا  خالص جو بیش

کشت مخلـوط  اي درافزایش نسبت ماشک گل خوشه
اي میزان پروتئین خام افزایش گل خوشهجو و ماشک 

یابی بـه میـزان پـروتئین بـاال در  یابد. جهت دست می
علوفه، کشت مخلوط غالت با لگوم نسبت بـه کشـت 

در آزمایشی نتایج نشان داد  خالص غالت برتري دارد.
کشتی جو  ماشک نسبت به تک –که کشت مخلوط جو

  .)13( کند تري تولید می میزان پروتئین بیش

  

  
ايماشک گل خوشه مخلوط جو وعلوفه درکشت بر پروتیئن خام  اتهاي مختلف کشت و نوع کود فسف اثرالگو -1شکل 

Figure 1. Interaction of phosphorus fertilizer type and different planting pattern on crude protein  
(CP) of barley-hairy vetch intercropping 

  
نتـایج جـدول : )WSC(هـاي محلـول    کربوهیدرات

ــانس داده ) نشــان داد کــه 2هــا (جــدول  تجزیــه واری
در آب در الگوهاي مختلـف  هاي محلول یدراتکربوه

داري  کشت مخلوط در سطح یک درصد تفاوت معنـی
داري  داشت. اما بـین نـوع کـود فسـفر تفـاوت معنـی

مشاهده نشد. همچنین بین اثر متقابل الگوهاي کشـت 
 داري وجود نداشت. فسفر نیز تفاوت معنیو نوع کود 

) نشـان داد کـه 3مقایسه میانگین این صفت (جـدول 
الگـوي کشـت  درهاي محلول  کربوهیدرات ترین یشب
ماشــک گــل  درصــد 20: جــو درصــد 100فزایشــی ا

کشت خالص ماشک  ترین میزان آن در اي و کمخوشه
درصـد  76/2کـه داراي  دسـت آمـد اي بـه گل خوشه

با مقایسـه الگوهـاي مختلـف  بیشتر بود. کربوهیدرات
کشت مخلوط هر چه میزان جـو در الگوهـاي کشـت 
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تر باشد، کربوهیدرات محلول آن نسبت تراکمـی  بیش
ــبت  بیش ــت نس ــاي کش ــن الگوه ــت. در ای ــر اس ت

ماشک گـل  درصد 30: جو درصد 100افزایشی  کشت
ــه ــول  اي داراي بیشخوش ــدرات محل ــرین کربوهی ت

ــود ودرصــد 55/12( ــم ) ب ــزان آن (ک ــرین می  92/9ت
(جــو)  25(ماشــک) :  75) در الگــوي کشــت درصـد

هاي محلـول  بدست آمد. رونـد کـاهش کربوهیـدرات
درکشت خالص جو بـه کشـت خـالص ماشـک گـل 

اي بــه اثـر الگوهــاي جـایگزینی ماشــک گــل خوشـه
گـردد. در زمـان برداشـت،  جاي جو برمی اي بهخوشه

اي محلـول آن رشد رویشی جو باال و از میـزان قنـده
کاسته شده بود که ایـن موضـوع ناشـی از بـاال بـودن 

دن ساقه جو در زمان نسبت ساقه به برگ و لیگنینی ش
ــت بــود.  درکشــت مخلــوط ذرت و مــاش، برداش

هاي محلـول در آب را  ترین درصد کربوهیـدرات بیش
هـاي هـرز و  از کشت خـالص ذرت بـا کنتـرل علف

کنتـرل ترین درصد از کشت خـالص مـاش بـدون  کم
  .)14( هاي هرز به دست آوردند علف

نتـایج : )NDFالیاف نـامحلول در شـوینده خنثـی (   
) نشان داد که 2ها (جدول  جدول تجزیه واریانس داده

الیاف نامحلول در شوینده خنثی در سطح یک درصـد 
تحت تاثیر الگوهاي مختلف کشت و نوع کـود فسـفر 

ــر متقابــل آن ــین اث ــی ب ــاوتقــرار گرفــت. ول  هــا تف
داري مشاهده نشد. مقایسه میـانگین ایـن صـفت  معنی

ترین الیـاف نـامحلول در  یشب) نشان داد که 3(جدول 
 100شوینده خنثی به میزان  در الگوي کشت افزایشی 

ترین  اي و کمماشک گل خوشه درصد 10: درصد جو
اي بـه میزان آن درکشت خالص ماشـک گـل خوشـه

بـا  شتر بود.بی ADF درصد 2/13که داراي  دست آمد.
هاي مختلف کشت هر چه میزان جو در  مقایسه نسبت

آن نسبت تراکمی  NDFتر باشد  هاي کشت بیش نسبت
دهنده کـاهش کیفیـت علوفـه  تر است. کـه نشـان بیش

مخلوط بوده و هرچه درصد جـو در مخلـوط کـاهش 

کنـد. در ایـن  پیدا کند کیفیت علوفه افـزایش پیـدا می
: جو درصد 100یشی افزا الگوهاي کشت نسبت کشت

 NDFترین  اي داراي بیشماشک گل خوشه درصد 10
: (ماشک) 75ن میزان آن در الگوي کشت تری بود و کم

ر کـل . همچنـین د)3 (جـدول (جو) بدست آمـد 25
به تیمارهـاي کـودي  تیمارهاي کودي شیمیایی نسبت

دو صفت  NDFو  ADF تري داشتند. کم NDFتلفیقی 
صد فیبر در گیاهان بوده و هر دهنده در هستند که نشان

چه میزان خشبی بودن علوفـه بیشـتر باشـد و خـوش 
اشد، میزان این دو صـفت افـزایش خوراکی آن کمتر ب

رسد که در این پژوهش علت ایـن  یابد. به نظر می می
ماشک  درصد 10 درصد جو: 100که الگوي افزایشی 

بودند این است که NDF  اي داراي بیشترینگل خوشه
ن الگوي کاشت بیشترین درصد جـو و کمتـرین در ای

بـه  درصد ماشک گل خوشه اي وجود داشـته اسـت.
(ماشک) : 75همین خاطر در الگوي برعکس آن یعنی 

 داشـته اسـت. در ایـن راسـتا  NDF(جو) کمترین 25
) با بررسی کشـت مخلـوط 2018طریفی و همکاران (

 NDFترین میـزان  جو و شنبلیله گزارش کردند که کم
و بـا افـزایش  وط به کشـت خـالص شـنبلیله بـودمرب

 مخلـوط افـزایش پیـدا کـردNDF  درصد جو، میـزان
)27.(  

نتـایج : )ADFالیاف نامحلول در شـوینده اسـیدي (  
) نشان داد که 2ها (جدول  جدول تجزیه واریانس داده

در الگوهاي  )ADF( الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
فـاوت مختلف کشت مخلوط در سطح یـک درصـد ت

داري داشت. اما بین نوع کود فسفر و اثر متقابـل  معنی
الگوهاي مختلف کشـت مخلـوط و نـوع کـود فسـفر 

مقایسه میـانگین ایـن داري مشاهده نشد.  تفاوت معنی
ــاف  تــرین یشب) نشــان داد کــه 3صــفت (جــدول  الی

به میزان  در الگوي کشت  نامحلول در شوینده اسیدي
ماشــک گــل  درصــد 10: جــو درصــد 100افزایشــی 

ترین میزان آن  درکشت خالص ماشک  اي و کمخوشه
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درصد  2/15که تفاوت آنها  دست آمد اي به گل خوشه
. با مقایسه الگوهاي مختلف کشت هر چـه میـزان بود

آن نسـبت  ADFتر باشـد  هاي کشت بیش جو در الگو
تـر اسـت. در الگوهـاي کشـت مخلـوط  تراکمی بیش

 درصــد 10 :جــو درصــد 100افزایشــی  نســبت کشت
بـود و  ADFتـرین  اي داراي بیشماشک گـل خوشـه

 25: (ماشـک) 75میزان آن در الگوي کشـت  ترین کم
درصـد بـود  9/10که تفـاوت آنهـا   (جو) بدست آمد

. همچنین در کل تیمارهاي کـودي تلفیقـی )3 (جدول
تـري  کم ADFنسبت  به تیمارهـاي کـودي شـیمیایی 
داري نبودنـد.  داشتند هر چند که داراي تفاوت معنـی

هاي مختلف  طورکلی با کاهش درصد جو در نسبت به
کشت مخلوط از مقدار این شاخص نیـز کاسـته شـد، 

 به جايتوان به جایگزینی جو  علت این کاهش را می
تـر بـودن چرخـه  اي بـه دلیـل بیشماشک گل خوشه

اي نسـبت زندگی آن در مقایسه با ماشک گـل خوشـه
تري نسبت بـه ماشـک چون جو به مدت طوالنی  داد.

گل خوشه اي بـر روي زمـین بـوده لـذا بافـت هـاي 
با پیشرفت رشد گیاه، میزان  خشبی آن نیز بیشتر است.

ADF یابد. این موضوع به این دلیل اسـت  افزایش می
زمــان بـا افــزایش سـن گیــاه، دیـواره ســلولی  کـه هم
شـود. ایـن تغییـرات در اثـر  تـر میتر و خشبی ضخیم

موازات افـزایش سـن  ه به برگ بـهافزایش نسبت ساق
تـرین میـزان  بیشدر آزمایشـی گیرد.  گیاه صورت می

سلولز را از کشت خالص  همیدیواره سلولی عاري از 
ترین مقـدار آن  هاي هرز و کم ماش بدون کنترل علف

هـاي هـرز  ا کنتـرل علفرا از کشت خـالص ذرت بـ
  ).14( گزارش کردند

جـدول  نتـایج: )DMDقابلیت هضم مـاده خشـک (  
قابلیت ) نشان داد که 2ها (جدول  تجزیه واریانس داده

اثر  هضم ماده خشک در سطح یک درصد تحت تاثیر 
الگوهاي مختلف کشت و نوع کود فسفر قـرار متقابل 

نتایج اثرات متقابل الگوهاي مختلـف کاشـت گرفت. 
قابلیـت ونوع کود فسفر نشان داد که بیشـترین میـزان 

کشت خالص ماشک گـل  تیمارهضم ماده خشک در 
قابلیـت تـرین میـزان اي با کود شیمیایی و کـمخوشه

هضم ماده خشک در کشت خالص جو همراه با کـود 
درصد بیشـتر  5/26که در حدود  شیمیایی بدست آمد

هاي مختلف کشـت هـر  با مقایسه الگو. )2 شکل( بود
اي درکشـت مخلـوط چه میـزان ماشـک گـل خوشـه

آن الگوي هضم ماده خشک قابلیت تر باشد میزان  بیش
خـوراکی علوفـه  تر و بـه دنبـال آن خوش کشت بیش

تر است. علت باال بودن قابلیت هضم ماشک گـل  بیش
تـوان ناشـی از بـاال  اي در مقایسه با جـو را میخوشه

بودن نسبت برگ به ساقه و علفی بودن سـاقه در اثـر 
پایین  در پژوهشی آن دانست. NDFو  ADFکم بودن 
هضم را در گیـاهی کـه دیـواره  غذایی قابل بودن مواد

 شـدسلولی عاري از همی سلولز آن باالبود، گـزارش 
که این نتیجه از جهت پایین بودن قابلیت هضم و بـاال 

سلولی عاري از همـی سـلولز جـو قابـل بودن دیواره 
  ).9( تعمیم به نتیجه آزمایش حاضر است

میزان خاکستر علوفه ): ASHدرصد خاکستر علوفه (
هـاي  مقدار مواد معـدنی موجـود در بافت  دهنده نشان

گیاهی است و این عناصـر بـه لحـاظ تـأثیري کـه در 
هاي بـدن الزم  متابولیسم دام دارند براي فعالیت سلول

ریز اغلب کمبود مـواد  و مهم هستند. علوفه غالت دانه
دهند. نتایج جـدول تجزیـه واریـانس  معدنی نشان می

داد که درصد خاکستر علوفـه ) نشان 2ها (جدول  داده
هاي مختلـف کشـت مخلـوط در سـطح یـک  در الگو

  داري داشت. درصد تفاوت معنی
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ايماشک گل خوشه علوفه مخلوط جو و قابلیت هضم ماده خشکهاي مختلف کشت و نوع کود فسفر بر  اثر الگو -2شکل 

Figure2. Interaction of phosphorus fertilizer type and different planting pattern on dry matter digestible  
(DMD) of barley-hairy vetch intercropping 

  
همچنین بین نوع کود فسفر در سطح اختالف پنج 

ــی مقایســه  داري وجــود داشــت. درصــد تفــاوت معن
 تـرین یشب) نشان داد که 3میانگین این صفت (جدول 

اي کشت خالص ماشک گل خوشه درصد خاکستر در
 کشت خالص جو به دست آمد ترین میزان آن در و کم

که کشت خالص ماشک گل خوشه اي نسبت به جـو 
با افزایش درصد  درصد خاکستر بیشتر بود. 4/4داراي 

هاي کاشـت بـر میـزان  اي در نسبتماشک گل خوشه
شـد. طریفـی و همکـاران،  خاکستر علوفه افـزوده می

، و شـنبلیله جو )، نشان دادند که کشت مخلوط2018(
میزان خاکستر علوفه را نسبت به کشت خـالص گیـاه 
داراي خاکستر کم، افزایش و نسبت به کشت خـالص 

، کـه بـا )27( دهد گیاه داراي خاکستر زیاد، کاهش می
اي کشـت نتایج این آزمایش مطابقـت دارد. در الگوهـ

(جـو) داراي  25: (ماشـک) 75مخلوط الگوي کشت 
ترین میـزان آن در بود و کمترین خاکستر علوفه   بیش

 درصــد 10: جــو درصــد 100افزایشــی  نســبت کشت
درصد  1/3که داراي  اي بدست آمدماشک گل خوشه

. همچنـین در کـل تیمارهـاي )3 (جـدولبیشتر بـود 

کودي شیمیایی نسـبت بـه تیمارهـاي کـودي تلفیقـی 
در آزمایشی نتایج نشان تري داشتند.  خاکستر علوفه کم

 Vigna( بلبلی لوبیا چشم -ط ذرتکه کشت مخلو داد

unguiculata( ها ازنظر  در مقایسه با کشت خالص آن
میزان خاکستر باعث بهبود کیفیت علوفـه گردیـد کـه 

غذایی  تواند به دلیل جذب بهتر عناصر این موضوع می
کشت مخلوط نسبت به کشـت  در بخصوص نیتروژن

  ).4خالص باشد (
جزیه واریـانس نتایج جدول ت: )CFدرصد فیبر خام (

در  فیبـر خـام) نشان داد کـه درصـد 2ها (جدول  داده
الگوهاي مختلف کشت مخلوط در سطح یک درصـد 

مقایسه میانگین ایـن صـفت . داري داشت تفاوت معنی
در  فیبر خـامدرصد  ترین یشب) نشان داد که 3(جدول 

ترین میزان آن درکشت خالص  کشت خالص جو و کم
 28کـه تفـاوت  مـداي بـه دسـت آماشک گل خوشه
ــتند ــدول  درصــدي داش ــت )3(ج ــاي کش . در الگوه

ماشک  %10جو :  %100افزایشی  مخلوط نسبت کشت
ترین ترین فیبرخام  بود و کم اي داراي بیشگل خوشه
(جـو) 25(ماشـک) :  75ر الگـوي کشـت دمیزان آن 
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(جـدول  درصد اختالف داشـتند 2/17که  بدست آمد
فزایش قابلیت هضـم کاهش در میزان فیبر باعث ا ).3

طور  شود. همـان علوفه نسبت به کشت خالص جو می
شـود بـا افـزایش نسـبت ماشـک گـل  که مالحظه می

یابد که دلیل ایـن  اي درصد فیبر خام کاهش میخوشه
اي بـا همزیستی ماشک گل خوشـه دلیل احتماال به امر

کننـده نیتـروژن در کسـب نیتـروژن  هاي تثبیت باکتري
اي تـوان زیـرا ماشـک گـل خوشـهباشد اتمسفري می

باالیی در تثبیت نیتـروژن اتمسـفري داشـته و لـذا در 

افزایش پروتئین خام و کاهش فیبـر خـام مـؤثر واقـع 
شود. تأخیر در برداشت علوفه باعث افزایش درصد  می

میزان فیبر در آزمایشی نتایج نشان داد که شود.  فیبر می
 -الـهماشـک و تریتیک-خام موجود در مخلوط یوالف

هاي بذري مختلـف و نـوع  اساس نسبت ماشک را بر
اجزاء مخلوط متفاوت گزارش کردند و بیان داشتند که 

هاي  اکم و گونـهتواند تحت تأثیر تر میزان فیبر خام می
  ).10( مختلف تغییر یابد

  
)، الیاف نامحلول WSCمحلول ( هاي )، کربوهیدراتCPاثر الگوهاي کشت مخلوط بر درصد پروتئین خام ( مقایسه میانگین. 3جدول 

)، درصـد خاکسـتر علوفـه    DMD)، قابلیت هضم ماده خشـک ( ADF)، الیاف نامحلول در شوینده اسیدي (NDFدر شوینده خنثی (
)ASH) و فیبرخام (CFايخوشهگل) درکشت مخلوط جو و ماشک.  

Table 3. Mean comparison of the effect of intercropping ratio on crude protein (CP), Water Soluble Carbohydrate 
(WSC), Neutral Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber (ADF), Dry Matter Digestibility (DMD), Ash percent 
and Crude Fiber (CF) in intercropping of barley and hairy vetch. 

  تیمار
 Treatment   

پروتئین 
 خام

CP% 

هیدرات محلول کربو
 در آب

WSC% 

فیبر نامحلول 
در شوینده 

 خنثی
NDF% 

فیبر نامحلول 
در شوینده 

 اسیدي
ADF% 

ماده خشک 
 قابل هضم
DMD% 

 خاکستر
ASH% 

(%) فیبر خام  
Crude 

Fiber (%) 

phosphorus fertilizer type    نوع کود فسفر
(P1) 150 kg.ha P b 9.6 a 11.2  b 65.2  a 40.9  b 51.6  b 4.7  a 52.9  

75 kg.ha Biological 
fertilizer(P2) a 10.3 a 10.8  a 67.4  a 40.4  a 52.7  a 5.08  a 52.4  

Hairy vetch-barley planting ratios ماشک-جو    نسبت هاي مختلف کاشت    
0-100 g 4.4 a 12.4  ab 68.3  b 43.8  e 44.6  e 3.4  a 60.7  
25-75 e 6.4 c 10.07  ab 69.4  b 42.9  d 47.5  cd 4.3  bc 56.3  
50-50 c 10.2 cb 10.7  cb 66.6  c 40.5  c 51.9  c 4.7  d 53.6  
75-25 b 17.6 c 9.9  c 63.3  d 35.9  b 61.5  b 6.7  e 42.6  

 درصد10 + جودرصد  100
  ماشک

100%Barley+10% 
hairy vetch 

f 4.5 c 10.1  a 70.5  a 46.8  e 44.6  e 3.5  a 59.8  

 درصد20 + جودرصد  100
  ماشک

100%Barley+20% 
hairy vetch  

e 6.7 ab 12.3  ab 68.6  b 43.07  d 48.1  de 4  b 57.03  

 درصد10 + جودرصد  100
  ماشک

100%Barley+30% 
hairy vetch  

d 7.6 a 12.5  abc 66.4  c 40.8  c 51.09  cd 4.6  cd 54.9  

100-0 a 23.1 c 9.7  d 57.3  e 31.6  a 68.1  a 7.8  f 36.2  
 .% با روش دانکن اختالف آماري معنی داري ندارند5با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال  هر صفت در هر تیمار

Means within a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 
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ن وزن خشک در مرحله خمیري جو تحت عملکرد وزن خشک مخلوط و نسبت برابري زمی میانگین مربعات تجزیه واریانس -4جدول 
 ايخوشهگلتاثیر نوع کود فسفر و الگوهاي مختلف کشت مخلوط  جو و ماشک

Table 4.Variance analysis of  mean square of the effect of intercropping ratio on barley Intercropping dry matter and 
LER  in intercropping with hairy vetch. 

  منابع تغییر
 S.O.V  

درجه 
 آزادي
df 

 Mean Square میانگین مربعات

  وزن خشک کل
Intercropping dry matter  

  نسبت برابري زمین از نظر وزن خشک
LER on dry matter basis  

  تکرار
 Replication  

2  ns 404 0.000764 ns  

  نوع کود فسفره
A(phosphorus fertilizer type)  

1  ** 17598  ns 0.0037  

  الگوي کشت
B(Planting pattern)   

7  ** 539605  ** 0.256  

  الگوي کاشت ×کود فسفره 
A*B 

7  ns 539605  ns 0.00046  

  Error  30  974.4  0.0011   خطا
  تغییراتضریب 

Coefficient of Variation   
-  3.67  40.6  

 دار تفاوت معنی : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال یک درصد و عدم وجودns* و ** و 
*, **and ns: Significant at the 5% and 1% probability levels and no significant respectively. 

  
اساس جـدول تجزیـه واریـانس  بر کل:وزن خشک 

نظـر وزن خشــک کـل بـین الگوهــاي  ) از4(جـدول 
ــتالف  ــد اخ ــک درص ــطح ی ــت در س ــف کاش مختل

نوع کود فسـفر داري وجود داشت. همچنین بین  معنی
داري وجود داشت.  در سطح یک درصد اختالف معنی

) نشــان داد کــه 5هــا (جــدول  نتــایج مقایســه میانگین
 100خشـک کـل در کشـت افزایشـی ترین وزن  بیش

ــو) ــک) و کم 30: (ج ــل  (ماش ــک ک ــرین وزن خش ت
. اي بـه دسـت آمـدخوشـهگلدرکشت خالص ماشک

گـرم  857تفاوت وزن خشک به دست آمده بین اینها 
تـوان نتیجـه  بنـابراین می ).5(جدول  در متر مربع بود

کشت مخلوط با ماشـک گـل  گرفت که وجود جو در
اي یک عامل بازدارنده در رشد گیاه ماشک گل خوشه
که پنجه دهی جو  طوري شود. به اي محسوب میخوشه

نتیجه رشد و تولید مـاده  سبب ایجاد رقابت شده و در
ي کـاهش داده اسـت اخشک را در ماشک گل خوشه

اي به کشت خالص ماشک گل خوشه که در درصورتی
اي، ماشــک گــل  گونــه دلیـل عــدم وجــود رقابــت بین

 تـر و در اي توانسـته اسـت سـاقه و بـرگ بیشخوشه
تري تولیـد نمایـد و درنهایـت  نتیجه ماده خشک بیش

یافتـه اسـت. کـاهش عملکـرد وزن  تولید نیـز افزایش
اند بـه دلیـل قـدرت تو خوشه اي میگلخشک ماشک

اي در مقایسـه بـا جـو خوشـه گل تر ماشک رقابت کم
کشـتی دو گیـاه جـو و  همچنین با مقایسـه تکباشد. 

گیري کرد کـه جـو  توان نتیجه میاي ماشک گل خوشه
از عملکـرد وزن اي ماشـک گـل خوشـهدر مقایسه با 

در بررسـی کشـت  خشک باالتري برخـوردار اسـت.
کشت  تر ماشک در کم مخلوط ماشک و گندم عملکرد

مخلوط نسبت به کشت خالص، آن را ناشی از قدرت 
صدرآبادي و ( تر در مقایسه با گندم دانستند رقابت کم

  ).1382 ،کوچکی
نتایج تجزیـه نظر وزن خشک:  نسبت برابري زمین از

 واریانس مجموع عملکرد وزن خشک مخلوط (جدول
در  داري ) نشان داد بین الگوهاي کاشت تفاوت معنی4

مقایسـه . سطح اخـتالف یـک درصـد وجـود داشـت
) نشان داد 5در مرحله خمیري (جدول  LERمیانگین 
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 درصـد 100افزایشی که نسبت برابري زمین در تیمار 
تـر از  اي) بیش(ماشـک گـل خوشـه درصد 30: (جو)

سـطح  درصـد 20دهـد  سایر تیمارها بود که نشان می
سـت تـا کشتی نیـاز ا تري براي سیستم تک زمین بیش

بتواند محصولی برابر با سیستم کشت مخلوط مـذکور 
در کل نسبت برابـري زمـین در تیمارهـاي  .تولید کند

افزایشی نسبت به تیمارهاي جایگزینی بیشتر بـود کـه 

 ماشـکتواند به علت اثرات تسهیل کننـدگی گیـاه می
طـور مثـال تثبـت بیولوژیـک نیتـروژن  اي بهخوشهگل

در کشـت مخلـوط  باشـد.اي  خوشه گلتوسط ماشک
ذرت، سویا و ختمی نتایج حاکی از آن بود که نسـبت 
برابري زمین در تمام الگوهاي کشت مخلوط بزرگتـر 

دار، در دامنـه  از یک بود و بدون وجود تفـاوت معنـی
  ).17متغیر بود ( 08/1تا  01/1

  
هاي مختلف کشت مخلوط جو و ماشـک و   بتمجموع عملکرد وزن خشک و نسبت برابري زمین وزن خشک تحت تأثیر نس -5جدول 

  کود نیتروژن در مرحله خمیري جو.
Table 5. Mean comparison of the effect of intercropping ratio on total dry matter yield and LER in intercropping of 
barley withاhairy vetch in barley dough stage. 

  تیمار
 Treatment  

کل وزن خشک  
  ر مربع)ت(گرم در م

Total Dry matter 
yield (g.m2) 

عملکرد نسبی جو 
(LERa)  

Barley partial 
yield 

  عملکرد نسبی ماشک
 )LERb( 

Hairy vetch 
partial yield 

کل  نسبت برابري زمین
(LERt) 

Total LER 
phosphorus fertilizer type       نوع کود فسفر

 (P1) 150 kg.ha P 868.8 a 0.81 0.275 1.09 

75 kg.ha Biological 
fertilizer(P2) 830.3 b 0.83 0.271 1.1 

  Hairy vetch-barley planting ratios   ماشک –جو   نسبت هاي مختلف کاشت
0-100 1045.1 a -  -  -  
25-75 929.1 b b 0.845  c 0.206  c 1.052  

50-50 801.7 c c 0.687  b 0.386  c 1.073  

75-25 624.2 d d 0.476  a 0.578  c  1.055  
  ماشک درصد10 + جودرصد  100

100%Barley+10% hairy 
vetch 

1043.5 a a 0.98  e 0.086  c 1.067  

  ماشک درصد20 + جودرصد  100
100%Barley+20% hairy 

vetch  
1060.7 a a 0.981  d 0.162  b 1.143  

  ماشک درصد10 + جودرصد  100
100%Barley+30% hairy 

vetch  
1074.07 a a 0.982  c 0.219  a  1.201  

100-0 217.6 e -  -  -  
 داري ندارند با روش دانکن اختالف آماري معنیدرصد  5شابه در هر ستون در سطح احتمال هاي با حروف متیمار

Means within a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 

  
  کلی ريگینتیجه

تایج این آزمایش نشان داد که هر چه میـزان جـو ن
اي خوشـهگلدر الگوهاي کشت بیشتر و میزان ماشک

ــود، ــر ب ــفات کمت ــادیر ص و  WSC ،NDF ،ADF مق
ــود.  )،CFخــام (فیبر ــز بیشــتر ب آن الگــوي کشــت نی

ــزان ماشــک اي در خوشــه گــل  همچنــین هــر چــه می
، DMDالگوهاي کشت بیشتر و میزان جو کمتر بـود، 

ASH، .با توجه به  پروتئین آن الگوي کشت بیشتر بود
 گـلرسد که وجـود ماشـکنظر میشده بهارائه نتایج 
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ت مخلـوط باعـث افـزایش کیفیـت اي در کشـخوشه
یابد آن افزایش  هخوراکی علوف شود و خوشمخلوط 

پایـداري در سیسـتم  و همچنین باعث افزایش تنوع و
تیمارهـاي همچنـین همـه  شـود.کشت مخلـوط نیـز 

دهنـده  باالتر از یک بود که نشـان LERمخلوط داراي 
باشـد. در بـین  مناسب بودن کشت مخلوط دو گیاه می

ــوط الگوهــاي جــایگزینی نســب ــه الگوهــاي مخل ت ب
  افزایشی تاثیر کمتري داشتند.
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