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  چکيده

  
 يفي کيهايژگي از ويبه منظور مطالعه اثرات كشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر وزن خشک و برخ

 به صورت  در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گرگان١٣٨٦ و ١٣٨٥ يهاتابستان سال  دريعلوفه، آزمايش

در اين آزمايش از بذر ماش محلي گنبد و ذرت هيبريد .  تکرار اجرا شد٤ امل تصادفي درهاي كبلوك

ش دوازده تيمار خالص و مخلوط را به صورت ذرت خالص با يآزما.  استفاده شد٥٥٠سينگل كراس

 درصد ماش ٥٠ و٤٠، ٣٠، ١٠،٢٠ هاي هرز، افزايشهاي هرز، ذرت خالص بدون كنترل علفكنترل علف

و  هاي هرز درصد ذرت، ماش خالص با كنترل علف٧٥ و ٥٠، ٢٥ يايگزيني ماش به جابه ذرت، ج

، درصد ماده خشک قابل هضم، ١٣٨٦در سال . شديهاي هرز شامل مماش خالص بدون كنترل علف

ن، درصد ي و درصد پروتئ١٣٨٥شتر از سال ي محلول در آب و درصد خاکستر بيهادراتيدرصد کربوه

ز از نظر ي مخلوط نيمارهايبين ت. ن کمتر بودي و عملکرد پروتئيدي اسيهاندهير شورقابل حل ديبر غيف

  مار کشت خالص ذرت با كنترل يت.  وجود داشتدار معني اختالف بسيار يه صفات مورد بررسيکل

، درصد ماده خشک قابل هضم ) تن در هکتار٨٨/١٤( بيشترين عملکرد علوفه يهاي هرز داراعلف

، )٤٥/٨(ن خام ين درصد پروتئيو کمتر) ٤١/٣٢( محلول در آب يهادراتي کربوهو درصد) ١٤/٧٨(

ن عملکرد يکمتر. بود) ٢٧/٤(و درصد خاکستر ) ٨٧/١٧ (يدي اسيهاندهيرقابل حل در شويبر غيدرصد ف

 محلول در يهادراتي، درصد کربوه)٣٦/٦٦(، درصد ماده خشک قابل هضم ) تن در هکتار٣٢/٤(علوفه 

مار کشت خالص ماش بدون يبه ت)  تن در هکتار٨/٠(ن يزان پروتئيو م) ٨/٨(رصد خاکستر ، د)١٧(آب 

ن يشتري بي هرز دارايها علفمار کشت خالص ماش با کنترل يت. هاي هرز تعلق داشتكنترل علف

 درصد ماش به ذرت تعلق ٥٠ش يمار افزاين به تين عملکرد پروتئيشتريب. بود) ٦٣/١٨(ن يدرصد پروتئ

کشت مخلوط در مورد عملکرد علوفه در سطح پنج درصد و در مورد عملکرد ×اثر متقابل سال. داشت

مار کشت ي نشدن اختالف عملکرد دو تدار معنيبا توجه به .  شددار معنيک درصد ين در سطح يپروتئ

 درصد ماش به ذرت و باالتر ٥٠ش يمار کشت مخلوط افزاي هرز و تيها علفخالص ذرت بدون کنترل 

ش يت موجب افزاي درصد ماش به ذرت که در نها٥٠ش يمار کشت مخلوط افزاين تي عملکرد پروتئبودن

  .  گرددي ميمار معرفين تيمار به عنوان بهترين تيت علوفه شد، ايفيک
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  قدمهم
ا يت دنيمع گذشته با چند برابر شدن جيهادر دهه

 غذا و ي، تقاضا براايقا و آسي آفريهابخصوص در قاره
کاهش  ي در دسترس کشاورزياراض ي، ولشيافزا مسکن

دا ين مسئله پي حل اين راه چاره برايمهمتر. افته استي
 ،ن کمتري است که بتوان تا حد ممکن با زميکردن راه

ک راه ممکن ي. تر داشتيشتر به مدت طوالنيد بيتول
ستم يس کشت، استفاده از ري ز با حفظ سطحش غذايافزا

 کشت مخلوط، ).Gliessman, 1998(کشت مخلوط است 
گر است که در يکدي در کنار ياه زراعيا چند گيرشد دو 
ل عملکرد ي را به دلياديافته طرفداران زي توسعه يکشورها

كشت   ).Park et al., 2002(باال به خود جذب کرده است 
. ت افزايشي و جايگزيني انجام مي شودمخلوط به دو صور

، تعدادي گياه به زراعت اصلي اضافه مي يشيدر روش افزا
شود و در روش جايگزيني نسبت معيني از گياهان يك 
   گونه حذف و معادل گياهي آن از گونه دوم جايگزين 

  ). Mazaheri, 1998(مي شود 

ر ي قابل تخميدهاي از گلوسيل برخورداريذرت به دل
 از علوفه يکي شود و يلو محسوب مياه جهت سين گيربهت
 ي و گوشتيري شي گاوهاي و زود هضم براي پر انرژيها

 نقش مؤثر و ي داراي صنعتيها دامداريذرت در . است
ن ي پروتئي ذرت دارا.(Tajbakhsh, 1996) است ياساس

ت يفي با کييلويد علوفه سي است و جهت توليخام کمتر
ن يا. از داردين باال نيزان پروتئي با مياهيباال به افزودن گ

اهان به صورت مجزا و مخلوط کردن يق کشت گيامر از طر
آنها  ا کشتي (Titterton et al., 2002)لو يآنها با هم در س

 & Maasdorp)ر استيپذبه صورت مخلوط امکان

Titterton, 1997; Titterton et al., 2002).يل اصلي دال 
و عبارت از عملکرد باال در زراعت لي سيت ذرت برايمحبوب

 باال به عنوان يلو شدن و ارزش انرژي سيخالص، آسان
 & Topps & Oliver, 1993; Maasdorp)علوفه است

Titterton, 1997).ن يي ذرت پاي به هرحال، مشکل اصل
آن است )  درصد٨ تا ٧حدود (ن خام ي پروتئيبودن محتوا

(Topps & Oliver, 1993).کشت مخلوط ن مشکل باي ا 
در کشت مخلوط با لگوم، . شود ي برطرف مها لگومذرت با 
د ماده ين ذرت و لگوم کاهش و سهم لگوم در توليرقابت ب

 .)Saleem, 1995( يابد ميش ين افزايزان پروتئيخشک و م
اه، ياهان سازگار با ذرت با توجه به نوع رشد دو گي از گيکي

زان ي وميار غنين بسيعلوفه ماش از نظر پروتئ. ماش است
 که به موقع برداشت شود حدود ين آن در صورتيپروتئ
به .  آن مشابه شبدر استييارزش غذا. درصد است١٠‐ ٢٠

ل و اشتها از علوفه ماش يوانات با ميه حي، کليهنگام گلده
 که دانه بسته شد فقط اسب و ي زمانيکنند، ول يه ميتغذ

   .(Rastgar, 2005)خورند  ي م گوسفند آنرا
ن است که يشات کشت مخلوط اي از آزمايجربه کلت

اه در کشت مخلوط کمتر از عملکرد يعملکرد علوفه هر گ
د کل در يت تولي قابلياه در کشت خالص است، وليهمان گ

 از موارد در کشت مخلوط يارين در بسيواحد سطح زم
 .(Nadi & Haqus, 2008) شتر از کشت خالص استيب

ن مختلف حاكي از نتايج حاصل از بررسي محققا
ر لگوم در تمام ي بيشتر کشت مخلوط لگوم و غيسودمند
 يها يسه با سريشتر از کشت خالص در مقاي بيها تراکم
  ;Bulson et al., 1997; Carr et al., 1998)  استينيگزيجا

Morgado & Willey, 2003; Neumann et al., 2007).   
ارها يعن مي از مهمتريکين خام علوفه ي پروتئيمحتوا
 ).Assefa & Ledin, 2001(ت علوفه است يفي کيابيدر ارز

ش ي اغلب موجب افزاها لگومر ي با غها لگومکشت مخلوط 
 در هکتار نسبت به  شدهن خام برداشتيزان پروتئيم

 Assefa & Ledin, 2001) شود يکشت خالص غالت م
Kuusela et al., 2004; Nnadi & Haque, 2008) .

Giacomini et. al. )2003( کشت مخلوط ماشک يبا بررس 
ن خام با ي پروتئيوالف مشاهده کردند که محتوايو 
. يابد ميش ي در مخلوط افزايش نسبت ماشک معموليافزا

ش آنها کشت خالص ماشک حداکثر و کشت يدر آزما
در . ن خام را داشتي پروتئيوالف حداقل محتوايخالص 
 تا ٤٠تئين شبدر  ميزان پروShirley et al. (2004) يبررس
 در کشت ي گرم بر كيلوگرم بيشتر از غالت مورد بررس٥٥

 کشت ي با بررسLithourgidis et al. (2006). مخلوط بود
کاله و مخلوط ماشک يتيوالف و تري، يخالص ماشک معمول

 ٣٥ به ٦٥ن ي و همچن٤٥ به ٥٥ يهان غالت با نسبتيبا ا
 ي محتوادند کهيجه رسين نتيدرصد ماشک به غله به ا

ن يشتري بين خام در کشت خالص ماشک معموليپروتئ
والف با يمقدار بود و بعد از آن کشت مخلوط ماشک و 

ت علوفه يفيحداکثر ک.  درصد قرار دارد٣٥ به ٦٥نسبت 
ا با ي به صورت خالص ي بدست آمد که ماشک معموليزمان

. والف کشت شده بوديژه با ينسبت باال به صورت مخلوط بو
والف يکاله و يتي قابل هضم کشت خالص ترييد غذاکل موا
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ش نسبت يشتر از کشت خالص ماشک بود و با افزايب
نكه يبا ا. افتيزان آن کاهش يب مخلوط ميماشک در ترک

وجود لگوم در تركيب علوفه موجب افزايش ميزان پروتئين 
ي را دار معني كم بودن درصد لگوم تفاوت يمي شود، ول

 Maasdorpدر بررسي . يجاد نمي كنددر عملكرد پروتئين ا

& Titterton (1997) ماده % ١٥ فقط ها لگوم زماني كه
خشک كشت مخلوط با ذرت را تشكيل دادند، تفاوت 

 .Carr et al .ي در عملكرد پروتئين مشاهده نشددار معني
 قابل هضم يي مشاهده کردند که کل مواد غذا(2004)

الص نخود شتر از کشت خيوالف بيکشت خالص جو و 
زان يب مخلوط، ميش نسبت نخود در ترکيشود و با افزا يم

  . يابد ميآن کاهش 
 که ياد کشت مخلوط، در صورتي زيايبا توجه به مزا

 و مناسب انتخاب شوند، کشت مخلوط       ياه به خوبيدو گ
ش عملکرد نسبت به کشت خالص ي عالوه بر افزاتواند مي

ز ي را نيگري ديايزان نوع کشت است، مي ايکه هدف اصل
 خاک و استفاده بهتر از منابع موثر يزيمانند حفظ حاصلخ

زان يم.  داشته باشدتواند مي )Mazaheri, 1998( در رشد
 آن به نوع يت علوفه و سودمنديفيت و کيش کميافزا
 ي بستگيت زراعيريح مدي و اعمال صحياهان انتخابيگ

 .   دارد
ات ي خصوصن عملکرد ويي، تعين بررسيهدف از ا

 و ينيگزي كشت خالص و مخلوط به صورت جايفيک
  .سه آنها استي ذرت و ماش و مقايشيافزا

  
  هاواد و روشم

 و ١٣٨٥ يها سالآزمايش سال اول و دوم در تابستان 
 ايستگاه تحقيقات كشاورزي يقاتي در مزرعه تحق١٣٨٦
ن شهر بعد از ي جنوب ايلومتري ک٥واقع در  گرگان

بنا بر اطالعات . انجام شد) ت دومکش(برداشت گندم 
 ٢٥ درجه و ٥٤ستگاه، طول جغرافيايي محل آزمايش يا

 دقيقه شمالي ٤٥ درجه و ٣٦دقيقه شرقي و عرض آن 
 متر و متوسط بارندگي ٥/٥ارتفاع از سطح دريا . است

شتر در زمستان ي ميليمتر است که ب٤٠٠‐٤٥٠ساالنه آن 
 يه معتدل خزريح منطقه نايمياز نظر اقل.  کنديزش مير

 کم و زمستان سرد تا ي گرم و بارندگ نسبتاًيبا تابستانها
خاك منطقه تحت كشت بنا بر اطالعات . معتدل است

حاصل از آزمايش انجام شده توسط ايستگاه در سال 

  :  داراي خصوصيات زير بود١٣٨٥
  

   مشخصات خاك ايستگاه تحقيقات كشاورزي گرگان‐١جدول 
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 تکرار ٤هاي كامل تصادفي با آزمايش به صورت بلوك

 محلي گنبد با ١در اين آزمايش از بذر ماش. دياجرا گرد
  ٥٥٠  هيبريد سينگل كراس٢ رشد نامحدود و ذرتيژگيو

مجموع .  گلدن وست استفاده گرديديبا نام تجار
 سطح به ١٢ در)  کشتيالگو( تيمارهاي خالص و مخلوط

  :ر بوديصورت ز
  )Cwf( ي هرزها علف کشت خالص ذرت با كنترل .١

  )Cwo(ي هرز ها علف کشت خالص ذرت بدون كنترل .٢
  )M١٠٠C+١٠( درصد ماش به ذرت ١٠ افزايش.٣
 )M١٠٠C + ٢٠(ش به ذرت  درصد ما٢٠ افزايش.٤
  )M١٠٠C+۳٠ ( درصد ماش به ذرت ٣٠ افزايش.٥
 )M١٠٠C+٤٠( درصد ماش به ذرت ٤٠ افزايش.٦
  )M١٠٠C+٥٠( درصد ماش به ذرت ٥٠ افزايش.٧
   )M٧٥C + ٢٥(  درصد ذرت٢٥ ي جايگزيني ماش بجا.٨
  )M٧٥C + ٢٥( درصد ذرت ٥٠ جايگزيني ماش بجاي.٩
 )M٧٥C + ٢٥(د ذرت درص٧٥ جايگزيني ماش بجاي.١٠
  )Mwf( ي هرزها علف کشت خالص ماش با كنترل .١١
 )Mwo(ي هرز ها علف کشت خالص ماش بدون كنترل .١٢

 گندم بود که در خرداد ماه برداشت يمحصول قبل
ن ابتدا شخم و سپس دو يپس از برداشت گندم، زم. ديگرد
 خط در ٦ متر و تعداد آنها ٥طول خطوط . سک زده شديد

  سانتيمتر در نظر٧٥فواصل خطوط کشت . فته شدنظر گر
متر و ماش ي سانت٢٠ ذرت به فاصله يگرفته شد و بذرها

متر از هم در سال اول در مرداد ماه و ي سانت١٠به فاصله 
 بذر ٣در هر کپه . دير ماه کشت گرديدر سال دوم در ت

 برگي بوته هاي اضافي ٣‐٤قرار داده  شد که در مرحله 
 بوته و ٦٦٦٦٧ب تراکم ذرت ين ترتيبه ا. دنديحذف گرد

اه ذرت معادل ي بوته در هکتار و هر گ١٣٣٣٣٣تراکم ماش 

                                                                                         
1. Vigna radiata  
2. Zea mays 
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ک واحد ياه ماش معادل ي گ٢ و هر ياهيک واحد گي
، ٢٠، ١٠ يشي افزايمارهايدر ت.  در نظر گرفته شدياهيگ

گزاک در ي ماش به صورت زي درصد، بذرها٥٠ و ٤٠، ٣٠
 ٢٠ و٢٥، ٣٣، ٥٠، ١٠٠ل ب به فواصيدو طرف ذرت به ترت

پس از کشت، . ديها کشت گرد  پشتهيمتر بر رويسانت
 ٣ به مدت ي بارانياري سبز شدن، آبيکنواختيجهت 

.  روز انجام شد٥ ي مرحله به فاصله زمان٢ساعت و در 
 الزم انجام ي و در زمانهاي بصورت نشتي بعديهاياريآب

 کشت خالص با کنترل يمارهاي هرز تيها علف. شد
کود مصرفي . دي هرز با استفاده از فوکا کنترل گرديها لفع

دستورالعمل فني  بر اساس ه و پتاسه، فسفرهنيتروژن
 به به ترتيبآزمايشگاه خاكشناسي مركز تحقيقات گرگان 

  کيلو گرم فسفر١١٥،  خالصنيتروژن  کيلوگرم ١١٥ مقدار
جهت هکتار خالص در  کيلو گرم پتاسيم ١٠٠ و خالص
ن وزن خشک علوفه، برداشت ييجهت تع. دشمصرف ذرت 

ل يهاي وسط در سال اول در اوا ها از رديف با حذف حاشيه
 يآبان ماه و در سال دوم در اواخر مهر ماه در زمان گلده

 جهت تعيين نسبت برابري . ذرت انجام شديريماش و خم
 ,Mead & Willy)گرديدزمين از فرمول زير استفاده 

1980) 
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  :اجزاي اين معادله عبارتند از
  عملکرد گياه اول در کشت مخلوط: ١Yو٢
  عملکرد گياه اول در کشت خالص: Y ١و١
  عملکرد گياه دوم در کشت مخلوط: Y ٢و١
  عملکرد گياه دوم در کشت خالص   : ٢Yو٢

ک بوته ذرت و دو بوته يت علوفه، يفين کييجهت تع
اب شدند و پس يسماش انتخاب و بصورت مجزا خشک و آ

 گرم ٢٠، مقدار يديت نسبت وزن خشک تولياز آن با رعا
اب مجدد شدند و سپس با ياز هر نمونه انتخاب و آس

 )NIR(ک يف سنج مادون قرمز نزدياستفاده از دستگاه ط
 درصدموجود در سازمان جنگلها و مراتع کشور در کرج، 

، درصد ٢ خامدرصد پروتئين، ١ماده خشك قابل هضم
 قابل حل يبرهاي، درصد ف٣ محلول در آبيدراتهايهکربو

بر اساس  آنها ٥ و درصد خاكستر٤يدي اسيها ندهيدر شو

                                                                                         
1. Dry Matter Digestible (DMD 
2. Protein Percent (CP) 
3. Water Soluble Content (WSC) 
4. Acid Detergent Fiber (ADF) 

  .دين گردييتع Jafari et al. (2003)روش ارائه شده توسط 
 انجام SASتجزية آماري داده ها با استفاده از نرم افزار 

 ياها از آزمون چنددامنهشد و جهت مقايسة ميانگين
جهت رسم . دي درصد استفاده گرد٥ر سطح دانکن د
  . استفاده شدExcel 2003ز از نرم افزار ينمودارها ن

  
  ج و بحثينتا

 يهاانس مرکب را در ساليه واريج تجزيا نت٢جدول
ن دو سال از نظر درصد يب.  دهدي نشان م١٣٨٦ و ١٣٨٥

ن و درصد خاکستر يماده خشک قابل هضم، درصد پروتئ
 محلول در آب يها دراتينظر کربوه درصد و از ١در سطح 
ن يدر ب.  مشاهده شددار معني درصد اختالف ٥در سطح 

ه صفات اختالف يسطوح مختلف کشت مخلوط از نظر کل
اثر .  درصد وجود داشت١ د در سطحيداريار معنيبس

 کشت مخلوط در مورد عملکرد علوفه در×متقابل سال
 ١ح ن در سطيدرصد و در مورد عملکرد پروتئ ٥ سطح

  .دار شديدرصد معن
  هانيانگيسه ميمقا
 ها  سالاثر 

ها نشان داد که درصد ماده خشک نيانگيسه ميمقا
 محلول در آب و درصد يدراتهايقابل هضم، درصد کربوه
ز يشتر از سال اول و در سال اول نيخاکستر در سال دوم ب

تفاوت  ).٣جدول(شتر از سال دوم بود ين بيدرصد پروتئ
 که يفياه از نظر عملکرد علوفه و صفات کي دو گاديار زيبس
. گر بودند تفاوت در سال را باعث شدي عکس همديبعض

 که ذرت چند برابر ماش عملکرد داشت اما يمثال با وجود
ن و خاکستر آن کمتر از نصف ذرت بود در يدرصد پروتئ

  .   درصد بود٢٠گر کمتر از ي که تفاوت صفات ديحال
   مخلوطمقايسه تيمارهاي کشت

  وزن خشک علوفه

تيمار کشت  ارزيابي سطوح کشت مخلوط نشان داد که
 تن در هکتار ٨٨/١٤ي هرز با ها علفخالص ذرت با کنترل 

 درصد ماش ٥٠علوفه خشک و به دنبال آن تيمار افزايش 
پس از اين  . به ذرت حداکثر عملکرد علوفه را توليد کردند

، تيمارهاي )ندکه تفاوت آماري با هم نداشت(تيمار دو 
 درصد ١٠ و ٢٠، ٣٠به ترتيب افزايش (افزايشي ديگر 
تيمار ماش خالص بدون . قرار داشتند) ماش به ذرت

                                                                                         
5. Ash  



 ۱۵۵  ...اثر کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملکرد، نسبت برابري زمين و : نخزري مقدم و همکاران  

 تجزيه واريانس مرکب عملکرد علوفه، ماده خشک قابل هضم، پروتئين خام، کربوهيدراتهاي محلول در آب، فيبر غير قابل حل در ‐۲جدول
  ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵کرد پروتئين در سالهاي شوينده هاي اسيدي، خاکستر و عمل

عملکرد 
  فيبر  خاکستر پروتئين

 غيرقابل حل
کربوهيدرات 
ماده خشک قابل  پروتئين خام محلول

 هضم
عملکرد 
 علوفه

درجه 
 تغيير منابع آزادي

٠١٣/٠  ٤٧/١١ ** ٩٥٥/٤  ٢٦٨/٢٠ * ٤٤/١٠ ** ٥٥/٥١ ** ٧٤٦/٠  سال ١ 
٠٣١/٠  ٤٠٥/٠  ١٦٣/١  ٢٩٤/٣  ٥٧٥/١  ٣٤٥/١  ٩١٧/٠  اصلي يخطا ٦ 
٢٦/٠ ** ٨/١٩ ** ٦٢/٧١ ** ٩/٢٢٢ ** ٨/١٠٤ ** ٧/١١٦ ** ١/١٠٢   مخلوطکشت ١١ **
٠٥/٠ ** ٠٩٤/٠  ٧١٣/٠  ٥٠٢/٠  ٣٨١/٠  ٦٤٣/١  ٩٦٥/١  مخلوط×  سال ١١ *
٠١٦/٠  ٢٤٥/٠  ٢٩٧/٢  ١٤٢/٥  ٧/٠  ١٠٩/٤  ٩٧٨/٠  ي فرعيخطا ٦٦ 
 کل ٩٥       

  . درصد١ و ٥ در سطح احتمال دار معني ** ، *
  

   آزمايش محلول در آب و خاکستر در دوساليدراتهاين، کربوهين ماده خشک قابل هضم، پروتئيانگيسه مي مقا‐۳جدول
 سال (%)ماده خشک قابل هضم  (%)ن يپروتئ (%) محلول يدراتهايکربوه (%)خاکستر 
٣١٤/۵ b ٨٤٤/٢٦ b ٩٩٣/١١ a ٣٤٩/٧٣ b ٨٥ 
٠٠٦/٦ a ٧٦٣/٢٧ a ٣٣٣/١١ b ٨١٥/٧٤ a ٨٦  
٢٤/١١  ٦٥/٦  ٧٦/١٠  ٥٧/١  CV(%) 

  .  دانکن استي درصد بر اساس آزمون چند دامنه ا٥ در سطح احتمال دار معنير مشابه در ستون نشان دهنده اختالف يحروف غ *

  
 ٣٢/٤ي هرز حداقل وزن خشک علوفه را با ها علفکنترل 

با افزايش درصد ماش ). ٤جدول(تن در هکتار توليد کرد 
وجود . لوفه کاهش يافتدر تيمارهاي جايگزين، عملکرد ع

ي ها علف دار بين ذرت خالص بدون کنترلتفاوت معني
ن عدم ي درصد ماش به ذرت و همچن٥٠شيافزاهرز و 

مار ذرت خالص با کنترل ين تي بدار معنيوجود تفاوت 
 درصد ماش به ذرت از نظر ٥٠ش ي هرز و افزايها علف

مار مخلوط يوزن خشک علوفه نشان دهنده مطلوب بودن ت
 يمارهايدر واقع در ت.  درصد ماش به ذرت است٥٠شيفزاا

 هرز سبب يها علف رقابت بهتر ماش و ذرت با يشيافزا
جه کاهش رقابت ي هرز و در نتيها علفکنترل بهتر 

ن تر بودن ييانگر پاين امر بيا. دي هرز با ذرت گرديها علف
ش نسبت ماش در يبا افزا.  ماش بر ذرت استير منفيتاث
سه با ذرت ين، وزن خشک علوفه در مقايگزيا جيمارهايت

نكه در اين نوع كشت با توجه به يبا ا. افتيخالص کاهش 
تر نوع رشد دو گياه شرايط براي رشد بيشتر ذرت مناسب

 عملكرد بسيار پايين ماش مانع از توليد باالي يبود، ول
 .Lithourgidis et al يدر بررس. تيمارهاي جايگزين گرديد

والف به صورت مخلوط ي با يماشک معمولکشت  (2006)
 درصد، عملکرد علوفه ٣٥ به ٦٥ و ٤٥ به ٥٥ يهابا نسبت
شتر از کشت خالص ماشک، ي درصد ب٢٩ و ٣٤ب يبه ترت

 .والف بودي درصد کمتر از کشت خالص ٢١ و ١٨ يول
Morgado & Willey (2003)مخلوط يمارهاي تي با بررس 

ا يطلوب لوب درصد تراکم م٧٥ و ٥٠، ٢٥ش يافزا
ن ي را همانند ايجيبه ذرت نتا)  بوته در هکتار٢٤٠٠٠٠(

ش تراكم ي آنها با افزايدر بررس.  مشاهده کردنديبررس
 يبررس. افتيش ي درصد، عملکرد کل افزا٧٥ به ٢٥ا از يلوب

 يمارهاي تيد بااليانگر توليعملکرد علوفه در دو سال ب
 با يشي افزايمارهاي هرز و تيها علفذرت خالص با کنترل 

ن و يگزي جايمارهايت.  است١٣٨٥درصد ماش باال در سال 
  ). ٥جدول( برتر بودند ١٣٨٦ز در سال يماش خالص ن
  خشک قابل هضم درصد ماده

مار ذرت خالص با يحداکثر ماده خشک قابل هضم به ت
ز به ي درصد و حداقل آن ن١٤/٧٨ هرز با يها علفکنترل 

 ٣٦/٦٦ هرز با يها علفمار ماش خالص بدون کنترل يت
 يمارهايش درصد ماش در تي با افزا.درصد مربوط بود

ج کاهش يبه تدر ، درصد ماده خشک قابل هضميشيافزا
  ن،يگزيجا  يمارهاي ت در ماش  ش نسبت يبا افزا. افتي
 خشک قابل هضم به دليل افزايش نسبت وزن  ماده  زانيم

 کاهش )نسبت به تيمارهاي افزايشي(خشک ماش به ذرت 
بيشتري يافت ولي ميزان کاهش در هر دو نوع کشت 

کم بودن نسبت ماش در ترکيب ). ١شکل(بسيار کم بود 
علوفه و همچنين باال بودن درصد ماده خشک قابل هضم 

موجب )  درصد کمتر از ذرت خالص١٥حدود (در ماش 
بررسي  در. کاهش بسيار کم اين صفت گرديد

Lithourgidis et al. (2006)ز، مانند اين بررسي، غالت  ني
با  نسبت به لگوم ماده غذايي قابل هضم بيشتري داشتند و

کاهش   مقدار افزايش نسبت لگوم در ترکيب علوفه، اين 
نيز نتايج مشابهي را گزارش  Carr et al. (2004). يافت
  .اندکرده



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰ران، دوره  ايعلوم گياهان زراعيمجله   ۱۵۶

  اثر الگوي کاشت بر عملکرد علوفه، نسبت برابري زمين، پروتئين خام و  کربوهيدرات محلول در آب ‐۴ول جد
 تيمار مخلوط  )تن در هکتار (عملکرد علوفه نسبت برابري زمين )درصد( پروتئين خام )درصد( کربوهيدرات محلول

٤١/٣٢ a ٤٥/٨ a ‐ ۸۸/۱۴ a Cwf 
١٧/٣٢ ab ۳۱/۸ e ‐ ٧/١٢ d Cwo 
٩٣/٣١ ab ٧٤/٨ e ١١/١  ٠٦/١٣ cd C١٠٠+ M١٠ 
١/٣١ abc ٧/٩ d ١٧/١  ١٦/١٣ cd C١٠٠+ M٢٠ 
٨٨/٢٩ bcd ٤٦/٩ d ٢٦/١  ٥٣/١٣ bcd C١٠٠+ M٣٠ 
٢٧/٩٧ cde ۲۳/۱۰ d ٣٥/١  ٨١/١٣ bc C١٠٠+ M٤٠ 
١٣/٢٨ def ١٣/١٠ d ٤٣/١  ٣٧/١٤ ab C١٠٠+ M٥٠ 
٠٢/٢٧ efg ٥١/١١ c ٠٥/١  ٣٥/١١ e C٧٥M٢٥ 
١/٢٦ fg ١/١٢ c ١/١  ٦٨٦/٩ f C٥٠ M٥٠ 
٢٢/٢٥ g ٩٧/١٣ b ٠٨/١  ٤٢٩/٧ g C٢٥M٧٥ 
٤٢/١٧ h ٦٣/١٨ a ‐ ٦١٦/٥ h Mwf 

١٧/.h ٥٦/١٨ a ‐ ٣٢٣/٤ i Mwo 
  .  درصد بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن است٥ در سطح احتمال دار معني حروف غير مشابه در ستون نشان دهنده اختالف *

 
  ميزان پروتئين خام الگوي كشت برعملکرد علوفه و   × اثر متقابل سال‐۵جدول 

    )تن در هکتار(پروتئين خام   )تن در هکتار(عملکرد علوفه 
 الگوي كاشت ٨٥ ٨٦   ٨٥ ٨٦
١٤ab ٤/١٥ a*  ٢٢/١ bcde ٣/١ bcd*  Cwf 
٨٦/١٢ bcd ٥٣/١٢ bcd  ٠٢/١ ef ٠٩/١ def  Cwo 
٢٧/١٣ abcd ٨٦/١٢ bcd  ١٣/١ cdef ١٥/١ bcdef  C١٠٠+ M١٠ 
٩٣/١٢ bcd ٣٩/١٣ abcd  ٢٥/١ bcd ٣١/١ bc  C١٠٠+ M٢٠ 
٠٥/١٣ bcd ٠١/١٤ ab  ٢١/١ bcde ٣٩/١ a  C١٠٠+ M٣٠ 
٤٦/١٣ abc ١٦/١٤ ab  ٣٥/١ b ٤٧/١ a  C١٠٠+ M٤٠ 
١٣/١٤ ab ٦٢/١٤ ab  ٢٩/١ bcd ٥٦/١ a  C١٠٠+ M٥٠ 
٥٧/١١ cde ١٢/١١ de  ٣/١ bcd ٣١/١ bc  C٧٥+ M٢٥ 
٦١/٩ e ٧٦/٩ e  ١٢/١ cdef ٢٣/١ bcd  C٥٠+ M٥٠ 
٢٤/٨ fg ٦١/٦ fg  ١/١ cdef ٩٧/٠ f  C٢٥M٧٥ 
٢١/٦ gh ٠٢/٥ hi  ١٤/١ bcdef ٩٥/٠ f  Mwf 
٢٨/٥ hi ٧/٣ i  ٩٤/٠ f ٦٥/٠ g  Mwo 

  .  درصد بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن است٥ در سطح احتمال دار معني حروف غير مشابه در ستون نشان دهنده اختالف *        
  

 ن خاميدرصد پروتئ
ز با وجود  هريها علفمار ذرت خالص با کنترل يت

 را   علوفه  نکه حداکثر عملکرد و ماده خشک قابل هضميا
 ٤٥/٨ار کم و برابر با ين آن بسي درصد پروتئيول داشت،

مار کشت خالص ين به تيحداکثر درصد پروتئ. درصد بود
تعلق داشت )  درصد٦٣/١٨( هرز يها علفماش با کنترل 

، يشي افزايمارهايش درصد ماش در تيبا افزا). ٤جدول(
ش کمتر از ين افزاي ايافت، وليش ين افزايدرصد پروتئ

 ينيگزي جايمارهايرا در تي بود زينيگزي جايمارهايت
شتر ينسبت وزن خشک ماش به وزن خشک کل علوفه ب

ه ين غالت توصين بودن درصد پروتئييل پايبه دل. بود
 بصورت مخلوط کشت ها لگوماهان همراه با ين گيشود ا يم

لو شوند يا سيگوم بصورت مخلوط مصرف و ک ليا با يشوند 
 .Giacomini et al. ابديش ين علوفه افزايتا درصد پروتئ

والف بصورت خالص و مخلوط، ي با کشت ماشک و (2003)
ن را از کشت خالص ماشک و يحداکثر و حداقل پروتئ

ش ماشک يز با افزاي آنها نيدر بررس. والف گزارش کردندي
ش يافزا. افتيش ين افزايئب علوفه درصد پروتيبه ترک
ا و ين علوفه در کشت مخلوط سورگوم با لوبي پروتئيمحتوا

 Titterton et al. (2002)زان دو برابر توسط يلبالب به م
  . شده است گزارش
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  علوفه اثر الگوي کشت ذرت و ماش بر درصدماده خشک قابل هضم‐۱کلش

  .باشد درصد مي٥تمال دار در سطح اححروف غير مشابه بيانگر تفاوت معني



 ۱۵۷  ...اثر کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملکرد، نسبت برابري زمين و : نخزري مقدم و همکاران  

  محلول در آبيهادراتيدرصد کربوه
بات ي از ترکي محلول در آب بخشيهادراتيکربوه

 يه دام داراياه است که از نظر تغذي در گيرساختمانيغ
 محلول در آب يها دراتيدرصد کربوه. باشديت مياهم
 ٤١/٣٢ي هرز ها علفمار کشت خالص ذرت با کنترل يت

ي ها علفخالص ماش بدون کنترل مار كشت يدرصد و ت
 محلول در آب يها دراتيکربوه . درصد بود٠/١٧هرز 

 که نسبت عملکرد ذرت به عملکرد مخلوط ذرت ييمارهايت
اد يار زياد بود، بسيدر آنها ز) ينيگزي و جايشيافزا(و ماش 

باال ). ٤جدول( ذرت خالص قرار داشتند يمارهايو پس از ت
 يمارهاي نسبت به تيشيافزا يمارهاين صفت در تيبودن ا
ب ين بودن نسبت ماش در ترکييل پاي به دلينيگزيجا

 بر درصد ير کميمارها است که تاثين تيعلوفه ا
 Tajbakhsh.  محلول در آب گذاشته استيها دراتيکربوه

 از يل برخورداريدل  معتقد است که ذرت به(1996)
لو ياه جهت سين گياد بهترير زي قابل تخميدهايگلوس

 ي گاوهايهضم برا زود  وي پرانرژيها  از علوفهيکيست و ا
  .  شود يم  محسوبي و گوشتيريش

  يدي اسيهاندهير قابل حل در شويبر غيدرصد ف
 جوشانده شود ينده خنثي که علوفه با محلول شويزمان
ر قابل حل يبر غيمانده پس از استخراج عصاره، فيمواد باق
ن خام، سلولز يگنيل است که شامل يدي اسيهاندهيدر شو
ن صفت موجب کاهش يش ايافزا. م استيسيلي سيو مقدار

ر قابل حل در يبر غيحداقل ف.  گردديت هضم علوفه ميقابل
ب به ذرت خالص با کنترل و ي به ترتيدي اسيهاندهيشو

 درصد ١٩/١٨ و ٨٧/١٧ هرز با يها علفبدون کنترل 
 بدون مار ماش خالصيز به تيحداکثر مقدار ن. متعلق بود

 ٨٨/٢٦ب با ي هرز به ترتيها علفکنترل و سپس با کنترل 
ش درصد ماش در يبا افزا.  درصد تعلق داشت٣٨/٢٦و 
رقابل حل در يبر غيزان في، ميشي افزايمارهايت

ش کمتر از ين افزاي ايافت، وليش ي افزايدي اسيها ندهيشو
 ينيگزي جايمارهايرا در تي بود، زينيگزي جايمارهايت

 يمارهايشتر از تيکرد ماش به عملکرد کل بنسبت عمل
سه درصد ماده خشک قابل يبا مقا). ٢شکل( بود يشيافزا

 يدي اسيها ندهير قابل حل در شويبر غيهضم و درصد ف
ن دو صفت نسبت عکس يد که ايجه رسين نتيتوان به ا يم

 که حداکثر ماده خشک يماري تيعنيگر دارند، يکديبا 
رقابل حل در يبر غيقل فقابل هضم را دارد از حدا

 .Lithourgidis et al.  برخوردار استيدي اسيها ندهيشو

ن ينه و لگوم چني کشت مخلوط گرامي با بررس(2006)

بر يز درصد في آنها نيدر بررس. اند را گزارش کردهياجهينت
شتر از ي بها لگوم در يدي اسيهاندهير قابل حل در شويغ

ب علوفه يصد لگوم در ترکش دريها بود و با افزانهيگرام
  .افتيخشک کاهش 
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 اثر الگوي کشت ذرت و ماش  بر درصد فيبر غير قابل ‐۲شکل

  هاي اسيدي علوفهحل در شوينده
  .باشد درصد مي٥دار در سطح احتمال حروف غير مشابه بيانگر تفاوت معني

  

  درصد خاکستر
ل يم به دلي از جمله فسفر و کلسيت عناصر معدنياهم

ذرت خالص با .  بدن استيت سلولهاي فعالينها برااز آين
 درصد و ماش خالص با ٢٧/٤ هرز  با يها علفکنترل 
ب حداقل و ي درصد به ترت٨/٨ هرز با يها علفکنترل 

ش يبا افزا). ٣شکل( حداکثر مقدار خاکستر را دارا بودند
، درصد ينيگزي و جايشي افزايهابينسبت ماش در ترک

ش در ين افزاي ايافت، وليش يمارها افزايخاکستر ت
 بود، به يشي افزايمارهايشتر از تي بينيگزي جايمارهايت

 پس از ينيگزي جايمارهاي که درصد خاکستر تيطور
ن امر از باال بودن يا.  ماش خالص قرار داشتنديمارهايت

ب ينسبت وزن خشک ماش به وزن خشک کل در ترک
  .شود ي ميعلوفه ناش
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   ذرت و ماش  بر درصد خاکستر علوفه اثر الگوي کشت‐۳شکل

  .باشد درصد مي٥دار در سطح احتمال حروف غير مشابه بيانگر تفاوت معني



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰ران، دوره  ايعلوم گياهان زراعيمجله   ۱۵۸

  ن خام يعملکرد  پروتئ
بات ي و ترکيقين حقي از پروتئيبين خام ترکيپروتئ

ر يد شي رشد و تولي باشد که براي مينيرپروتئيتروژنه غين
مار يوفه به تنکه حداکثر عملکرد عليبا ا.  استيضرور

 ي هرز مربوط بود، وليها علفکشت خالص ذرت با کنترل 
 درصد ماش ٥٠ش يمار افزاين به تيحداکثر عملکرد پروتئ

ل ين امر به دليا.  تن در هکتار تعلق داشت٤٢/١به ذرت با 
جه باالتر بودن يمار و در نتين تيشتر در ايوجود ماش ب
 يها لفعماش خالص بدون کنترل . ن بوديدرصد پروتئ

ن را دارا بود يزان پروتئي تن در هکتار حداقل م٨/٠هرز با 
، يشي افزايمارهايش درصد ماش در تيبا افزا). ٤شکل(
ش نسبت ماش در ي با افزايافت، ولين يزان پروتئيم
ن يعلت ا. زان آن کاهش نشان دادي، مينيگزي جايمارهايت

 شيد وزن خشک علوفه بود که با وجود افزايامر کاهش شد
ن يپروتئ ، عملکردينيگزي جايمارهاين در تيدرصد پروتئ

مشخص  سال دو ن دريزان پروتئي ميبا بررس. افتيکاهش 
 کشت خالص ذرت، کشت مخلوط يمارهايشد که در ت

زان ي ذرت، مي درصد ماش بجا٥٠ و ٢٥ و يشيافزا
زان آن در يمارها ميه تي و در بق١٣٨٥ن در سال يپروتئ

باال بودن عملکرد ). ٥جدول(شتر بود ي ب١٣٨٦سال 
 ٧٥ ينيگزيمار جاي ماش خالص و تيمارهاين در تيپروتئ

 از باالتر بودن ١٣٨٦ ذرت در سال يجاه درصد ماش ب
.  شودي مي ناش١٣٨٦عملکرد علوفه خشک ماش در سال 

ن برداشت شده در کشت مخلوط يزان پروتئيش ميافزا
رلگوم نسبت به کشت خالص لگوم در يلگوم و غ

 .Assefa & Ledin (2001)، Kuusela et al هاي يبررس
ز گزارش شده ي نNnadi & Haque (2008)  و(2004)
  . است

   نسبت برابري زمين در سطوح الگوي كشت  
 درصد ماش به ذرت با ٥٠تيمار کشت مخلوط افزايش

 بيشترين ميزان نسبت برابري زمين را دارا بود ٤٣/١
ارهاي کشت مخلوط با وجودي که تمامي تيم).  ٤جدول(

 داشتند اما نسبت برابري ١نسبت برابري زمين بيش از 
زمين در تيمارهاي کشت مخلوط افزايشي بيش از 

با وجودي كه ماش .  تيمارهاي کشت مخلوط جايگزين بود
در سايه ذرت قرار گرفت و نور كمتري دريافت كرد اما 

ب رشد رويشي آن با توجه به فاصله زياد بوته ها از هم خو
افزايش تدريجي نسبت برابري زمين در تيمارهاي .  بود

کشت مخلوط افزايشي حاكي از توليد نسبتاً خوب ماش در 
افزايش نسبت برابري زمين در کشت . اين تيمارها بود

 Hauggaard-Nielsen & Jensenمخلوط جايگزين توسط

 .Bulson et al و در کشت مخلوط افزايشي توسط (2001)

 .Agegnehu et alدر بررسي. ارش شده است نيز گز(1997)

 حداکثر نسبت برابري زمين از تيمار کشت مخلوط )2006(
در اين .  درصد باقال به جو بدست آمد٥/٣٧افزايش 

بررسي، نسبت برابري زمين جو و باقال به ترتيب برابر 
.   بود٢٣/١ و نسبت برابري زمين کل برابر ٣٨/٠ و ٨٥/٠

ن بررسي اين محققين با بررسي وجود تفاوت هرچند کم بي
شود زيرا ذرت  حاضر مربوط به عادت رشدي نوع گياه مي

گياهي با عادت رشدي مستقيم ساقه و ماش گياهي با 
ثير منفي کمتري بر أ رونده است لذا تعادت رشدي تقريباً

رشدي مستقيم ساقه  همديگر نسبت به جو و باقال با عادت
  .داشتند
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   ذرت و ماش  بر ميزان پروتئين علوفه اثر الگوي کشت‐۴شکل

  .باشد درصد مي٥دار در سطح احتمال حروف غير مشابه بيانگر تفاوت معني

    
د که عملکرد علوفه، ي مشخص گردين بررسيدر ا

 يهادراتيدرصد ماده خشک قابل هضم، درصد کربوه
ار باال است، ين ذرت بسيمحلول در آب و عملکرد پروتئ

ر يار فقين و درصد خاکستر بسيروتئ از نظر درصد پيول
ش يافزودن ماش به ذرت بخصوص کشت مخلوط افزا. است
کند، يب را برطرف مين معاي درصد ماش به ذرت ا٥٠
   .ج کردي کشت را انتخاب و تروين الگويتوان اين ميبنابرا
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