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 چكيده

 قالب در شد  خرد هایکرت صورت به آزمایشی دامی  کود سطوح در شنبلیله و جو مخلوط کشت ترکیب ترینمناسب تعیین منظور به

  زراعیی  سیال  در خوزسیتان   رامیین  طبیعیی  منیاب   و کشیاورزی  داجشیگا   پهوهشی مزرعه در تکرار 3 با تصادفی کامل هایبلو  طرح

 هیای کیرت  در شید ،  پوسیید   گاوی کود منب  از هکتار در تن 36 و 24  12 )صفر  سطح 4 در دامی کود سطوح شد. اججا  94-1393

 درصید  50 + جیو  درصید  50 شینبلیله   درصید  25 + جیو  درصید  75 شامل افزایشی و جایگزینی مخلوط کشت جسبت هشت و اصلی

 100 شینبلیله   درصید  3/33 + جیو  درصید  100 شینبلیله   درصد 6/16 + جو درصد 100 شنبلیله  درصد 75 + جو درصد 25 شنبلیله 

 علوفه عملکرد بیشترین که داد جشان جتای، گرفتند. جای فرعی هایکرت در گیا  دو هر خال. کشت و شنبلیله درصد 50 + جو درصد

 علوفیه  عملکیرد  بیشترین همچنین  شد. حاصل هکتار در تن 36 کاربرد با خال. جو ترکیب از هکتار، در کیلوگر  2850) جو خشک

 بیشترین اینکه به باتوجه آمد. دست به هکتار در تن 24 کاربرد با خال. شنبلیله ترکیب از هکتار، در کیلوگر  33/1633) شنبلیله خشک

 3/33 + جیو  درصد 100 و شنبلیله درصد 6/16 + جو درصد 100 کشت ترکیب دو در = SPI) 29/2933) سیستم تولید شاخ. میزان

 دامیی  کیود  هکتار در تن 36 کاربرد با افزایشی کشت هایجسبت است  شد  حاصل دامی کود هکتار در تن 36 کاربرد با شنبلیله درصد

 بیا  و ییک  از بزرگتیر  افزایشیی  کشیت  هیای جسبت در غالبیت شاخ. و زمین از برابری جسبت همچنین  بودجد. مناسب تیماری ترکیب

 مخلیوط  کشیت  هیای ترکیب در سازگار گوجه دو شنبلیله و جو مطالعه این در لذا  است. شد  حاصل دامی کود هکتار در تن 36 کاربرد

 شدجد. معرفی

 زمین برابری جسبت افزایشی  مخلوط کشت خشک  علوفه عملکرد غالبیت  شاخ. سیستم  وریبهر  شاخ. ها: واژه كلید

 

 Email: moraditelavat@yahoo.com سئول م جویسند  *
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 مقدمه .1

 از یکییی عنییوان بییه گنییدمیان و بقییوالت مخلییوط کشییت

 از بسییاری  در اجیرا  قابیل  کشاورزی هایسیستم ترین مهم

 تنوع جهت به که است شد  شناخته یافته توسعه هایکشور

 زمیان  و سیطح  واحد در حاصله سود افزای  و محصوالت

 تولییید افییزای  .]9[ اسییت برخییوردار ایویییه  اهمیییت از

 تیوان می را کشتی تک با مقایسه در ایعلوفه گیاهان مخلوط

 ایریشیه  شبکه در تفاوت و ایگوجهدرون رقابت کاه  به

 داد. جسبت محیطی شرایط از مطلوب استفاد  در گیاهان این

 مجیاورت  در افشیان  و سطحی هایریشه با جو گیا  کشت

 باعیث  هسیتند   عمییق  ریشیه  دارای کیه  ایعلوفیه  گیاهان

 خیا   مختلی   طبقیات  در گیاهیان  ایین  ریشه که شود می

 از بیشیتری  غیذایی  میواد  و آب درمجموع و یابند گسترش

 زیسیتی  تثبییت  گیردد.  جیذب  خیا   از معینیی  حجم یک

 بقیوالت   خیاجواد   ایعلوفیه  گیاهیان  ریشه توسط جیتروژن

 مخلوط کشت کارایی افزای  در مؤثر عوامل از دیگر یکی

 گفیت   تیوان میی  کیه طوری به آید می شمار به گیاهان این

 جیتیروژن  از مخلیوط  کشیت  در بقیوالت  ایعلوفیه  گیاهان

 اسیتفاد   خیا   در موجیود  جیتیروژن  از جو گیا  و اتمسفر 

 عنوان به غذایی مواد جذب جظر از ترتیب  این به جمایند.می

 .]7[ کنندمی عمل یکدیگر مکمل

 کشیت  سیسیتم  مزییت  ارزییابی  در زمین برابری جسبت

 تواجیایی  و دارد را کیاربرد  بیشیترین  کشیتی  تیک  به مخلوط

 بیرآورد  با اغلب  کشت  سیستم جوع این در هاگوجه رقابت

 مشیخ.  غالیب  گوجیه  و جسبی غالبیت و ازدحامی ضرایب

 کشیت  ارزییابی  هیای شاخ. از دیگر یکی .]13[ گرددمی

 را رقابیت  تواجایی شاخ. این است  رقابت جسبت مخلوط

 بیه  جسیبت  و کرد  بیان بهتری شکل به زراعی گیاهان برای

 مخلیوط  کشت بررسی برای تریدقیق معیار غالبیت ضریب

  .]14[ شودمی محسوب

 جییاز  میورد  عناصیر  اکثیر  بیودن  دارا بیا  دامیی  هایکود

 هسیتند   شییمیایی  هایکود برای مناسبی جایگزین گیاهان 

 مقیدار  بیه  پرمصر   عناصر وجود بر عالو  دامی کود زیرا

 در میدت  دراز در را خا  و بود هامغذیریز دارای کمتری

 اییران   زراعیی  اراضیی  در بیرد.  خواهید  پی  تعادل جهت

 ماجید   بیاقی  اثیرات  علت به تنهایی به دامی کود از استفاد 

 وضیعیت  دیگیر   عبیارت  بیه  ییا  و متیداول  دهیی کود جظا 

 جملییه از مشییکالتی اسییت ممکیین جییامطلوب  فیزیولییوژی

 اسیت   الز  بنیابراین  باشد. داشته پی در را عملکرد کاه 

 دهیی کیود  و ارگاجییک  تغذییه  جظیا   تلفییق  از سال چندین

 کشیاورزی  بیرای  الز  شرایط اینکه تا شود  استفاد  متداول

 عیالو   دامی  هایکود از استفاد  .]25[ شود فراهم ارگاجیک

 فعالیییت افییزای  باعییث خییا   آلییی مییاد  افییزای  بییر

 خیا   سیاختمان  ترتییب  ایین  بیه  و شد  هاارگاجیسم میکرو

 کشور  زراعی هایخا  اکثر یابد.می ایمالحظه قابل بهبود

 راهکیاری  آلی  مواد از استفاد  هستند. فقیر آلی ماد  جظر از

 پایدار کشاورزی و محصول عملکرد افزای  جهت در مؤثر

 بیه  هم ارزشمند  منب  یک حیواجی کود رابطه این در است.

 اسیت  خیا   تهوییه  عنیوان  به هم و مغذی ماد  یک عنوان

 فیزیکیی  بهبیود  باعیث  دامیی  هایکود این  بر عالو  .]12[

 رطوبیت   سازی ذخیر  و جگهداری قابلیت خا   ساختمان

 مفیید  موجیودات  افیزای   و بیادی  و آبیی  فرسای  کاه 

  .]25[ گردجد می خا 

 گیییاهی ،.Trigonella foenum-graecum L) شیینبلیله

 ایین  هیای بیذر  .اسیت  1بقوالت خاجواد  به متعلق و یکساله

 را هضیم  فرآینید  و بیود   ایتغذییه  خصوصیات دارای گیا 

 گییاهی  جیز ،Hordeum vulagar) جو .]8[ کندمی تحریک

 ایعلوفیه  صیورت  بیه  بیشیتر  که است 2گندمیان خاجواد  از

 و متقابیل  اثیرات  بررسی اهمیت به باتوجه شود.می مصر 

 اججیا   از هید   مخلیوط   کشیت  در هاگوجه رقابت قدرت

                                                           
1 . Fabaceae 

2 . Poaceae  
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 و شیینبلیله و جییو رقییابتی تییوان بررسییی حاضییر  پییهوه 

  باشد. می مخلوط کشت هایجسبت در آجها عملکرد ارزیابی

 

 هاروش و مواد

 جیوع  از شینبلیله   و جیو  مخلیوط  کشیت  بررسیی  منظور به

 کیود  مختلی   سیطوح  در افزایشیی  و جایگزینی های سری

 و کشیاورزی  داجشیگا   پهوهشیی  مزرعه در آزمایشی دامی 

 در 1393-94 زراعیی  سیال  خوزسیتان   رامین طبیعی مناب 

 عیرض  با اهواز یشرق شمال یلومتریک 36 در واق  مالثاجی

 درجه 48 یاییجغراف طول ه یقدق 36 و درجه 31 یاییجغراف

 جتیای،  .شد اججا  یادر سطح از ارتفاع متر 22 و یقهدق 53 و

 ،1 )جیدول  در هاجموجه خا  تجزیه از حاصل خصوصیات

  است. آمد  ،2 )جدول در دامی کود جموجه و

 

 آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات . 1 جدول

 بافت برداری جموجه عمق
 آلی مواد

،%( 

 پتاسیم

(mg/kg، 

 فسفر

(mg/kg، 

 جیتروژن

،%( 
 اسیدیته

 الکتریکی هدایت

(dS/m، 

 60/3 40/7 05/0 2/7 00/214 76/0 رسی 30-0

 

 آزمایش  در استفاده مورد گاوی كود ایییشیم و فیزیکی خصوصیات . 2 جدول

 پتاسیم

(mg/kg، 

 فسفر

(mg/kg، 

 جیتروژن

(%، 
 اسیدیته

 الکتریکی هدایت

(dS/m، 

00/3462 00/812 43/0 10/7 20/3 

 

 طیرح  قالب در شد  خرد هایکرت صورت به آزمای 

 آن در کیه  شید  اججا  تکرار سه با تصادفی کامل هایبلو 

  12 )صیفر   سطح چهار در اصلی عامل عنوان به دامی کود

 و شید ،  پوسیید   گاوی کود منب  از هکتار در تن 36 و 24

 8 در فرعیی  عامیل  عنیوان  بیه  مخلوط اجزای کشت جسبت

 دو: جیو،   کشت ردی 12) جو خال. کشت }یک: سطح

 و جو کشت ردی 10) شنبلیله درصد 25 و جو درصد 75

 درصید  50 و جو درصد 50 سه: شنبلیله،  کشت ردی  دو

 شنبلیله،  کشت ردی  چهار و جو کشت ردی  8) شنبلیله

 کشیت  ردی  6) شنبلیله درصد 75 و جو درصد 25 چهار:

 شینبلیله  خال. کشت پن،: شنبلیله،  کشت ردی  6 و جو

 6/16 و جیو  درصد 100 ش : شنبلیله،  کشت ردی  12)

 در شنبلیله ردی  2 و جو کشت ردی  12) شنبلیله درصد

 درصد 3/33 و جو درصد 100 هفت: جو،  هایردی  میان

 شنبلیله کشت ردی  چهار و جو کشت ردی  12) شنبلیله

 50 و جیو  درصید  100 هشیت:  جیو،   هایردی  میان در

 کشیت  ردی  ش  و جو کشت ردی  12) شنبلیله درصد

 و 1[ شید  گرفتیه  درجظر جو،{  هایردی  میان در شنبلیله

 بیه  کیه  بیود   کاشیت  ردی  12 شامل فرعی کرت هر  .]2

 هیای کیرت  شید.  گرفتیه  درجظیر  هم از مترساجتی 20 فاصله

 تراکم شد. گرفته جظر در متر 5/1 عرض و 4 طول به فرعی

 در بوتیه  40 شینبلیله  برای و ]3[ مترمرب  در بوته 200 جو

 شید    گفتیه  تراکم به باتوجه .]8[ شد گرفته درجظر مترمرب 

 هیای رابطه به توجه با بوته 160 جو کشت ردی  هر برای

 توجیه  با بوته 32 شنبلیله کشت ردی  هر برای و ،2 و 1)

 هیر  برای تراکم محاسبه .]6[ شد گرفته درجظر ،3) رابطه به
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 هیای ترکییب  )بیرای  آجهیا  خال. کشت در گیا  دو از یک

 درصیید 100 و مترمربیی  در بوتییه 200 جییو: درصیید 100

 در شیید  گرفتییه جظییر مترمربیی ، در بوتییه 40 شیینبلیله:

 در گییا   هیر  جسبت براسا  جیز مخلوط کشت های ترکیب

  شد. محاسبه ترکیب آن

 و هیرز  هیای  علی   زجیی  جواجیه  تحریک منظور به ابتدا

 شیخم   عملییات  جهت مناسب رطوبت تأمین و آجها کنترل

 میزان رسیدن از پس تگرف اججا  آبیاری زمین تهیه از پی 

 اججیا   شیخم  عملیات زراعی  ظرفیت حد به خا  رطوبت

 اولییه   تسطیح و ها کلوخه کردن خرد منظور  به سپس و شد

 بیا  جهیایی  تسیطیح  و شد زد  هم بر عمود دیسک جوبت دو

 و ]7[ متیر  سیاجتی  4 تا 3 جو کشت عمق گرفت. اججا  ماله

 .]8[ شید  گرفتیه  درجظیر  متیر  ساجتی دو تا یک شنبلیله برای

 اججیا   ردیفیی  صیورت  بیه  و میا   آبیان  دو  جیمه در کشت

 اجتخیاب  خوزسیتان  بیومی  تیود   از شنبلیله هایبذر گرفت.

 میورد  تراکم گرفتن درجظر با شنبلیله هایبذر کشت گردید.

 بیذر  عیدد  4 کپه هر در و شد  اججا  ایکپه صورت به جظر

 پیس  بود. مترساجتی 5/12 هم از هاکپه فاصله شد  داد  قرار

 میوردجظر  تراکم به حقیقی برگی دو مرحله در شنبلیله آن از

 بیا  همزمیان  صورت به جیز زهک رقم جو شتک .]8[ رسید

  شد. اججا  شبنبلیله

 از قبیل  ما  4 شد  پوسید  گاوی کود منب  از دامی کود

 هیای علی   بیذر  حیذ   از اینکه منظور به کاشت عملیات

 دمیای  در شیود   حاصیل  اطمینیان  هیا بیماری و آفات هرز 

 گردیید  کمپوسیت  گرادیساجت درجه 55-60 حدود مناسب

 تن 36 و 24  12 میزان به مختل  هایتیمار در سپس .]4[

 و کاشیت  از پیی   و شید  محاسبه کرت هر برای هکتار در

 بیا  سیپس  و شید  داد  زمیین  به سازی آماد  عملیات از بعد

  شد. مخلوط خا  با دستی کولتیواتور

 برابیری  جسیبت  شامل: شد  محاسبه رقابتی هایویهگی

LER) زمین
 ،Yab Yba) آن در کیه  ،4) رابطه به باتوجه ، 1

 کشیت  در جیزء  هیر  عملکیرد  ترتییب  به ،Ybb و Yaa) و

 غالبییت  شیاخ.  همچنیین  .]18[ است  مخلوط و خال.

(A
 مخلیوط  کشیت  بیرای  ،6) و ،5) هایمعادله براسا  ،2

 هیا معادلیه  ایین  در کیه  شید  محاسیبه  افزایشی و جایگزینی

(Wtt Whh، و (Wth  Wht، کشیت  در جیزء  هیر  ضرایب 

 تولیید  شیاخ.   همچنیین  .]17[ هستند مخلوط و خال.

SPI) سیستم
 در کیه  ]20[ شید  تعیین ،7) معادله طبق جیز ،3

 عملکیرد  میاجگین ،YtوYh) و ،Sh St) ترتیب به رابطه این

 ازدحیا   ضیریب  بیود.  مخلوط و خال. کشت در جزء هر

RCC) جسبی
 بیه  که ]24[ شد محاسبه ،8) رابطه طبق جیز ،4

 کشیت  در بوته عملکرد ،Yaa Ybb) و ،Yab Yba) ترتیب

 = CR5a) رابطه از جیز رقابت جسبت بود. مخلوط و خال.

(LERa/LERb)(Xba/Xab کیه  ]28[ گردید محاسبه (Xba  

Xab، مخلوط جسبت ترتیب به b و a بیرای  همچنین .است 

 در گییا   هر جسبت به توجه با رقابتی صفات مقادیر محاسبه

 شیدجد.  محاسبه تولیدی خشک ماد  میزان و مخلوط کشت

RYT) کل جسبی عملکرد شاخ.
 عملکرد مجموع از جیز ،6

 دست به ،11) و ،10) ، 9) رابطه از استفاد  با گیا  دو جسبی

 رسیدن با و منطقه هوایی و آب شرایط به باتوجه .]20[ آمد

 24 در برداشت خمیری – شیری مرحله به جو گیا  روی 

 مسییاحت پییذیرفت. صییورت تییوا  صییورت بییه اسییفندما 

 تعییین  بیا  مترمربی    ییک  معیادل  گییا   هیر  بیرای  برداشت

 تیراکم  محاسیبه  بیرای  سیپس   شید.  گرفته درجظر ها حاشیه

 و مخلیوط  ترکییب  هیر  در شینبلیله  و جو جظر مورد کشت

 به توجه با گیا  دو هر برای شد  گیریاجداز  صفات تمامی

 ، 14) ، 13) ، 12) هیای  رابطه در به مخلوط در آجها جسبت

   :]6[ شد محاسبه ،18) و ،17) ، 16) ، 15)

                                                           
1. Land equivalent ratio 

2. Aggressivity Index 

3. System productivity Index 

4. Relative Crowding Coefficient         

5. Ratio Contest 

6. Relative Yield Total 
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(1، 4 m زمین طولی    8/0 =  m2         زمین طولی m 5m2 = 1 

(2، 8/0  m2         160 جو بوته =  1m
2
= 200 جو بوته                  

(3،    8/0  m2     32 شنبلیله بوته =       1m2        40شنبلیله بوته =  =          

(4، LER = (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb)    Aht = {(Wht/Whh) - (Wth/Wtt)/2  (5،        

(6،          Aht = {(Wht/Whh) - (Wth/Wtt)} (7)                      SPI = (St/Sh)*Yt + Yh  

(8،  RCCAB = [Yab/Yaa]/[Yba/Ybb]     

 = RYA مخلوط کشت در A گونه عملکرد خالص/ کشت در Aگونه عملکرد ،9)

 = RYB مخلوط کشت در B گونه عملکرد خالص/ کشت در B گونه عملکرد ،10)

(11، RYT = RYA + RYB 

(12، Yh,t [1 ضریب*  = A, E  خال.[ شنبلیله و خال. جو 

(13، 75/0 Yh + 25/0 Yt [شنبلیله 25% + جو 75%    ] B =  

(14، 5/0Yh + 5/0Yt[ 50شنبلیله50% + %جو]C =  

(15، 75/0 Yt + 25/0 Yh   [ 25شنبلیله75% + %جو] D= =  

(16، *1 Yh + 166/0 Yt [       F = 100شنبلیله6/16% + %جو]  

(17، *1 Yh + 333/0 Yt [    G = 100شنبلیله 3/33% + %جو]  

(18، *1 Yh + 5/0 Yt [        H = 100% شنبلیله 50% + جو]  

 Yh = مترمرب  یک در جو مورفولوژیکی صفات شد  محاسبه مقدار 

    Yt = مرب متر یک در شنبلیله ولوژیکیفمور صفات شد  محاسبه مقدار 

 

 مقایسیه  وارییاجس   تجزییه  شیامل  ها داد  آماری تجزیه

 ،2/9 )جسیخه  SAS آماری افزار جر  از استفاد  با ها میاجگین

 احتمیال  سیطح  در LSD آزمون با هاداد  میاجگین مقایسه و

 رسیم  و رگرسییون  تجزییه  جهیت  و اججا  درصد 5 خطای

 شد. استفاد  Excel افزار جر  از جیز جمودارها

 

   بحث و نتایج

 (DM) شنبليله و جو خشک علوفه عملكرد

 خشیک  میاد   عملکیرد  بیر  هاتیمار تأثیر که داد جشان جتای،

 ،.3 )جیدول  شید  دارمعنیی  شینبلیله  و جیو  تولییدی  علوفه

 و هکتیار  در تین  36 یکود سطح در جو عملکرد ینبیشتر

 2850 حییدود عملکییردی بییا جییو درصیید 100 تیمییار در



 سارا قنبری و همکاران

 

 1395زمستان   4شماره   18دوره 
826 

 شیاهد  سیطح  رد یزج عملکرد کمترین و هکتار در کیلوگر 

 و هکتیار  در کیلیوگر   33/258  حدود عملکردی با )صفر،

 آمید  دسیت  به شنبلیله درصد 75 + جو درصد 25 تیمار در

 خشیک  علوفه عملکرد و دامی کود سطوح بین ،.4 )جدول

 بیشیترین  کیه طیوری  بیه   داشت وجود مستقیمی رابطه جو

 دسیت  بیه  هکتار در تن 36 سطح در خشک علوفه عملکرد

 جو مخلوط کشت آزمای  بررسی در راستا  همین در آمد.

 خال. کشت در را جو برداشت شاخ. حداکثر عد   و

 داشیت  مطابقت آزمای  این جتای، با که جمودجد گزارش آن

 در ارزن خشیک  علوفیه  عملکیرد  بیاالترین  همچنین .]22[

 از هکتیار  در کیلوگر  1966 با ماش  و ارزن مخلوط کشت

 هکتیار  در تین  30 مصر  با همرا  ارزن درصد 100 تیمار

 هیا تیمیار  سیایر  بیا  تیمیار   این که آمد  دست به دامی کود

 بیین  در افزایشی هایجسبت .]1[ داشت داریمعنی اختال 

 بیاالتری  بسییار  عملکیرد  مخلیوط   کشیت  هایتیمار سایر

 سیطح  در جیز شنبلیله خشک ماد  عملکرد ینبیشتر داشتند.

 بیا  شینبلیله  درصد 100 تیمار در و هکتار در تن 24 یکود

 کمترین و هکتار، در کیلوگر  33/1633) حدود عملکردی

 عملکیردی  بیا  )صیفر،  شیاهد  یکود سطح در یزج عملکرد

 درصید  100 تیمیار  در و هکتار، در کیلوگر  3/91) حدود

 ،.4 )جدول بود شنبلیله درصد 6/16 + جو

 عملکیرد  بیشیترین  مخلیوط  جیایگزینی  سطوح بین در

 درصیید 75 + جییو درصیید 25 ترکیییب در خشییک علوفییه

 عملکرد بیشترین افزایشی سطوح بین در همچنین و شنبلیله

 + جیو  درصید  100 کشت ترکیب در شنبلیله خشک علوفه

 درصید  افیزای   با همچنین شد  مشاهد  شنبلیله درصد 50

 جیو  غالبییت  موجب دامی  کود سطح هر هایتیمار در جو

 گردیید.  شینبلیله  عملکیرد  کاه  موجب و شد  شنبلیله بر

 شید   مشیاهد   لوبییا  و ارزن مخلوط کشت در ایمطالعه طی

 در تین  60 تیمیار  از لوبییا   خشیک  علوفیه  عملکرد باالترین

 جتیای،  بیه  باتوجیه  همچنیین  شید.  حاصیل  دامیی  کود هکتار

 لوبییا  علوفه عملکرد دامی کود مقادیر افزای  با شد  مشاهد 

 بیر  مثبیت  اثیرات  دلییل  بیه  دامی هایکود است. شد  افزود 

 هیای ریشیه  بیشیتر  رشد و گسترش طریق از خا   ساختمان

 بیا  مخلیوط  کشیت  در قیوی  کنند  رقابت یک به را آن لوبیا 

   .]2[ است کرد  تبدیل خا  از مناب  جذب در ارزن

 

 خشک ماده عملکرد مجموع بر شنبلیله و جو مختلف های تركیب تأثیر تحت دامی كود سطوح اثر واریانس تجزیه . 3 جدول

 تغییراتمناب 
 درجه

 آزادی

 مربعات میاجگین

 شنبلیله خشک ماد  عملکرد جو خشک ماد  عملکرد

 0931/50/2100 4956/20/24650 2 بلو 

 F، 3 0032/20/481096 0001/50/67238) دامی کود

 4/580 1/31163 6 اصلی اشتبا 

 C، 7 0001/70/9114652 0001/60/2337273) مخلوط هایجسبت

C × F 21 0107/90/64637 0001/20/11763 

 5/828 9/1643741 56 فرعی اشتبا 

 8/5 5/9  )%، تغییرات ضریب

 درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون براسا  خطا داریمعنی احتمال سطوح دهند جشان توان
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 خشک ماده عملکرد بر شنبلیله و جو مختلف های تركیب تأثیر تحت دامی كود سطوح اثر میانگین مقایسه . 4 جدول

 هایجسبت

 کشت

 خشک ماد  عملکرد

(kg/ha، 

 شنبلیله  جو

 دامی کود  دامی کود

F1 F2 F3 F4  F1 F2 F3 F4 

C1 a 3/2433 a 66/2566 ab 6/2566 a 0/2850  - - - - 

C2 bc 0/1275 cd 5/1387 c 0/1450 bc 5/1687  c 5/187 c 0/200 d 5/212 d 3/233 

C3 c 3/808 d 700 cd 3/758 cd 3/1083  b 0/375 b 0/400 bc 0/425 b 3/485 

C4 d 3/258 e 400 d 0/475 d 6/516  ab 0/650 ab 0/725 ab 0/750 ab 0/825 

C5 - - - -  a 0/1200 a 0/1400 a 3/1283 a 3/1633 

C6 a 6/2266 ab 66/2266 ab 6/2566 ab 3/2833  d 3/91 d 6/110 e 6/99 e 2/127 

C7 a 3/2183 a 33/2433 a 3/2833 ab 6/2366  c 2/194 c 0/222 d 0/222 d 8/280 

C8 ab 3/2083 bc 33/1783 bc 3/2033 b 0/2250  bc 6/341 bc 3/383 cd 6/316 bc 6/416 

 .هستند %5 احتمال سطح در LSD آزمون براسا  داری معنی آماری اختال  فاقد هستند  مشتر  حرو  دارای که عامل هر به مربوط ستون هر هایمیاجگین

F: 1  2  3 است. هکتار در دامی کود تن 36 و 24  12  0 ترتیب به 4 و 

:C 1  2  3  4  5  6  7 شینبلیله   %100 شنبلیله  %75 + جو %25 شنبلیله  %50 + جو %50 شنبلیله  %25 + جو %75 جو  %100 هایجسبت ترتیب به 8 و 

 هستند. شنبلیله %50 + جو %100 و شنبلیله %3/33 + جو %100 شنبلیله  %6/16 + جو 100%

 

 (LER) ينزم یبرابر نسبت

 جسیبت  در جیز  به مخلوط یمارهایت در جو یجسب عملکرد

 که بود شنبلیله از باالتر شنبلیله  درصد 75 + جو درصد 25

 بیه  جسیبت  مخلیوط  در جو بودن غالب دهند  جشان امر ینا

 ینزمی  یبرابیر  جسیبت  ینبیشیتر  .،5 )جیدول  است شنبلیله

(18/1 = LER، درصد 100 مخلوط کشت یبترک به متعلق 

 .بییود )صییفر، شییاهد سییطح در شیینبلیله درصیید 50 + جییو

 = 547/0) ینزمی  یبرابیر  جسیبت  مقیدار  ینکمتیر  همچنین

LER، شینبلیله  درصید  50 + جو درصد 50 یمارت به متعلق 

 یین ا در کیه  اسیت  ذکر به الز  .بود )صفر، شاهد سطح در

 ینزمی  ابریبر جسبت یدارا افزایشی هایتیمار فقط ی آزما

 بییان  گوجیه  یین ا توان یم یزج را آن یلدل و بودجد یک از ترباال

 مناسیب  یاکولیوژ  هیای  یانآشی  بودن یامه جهت به که کرد

  افتیاد  اتفیاق  یا گوجه برون رقابت حداقل یا  گ دو هر یبرا

 .یافیت  یبرتیر  یکشیت  تیک  بر یبترک ینا یتجهادر و است

 ترکییب  این در گیا  دو که است این بیاجگر باال LER مقدار

 امکاجیات  از بیشیتری  کارایی با اجدتواجسته مخلوط کشت از

 را بیشیتری  ایعلوفیه  بییومس  و کیرد   برداریبهر  موجود

 کشیتی  تیک  بیر  آجهیا  مخلیوط  کشیت  درجتیجه و کنند تولید

 دارد. ارجحیت
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 نسبی عملکرد و زمین برابری نسبت بر شنبلیله و جو مختلف های تركیب تأثیر تحت دامی كود سطوح اثر مقایسه . 5 جدول

 هایجسبت

 کشت

 زمین برابری جسبت

(LER، 

 مجموع  شنبلیله جزئی جسبت  جو جزئی جسبت

 دامی کود  دامی کود  دامی کود

F1 F2 F3 F4  F1 F2 F3 F4  F1 F2 F3 F4 

C1 - - - -  - - - -  - - - - 

C2 - - - -  - - - -  - - - - 

C3 511/0 523/0 540/0 592/0  142/0 146/0 151/0 156/0  653/0 669/0 691/0 784/0 

C4 267/0 272/0 332/0 380/0  280/0 287/0 312/0 331/0  547/0 559/0 644/0 711/0 

C5 106/0 155/0 167/0 181/0  517/0 541/0 550/0 584/0  623/0 696/0 717/0 765/0 

C6 905/0 996/0 000/1 000/1  070./0 070/0 076/0 079/0  975/0 060/1 070/1 070/1 

C7 883/0 905/0 931/0 994/0  158/0 161/0 171/0 172/0  040/1 060/1 100/1 160/1 

C8 694/0 717/0 789/0 897/0  259/0 269/0 273/0 284/0  953/0 986/0 060/1 180/1 

 های جسبت

 کشت

 جسبی عملکرد

(RYT، 

 مجموع  شنبلیله جزئی جسبت  جو جزئی جسبت

 دامی کود  دامی کود  دامی کود

F1 F2 F3 F4  F1 F2 F3 F4  F1 F2 F3 F4 

C1 - - - -  - - - -  - - - - 

C2 - - - -  - - - -  - - - - 

C3 523/0 540/0 511/0 592/0  156/0 151/0 142/0 146/0  680/0 692/0 654/0 738/0 

C4 332/0 272/0 267/0 380/0  312/0 287/0 280/0 331/0  644/0 558/0 548/0 711/0 

C5 106/0 155/0 167/0 181/0  541/0 517/0 550/0 584/0  647/0 673/0 672/0 765/0 

C6 000/1 996/0 905/0 000/1  076/0 079/0 770/0 070./0  070/1 070/1 983/0 070/1 

C7 931/0 883/0 905/0 994/0  161/0 158/0 171/0 172/0  090/1 040/1 070/1 160/1 

C8 897/0 694/0 717/0 789/0  284/0 273/0 269/0 259/0  180/1 968/0 987/0 040/1 

F: 1  2 3 است هکتار در دامی کود تن 36 و 24  12  0 ترتیب به 4 و. 

C: 1  2  3  4  5  6  7 شینبلیله   %100 شنبلیله  %75 + جو %25 شنبلیله  %50 + جو %50 شنبلیله  %25 + جو %75 جو  %100 هایجسبت ترتیب به 8 و 

 .هستند شنبلیله %50 + جو %100 و شنبلیله %3/33 + جو %100 شنبلیله  %6/16 + جو 100%
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 جشیان  سبز ماش و ذرت مخلوط کشت در تحقیقی جتای،

 درصید  100 تیمار به ،  = 43/1LER) حدود بیشترین که داد

 مخلیوط  تیمارهیای  داشیت.  تعلیق  میاش  درصد 50 + ذرت

 مخلییوط هییایتیمییار بییه جسییبت بییاالتری LER از افزایشییی

 از بهتیر  اسیتفاد   دلییل  بیه  امر این که برخوردارجد جایگزینی

 اسیت  تیمار این در غذایی مواد و آب جور  جظیر موجود مناب 

 و سییا   جخیود  مخلیوط  کشت روی بر جیز ایمطالعه در .]9[

 جسیبت  بیاالترین  دییم  شیرایط  در علوفه تولید منظور به جو

 جخیود  درصید  100 + جو درصد 100 تیمار در زمین برابری

 .]6[ شد گزارش ، = LER 22/1) حدود برابر سیا 

 

  رقابتی هایشاخص

 تیمیاری  جسیبت  در جیو  بیرای  کل جسبی عملکرد بیشترین

 }سطح سطح دو در شنبلیله درصد 6/16 + جو درصد 100

 برابیر  )صیفر،{  شیاهد  و دامی کود هکتار در تن 36 کودی

 کیود  هکتیار  در تن 36 کودی سطح در شنبلیله برای و یک

 درصیید 75 + جییو درصیید 25 تیمییاری جسییبت در و دامییی

 ،.5 )جیدول  شید  مشاهد  ،RYT = 584/0) حدود شنبلیله

 مخلیوط  هایجسبت در شنبلیله جسبت افزای  با طورکلی  به

 یابدمی افزای  شنبلیله جسبی عملکرد افزایشی و جایگزینی

 بیه  باتوجیه  کند.می صدق جیز جو در افزایشی روجد این که

 افزایشیی  هیای تیمیار  در خشیک  میاد   عملکرد بودن باالتر

 داریمعنیی  طیور  بیه  تیمارهیا  ایین  در کیل  جسیبی  عملکرد

 از بیاالتر  عملکردهیای  تیمارها این در و است یافته افزای 

 کیه  است شد  مشاهد  یک، از بیشتر RYT) خال. کشت

 کشیت  در گییا   دو ایین  عملکیرد  برتیری  جشیاجگر  امر این

 درصید  75 + جو درصد 25 مخلوط کشت در بود. مخلوط

 کیود  سطوح تمامی در شنبلیله جزء جسبی عملکرد شنبلیله 

 سییایر در ولییی بییود  جییو جسییبی عملکییرد از بیشییتر دامییی

 تمیامی  در جیو  جسیبی  عملکیرد  مخلیوط  کشت های جسبت

 مخلیوط  کشیت  در بیود.  شنبلیله از باالتر دامی کود سطوح

 گییا   و داد جشان را باالتری جسبی عملکرد جو جخود  و جو

 جسیبت  بیا  جو و گاوداجه مخلوط کشت در .]19[ بود غالب

 جسیبی  عملکیرد  جییز  گاوداجه درصد 40 + درصد 60 کشت

 مقیدار  ایین  کهدرحالی بود  ،RYT = 53/0) حدود گاوداجه

 بیودن  غالب دلیل که داد جشان افزای  2 حدود تا جو برای

 کنید  رشید  و گنیدمیان  سیری   رشید  تیوان میی  را جو رشد

  .]26[ داجست رشد دور  ابتدای در بقوالت

 جسیبت  در جیو  بیرای  جسیبی  ازدحیا   ضریب بیشترین

 سطح دو در شنبلیله درصد 6/16 + جو درصد 100 تیماری

 )صفر،{ شاهد و دامی کود هکتار در تن 36 کودی }سطح

 هکتیار  در تن 36 کودی سطح در شنبلیله برای و یک برابر

 درصید  75 + جو درصد 25 تیماری جسبت در و دامی کود

 ،.6 )جیدول  شید  مشاهد  ،= RCC 584/0) حدود شنبلیله

 ترکییب  در جیو  بیرای  غالبییت  ضیریب  بیشیترین  همچنین

 دو در شیینبلیله درصیید 6/16  + جییو درصیید 100 کشییت

 شیاهد  و دامیی  کود هکتار در تن 36 کودی )جسبت سطوح

 در ،.6 )جدول شد حاصل ، = 923/0RCC) حدود )صفر،

 در شیینبلیله درصید  75 + جییو درصید  25 مخلییوط جسیبت 

 اسیت.  تیری قیوی  رقییب  شینبلیله  دامی کود سطوح تمامی

 هیر  جسبی سهم افزای  با جیز ،RCC) جسبی ازدحا  ضریب

 ،RCC) مقیدار  اجیداز   هیر  یافیت.  افزای  مخلوط در جزء

 کشیت  در جیزء  دو هیر  کیه  اسیت  معنی بدان باشد بزرگتر

 درمجموع و دارجد یکدیگر بر کمتری رقابتی اثرات مخلوط

 گییا   مخلیوط   کشیت  در یابید. میی  افزای  سیستم کارآیی

 گییا   عنیوان  بیه  تر منفی ،A) و کمتر ،RCC) از برخوردار

 غالب جزء عنوان به مخلوط کشت در دیگر گیا  و مغلوب

 75 + جیو  درصد 25 ترکیب در .]21 و 11[ گرددمی تلقی

 در شینبلیله  دامیی  کیود  سیطوح  تمیامی  در شینبلیله  درصد

 جسیبت  باالتری ازدحامی ضریب از 584/0 تا 517/0 گستر 

 از جیو  کشیت   های جسبت سایر در و بود برخوردار جو به

  بود. برخوردار شنبلیله به جسبت باالتری ازدحامی ضریب
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 مثبیت  عالمیت  با گوجه غالبیت ضریب اینکه به باتوجه

 جیز و ]29[ است مخلوط ترکیب در گوجه آن غالبیت گربیان

 75 + جیو  درصید  25 تیمیار  بیرای  حاصیل  جتای، براسا 

 درصید  50 تیمیار  دامیی  سطوح برخی در و شنبلیله درصد

 جو برای غالبیت ضریب شاخ. شنبلیله  درصد 50 + جو

 همچنیین  ،.6 )جدول مغلوب، گیا  عنوان به )جو شد منفی

 عنوان به شنبلیله و غالب گیا  عنوان به جو هاتیمار سایر در

 در میوارد  اکثیر  در طورکلی  به است. جمایاجگر مغلوب جزء

 جزء عنوان به بقوالت غیربقوالت  و بقوالت مخلوط کشت

 16[ اسیت  بیود   کنند  غلبه جزء غیربقوالت گیا  و مغلوب

 در جیزء  هیر  کشت جسبت افزای  با تحقیق  این در .]23و

 افیزای   غالبیت ضریب براسا  آن رقابت قدرت مخلوط 

 جیزء  در عملکیرد  افیزای   جبراجیی  حالت این است. یافته

 در مغلوب جزء در عملکرد کاه  و )غالب، کنند  سرکوب

 بیردارد:  در را ممکین  حالت سه مخلوط کشت هایسیستم

 ییک،   از بزرگتیر  RCC و LER )مقیادیر  1عملکیرد  برتری

 و ییک،  از کیوچکتر  RCC و LER )مقیادیر  2عملکرد زیان

 ییک،   بیا  برابیر  RCC و LER )مقیادیر  3واسط حد حالت

 6/16 + جیو  درصید  100 هیای تیمیار  اسیا   این بر .]15[

 و شینبلیله  درصید  3/33 + جیو  درصد 100 شنبلیله  درصد

 عملکیرد  برتیری  از شینبلیله  درصید  50 + جو درصد 100

 کشیت  هیای جسیبت  این در مخلوط اجزای و بود برخوردار

 اجد.داشته یکدیگر با  4تکمیلی حالت

 .بود جو یبرتر از یحاک گوجه دو بتیرقا قدرت یسهمقا

 دو از ییک  هیر  سهم که یزماج داشت اظهار توان می واق  در

 آن یابید   ی افیزا  مخلوط یبترک در یگرید به جسبت یا گ

 تیا  رقابیت  تیوان  درواق  برعکس. و شد خواهد غالب یا گ

 یعنیی  باالسیت  اولییه  رشید  سرعت به مربوط زیادی اجداز 

                                                           
1 . Yield advantage 
2 . Yield disadvantage 

3 . Intermediate 

4 . Complemetarity  

 بیه  رشید   اولییه  مراحیل  در کیه  جیو  ماجند گیاهاجی معموالا

 بیه  بنیا  هسیتند.  تیری  قیوی  رقیب یابند  می استقرار سرعت

 ارزییابی  بیرای  تیری مناسیب  معییار  CR شیاخ.  گزارشی

 در و ]27[ اسییت مخلییوط کشییت اجییزای رقابییت تواجییایی

 تواجیایی  A و RCC ماجنید  دیگیر  هیای شیاخ.  بیا  مقایسه

 مقادیر دارد. مخلوط کشت در رقابت ارزیابی در را بیشتری

CR معنیی  بدین مخلوط در جزء یک برای یک از کوچکتر 

 یک عنوان به و دارد کمتری رقابتی اثرات جزء آن که است

 گردد.می تلقی مخلوط کشت برای مطلوب همرا  گیا 

 50 + جیو  درصد 50 کاشت هایجسبت در جتای، مطابق

  مقادیر شنبلیله درصد 75 + جو درصد 25 و شنبلیله درصد

CR بیه  جیو  شیرایط  این در و است یک از کمتر جو برای 

 کیه  اسیت  شینبلیله  بیا  مخلیوط  در مطلوب گیا  یک عنوان

 کیارایی  و عملکیرد  ولی دارد  کمتری بسیار رقابتی تواجایی

 ،.6 )جیدول  است سایرین از کمتر تیمار سه این در سیستم

 یییک کییارآیی و بییاروری جهایییت در کییه دیگییری شیاخ. 

 وریبهر  شاخ. سازد می جمایان را مخلوط کشت سیستم

 هیای تیمیار  تمیا   برای 6 جدول در که است ،SPI) سیستم

 شیاخ.  بررسیی  در است. گردید  محاسبه مخلوط کشت

 جسیبت  در کیه  گردید مشخ. ،SPI) مخلوط کشت تولید

 100 کشیت  ترکییب  بیا  دامیی  کود هکتار در تن 36 کودی

 از ،SPI = 29/2933) شینبلیله  درصید  3/33 + جیو  درصد

 ایین  بیودن  بیاالتر  بیود.  برخیوردار  تولیید  شاخ. حداکثر

  است. مخلوط سیستم کارآیی افزای  جشاجگر شاخ.

 بیشیتر  جو تراکم آجها در که هاییتیمار در اسا  این بر

 بیاالترین  افزایشیی،  هیای )تیمیار  است خود مطلوب حد از

 در جو  و باقال مخلوط کشت در آمد. دست به ،SPI) مقدار

 بیشیترین  جیو  درصد 100 + باقال درصد 37 کشت ترکیب

 ،SPI) شییاخ. براسییا  ،SPI = 2940) کییارآیی میییزان

 در سیسیتم  وریبهیر   شیاخ.  باالترین .]10[ آمد دست به

 گاوداجیه  بوته 20 + مترمرب  در جو بوته 300 کشت ترکیب
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 پیهوه ،  ایین  در در داجیه  گاو تراکم )کمترین مترمرب  در

 جهیت  را تیمیاری  ترکیب این و بود هاتیمار سایر از بیشتر

 تحقیقیات  .]16[ کردجد توصیه گاوداجه با جو مخلوط کشت

 کیه  هاییتیمار در داد  جشان لوبیا و ذرت مخلوط کشت در

 100 هایتیمار ) بود خود مطلوب حد از بیشتر ذرت تراکم

 150 + لوبییا  درصید  50 و جیو  درصید  15 + لوبییا  درصد

  .]5[ است آمد  دست به SPI مقدار بیشترین ذرت،  درصد

 

   گيرینتيجه

 تیأثیر  بییاجگر  شنبلیله و جو عملکرد بررسی از حاصل جتای،

 عملکرد بر مؤثر عوامل بر زراعی مدیریت و محیطی شرایط

 کیه طیوری  بیه  بود  شنبلیله و جو خشک ماد  عملکرد ماجند

 و افزایشیی  تیمارهای در جو خشک ماد  عملکرد بیشترین

 جسیبت  مییزان  بیشیترین  شید.  حاصل جو خال. کشت در

 کشییت یییبترک بییه متعلییق ،LER = 18/1) زمییین برابییری

 جسیبت  در شینبلیله  درصید  50 + جیو  درصد 100 مخلوط

 حیداکثر  همچنیین  بیود   دامیی  کود هکتار در تن 36 کودی

 6/16 + جییو درصیید 100 ترکیییب در جییو رقابییت جسییبت

 و ،= CR 18/2) کیودی  سیطح  بیاالترین  در شنبلیله درصد

 + جیو  درصید  25 جسیبت  در شنبلیله رقابت جسبت حداکثر

 شد مشاهد   = CR)7/1) شاهد تیمار در شنبلیله درصد 75

 رقیابتی  تیوان  از جیو  کیه  است آن از حاکی مطلب این که

 حیداکثر  همچنیین  بود. برخوردار شنبلیله به جسبت باالتری

 هکتار در تن 36 کودی جسبت در سیستم وری بهر  شاخ.

 درصید  3/33 + جو درصد 100 کشت ترکیب با دامی کود

 باتوجیه  مجموع در شد. حاصل ،SPI = 29/2933) شنبلیله

 شاخ. و زمین از وریبهر  جسبت میزان بیشترین اینکه به

 50+ جیو  درصید  100 کشیت  ترکییب  دو در سیستم تولید

 در شنبلیله درصد 3/33 + جو درصد 100 و شنبلیله درصد

 شید   حاصیل  دامیی  کیود  هکتیار  در تین  36 کودی جسبت

 هکتار در تن 36 کودی سطح در افزایشی کشت های جسبت

 همچنیین  بودجید.  آزمیای   ایین  در تیمیاری  ترکیب بهترین

 هیای جسیبت  در غالبییت  شیاخ.  و زمین از برابری جسبت

 هکتیار  در تن 36 کاربرد با و یک از بزرگتر افزایشی کشت

 و جیو  مطالعه این در بنابراین ت اس شد  حاصل دامی کود

 مخلیوط  کشیت  هیای ترکییب  در سیازگار  گوجه دو شنبلیله

  شدجد. معرفی
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