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ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه درکشت مخلوط ذرت با لوبیاچیتی و
کدوی تخمهکاغذی
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پرستو مرادی ،*1جعفر اصغری ،٢غالمرضا محسنآبادی 3و حبیباله سمیعزاده

 .1دانشجوی دکتری زراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكدۀ علوم کشاورزی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .٢استاد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدۀ علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .3استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدۀ علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .4دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدۀ علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
تاریخ وصول مقاله1393/06/14 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/09/04 :

چكيده
بهمعظور مقایس لموكرد امی و ایفی لووفه در مخوو های دوگانه و سهگان ذرت با لوبیاچیتی و اگدوی تخمگهااغگذی ،آومایشگی در
قالب طرح بوو های اامل تصادفی با سه تكرار در مارل پژوهشی دانشكدۀ لووک اشاوروی دانشگگا گگیالن ،در سگال ورالگی 1391
اجرا شد .تیمارها شامل اشتهای خالص ذرت ،لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی ،مخوگو هگای دوگانگ ذرت  -لوبیگاچیتی و ذرت -
ادوی تخمهااغذی و سهگان ذرت – لوبیاچیتی  -ادوی تخمهااغذی بودند .بیشترین وون خشك لووف ال در مخوو های دوگانه و
سهگانه و امترین آن در اشتهای خالص لوبیاچیتی مشاهد شد .بیشترین و امترین مقگدار پگروتئین خگاک بگهترتیگب در اشگتهگای
مخوو سهگانه و اشت خالص ذرت مشاهد شد .بیشترین مقدار فیبرهای محوول در شویعد های اسگیدی ( )ADFو خعثگی ( )NDFدر
اشت خالص ذرت دید شد اه در مخوو های سهگانه بهسبب اختال با لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی ااهش نشگان داد .در نتیجگه
با ااهش  ADFو  NDFدر مخوو های دوگانه و سهگانه ،مقدار ال مادۀ مغذی قابل هضم و مادۀ خشك مصگرفی افگاایش یافگت و بگه
افاایش ایفیت در مخوو های سهگانه معجر شد .نتایج حاصل ،برتری مععادار سیستم اشت مخوو سهگان ذرت ،لوبیگاچیتی و اگدوی
تخمهااغذی نسبت به دیگر سیستمهای اشت او نظر تولید امی و ایفی لووفه را نشان داد.
كلیدواژهها :پروتئین خاک ،سیستم مخوو سهگانه ،فیبرهای محوول در شویعد های اسیدی ،مادۀ مغذی قابل هضم ،نسبت برابری ومین.

* نویسعد مسئول

Email: parasto.moradi@yahoo.com

پرستو مرادی و همکاران

 .1مقدمه

ایفیت لووفه و ااهش احتمگالی امبگود پگروتئین خگاک بگه

ذرت 1سومین گیا ورالی مهم در جهان است اه در تغذی

لووفه اضافه میاععد [ .]12بهلگالو  ،تگأمین مگواد معگدنی،

انسگگان و داک اهمیگگت فراوانگگی دارد و گیگگاهی لووفگگهای بگگا

ویتامینها و ایجاد تعادل غذایی در ترایب لووف غگالت و

لموكرد و انرژی ویاد است اگه نسگبت بگه دیگگر گیاهگان

لگوک ها ،او دیگر ماایای اشت مخوو این گیاهان است اه

لووفهای به نیروی اگارگری و ماشگینآتت امتگری بگرای

تأثیر ویادی بر افاایش فراورد های دامی دارد [.]24
در بررسی مخوگو جگو 2و یونجگه 3در یگك آومگایش

اشتواار نیاومعد است .ایگن گیگا  ،همنعگین ،معبگ اولیگ
انرژی در صععت دامداریهای جهگان اسگت و بگا ایعكگه او

دوساله گاارش شد اه مخوو این گیاهان سگبب افگاایش

نظر تولید مگادۀ خشگك در سگطح بگاتیی قگرار دارد [،]18

لموكرد امی و ایفی لووفه شگد [ .]39میگانگین لموكگرد

استفادۀ تعها او لووف آن (بهدلیگل پگروتئین اگم) بگه تولیگد

لووف ال نیا ،در مخوو بگاقال 4بگا خوگر 11/2( 5تگن در

رضایتبخش در بسیاری او داکها معجر نمیشود [.]3

هكتار) در بیشترین مقدار خود بود [ .]37تولید مادۀ خشك

در این راستا ،معرفی معگاب و روش هگای نگوین تولیگد

در اشت مخوو ذرت – لوبیا چشمبوبوگی 6در مقایسگه بگا

لووفه و بهر گیری بهیعه او نهاد های تولید مگیتوانگد تگأثیر

اشت خالص افاایش نشان داد و ایفیگت لووفگه برحسگب

ویادی بر افاایش امی و ایفی لووفگه داشگته باشگد ،ویگرا

پروتئین خاک ویاد شد [ .]2مخوو جو با لگوکها ،محتگوای

لموكرد بیشتر لووفه ومانی مطووب است اگه ایفیگت نیگا

فیبرهای محوول در شویعد های خعثای 7امتری در مقایسگه

مطووب باشد [.]1

بگگا جگگو داشگگت [ .]16، 40در مخوگگو ذرت – یونجگگه،

یكی او روشهای مدیریتی با رویكگرد توسگع گیاهگان

بیشترین لووفگ تولیدشگد در مخوگو ایگن گیاهگان (2آ4

لووفهای ،استفاد او اشت مخوو اسگت .اشگت مخوگو

یونجه – ذرت) حاصل شد اه اختالف مععاداری نسبت بگه

یكی او شیو های اشاوروی پایدار است اه با بهر گیری او

اشتهای خالص آنها نشان داد [ .]48در مخوو یونجه -

اصل تعوع گیاهی در مارله ،موجب افاایش لموكرد امگی

اسپرس ،8پگروتیئن خگاک ،الیگاف محوگول در شگویعد هگای

و ایفگگی محصگگوتت ،حفگگظ حاصگگوخیای خگگا  ،اعتگگرل

اسیدی ،خااسگتر و الیگاف خگاک ،بیشگتر او اشگت خگالص

فرسایش و در مجموع بهر برداری بهیعه او معگاب مگیشگود

اسپرس و امتر او یونجه بود و به لبارت دیگر ،بین این دو

[ .]2در آومایشگگی دربگگارۀ اشگگت مخوگگو ذرت و لوبیگگا

گیا قرار داشگت [ .]8در بررسگی گونگههگا و واریتگههگای

چشمبوبوی مشاهد شد اه لموكرد ،ثبگات لعاصگر غگذایی

مختوف غالت دانهریا (جو و تریتیكاله) ،در مخوو با خوگر

خا  ،ااهش آفات و بیماریها ،استفادۀ مؤثر او نیروی اار،

مشاهد شد اه ویژگیهگای ورالگی واریتگههگای مختوگف

ااهش ریسك ،افاایش تعوع گونهای و افاایش تولید لووفه

غالت ،نسبتهای اشت و رقابگت بگین اجگاای ترایگب در

در اشت مخوو نسبت به اشگت خگالص برتگری داشگت

اشت مخوو  ،بر لموكرد و ایفیگت لووفگ تولیگدی تگأثیر

[ .]29همنعین ،اشت مخوو غالت بگا لگگوکهگا و دیگگر

2. Hordeum vulgare L.
3. Medicago sativa L.
4. Vicia faba. L.
5. Lathirus sativus L.
6. Vigna unguiculata L.
7. Neutral detergent fiber
8. Onobrychis viciifolia L

گیاهان لووفهای ،یكی او روشهای افاایش ایفیگت لووفگ
این گیاهان است [ ]12ویرا لگگوکهگا پگروتئین بیشگتری او
غالت دارند و دامداران آنهگا را بگرای افگاایش لموكگرد و
1. Zea mays L.
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میگذارد [ ،]7 ، 11بهطوری اه غالت در رقابگت بگا خوگر

پشته در آمد .هر ارت آومایشی شامل شش ردیف به طول

گیا برتر بودند و قدرت رقابتی جگو نسگبت بگه تریتیكالگه

 5متر با فاصو  60سانتیمتر بین ردیف در تمگامی تیمارهگا

بیشتر بود اه دلیل آن را قگدرت ویگاد جوانگهونگی و رشگد

بود .ذرت در داخگل جگویهگا و اگدوی تخمگهااغگذی و

سری جو در بهار ذار اردند اه به افاایش لموكرد مخوو

لوبیاچیتی (در اشتهگای خگالص و مخوگو ) روی پشگته

این دو گیا معجر شد .به لالو  ،با افاایش سهم جو ،قدرت

اشت شدند .فاصو بین ردیفها در مخوگو هگای دوگانگه

رقابتی آن افاایش یافت .بعابراین ،انتخاب گونههای گیگاهی

 30و در مخوو های سگهگانگه  20سگانتیمتگر بگود .ذرت،

معاسب می تواند تأثیر ویادی در ایجاد تعادل غذایی و تولید

لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی ،همامان در پگعجم خگرداد

لووفهای با امیت و ایفیت مطووب داشته باشد.

به صورت دستی اشگت و در دهگ اول شگهریور برداشگت
شدند .مقدار اودهای نیتروژن ( 150ایوگوگرک در هكتگار)،

با توجه به اهمیگت گسگترش سیسگتم هگای اشگاوروی
پایدار ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی امكان اشت مخوگو

فسفر ( 100ایووگرک در هكتار) و پتاسیم ( 100ایووگرک در

گونههای گیاهی مختوف و تعیین بهترین ترایگب و نسگبت

هكتار) با درنظر گرفتن مقدار نیاو هر سه گیگا و براسگاس
آومون خا

ااشت برای ارتقای امی و ایفی لووفه است.

تعیین و به ومگین داد شگد (جگدول  .)2اگود

نیتروژن در دو مرحوگه (ومگان ااشگت و یگك مگا پگس او
 .2مواد و روشها

ااشت) ،فسفر و پتاسیم (پس او اولین شخم در فروردین و

این پژوهش در مارل پژوهشی دانشكدۀ لووک اشگاوروی

قبل او ااشت گیا ورالی) به ومین داد شدند.

دانشگا گیالن با لر

لووفه در مرحو خمیری ذرت و او مساحت  2 × 2متر

جغرافیایی  37درجگه و  12دقیقگ

شمالی و طول جغرافیایی  49درجگه و  39دقیقگ شگرقی و

مرب برداشت شد و پس او  48سالت نگهداری در آون در

هفت متر باتتر او سطح دریا ،در سال ورالی  1391انجگاک

دمای  72درجگ سگانتیگگراد ،وون خشگك آن ثبگت شگد.

گرفت .بیشیعه و امیع دما در طول دورۀ آومایشگی  30/9و

صفات ایفی شامل درصد فیبرهای محوول در شویعد هگای

مارل آومایشی رسی

اسیدی و خعثی ،درصد پروتئین و فیبر خگاک بودنگد اگه در

 -لومی بود .این آومایش در قالب طرح بوگو هگای اامگل

ساومان جعگل ها و مرات اشور و با استفاد او طیگف سگعج

 22/4درج سانتیگراد و بافت خا

تصادفی در سه تكرار انجگاک گرفگت .تیمارهگای آومایشگی

مگگادون قرمگگا مگگدل Perten Informatics 8620 Feed

3

شامل سه گیا ذرت هیبرید متوس رس (Zea mays L. cv.

 Analyzerانداو گیری شدند.
مادۀ خشك قابل هضم 4و مقدار مادۀ خشك مصگرفی

) ،AS66لوبیاچیتی( 1االس تجاری  ،Cranberryفگرک بوتگه
روند  ،رشد نامحدود و تیو  )3و ادوی تخمهااغذی 2بود

5

با استفاد او معادلههای ویر محاسبه شدند []33آ

اه با ترایبهای ارائهشد در جدول  1اشت شدند.
پیش او اجرای آومگایش ،لمویگات آمگاد سگاوی ومگین

()1

𝑇𝐷𝑁 = (−1.291 × 𝐴𝐷𝐹) + 101.35

()2

𝑠𝑖𝑠𝑎𝑏 𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚 𝑦𝑟𝑑 𝐹𝐷𝑁 𝐷𝑀𝐼 = 120%

(شخم در فروردین و دیسك در اردیبهشت قبل او ااشگت
گیاهان) انجاک گرفت و پس او آن ومین بهصورت جگوی و
3. Near infer red
)4. Total digestible nutrients (TDN
)5 . Dry matter intake (DMI

1. Phaseolus vulgaris L.
2. Cucurbita pepo L. var. Styriaca
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جدول  .1تیمارهای كشت خالص و مخلوط ذرت ،لوبیاچیتی و كدوی تخمهكاغذی
نسبت گیاهان در مخوو

تیمارها

()%

تراام

فاصوه روی ردیف

)(plant/ha

)(cm

توضیحات

اشت خالص
ذرت

)(M1

100

55000

30

تراام بیشتر

ذرت

)(M2

75

37000

45

تراام بهیعه

ذرت

)(M3

50

27000

60

تراام امتر

لوبیاچیتی

)(B1

100

111000

15

تراام بیشتر

لوبیاچیتی

)(B2

75

83000

20

تراام بهیعه

لوبیاچیتی

)(B3

50

55000

30

تراام امتر

ادوی تخمهااغذی

)(P1

100

37000

45

تراام بیشتر

ادوی تخمهااغذی

)(P2

75

27000

60

تراام بهیعه

ادوی تخمهااغذی

)(P3

50

18000

90

تراام امتر

مخوو دوگانه
M1 + B1

100 100

-

15 30

-

M2 + B2

75 75

-

20 45

-

M3 + B3

50 50

-

30 60

-

M1 + P1

100 100

-

45 30

-

M2 + P2

75 75

-

60 45

-

M3 + P3

50 50

-

90 60

-

مخوو سهگانه
M1 + B1 + P1

100 100 100

-

45 15 30

-

M2 + B2 + P2

75 75 75

-

60 30 45

-

M3 + P3 + B3

50 50 50

-

90 40 60

-

جدول  .2ویژگیهای خاک
بافت خا
()0-30
سانتیمتر
رسی  -لومی

مادۀ آلی
()%
0/68

پتاسیم قابل

فسفر قابل

جذب

جذب

()ppm

()ppm

108

2/7

نیتروژن ال
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() %
0/09

هدایت
الكتریكی

اسیدیته

((dS/m

0/42

5/8
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3

لموكرد نسبی ،1نسبت برابری ومین 2و نسبت رقابگت

 .3نتاکج و بحث
 .1. 3وزن خشک علوفه

نیا او معادتت ویر بهدست آمدند []21 ، 45 ،46آ
()3

𝑠𝑌𝑅𝑌𝑎 = 𝑌𝑖/

برهمكعش سیسگتمهگای اشگت × تگراام بگر وون خشگك

()4

𝑏𝑌𝑅𝐿𝐸𝑅 = 𝑅𝑌𝑎/

لووفه مععادار شد (جدول  .)3در بین اشتهگای خگالص،

= 𝑏𝑎𝑅𝐶

بیشترین وون خشك لووف تولیدی به اشت خگالص ذرت

در این رابطه ها YS ،و  Yiبه ترتیگب لموكگرد در اشگت

با تراام ویگاد اختصگاص داشگت و امتگرین آن در اشگت

خالص و مخوو  F ،ومین اشغال شد توس گیاهان ورالی

خالص لوبیاچیتی مشاهد شد .تفاوت در تولید وون خشك

و  aو  bگونههای گیاهان ورالی است.

لووفه به تفاوت نوع گونههای گیگاهی اشگار دارد و ایعكگه

)𝑎𝐹×𝑎𝑠𝑌(𝑌𝑖𝑎/

()5

)𝑏𝐹×𝑏𝑠𝑌(𝑌𝑖𝑏/

هر گون گیاهی دارای پتانسیل بالقو ای است اه به ویژگگی

داد های به دست آمد با استفاد او نرک افگاار آمگاری SAS

(نسخ  )9/1تجایه وتحویگل شگد .بگرای مقایسگ میگانگین ،او

ذاتی گونهها بستگی دارد .برای مثال ،غالت در تولید لووف

آومون چعددامعهای دانكن در سطح احتمال  5درصگد اسگتفاد

خشك نسبت به لگوکها برترند اه این برتگری در آومگایش

شد .نمودارها با استفاد او نرکافاار ااسل  2010رسم شد.

حاضر نیا دید شگد [ .]32در برخگی مطالعگات ،بگه دلیگل
بهر برداری بیشتر معگاب توسگ غگالت ،اگاهش لموكگرد
لووف خشك لگوک ها در مخوو با آنها دیگد شگد اسگت
[.]27 ، 40

جدول  .3تجزیۀ واریانس تأثیر سیستمهای كاشت بر عملکرد كمی و كیفی علوفه در مخلوط سهگانۀ ذرت ،لوبیاچیتی و كدوی
تخمهكاغذی
معاب تغییرات

درج آوادی

321

میانگین مربعات
لووف خشك

CP

CF

ADF

NDF

TDN

تكرار

2

**16050030

**123/9

**19/3

*26/4

*40/77

*1073/8

تراام

2

**32646444

*40/9

4/29ns

7/12ns

20/68ns

*812/1

سیستم اشت

5

**13727898

**194/8

**19/88

**127/3

*50/3

*979/6

تراام × سیستم اشت

10

**5122350

14/9ns

1/9ns

8/81ns

25/2ns

263/7ns

خطا

34

682980

11/07

2/2

8/01

15/1

188/4

ضریب تغییرات ()%

-

10/08

6/65

9/32

13/5

11/7

12/4

CPآ پروتئین خاکCF ،آ فیبر خاکADF ،آ فیبرهای محوول در شویعد های اسیدیNDF ،آ فیبرهای محوول در شویعد های خعثی و TDNآ مادۀ قابل هضم ال.

)1 . Relative yield (RY
)2 . Land equivalent ratio (LER
)3. Competitive ratio (CR
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توانایی رقابت بیشتری نسبت به ذرت داشته و گیگا غالگب

در پژوهش حاضر نیا ،تفاوت در پتانسیل تولید و توان
رقابتی گونهها ،به تغییراتی در لموكرد لووف خشك معجگر

بود است .نسبت رقابت امتر او یگك در مخوگو دوگانگ

شد .به این ترتیب اه مقدار لووف خشك در مخوگو هگای

آنها گوا روشگعی بگر ایگن امگر اسگت (جگدول  .)4امگا در

دوگانه و سه گانه در تراام بیشتر و بهیعه با اشگت خگالص

مخوگگو ذرت – لوبیگگاچیتی ،اگگاهش بیش گتر مگگادۀ خشگگك

ذرت در تراامهای مشابه تفاوت مععاداری نداشتعد اه دلیل

لوبیاچیتی می تواند دلیوی بگر نبگود تفگاوت مععگادار لووفگ

آن را مگگیتگگوان رقابگگت درونگونگگهای و بگگینگونگگهای در

تولیدی نسبت به اشت خالص باشد .ویرا لموكگرد نسگبی

اشتهای مخوو دانسگت (شگكل  .)1در اشگت خگالص

لوبیاچیتی ااهش بیشگتری نسگبت بگه ذرت نشگان داد اگه

ذرت ،تعها رقابت درونگونهای بین بوتههگای ذرت وجگود

حاای او بیشتر بودن رقابت بگینگونگهای نسگبت بگه درون

دارد ،درحگگالی اگگه در مخوگگو هگگا لگگالو بگگر رقابگگت

گونه ای است و ایعكه لوبیا در رقابت با ذرت مغووب بگود

درونگونهای ،رقابت بینگونهای نیا وجود دارد .همین امگر

(ضریب رقابت امتر او یك لوبیاچیتی نسگبت بگه ذرت) و

به ااهش لموكگرد ذرت ،بگه ویگژ در مخوگو بگا اگدوی

همین امر به ااهش تولید مادۀ خشك آن معجر شد اسگت

تخمهااغذی معجر شد است ،ویگرا اگدوی تخمگهااغگذی

(جدول .)4

جدول  .4تأثیر سیستمهای مختلف كشت مخلوط دوگانه و سهگانه بر نسبت برابری زمین
تیمارها

RYM

RYB

RYP

LER

CRMB

CRMP

M1/B1

0/9

0/82

-

1/72

1/09

-

M2/B2

0/92

0/75

-

1/67

1/23

-

M3/B3

0/99

0/71

-

1/71

1/38

-

M1/P1

0/64

-

0/72

1/37

-

0/88

M2/P2

0/6

-

0/74

1/34

-

0/81

M3/P3

0/95

-

0/82

1/77

-

1/16

M1/B1/P1

0/67

0/53

0/69

1/9

1/27

0/98

M2/B2/P2

0/62

0/55

0/7

1/87

1/11

0/88

M3/B3/P3

0/9

0/53

0/77

2/2

1/7

1/16

 M2 ،M1و M3آ ذرت با فاصو روی ردیف  45 ،30و  60سانتیمتر B2 ،B1 ،و B3آ لوبیاچیتی با فاصو روی ردیف  20 ،15و  30سگانتیمتگر و  P2 ،P1و
:P3ادوی تخمهااغذی با فاصو روی ردیف  60 ،45و  90سانتیمتر.
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شکل  .1تأثیر سیستمهای كشت خالص و مخلوط بر وزن خشک علوفه در مخلوط سهگانۀ ذرت ،لوبیاچیتی و كدوی تخمهكاغذی
 M2 ،M1و M3آ ذرت با فاصو روی ردیف  45 ،30و  60سانتیمتر B2 ،B1 ،و B3آ لوبیاچیتی با فاصو روی ردیف  20 ،15و  30سگانتیمتگر و  P2 ،P1و
:P3ادوی تخمهااغذی با فاصو روی ردیف  60 ،45و  90سانتیمتر.

لموكرد لووف خشك در مخوو ها نه تعها به پتانسگیل

مخوو های دوگانه و سهگانه در تراام امتگر بگا ذرت و

ذاتی گونهها در تولید مادۀ خشك بستگی دارد بوكه به توان

اوی تراامهای ادوی تخمگهااغگذی و لوبیگاچیتی اخگتالف

رقابتی آنها نیا وابسته است [ ،]31ویرا رقابت بگینگونگهای

مععادار نشان دادند اه بهلوگت اگاهش رقابگت بگینگونگهای

(شامل رقابت روومیعی و ویرومیعی) سبب بگرهمكعش بگین

ناشی او ویاد شدن فاصو بین گیاهان و ااهش همپوشانی در

گونههای گیاهی میشود اه ااهش سودمعدی یك یا هر دو

آشیان های ااولوژیكی یكدیگر است .افاایش لموكرد نسگبی

گونه را به دنبال دارد [ ]19و تأثیر مهمی در تعیین لموكرد

ذرت ( )RYM = 0/9و ادوی تخمهااغگذی ()RYp = 0/77

آنها در اشت مخوو دارد [ ،]31بهطوری اه گونههایی بگا

در مخوو های با تراام امتر شاهدی بر ایگن مدلاسگت اگه

قدرت رقابتی بیشتر ،گون غالب یا رقابتاععدۀ برتر نامیگد

افاایش لموكرد لووفه را در پگی داشگته اسگت (جگدول .)4

میشوند و ظرفیت بیشتری در بهدست آوردن معاب و تولید

به لالو در تراام امتگر ،مقگدار لووفگ خشگك تولیگدی در

بیشتر خواهعد داشت [ .]25همنعگین ،مقایسگ نتگایج ایگن

مخوو دوگان ذرت – ادوی تخمهااغذی بیشتر او ذرت –

تحقیق با مطالعات مشابهی اه در ایگن ومیعگه بگا اسگتفاد او

لوبیاچیتی بود اه این امر بگه تفگاوت گونگههگای موجگود در

گونهها و واریتههای مختوف غالت انجاک گرفته بود ،بیانگر

مخوو برمیگردد .در پژوهشی روی مخوو خور بگا جگو و

این نكته بود اه ویژگیهگای ورالگی واریتگههگای مختوگف،

تریتیكاله 1نیا به تفاوت بین گونههگا در تولیگد مگادۀ خشگك

نسبتهای اشت و رقابت بین اجاای مخوو بگر لموكگرد

اشار و دید شد اه لموكرد مادۀ خشك در مخوو خور بگا

لووف تولیدی تأثیر میگذارد اه این امر در پژوهش حاضر

جو ( 38/2تا  68/5درصد) بیشتر او مخوو خور با تریتیكاله

مشهود بود [.]4 ، 18

در نسبتهای مشابه بود [.]7
1. Triticosecale
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 .2. 3نسبت برابري زمين

با ایعكه تفاوت مقگدار لووفگ خشگك در اشگت هگای
مخوو نسبت به خالص مععادار نبود ،مخوو های سهگانه،

نسبت برابری ومین در تمامی سیستمهگای اشگت مخوگو

 6و  10درصد بهترتیب نسبت به مخوو های دوگان ذرت

دوگانه و سهگانه بیش او یك بود اه نشاندهعدۀ سودمعدی

 -لوبیاچیتی و ذرت  -ادوی تخمه ااغگذی و  90 ،13/5و

اشت های مخوو بود .محققان بسیاری برتری اشت هگای

 51درصد بهترتیب در مقایسه با اشتهگای خگالص ذرت،

مخوو به خالص را بگه اسگتفادۀ مكمگل او معگاب محیطگی

لوبیاچیتی و ادوی تخمه ااغگذی لووفگ خشگك بیشگتری

نسبت دادند [.]6، 7 ،28 ،41

تولید اردند .بسیاری او محققان افاایش تولید در مخوو ها

نسبت برابری ومین در مخوو هگای دوگانگه متفگاوت

را به استفادۀ مكمل او آب ،مواد غذایی و نور نسبت دادنگد

بود و در مخوو ذرت  -لوبیاچیتی بیشتر او مخوگو ذرت

و دلیل آن را تفاوت مورفولوژی و فیایولوژی ایگن گیاهگان

با ادوی تخمهااغذی بود (جدول  .)4بهنظر میرسد دلیگل

[ ،]28، 41او جموه ارتفاع [ ،]6لمگق گسگترش ریشگه [،]7

این تفاوت ،تغییر مقدار لموكرد نسبی در ذرت باشد ،ویگرا

باریكبگرگ و پهگن بگرگ بگودن [ ]6و سیسگتم فتوسگعتای

لموكرد نسبی در لوبیاچیتی و ادوی تخمه ااغگذی تقریبگاً

متفاوت نسبت دادند.

مشابه است (جدول  ،)4درحالی اه لموكرد نسبی ذرت در

تأثیر تراام بر لموكرد لووفگ خشگك در اشگتهگای

مخوو با لوبیاچیتی بگیش او  90درصگد و در مخوگو بگا

خالص و مخوو بارو بود ،بهطوری اه بگا اگاهش تگراام،

ادوی تخمهااغذی حدود  60درصد است اه به تغییگر در

وون خشك لووفه در اشگت خگالص ذرت ،مخوگو هگای

نسبت برابری ومین معجر شد اسگت .تفگاوت در لموكگرد

ذرت – لوبیاچیتی و ذرت – ادوی تخمگهااغگذی اگاهش

نسبی ذرت در مخوو های دوگانه بهدلیگل توانگایی رقگابتی

یافت (شكل  .)1البته ،در اشتهگای خگالص لوبیگاچیتی و

متفاوت این گیا با لوبیا و ادوسگت .بگهلبگارت دیگگر ،در

ادوی تخمه ااغذی ،تغییگر تگراام بگر تولیگد وون خشگك

مخوو ذرت – لوبیاچیتی ،تگأثیر ذرت در افگاایش نسگبت

لووف آنها تأثیر نداشت .سیستمهای مخوو دوگان ذرت -

برابگگری ومگگین بیشگگتر بگگود و در مخوگگو ذرت – اگگدوی

ادوی تخمهااغذی (در هم تراامها) و ذرت – لوبیاچیتی

تخمهااغذی ،ذرت تأثیری تقریبگاً مشگابه و حتگی امتگر او

(در تراام بیشتر) با مخوو سه گانگ ایگن گیاهگان تفگاوت

ادو در نسبت برابری ومین داشت.

مععاداری نشان نداد (شكل  .)1لوت این امگر ،تولیگد مگادۀ

بیشترین نسبت برابری ومین در مخوو هگای سگهگانگه

خشك بیشتر ادوی تخمه ااغذی در مقایسه بگا لوبیگاچیتی

مشاهد شد اه نسبت به هر دو مخوو دوگانه بیشگتر بگود

در مخوگگو هگگای دوگانگگه و سگگهگانگگه اسگگت .در پژوهشگگی

اه بهدلیل رابط مكموی هر سگه گیگا در اسگتفاد او معگاب

مشاهد شد اه وون خشك در الگوهای مختوگف مخوگو

محیطی بود (جدول  .)4در مخوو ذرت و سویا 2بیشترین

اختالف مععادار نشان داد و بیشترین لموكرد مگادۀ خشگك

نسبت برابری ومین ( )1/37در مخوو این گیاهان بود اگه

در مخوو  66درصد یونجه  33درصد بیدگیا  1مشگاهد

نشان دهعدۀ برتری اشت مخوو به اشگت خگالص اسگت

شد [.]5

[ .]9افاونبر آن ،ارویابی تولیگد لووفگه در اشگت مخوگو
سورگوک و لوبیا چشمبوبوی (با نسگبتهگای 100آ75 ،0آ،25
50آ25 ،50آ 75و 0آ 100سورگوک به لوبیا چشم بوبوی) نشان
2. glaycine max L.

1. Agropyron repens L.
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داد اه بیشترین نسبت برابری ومین در تیمار  25درصد لوبیا

خشك امتری را تولید میاععد اه این نیتروژن جگذبشگد

و  75درصد سورگوک معادل  1/19بهدست آمگد و لموكگرد

در بافتهای آنها باقی خواهگد مانگد و حاصگل آن ،افگاایش

لووف خشك حاصل او اشت مخوو در این تیمگار نسگبت

پروتئین خواهد بود [ ،]14ویرا پروتئین خاک – بهلعوان یكگی

به اشت خالص  19درصد افاایش نشان داد [.]4

او مهمترین فااتورهای تعییناععدۀ ایفیت لووفگه – بگهطگور
مستقیم به محتوای نیتروژنی لووفه بستگی دارد [.]1

 .3. 3ارزکابی صفات کيفی علوفه

لویرغم نبود تفگاوت مععگادار بگین اشگتهگای خگالص

1

 .1 .3. 3پروتئين خا

لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی ،محتگوای پگروتئین خگاک در

بیشترین و امترین مقدار پروتئین خگاک بگهترتیگب در اشگت

مخوو های دوگان ذرت  -لوبیاچیتی به طور مععاداری امتگر

خالص لوبیاچیتی و ذرت مشاهد شد (جدول  .)5ویاد بودن

او ذرت – ادوی تخمهااغذی بود (جدول  .)5دلیل این امگر

پروتئین خگاک در لگگوکهگا نسگبت بگه غگالت را بسگیاری او

ممكن است سگهم بیشگتر اگدوی تخمگهااغگذی نسگبت بگه

محققان گاارش ارد اند [ ]40،18،15و دلیل آن را به اگارایی

لوبیاچیتی در تشكیل وون خشك در مخوو ها باشد ،ویگرا در

استفاد او نیتروژن بیشتر در اشتهای خالص غالت نسگبت

مخوو ذرت – ادوی تخمهااغذی ،او مقدار لووف خشگك

داد اند .بهلبارت دیگر ،اشت خگالص غگالت مگادۀ خشگك

ذرت (با محتوای ام پروتئین  9/09درصد) ااسته شگد و در

بیشتری را بهاوای هر ایوگوگرک نیتگروژن جگذبشگد تولیگد

لو

ادوی تخمهااغذی با مقدار لووف خشگك بیشگتر بگا

میاعد اه این امر به ااهش نیتروژن در بافگت غگالت معجگر

پروتئین بیشتر ( 16/1درصد) جایگاین آن شد و همین سبب

میشود [ ،]22درحگالی اگه اگارایی اسگتفاد او نیتگروژن در

تولید پروتئین خاک بیشتر در مخوو این گیاهان شد است.

لگوکها اند است و لویرغم جذب بیشگتر نیتگروژن ،مگادۀ
جدول  .5مقایسۀ میانگین صفات كیفی علوفه در سیستمهای كشت خالص و مخلوط ذرت ،لوبیاچیتی و كدوی تخمهكاغذی

1

صفات ایفی
تیمارها
M

()%
TDN

DMI

623/6c

2/35

a

NDF
a

50/6

d

ADF
a

30/6

d

CF
a

52/9

b

CP
c

9/09

a

B

757/8

3/36

35/2

19/6

39/4

17/2

P

668/8b

3/7

32/01e

26/2b

41/3b

16/1a

M/B

678/6b

2/58

46/4b

25/3b

46/6ab

12/1b

M/P

637/4c

2/9

41/38c

29/05a

46/08ab

18/1a

M/B/P

720/1a

3/23

37/03d

22/5c

44/12b

16/09a

Mآ ذرتB ،آ لوبیاچیتی و Pآ ادوی تخمهااغذیCP .آ پروتئین خاکCF ،آ فیبر خاکADF ،آ فیبرهگای محوگول در شگویعد هگای اسگیدیNDF ،آ فیبرهگای
محوول در شویعد های خعثیDMI ،آ مادۀ خشك مصرفی و TDNآ مادۀ قابل هضم ال.

1. Crude protein
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در مخوو ذرت – لوبیاچیتی ،سگهم ذرت در تشگكیل

موضوع میتواند ایفیت لووفهی تولیدشد را تحگت تگأثیر

لموكرد لووفه ،بسیار بیشتر او لوبیاچیتی بود اه مگی توانگد

قرار دهد ،بگهطگوری اگه افگاایش ایفیگت لووفگ مخوگو

در ااهش مقدار پروتئین خاک در مخوو این گیاهان تگأثیر

یونجه  -ذرت در مقایسه با اشت خالص ذرت بگه بیشگتر

چشمگیری داشته باشگد .تعگدیل مقگدار پگروتئین خگاک در

بودن پروتئین خاک ( 30/8 -99/4درصگد) در مخوگو ایگن

مخوو سهگانه در مقایسه با دیگر ترایبات بهدلیل حضگور

گیاهان نسبت داد شد است [.]35

هر دو گیا لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی در این مخوو

براساس جدول استاندارد ایفی ،محتوای پروتئین خگاک

اسگگت ،ویگگرا مقگگدار پگگروتئین خگگاک لوبیگگاچیتی و اگگدوی

در اشت خالص ذرت ( 9درصد) در ردۀ فقیر 1قرار داشت

تخمهااغذی در مقایسگه بگا ذرت بگهترتیگب  47/6و 43/7

و لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی هگر یگك بگهترتیگب بگا
2

درصد بیشتر بود .در ارویابی مخوو دوگان نخود با غالت

داشتن  17/2و  16/1درصد در ردۀ لالی قرار داشگتعد اگه

(تریتیكاله و گعدک) مشخص شد اه نوع گیاهان موجگود در

همرا شدن هر یك او آنها بگا ذرت مگیتوانگد بگه افگاایش

مخوو بر لموكرد لووفگ خشگك و پگروتئین خگاک تگأثیر

پروتئین خاک در مخوو ها معجر شود اگه ایگن افگاایش در

متفاوتی داشتعد ،به این صورت اه هر دو صفت مگذاور در

مخوو سه گانه بیشتر مشهود بود (جدول  )6ویرا با اضافه

مخوو نخود  -تریتیكاله بیشتر او مخوگو نخگود  -گعگدک

شدن این گیاهان پروتئین خاک لووف ذرت او ردۀ فقیگر بگه

بود [ .]34بررسی مخوو جگو -نخگود نشگان داد غوظگت

لالی ارتقگا پیگدا اگرد .اوآنجگا اگه پگروتئین خگاک یكگی او

نیتروژن در انداکهای هوایی مخوو جو – نخود ،سگهبرابگر

معیارهای افگاایش ایفیگت لووفگه اسگت و بگرای ارویگابی

مقدار تجم نیتروژن در اشگت خگالص جگو بگود و همگین

سیستمهای لووفهای و بهویژ سیستمهگای اشگت مخوگو

افاایش تجم نیتروژن به بیشتر شدن درصد پروتئین خاک و

بهاار میرود ،میتوان گفت ایفیگت لووفگه در مخوگو بگا

لموكرد پروتئین در مخوو با لگوکها معجر شد [ .]26ایگن

لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی افاایش یافت [.]36 ، 47

جدول  .6جدول استاندارد كیفی علوفه []33

21

صفات ایفی
()%

نوع استاندارد
DMI

NDF

ADF

CP

Prime

<3

> 40

> 30

< 19

)Premium (1

2/6-2/9

40-46

31-35

17-19

)Good (2

2/1-2/5

47-53

36-40

11-16

)Fair (3

1/7-2

54-60

41-42

11-13

)Poor (4

1/3-1/6

61-65

43-45

8-10

)Reject (5

> 1/2

< 65

< 45

>8

CPآ پروتئین خاکADF ،آ فیبرهای محوول در شویعد های اسیدیNDF ،آ فیبرهای محوول در شویعد های خعثیDMI ،آ مادۀ خشك مصرفی.
1. Poor
2 . Premium
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 .2 .3. 3فيبر خا

 .3 .3. 3فيبرهاي محلول در شوکنده هاي اسيدي 2و

1

در بین سیستم های اشگت ،بیشگترین مقگدار فیبگر خگاک در

فيبرهاي محلول در شوکندههاي خنثی

اشت خالص ذرت مشاهد شد اه با مخوگو شگدن ذرت

( ADFدیوارۀ سوولی بدون همگیسگوولا) و ( NDFدیگوارۀ

با لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی در مخوو های دوگانگه،

سوولی) ،دو صفت ایفی مهگم دیگگر بگرای ارویگابی تولیگد

ااهش مععاداری نشگان نگداد (جگدول  )5امگا بگا مخوگو

لووفه اند .مقدار  ADFو  NDFدر اشگت خگالص ذرت او

سهگان ذرت ،لوبیاچیتی و اگدوی تخمگهااغگذی اخگتالف

دیگر اشت های خالص و مخوو بیشتر بگود (جگدول .)5

مععاداری داشت .مخوو های سهگانه ،مقدار فیبر خاک را 16

امترین مقدار  ADFو  NDFدر بگین اشگتهگای خگالص

درصد در مقایسه بگا اشگت خگالص ذرت اگاهش دادنگد،

بهترتیب متعوق به لوبیاچیتی و اگدوی تخمگهااغگذی بگود.

بهطوری اه با امترین مقدار فیبگر خگاک ( 39/4درصگد) در

بیشتر بودن مقدار  ADFدر گعدمیان در مقایسه با لگوکها در

لوبیگگاچیتی در یگگك گگگرو آمگگاری قگگرار گرفتعگگد .تفگگاوت

دیگر مطالعات نیگا مشگاهد شگد اسگت [ .]38در اشگت

مععاداری در مقدار فیبگر خگاک ،بگین مخوگو هگای دوگانگه

مخوو چعد گیا لووفهای گعدمیان و لگوکها گگاارش شگد

مشاهد نشد .الیاف خاک شامل هم مواد هضمنشدنی لووفه

اه مقدار این شاخص در لگوکها امتر بگود اسگت [ .]10در

است یععی سوولا ،همیسوولا و لیگعین است و هرچه مقدار

بررسی دیگری نیا ،بیشترین مقگدار  31/58( ADFدرصگد)

آن در لووفه امتر باشد ،نشاندهعدۀ ایفیت مطووب لووفگه

در اشت خالص ذرت مشاهد شد و این در حالی بود اگه

است .دلیل ویاد بودن فیبر خاک در ذرت ،ویاد بودن نسگبت

افاایش لوبیا چشم بوبوی تا  50درصگد ،مقگدار  ADFرا بگه

ساقه به برگ است ویرا مقدار سوولا و همیسوولا در ساق

امترین حد خود رساند [.]20

ذرت بیشتر او برگ آن است [ .]23گاارش هایی او اگاهش

مقدار  ADFو  NDFدر مخوو هگای دوگانگه متفگاوت

فیبر خاک در ذرت با ااهش نسبت ساقه به برگ ارائه شگد

بود به این صورت اگه مقگدار  ADFدر مخوگو ذرت بگا

است [ .]13به لگالو  ،لعگوان شگد اگه هیبریگدهای ذرت

لوبیاچیتی به طور مععاداری امتر او مخوو ذرت با اگدوی

آمریكایی اه برای تولید لووفه اسگتفاد مگیشگوند ،تعگداد

تخمهااغذی بود (جدول  ،)5اما برلكس NDF ،در مخوو

برگ بیشتری دارند ،این هیبریدها ایفیت فیبر بهتر و قابویت

ذرت بگگا اگگدوی تخمگگهااغگگذی امتگگر او مخوگگو آن بگگا

هضم بیشتری را نشان دادند [ ]17درحالی اگه در اگدوی

لوبیاچیتی بود اه این تفاوت ناشی او اخگتالف در  ADFو

تخمهااغذی و لوبیاچیتی ،برگها سهم بیشتری در تشگكیل

 NDFهر یك او گونههای گیگاهی بگود .تفگاوت در مقگدار

مادۀ خشك داشتعد و نسبت ساقه به برگ امتر بود و همین

 ADFو  NDFدر گونه های گیاهی مختوف (شبدر برسگیم،

امر سبب ااهش فیبر خاک در ایگن گیاهگان و مخوگو هگای

گاودانه ،ماشك گلخوشه ای و لوبیا) و حتی ارقاک یك گیا

دوگانه و سهگان حاوی این گیاهان شد .بگهلبگارت دیگگر،

(هیبرید  704و  301ذرت) نیگا گگاارش شگد اسگت [،]3

اشت مخوو ذرت با لوبیگاچیتی و اگدوی تخمگهااغگذی

بهطوری اه او یك طرف مخوو ذرت با لوبیگا نسگبت بگه

سبب ااهش فیبر خاک در لووف تولیدی و افگاایش ایفیگت

مخوو آن با شبدر برسیم NDF ،و  ADFامتگری داشگت.

آن می شود .فیبر خاک در مخوو یونجه و اسپرس نیا تحت

او طرف دیگر ،اشت لوبیا و ماشك گلخوشگهای بگا ذرت

تأثیر قرار گرفت و مقدار آن او اشت خالص یونجه بیشگتر

هیبرید  301در مقایسه با اشت آنها با هیبرید  704معجر به

و او اسپرس امتر بود [.]8

)2. Acid detergent fiber (ADF

1 . Crude fiber
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ااهش بیشتر این صفات شد .در این آومایش ،نقش لوبیا و

روی جو  -نخود مشهود بود [ ]16این در حالی است اگه

ماشك گلخوشهای در ااهش اجاای تشكیلدهعدۀ دیگوارۀ

لعوان شد مقدار  NDFدر مخوو ها وابسته به تگراام ذرت

سوولی بیشتر او شبدر برسیم و گاودانه بود.

و گونههای گیاهی بود و تیمارهگای بگا تگراام امتگر ذرت،
حاوی  NDFامتری نسبت به تراام نرمال بودند [.]12

 ADFدر مخوو ذرت  -لوبیاچیتی و  NDFدر هگر دو
مخوو دوگانه نسبت به اشت خالص ذرت امتر بودند اه

ااهش مقدار  ADFو  NDFدر مخوو هگای سگه گانگه

دلیگگل آن ،محتگگوای امتگگر  ADFو  NDFدر لوبیگگاچیتی و

بهدلیل اختال با لوبیاچیتی و اگدو ،اثگر مثبتگی بگر ایفیگت

ادوی تخمهااغذی است .ااهش این دو صفت در مخوو

لووف تولیدی (براساس استانداردهای ایفی لووفه) داشت،

با لگوکها ،میتواند او ویاد بودن سطح بگرگ و تعگداد بگرگ

ویرا  NDFو  ADFدو معیگار مهگم بگرای ارویگابی ایفیگت

لگوکها در شرای سایه ناشی شد باشگد ویگرا گیاهگان در

لووفهاند [ ]33و ااهش آنها سبب افگاایش ایفیگت لووفگه

محی های برخوردار او سایه برای افاایش جذب نور ،مگواد

مگگیشگگود .در اشگگت خگگالص ذرت مقگگدار  ADFدر رتب گ

فتوسعتای بیشتری را به تعداد برگ و رشد آنهگا اختصگاص

خوب 1و مقدار  NDFدر رتب متوس  2بود اما در مخوگو

میدهعد و بر اثر افاایش نسبت برگ به ساقه مقگدار  ADFو

سهگان این گیاهان ایفیت لووفه به بیشترین حد خود یععی

 NDFااهش مییابگد [ .]3افگاایش شگاخص سگطح بگرگ

درج لالی 3تغییر یافت اه این امر حاای او بهبگود ایفیگت

اانوپی لوبیا بر اثر سایهانداوی بوتههگای ذرت ،در مخوگو

لووف ذرت در مخوو با لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغگذی

این گیاهان گاارش شد است [ .]42ااهش محتوای ADF

است .در مخوو هیبریدهای ذرت ( 301و  )704با لگوکها

در مخوو یونجه و اسپرس نسبت به اشت خالص یونجگه

(ماشك گلخوشهای ،لوبیا ،گاودانه و شبدر برسیم) مشاهد

مشاهد شد اه مؤیگد نتگایج آومگایش حاضگر اسگت [.]44

شد اه مخوو هیبرید ذرت  301با گاودانه دارای رتب یك

مخوو غالت با نخود به ااهش مقدار  NDFمعجر میشود

است اه نشاندهعدۀ بهبود ایفیت لووفه در نتیجگ مخوگو

[ .]30بعابراین ،می توان گفت افگاودن لگگوک هگا بگه لووفگ

ذرت با این لگوک هاست .امتگرین رتبگه متعوگق بگه لووفگ

ذرت ،مگگیتوانگگد  ADFو  NDFرا اگگاهش دهگگد و سگگبب

خالص ذرت هیبرید ( 704فقیر) و هیبریگد ( 301متوسگ )

افاایش جذب لووفگه شگود .ایگن در حگالی اسگت اگه در

بود .همنعین ،او نظر  ،ADFمخوو ذرت هیبریگد  704بگا

آومایشی روی مخوو جو با یونج یكساله ،اثگر مععگاداری

شبدر برسیم در ردۀ پایین قرار داشتعد [.]3

بر مقدار  ADFو  NDFدید نشد [ ]39اه با نتایج پژوهش
ما مغگایرت دارد اگه دلیگل آن را مگیتگوان بگه تفگاوت در

 .4 .3. 3مادۀ قابل هضم کل

گونههای گیاهی آومایش نسبت داد.

امترین مادۀ قابل هضم اگل در بگین سیسگتم هگای اشگت

تراام ااشگت (یگا نسگبتهگای ااشگت مختوگف) اثگر

مختوف ،متعوق به اشت خالص ذرت بود و بیشترین آن در

مععاداری بر مقدار  ADFو  NDFدر اشتهگای خگالص و

اشتهای خالص لوبیاچیتی و ادوی تخمگهااغگذی دیگد

مخوو نداشتعد اه می تواند به این دلیل باشگد اگه تمگامی

شد (جدول  .)5مخوو های دوگانه و سهگانه نیا بهواسگط

تراام ها در سیستم های اشت مخوگو بگه نسگبت یكسگان

اشت لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی با ذرت مقگدار مگادۀ

ااهش یا افاایش یافتهاند .نبود اخگتالف مععگادار در مقگدار

1. Good
2. Fair
3. Prime

 ADFبین نسبت های مختوف اشت مخوگو در آومایشگی
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قابل هضم ال را در مقایسه با اشت خالص ذرت افگاایش

اشتهای خالص و مخوو اثر مععاداری نداشتعد اه نتایج

دادند اه این افاایش در مخوو سهگانگه بگهترتیگب  6/8و

دیگران نیا بیانگر این موضوع بود [.]39

 11/5درصد بیشتر او مخوو دوگانگ ذرت  -لوبیگاچیتی و
ذرت  -ادوی تخمه ااغذی بود .ویاد بودن مادۀ قابل هضم

 .5 .3. 3مقدار مادۀ خشک مصرفی كل علوفه

در گونه های لگوک نسبت به غیرلگوک گگاارش شگد اسگت

مقدار مادۀ خشك مصرفی تحت تأثیر گونه هگای گیگاهی و

[ .]43مادۀ قابل هضم ال به مادۀ غذایی قابل دسترس برای

سیستمهای اشت قرار گرفت بگهطگوری اگه مقگدار مگادۀ
خشك مصرفی بر اثر مخوو ذرت با لوبیگاچیتی و اگدوی

داک اطالد مگیشگود و بگا  ADFرابطگ معفگی دارد ،ویگرا

تخمهااغذی افگاایش یافگت (جگدول  .)5ایگن افگاایش در

ADFنشاندهعدۀ سهم دیوارۀ سگوولی در لووفگه اسگت اگه

مخوو های سهگانه نسبت به دوگانه و اشتهگای خگالص

شگامل سگوولا و لیگعگین اسگت .اوآنجگا اگه ایگن صگفت

بیشتر بود اگه ممكگن اسگت بگهدلیگل حضگور هگر دو گیگا

نشاندهعدۀ قابویت هضم لووفه توسگ داک اسگت ،بگهطگور

(لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی) در مخوو های سهگانه در

معمول با افاایش مقدار این شاخص ،او قابویت هضم لووفه

مقایسه با مخوو های دوگان این گیاهان باشد .دلیل این امر،

ااسته میشود [ .]10بعابراین اشت خگالص ذرت بگهدلیگل

رابط معفی بین  NDFو مادۀ خشك مصرفی است بهطگوری

داشتن  ADFویاد ،لووفهای با قابویت هضگم اگم دارد .امگا

اه با افاایش  NDFایفیت لووفگه و مگادۀ خشگك مصگرفی

اضافه شدن لوبیاچیتی و ادوی تخمگهااغگذی بگه ذرت در

اگگاهش مگگییابگگد [ .]33هگگر دو گیگگا لوبیگگاچیتی و اگگدوی

مخوو های دوگانه و سهگانه (بهدلیل داشتن  ADFام) بگه

تخمهااغذی محتوای  NDFامتری نسبت به ذرت داشتعد و

ااهش  ADFدر مخوو لووفگ ذرت معجگر شگد و مگادۀ

میتوانعد با ااهش ( NDFبهدلیگل اخگتال بگا لووفگ ذرت)

قابل هضم ال را افاایش داد اسگت (جگدول  .)5افگاایش

مقدار مادۀ خشك مصرفی و ایفیت لووفه را در مخوو این

مادۀ قابل هضم ال تا  14درصد در مخوو هگای سگهگانگه

گیاهان افاایش دهعگد .اوایگن رو ،محتگوای  NDFدر فرمولگه

(نسبت به اشت خالص ذرت) بهواسط حضور هر دو گیا

اردن رژیم غذایی داک تأثیر ویادی دارد ،ویرا انعكاسی اسگت
او مقدار لووفهای اه میتواند توس داک مصرف شود و اگگر

لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغگذی و افگاایش سگهم آنهگا در

درصد  NDFااهش یابد ،جذب مادۀ خشگك افگاایش پیگدا

ااهش  ADFبود .در مخوو ذرت با ماشك گلخوشگهای

میاعد ،امگری اگه در آومگایش حاضگر مشگاهد شگد [.]15

و لوبیا ،بهدلیل ااهش محتوای  ،ADFمقدار ال مادۀ مغذی

افاایش مقگدار مگادۀ خشگك مصگرفی در مخوگو ذرت بگا

قابل هضم لووفه افاایش یافت [.]3

لگوکها (لوبیا و ماشك گگلخوشگهای) بگه اگاهش در NDF

مقدار مادۀ قابل هضم ال در مخوو های دوگانگ ذرت

نسبت داد شد است [.]3

– لوبیگگاچیتی و ذرت -اگگدوی تخمگگهااغگگذی در آومگگایش

او نظگگر اسگگتاندارد ایفیگگت ،مخوگگو دوگان گ ذرت بگگا

حاضر نیگا بیشگتر او ذرت و امتگر او لوبیگاچیتی بگود .امگا

لوبیاچیتی و ادوی تخمه ااغذی دارای رتب یگك بودنگد و

مخوو سهگانه با اشت خالص لوبیاچیتی تفاوت مععاداری

مخوو سهگان آنها رتب لالی را بگه خگود اختصگاص داد

نداشت .مقایس مقدار مادۀ خشك قابل هضگم در مخوگو

بود ،درحالیاه لووف ذرت بهتعهایی در رتبگ خگوب قگرار

یونجه – جو نشان داد اه این مقدار در مخوو این گیاهان

داشت .بهلبارت دیگر ،پتانسیل مصرف لووفگه در مخوگو

بیشتر او اشت خگالص جگو و امتگر او یونجگه بگود [.]39

ذرت با لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی توس داک افاایش

تراامهای ااشت بگر مقگدار مگادۀ خشگك قابگل هضگم در

یافت (جدول .)6
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 .4نتيجهگيري

 .4شگگریفی ی ،آقالویخگگانی ک ،مگگدرسثگگانوی س ع ک و

بهطور اوی ،با توجگه بگه شگاخص نسگبت برابگری ومگین،

سروشواد ع ( )1385تاثیر نسگبت اخگتال و تگراام

سیستمهای اشت مخوو دوگانه و سهگانه نسبت به اشت

بوتگگه بگگر تولیگگد لووفگگه در اشگگت مخوگگو سگگورگوک

خالص سودمعدی داشتعد .وون خشگك لووفگه و پگروتئین

) (Sorghum bicolor L.با لوبیا چشگمبوبوگی .(Vigna

خاک نیا در مخوو های سهگانه نسبت به دوگانگه و اشگت

) unguiculata L.لووک اشاوروی ایران)2(37 .آ -370

خالص ذرت افاایش یافت ،همنعین مقدار فیبر خاکNDF ،

.363

و  ADFدر مخوو های دوگانگه و سگهگانگه در مقایسگه بگا

 .5قگادری غ ،گااننیگان ع و یوسگفی ک ( )1387مقایسگه

اشت خالص ذرت امتر بگود .اوآنجگا اگه  NDFپتانسگیل

لموكرد لووف اشت مخوو و تگكاشگتی یونجگه و

مصرف لووفه توسگ داک و  ADFقابویگت هضگم را نشگان

آگروپایرون .تحقیقگات مرتگ و بیابگان ایگران)2(15 .آ

می دهد ،ااهش این صفات در اشتهای مخوو دوگانه و

.256-268

بهویژ سهگانه ،به افاایش مادۀ خشگك قابگل هضگم اگل و

 .6قعبگگری ا ،غگگدیری ح ،غفگگاری مقگگدک ک و صگگفری ک

مادۀ خشك مصرفی معجر شد .در نهایت ،بهنظگر مگیرسگد

( )1389بررسی اشت مخوگو ذرت ()Zea mays L.

وارد اردن لوبیاچیتی و ادوی تخمهااغذی در مخوگو بگا

و ادو ( )Cucurbita sp.و اثر آن بر اعترل لوگفهگای

ذرت ،امكان افاایش مصرف لووفه توسگ داک را بگهدلیگل

هرو .لووک گیاهان ورالی ایران)1(41 .آ .43-55

افاایش پروتئین ،مادۀ خشك قابل هضم ال و مادۀ خشگك

 .7تمعگگیهروانگگی ج ( )1391ارویگگابی فعگگی و اقتصگگادی

مصرفی فراهم میاعد و بگه افگاایش تولیگد امگی و ایفگی

اشت مخوو خور با جو و ترتیكالگه در شگرای دیگم

لووفه معجر میشود.

استان ونجان .تولید و فگرآوری محصگوتت ورالگی و
باغی)4(2 .آ .93-102

منابع
 .1اسكعدری ح ا و جوانمرد ع ا ( )1392ارویابی لموكرد

 .8مجیدیدیا ج ح ،مظاهری د ،صباحی د ا و میرابواد

ذرت ( Zea

ک ( )1393ارویابی لموكرد و ایفیت لووفگه در اشگت

 )mays L.و لوبیاچشگم بوبوگی (.)Vigna sinensis L.

مخوگگو

یونجگگه و اسگگپرس .لوگگوک ورالگگی ایگگران.

دانش اشاوروی و تولید پایدار)4(23 .آ .101-110

)1(16آ .51-61

و ایفیت لووفه در الگوهای اشت مخوو

 .2جوانشگگیر ع ،دبگگاغ محمگگدی نسگگب ع ،حمیگگدی آ و

 .9معصوری ا ( )1389بررسی اشت مخوگو

ذرت (Zea

قویپور ک ( )1379ااولوژی اشت مخوگو (ترجمگه).

) mays L.و سگگویا ) )Glycine max L. Merr.در

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

تگاریمهگای مختوگف ااشگت .تولیگد گیاهگان ورالگی.
)1(3آ .209-216

 .3جوانمرد ع ا ،دباغ محمدی نسب ع ،جوانشیر ع ،مقگدک

10. Albayrak S, Turk M, Yuksel O and Yilmaz M

ک و جانمحمدی ح ( )1392ارویابی ایفیت لووفگه در

(2011) Forage yield and the quality of perennial

اشت مخوو ذرت با برخی لگوک هگا .تولیگد گیاهگان

legumegrass mixtures under rainfed conditions.

ورالی)1(6 .آ .77-96

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici ClujNapoca. 39(1): 114-118.
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