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بر عملکرد ) لوبيا چشم بلبلي و سويا(ها  کشت مخلوط نواري لگوميبه منظور بررسي اثر الگوها

 دانشگاه  و منابع طبيعي کشاورزيپرديس ، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتييکمي وکيفي سورگوم علوفه ا

هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام  آزمايش به صورت طرح بلوک.  انجام شد١٣٨٤تهران در سال 

، لوبيا چشم بلبلي )SSS( خالص سورگوم يها نسبت هاي مختلف کاشت عبارت از کشت. گرديد

)CCC ( و سويا)GGG (رديف ٤ رديف سويا، ٤ ينوار مخلوط يهاف، کشتي رد١٢هر کدام در 

 رديف سويا ٤  رديف سورگوم و٤ رديف سويا، ٤ مخلوط ;)CSG( رديف لوبيا چشم بلبلي ٤سورگوم و 

)GSG(; رديف لوبيا چشم بلبلي ٤ رديف سورگوم و ٤ رديف لوبيا چشم بلبلي، ٤ مخلوط )CSC(; 

 ٨و  يف لوبيا چشم بلبلي رد٤ و باالخره مخلوط ;)GSS( رديف سورگوم ٨ رديف سويا و ٤مخلوط 

داري   کشت مخلوط نواري بطور معنيينتايج حاصل نشان داد که الگو ها. بودند)CSS(رديف سورگوم 

)P≤0.05(شود يها م ، سبب افزايش وزن علوفه خشک سورگوم و همچنين افزايش عملکرد دانه لگوم .

و ) SSS(کشت خالص سورگوم در ) لوگرم در هکتاري ک٢٢٠٧٩(بيشترين عملکرد علوفه خشک سورگوم 

. بدست آمد) CSG(در الگوي کشت مخلوط نواري هر سه گياه ) لوگرم در هکتاري ک١٠٤٦٩(کمترين آن 

 ياثر الگو ها. مشاهده شد) GGGا ي CCC(ز در کشت خالص آنها يها نبيشترين عملکرد دانه لگوم

بيشترين درصد قابليت ). P≤0.05(د يدار گرد يز معني بر صفات کيفي علوفه سورگوم نيمخلوط نوار

 ي، پروتئين خام در الگوGSS و CSS مخلوط نواري يب در الگوهايبه ترت%) ٧١(هضم علوفه سورگوم 

با توجه به . بدست آمد) SSS(در کشت خالص سورگوم %)١/٤٨(بر خام يو ف%) ٢/١٥ (CSGمخلوط 

ها در الگوي مخلوط  نه لگوم مجموع عملکرد علوفه خشک سورگوم و عملکرد داي درصد٨‐ ٣٠ش يافزا

ن کيفيت باالتر علوفه سورگوم در ي و همچني مخلوط نوارير الگوهاينسبت به سا) CSG(هر سه گياه 

ن يگزيجه گرفت که جاي توان نتيم   نسبت به کشت خالص آنهاCSG و  CSS،GSS مخلوط يالگوها

نسبت کاشت (کشت سورگوم  يف هاين رديدر طرف) سويا و لوبيا چشم بلبلي( ن دو لگوميکردن ا

با  (ي کشت مخلوط نواريک الگويولوژي بياهان، برتريش تنوع و کاهش رقابت گي، ضمن افزا)٤:٤:٤

 موجب يفي و کي از لحاظ کميرا نسبت به کشت خالص سورگوم علوفه ا) ٢٥/١= ن ي زمينسبت برابر
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  مقدمه
اصول عمده کشاورزي پايدار ايجاد و نگهداري تنوع 

تواند به عنوان يک عامل مهم در کشت مخلوط مي. است
-  به نياز متفاوت گونهبا توجهکشاورزي پايدار مؤثر باشد و 
تحقيقات نشان . دشوميتر ها در مخلوط، رقابت نيز کم

 استفاده بر اثردهد که برتري بيولوژيک زراعت مخلوط مي
 .(Vandermmer, 1992) آيدبدست ميکامل از منابع رشد 

 استفاده از لحاظز امخلوط کشت اجزاي از آنجايي که 
از نور، آب و مواد غذايي تفاوت دارند، بنابر اين منابع رشد 

 کردخواهند موثرتري را استفاده  خالصنسبت به کشت 
(Wells & Faden, 1991) . کشت برتري پتانسيل عملکرد

 نويد بخش است متغيرو ثبات توليد آن در فصول مخلوط 
(Banik et al., 2006) . به عالوه، وقتي که يک لگوم با

شوند، تغذيه ها يا غالت به صورت مخلوط کشت ميگراس
م به آنها اصالح گياه همراه با انتقال نيتروژن توسط لگو

ها با سازگاري لگوم. (Giller & Wilson, 1991) يابدمي
 تثبيت توانايي و زراعي هاي مختلفزياد در سيستم

 کشت سيستم پايدار نيتروژن جوي در افزايش باروري
  .(Jeyabal & Kuppuswamy, 2001) هستند موثر

 از عوامل بسيار مؤثر ، کشت مخلوطدرانتخاب گياهان 
اطالع بنابر اين، . استيت مديريت زراعي مخلوط در موفق

 اکولوژيک، فيزيولوژيک و هايويژگيکامل و جامع از 
به مورفولوژيک گياهان شرکت کننده در کشت مخلوط 

 ضرورت  حداکثر استفاده از شرايط و منابع موجودمنظور
 مخلوط نواري در در بين انواع کشت مخلوط، الگوي. دارد
ت مطلوب، يريرگ در صورت مد مزارع بزيهاستميس

ات يدر عمل(آالت کشاورزي گيري از ماشينامکان بهره
ل ي، پتانسسازدرا فراهم مي )کاشت، داشت و برداشت

 و ياز کوديکاهش ندهد و موجب را افزايش مي ياقتصاد
بويژه در اراضي ش خاک ي از فرسايريها و جلوگآفتکش
  .(Cruse, 1992) شود دار مي شيب

 سورگوم ند، شدياين تحقيق بررس که در گياهاني
 جايگاه خاصي را در ،اي، لوبيا چشم بلبلي و سوياعلوفه
 به خود ،کشت مخلوطدر  بخصوص ،هاي کشتنظام

لوبيا چشم بلبلي و سويا، به دليل . انداختصاص داده
کننده نيتروژن، براي هاي تثبيتهمزيستي با باکتري

 به صورت مخلوط با وهستند هاي فقير مؤثر اصالح خاک
 شوند مانند ارزن، ذرت و سورگوم کشت ميتيغال

(Lesoing & Francis, 1999).ن يها بدليل تامن لگومي ا
، از هاگراس )تروژنيژه نيبو (اييعناصر غذ ازي از نيبخش

 کشت در  و تحمل سايهيروز کوتاهبه دليل يک طرف و 
ر مفيد بسياهاي چهارکربنه از طرف ديگر گراس با مخلوط
کشت غالت همراه . (Kowal & Kassam, 1978) هستند

ي، دهد علوفه و برداشت در مرحله گلي تولي براهالگومبا 
 مخلوط بصورت ،تيفي با کاي به علوفهيابيمنظور دسته ب

ن ي، اعالوه بر آن. (Chapko, 1991) است متداول ١نواري
ستم مخلوط يودند که علوفه غالت در سکن گزارش يمحقق

 درصد ماده خشك قابل هضم باالتر و يها دارابا لگوم
  .شوندمي يدرصد فيبر خام کمتر

ترين الگوي کشت مناسبدستيابي به به منظور 
 و بررسي عملکرد کمي يا سورگوم علوفهيمخلوط نوار

ا همراه با ي و سويا چشم بلبليوکيفي علوفه، انتخاب لوب
هداف اين سورگوم و محاسبه نسبت برابري زمين، از ا

  .يک فصل زراعي بوددر طول آزمايش 
  

  ها مواد وروش
پژوهشي دانشگاه  ـ  در مزرعه آموزشي۱۳۸۴در سال 

 و عرض ي درجه شرق۵۱ ييايبا طول جغراف) کرج(تهران 
 متر از سطح ۱۳۱۲، ارتفاع ي درجه شمال۳۵ ييايجغراف
 به منظور بررسي يقيا با تابستان گرم و خشک تحقيدر
‐ رقم علوفه( اي لوط نواري سورگوم علوفه کشت مخيالگو
رقم متوسط رس ( با لوبيا چشم بلبلي KFS2) يا دانه

) رقم متوسط رس و رشد نامحدود ويليامز(و سويا ) پرستو
رسي با ‐خاک مزرعه آزمايشي از نظر بافت لوم. انجام شد

زمين محل آزمايش در اسفند .  بوديدر صد کربن آل/. ۷۸
ش از کاشت به يزده شد و تا پسک ي شخم و د۱۳۸۳ماه 

ش از ي پ۱۳۸۴بهشت ماه يدر ارد.  مانديهمان حال باق
 يجاد فاروها آماده سازي و ايکاشت به کمک شخم سطح

پل به يه سوپر فسفات تريبه هنگام کاشت کود پا. شد
لوگرم در ي ک۳۰۰زان يلوگرم و اوره به مي ک۲۰۰زان يم

 کود ها به داده شد و سپس) براساس آزمون خاک(هکتار 
 مانده يم باقين.  مخلوط شدندييکمک چنگک با خاک رو

کود اوره به صورت سرک چهار هفته پس از کاشت مصرف 
اه به صورت خشكه كاري و به يکاشت هر سه گ. ديگرد

 يار بر رويجاد شيخ هفتم خرداد با ايطور هم زمان در تار

                                                                                         
1. Strip-intercropping 
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 و سپس ي متري سانت۵پشته ها و قرار دادن بذر در عمق 
 يارين آبين و دومياول. وشاندن آنها با خاک انجام گرفتپ

 خرداد به منظور نرم کردن خاک و خروج ۱۴ و ۱۰در 
اهچه ها انجام شد و بعد از آن آبياري با دور هفت يآسان گ

ف با ي رد۱۴در مجموع، در هر كرت . رفتيروزه صورت پذ
ف ي متر وجود داشت که دو رد۵متر و به طول /. ۵فاصله 
 ۱۲ به عنوان حاشيه از گياه همراه كاشته شد و يکنار
 مختلف کاشت براساس يز به الگوهايف کاشت نيرد
در بين هر كرت .  اختصاص داده شديشي آزمايمارهايت

 متر فاصله ۵/۱ن هر دو تكرار ييك پشته نكاشت و در ب
 برگي ۴ تا ۳عمليات تنك كردن در مرحله . ايجاد شد

فاصله .  مورد نظر اجرا شدگياهان، جهت رسيدن به تراكم
 متر در ياه ده سانتي هر سه گيف براي رديمطلوب بر رو

تا (ز در دو نوبت ي هرز مزرعه نيهاعلف. نظر گرفته شد
به . دين گردي وجيبه صورت دست) يدهش از شروع گليپ
ن ي در ايچ گونه آفات، مبارزه ايل عدم مشاهده هيدل

  .خصوص انجام نگرفت
تصادفي در  هاي کامل  بلوكآزمايش بصورت طرح

سه تيمار كشت خالص سورگوم، . چهار تكرار انجام شد
و  رديف کاشت ١٢هر کدام در ا ي و سويا چشم بلبليلوب

هاي  مخلوط نواري گياهان با يكديگر در نسبتالگوي پنج 
  :در نظر گرفته شدزير مختلف به شرح 

SSS :رديف کاشت١٢ (كشت خالص سورگوم (  
CCC : رديف کاشت١٢ (لوبيا چشم بلبليكشت خالص (  
GGG :رديف کاشت١٢ (كشت خالص سويا (  
CSC :خط ٤  و خط سورگوم٤ ،خط لوبيا چشم بلبلي٤ 

  )٤:٤:٤ (لوبيا چشم بلبلي
GSG :٤:٤:٤ ( خط سويا٤  و خط سورگوم٤ ،خط سويا٤(  
CSG :خط ٤ و  خط سورگوم٤ ، خط لوبيا چشم بلبلي٤ 
  )٤:٤:٤ (سويا
CSS :٤:٨ ( خط لوبيا چشم بلبلي٤  و خط سورگوم٨(  
GSS : ٤:٨ ( خط سويا٤  و خط سورگوم٨(  

ها، براي محاسبه عملكرد علوفه سورگوم و دانه در لگوم
ه ف کاشت بي رد۱۲ها، از هيدر هر كرت پس از حذف حاش

ن ي سطح زميمتري سانت۱۵‐ ۱۰طول سه متر و از ارتفاع 
ها به بوتهبرداشت ) ينيبه منظور انطباق با برداشت ماش(

  .کمک داس انجام گرفت
 دو چين مصادف با طي يداشت سورگوم علوفه ابر

ب در پانزدهم شهريور و ي به ترت،مرحله ده درصد گلدهي

وزن تر . صورت پذيرفت) ک ماه بعدي(شانزدهم مهرماه 
جهت اندازه . نمونه ها بالفاصله در محل توزين گرديد

 كيلوگرم از ٢ معادلنمونه هايي گيري وزن خشك علوفه، 
 ٧٥ ساعت در دماي ٤٨ به مدت وعلوفه سبز برداشت 

.  تا خشک شونددرجه سانتي گراد در آون قرار داده شد
پس از توزين نمونه هاي خشك شده، وزن خشك كل در 

 و يبلبل ا چشمينه لوبعملکرد دا. واحد سطح محاسبه شد
ک آنها، يولوژيزي فيدگيا در واحد سطح به هنگام رسيسو
 به  بود که مصادف با برداشت دوم سورگومحدوديتا 

  .همان مساحت و روش انجام گرفت
 نمونه هاي خشك  ازجهت آناليز كيفي علوفه سورگوم

 گرم ٢٥٠ آسياب يك نمونه به وزن تقريبي پس ازشده 
سپس با استفاده از دستگاه طيف سنج مادون . دشجدا 

ماده  مانند درصد يفي فاكتورهاي کNIR(1(قرمز نزديك 

خشك قابل هضم، درصد پروتئين خام و فيبر خام در 
آزمايشگاه موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع اندازه گيري 

  .)٢٠٠٣جعفري و همکاران،  (شد
 MSTATC محاسبات آماري با استفاده از نرم افزارهاي

.  انجام شدEXCELو رسم نمودار ها به کمک  ، SPSSو
ه از آزمون چند دامنه اي مقايسه ميانگين داده ها با استفاد

ور منظبه .  در صد انجام پذيرفت١ و ٥دانکن در سطوح 
ارزيابي تيمارهاي کشت مخلوط از شاخص نسبت برابري 

  .)١٩٨٠موهتا و دي، (شد  استفاده LER٢زمين
  

  نتايج و بحث
  عملکرد کمي علوفه سورگوم در چين اول و دوم

مخلوط نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر الگوي كشت 
تفاوت ن ي دو چسورگوم در نواري بر عملكرد علوفه خشک

در . )١جدول (را نشان مي دهد ) p ≤ 0.01(داري معني
با كاهش که  )١شكل(مشاهده گرديد ها  مقايسه ميانگين

و جايگزيني آنها با  کاشت سورگوم يهافينسبت رد
، ميزان  نواريمخلوط الگوهاي کشت درگياهان لگوم 
ن كاهش ي خشک سورگوم در هر دو چعملكرد علوفه

 CSG ،GSG ي مخلوط نواري، به طوري که در الگوهايافت
  سورگوم كمترين ميزان عملكرد علوفه خشکCSCو 

 تعداد اندازهگر، هر يعبارت ده ب). ١ شکل(بدست آمد 

                                                                                         
1. Near Infrared Reflectance Spectroscopy 
2. Land Equivalent Ratio 
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لوبيا چشم بلبلي و سويا نسبت به خطوط کاشت سورگوم 
وفه خشک عملكرد علکمتر شد، به همان اندازه نيز 

 عملكرد علوفه خشکباالترين . يافتسورگوم کاهش 
بعد بدست آمد و ) SSS(كشت خالص سورگوم از سورگوم 

ف لگوم ها ي رد٤ رديف سورگوم با ٨از آن الگوي كاشت 
)GSS & CSS (ندهاي بعدي قرار گرفت در رتبه) و ) ١شکل

اين امر از بيشتر بودن تعداد بوته هاي سورگوم در واحد 
ناشي شده   اين الگو هاي کشت مخلوط نواريسطح در

  .است
Ross et al. (2004)  در بررسي کشت مخلوط شبدر
 در هايوالف مشاهده کردند که عملکرد گراس برسيم، جو و

ج يبا نتااين يافته . مي شودچين اول بيشتر از چين دوم 
 که ي بطور،)١شکل (ردمطابقت دانيز  حاضر يبررس

 يتمامچين اول در وم در عملکرد علوفه خشک سورگ
ن ي نسبت به چي کشت مخلوط نواريهاالگوها و نسبت

در کشت  Zhongmin & Guang  (2003). شتر استيدوم ب
مخلوط نواري سيب زميني، ذرت وگندم سياه، زماني که 

 گياهان را در زمين داشتند با بيشترين ٤:٤:٤کشت 
 در Tsuoba & Walker (2003) .عملکرد مواجه شدند

 افزايش عملکرد ذرت را ،ررسي مخلوط ذرت و لوبيا سفيدب
 .Li et al . درصد نسبت به تک کشتي مشاهده کردند٩٠تا 

 ‐   ذرت و گندم‐  در بررسي مخلوط نواري گندم(2001)
سويا مشاهده کردند که عملکرد هر سه گياه در مخلوط 

 & Lesoing.دشوميداري بيشتر از تک کشتي بطور معني

Francis (1999)  طي آزمايشي بر روي مخلوط نواري نيز
ذرت، سورگوم و سويا، افزايش عملکرد ذرت وسورگوم را 

 علت اين نتايج شايد چنين باشد که در .مشاهده کردند
) ذرت و سورگوم(کشت مخلوط، گياهان چهار کربنه 

به حالت چيره ) لوبيا و سويا(نسبت به گياهان سه کربنه 
ري از منابع رشد، عملکرد بيشتري گيدر مي آيند و با بهره

  .کنند را نسبت به تيمارهاي تک کشتي توليد مي
  وماس کل علوفه سورگوم در مجموع دو چينيب

  هاي مختلفنتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر الگوي
در وماس علوفه سورگوم ي بر مجموع بيكشت مخلوط نوار
مقايسه ). ١جدول( بود) p ≤ 0.01(دار  دو چين معني

 بر مجموع  مخلوطالگوهاي كشتي مربوط به هاميانگين
 نشان )به روش دانكن(دو چين در وماس علوفه سورگوم يب

  وماس ي کشت خالص سورگوم داراي باالترين بداد که
   حاصل از بررسيجينتااين يافته با . )٢شکل (است

West & Griffith (1992) ،در کشت مخلوط نواري ذرت 
دند که کر آنها گزارش . داردمغايرتسورگوم و سويا 

عملکرد کل علوفه خشک سورگوم و ذرت در کشت 
عملکرد .  نسبت به تک کشتي افزايش داشته است،مخلوط

ش رقابت هر گونه يستم مخلوط به افزايکل علوفه در س
 بطور کلي، ، ولي(Chapko et al., 1991)  دارديبستگ
در کشت مخلوط نخود (ها عملکرد علوفه غالت لگوم
  .افزايش مي دهندرا ) والفي و يفرنگ

 رديف ٨ يمخلوط نوارکشت  ياز نظر آماري الگوها
 رديف ٨ ،)CSS( رديف لوبيا چشم بلبلي ٤ و سورگوم
 يدر گروه دوم و الگوها) GSS(رديف سويا  ٤ و سورگوم
 در گروه آماري بعدي قرار GSGو  CSC  دو گياهمخلوط
ورگوم به تيمار وماس علوفه سي کمترين ميزان ب.ندگرفت

 ميزان هب) CSG(مخلوط نواري هر سه گياه کشت 
حضور امر از اين . بودمربوط  کيلوگرم در هکتار ٧/١٠٤٦٩

ي ش فشار رقابتين سورگوم و افزايدر طرفلگوم اه يدو گ
ناشي شده تواند يه سورگوم مي حاشيهافي بر ردآنها
هاي کاشت سورگوم ، با کاهش رديفبه عبارت ديگر. باشد

اي  برون گونهيرقابتدر اين الگوهاي کاشت، قدرت 
مار ي آن در تيات رقابت درون گونهيسورگوم نسبت به قابل

  .تك كشتي كاهش يافته است
  
  

   تجزيه واريانس بيوماس کل علوفه سورگوم در چين اول، دوم ‐١جدول
  ريو مجموع دو چين تحت تاثير الگو هاي مختلف کشت مخلوط نوا

  ميانگين مجموع مربعات علوفه خشک سورگوم
  منابع تغييرات

درجه 
  مجموع دو چين  چين دوم  چين اول  آزادي

  ٦/٣٤١٣٣٧٠  ٨/٢٦١٨٩٥  ٥/٢١٠٤٤٦٠  ٣  بلوک
  ٨/٢٤٩٥٨٥٥١٩ **  ٩/٤٣٧٣١٤٩١ **  ٨/٨٤٧٣٢٦٢٣ **  ٧  الگوي کشت مخلوط نواري

  ٢/٣٢٨٦٧١  ٣/٨٥٩٠٩  ٣/١٤٤٨٩٧  ٢١  اشتباه آزمايشي
        ٣٢  کل

  %١ تفاوت معني دار در سطح احتمال :**                              
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هاي مختلف اي در نسبتعلوفه خشک سورگوم علوفه) دو چين( مقايسه مجموع عملکرد کل ‐٢شکل

 رديف از ٤ به ترتيب بيانگر G  وS ،Cحروف ).  آزمون چند دامنه دانکنبا استفاده از(مخلوط نواري 
حروف غير مشابه معرف معني دار بودن . هر يک گياهان سورگوم، لوبيا چشم بلبلي و سويا است

   .است% ١تيمارهادر سطح احتمال 
  

  بررسي عملكرد كيفي علوفه سورگوم

 ير کشت مخلوط نواينتايج تجزيه واريانس اثر الگوها
قابليت هضم ماده درصد (سورگوم صفات کيفي علوفه بر 

) p ≤ 0.01(داري تفاوت معني)  فيبر خاموخشک، پروتئين 
 يالگوها مقايسه ميانگين ).٢جدول(دهد را ارايه مي

درصد  نشان داد كه بيشترين يمختلف كشت مخلوط نوار

 ٨مخلوط کشت هاي قابليت هضم علوفه سورگوم به نسبت
 رديف ٨و ) CSS( رديف لوبيا چشم بلبلي ٤:مرديف سورگو

  که با)٢جدول (مربوط است  (GSS) رديف سويا٤:سورگوم
دار  اختالف معنيكشت خالص سورگوم ميانگين تيمار 

کشت  به نيزكمترين قابليت هضم علوفه سورگوم . .ندارند
عبارت ه ب. تعلق داشت) ٤:٤:٤( هر سه گياه يمخلوط نوار



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۴۸

کشت سورگوم نسبت به خطوط  عداد تكاهش با گر،يد
لوبيا هاي هوايي اي و به دليل خشبي اندامهاي دانهلگوم

به هنگام برداشت دانه و مخلوط شدن  ، سوياوچشم بلبلي 
از قابليت هضم علوفه خشک سورگوم آنها با سورگوم، 
 Sistachs & Singh (1991) هايگزارش. كاسته شده است

 يفيمخلوط رد در کشت Sood & Sharma (1992) و
درصد قابليت هضم  حاکي از افزايش  کربنه و لگوم٤گراس 

ت ري حاضر مغايج بررسيکه با نتااست علوفه سورگوم 
  .دارد

 رديف لوبيا ٤ي کشت نواري الگودر صورتي که در 
 رديف لوبيا چشم بلبلي ٤ و  رديف سورگوم٤، چشم بلبلي

 بيشترين مقدارها به علت وجود همين لگوم) ٤:٤:٤(
پروتئين خام در صد و كمترين بدست آمد پروتئين خام 

به ). ٢جدول( مشاهده شد )SSS (در كشت خالص سورگوم
ها بخصوص لوبيا چشم گر، افزايش نسبت لگوميان ديب

 افزايش در موجب ي،مخلوط نوارکشت  يوهاگ در ال،بلبلي
روس و . ده استش صد پروتئين خام علوفه خشک سورگوم 

مخلوط نواري شبدر کشت در بررسي ) ٢٠٠٤(همکاران 
 کردند که درصد پروتئين گزارشبرسيم، جو و يوالف 

نطور، يهم. بدياميمخلوط افزايش کشت علوفه غالت در 
Sistachs & Singh (1991) گزارش کردند که کشت 

 افزايش مقدار پروتئين خام موجبمخلوط سورگوم با لگوم 
ز اگرچه در ي حاضر نيدر بررس. دوشمي علوفه سورگوم 

 يمارهاين خام علوفه خشک سورگوم در تيصد پروتئ
، و )٨:٤(سورگوم :  سويايمخلوط نوارکشت 

 يشتر از سورگوم تک کشتيب) ٤:٤:٤(سويا :سورگوم:سويا
در  يا چشم بلبلي لوب رديف٤ کشت ي در الگوي، ولاست

  ن خام علوفه يزان پروتئي سورگوم م رديف٨طرفين 
 از ساير الگوهاي کاشت بوده است دار بيشتربه طور معني

 Allen & Obura ج،ين نتايدر مطابقت با ا). ٢جدول(
بکار برده شده هاي   که در بين لگومند نشان داد(1984)

 موجب لوبيا چشم بلبلي ،کشت مخلوط با سورگومدر 
  .دوشمي توليد پروتئين بيشتري نسبت به سويا 

صد فيبر نشان داد كه بيشترين درها مقايسه ميانگين
خام علوفه خشک سورگوم به كشت خالص سورگوم 

 ٨  نواريمخلوط که با کشت )٢جدول  (اختصاص داشت
دار اختالف معني) GSS( رديف سويا ٤ و رديف سورگوم

  نواري در كشت مخلوط نيززان فيبر خاميكمترين م. ندارد
 رديف ٤ و  رديف سورگوم٤،  رديف لوبيا چشم بلبلي٤

بطور ). ٢جدول(مشاهده شد ) ٤:٤:٤(لوبيا چشم بلبلي 
 در هالگومبه خطوط کاشت سورگوم نسبت افزايش كلي، 
به ميزان درصد فيبر خام  ي مخلوط نوارهاي مختلفالگو

 در بررسي Ross et al. (2004) .علوفه سورگوم افزوده است
مخلوط نواري لگوم با غالت مشاهده کردند که درصد فيبر 

 تعداد رديف لگوم  کاهشدر صورتخام علوفه غالت، 
  .بد، که با نتايج بررسي حاضر تطابق داردياميافزايش 

  
 مقايسه ميانگين صفات مرتبط با کيفيت علوفه خشک ‐٢جدول

  سورگوم در الگوهاي کشت مخلوط نواري

  الگو هاي کشت مخلوط نواري
قابليت 
هضم 

  )درصد(

پروتئين 
خام 

 )درصد(

  فيبر
خام 

  )درصد(
  ١/٤٨ a  e٧/١١  ٣/٦٨ ab  )ديف ر١٢(سورگوم خالص 
  ٣/٤٦ b ٨/١٢ d  ٤/٧١ a  )٨:٤(سورگوم : لوبيا چشم بلبلي

 ٥/٤٧ ab ٤/١٢ d  ٢/٧١ a  )٨:٤(سورگوم : سويا
  d٣/٣٩ ٢/١٥ a  ١/٦٥ b  )٤:٤:٤(لوبيا چشم بلبلي :سورگوم:لوبيا چشم بلبلي

  ٥/٤٤ c ٣/١٣ c  ٩/٥٩ c  )٤:٤:٤(سويا :سورگوم:سويا
 ١/٤٥ bc ٧/١٤ b  ٥/٥٩ c  )٤:٤:٤(سويا :ومسورگ:لوبيا چشم بلبلي

 ١حروف غيرمشابه معرف معني دار بودن تيمارها در سطح احتمال 
  ).با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن(درصد است 

  
 و عملکرد کل علوفه خشک سورگوم LER مقايسه ‐٣جدول 

بر حسب (و عملکرد لگوم هاي دانه اي ) مجموع دو چين(
  در الگوهاي کشت مخلوط نواري) هکتارکيلوگرم در 

تيمارهاي 
مخلوط 
  ®نواري

مجموع 
LER  

عملکرد کل 
علوفه خشک 
  سورگوم

عملکرد 
دانه لوبيا 
  چشم بلبلي

عملکرد 
  دانه سويا

SSS ‐ ٢/٢٢٠٧٩  a ‐ ‐ 
CCC ‐ ‐ ٦/٣٦٦٤ a ‐ 
GGG ‐ ‐ ‐ ٤٠٢٤a 
CSC ٨٧/٠  ٨/١٣١٧٢  c ٧/٩٩٦ b ‐ 
GSG ٩٦/٠  ٥/١٢٥٥٧  c ‐ ٧/١٥٥٦  b 
CSS ٠٥/١  ٨/١٧٢٤٠  b ٧/٩٩١ b ‐ 
GSS ١٥/١  ٨/١٦٢٣٥  b ‐ ٩/١٦٨٩  b 
CSG ٢٥/١  ٧/١٠٤٦٩  d ٢/٩٨٤  b ٠/٢٠٧٠  b 

 رديف از هر يک گياهان ٤ به ترتيب بيانگر G و C ,Sحروف ® 
  .سورگوم، لوبيا چشم بلبلي و سويا است

  
  ني زميمحاسبه نسبت برابر

به عنوان يك شاخص ) LER1(ن ي زمينسبت برابر
 م جهت ارزيابي كشت مخلوط مورد استفاده قرارمه
ج حاصل از چين اول و ينتا. (Banik et al., 2006) گيرد مي

مجموع دو (دوم علوفه خشك سورگوم و بيوماس کل 

                                                                                         
1. Land Equivalent Ratio 
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 مخلوط يد علوفه در الگوي توليبيانگر سودمند) چين
 رديف ٤:  رديف لوبيا چشم بلبلي٤(نواري هر سه گياه 

 ي تک کشتينسبت به الگو)  رديف سويا٤: سورگوم
كشت مخلوط ). ٣جدول( است LER=٢٥/١سورگوم با 

 رديف لوبيا چشم بلبلي با ٤ رديف سورگوم و ٨ ينوار
٠٥/١= LER  سويا با  رديف٤ رديف سورگوم و ٨و  
١٥/١= LER ن نتايج با يا.  قرار داشتنديدر رتبه بعد

 بر نسبت ي، مبنAllen & Obura (1984) مشاهدات
 از يا چشم بلبليشتر در کشت ذرت و لوبين بي زميبرابر

 کشت يالگو. رت داردي مغايا، اندکيمخلوط ذرت و سو
 رديف سويا، و ٤رديف سورگوم و ٤ رديف سويا، ٤نواري 
 رديف سورگوم ٤ رديف لوبيا چشم بلبلي، ٤ مخلوط يالگو
و  LER /.=٩٦ب با ي رديف لوبيا چشم بلبلي به ترت٤و 
٨٧=./ LERد در رتبه آخر قرار ي توليمنداز لحاظ سود

  ).٣جدول (داشتند 
 در همراه بر تعداد گياهان اندازه هر ين بررسيدر ا
 و برداري بيشتر بهرهافزوده شد،  يمخلوط نوارکشت 

 که با يطوره ب. ديگرد ميسر  زراعي از زمينبهتري نيز
 مخلوط ياي در الگوها سورگوم علوفهکشت کاهش نسبت 

  لوبيا چشم بلبلي رديف کشت٤ ندکرن يگزي و جاينوار
)CSS( ا يا سوي)GSS ( در همان واحد و يا هر دو لگوم

 ي اضافايمحصول دانه) ٤:٤:٤ کاشت ي الگو:المث(سطح 
ا يسو و )لوگرم در هکتاري ک٧/٩٩١(از لوبيا چشم بلبلي 

  و يا هر دو گياه بدست آمد)لوگرم در هکتاري ک٩/١٦٨٩(
و سويا نه لوبيا چشم بلبلي بيشترين عملكرد دا). ٣جدول (

لوگرم در هکتار در كشت ي ک٤٠٢٤و  ٦/٣٦٦٤به ترتيب 

   رديف٨ در كشت مخلوط وست آمد دبخالص آنها 
سويا  رديف ٤ا و ي يا چشم بلبلي رديف لوب٤ و سورگوم
باالتر بودن عملکرد . دشكمتر   ايدانهلگوم هاي عملكرد 

 Abd & Lateef دانه سويا در حالت تک کشتي توسط
  . گزارش شده است نيز(1993)

   يفي و کي، نتايج حاكي از مزيت کميبطور کل
 نسبت به تك كشتي يمخلوط نوارکشت الگوهاي 
 اي بوده است، زيرا در کشت مخلوط به علت علوفهسورگوم

  امکان تنوع بيولوژيک بيشتر در زمان و مکان، و 
  .شود فراهم ميدي موثرتر از منابع توليبرداربهره

Maffei & Mucciarelli (2003) در کشت مخلوط نواري 
 درصدي نسبت برابري ٥٠فلفل نعنايي و سويا، افزايش 

الگوي كشت در بررسي حاضر، . زمين را مشاهده کردند
، بهترين الگوي كشت )٤:٤:٤(اه يمخلوط نواري هر سه گ

 بوده )LER=٢٥/١ (ي با بيشترين سودمنديمخلوط نوار
 و لوگرم دانه لوبيا چشم بلبليي ک٩٨٤که در آن  است
 ١٠٤٧٠ عالوه بر ايلوگرم در هکتار دانه سويک ٢٠٧٠

 علوفه خشک سورگوم حاصل شده است لوگرم در هکتاريک
  ).٣جدول (

  

  يسپاسگزار
، ياهان علوفه اي گي و به نژادي به زراعياز قطب علم

 و منابع يس کشاورزي پرديو معاونت محترم پژوهش
به  از طرح حاضر يت مالين در حما دانشگاه تهرايعيطب

   . شودي ميکمال قدردان ٣/٦/٧١٠١٠١٤شماره 
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