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  کیفی علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط های رقابتی وشاخصبرخی  بررسی

  ای، لوبیا، گاودانه و شبدر برسیمخوشهبا ماشک گل  ذرت
 

 2حمداله اسکندری و 1*عبداله جوانمرد
 ار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغهاستادی1

 استادیار گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور2

 22/3/23 ؛ تاریخ پذیرش: 11/4/22تاریخ دریافت: 

 دهيچک
ای، لوبیا، گاودانه، خوشهماشک گلذرت با  مختلف کشت مخلوط الگوهایاثر  یبررسمنظور به

 سهدر  یکامل تصادف یهاصورت بلوکبه یشیآزما ،ذرتعلوفه  یفیک صفات یبرخبر  شبدر برسیم
ت کششامل تیمارها  د.یز اجرا گردیدانشگاه تبر یقات کشاورزیستگاه تحقیدر ا مدت دو سالبهتکرار 

 404هیبرید سینگل کراس  ،، گاودانه(Cos 16 رقم) ای، لوبیاخوشهخالص شبدر برسیم، ماشک گل
با هر یک از این  301و  404و همچنین کشت مخلوط هیبرید ذرت  301گل کراس هیبرید سین ،ذرت
عملکرد خشک علوفه ذرت در کشت مخلوط نتایج نشان داد . بودندکامل  یصورت افزایشبه بقوالت
ذرت در  (DDM)ماده خشک قابل هضم . یافتای و گاودانه کاهش خوشهویژه ماشک گلهب بقوالتبا 

با  301 هیبریدذرت در کشت مخلوط  DDMزان یم بیشترین .یافت افزایش التبقوکشت مخلوط با 
 RFVمیزان علوفه که توسط  نسبی ایارزش تغذیهحاصل شد.  لوبیاو  یاماشک گل خوشه ،گاودانه
 RFVبهبود پیدا کرد. میزان  ذرت های خالصکشتبههای مخلوط نسبت شود در همه کشتبیان می

بیان توان بود. بنابراین، می 151بیشتر از  ایخوشهبا گاودانه و ماشک گل 301وط ذرت در کشت مخل
ای تغذیهمذکور از نظر ارزش  بقوالتبا  301مخلوط هیبرید زودرس  که علوفه حاصل از کشت کرد

های مخلوط کشتبهترتیب به (ME/D) علوفه بیشترین انرژی قابل متابولیسم. شتدر حد عالی قرار دا
 ،بقوالتذرت با هیبریدهای کشت مخلوط  ،در نتیجهگاودانه و ماشک تعلق داشت  با 301ذرت 

 د.یسه با کشت خالص ذرت بهبود بخشیدر مقا ME/D و DDM ،RFVرا بر اساس  ذرت ت علوفهیفیک
 

 1.هضم ماده خشک قابل ،عملکرد علوفهکشت مخلوط، ای نسبی، بقوالت، ارزش تغذیه :يديکل هايواژه

                                                           
 a.javanmard@maragheh.ac.ir نویسنده مسئول:*
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 مقدمه

ای( سومین گیاه زراعی ای و علوفهن یک گیاه زراعی دو منظوره )دانهعنوا( به.Zea mays Lذرت )

ی ذرت نه تنها . علوفه(2005، بحرانی) نسان و دام نقش مهمی داردمهم در جهان است که در تغذیه ا

د پروسیک و ای مانند اسیترکیبات مضر تغذیه نداشتندلیل بهکند بلکه ی زیادی برای دام تولید میرژان

توسط دام قابل  اسید اگزالیک که در گیاهانی مانند سورگوم وجود دارند، در تمامی مراحل رشد

های کنندهعنوان یکی از تغذیهذرت همواره به علوفه لذا (.2002، باشد )دهمرده و همکارانمصرف می

ها، در رشد تغذیه دامبه های مربوطبوده است که عالوه بر کاهش هزینهمطرح کننده حیوانات نشخوار

عنوان یک گیاه بهذرت  ،از طرفی(. 2000 ،مناسب آنها نیز اهمیت زیادی دارد )آنیل و همکاران

کارگر و ماشین آالت بهای هسایر گیاهان علوفبهای دارای عملکرد و انرژی باالیی است که نسبت علوفه

ارزش غذایی آن  .نعت دامداری جهان استذرت منبع اولیه انرژی در ص ،کمتری نیاز دارد. همچنین

ایین است )آنیل و همکاران، پدر آن پروتئین خام  هر چند مقدار .باشدقابلیت هضم آن میبهمربوط 

 .(1222کوسیکانکویی و الوئیر، ؛ 1221

(. 2004و  2002یدیس و همکاران، گااز نظر پروتئین غنی هستند )لیتور بقوالت کهاینبهبا عنایت 

ترکیب  د.نموبا ذرت جبران  بقوالتاز طریق کشت مخلوط  توانرا می پروتئین در علوفه ذرت کمبود

وط گیاهان ترین انواع کشت مخلوط است که در مورد کشت مخلیکی از معمول بقوالتغالت و 

فزایش عملکرد دانه و ماده گیرد و در مقایسه با کشت خالص آنها موجب ایکساله با هم انجام می

، ظرفیت بافری زیاد و حاوی میزان پروتئین باال بقوالت(. 1222فوجیتا و همکاران، شود )خشک می

وتئولیز شدن شدید پربهها را حساس تر کربوهیدرات محلول در آب هستند و این امر آنسطوح پایین

غلظت  عبارتند از سیلو کردن در بقوالتکارهای کاهش تجزیه پروتئین در کند. راهدر طی تخمیر می

وقتی که گیاهان سطوح  ،برداشت دیر هنگام باباالی ماده خشک، افزایش سطح قند محلول در گیاه 

اسیدهای آلی برای کاهش سریع  اضافه کردندارند،  1(WSC) کربوهیدرات محلول در آب باالتری از

pH گرما و حداقل رساندن بهمنظور بندی خوب و فشردگی کامل بهیا پر شدن سریع سیلو و بسته

ها، تحقیق ها و گراسبقوالتموجود در بین  WSCغلظت  در تفاوتوجود دلیل به pHحداکثر کاهش 

و کاهش تجزیه پروتئین انجام  pHعنوان یک روش کاهش سریع بهبر روی ارزیابی کشت مخلوط 

                                                           
1- Water Soluble Carbohydrate  
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لوط نتیجه گرفتند که مخ (2002)(. کانتریراس و همکاران 2002شده است )کانتریراس و همکاران، 

گرم کربوهیدرات محلول در آب در هر کیلو گرم ماده  250با  (Lolium multiflorum) چچم پرگل

گرم کربوهیدرات محلول در آب در کیلوگرم ماده  22با  (.Trifolium repens L) خشک با شبدر سفید

سیلوی درصد در مقایسه با  250دهد و اسید الکتیک تا واحد کاهش می 21/2سیلو را تا  pHخشک، 

است(  45/5مساوی  pHگرم در کیلوگرم ماده خشک،  54شبدر خالص )در غلظت اسیدالکتیک 

تواند می بقوالتعلوفه، کشت مخلوط ذرت و بهقیمت باالی کنسانتره نسبت بهیابد. با توجه افزیش می

بودن کیفیت  دلیل پایینبه( بیان کردند که 2004ثر باشد. الوریاولت و کرکسی )ؤها مدر کاهش هزینه

منظور ای )جو و یوالف( اغلب بهشمال امریکا و کانادا غالت علوفهیونجه، در بهعلوفه غالت نسبت 

کشت  بقوالتصورت مخلوط با هثیر منفی بر روی عمکرد کل، بأافزایش میزان پروتئین و بدون هیچ ت

از قبیل میزان  علوفه یفیهای ک( گزارش کردند که ویژگی2002س و همکاران )یدیگاتوریلشوند. می

میزان خیلی کم بهو  2(TDN، کل مواد مغذی قابل هضم )1(NDFلیگنین، محتویات دیواره سلولی )

، ماده خشک مصرفی 4(DDMماده خشک قابل هضم ) ،ADF(3دیواره سلولی منهای همی سلولز )

(DMI)5 ایو ارزش نسبی تغذیه (RFV)2 لیتورگایدیس ند ثیر قرار گرفتأتوسط کشت مخلوط تحت ت(

( مهمترین متغیرهای تعیین ارزش غذایی علوفه را در 2002ارزانی و همکاران )(. 2002و همکاران، 

گیری نیتروژن( و گیری پروتئین خام )از طریق اندازهارتباط با تغذیه دام از بین متغیرهای معمول، اندازه

گیری این دو متغیر برآورد مقدار انرژی قابل هاند. با اندازسلولز تعیین کردهدیواره سلولی منهای همی

های متفاوتی مانند نسبت های مخلوط شاخصدر ارزیابی سیستمشود. متابولیسم علوفه میسر می

ها متداول هستند. این شاخص 2(Aو غالبیت ) 1(RCC، ضریب ازدحام نسبی )4(LERبرابری زمین )

و بیان رقابت در سیستم کشت مخلوط کمک کنند خالصه کردن نتایج محققین، تفسیر بهتوانند می

کمیت و برآورد منظور بهتحقیق  نیا ،هاه دامیدر تغذ یات ذرت علوفهیاهمبهبا توجه (. 2004)گوش، 

                                                           
1- Neutral detergent fiber 

2- Total digestible nutrients  

3- Acid detergent fiber 

4- Digestible dry matter 

5- Digestible dry matter intake 

6- Relative feed value 

7- Land Equvalent Ratio 

8- Relative Crowding Coefficient 

9- Aggressivity 
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 عملکرد علوفه، براساسدیگر در کشت خالص و مخلوط  ایذرت و چند گیاه علوفهکیفیت علوفه 

  انرژی متابولیسمی صورت گرفت.ای نسبی و ماده خشک قابل هضم، ارزش تغذیه

 
 هاروش مواد و

 یدر مزرعه تحقیقات 1312و 1315 یزراع یهادر سال یاصورت آزمایش مزرعهبهاین پژوهش 

 ییایکرکج( با طول جغراف یشرق تبریز )اراض یکیلومتر 12دانشگاه تبریز واقع در  یدانشکده کشاورز

 یهامتر از سطح آب 1320قه و ارتفاع یدق 5و  درجه 31 ییایقه و عرض جغرافیدق 14درجه و  42

ش جزو یخاک محل آزمابر اساس نتایج تجزیه خاک،  مه خشک سرد اجرا شد.یم نیآزاد با اقل

ف تا متوسط قرار دارد. یضع ییایآن در محدوده قل pHشود و یمحسوب م یلوم یشن یهاخاک

ن یمتر است، بنابرایکروموس بر سانتیم 220( معادل ECعصاره گل اشباع ) یکیت الکتریحداکثر هدا

میلی گرم در کیلوگرم خاک،  1/520همچنین میزان پتاسیم قابل جذب وجود نداشت.  یمشکل شور

ماده  بود. درصد 13/0نیتروژن کل خاک  و میلی گرم در کیلوگرم خاک 4/52میزان فسفر قابل جذب 

براین، بر اساس نتایج تجزیه خاک و . بناقرار داشتدرصد  32/1 خاک محل آزمایش در محدودهآلی 

در  .خاک اضافه گردیدبهعنوان استارتر بهکیلوگرم در هکتار  50میزان بهتوصیه کودی، فقط کود اوره 

 غیر از کاربرد استارتر از مصرف هر گونه مواد شیمیایی در طی فصل رشد خوداری شد.به ،این آزمایش

تیمار بود. تیمارها عبارت بودند از:  14فی با سه تکرار و های کامل تصادصورت بلوکبهطرح آزمایشی 

 کشت خالص ،3لوبیاکشت خالص  ،2ایماشک گل خوشهکشت خالص ، 1کشت خالص شبدر برسیم

 4گاودانهکشت خالص و  301سینگل کراس  ، کشت خالص ذرت 404سینگل کراس  هیبرید ذرت

هیبرید ذرت  افزایشیکشت مخلوط  ،تر مربعبوته در م 250و  10، 20، 250، 220ب در تراکم یترتبه

عدد،  42های آزمایشی تعداد کرت .ای، گاودانه، لوبیا و شبدر برسیمماشک گل خوشهبا  301و  404

مترمربع و مساحت  2/2( 301و  404ذرت ) یدهایبریهای مخلوط و کشت خالص همساحت کرت

 مخلوط و خالص یمارهایه تی. در کلمربع در نظر گرفته شدمتر 1/4 بقوالتهای کشت خالص کرت

روش کشت مخلوط متر وجود داشت. سانتی 20متر و با فاصله ردیفی  4طول بهردیف کاشت  4، ذرت

                                                           
1- Trifolium alexandrium L. 

2- Vicia villosa 

3- Phaseolus vulgaris 

4- Vicia ervilia 
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کشت  بقوالتکه در یک طرف پشته، ذرت و در طرف دیگر آن  یصورتاز نوع افزایشی کامل بود به

 یمنظور پیشگیرقبل از کاشت و بهسال صورت گرفت.  2در هر  یطریقه دستبهگردید. کاشت بذرها 

شدند. تاریخ کاشت در هر  یعفون در هزار ضد 2میزان به، بذرها با سم بنومیل یقارچ یهااز بیماری

بالفاصله  یصورت کشت دوم انجام گرفت. اولین آبیاربهدو سال بعد از برداشت کلزا و در اول تیرماه 

و پشته هر هفته یک بار انجام  یصورت جوبه یربعد از کاشت انجام شد. در طول فصل رشد، آبیا

 یدهل گلیور هر سال و در اوایدر اواخر شهر یاخوشهبجز ماشک گل  بقوالته یکلپذیرفت. 

ب در هفته یترتبه یدهل گلیبرداشت چین اول و دوم ماشک در هر دو سال در اوا یبرداشت شدند ول

 اواخر شهریور ماهدر نیز ذرت  یدهایبریرداشت هصورت گرفت. ب هفته آخر شهریور ماهدوم مرداد و

در اوایل دانه بندی  404در این زمان در مرحله یک سوم شیری بود ولی ذرت  301ذرت . شدانجام 

متر مربع برداشت و وزن تر علوفه  2/3مساحت بهدو ردیف وسط  ،هابعد از حذف حاشیهقرار داشت. 

متر مربع  2/3لکرد خشک، علوفه برداشت شده از سطح ن عمییاه ثبت شد. جهت تعیک نوع گیتفکبه

و  یدیسگالیتورشد ) یساعت نگهدار 42مدت بهگراد یدرجه سانت 45 یبا دما یخرد شده و در آون

 1علوفه با الک  یفیک یهایژگین وییها بعد از خشک شدن، جهت تع(. نمونه2004، همکاران

و طبق روش ون  با استفاده از دستگاه فایبرتک ADFو  NDF یگیر. اندازهشدندآسیاب  یمتریلیم

 و 2(RFVای نسبی )ارزش تغذیه، 1(DDM)  ماده خشک قابل هضم ( صورت گرفت.1224سوست )

یدیس و همکاران، گالیتورشدند )بهعلوفه نیز طبق روابط زیر محاس 3(ME/D) انرژی متابولیسمی

2002.) 

 DDM = 88.9 – (0.779 × %ADF , dry matter basis) 1رابطه 

 RFV = % DDM × % DMI × 0.775 2رابطه 

  ME/D = 0.17× % DDM - 2 3رابطه 

 

ها از شاخص غالبیت و ضریب جهت ارزیابی برتری کشت مخلوط و اثرات رقابت بین گونه

ها از طریق مقایسه عملکرد و یا بیوماس، توانایی یک گونه را ازدحام نسبی استفاده شد. این شاخص

                                                           
1- Digestible dry matter 

2- Relative feed value 

3- Metabolisable energy dry matter 



 عبداله جوانمرد و حمداله اسکندري

89 

تفاده از منابع محدود در کشت مخلوط با توانایی آن در کسب همان منابع در کشت خالص در اس

 (.2011)لیتورگایدیس و همکاران،  کنندمقایسه می

   ll/Ylz)/ (Yzz/YzlRCCzl= (Y( 4رابطه 

  ll/Ylz(Y -)zz/YzlAzl= (Y( 5رابطه 

RCCzl:  بقوالتضریب ازدحام نسبی ذرت در مخلوط با،  Yzz وYll های ترتیب عملکرد گونهبه

در کشت مخلوط  بقوالتترتیب عملکرد ذرت و به Ylzو  Yzlدر کشت خالص و  بقوالتذرت و 

 ذرت: <1RCCولی اگر  : نشان دهنده یکسان بودن رقابت در بین دو گونه است.=1RCCاگر  هستند.

 است. ذرتر رقابتی برتر از از نظ بقوالت: >1RCCدر نهایت اگر  است. بقوالتاز نظر رقابتی برتر از 
غالب خواهد بود. در صورت صفر بودن آن قدرت  بقوالتمثبت باشد، ذرت و اگر منفی باشد  zlAاگر 

 (.2011)لیتورگایدیس و همکاران،  شودرقابتی دو گونه یکسان ارزیابی می

تفاده از با اس یکامل تصادف یهاصورت طرح بلوکبهحاصل از آزمایش  یهاتجزیه واریانس داده

های آزمایش و یکنواختی آزمون نرمال بودن داده قبل از تجزیه .شدانجام  MSTATCنرم افزار 

بر  Fعنوان عامل تصادفی در نظر گرفته شد و آزمون بهسال  ،ها انجام شد. در تجزیه مرکبواریانس

 استفاده شد. LSDها از آزمون مقایسه میانگین یبرااساس امید ریاضی میانگین مربعات انجام شد. 

 

 ج و بحثينتا

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که عملکرد علوفه خشک ذرت : عملکرد علوفه ذرت

(. بر اساس 1دار نوع کشت در سطح احتمال یک درصد قرار گرفته است )جدول تحت تأثیر معنی

ای، با ماشک گل خوشهرت در کشت مخلوط عملکرد هر دو هیبرید ذ (2)جدول  میانگین دو سال

داری نشان داد. دلیل این امر ممکن های خالص ذرت کاهش معنیگاودانه و لوبیا در مقایسه با کشت

ای در مراحل اولیه با ذرت و افزایش رقابت برون گونهاست رشد اولیه سریعتر این گیاهان در مقایسه 

های مخلوط برخی از کشترشد ذرت باشد. در مقایسه با تک کشتی، کاهش عملکرد ذرت در 

قال نیتروژن نسبت داده شده است )ایچارت و بر سر منبع غذایی و یا عدم انت بقوالترقابت به

 1042) 404کشت خالص ذرت هیبرید سینگل کراس به(. بیشترین تولید ماده خشک 2011همکاران، 

ع( مربوط بود که اختالف مرب گرم در متر 1052) 301گرم در متر مربع( و ذرت هیبرید سینگل کراس 

(. کمترین ماده 2داری را با کشت مخلوط هیبریدهای ذرت با شبدر برسیم نداشتند )جدول معنی
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ترتیب در تیمارهای مخلوط هیبریدهای ذرت با گاودانه، ماشک و لوبیا مشاهده شد. بهخشک تولیدی 

وجود ندارد. ذرت در مخلوط  داراظ عملکرد علوفه خشک اختالف معنیدر بین دو هیبرید ذرت از لح

تر تحت تأثیر گیاه شود عملکرد آن کمصورت گونه غالب ظاهر میبهدارند با گیاهانی که ارتفاع کمتری 

( نتیجه گرفتند که در کشت مخلوط ذرت با سایر 2001و همکاران ) موشاگالوساگیرد. همراه قرار می

( با 1214شود. اوفوری و استرن )اه متأثر مییی از تراکم گیاه همرطور جزبهگیاهان، عملکرد ذرت 

ط کاهش رشد های مخلوالت در کشتاین نتیجه رسیدند که غبهبررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیا 

 دهند و کاهش عملکرد زیادی را در مقایسه با بقوالت ندارند. کمتری از خود نشان می

 
  التبقوتجزيه واريانس مرکب عملکرد علوفه خشک ذرت و  -1جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

عملکرد 

 علوفه ذرت

عملکرد 

 علوفه گاودانه

عملکرد 

علوفه شبدر 

 برسیم

عملکرد علوفه 

 لوبیا

عملکرد علوفه 

 ماشک

 ایخوشهگل

 ns00/12224 ns 10/123340 ns01/211022 20/211425* 00/445011* 1 سال

بلوک در سال 

 (1)خطای 
4 50/33421 02/14320 20/41514 20/32140 10/42123 

 30/342034** 10/1054435** 20/222202** 40/412222** 20/43222** 2 تیمار

 ns40/2411 ns 22/201 ns 50/5542 ns 02/1211 ns40/1422 2 تیمار در سال

 05/3241 20/1414 30/4422 20/3112 20/5214 1 2خطای 

ضریب تغییرات 

 )درصد(
 11/4 45/11 21/10 51/5 44/2 

 دار.درصد و عدم معنی 5و  1وح احتمال دار در سطترتیب معنیبه nsو  *، **

 

( نشاان  1)جدول  نتایج تجزیه واریانس عملکرد علوفه خشک بقوالت: عملکرد علوفه خشک بقوالت

رد. دار وجاود دا درصد اختالف معنی 1داد که بین تیمارهای کشت خالص و مخلوط در سطح احتمال 

دار شاد. عملکارد   درصاد معنای   5اثر سال فقط برای عملکرد علوفه خشک گاودانه در سطح احتماال  

گارم در متار    212/322گرم در متر مرباع( بیشاتر از ساال اول )    144/513علوفه گاودانه در سال دوم )

جادول مقایساه   بهدار نشد. با توجه معنی مربع( بود. اثر متقابل تیمار در سال برای هیچکدام از بقوالت
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در کشات   شود که عملکارد مااده خشاک هماه بقاوالت     ( مالحظه می2و  5، 4، 3ها )جداول میانگین

اناد. البتاه ایان کااهش عملکارد علوفاه       کشت خالص، کاهش چشمگیری پیدا کارده بهمخلوط، نسبت 

باود. ایان    404کمتر از کشت مخلوط با هیبرید  301در مخلوط با ذرت هیبرید سینگل کراس  بقوالت

باشد. بیشاترین عملکارد    404ذرت بهو سایه اندازی کمتر آن نسبت  301دلیل ارتفاع کمتر ذرت بهامر 

اختصاا    301ای و سپس لوبیا در کشت مخلوط با ذرت هیبریاد  ماشک گل خوشهبه در بین بقوالت

کااهش عملکارد   ( دلیال  2004. راس و همکااران ) باود داشت. گاودانه از کمترین عملکرد برخاوردار  

گازارش کردناد میازان    ها طوری که آنها رقابت برای نور ذکر کردند. بهرا در مخلوط با گراس بقوالت

یاباد، زیارا در ساایه میازان     سرعت کااهش مای  بهای بقوالت در شرایط سایه رشد نسبی گیاهان علوفه

 یابد. تبع آن میزان عملکرد هم کاهش میبهفتوسنتز کاهش پیدا کرده و 
 

 ميانگين عملکرد علوفه خشک ذرت بر اساس ميانگين دو سال -2 جدول

 عملکرد علوفه خشک ذرت )گرم در مترمربع( نوع کشت

 1042 404خالص ذرت 

 1052 301خالص ذرت 

 2/114 گاودانه -404ذرت 

 3/242 شبدربرسیم -404ذرت

 3/215 لوبیا -404ذرت 

 2/141 ایخوشهگل ماشک -404ذرت 

 4/124 گاودانه -301ذرت 

 1/231 شبدر برسیم-301ذرت

 233 لوبیا -301ذرت 

 4/142 ایخوشهگل ماشک -301ذرت 

LSD  (1 )12/115 درصد 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 1در سطح احتمال  LSDباشد بر اساس آزمون  LSDهایی که تفاوت آنها کمتر از میانگین
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خشک گاودانه در ميانگين عملکرد علوفه  -3 جدول

 تيمارهاي خالص و مخلوط بر اساس ميانگين دو سال

عملکرد علوفه خشک  تیمار

 )گرم بر متر مربع( گاودانه

 20/102 خالص گاودانه 

 04/211 404ذرت -گاودانه

 30/340 301ذرت -گاودانه

LSD  (1 )02/22 درصد 

بر باشد  LSDهایی که تفاوت آنها کمتر از در هر ستون میانگین

درصد اختالف  1در سطح احتمال  LSDاساس آزمون 

 داری ندارند.معنی

ميانگين عملکرد علوفه خشک شبدر برسيم در  -4 جدول

 تيمارهاي خالص و مخلوط بر اساس ميانگين دو سال

عملکرد علوفه خشک شبدر  تیمار

 برسیم )گرم بر متر مربع(

 02/1022 شبدر برسیم

 30/354 404ذرت -شبدر برسیم

 02/423 301ذرت -شبدر برسیم

LSD  (1 )40/124 درصد 

باشد بر اساس  LSDهایی که تفاوت آنها کمتر از در هر ستون میانگین

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 1در سطح احتمال  LSDآزمون 

 
ميانگين عملکرد علوفه خشک لوبيا در  -5 جدول

 تيمارهاي خالص و مخلوط بر اساس ميانگين دو سال

 عملکرد علوفه خشک لوبیا تیمار

 )گرم بر متر مربع(

 00/1145 لوبیا

 40/435 404ذرت -لوبیا

 40/420 301ذرت -لوبیا

LSD  (1 )10/42 درصد 

باشد بر  LSDهایی که تفاوت آنها کمتر از در هر ستون میانگین

درصد اختالف  1در سطح احتمال  LSDاساس آزمون 

 داری ندارند.معنی

اي خوشهميانگين عملکرد علوفه خشک ماشک گل -6 جدول

 در تيمارهاي خالص و مخلوط بر اساس ميانگين دو سال

عملکرد علوفه خشک  تیمار

 لوبیا )گرم بر متر مربع(

 30/1133 ایخوشهماشک گل

 20/223 404ذرت  -ایخوشهماشک گل

 20/444 301ذرت  -ایخوشهماشک گل

LSD  (1 )20/120 درصد 

باشد بر اساس  LSDهایی که تفاوت آنها کمتر از ستون میانگیندر هر 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 1در سطح احتمال  LSDآزمون 

 

ترین صافت اساسای   عنوان مهمبهافزایش درصد قابلیت هضم : (DDM) ماده خشک قابل هضم ذرت

 صاورت مرکاب دو ساال باه    نتاایج تجزیاه  (. 2002، یفیت علوفه شناخته شده اسات )فااتح  در تعیین ک

ماده خشک از لحاظ های خالص و مخلوط کشت بین که ( نشان داد4 های کامل تصادفی )جدولبلوک

 بر اساس میانگین دو ساال . وجود دارد یدارمعنیتفاوت قابل هضم ذرت در سطح احتمال یک درصد 

اهد )کشات خاالص   های مخلوط در مقایسه با تیمارهای شذرت در همه کشت DDMمیزان  (1)جدول

در کشت مخلاوط  آن  DDMباالترین میزان  ،404هیبریدهای ذرت( افزایش نشان داد. در مورد هیبرید 
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در کشت مخلوط با گاودانه، ماشک  301ذرت  DDMکه بیشترین با ماشک و لوبیا بدست آمد در حالی

گارم در   2/522) 404ذرت باه و لوبیا حاصل شد. کمترین میزان مااده خشاک قابال هضام ذرت نیاز      

( گارم در کیلاوگرم مااده خشاک     5/234) 301تاک کشاتی ذرت   بهکیلوگرم ماده خشک( و بعد از آن 

 مربوط بود. 
 هاي خالص و مخلوطمرکب صفات کيفي ذرت براي کشتتجزيه واريانس  -7جدول 

 میانگین مربعات منابع تغییرات
 DDM RFV ME/D درجه آزادی

 ns20/252 ns2/5432 ns20/0 1 سال 

 21/0 4/1145 10/2412 4 (1بلوک در سال )خطای 

 13/2** 5/3151** 50/2210** 2 تیمار 

 ns50/221 *2/412 ns20/0 2 سال× تیمار 

 13/0 1/311 20/322 32 2خطای 

 10/4 02/14 02/3  ضریب تغییرات )درصد(
 دار.معنی غیر nsو درصد  1دار در سطح احتمال معنی** درصد،  5دار در سطح احتمال معنی* 

 

 DDMافزایش بیشتر به با بقوالت 301کشت مخلوط ذرت شود مشاهده می( 1)جدول بهبا توجه 

میزان فیبرهای نامحلول بهدلیل آن . شودمنجر می با بقوالت 404های مخلوط هیبرید کشتبهعلوفه نسبت 

تری برخوردار از میزان پائین 404د هیبریبهگردد که نسبت بر می 301( ذرت ADFدر شوینده اسیدی )

آن کاهش  ADFشود که میزان موجب می 301با هیبرید  است. همچنین قدرت رقابتی بیشتر بقوالت

ماده خشک قابل از طرفی تبع آن ماده خشک قابل هضم ذرت نیز افزایش یابد. بهبیشتری پیدا کند و 

ای نامحلول در شوینده اسیدی و خاکستر دارد هضم همبستگی منفی با درصد پروتئین خام، درصد فیبره

افزایش  تر بودهای مخلوط پایینکشتبهها در کشت خالص نسبت و از آنجایی که میزان این شاخص

وکیلی و زند(. 2001)وارد و همکاران،  ماده خشک قابل هضم ذرت در کشت مخلوط قابل توجیه است

ضم سورگوم در کشت مخلوط با لوبیا در مقایسه با ( گزارش کردند ماده خشک قابل ه2012همکاران )

در نتایج مشابهی دست یافتند. به( 1222داری نشان داد. سود و شارما )کشت خالص آن افزایش معنی

ترتیب دارای بیشترین بهو شبدر برسیم ای گل خوشهشد ماشک  مشخصهای مخلوط، مقایسه بین کشت

هیبریدهای ذرت در  ADFدار میزان بودند. کاهش معنی ذرت DDMو کمترین تأثیر بر روی افزایش 

باشد. میزان هضم پذیری گیاه طبق فرمول بدست دلیل این امر می ایگل خوشه کشت مخلوط با ماشک
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و درصد  ADFویژه ههای مختلف دیواره سلولی ب( با قسمت1213آمده توسط اودی و همکاران )

که میزان نیتروژن جذب شده توسط ذرت در کشت اینبهوجه نیتروژن جذب شده رابطه زیادی دارد. با ت

و گاودانه کمتر از سایر بقوالت است، بنابراین، کاهش رشد رویشی ذرت  ایگل خوشه با ماشک

یدیس و گاپذیری آن افزایش یافته است. لیتورمنجر شده است و در نتیجه هضمآن  ADFکاهش به

همان ناچیز گزارش کردند.  DDMت مخلوط را از لحاظ ( اختالف بین تیمارهای کش2002همکاران )

بود. از آنجایی  404از لحاظ ماده خشک قابل هضم برتر از هیبرید  301شود هیبرید مالحظه میگونه که 

در زمان برداشت در  301که بین قابلیت هضم و میزان بالل تولیدی همبستگی مثبت وجود دارد و هیبرید 

افزایش سهم بالل در علوفه افشانی بود، در اوایل مرحله گرده 404هیبرید  مرحله شیری قرار داشت ولی

، دهمرده و همکاران) یابدافزایش می DDMمنجر شده که در پی آن  301ذرت  ADFکاهش بهتولیدی 

پذیری کل ( را بین میزان دانه و هضمr =0.8( همبستگی زیادی )1221(. همچنین، آلن و همکاران )2002

اند. هر اندازه نسبت دانه در علوفه تولیدی کمتر امنه وسیعی از هیبریدهای ذرت گزارش کردهگیاه در د

یابد همان نسبت قابلیت هضم و تولید شیر کاهش میبهبیشتر و  ADLو  ADFو  NDFباشد، میزان 

 (. 2001)آیپتاس و یاوز، 

 
هاي در کشت (ME/D) ابوليسم ذرتانرژي قابل متو ( DDM)ماده خشک قابل هضم ميانگين ميزان  -8جدول 

 ميانگين دو سال بر اساسخالص و مخلوط 

  DDM تیمار
 )گرم بر کیلوگرم ماده خشک(

ME/D  
 )مگا ژول(

 50/2 20/522 404خالص ذرت 

 10/4 50/234 301خالص ذرت 

 20/4 50/240 گاودانه -404ذرت 

 10/4 20/242 شبدربرسیم -404ذرت

 50/4 40/252 لوبیا -404ذرت 

 20/4 00/210 ماشک -404ذرت 

 40/1 30/404 گاودانه -301ذرت 

 50/4 00/225 شبدر برسیم-301ذرت

 03/1 20/222 لوبیا -301ذرت 

 30/1 10/402 ماشک -301ذرت 

LSD  (1 )20/0 11/32 درصد 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 1احتمال در سطح  LSDباشد، براساس آزمون  LSDتر از ها کمهایی که تفاوت آندر هر ستون میانگین
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 بندی علوفاه بار اسااس تخمینای از قابلیات هضام      بهشاخصی برای رت: (RFV) اي نسبيارزش تغذيه

(ADF) ( و پتانسیل مصرف علوفهNDFاس )های مختلاف کااربرد   ت که در مورد مقایسه کیفیت علوفه

 مااده خشاک مصارفی    و DDMست کاه از  ای ابیانگر میزان انرژی و مصرف علوفهدارد. این شاخص 

(DMI )(. نتاایج تجزیاه واریاانس مرکاب دو ساال      2002یدیس و همکاران، گامشتق شده است )لیتور

ذرت تحات تاأثیر   ای هتغذیا  نسابی  ارزش( نشان داد کاه  4 های کامل تصادفی )جدولصورت بلوکبه

صاد  در 5ز در ساطح احتماال   دار نوع کشت قرار گرفته است. اثر متقابل نوع کشات در ساال نیا   معنی

در مقایساه باا تاک     بقاوالت ( در کشت مخلوط باا  2جدول ذرت ) RFVدر هر دو سال دار بود. معنی

، 301استثنای شبدر برسیم با ذرت به بقوالتدر سال اول، کشت مخلوط همه یافت.  بهبودکشتی ذرت 

اناد، ولای در ساال دوم    داده دار( افزایش معنای 301شاهد )کشت خالص ذرت بهرا نسبت  RFVمیزان 

دار طاور معنای  هآن را با  RFVتوانسات میازان    301ای باا ذرت  فقط کشت مخلوط ماشک گل خوشاه 

ای افازایش  خوشاه دو سال در کشت مخلوط با ماشک گل در هر 404هیبرید  RFVافزایش دهد. میزان 

 RFVشاود کاه   مشااهده مای  داد. در مقایسه دو سال داری را در مقایسه با کشت خالص آن نشان معنی

ساال اول کااهش   بهل دوم نسبت با گاودانه و شبدر برسیم در سا 301های مخلوط ذرت قط در کشتف

دو ساال   در هار همین امر موجب بروز اثر متقابل نوع کشت در سال شده است.  دار یافته است ومعنی

فاه ذرت از افازایش   علو RFVافازایش   .کشت خالص هیبریدهای ذرت تعلاق داشات  به RFVکمترین 

DMI  وDDM اینکاه  باه شود. باا توجاه   ذرت بر اثر کشت مخلوط ناشی میDMI  وDDM  ترتیاب  باه

هاا در کشات   دار ایان شااخص  کاهش معنیبهفه دارند و با توجه علو ADFو  NDFهمبستگی منفی با 

ای مخلاوط  ها در کشت RFV ،(2) جدول بهبا توجه است.  بینیپیشذرت قابل  RFVمخلوط، افزایش 

( 2004وانگ و همکااران ) بود.  404های مخلوط هیبرید تدر کش RFVبیشتر از  بقوالتبا  301ذرت 

یدیس و گاکه لیتور درصد گزارش کردند. در حالی 3/0–4/22را در کشت مخلوط  RFVمیزان افزایش 

، این کااهش در  هاند. البتدر مقایسه با تک کشتی گزارش کردهرا  RFV( کاهش جزیی 2002همکاران )

تعلق دارد که  1315ال در س 301هیبرید به RFVدار نبود. در بین دو هیبرید، بیشترین بین تیمارها معنی

هر دو هیبرید ذرت کااهش یافات و    RFVمیزان  1312دارد. در سال  404هیبرید با داری تفاوت معنی

یاد ذرت  دار باین دو هیبر ت معنای . همین امر، موجب عدم تفاوبیشتر بود 301این کاهش برای هیبرید 

تبع آن افازایش  بهدلیل جذب بیشتر نیتروژن و بهرود افزایش رشد رویشی در سال دوم شد. احتمال می

NDF  وADF  علوفه در سال دوم دلیل کاهشRFV  ( بیاان  1222هاوروکس و والنتااین )   .ذرت باشاد
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محساوب   1زای ممتاا نظر ارزش تغذیه درصد باشند از 511بیش از  RFVهایی که دارای کردند، علوفه

در کشت مخلوط با ماشاک   301 هیبرید ذرتعلوفه  RFV. در این مطالعه میزان (10)جدول  شوندمی

توان نتیجه گرفت که علوفه حاصل بود. بنابراین، از این جهت می 151ای و گاودانه بیشتر از گل خوشه

در حاد عاالی قارار     نسبی ایز نظر ارزش تغذیها بقوالتبا این  301د زودرس از کشت مخلوط هیبری

باا لوبیاا و    مخلاوط  در کشات  301 هیبریاد علوفه حاصال از  ، 10و  2ول ابراساس جدهمچنین دارد. 

خیلای  ) 1 باه از نظار اساتاندارد کیفیات در رت    ماشاک با  مخلوط در کشت 404هیبرید  علوفههمچنین 

در  404هیبریاد  علوفاه   و با شبدر برسیمکشت  در 301 هیبریدعلوفه حاصل از گیرند. ( قرار میخاوب 

 ( واقع شدند. خوب) 2بهدر رت  ، شبدر و لوبیابا گاودانهکشت مخلوط 
 

 ذرت )درصد( در ترکيب تيماري نوع کشت با سال( RFVاي نسبي )ارزش تغذيه ميانگين ميزان -9جدول 

 نوع کشت
 سال 

1315 1312 

 41/11  01/25  404خالص ذرت 

 10/101 50/102  301ت خالص ذر

 40/110  00/104 گاودانه -404ذرت 

 20/103  20/112  شبدربرسیم -404ذرت

 40/122  20/120 لوبیا -404ذرت 

 20/132 10/151  ایگل خوشه ماشک -404ذرت 

 10/130 50/203  گاودانه -301ذرت 

 40/102  00/141 شبدر برسیم -301ذرت

 50/122 30/121  لوبیا -301ذرت 

 50/152  30/123 ایگل خوشه ماشک -301ذرت 

LSD  (5 )53/22 53/22 درصد 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 1در سطح احتمال  LSDباشد، براساس آزمون  LSDتر از ها کمهایی که تفاوت آندر هر ستون میانگین

                                                           
1- Prime 
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 (1999کس و والنتاين، وهورنقل از راس )گ – بقوالتجدول استانداردهاي کيفي علوفه در کشت مخلوط  -11جدول 

 )درصد( ای نسبیارزش تغذیه استاندارد کیفیت

 >151 عالی

 125-151 (خیلی خوب) 1

 103-124 (خوب) 2

 14-102 (متوسط) 3

 12-45 (ضعیف) 4

 < 45 (خیلی ضعیف) 5

 

 ME/Dاز لحااظ  های خالص و مخلاوط  دار کشتبیانگر اختالف معنی( 4) جدول: انرژي متابوليسمي

غیار از کشات   بهذرت  ME/Dدرصد است. بر اساس میانگین دو سال، میزان  1ذرت در سطح احتمال 

کشات خاالص ذرت افازایش    باه سابت  های مخلوط نبا شبدر برسیم در بقیه کشت 301ت مخلوط ذر

ذرت  ME/Dافزایش بیشتر به 301با ذرت  بقوالتکشت مخلوط . (1)جدول  داری را نشان دادندمعنی

تعلق داشت و بعاد   301کشت گاودانه با ذرت بهکه باالترین میزان این شاخص طوریهشود. بمنجر می

کشت بهمربوط بود. کمترین میزان نیز  301و لوبیا با ذرت ای گل خوشهکشت ماشک بهترتیب بهاز آن 

تاوان نتیجاه   مای  ت.تعلاق داشا  با گاودانه و کشت مخلوط هیبریدها با شبدر برسیم  404مخلوط ذرت 

ای و سپس گاودانه در صورت کشت با ذرت انرژی متابولیسمی آن را افزایش گرفت ماشک گل خوشه

شاود، ولای   دهند. در حالی که، کشت ذرت با شبدر برسیم موجب کاهش انرژی متابولیسمی آن میمی

 404خاالص هیبریاد   ت کشا بهنیز  ME/Dکمترین میزان متوسط قرار گرفت. بهلوبیا از این لحاظ در رت

معلاوم  ذرت مربوط بود. در مقایسه بین دو هیبریاد   301دار با کشت خالص هیبرید بدون تفاوت معنی

عباارت از مقادار    ME/Dطاورکلی،  هاست. ب 404برتر از هیبرید  ME/Dاز نظر میزان  301شد هیبرید 

افازایش هضام   باه . با توجه انرژی قابل متابولیسم در یک کیلوگرم علوفه خشک با واحد مگاژول است

و گاودانه، افزایش انرژی قابال متابولیسام    ایخوشهگل پذیری علوفه ذرت در کشت مخلوط با ماشک

آن قابل انتظار است، زیرا انرژی قابل متابولیسم ذرت همبستگی مثبتی باا درصاد هضام پاذیری مااده      

 خشک دارد. 
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در هیچ یاک از الگوهاای   ضرایب ازدحام نسبی  مقادیر (11) جدول بهبا توجه : ضرايب ازدحام نسبي

باشاد کاه ایان امار بیاانگر عادم براباری رقابات         های مورد بررسای برابار یاک نمای    گونه یکشت برا

ضارایب ازدحاام نسابی بارای ذرت      (.2004یماا و همکااران،   های باود )د گوناه ای با بارون گونهدرون

(ZLRCCدر تمام ترکیبات مخلوط بزرگتر از یک و برای )  بقاوالت (LZRCC     کمتار از یاک باود. ایان )

دارد. بیشتر بودن توان رقابتی ذرت ممکان اسات    بقوالتبهموضوع نشان از برتریِ رقابتی ذرت نسبت 

هاای  هاای کشایده و افراشاته( و یاا ویژگای     هاای مورفولوژیاک )بار    علت فارم رویشای، ویژگای   به

تیمارهاای مخلاوط ذرت باا    باه بی برای ذرت فیزیولوژیک آن باشد. باالترین مقادیر ضریب ازدحام نس

تیماار کشات مخلاوط ذرت باا ماشاک و      بهشبدر و لوبیا مربوط بود. کمترین ضریب ازدحام نسبی نیز 

توانناد ضاریب   مای دلیل رشد سریعتر در اوایل فصل بهگاودانه تعلق داشت. بنابراین، ماشک و گاودانه 

دلیال ارتفااع بیشاتر    به 404دو هیبرید ذرت، هیبرید  ازدحام نسبی ذرت را کاهش دهند. در مقایسه بین

باود.  از ضریب ازدحام نسبی باالتر و در نتیجه تاوان رقاابتی بیشاتری برخاوردار      301هیبرید بهنسبت 

شابدر  باه ( مشاده کردند در هر دو سال ضریب ازدحام نسابی جاو نسابت    2001واسیالکوگلو و دایما )

-( در کشات مخلاوط نخاود فرنگای    2011رگایادیس و همکااران )  کاه لیتو . در حالیبرسیم بیشتر بود

 چاودار، ضریب ازدحام نسبی بیشتر نخود فرنگی را مشاهده کردند. -تریتیکاله و نخودفرنگی
گوناه دیگار نشاان    باه مخلاوط نسابت   غالبیت نسبی یک گونه را در کشات   ،قابلیت تهاجمی  :غالبيت

(. نتاایج نشاان داد کاه در کلیاه تیمارهاای      2001ران، یلماز و همکاا  ؛2002 دهد )بانیک وهمکاران،می

(. این بدان معنی است کاه در  11 ترتیب مثبت و منفی بودند )جدولبه LAو  ZAمقادیر  ،کشت مخلوط

طورکلی نتایج شااخص  هب ند.باشمیگونه مغلوب  بقوالتهمه ترکیبات هیبریدهای ذرت گونه غالب و 

دال بهنتاایج مشاا  (. 2011مطابقت دارد )لیتورگایدیس و همکاران، غالبیت با نتایج ضریب ازدحام نسبی 

یلمااز و   (،2004یماا و همکااران )  هد(، 2004گاوش )  ها در کشات مخلاوط توساط   بر غالبیت گراس

که آگیگنیهو و همکاران در حالی گزارش شده است.( 2001یما )هو و دلواسیالکوگ و (2001همکاران )

 ( در کشت مخلاوط ذرت باا یونجاه   2011و ژانگ و همکاران ) الباق –( در کشت مخلوط جو 2002)

مثبات   غالبیات دارای و یونجاه  منفی )گونه مغلوب( و باقال غالبیت دارای  و ذرت مشاهد کردند که جو

تا حدودی از قابلیات   301هیبرید بهنسبت  404بر اساس میانگین دو سال هیبرید . ند)گونه غالب( بود

و گاودانه از غالبیت نسبی باالتری ای گل خوشهماشک  بقوالتد. در بین بو تهاجمی باالتری برخوردار
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( در کشات مخلاوط ذرت   2001یلماز و همکاران )برخوردار بودند، یعنی قدرت رقابتی باالتری دارند. 

لوبیاا معماولی را گازارش    باه و لوبیا چشم بلبلی، غالبیت بیشتر لوبیا چشم بلبلی نسبت  معمولی با لوبیا

 .کردند

 

  بقوالتهاي ذرت و مخلوطبراي و ضريب ازدحام نسبي مقادير قابليت تهاجمي  -11 جدول

 

 تیمار
 ضریب ازدحام نسبی  غالبیت

LA ZA  ZLK LZK 

 43/0 31/2  42/0 -42/0 گاودانه -404ذرت 

 35/0 11/2  51/0 -51/0 شبدربرسیم -404ذرت

 44/0 24/2  44/0 -44/0 لوبیا -404ذرت 

 44/0 34/1  2/0 -2/0 ایگل خوشه ماشک-404ذرت

 53/0 15/1  32/0 -32/0 گاودانه -301ذرت 

 42/0 34/2  51/0 -51/0 شبدر برسیم -301ذرت

 44/0 25/2  42/0 -42/0 لوبیا -301ذرت 

 11/0 23/1  15/0 -15/0 ایخوشهگل ماشک -301ذرت

ZA ،غالبیت ذرت :LA بقوالت: غالبیت، ZLKنسبی ذرت،  : ضریب ازدحامLZK  بقوالتضریب ازدحام نسبی ،K ضریب ازدحام :

 نسبی کل

 

 يريگجهينت

باویژه ماشاک    بقاوالت نتایج حاصل نشان داد که عملکرد خشک علوفه ذرت در کشت مخلوط با 

طاور  هیابد. میزان کاهش عملکرد علوفه خشاک هیبریادهای ذرت با   ای و گاودانه کاهش میگل خوشه

درصد بود. بر عکاس، عملکارد علوفاه خشاک هماه       10/15ها با کشت خالص آنمیانگین در مقایسه 

کشت خالص آنها کاهش چشمگیری داشتند. کاهش عملکرد علوفاه  بهدر کشت مخلوط نسبت  بقوالت

 بقاوالت در باین  باود.   404کمتر از کشت مخلوط باا هیبریاد    301در مخلوط با ذرت هیبرید  بقوالت

مااده خشاک    افزایش یبر رو را بیشترین تأثیر یدارا یاماشک گل خوشه العه در این آزمایشمورد مط

 میازان . مشااهده شاد  شابدر برسایم   از کمترین تأثیر نیز  و داشتهذرت  یهیبریدها (DDMقابل هضم )

ای و لوبیاا بیشاتر از کشات    رت در کشت مخلوط با ماشک گل خوشهذ (RFV)نسبی ای ارزش تغذیه

ذرت،  یبنابراین، در صورت کشت مخلاوط هیبریادها  . یافترسیم افزایش مخلوط با گاودانه و شبدر ب
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و دیاواره سالولی   دلیل کااهش غلظات   به، لوبیا، گاودانه و شبدر برسیم یاترتیب با ماشک گل خوشهبه

یاباد.  یافازایش ما  آن  نسابی  ایماده خشک قابل هضم و ارزش تغذیه ،سلولزدیواره سلولی بدون همی

ویژه ماشاک  به بقوالتر اثر کشت مخلوط با ذرت نیز ب (ME/Dژی قابل متابولیسم )درصد انرعالوه، به

نشاان   چشامگیری  افازایش  301و  404 یدر مقایسه با کشت خالص هیبریدهاای و گاودانه خوشهگل

، DDM یهاا از لحااظ شااخص   404هیبرید بهنسبت  301در مقایسه بین دو هیبرید ذرت، هیبرید  داد.

RFV وME/D  نشاان داد در هماه    و ضاریب ازدحاام نسابی    البیات غبررسی شااخص   .داشت یتربر

مغلوب بودند، که این بیانگر توانایی رقابتی بیشاتر ذرت   بقوالت، ذرت غالب و مخلوط الگوهای کشت

  باشد.می توسط آن و در نتیجه جذب بیشتر منابع محیطی بقوالتبهنسبت 
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Abstract  

In order to study the effect of different intercropping patterns of maize with 

vetch, common bean, bitter vetch and berseem clover on some maize qualitative 

traits, an experiment was conducted as randomized complete block design with 

three replications in Agricultural Research Station, Faculty of Agriculture, 

University of Tabriz, during two years. Treatments were two maize hybrids (704, 

301), vetch (Vicia villosa), bitter vetch (Vicia ervilia), berseem clover (Trifolium 

alexandrinum L.) and common bean (Phaseolus vulgaris cv. Cos 16) sole crops as 

well as intercrops of maize hybrids with each of the legumes in additive series. The 

results showed that forage yield of maize in intercropping with vetch and bitter 

vetch decreased. Digestible dry matter of forage maize in intercropping with 

legumes was increased. The highest digestible dry matter was achieved from 301 

hybrid with bitter vetch, vetch and bean intercrops. Forage nutritive value, as 

indicated by Relative feed value (RFV), was improved in all legume-maize 

intercrops in relation to the sole maize crop. The RFV value was higher than 151 in 

the intercrops of maize hybrid 301 with bitter vetch and vetch. So, it can be stated 

that forage crop from intercropping of maize hybrid 301 with the mentioned 

legumes is considered as prime forage. The highest metabolisable energy (ME/D) 

of forage belonged to maize hybrid 301-bitter vetch and maize hybrid 301-vetch 

intercrops. In conclusion’s intercropping of maize hybrids with legumes improved 

the maize forage quality in terms of DDM, RFV and ME/D as compared with the 

sole cropping of maize. 

  



 8989(، 9) نشريه توليد گياهان زراعي، جلد هفتم

808 

Keywords: Intercropping, Digestible dry matter (DDM), Relative feed value 

(RFV), Legume, Forage yield.1 

                                                           
*Corresponding author; a.javanmard@maragheh.ac.ir 


