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۱۳۸۵ مهرماه پذيرش: تاريخ    ۱۳۸۳ آذرماه دريافت: تاريخ

چكيده
HordeumVulgareL از  • والفجر جو Medicago با scutellata cv. Robinsonيكساله يونجه كشت مخلوط تركيب مناسب ترين تعيين  به منظور
تكرارد ر2 محلدانشكدهكشاورزي آزمايشيباطرحبلوكهايكاملتصادفي در 3 نظرعملكردكميوكيفي د رمقايسهبا كشت خالصآنها
تركيبهاي آزمايشي شامل تيمارهاي گرديد. اجرا شرايط ديم در زراعي1382-83 در سال كرمانشاه كنگاور خرم آبادو لرستان در دانشگاه
مختلفكشتمخلوط افزايشييونجهيكسالهوجو بودند.سيستمهايمختلفكشتمخلوط افزايشيعبارتبود نداز: كشتخالصيونجه
يكساله +٪50 +100٪جو،75٪يونجه يكساله 100٪يونجه +75٪جو، يكساله يونجه +50٪جو٪100، يكساله 100٪يونجه يكساله (شاهد)،
+75٪جو،٪50 يكساله +50٪جو،50٪يونجه + 100٪جو،50٪يونجه يكسـاله يكسـاله +75٪جو،75٪يونجه يكسـاله جو، 75٪ يونجه
هكتار در كيلوگرم اساس 140 بر و جو هكتار كيلوگرم در 20 بر اساس يكساله (شاهد). يونجه خالص جو كشت 100٪جو و + يكساله يونجه
رشدمجد د از پس شد. انجام ساقه گره سوم محل از يكساله يونجه گلد هي آغاز مرحله در جو يكساله و يونجه علوفه برد اشت شدند. كشت
كل علوفهبهصورت كفبربرداشتگرد يد. نتايج حاصله نشاندادكهدرمجموع تركيبهاي100 درصديونجهيكسالهو وتكميلد ورهرشد،
و1870/8كيلوگرمعلوفهخشكد ر هكتار توليد8/ 1906 جوبهصورتيكرديفدرميانبهترتيببا درصديونجهيكسالهو100 جو و75 100
كيلوگرمدرهكتارنسبتبهسايرتركيبهايكشتبرتريداشتند. و269/7 وباعملكردپروتئين319/08 و1/85 ونسبتبرابريزمين1/84

درمجموععملكردو كيفيتعلوفهتوليديدرخرمآباد بهعلتشرايطمناسبتراقليمينسبتبه كنگاوربرتريداشت.
 

كلماتكليدي:يونجهيكساله،جو،كشت مخلوطرديفي
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۱۰۳ و زراعت در در

مقدمه
ــان احتماًال  جه ــواد غذايي در م براي ــا ــزان تقاض مي ۲۰۳۰ ــال س د ر
حالي است كه ميزان در اين ــيد . فعلي خواهد رس ــطح س دو برابر به نزديك
به توجه با محدود است. زير كشت بسيار سطح ــعه توس جهت اراضي جديد
ديمزارهاي آيش، اراضي به كارگيري از طريق علوفه توليد پايين هزينههاي
قابل به ميزان توليد را هزينههاي مي توان مراتع احياء اصالح و و بازده ــم ك
بخش دام در ــده محد ودكنن عامل مهمترين ــويي س داد. از كاهش توجهي
ــور در كش علوفه توليد ــعه توس امكان عدم علوفه و كمبود منابع ــور، طي و

.(۱) ميباشد
يكد يگر  با زراعي گونه چند يا دو ــت مخلوط به صورت كاش ــت  كش
در ــد. ميباش متداول ــترد هاي گس طور به جهان ــيري گرمس مناطق در
حال ــرعت در س به نيز معتدل مناطق در ــت حاضر اين نظام كش ــال ح
كارآمد ــتفاد ه اس به مخلوط ميتوان ــت كش مزاياي از ــت. اس ــترش گس
هرز، ــت علفهاي كاهش رقاب ــواد غذايي، تبادل م توليد، ــاي نهادهه از
.(۹) نمود ــاره اش خاك حاصلخيزي افزايش و ــاريزا بيم ــش عوامل كاه
به ميتوان علوفهاي گياهان توليد در ــت ــتم كش سيس اين ويژگيهاي از
و فرسايش كاهش مصرفي، انرژي و وقت در صرفهجويي و محصول ثبات
جيره در متعادل تركيب يك آوردن ــت بدس خاك و حاصلخيزي افزايش

Pajouhesh & Sazandegi No:75 pp: 102-112

Evaluation of annual medic and barley intercropping on forage yield and protein content in dry farming 

system

By: Eshgizadeh, H. R. Msc Student in Agronomy from Isfahan University of Technology, Iran. Chaichi M. R. Academic 
Member College of Agriculture, University of Tehran, Iran, Ghalavand, A,Academic Member College of Agriculture, 
University of Tarbiat Moddaress, Iran Shabani, Gh. Msc. of Agronomy, Deputy in Planning, State Department, 
Kermanshah province,, Iran, Azizi, Kh. Academic Member College of Agriculture, University of Lorestan, Iran, Tourk-
nejad. A, Minstery of Agriculture- jahad, Raeisi, H., Papizadeh, A, Bsc in Agronomy
To evaluate the intercropping of annual medic (Medicago scutellata cv. Robinson) and barley (Hordeum vulgare cv. 

Valfajer) effects on quantity and quality of forage yield production, two simultaneous field experiments were conducted 

in Khoramabad and Kangavar cities in Kermanshah province during 1382-83 growing season at dry farming system. The 

intercropping treatments comprised of: sole medic (100% medic), 100% medic + 50% barley, 100% medic + 75% barley, 

100% medic + 100% barley, 75% medic + 50% barley, 75% medic + 75% barley, 75% medic + 100% barley, 50% medic + 

50% barley, 50% medic + 75% barley, 50% medic + 100% barley and sole barley (100% barley). Annual medic and barely 

were sown at 20 and 140 kg pure living seed per hectare in intercropping system, respectively. The first forage harvest was 

carried out at early flowering stage of annual medic for both medic and barley above the third growing node of the medic 

plant. The regrowth was harvested from the soil surface. The compound analysis of the data from two experimental sites 

showed that intercropping of 100% medic and 100% barley and 75% medic and 100% barley produced the highest yield 

(1906.8 and 1870.8 kg DM/ha, respectively) and protein (319.1 and 269.7 kg/ha, respectively) among all the cropping 

combinations. Intercropping system of annual medic and barley was more successful in quantity and quality of forage 

produced in Khoramabad compared to Kangavar because of more suitable climatic conditions. 

Key words: Annual medic, Barley, Intercropping 

به ويژه مخلوط ــت كش هدف از آزمايشهاي ــاره كرد (۶). اش دام غذايي
كيفيت و ــطح س واحد د ر عملكرد ــش ــان علوفهاي، افزاي گياه ــوط مخل
گياهان ــامل مخلوط ش ــت كش آزمايشهاي ــر اكث ــد و مي باش محصول
در ــك خش ماده نظر از غالت گياهان ــتند. هس غالت و بقوالت خانواده
بفوالت گياهان اما فقيرند پروتئين حيث از ولي د ارند قرار بااليي ــطح س
لذا مخلوط قرار دارند. ــي باالي ــطح س پروتئين در از نظر ميزان بالعكس
ــد (۱۹). خواهد ش باال كيفيت با علوفه توليد ــه ب بقوالت منجر و ــالت غ
لگوم با ــت مخلوط كش كه ــد ش داده ــان نش زمينه در همين در تحقيقي
به ــبت نس ــك خش عملكرد ماده افزايش باعث علوفهاي گراس د و يا يك
استفاده لگوم بخاطر با گراس مخلوط كشت د ر گرديد (۱۸). ــتي تك كش
گراس، لگوم توسط شده به وسيله توليد از نيتروژن استفاده نور و از بهتر

.(۱۶) مي يابد افزايش تككشتي به نسبت مخلوط كشت عملكرد
نيتروژن ــش افزاي دليل ــه ب مخلوط ــت كش در ــاله يكس يونجههاي
آنها با مخلوط ــت در كش غالت و مي برند باال را خاك حاصلخيزي خاك،
(۳). عملكرد مي كنند ــتفاده اس خاك در موجود نيتروژن از ــهولت س به
ــفت مخلوط در كش غالت باجزء ــه مقايس در معني داري به طور ــوالت بق
ــت كش در كه ــد ش داده ــان نش تحقيقي در ميد هد (۶). ــان نش كاهش
د رصد تا ۶۲ ۶ بين مخلوط ــت جو در كش عملكرد يونجه و جو ــوط مخل
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۱۰۴ و باغباين    در  زراعت

رقابت كه ــهايي روش اينكه براي ــتري بيش تحقيقات ــرد. ك پيدا ــش كاه
اين تحقيقات مهمترين است. احتياج برساند حداقل به با غالت را يونجه
خام پروتئين درصد .(۱۵) ميباشد كشت مختلف ــبتهاي نس زمينه در
مخلوط ــدا كرد. كاهش پي جو و ماش ــت مخلوط در كش جو افزايش ــا ب
را ــام ــد پروتئين خ درص ــترين جو بيش درصد ۲۵ ــاش و ــد م درص ۷۵
با مخلوط ــت در كش و ميزان انرژي د ريافتي هضم ــد كردند. قابليت تولي
تحقيقات ــرد (۱۸). ك پيد ا كاهش مخلوط ــت كش در ميزان جو افزايش
ايجاد باعث جو يكساله و يونجههاي نواري ــت مخلوط كش داد كه ــان نش
همچنين شد. گياه بعدي براي نيتروژن و تامين مناسب گياهي ــش پوش
۱۴۰ تا ۶۶ و حدود كاهش يافت د رصد هرز حدود ۶۵ علفهاي ــزان مي
ــبت جو نس (هر چند عملكرد ــد تثبيت ش خاك در ــروژن نيت ــرم كيلوگ
آزمايش در يك ــت) (۱۶). ياف كاهش د رصد ــدود ۱۸ ح ــتي كش تك به
اقتصادي زراعت بازده كه ــد ش ــتان، مشاهده هندوس در كوتاي ــاله س ۵
از يك هر جداگانه ــت كش به ــبت ــاله نس يكس لگومهاي و گند م مخلوط
مخلوط ــت كش زمينه در تحقيقي در .(۱۳) بود باالتر ــيار بس اين گياهان
برروي خاك و اقليم ــرايط كه ش سفيد نشان داده شد ــبدر ش و علفباغ
ــتند هس ضعيف لحاظ حاصلخيزي از كه در خاكهايي دارد. اثر عملكرد
عوامل گونه اي، درون رقابت افزايش مييابد و هرز علفهاي توده زيست
ــفيد س ــبدر عملكرد ش متقابل آنها برروي اثر و محيطي عوامل ــي، خاك
و Stout ــط  توس د يگري تحقيق در .(۱۹) د ارد اثر باغ ــف عل ــرد عملك و
جو گرامينههاي علوفهاي ــي كيف و عملكرد كمي برروي (۲۳) ــكاران هم
Medicago ــد كه ش داده ــان با لگوم نش Lolium multiflorum چچم و
كشت در عملكرد ــهم س از Medicago  درصد scutellata truncatula و
د رصد و خشك ماده عملكرد افزايش باعث و ــتند داش بر عهد ه را مخلوط

شدند. خام پروتئين
به  جو گياهچه ــود وج ــت داش انتظار مخلوط ــت كش در بايد ــه آنچ
جوانه زده ــر جو زودت بذر زيرا ــد، مي باش يونجه پناهگاه و ــن مام ــوان عن

يونجه خواهد  ــراي ب خوبي اند از ــايه س و خاك بيرون ميآورد ــر از س و
نور مضرات از آن و پناه ــايه س د ر يونجه كوچك گياهچه ــن بنابراي ــود. ب
خاك اطراف رطوبت كه ــود مي ش موجب و مانده آفتاب مصون ــتقيم مس
گياهان جزء يونجههاي يكساله برود (۱۰). ــت د س از كمتر يونجه ــه ريش
نباتات ــاير س به ــبت نس و .(۱۹) ــوند ميش بندي ــه طبق Cool Season

و برخورد ارند بهتري كيفيت از چند ساله يونجههاي بهخصوص علوفهاي
صورت ميليمتر به ۳۰۰ از بيش ــاليانه س بارندگي با اقليمي ــرايط ش در

.(۲) ميباشند كشت قابل ديم
 ،(۵ ايران (۱، مناطق غربي ــازگاري يونجه هاي يكساله در س به توجه با
در عملكرد ــات ثب و افزايش در ميتواند جو با ــان گياه اين مخلوط ــت كش
به نيل براي کشت بهترين ترکيب تعيين منظور باشد. به موثر د يم ــرايط ش
شرايط در اين آزمايش ديم، شرايط در مطلوب کيفيت با پايدار و توليد يک

آمد. در اجرا به متفاوت اقليم آباد با دو خرم و كرمانشاه هوايي و آب

روشها و مواد
ــكده  د انش محل در ۲ ۱۳۸۲-۸۳ ــي ــال زراع س در ــق تحقي ــن اي
درجه ۴۸ جغرافيايي طول با آباد) (خرم ــتان لرس ــگاه د انش ــاورزي، كش
۱۱۲۵ متر ــه، د قيق ۲۹ و ۳۲ درجه ــي جغرافياي ــرض ع و ــه دقيق و ۲۲

ميليمتر با اقليم ۵۲۴ ــاليانه س بارندگي ــط متوس ــطح دريا، س ارتفاع از
دقيقه ۵۷ و درجه ۴۷ ــي جغرافياي طول با ــاه كرمانش كنگاور و ــد ل معت
ــطح س از ارتفاع متر ۱۴۶۰ دقيقه، ۳۴ و د رجه ۳۰ جغرافيايي ــرض ع و
با خشك و سرد اقليم با ميليمتر ۴۱۶/۷ ساليانه بارندگي ــط متوس دريا،
جو و Medicago scutellata cv. Robinson ــاله يكس يونجه از ــتفاده اس
منظور بدين شد. اجرا ديم ــرايط ش در Hordeum vulgar L. والفجر رقم
سيستمهاي ــد. ش ــتفاده اس تكرار ۳ در تصادفي كامل بلوكهاي طرح از
+ ۱۰۰٪ يونجه يكساله از: بودند عبارت ــت مخلوط افزايشي كش مختلف
٪۷۵ ــاله + يكس يونجه + ۵۰٪ جو، ٪۱۰۰ ــاله يونجه يكس ٪۱۰۰ جو، ٪۰
جو، ٪۵۰ + يكساله ۷۵٪ يونجه جو، ٪۱۰۰ + ــاله يكس يونجه ٪۱۰۰ جو،
٪۵۰ جو، ٪۱۰۰ + ــاله يكس ۷۵٪ يونجه جو، ٪۷۵ + ــاله يكس يونجه ٪۷۵
يونجه ٪۵۰ + ۷۵٪ جو، ــاله يكس يونجه جو، ٪۵۰ ٪۵۰ ــاله + يكس يونجه
محل هر د و د ر جو. ٪۱۰۰ ــاله + يونجه يكس ۱۰۰٪ جو، ٪۰ ــاله + يكس
همان سال پاييز در آيش بود و صورت قبل به ــال س در نظر مورد زمين
۱۳۸۲ پس اسفند اول دهه و در زده شد ــانتي متر س عمق ۲۵ به ــخم ش
آمونيوم، فسفات ــيميايي در هكتار كود ش كيلوگرم ۱۰۰ كردن از اضافه
يونجه يكساله بذر ــدند. تهيه ش متر ۳ ۵ در ابعاد ــي به آزمايش كرتهاي
در كيلوگرم ۱۴۰ ــاس اس بر و بذر جو هكتار در ــرم كيلوگ ۲۰ ــاس براس
يكد يگر بود از ــانتيمتر ۲۵ س خطوط كشت فاصله شدند . ــت كش هكتار
ــاله يكس يونجه يك رد يف جو و رديف يك به صورت  تيمارها تمامي (د ر
بود ). متفاوت هر رديف در بذر تراكم ولي رد يفها يكسان شدند. ــت كش
گلدهي يونجه يكساله آغاز جو در مرحله و يكساله ــت علوفه يونجه برداش
گياهان، رشد از تكميل دوره پس ــد . ش انجام ــاقه س ــوم س محل گره از
مربع متر يك ــطح از س ــود به تفكيك به صورت كف بر موج ــه علوف كل
انجام ــت دس با كه ــت برداش گرديد. در هر ــت برداش تصاد في بهصورت
۷۰ د ماي با آوني را در آنها مزرعه از كردن نمونهها خارج از پس گرفت
خشك وزن سپس و گرفتند قرار ساعت ۴۸ مدت به گراد ــانتي س درجه
علوفه ابتدا نيتروژن پروتئين درصد تعيين براي ــد. ش ــبه محاس نمونهها
۶ /۲۵ ضريب د ر سپس و شد ــخص مش كجلدال روش ــتفاده از اس با كل
عملكرد ــبه محاس براي ــد (۱). گردي ــبه محاس پروتئين درصد و ــرب ض
در ــي آزمايش واحد هر درصد پروتئين علوفه ــطح، واحد س در ــن پروتئي
از استفاده با آماري شد. كليه محاسبات ضرب آن ــك خش علوفه عملكرد

گرفت. انجام دانكن روش به ميانگينها ــه مقايس و MSTATC نرم افزار

بحث نتايج و
در ــت برداش در مطالعه ــورد م صفات براي واريانس ــه تجزي ــج نتاي
كه ــد ميده ــان نش (۲ (جدول ــاله يونجه يكس ــي گلده ــاز آغ ــه مرحل
دارند، معنيداري درصد اختالف ــطح ۱ س در كشت مختلف نسبتهاي
يونجه ٪ تركيب ۱۰۰ د ر خرمآباد د ر خشك ماده كل عملكرد طوريكه به
مقدار با به ترتيب +۱۰۰٪جو يكساله يونجه ٪۷۵ جو و ٪۱۰۰ + ــاله يكس
تركيبهاي ــاير س به ــبت نس در هكتار كيلوگرم ۱۵۴۰/۵۴ و ۱۵۸۲ /۰۲ 
يونجه ٪۱۰۰ تركيب كنگاور همين مورد در در ــتند . داش برتري ــت كش
ــار در باالترين هكت در كيلوگرم ۹۸۶/۱۶ ــدار مق با ۷۵٪ جو + ــاله يكس
ــرايط خرمآباد ۳۷ ش د ر خشك ماد ه عملكرد ــتند . داش خود قرار ــطح س
علت به ميتواند موضوع اين بود كه ــاه كرمانش كنگاور از ــتر بيش درصد

مخلوط بر... بررسي كشت
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۱۰۵ و زراعت در در

.(۱ (جدول خرمآباد باشد مناسبتر در بارندگي
مركب براي در تجزيه واريانس ــه مطالع مورد صفات ميانگين ــج نتاي
ماده كل و عملكرد جو و ــاله د ر مورد يونجه يكس طرح اجراي ــل مح دو
خشك ماده كل که عملكرد ميدهد ــان نش (۷ (جد ول توليدي ــك خش
ــاه كرمانش به ــبت نس هكتار در كيلوگرم ۱۲۳۸/ ۸۲ خرمآباد با مقدار د ر
برتري ــن اي كه ــت داش برتري هكتار در ــرم كيلوگ ۷۲۸/۲۷ ــد ار مق ــا ب
٪۱۰۰ تركيب باشد . خرمآباد ــب در مناس بارندگي در ارتباط با مي تواند
ــك خش كيلوگرم ماده ۱۲۶۲ /۰۹ عملكرد با جو ٪۱۰۰ ــاله + يكس يونجه
مقدار به دارد و اين برتري ــت كش ــبتهاي نس ساير ــبت به هكتار نس در
درصد از ۴۱ و ــاله يكس يونجه خالص ــت كش د رصد از ۵۵ ــط متوس طور
مثبت همياري ــه ميتوان ب اين موضوع را ــتر بود. بيش جو خالص ــت كش
داد. ارتباط ــاي نهادهه از ــتفاده اس حد اكثر براي گياه دو اين ــه د وجانب
داده است ــان نش لگوم گراس با ــت مخلوط كش زمينه در اكثر تحقيقات
تك ــبت به نس ــك خش ماده عملكرد افزايش ــث ــت مخلوط باع كش كه

.(۲۰ ،۱۸ ــود (۷، ۸، ميش ــتي كش
در كشت مختلف تمامي نسبت هاي زمين در برابري نسبت ــبه محاس
به نسبت مخلوط ــت كش برتري از ــان نش (۷ (جدول گلدهي آغاز مرحله
يكساله ۱۰۰٪ يونجه كشت تركيب كه هنگامي ــت. در اس خالص ــت كش

توليد  براي يعني ــت ۱/۹ اس زمين نسبت برابري ــد ميباش جو ٪۱۰۰ +
ــطح زير س به درصد ۹۰ بايد ــص ــت خال كش محصول در مقدار ــن همي
يونجه ــتي همزيس به ميتوان را ــري برت علت اين ــود. ش افزوده ــت كش
كشت زمينه در را مشابهي نتايج محققين ساير داد. نسبت جو و ــاله يكس

.(۸ لگوم گزارش كردهاند(۷، با گراس مخلوط
هنگامي كه ميدهد ــان نش ــك خش ماده پروتئين درصد ــبه محاس
نسبت دارد تركيب وجود در درصد ۱۰۰ ــبت نس به ــاله يكس يونجه كه
دارد (جدول برتري درصد پروتئين بهلحاظ كشت ــاير تركيبهاي به س
وجود د رصد در تركيب مقد ار ۱۰۰ جو به كه ــع حتي وقتي واق در .(۳
لطيف باعث باال ــيار بس اين تراكم ــت، اس ــيار باال بس تراكم يعني دارد
موجب در نتيجه ميشود كه فرعي ــاخه هاي ش و ساقهها ــدن نازكش و
آنچه اما مي گردد. در علوفه ــي ليگنين و ــلولزي س كاهش مواد فيبري،
باال حجم نظر از ــم ه كه ــت اس عملكرد پروتئين ــت اس مهم ــا اينج در
ــترين ــد. بيش مي باش اهميت حائز دام ــه تغذي در ــاال ب ــت كيفي ــم ه و
در ۱۰۰٪ جو + ــاله يكس يونجه ٪۱۰۰ ــب تركي در ــن ــرد پروتئي عملك
ميد هد اگرچه ــان ۶ نش جد ول نتايج آمده است. ــت محل بدس د و هر
يكساله يونجه و ٪۱۰۰ ــاله ۱۰۰٪ يونجه يكس تيمار در پروتئين درصد
در ــن پروتئي عملكرد ــا ام ندارند ــيداري معن ــالف اخت ــو ج ٪۱۰۰ +
عملكرد از ــتر بيش درصد ۵۴ جو ٪۱۰۰ + ــاله يكس يونجه ٪۱۰۰ تيمار
در مي تواند موضوع اين است. ــاله يكس ۱۰۰٪ يونجه تيمار در پروتئين
را تاثير ــترين بيش خاك غذايي مواد گيرد. قرار توجه مورد ــه دام تغذي
يونجه ٪۱۰۰ مخلوط ــت در كش در واقع دارند (۴). علوفه كيفيت روي
در ــاله يونجه يكس ــط توس ــده ش تثبيت نيتروژن جو ٪۱۰۰ ــاله + يكس
است. شده مخلوط كشت برتري و كيفيت افزايش باعث مخلوط ــت كش
يونجه با ــو ج ــت مخلوط كش كه دادند ــان نش همكاران (۲۰) و Stout

ــود. ــك ميش خش ماده كيفي كمي و عملكرد ــش افزاي ــاله باعث يكس

آباد) (خرم 83-1382 (كنگاور) 83-1382 خرمآباد ساله 30 كنگاور ساله 30 (سانتيگراد) دما

۱۳/۵ ۸/۱ ۱۰/۳ ۵/۱ اسفند

۱۵/۰ ۹/۶ ۱۵/۱۴ ۱۰/۴ فروردين

۲۰/۴ ۱۴/۰ ۱۹/۶۴ ۱۵/۵ ارديبهشت

۲۶/۶ ۱۹/۶ ۲۴/۹۷ ۲۱/۱ خرداد

۲۸/۰ ۲۴/۴ ۲۸/۸ ۲۶/۲ تير

آباد) (خرم ۸۳-۱۳۸۲ (كنگاور) ۸۳-۱۳۸۲ آباد خرم ساله ۳۰ كنگاور ساله ۳۰ (ميليمتر) بارندگي

۶/۷ ۰/۹ ۸۳/۳ ۶۲/۵ اسفند

۹۱ ۸۴/۰ ۷۲/۲ ۵۶/۷ فروردين

۱۱۸/۳ ۷۶/۵ ۳۶/۲ ۳۵/۸ ارديبهشت

۳/۸ ۵/۵ ۰/۹ ۵/۸ خرداد

۰ ۱۱/۲ ۰/۲ ۱/۰ تير

۲۱۹/۸ ۱۷۸/۱ ۱۹۲/۸ ۱۶۱/۸ جمع

كنگاور خرم آباد و بارندگي در دما و مدت كوتاه مد ت و ميانگين بلند 1: آمار جدول
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۱۰۶ و باغباين    در  زراعت

ــان نش مجدد ــد رش در مطالعه مورد صفات براي واريانس تجزيه نتايج
مورد براي صفات ــد درص ۱ ــطح معنيداري در س اختالف كه ميدهد
۴)، بهطوريكه (جدول ــت وجود دارد كش مختلف ــبتهاي نس در مطالعه
٪۱۰۰ تركيب د ر خشك ماده مجدد عملكرد كل ــد خرم آباد در رش در
هكتار نسبت در كيلوگرم مقدار ۷۶۹/۰۱ به جو ٪۱۰۰ + يونجه يكساله

داشت. برتري تركيبهاي كشت ساير به
رشد فصل طول د ر كه خرم آباد مانند شرايطي د ر ــد به نظر ميرس
برتري ــي گلده آغاز ــت برداش د ر كه تيماري ــت اس ــب بارندگي مناس
گياه ــاال احتم ميكند. حفظ را ــود برتري خ نيز مجدد ــد دارد در رش
توانايي ــاله يكس يونجههاي ــد در واقع ميباش عملكرد تعيينكننده جو
خشك آن عملكرد ماده مجدد ــد رش در و دارند را ــت برداش يك فقط
در رشد مجدد خشك عملكرد ماده .(۱۱ ، ميكند (۵ شدت كاهش پيد ا به

۲۳۵/۷ ــاه كرمانش در و ۲۷۶ خرمآباد د ر ــاله يكس يونجه ٪۱۰۰ ــار تيم در
ــاله يكس يونجه عملكرد د ر ــديدي را ش که كاهش در هكتار بود ــرم كيلوگ
ريزش و ــدن خشك ش علت به ميتوان را پديده اين وقوع مي د هد. ــان نش

ذكر نمود(۸). برگها
اختالف ميدهد ــان نش (۸ و ۶ (جداول مركب ــس واريان تجزيه ــج نتاي
ــود ندارد. وج پروتين درصد براي محل × ــار تيم و محل بين ــي داري معن
قرار ــت كش مختلف ــتمهاي سيس تاثير تحت واقع درصد پروتئين يعني در
در ــته است. پروتئين نداش روي درصد داري اثر معني و محل ــت اس گرفته
به يونجههاي يكساله كه ــت اس آورده ــن (۱۱) ندوش ميرزايي همين رابطه
تا ويژگي اين زيادي دارند و علوفه اي ارزش به ساقه زياد برگ ــبت دليل نس
براي محل × تيمار اثر ــت. اس مختلف محيطهاي پايد اري در حد ودي داراي
عملكرد هاي تيمارهاي مختلف ــد يعني ش معنيدار ــدت ش به ساير صفات

هكتار) د ر (كيلوگرم گلدهي در مرحله آغاز مخلوط كشت مختلف نسبتهاي د ر جو و يكساله عملكرد علوفه يونجه ميانگين مقايسه :2 جدول

درصد) 1 (دانكن ندارند داري معني اخنالف هستند مشابه حروف داراي كه ميانگينهايي هر ستون در

مخلوط بر... بررسي كشت

يكساله يونجه % 100

جو %100 + يكساله يونجه % 100
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۱۰۷ و زراعت در در

دارند. متفاوتي
ــس مركب واريان تجزيه در ــه ــورد مطالع م صفات ــن ميانگي ــج نتاي
ميد هد كه در ــان نش (۷ (جد ول توليدي ــك خش براي صفت كل ماده
يونجه ٪۷۵ ــو + ج ٪۱۰۰ ــاله و يونجه يكس ٪۱۰۰+ ــو ۱۰۰٪ج ــب تركي
تركيبهاي سابر به ــبت نس و است آمده بد ست عملكرد باالترين ــاله يكس
ــرد عملك تعيين كننده ــو ج گياه ــد مي رس نظر به دارد. ــري برت ــت كش
جو ٪۱۰۰ با ــاله يكس يونجه ــا ٪۷۵ ي تركيب ٪۱۰۰ و ــد ميباش ــي نهاي
كاهش و ــور ــد منجمله ن رش محيطي عوامل از حداكثر ــتفاد ه اس ــث باع
يونجههاي است. عملكرد باالتر نتيجه در و ــت ــطحي شده اس س رواناب
Stout توسط تحقيقي در دارند. عملكرد در كمي ــبتًا نس ــهم س ــاله يكس
جو علوفهاي گرامينه ــي كيف عملكرد كمي و روي ــر ب (۲۰) ــكاران هم و
Medicago ــد كه ش داده ــان با لگوم نش Lolium multifulium ــم چچ و
در ــرد عملك ــهم س از ــد Medicago درص scutellata ۲۹ truncatula و

و خشك عملكرد ماده افزايش و باعث داشتند عهده را بر مخلوط ــت كش
مقداري به احتياج خود ــب مناس ــد رش براي ــدند. جو د رصد پروتئين ش
عملكرد جو افزايش ــد. ــتفاده نش اس پروژه اين كه در دارد كود نيتروژن
ــده از ش توليد نيتروژن از ــتفاد ه بهعلت اس ميتواند ــت مخلوط كش در
كرده گزارش (۷) غفاري را ــابهي مش ــد. نتايج جو باش به انتقال و يونجه
(جدول مطالعه مورد صفات چند گانه براي خطي رگرسيون ضريب است.
خشك بين وزن معنيداري و مثبت ــتگي همبس كه ميدهد ــان نش (۱۰
در ــك خش ماد ه عملكرد آغاز گلدهي، در جو عملكرد صفات و ــي تجمع
يونجه ــك تجمعي خش وزن مجدد، ــد رش در عملكرد جو ــاز گلدهي، آغ
پروتئين وجود دارد. ارتباط عملكرد و ــك تجمعي جو خش وزن ــاله، يكس
به موضوع كه اين نشد معنيد ار گلدهي آغاز در ــاله يكس يونجه عملكرد
آغاز د ر چه اگرعملكرد جو واقع د ر ميگردد . مرتبط يونجه كم ــرد عملك
تجمعي بيشتر ــك خش وزن باشد، ــتر بيش ــد مجد د رش در چه گلدهي و

در هكتار) گلدهي(كيلوگرم آغاز مرحله در برداشت در عملكرد پروتئين و د رصد پروتئين ميانگين مقايسه جدول 3:

درصد) 1 (دانكن ندارند معنيداري اختالف هستند مشابه حروف داراي كه ميانگينهايي هر ستون در

يكساله يونجه % 100

% جو 100
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۱۰۸ و باغباين    در  زراعت

۷۵: تركيب لگوم با گراس در زمينه مخلوط تحقيقات اكثر ــد . خواهد ش
تركيب تحقيق اين در ــا ام دادهاند. ــنهاد پيش را (۷) ۵۰:۵۰ و (۱۸) ۲۵
علت كه ــنهاد ميگرد د، پيش جو ٪۱۰۰+ ــاله يكس ــي۱۰۰٪ يونجه افزايش
ــبت نس ــغالي اش فضاي لحاظ از ــاله يونجه يكس كم حجم به ميتوان آنرا
امر اين ــبت داد. نس (۱۲) تثبيت نيتروژن باال توانايي و لگومها ــاير س به
ماده و كيفي ــي عملكرد كم افزايش و آب ــرف مص راندمان ــث افزايش باع
يونجه كشت مخلوط سيستم برترين عنوان به ميتواند است و شد ه خشك
در نهايت شود. ذكر كشت مخلوط ساير سيستمهاي به نسبت غله يكساله با
در و شده خاك حاصلخيزي افزايش باعث جو و ــاله يونجه يكس ــتي همزيس
ميكند. خنثي را اقليم اثر حدودي تا و ميرود باال عملكرد پروتئين ــه نتيج
بارندگي با ــي خصوصا در مناطق افزايش مخلوط ــت كش ــد د ر بهنظر ميرس
علت به و هرز باال ميرود علفهاي با ــت مخلوط كش رقابت ــب قد رت مناس

افزايش مييابد. عملكرد شديد، رطوبتي وجود تنش عدم

استفاده مورد منابع
يونجههاي يكساله ايران. اكولوژيكي پتانسيلهاي ــي بررس ۱۳۷۸؛ ا. نژاد، ترك - ۱

مدرس. تربيت دانشگاه كشاورزي دانشكد ه دكتري. رساله
انتشارات يكساله. يونجههاي ۱۳۷۹؛ نژاد. ترك احمد و ح آباد، شريف حيدري - ۲

مراتع. و جنگلها تحقيقات موسسه
اول. (نيامداران) جلد علوفهاي نباتات ۱۳۸۰؛ دري. م، ح، ــريفآباد، ش حيد ري - ۳

صفحه. ۳۱۱ مراتع و جنگلها تحقيقات موسسه انتشارات
كيفيت و خاك عوامل بين ــط رواب تعيين ۱۳۸۲؛ وفاخواه. م،، ر، زاده، ــان عرف - ۴

.۵۸ و سازندگي شماره پژوهش (مقاله كوتاه). مجله گونه مرتعي در دو علوفه
و خاك، استقرار بر ذخيره بذر آگروتكنيكي ۱۳۸۲؛ تاثير فاكتورهاي عزيزي، خ. - ۵
خاك. رساله دكتري. رطوبت حفظ ذخيره و ــاله و يكس يونجههاي طبيعي زادآوري

مدرس تربيت دانشگاه كشاورزي دانشكده
مركز انتشارات بقوالت. – غالت مخلوط كشت ــتمهاي سيس ۱۳۷۱؛ ع. غفاري، - ۶

هكتار) د ر (كيلوگرم مجدد رشد در مطالعه مورد صفات ميانگين مقايسه :4 جدول

درصد) 1 (دانكن ندارند معنيداري اخنالف هستند مشابه حروف داراي كه ميانگينهايي هر ستون در

مخلوط بر... بررسي كشت

يكساله يونجه % 100

جو % 100
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هكتار) د ر (كيلوگرم مطالعه مورد صفات ميانگين مقايسه :5 جدول

درصد) 1 (دانكن ندارند داري معني اخنالف هستند مشابه حروف داراي كه ميانگينهايي هر ستون در

مطالعه مورد صفات براي مركب واريانس تجزيه خالصه جدول 6:

نيست معنيدار ٪1 سطح در معنيدار **

×
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۱۱۰ و باغباين    در  زراعت
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غربي. كشاورزي آذربايجان تحقيقات
كشت در باغ علف و يونجه قره عملكرد علوفه مقايسه ۱۳۷۷؛ ع. غفاري، - ۷

.۳ شماره جلد ۱۴ بذر و نهال مجله آنها. مخلوط و خالص
كارشناسي پاياننامه ماشك. و چاودار مخلوط كشت ۱۳۶۹؛ ه. ــنلو، كش - ۸

دانشگاه تهران. طبيعي منابع ارشد، دانشكده
۲۶۲ ــگاه تهران. دانش ــارات انتش مخلوط. زراعت د. ۱۳۷۷؛ ــري، مظاه - ۹

صفحه.
تاثير تيمارهاي بذر ــي بررس عليها. ۱۳۸۰؛ محمد م، ت و ــي، - ميرحاج ۱۰
انتشارات ايران. و بيابان مرتع تحقيقات ديم. در شرايط يونجه استقرار بر جو

مراتع. و جنگلها تحقيقات موسسه
اصالح). و ــك (ژنتي ــاله يكس ــاي ۱۳۸۰؛ يونجهه ح. ــن، ميرزاييند وش - ۱۱

مراتع. جنگلها و تحقيقات انتشارات موسسه
12- Altinok, S., A. Erac, R.C., Martin. 1997; The effects 

of cutting at different phonological stages to shoot and 

root development and forage yield of annual medics. 

Turkish J. Agriculture and Forestry. 21: 371- 378.

13- Dayal, R., Singh, G., and Sharma, R., G., 1967; 

Growing Legumes and Cereal mixture under dry farming 

condition. Indian Journal Agronomy, 12:126- 131.

14- Egan, P. And K.P. Ransom. 1996; Intercropping, 

Wheat, oats and barley into Lucerne in Victoria. 

Proceeding of 8th Australian Agronomy Conference, 

Towoomba.

15- Ledgard, S. F., 1991; Transfers of fixed nitrogen from 

white clover to associated grasses in swards grazed by 

dairy cows, estimated using 15N methods. Plant and soil 

sci. 131, 215-223.

16- Qamar, I.A., J.D.H.Keatinge, T. Noormohammad. 

A, Ali, M. Ajmal Khan. 1999; Interduction and 

management of vetch/barley forage mixtures in the 

rainfed areas of Pakistan. Forage Yield. Aust. J. Agric. 

Res. 50:1-9.

17- Rolling. J. 2000; Energy and sustainable agriculture 

program. Minnesota Department OF Agriculture.

18- Sengul, S., 2003; Performance of some forage grasses 

or legumes and their mixtures under dry land condition. 

Europ. J. Agronomy. 19:401-409.

19- Sistach, M. 1990; Intercropping of forage sorghum, 

maize and sorybean during ten establishments of different 

grasses in a vertisol soil. Cuban Journal of Agricultural 

Science. 24:123-129.

20- Stout, D.G., Brooke, B. Hall. J.WW, Thompson, D.J. 

1997; Forage yield and quality from intercropped barley, 

annual ryegrass and different annual legumes. Grass and 

Forage Science. 52(3) 298-308.
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۱۱۲ و باغباين    در  زراعت

مطالعه مورد محل 2 در مطالعه مورد صفات ميانگين مقايسه :9 جدول

درصد) 1 (دانكن ندارند داري معني اخنالف هستند مشابه حروف داراي كه ميانگينهايي هر ستون در

محاسبه مورد صفات براي خطي چند گانه رگرسيون ضريب 10 جدول

مخلوط بر... بررسي كشت

جو %100 + يكساله يونجه % 100

آباد خرم

كرمانشاه
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