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  آب کاربرد کارايي و علوفه کيفي و کمّي عملکرد بر آبياري کم تأثير

 (SC260) سيلويي ذرت در
 

4براري مهرشاد و 3زارع محمدجواد ،*2مهرابي اشرف علي ،1کريمي زهره
 

  نباتات، اصالح و زراعت گروه استادیار، و دانشیاران ارشد، کارشناسي سابق دانشجوی .4 و 3 ،2 ،1

 ایالم دانشگاه ،کشاورزی دانشکدة

 (2/9/1394 تصویب: تاریخ - 3/4/1394 دریافت: )تاریخ

 

 چکيده

 دورگ سیلویي ذرت کیفي و کمي عملکرد بر درمیان یک ای جویچه آبیاری تأثیر بررسي منظور به

 تحقیقاتي مزرعة در ساله یک ةیونج با مخلوط کشت در )فجر( 260 کراسسینگل )هیبرید(

 قالب در خردشده های کرت صورت به آزمایشي ،1388 سال در ایالم هدانشگا کشاورزی دانشکدة

 یا جویچه )آبیاری سطح دو در آبیاری گرفت. انجام تکرار سه با تصادفي کامل های بلوک

 شاهد شامل فرعي های کرت و یافت اختصاص اصلي های کرت به کامل( ای جویچه و درمیان یک

 ذرت مخلوط کشت و کود کاربرد با خالص کشت (،نیتروژن کود بدون ذرت خالص کشت)

SC260 )در درمیان یک ای جویچه آبیاری شرایط .شد کود کاربرد بدون همداني ةیونج با )فجر 

 مخلوط ةعلوف و خالص علوفة تر و خشک وزن دار معني کاهش باعث رشد ةدور طول همة

 میزان بر آبیاری روش یرتأث شد. آب کاربرد کارایي افزایش و پروتئین میزان ذرت(، + )یونجه

NDF در علوفه عملکرد دارمعني افزایش به توجه با ي،موردبررس کشت نوع میان از نشد. دارمعني 

 شود؛مي داده ترجیح برتر تیمار عنوان به کمّي نظر از تیمار این کود، کاربرد با خالص کشت نوع

 میزان چون شودمي شناخته برتر تیمار عنوان به کود کاربرد بدون مخلوط کشت کیفي لحاظ از ولي

 و درمیان یک آبیاری آب، کاربرد کارایي گرفتن نظر در با دارد. کمي NDF میزان و باال پروتئین

 هستند. تیمارها بهترین مخلوط کشت

 

 .آب کاربرد کارایي علوفه، عملکرد ذرت، درمیان، یک ای هجویچ آبیاری کليدي: هاي واژه

 

 مقدمه

 رشد ةدور با يريگرمس غالت از (.Zea mays L) ذرت

 ميزان و کشت زير سطح که است کوتاه نسبت به

 برنج و گندم از پس را سوم مقام جهان در آن توليد

 ةنشاست قندي، ترکيبات داشتن علت به ذرت دارد.

 در تن 80 از بيشتر اي علوفه محصول عملکرد و زياد

 گياهان ينتر خوراک خوش و بهترين از يکي هکتار

 شمار به دانه و سيلو سبز، ةعلوف توليد براي زراعي

 کاربرد (راندمان) بازدة بهبود (.Askari, 2004) دآي مي

 کودهاي کاربرد کاهش براي تالش و کشاورزي در آب

 افزايش به منجر که است هايي راه جمله از شيميايي

 به آب منابع آلودگي کاهش آب، کاربرد وريبهره

 هايموجود زيستي تنوع کاهش از جلوگيري و نيترات

 کاشت مناسب امانةس تعيين شود. مي خاک سودمند

 هر شناختي بوم هاي ويژگي پاية بر زراعي گياهان

 به توجه با آبياري مختلف هاي روش بررسي و منطقه

 بازدة افزايش براي مؤثر راهکارهاي از آب محدوديت

 کاربردي راهکاري عنوان به بايد که است آب کاربرد
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 در مصرفي نيتروژن (.Kang et al., 2000) شود توجه

 و اقتصادي مهم بسيار موضوع كي به ذرت کشت

 يژهو به موضوع، اين ست؛ا شده تبديل محيطي يستز

 شود، مي کشت آبياري شرايط در ذرت که مناطقي در

 و آب بحران (.Emam, 2007) ددار بيشتري اهميت

 از گسترده سطح در نيتروژنه کودهاي ةروي بي کاربرد

 رو روبه آن با امروزه که است هايي چالش ينتر مهم

 در غالت متوالي کشت .(Emam, 2008) هستيم

 به را خاک نيتروژن سطح جهان، مناطق از بسياري

 به گياهي توليدات امروزه که است داده کاهش حدي

 گياهان معرفي است. وابسته بسيار نيتروژنه، کود

 که بيومريزو هايباکتري هايسوش و بقوالت

 افزايش باعث باشند داشته هم با يمؤثر همزيستي

 اصالح باعث همچنين و پروتئين از غني علوفة توليد

 ,.Maleki Farahani et al) شود يم خاک ساختار

 کيفيت بهبود باعث گندم و باقال مخلوط کشت .(2003

 هاي يدراتکربوه و NDF خام، پروتئين نظر از علوفه

  (.Ghanbari & Lee, 2002) شد آب در حل قابل

 يها روش از يکي درميان يك ايجويچه آبياري

 کاهش تبخير سطح آن در که است سطحي آبياري

کاهش  ،شودمي کشتزار وارد کمتري آب و يابد مي

 به نسبت درميان يك اي جويچه آبياري در ذرت محصول

 ميانگين که يدرصورتکاهش اندکي دارد،  معمولي آبياري

  Abd)در اين روش بسيار کمتر است  ياريآب آب کاربرد

El-Halim, 2013.) هوايي و آب شرايط به توجه با 

 هرگاه ايران، کشور در اي علوفه ذرت توليد براي مناسب

 آن زراعي هاي روش بهبود و کشت زير سطح به نسبت

 مناطق بيشتر در توان مي آيد عمل به يمؤثر هاياقدام

 ,Khodabandeh) فتيا دست مطلوبي عملکرد به کشور

 آبياري تأثير بررسي آزمايش، اين اجراي از هدف (.2000

 و آب کاربرد کارايي و عملکرد بر درميان يك اي جويچه

 ينتأم براي ساله يك ذرت با يونجه مخلوط کشت

 و کيفيت عملکرد، بر آن تأثير و ذرت يازموردن نيتروژن

 است. ذرت ةعلوف کمّيت

 

 ها روش و مواد

 بر درميان يك اي جويچه آبياري يرتأث رسيبر هدف با

 مخلوط کشت در سيلويي ذرت کيفي و کمي عملکرد

 هاي کرت صورت به يآزمايش ساله، يك يونجه با

 لسا در تصادفي کامل هايبلوک قالب در خردشده

 دانشگاه کشاورزي ةدانشکد تحقيقاتي ةمزرع در 1388

 عرض دقيقه، 28 و درجه 46 جغرافيايي طول با ايالم

 متر 1174 ارتفاع و دقيقه 37 و درجه 33 جغرافيايي

 621 ساليانه بارندگي ميانگين با آزاد درياي سطح از

 خاک عمق با آزمايش محل خاک شد. اجرا متر ميلي

 الکتريکي هدايت لومي، بافت متر  سانتي 30 زراعي

 درصد 12/0 و =32/7pH و متر بر زيمنس دسي 62/0

 بافت متر  سانتي 60 راعيز خاک عمق در و نيتروژن

 بر زيمنس دسي 69/0 الکتريکي هدايت رسي، لومي

 داشت. نيتروژن درصد 08/0 و =14/7pH و متر

 و درميان يك اي)جويچه آبياري به اصلي هاي کرت

 با خالص کشت به فرعي هايکرت و کامل( ايجويچه

 با 260SC ذرت مخلوط کشت ،هنيتروژن کود کاربرد

 بدون ذرت خالص )کشت شاهد و )همداني( ةيونج

 سازيآماده شدند. داده اختصاص نيتروژنه( کود

 به کاشت گرفت. صورت فاروئر توسط کاشت هاي رديف

 کرت هجده در متر سانتي 4-5 عمق در دستي روش

 متر، 5 طول به رديف پنج شامل کرت هر شد. انجام

 رديف روي بوته فاصلة و متر سانتي 75 رديف فاصلة

 فاصلة و هابلوک بين فاصلة بود. متر سانتي 20

 مبناي بر آبياري دور شد. منظور متر 2 اصلي هاي کرت

 آب ميزان و بار يك روز شش هر منطقه، متداول روش

 به متداول و درميان يك آبياري روش در شده مصرف

 بود. هکتار در مترمکعب 7434 و 3717 با برابر ترتيب

 ايييشيم دکو شده، انجام خاک آزمايش پاية بر

 در کيلوگرم 350 شامل آزمايش، در مورداستفاده

 داراي تيمارهاي براي تنها ،اوره منبع از نيتروژن هکتار

 فسفات کود هکتار در کيلوگرم 250 و نيتروژن کود

 کود سوم يك که است تيمارها همة براي آمونيوم

 زمين به کاشت، هنگام در فسفاته کود همة و نيتروژنه

 در و روي هساق ةمرحل در نيتروژنه کود يمابق شد. داده

 در دستپاش صورت به تاجي گل ظهور از پيش ةمرحل

 يونجه مصرفي بذر ميزان شد. توزيع موردنظر هاي تکر

 هکتار در کيلوگرم 20 مبناي بر مخلوط کشت در

 خميري ةمرحل به ها بوته رسيدن از پس .شد کشت

 يرتأث رعايت با و شد انجام برداشت عمليات نرم
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 و انتخاب تصادفي طور به بوته 7 کرت هر از اي هحاشي

 و ها برگ جداسازي و آزمايشگاه به انتقال از پس

 و گيري اندازه بالل و برگ ساقه، تر وزن ساقه از ها بالل

 خشك در تسريع منظور به ها ساقه و ها بالل سپس

 دماي در آون در ساعت 48 مدت به و شده خرد شدن،

 ها آن خشك وزن و گرفتند قرار سلسيوس درجه 2±80

 همزمان شد. گيري اندازه ديجيتالي دقيق ترازوي توسط

 چارگوش هر در موجود هاي يونجه ذرت، نهايي برداشت با

 خاک سطح از باغباني قيچي توسط مترمربعي 1 (کادر)

 براي شد. گيري اندازه آن خشك و تر وزن و برداشت

 NDF ميزان کرت، هر از استحصالي ةعلوف کيفيت ارزيابي

 ميزان و فايبرتك دستگاه توسط و نرم خميري ةمرحل در

 در (Kjeldahl) لدالجک روش به علوفه خام پروتئين

  شد. گيري اندازه نرم خميري ةمرحل

 سلطاني پيشنهادي روش پاية بر آب کاربرد بازدة

 ازاي به توليدي خشك ةماد کيلوگرم برحسب (،2007)

 ((WUE= BY/WU ةرابط از مصرفي آب مترمکعب هر

 عملکرد BY آب، کاربرد کارايي WUE که شد محاسبه

 فصل طي در مصرفي آب WU و (بيولوژيك) توده زيست

 به مربوط خالص کشت در توده زيست عملکرد است. رشد

 ذرت گياه دو هر به مربوط مخلوط کشت در و ذرت گياه

 توزيع نظر از آزمايشي خطاهاي و ها داده است. يونجه و

 همساني براي آزمايشي تيمارهاي همچنين و نرمال

 شدند. آزمون Minitab افزار نرم از استفاده با ها واريانس

 آزمـون از استفاده با) ها ميانگين ةمقايس و واريانس ةتجزي

 MSTATC و SAS افزار نرم توسط (دانکن اي دامنه چنـد

  گرفت. صورت

 

 بحث و نتايج

 ةعلوف و ذرت علوفة خشك وزن بر آبياري نوع تأثير

 تر وزن بر و درصد5 سطح در )يونجه+ذرت( مخلوط

 علوفة يونجه+ )علوفة مخلوط ةعلوف و ذرت علوفة

 کشت نوع تأثير بود. (p<01/0) دارمعني بسيار ،ذرت(

 بسيار ،مخلوط ةعلوف و ذرت علوفة خشك و تر وزن بر

 آبياري و کشت نوع متقابل اثر (.1 )جدول بود دار معني

 )ذرت+يونجه( مخلوط علوفة و ذرت علوفة تر وزن براي

 آبياري روش شد. دارمعني درصد 1 احتمال سطح در

 و تر وزن بيشترين موجب )کامل( متداول اي جويچه

 در )ذرت+يونجه( مخلوط علوفة و ذرت علوفة خشك

 (.2 )جدول شد درميان يك اي جويچه آبياري با مقايسه

 از (يونجه + ذرت) مخلوط شكخ و تر ةعلوف عملکرد

 آبياري از بيشتر )کامل( متداول اي جويچه آبياري

 وييج هصرف به توجه با که بود درميان يك يا هجويچ

 عمل هب درميان يك آبياري در آب کاربرد در که بااليي

 تر وزن بيشترين دارد. اهميت بسيار نتيجه اين يدآ مي

 کشت از مخلوط علوفة و ذرت علوفة خشك وزن و

 (.3 )جدول آمد دست به کود کاربرد با همراه خالص

 و )کامل( متداول اي جويچه آبياري در ذرت علوفة

 کل تر وزن بيشترين کود کاربرد با همراه خالص کشت

 به مربوط مخلوط تر ةعلوف عملکرد بيشترين .داشت را

 مخلوط کشت و )کامل( متداول اي جويچه آبياري

 (.9)جدول بود کود کاربرد بدون )ذرت+يونجه(

 مواد کاربرد و (فتوسنتز) نورساخت ،يآب کم تنش

 کاهش توسعه حال در يها برگ در را ينورساخت

 ميزان غيرمستقيم طور به خشکي نتيجه در دهد يم

 زيرا کند. مي کم را هابرگ از صادرشده ينورساخت مواد

 فشار پتانسيل به وابسته آبکش آوند از شيره انتقال

 آوند در آب پتانسيل ،يآبکم تنش يط در که است

 نيز آماس پتانسيل در کاهش و يابدمي کاهش آبکش

 مقدار از نهايت در و نورساختي مواد انتقال از

 يپذيرآسيب امر، اين که کاهدمي يا ذخيره آسيميالت

 دهد يم افزايش يآب کم شرايط در را دانه تشکيل

(Kafi et al., 2002.) افزايش موجب نيتروژن فزايشا 

 ,Davani) شد ذرت خشك ةعلوف و تر ةعلوف عملکرد

 مواد گذاري سرمايه نيتروژن باالي مقادير در .(2003

 و يافته افزايش ساقه و برگ هاي بخش در نورساختي

 فزوني نيز هوايي بخش در يافته تجمع مواد نهايت در

 در برگ سطح دوام نيتروژن کود افزايش با .يابد مي

 با رويداد اين که است بديهي ؛يافت افزايش ذرت گياه

 عامل تواند مي آن تداوم و گياه نورساختي توان تقويت

 باشد توليدي ةعلوف عملکرد افزايش بر مؤثري

(Beheshti, 2002).  

 & Cox و Pandy et al. (2000) تحقيقات در

Cherny (2001)، تيمار در ذرت عملکرد بيشترين نيز 

 داليل از يکي ت.اس آمده دست به کامل آبياري

 کود کردن اضافه زمان در علوفه عملکرد افزايش
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 يطورکل به است. برگ سطح شاخص افزايش نيتروژن،

 ذرت در خشك ةماد افزايش و تشکيل در اصلي روند

 با است. سيگموئيدي صورت به گياهان ديگر مانند

 و رشد بر مؤثر هاي عامل از يکي اينکه به توجه

 و ها برگ توسط نور ذبج ميزان گياهي توليدات

 ميزان افزايش است، نورساختي مواد به ها آن تبديل

 خواهد نور جذب ميزان افزايش موجب کشتزار در برگ

 شود مي عملکرد افزايش به منجر نهايت در که شد

(Sajedi & Ardakani, 2008.) در صفت اين کاهش 

 جذب براي در رقابت دليل به تواند مي مخلوط کشت

 نيتروژن نشدن تأمين و درميان يك ريآبيا در آب

 از آمده دست به ةعلوف کل باشد. يونجه توسط کافي

 بهينه ةاستفاد با واقع در و است بيشتر مخلوط کشت

 توليد سطح واحد در بيشتري ةعلوف ها،نهاده از

 آب و غذايي مواد نور، از مخلوط کشت در شود. مي

 (.Mazaheri et al., 2002) شود مي استفاده بهتر

 
 مخلوط و خالص علوفة عملکرد با ارتباط در شده يابيارز صفات واريانس تجزية .1 جدول

Table 1. Analysis of variance (mean square) of the estimated characteristics for pure and mixed forage yield 

S.O.V df 

Mean Squares 

Corn forage yield Mixed forage yield(corn+alfalfa) 
Dry weight  Fresh weight Dry weight Fresh weight 

Block 2 26274.78ns 84975.5** 26124.44ns 89897.81** 

Irrigation (I) 1 68065.74* 3429693.99** 70044.00* 4021828.03** 

Error 1 2 15784.71 7189.87 16675.35 8527.29 

Planting method (P) 2 311168.92** 1409258.53** 182806.65** 1560166.1** 

I*P 2 16475.13ns 198749.42** 17454.66ns 212580.17** 

Error 2 8 6976.26 1838.21 6906.37 2426.03 

CV %  10.73 1.69 9.86 1.83 

  * ،**، ns :است دارغيرمعني اختالف و درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعني اختالف دهندةنشان. 
  *, ** and ns: significant at 5% and 1% probability levels, and non-significant, respectively. 

 
 آبياري لفمخت سطوح در مخلوط علوفة و ذرت ةعلوف خشك و تر وزن ميانگين ةمقايس .2 جدول

Table 2. Mean comparison of fresh and dry weight of corn and intercropping (corn +alfalfa) forage in different levels 

of irrigation 

Forage weight (gr/m2 ) Farrow Irrigation Different content 

in compared to control 
Different percent 

in compared to control Alternate Common 

Corn forage dry weight 716.3b 839.3a -123* -14.6 
Corn forage fresh weight 2088.3b 2961.3a -873.0** -29.4 

Mixed forage dry weight (corn+alfalfa) 780.0b 904.8a -124.8* -13.7 

Mixed forage fresh weight (corn+alfalfa) 2215.7b 3161.1a -945.3** -29.9 

 .هستند درصد5 احتمال سطح در دار معني اختالف بدون ،دانکن ايدامنه چنـد آزمـون پاية بر مشترک حرف يك کم دست داراي هاي ميانگين ستون هر در

Means with the same letter are not significantly different at 5% probability level (LSD Test). 

 
 کشت مختلف هاي روش در مخلوط علوفة و ذرت ةعلوف خشك و تر وزن ميانگين ةمقايس .3 جدول

Table 3. Mean comparison of fresh and dry weight of corn and intercropping (corn +alfalfa) forage in different 

planting method 

Forage weight (gr/m2 )  

Planting method Different content  

in compared to control 
Different percent  

in compared to control 

Control 
Pure planting 

with fertilizer  

application 

Mixed planting 

under canopy  

without fertilizer  

application 

Pure planting  

with fertilizer  

application 

Mixed planting 

under canopy  

without fertilizer  

application 

Pure planting  

with fertilizer  

application 

M ixed planting 

under canopy  

without fertilizer  

application 
Corn forage dry weight 695.3b 1035.3a 602.8b 340** -92.5 48.9 -13.3 

Corn forage fresh weight 2106.2c 3055.7a 2412.4b 949.5** 306.2** 45.0 14.5 

Mixed forage dry weight 

(corn+alfalfa) 
695.3b 1035.3a 796.6b 340** 101.3 48.9 14.5 

Mixed forage fresh weight  

(corn+alfalfa) 
2106.2c 3055.7a 2903.2b 949.5** 797.0** 45.20 37.8 

 .هستند درصد5 احتمال سطح در دار معني اختالف بدون ،دانکن ايامنهد چنـد آزمـون پاية بر مشترک حرف يك کم دست داراي هاي ميانگين ستون هر در

Means with the same letter are not significantly different at 5% probability level (LSD Test). 
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  علوفه عملکرد کیفی اجزاي

 که داد نشان ذرت علوفة هايداده واريانس تجزية نتايج

 و است دارمعني بسيار پروتئين ميزان بر بياريآ نوع تأثير

 ميزان بر کشت نوع اثر نشد. دارمعني NDF ميزان بر

 (.4 )جدول شد دارمعني بسيار NDF ميزان و پروتئين

 مخلوط علوفة هايداده واريانس تجزية نتايج

 ميزان بر آبياري نوع تأثير که داد نشان )ذرت+يونجه(

 ميزان بر و است دارمعني درصد5 سطح در پروتئين

NDF و پروتئين ميزان بر کشت نوع اثر نشد. دارمعني 

  (.4 )جدول شد دارمعني بسيار NDF ميزان

 مخلوط علوفة و ذرت خالص ةعلوف در

 آبياري در پروتئين ميزان بيشترين ،)ذرت+يونجه(

 در (.5 )جدول آمد دست به )کامل( متداول اي جويچه

 کشت از پروتئين يزانم بيشترين ذرت خالص علوفة

 (.6 )جدول آمد دست به کود کاربرد با همراه خالص

 کشت در پروتئين ميزان بيشترين مخلوط ةعلوف در

 در (.6 )جدول آمد دست به کود کاربرد بدون مخلوط

 ميزان يشترينب ،ذرت خالص ةعلوف در و مخلوط ةعلوف

NDF دست به کود کاربرد با همراه خالص کشت از 

 شدت به )بسته آب کمبود شرايط در (.6 )جدول آمد

 اسيدهاي برخي و شوند مي تخريب ها پروتئين آن(

 شوند مي انباشته اسمزي تنظيم حفظ براي آمينه

(Niakan & Ghorbanly, 2007)نتايج با نتيجه اين ؛ 

 ذرت گياه در Nakhzary et al. (2009) تحقيق

 عثبا نيتروژن کمبود زراعي گياهان در دارد. همخواني

 ,Majidian) شود مي (کلروفيل) سبزينه و پروتئين کاهش

 کود تأثير ،Ghasemi et al. (2001) تحقيق در (.2006

 دار معني درصد1 سطح در NDF درصد روي نيتروژن

  .شد

 

  آب کاربرد کارایی

نتايج آزمايش مشخص کرد که بيشترين ميزان کارايي 

 مخلوط ةخالص ذرت و علوف ةکاربرد آب در علوف

به دست  درميان يكاي  )ذرت+يونجه( از آبياري جويچه

ذرت  ةآمد. بيشترين ميزان کارايي کاربرد آب در علوف

 ةاز کشت خالص همراه با کاربرد کود و در علوف

مخلوط )ذرت+يونجه( از هر دو نوع کشت خالص ذرت 

بدون کود به دست آمد. در  مخلوطهمراه کود و کشت 

ي کاربرد آب از آبياري مخلوط بيشترين کاراي ةعلوف

بدون کاربرد  مخلوطکشت  و درميان يكاي  جويچه

کود و تيمار کشت خالص ذرت همراه با کاربرد کود به 

خالص ذرت بيشترين کارايي  ةدست آمد. در علوف

و کشت خالص همراه  درميان يكکاربرد آب از آبياري 

 (. 7با کاربرد کود بود )جدول 
 

 مخلوط علوفة و ذرت علوفة کيفي فاتص واريانس تجزية .4 جدول
Table 4. Analysis of variance of qualitative traits of mixed forage and corn forage 

S.O.V df 

Mean Squares 
Protein content of 

corn forage 
Protein content of 

mixed forage 
NDF content of 

corn forage 

NDF content of 

mixed forage 
Block 2 0.15ns 0.084ns 7.16ns 8.25ns 

Irrigation (I) 1 2.65** 0.69* 15.96ns 24.15ns 
Error 1 2 1.31 0.80 8.11 7.48 

Planting method (P) 2 3.67** 6.75** 61.16** 74.82** 

I*P 2 0.88ns 0.25ns 0.35ns 0.28ns 
Error 2 8 0.15 0.08 5.03 5.55 

CV %  4.68 3.42 3.63 3.86 

 .است دارغيرمعني اختالف و درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعني اختالف دهندةنشان: ns و **و*
*, ** and ns: significant at 5% and 1% probability levels, and non-significant, respectively 

 

 )يونجه+ذرت( مخلوط و صخال ةعلوف در آبياري مختلف سطوح در پروتئين ميزان صفت ميانگين ةمقايس .5 جدول
Table 5. Mean comparison of protein content of mixed and pure forage in different levels of irrigation 

Traits Farrow irrigation Different content  

in compared to control  
Different percent  

in compared to control Alternate  Common  
Protein content of corn forage  7.9b 8.6a -0.7** -8.1 

Protein content of mixed forage 8.4b 8.8a -0.4* -4.5 

 سطح در دار معني اختالف بدون ،دانکن ايدامنه چنـد آزمـون پاية بر مشترک حرف يك کم دست داراي هاي ميانگين ستون هر در

 .هستند درصد5 احتمال
Means with the same letter are not significantly different at 5% probability level (LSD Test). 
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 )يونجه+ذرت( مخلوط و خالص ةعلوف در کشت مختلف هاي روش در NDF و پروتئين ميزان صفت ميانگين ةمقايس .6 جدول
Table 6. Mean comparison of protein and NDF content of mixed and pure forage in different planting method 

Traits 

Planting method Different content  

in compared to control 

Different percent  

in compared to control 

Common 

Pure  

planting  
with  

fertilizer  

application 

Mixed  
planting  

under canopy  

without  
fertilizer  

application 

Pure  

planting  
with  

fertilizer  

application 

Mixed  
planting  

under canopy  

without  
fertilizer  

application 

Pure  

planting  
with  

fertilizer  

application 

Mixed  
planting  

under canopy  

without  
fertilizer  

application 
Protein content of corn forage 7.5c 9.0a 8.3b 1.5** 0.8** 20 10.6 

Protein content of mixed forage 7.4c 9.0a 9.5a 1.6** 2.1** 21.6 28.3 
NDF content of mixed forage 58.6b 64.9a 59.1b 6.3** 0.5 10.7 0.85 

NDF content of corn forage 58.6b 64.9a 61.5b 6.3** 2.9 10.7 4.9 

 .هستند درصد5 احتمال سطح در دار معني اختالف بدون ،دانکن ايدامنه چنـد آزمـون پاية بر مشترک حرف يك کم دست داراي هاي ينميانگ ستون هر در
Means with the same letter are not significantly different at 5% probability level (LSD Test). 

 

Daneshmand et al. (2006) شگزار کلزا گياه در 

 داري معني اثر نيتروژن و آبياري تيمارهاي که کردند

 توسط که تحقيقي در دارند. آب کاربرد کارايي بر

Jalyni et al. (2008) نظر از که شد گزارش شد، انجام 

 مثبت طور به آبياري تيمار تأثير آب، کاربرد کارايي

 پنبه، گندم، نيشکر، ذرت، گياهان در بود. دار معني

 در مصرفي آب يزانم زراعي گياهان گردي و چغندرقند

 آب يزانم از کمتر درميان يك اي جويچه آبياري

 است معمولي اي جويچه آبياري در مصرفي

(Sharmasarkar et al., 2001; Afshar & 

Mehrabadi, 2003; Havasy Poor, 2006; Parand, .

1997; Kang et al., 2000; Mohajermylany et al., .

 شرايط در آب کاربرد کارايي زايشاف علت .(2004

 گياه فيزيولوژيك واکنش به بتوان شايد را آبي کم

 را ها روزنه تواند مي گياه کمبود شرايط در داد. نسبت

 از آب خروج بر امر اين دارد نگاه تر بسته حدودي تا

 اثر خشك ةماد تجمع و اکسيدکربن دي ورود و گياه

 آب خروج و يستن کساني تأثير مقدار ليکن گذارد، مي

 گيرد. مي قرار تأثير تحت بيشتر

 نيشکر رشد ةدور طول در مصرفي آب کل حجم

 ايجويچه آبياري و معمول آبياري تيمارهاي در

 21280 و 29848 يبترت به ثابت درميان يك

 در يانگينم طور به که بوده هکتار در مترمکعب

 درصد 7/28 حدود ثابت درميان يك آبياري تيمارهاي

 مصرفي آب حجم معمول، آبياري تيمار به نسبت

 .(Shini Dashtgel et al., 2009) است يافته کاهش

 
 ايدامنه چند آزمـون روش به تر علوفة شدة ارزيابي صفات بر آبياري روش و کشت نوع متقابل اثرهاي ميانگين مقايسة .7 جدول

 ميانگين(±معيار )خطاي دانکن
Table 7. Mean comparison of the interaction of planting and irrigation methods on evaluated traits 

Irrigation  Planting method  
Total fresh  

weight 

(g/m2) 

Total produced  

forage fresh  
weight  

(g/m2) 

WUE  

(kg/m3)  
of mixed  

forage  

WUE 

(kg/m3)  
of corn  

forage  

Alternate Farrow  
Irrigation  

Control 23.65±1480.7e 25.21±1480.7e 0.10±1.79b 0.10±1.79b 
Pure planting with fertilizer application 30.21±2793.3bc 30.21±2793.3c 0.10±2.70a 0.10±2.70a 
mixed planting under canopy without  

fertilizer application 26.43±1991.9d 25.87±2373.1d 0.37±2.69a 0.18±1.29c 

Common Farrow  

Irrigation 

Control 34.74±2731.7c 34.74±2731.7c 0.12±0.97d 0.12±0.97d 
Pure planting with fertilizer application 26.43±3318.2a 26.43±3318.2b 0.07±1.44c 0.07±1.44c 
mixed planting under canopy without  

fertilizer application 55.32±2834.0b 58.75±3433.3a 0.30±1.51c 0.29±0.97d 

 .هستند درصد5 احتمال سطح در دار معني اختالف بدون ،دانکن ايدامنه چند آزمـون پاية بر مشترک حرف يك کم دست داراي هاي ميانگين ستون هر در
Means with the same letter are not significantly different at 5% probability level (LSD Test). 

 

 کلی گیري نتیجه

 همة در انيدرم كي اي جويچه آبياري آزمايش اين در
 از دور آمده دست به نتايج و شد اجرا رشد ةدور طول

 و تر ةعلوف عملکرد کل روش اين در نبود، انتظار
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 ست؛ا ما مدنظر آنچه اما يافت کاهش توليدي خشك

 کاربرد با انيدرم كي ايجويچه آبياري در که بود نيا

 در گرمکيلو 7163 هکتار در آب مترمکعب 3717

 هکتار در گرمکيلو 7800 و ذرت خشك ةعلوف هکتار

 کامل ايجويچه آبياري در اما کرد. توليد مخلوط ةعلوف

 آب مترمکعب 7434 حدود آب اين برابر دو کاربرد با

 ذرت خشك ةعلوف هکتار در رمکيلوگ 8393 هکتار در

 کرد. توليد مخلوط ةعلوف هکتار در رموگکيل 9048 و

 افزايش باعث آبياري  کم راهکار از استفاده نتيجه در

 مخلوط کشت کيفي لحاظ از شود. مي آب کاربرد بازدة

 شود مي شناخته برتر تيمار عنوان به کود کاربرد بدون

 خالص کشت سطح هم پروتئين ميزان لحاظ از چون

 NDF ميزان )ذرت+يونجه( مخلوط ةعلوف و است

  دارد. را کمتري
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ABSTRACT 
Investigation of various irrigation methods and intercropping are effective strategies for increasing water 

use efficiency and improve crop production. A field experiment conducted to study the effects of alternate 

furrow irrigation on quantitative and qualitative characteristics of forage corn with annual alfalfa cropping 

under its canopy in Ilam climate conditions. Experiment carried out as a split plot based on a randomized 

complete blocks design with three replications at research farm of Ilam University. Irrigation (alternate 

furrow irrigation and common furrow irrigation) as main plots and planting methods (Control without 

nitrogen fertilizer and alfalfa, nitrogen fertilizer and intercropping) as sub plots. The results showed that 

alternate furrow irrigation decreased significantly total dry weight and total produced forage dry weight 

(dry forage of corn and dry forage of alfalfa, total fresh weight and total produced forage fresh weight 

(fresh forage of corn and fresh forage of alfalfa), and protein content. According to the results, the most 

quantity of forage obtained from corn plots with nitrogen which commonly irrigated, also the best quality 

was in cropping alfalfa under corn canopy without fertilizer. Therefore, intercropping of corn and alfalfa 

with alternate furrow irrigation is suggested to produce high quality forage with considering water use 

efficiency.   
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