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Abstract
Background and Objectives
One of the key strategies in sustainable agriculture is to restore diversification into agricultural
ecosystems and its effective management. The results of various studies have shown that the
ecological advantage of intercropping is due to the efficient use of environmental resources. The
purpose of mixed cultivation experiments, especially forage plants, is to increase the yield of
forage in quantitative and qualitative terms, maintain the ecological balance and stabilize the
system.

Materials and Methods
In order to compare the forage yield and determine the best planting ratio in mixed cropping of
Triticale, Barley, Crimson clover (Trifolium incarnatum L.), and Vicia sativa, an experiment was
conducted based on the complete randomized block design with sixteen treatments and three
replications in paddy fields of Rice Research Institute of Iran (Rasht) during 2012-2014 for two
years. Experimental treatments included pure planting of Triticale, Crimson clover, Vicia sativa,
and Barley, planting mixtures of Triticale and Crimson clover with ratios of 70:30, 50:50 and
30:70, planting mixtures of Triticale and Vicia sativa with ratios of 70:30, 50:50 and 30:70,
planting mixtures of Barley and Crimson clover with ratios of 70:30, 50:50 and 30:70 as well as
planting mixtures of Barley and Vicia sativa with ratios of 70:30, 50:50 and 30:70. The studied
traits included plant height, number of stems, number of tillers, number of plants per m2, fresh
forage yield, dry forage yield as well as land equivalent ratio (LER) values for fresh and dry
forages. The obtained data were analyzed by SAS software and mean comparisons were
performed using LSD test.

Results
The results of analysis of the variance showed significant differences between the experimental
treatments in most traits. Mean comparison showed that planting ratio of 30% Vicia sativa + 70%
Triticale had maximum fresh and dry forage yields with averages of 48844 and 15269 kg. ha-1,
respectively. Most treatments had LER of greater than one. Planting ratio of 70% Triticale and
30% Vicia sativa showed LER values of 1.31 and 1.54 for fresh and dry forage yields. The

Rabiee and Farahdahr: Evaluation of Yield and …

364

treatment is recommended for planting in paddy fields of Guilan area due to its relative
advantage with respect to other planting ratios.

Discussion
Considering that the main objectives of crop forage production in rice paddy fields are the
optimum use of paddy fields, sustainability of rice production, production of forage for livestock,
and increasing farmers' incomes, the cultivation of all treatments tested as pure and mixed crops
in rotation with rice has no problem with regard to the interference of harvesting of the forages
with the time of cultivating the seedling rice.
Keywords: Crimson clover, Cropping pattern, Land equivalent ratio, Triticale ,Vicia sativa
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چکیده
بهمنظور مقایسه عملکرد علوفه و تعیین بهترین نسبت کاشت در کشت مخلوط تریتیکاله ،جو ،شبدر الکی و ماشک
علوفهای ،آزمایشی در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی شامل شانزده تیمار در سه تککرار طکی دو سکال زراعکی
 3123-3129و  3129-3121در اراضی شالیزاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا شد .تیمارهای آزمایشکی
شامل کشت خالص تریتیکاله ،شبدر الکی ،ماش

علوفهای و جو و کشت مخلوط تریتیکاله و شبدر الکی به نسبتهای

 07: 07 ،17: 07و ،07: 17کشت مخلوط تریتیکاله و ماش

علوفهای به نسکبتهکای  07: 07 ،17: 07و ،07: 17کشکت

مخلوط جو و شبدر الکی به نسبتهای  07: 07 ،17: 07و 07: 17وکشت مخلوط جو و ماش

علوفهای به نسبتهکای

 07: 07 ،17: 07و 07: 17بودند .نتایج نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از نظر اکثر صکاات مکورد ملالعکه تاکاوت
معنیداری وجود داشت .مقایسه میانگین دادهها نشان داد که کشت مخلوط  07درصد تریتیکاله و  17درصکد ماشک
علوفهای ،با میانگین عملکرد  48844و  30952کیلوگرم در هکتار بهترتیب بیشترین عملکرد علوفه تکر و خشک
بود .نسبت برابری زمین در اغلب تیمارهای کشت مخلوط بزرگتر از ی
تریتیکاله و  17درصد ماش

را دارا

بهدستآمد .تیمارکشت مخلوط  07درصکد

علوفهای با نسبت برابری زمین  3/13و  3/04بهترتیب برای علوفه تر و خشک

نسکبت بکه

سایر نسبتهای کشت از برتری قابل مالحظهای برخوردار بود و بهعنوان مناسکبتکرین الگکوی کشکت مخلکوط در
اراضی شالیزاری استان گیالن قابل توصیه میباشد.
کلیدواژهها :الگوی کشت ،تریتیکاله ،شبدر الکی ،ماش

مقدمه

علوفهای ،نسبت برابری زمین

تجدیدنظر و استفاده از شایوههاای جدیاد مادیریتی تولیاد

امروزه نظامهاای کشااورزی در راساتای پاایین آوردن

محصول تأکید دارناد ( ;Vrignon-Brenasa et al., 2015

استفاده از نهادههای خارجی ،اصاحح روشهاای مادیریتی

 .)Amossea et al., 2013یكای از راهکارهاای کلیادی در

با رویكارد کااهآ آراار م ارس زیساتمحیطای ناشای از

کشاااورزی پایاادار ،بازگرداناادن تنااو بااه بااومنظااامهااای

مصاارب باایآ از وااد مااواد شاایمیایی ،وفا واصاال یزی

کشاورزی و مدیریت ماؤرر آن اسات .نتایج پاووهآهاای

خاک و جبران هزینههای رو به افزایآ تولید بار رارورت

کشاات

م تلا

نشااان داده اساات کاه برتااری اکولوژیا
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م لااو  ،نتیجااه اسااتفاده کارآمااد از منااابع محیطاای اساات

مطلااوس ،از عماادهتاارین عااواملی محسااوس ماایشااوند کااه

( .)Wang et al., 2015در صورتی که اجزای کشت م لاو

موجبات تداوم کشات و تولیاد جاو را فاراه آورده اسات.

از نظر استفاده از منابع محیطی رشاد تفااوت داشاته باشاند،

کشات م لو ماش

استفاده مؤررتری از نور ،آس و مواد غذایی نسبت به کشت

تریتیكالاااه رااامن وفایااات فیزیكااای بوتاااههااااا از خطاااار

جداگانه خواهند داشت (.)Doroudian and Fateh, 2012

خوابیاادگی ،در کنتاارل رشااد علااا هاااای هااارز ،کااااهآ،

زراعت م لو به کشت

زمااان رساایدگی و افاازایآ عملكاارد بااذور ایااان گیاهاان

خالص وقتی است که رقابت بینگونهای بارای مناابع رشاد

باااه دلیااا جلاااوگیری از خوابیااادگی ماااؤرر ماایباشاااد

به عبارت دیگر برتری بیولوژی

نسبت به رقابت درون گونهای کمتار باشد (

Banik et al.,

با جاو ،یاوالب ،گناادم ،چاااودار و

(.)Ceglarek et al., 2004

 .)2006بهعاحوه امكاان کنتارل علا هاای هارز ،کااهآ

با توجه به نقااآ کااشت م لااو در دسااتیابی بااه

خسارت آفات و بیماریها و افزایآ تنو زیستی ،کااهآ

اهداب کشاورزی پایادار و همنناین نتاایج امیادب آ و

تولید ،موازنه در امر تغذیاه ،واصال یزی خااک و

قاب قبول کشت م لو بقوالت و غحت در سایر مناطق

نیز افزایآ مقدار تولید در واواد ساطن نسابت باه کشات

کشور و عدم وجود تحقیقات مدون در خصود کشات

خالص ،ویوگیهای کارکردی منحصر به فاردی را فاراه

م لو چهار نو گیاه مورد آزماایآ در شارای آس و

میسازد ( Maoa et al., 2014; Nassiri Mahallati et al.,

هوایی استان گیحن و بهمنظور مطالعه بیشتر جهات تعیاین

ریس

 )2014; Vrignon Brenasa et al., 2015که موجب شده
است تا این ناو نظاامهاای زراعای قارنهاا در کشااورزی
معیشتی نقآ مهمی در تأمین مواد غذایی داشته باشند و در
وال وارر نیز جایگاه خاصی را در طراوی بوم نظاامهاای
زراعای پایادار باه خاود اختصااد دهناد (

Mikic et al.,

.)2014
اکثر آزمایشات کشت م لو علوفه ،شاام گیاهاان
خانواده بقوالت و غحت میباشد .گیاهان غاحت از نظار
سرعت رشد و تولید ماده خش

دارای برتری بوده ولای

از نظر میزان پروتئین و بسیاری از ماواد مغاذی ماوردنیااز
دام ،رعی

هستند که این نقص با کشت توأم با بقوالت

قاب اصحح میباشد (.)Javanmard et al., 2009
از جمله گیاهانی که کشت م لو آنهاا در ساالهاای
اخیر مورد توجه قرار گرفته ،میتوان گیاهانی چون تریتیكاله
( ،)Triticosecale Wittmackجاو ( Hordeum vulgare

 ،)L.شاابدر برساای ( )Trifolium alexandrium L.و
ماش

علوفهای ( )Vicia sativaرا نام برد .جو در باین

گیاهان دانهای از وسیعترین دامنه سازگاری برخاوردار باوده

بهترین نسبت کشت جهت تولید علوفه ،این آزماایآ بااا
هادب ارزیاابی عملكاارد علوفاه و برخای شااخصهاای
سودمندی در کشت م لاو گرامینه با لگوم علوفهای در
اراری شالیزاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشات
به صورت کشت دوم پس از برداشت برنج طراوای و باه
مروله اجرا در آمد.

مواد و روشها
این آزمایآ در قالب طرح بلوکهاای کاما تصاادفی
باااا ساااه تكااارار در ساااالهاااای زراعااای  9319-9312و
 9312-9313در ارارای شااالیزاری مؤسسااه تحقیقااات باارنج
کشاور در رشات اجارا گردیااد .تیمارهاای آزمایشای شااام
کشاات خااالص تریتیكالااه ،شاابدر الکاای ( Trifolium

 ،)incarnatumماش

علوفاهای و جاو و کشات م لاو

تریتیكاله و شبدر الکی باه نسابتهاای  31: 31 ،31: 11و31
 ،11:کشااات م لاااو تریتیكالاااه و ماشاا

علوفاااهای باااه

نسبتهای  31: 31 ،31: 11و ،11: 31کشات م لاو جاو و
شبدر الکی به نسبتهای  31: 31 ،31: 11و 11: 31و کشات
علوفهای به نسبتهای 31: 31 ،31: 11

و در مقابله با شارای تانآ محیطای نسابت باه ساایر غاحت

م لو جو و ماش

متحم تر مایباشاد .ساازگاری اکولاوژیكی وسایع ،قابلیات

و 11: 31بهصورت ردیفی و با توجه به مقادیر بذر ذکارشاده

استفاده متعدد در تغذیه انسان و دام و تولید مالات باا کیفیات

بهطور جداگانه برای هر تیمار محاسبه و کشت شدند .مقادار
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مصاارب بااذر شاابدر الکاای (رقا الباارز  31 )9کیلااوگرم در

میانگین آنها به عنوان تراک بوتاه هار یا

از کارتهاا

هكتار و میزان بذر تریتیكاله (رقا ژوانیلاو )12-و جاو (رقا

تعیااین شااد .برداشاات شاابدر الکاای و ماشا

در ابتاادای

بااهرخ)  931کیلااوگرم در هكتااار و ماشا

علوفااهای (رق ا

مراغه) 921کیلوگرم در هكتار در نظر گرفته شاد (

گلدهی که مصادب با شیریشدن دانه در تریتیكاله و جو
بود ،در اواخر فروردین انجام شد .جهت تعیاین عملكارد

Rabiee,

 .)2015هر کرت در ده خ به فاصله  21سانتیمتر و به طول

علوفه تر در واود سطن با واذب خطاو کنااری و نای

 6متر بهصورت ردیفی و با توجه به مقاادیر باذر الزم و ناو

متاار از باااال و پااا ین هاار کاارت بااهعنااوان اراار واشاایهای،

گیاه برای هر تیمار کشت شد .کاشت بذور بهصورت دستی

عملیات برداشت صورت گرفته و بحفاصله توزین شدند.

و در اواس آبانماه صورت پاذیرفت .فواصا باین تیمارهاا

کیلاوگرم

ی

برای اندازهگیری عملكرد علوفه خشا

یا

متر و بین تكرارها دو متار در نظار گرفتاه شاد .الزم باه

علوفه تر از هر تیمار بهطور تصاادفی انت ااس و نموناههاا

ذکر است که زمین مورد نظر زیر کشت برنج باوده و بعاد از

بهمدت  38سااعت در دساتگاه آون در دماای  11درجاه

برداشت علوفه از تیمارهای آزمایشای در هار دو ساال ماورد

سانتی گراد خشا

و تاوزین شادند .عملكارد علوفاه بار

آزمایآ ،کشت برنج رق هاشامی صاورت گرفات .بعاد از

اساااو رطوباات  93درصااد تعیااین شااد .جهاات ارزیااابی

برداشت برنج در شهریور ماه ،باهمنظاور آماادهساازی زماین

سودمندی محصول علوفه م لو و ت

کشتی از شاخص

جهت کشات گیاهاان علوفاهای ماوردنظار ،عملیاات شا

نسابت براباری زماین (()Land Equivalent Ratio)LER

وداق با استفاده از رتیواتور طی دو مروله در عماق 91-93

اسااتفاده شااد کااه باار اساااو فرمااول زیاار محاساابه شااد

سانتیمتار انجاام گرفات .قبا از اجارای آزماایآ ،از عماق

(.)Mazaheri, 1998

صاافر تااا  31سااانتیمتااری خاااک ،نمونااه مرکباای تهیااه و
خصوصیات فیزیكی و شیمیایی آن در آزمایشاگاه خااک و

کااه در معادلااه فااو  =Yijعملكاارد گیاااه اول در کشاات

آس مؤسسه تحقیقات بارنج کشاور تعیاین شاد (جادول .)9

م لو  =Yii ،عملكرد گیاه اول در کشات خاالص=Yji ،

مقدار کود نیتروژن ت صیصیافته برای هر تیمار به میازان 31

عملكرد گیاه دوم در کشت م لو و  =Yjjعملكرد گیاه

کیلوگرم در هكتار کود اوره ،کود فسفات آمونیوم به میازان

دوم در کشت خالص است.

 931کیلاوگرم در هكتااار و سااولفات پتاساای بااه مقاادار 931

قب از انجام تجزیه مرکاب بارای هار دو ساری تجزیاه،

کیلوگرم در هكتاار بار اسااو توصایه ب اآ خااک و آس

جهت اطمیناان از یكناواختی واریاانس خطاای آزمایشای از

موسسه تحقیقات برنج کشور به مزرعاه دادهشاده و عملیاات

آزمااون بارتلاات اسااتفاده گردیااد .تجزیااه مرکااب بااا فاار

دیس ا زدن صااورت گرفاات 31 .کیلااوگرم کااود اوره نیااز

تصادفی بودن سال و رابت باودن تیمارهاای آزمایشای بارای

بهصورت سرک در مروله ساقه رفتن به مزرعه داده شاد .باه

صفات موردنظر صورت گرفت .به دلی یكنواختی واریانس

دلی کفایت نزوالت جوی در طول فص رشد گیاه ،آبیاری

خطای صفات برای تمامی آنها تجزیه مرکب به عم آماد.

صورت نگرفت و زراعت بهصورت دی انجاام شاد .قبا از

محاسبات آماری شام تجزیه واریانس با استفاده از نرمافازار

برداشت جهت محاسبه تعداد بوتاه در واواد ساطن (تاراک

) SAS (ver 9.1و مقایسه میانگینها توس آزماون  LSDدر

بوته در مترمربع) در چهاار نقطاه از هار کارت کاادر چاوبی

سطن اوتمال پنج درصد انجام شد.

مربعی (در ابعاد  1/3متر) انداخته و پس از شامارش بوتاههاا،

Table 1. Physical and chemical characteristics of soil in experimental site
EC
Soil depth
)(ds.m-1
)(cm

0-30

0.58

pH

O.C
)(%

Total N
)(%

6.7

1.14

0.102

Available Available P
)K (mg.kg-1) (mg.kg-1

13

163

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

Soil
texture

11

38

51

Clay
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بهعنوان قی باعث افازایآ ارتفاا در ایان تیماار باهویاوه در

نتایج و بحث

مقایسه با کشت خالص ماش

ارتااع بوته
نتایج واص از مقایسه میانگین مرکب دادهها بیاانگر آن

گردید .نتایج همننین بیاانگر

این مطلب است که رقابت درونگونهای لگوم مورد کشات

بود که ارر سال بین چهارگیااه ماورد مطالعاه تنهاا بار ارتفاا

در مقایسه با این رقابت در غاحت ،نسابت باه افازایآ ساه

شبدر الکی معنیدار شد (جدول  .)2ارتفا شابدر الکای در

کشت آن بیشتر بود که این امر میتواند باه دلیا فارم رشاد

سااال اول و دوم بااهترتیااب براباار بااا میااانگین  13/1و 61/9

این دو گیاه مرتب باشد .نتایج پووهآهاای (

سانتیمتربوده و در گروههاای مجازای آمااری قارار داشاتند

 )al, 2004نیز مؤید این مطلب اسات کاه اساتفاده از کشات

(جدول  .)2یكی از دالی ارتفا بیشتر شبدر الکای در ساال

م لاو ماش

با غحت ،بهویوه در ماورد گوناههااایی کاه

اول را میتوان به سبز شدن سریعتر شبدر الکی در ساال اول

دارای ساقههای راعی

آزمایآ مرتب دانست .مقایسه میانگین تیمارها نشان داد کاه

آنها جلوگیری مایکناد.

ارتفا بوته در کلیه تیمارهای ترکیبی کشت م لاو شابدر

تراکم بوته در واحد سلح

Sebahttin et

هساتند مفیاد باوده و از خوابیادگی

کشتی آن بیشتر باوده

نتایج واص از تجزیه واریانس نشان داد کاه باین شابدر

و در گروههای مجزای آماری قارار داشاتند (جادول  .)2باه

الکی و ماش

علوفهای از نظر صفت تراک بوتاه در واواد

نظر میرسد کاهآ نفوذ ناور باه کاانوپی و الیاههاای پاا ین

سطن تفاوت معنیداری مشاهده شد (جدول  .)3در مجماو

سبب کاهآ تجزیه اکسین و در نتیجه افزایآ میزان اکساین

تراک بوته شبدر الکی با میاانگین  316/1نسابت باه ماشا

در اندام ساقه شبدر الکی و ماش شده و در نتیجاه افازایآ

با میانگین  369/1بوته در گروه آماری متفاوت قارار داشات

ارتفاا در تیمارهاای کشات م لاو را ایجااد کارده اساات

(جدول  .)3همننین نتایج بیانگر آن بود که باین تریتیكالاه و

( .)Rabiee and Rajabian, 2011از ساوی دیگار افازایآ

جو از نظر تراک بوته تفاوت آماری معنیدار در سطن یا

الکی و ماش

علوفهای نسبت به ت

و 11درصاد گیاهاان

درصد وجود داشت .مقایسه میانگین نشان داد کاه تریتیكالاه

غله به دلی دارا بودن فاصله مناسب بوتهها از یكدیگر و عدم

با میانگین  391بوته در مقایساه باا جاو باا میاانگین  333بوتاه

ارتفا بوته در تیمار  31درصد ماشا

رقابت بین گونهای و استفاده بوتههای ماش

از گیاهان غلاه

دارای برتری بود (جدول .)3

Table 2. Mean comparison of the morphological traits of four plants in all planting ratios during
2012-2013 and 2013-2014 cropping seasons
No. of tillers
Triticale Barley

No. of stems
Crimson clover Vetch

Barley

)Height (cm
Crimson clover Vetch
Triticale

Treatments

7.8a

7.2a

3.5a

5.5a

85.2a

128.3a

96.2a

73.0a

2012-2013

7.7a

7.1a

3.5a

5.4a

85.1a

129.0a

95.9a

67.1b

2013-2014

Year

9.0a
7.9b
7.5b
6.7c

8.3a
7.2b
6.8bc
6.4c

3.8a
3.2b
3.7a
3.2b

6.2a
5.8ab
5.0b
4.9b

77.7b
85.9a
86.3a
90.8a

120.4c
127.4b
131.4ab
135.3a

77.5b
101.6a
100.7a
104.4a

63.7b
70.3a
71.6a
74.5a

1
2
3
4

Planting
ratio

7.8

7.2

3.5

5.5

85.2

128.6

96.1

70.0

Average

Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD test.
The order of treatments for the traits measured in crimson clover and forage vetch plants:
(1) Net cultivation of forage legumes, (2) 70% forage legumes + 30% forage cereals, (3) 50% forage legumes + 50% forage
cereals, (4) 30% forage legumes + 70% forage cereals.
The order of treatments for the traits measured in triticale and barley plants:
(1) 30% forage cereals + 70% forage legumes, (2) 50% forage cereals + 50% forage legumes, (3) 70% forage cereals + 30%
forage legumes, (4) Net cultivation of forage cereals.
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Table 3. Combined analysis of variance of the effect of planting ratios on the studied traits in all
planting ratios of forage legume and gramineae during 2012-2013 and 2013-2014 cropping seasons
Means of squares
Fresh forage yield
Dry forage yield

2360880ns
**38017910
*15567416
7850666
**30347520
2846901ns
3524285
14.63

30195257ns
**427859040
**293783740
42363558
**91263840
48462652ns
26654631
12.47

No of plant per m2

df

**4725
**67150
88.1ns
88.6
**19391.4
**1056.6
399.4
5.37

1
1
1
4
15
15
60
-

S.O.V

)Orthogonal (Crimson clover/ forage vetch
)Orthogonal (Triticale/ Barley
Year
Replication/ Year
Planting ratio
Planting ratio× Year
Error
)C.V (%

ns: not significant., * and **: significant at 5% and 1% Probability levels, respectively.

Table 4. Mean comparison of the studied traits of legume plants and gramineae plants during 20122013 and 2013-2014 cropping seasons
)Dry forage yield (kg/ha

)Fresh forage yield (kg/ha

No of plant per m2

12759a
12424a

41171a
42371a

376.9a
361.9b

Crimson clover
forage vetch

Legume

14202a
12857b

44353a
39840b

410.0a
353.0b

Triticale
Barley

Gramineae

Planting ratio

Treatment

Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD test.

نتایج تجزیه مرکب ارر نسبت کاشت بر تراک بوته را

ورارت باال و میزان بارندگی ک بهویوه در ابتدای کشت

درصاد معنایدار نشاان داد (جادول  .)3بار

در سال اول آزمایآ باعث عدم ایجاد شرای غرقاابی در

در سطن ی

اساو نتایج مقایساه میاانگین ،نسابت  31درصاد ماشا

شالیزار و ایجاد پوشآ گیاهی مناسبتر و رشاد رویشای

علوفهای  11 +درصد تریتیكاله و کاشت خاالص ماشا

بیشترشده که از جمله دالی افازایآ عملكارد علوفاه تار

علوفهای به ترتیب باا میاانگینهاای  312/6و  232/9بوتاه

درسااال اول آزمااایآ محسااوس ماایشااود (جاادول .)3

بیشترین و کمترین تراک بوته را بهدست آوردند (جدول

( Lamieh Hervani and Alizadeh )2012گاازارش

 .)3بهطورکلی با توجه به اصا اکولاوژیكی تاأریر بیشاتر

نمودند که اختحب سطوح عملكرد علوفه تر بین ساالهاا

رقابت درونگونه ای در مقایسه با رقابت بین گونهای و به

را می توان به میزان و پراکنآ بارندگی و همننین میازان

دلی فرم سایهانداز ،زاویه برگها و شاخص سطن بارگ

رویشی طای ساالهاای

در بقوالت علوفه ای همنون ماشا

علوفاهای و شابدر،

درجه ورارت در مراو م تل
اجرای آزمایآ نسبت داد.

تراک بوته نسبت به غحت کمتر گرفتهشده و در صورتی

مقایسه میانگین تیمارها مش ص کرد که تیماار نسابت

که تراک زیااد باشاد باا خاودتنظیمای واصا از رقابات

 31درصد ماش

علوفهای به ارافهی  11درصد تریتیكالاه

درون گونه ای ،تراک آن ها به واد مطلاوس مایرساد .از

با میاانگین عملكارد  38833کیلاوگرم در هكتاار بیشاترین

اینرو در کشت م لو در نسبتهایی که از نسبت بیشتر

عملكرد علوفاه تار را باه خاود اختصااد داده و کمتارین

بقوالت در مقایسه با غحت استفاده شاود از تاراک بوتاه

عملكرد نیز از کشت خالص ماشا

علوفاهای باا میاانگین

کاسته خواهد شد (.)Rabiee, 2012

 33361کیلوگرم در هكتار بهدست آمد (جدول .)3

عملکرد علوفه تر
نتایج واص از تجزیه مرکب نشان داد که ارر ساال و

از جمله دالیا برتاری عملكارد علوفاه تار در تیماار
نسبت  31درصد ماش

علوفهای  11+درصاد تریتیكالاه

درصاد

را میتوان به بیشتر بودن تراک بوته در این تیماار نسابت

معنیدار بود .شارای آس و هاوایی مناساب مانناد درجاه

داد .باااهطاااورکلااای افااازایآ عملكااارد در ایااان تیماااار

نسبت کشت بر عملكرد علوفه تر در ساطن یا
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Table 5. Mean comparison of the studied traits in all ratios of forage legume and gramineae during
2012-2013 and 2013-2014 cropping seasons
Dry forage yield
)(kg/ha

fresh forage yield
)(kg/ha

No of plant
per m2

13229a

43154a

369.8a

2012-2013

12423b

39656b

370.5a

2013-2014

40534c f
38664d g
abc
44779
46534ab
43030a f
g
34469
48844a
45536abc
41214b f
fg
37151
40146c-g
37818d-g
37229efg
43115a-e
43427a-d
39990c-g

413.3bc
326.0hi
443.5b
419.0c
367.3ef
232.1j
472.6a
406.0cd
348.0fgh
317.3i
359.0fg
388.0de
335.3hi
369.3ef
368.7ef
336.3ghi

-

)Triticale (70%
)Triticale (50%
)Triticale (30%
)Barley (100%
)Barley (70%
)Barley (50%
)Barley (30%
)Barley (70%
)Barley (50%
)Barley (30%

Year

)Gramineae (%
)Triticale (100%
)Triticale (70%
)Triticale (50%
)Triticale (30%

)Legume (%

)Crimson Clover (100%
)Crimson Clover (30%
)Crimson Clover (50%
)Crimson Clover (70%
)Vetch (100%
)Vetch (30%
)Vetch (50%
)Vetch (70%

-

Planting ratio

14556ab
8278e
15085a
14554ab
12324cd
7534f
15269a
14803ab
12824bcd
14384abc
12843bcd
13906abc
12325cd
12722bcd
11452d
12365cd

-

Treatment

)Crimson Clover (30%
)Crimson Clover (50%
)Crimson Clover (70%
)Vetch (30%
)Vetch (50%
)Vetch (70%

Means in each column, followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level using LSD test.

را می توان به کاهآ میزان ک رقابت باهواساطه کااهآ

معناای داری برخااوردار بااود (جاادول  )3کااه ایاان برتااری

رقابت درونگونه ای در کشات م لاو مارتب دانسات.

می تواند به دلی بیشتر بودن تراک بوته و ارتفا تریتیكاله

افزایآ عملكرد در تیمارهاای باا نسابتهاای بیشاتر غلاه

مرتب باشد.

نشاندهنده این مطلاب اسات کاه غاحت باهدلیا تاراک

بر اساو نتاایج تجزیاه مرکاب باین ساالهاای ماورد

مطلوس ،ارتفا زیاد ،پنجه دهی مناسب و استفاده بهتار از

آزماااایآ از نظااار عملكااارد علوفاااه خشا ا

عوام ا محیطاای ،رشااد مطلااوبی را بااهدساات آورده و در

معنیداری در سطن پنج درصد وجود داشت و ساال اول

نتیجااه دارای عملكاارد علوفااه بیشااتری بودنااد)2012( .

با میانگین  93221کیلوگرم در هكتار نسبت باه ساال دوم

 Nakhzari Moghaddamنیز نتایج مشاابهی را از کشات

بااا میااانگین  92323کیلااوگرم در هكتااار از برتااری قاب ا

م لو ماش و ذرت علوفهای گزارش نمود که باا نتاایج

محوظهای برخاوردار باود .درجاه وارارت بااال و میازان

بهدستآمده از آزمایآ وارر مطابقت دارد.

بارندگی ک باه ویاوه در ابتادای کشات از دالیا اصالی

عملکرد علوفه خش

افاازایآ عملكاارد علوفااه خش ا

اخاااتحب

درسااال اول آزمااایآ

نتایج تجزیه مرکب دادهها نشان داد که بین تیمارهای

محسوس میشود (جدول  .)3نتایج تجزیاه مرکاب نشاان

درصاد

در

تریتیكاله و جو اختحب معنیداری در سطن ی

وجااود داشاات (جاادول .)3تیمااار تریتیكالااه بااا میااانگین
عملكرد علوفه خش

 93212کیلوگرم در هكتار نسابت

به جو باا میاانگین  92831کیلاوگرم در هكتاار از برتاری

داد که ارر نسبت کاشات بار عملكارد علوفاه خشا
سطن ی

درصد معنیدار بود (جدول  .)3مقایسه میانگین

نشان داد که تیمار نسبت  31درصاد ماشا

علوفاهای +

 11درصد تریتیكاله با میانگین  93261کیلوگرم در هكتار
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نسبت برابری زمین ))LER
بررسی شاخص نسبت برابری زماین نشاان داد کاه کلیاه

نیز از تیمار کشت خالص ماشا

علوفهای با میانگین  1333کیلوگرم در هكتار بهدستآمد

تیمارهای کشت م لو به جز تیماار ( 31درصاد جاو 11 +

در تیماار

درصد شبدر الکی باا میاانگین 1/18و  31درصاد جاو 31 +

علوفه ای  11 +درصد تریتیكاله نسابت

درصد شبدر الکی با میانگین  ،)9دارای نسبت برابری زماین

به سایر الگوهای کشت م لو می تواند ناشی از افزایآ

بزرگ تار از یا

هساتند و ایان موراو وااکی از مزیات

تااراک و همننااین الگوهااای مكم ا اسااتفاده از منااابع و

کشت م لو به کشتهای خالص دو گونه اسات (جادول

اررات متقاب تسهی کنندگی بین دو گوناه باشاد .باهنظار

 .)6هر چند نسبت براباری زماین مزیات کشات م لاو باه

می رسد که در این ترکیاب ،از عواما محیطای ماؤرر در

کشت خالص گونههای مورد کشات را نشاان مایدهاد ،اماا

رشد از جمله ناور خورشاید ،اساتفاده بهتاری گردیاده و

نسبت  31درصد جو  11 +درصاد شابدر الکای باا میاانگین

نوری که در مراو اولیه رشد از کانوپی گیااه تریتیكالاه

 1/18تحت تأریر توانایی کشات خاالص قارار مایگیارد .باه

بهدلی فاصله مناسب برگ ها از یكدیگر عبور مینمود به

گونااهای کااه بااه دلی ا عملكاارد مطلااوس شاابدر الکاای در

(جدول  .)3این افزایآ عملكرد علوفه خشا
 31درصد ماش

درون پوشآ گیاهی نفوذ کرده و بهخوبی توس ماش

ت

علوفه ای در جهت گسترش کاانوپی ماورد اساتفاده قارار

 ،)3در عملكرد علوفه تر و خش

علوفهای (جادول

کشتی نسبت به کشت خالص ماش

میزان نسبت برابری زماین

در

برای تیمارهای کشات م لاو شابدر الکای (باهترتیاب باا

کشاات م لااو توس ا ( Assefa and Ledin )2001و

میااانگین  9/11و  9/28درصااد) کا تاار از ماشا

علوفااهای

( Ansar et al. )2010نیز گزارش شده است.

(بهترتیب با میانگین  9/21و  )9/33شد (جدول .)6

گرفت .نتایجی مبنی بر افزایآ عملكرد علوفه خش

Table 6. Land Equivalent Ratio (LER) in all planting ratios of forage legume and gramineae during
2012-2013 and 2013-2014 cropping seasons
LER for dry forage

LER for fresh forage

1.43
1.38
1.17

1.13
1.18
1.09

1.54
1.49
1.29

1.31
1.22
1.11

1.22
1.32
1.17

1.06
1.00
0.98

1.29
1.16
1.25

1.21
1.21
1.12

1.38
1.24
1.28
1.34

1.17
1.10
1.07
1.20

Planting ratio
Crimson clover

Triticale

30%
50%
70%

70%
50%
30%

Vetch

Triticale

30%
50%
70%

70%
50%
30%

Crimson clover

Barley

30%
50%
70%

70%
50%
30%

Vetch

Barley

30%
50%
70%

70%
50%
30%
Cultivated species
Triticale
Barley
Crimson clover
Vetch
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نتایج نشاان داد کاه باین تیمارهاای آزمایشای ،تیماار
بااهکااارگیری  11درصااد تریتیكالااه و  31درصااد ماشا

( )Hauggaard-Nielsen et al., 2003و در کشات م لاو
جو -ن ود نیز گزارش شده است.

علوفهای با شاخص برابری زمین  9/39و  9/33بهترتیب برای
علوفه تر و خش

نتیجهگیری

نسبت به سایر نسبتهای کشت از برتاری

نتایج واص از این پووهآ نشان داد که کشات هار

قاب محوظهای برخوردار است که نشان میدهاد ایان تیماار

چهار گیاه علوفه ای چه بهصورت خالص و چه بهصورت

دارای بیشترین مزیت نسبت به ت کشتی میباشد .این میزان

م لو در تناوس با برنج امكانپاذیر مایباشاد .ارزیاابی

نسبت برابری زمین نشان میدهد کاه بارای باهدسات آوردن

سودمندی کشت م لو نشان از برتاری کشات م لاو

 93261کیلو گرم در هكتار محصول علوفه خش

(مجمو

عملكرد  11درصد تریتیكاله  31 +درصد ماشا

علوفاهای)

باالترین میزان نسبت برابری زماین از تیماار باهکاارگیری

کشتی  33درصد زمین بیشتر موردنیااز اسات.

علوفااهای بااا

در سیست ت

به عبارت دیگر سیست کشت م لو نسبت به تا

دو گونه نسبت به ت

کشاتی هار یا

از آنهاا داشات.

 11درصااد تریتیكالااه و  31درصااد ماش ا

کشاتی

شاخص برابری زمین  9/39و  9/33بهترتیب بارای علوفاه

 33درصااد محصااول بیشااتری تولیااد کاارده اساات)2012( .

تر و خش

نسبت به سایر نسبت های کشت بهدستآماد

 Namdari et al.نیز ،برتری کشات م لاو ارقاام نسبت باه

کاه نشاااندهنااده افازایآ در بهاارهوری اسااتفاده از زمااین

کشاااات خااااالص آن را گاااازارش نمودنااااد .اختحفااااات

نسبت به کشت خالص دو گونه بود و از اینرو ،این تیمار

گراو و لگوم و در نتیجه ایجاد اشكوسهاای

می تواناد بارای ایجااد پایاداری ،رباات تولیاد و افازایآ

و استفاده مكملی از منابع ،بهرهبرداری بهتار از ناور و

درآمد اقتصادی و افزایآ بهره وری از اراری شاالیزاری

مورفولوژی
م تل

یا افقهای م تل
بزرگتر از ی

خاک میتواند دلی نسبت براباری زماین
باشاد .نقااآ اختحفاات مورفولوژیا

در

بهطور قاب محوظهای مؤرر باشد.

سپاسگزاری

دستیابی باه نسبت برابری زمین بااالتر و در نتیجاه ساودمندی

نگارناادگان مقالااه از سااازمان تحقیقااات ،آمااوزش و

کشات م لااو توساا ( Yilmaz et al. )2008در کشات

ترویج کشاورزی و موسساه تحقیقاات بارنج کشاور کاه

م لو ذرت  -لگاوم )Ghosh, 2004( ،در م لااو ذرت

اعتبارات الزم را جهت انجام این پووهآ فراه نمودند،

– باااادامزمینااای و م لاااو ساااورگوم – باااادامزمینااای

تشكر و قدردانی مینمایند.
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