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  یدهچک
-سینگلرقم  ذرتخام و غلظت پروتئین عملکرد هاي رشد، ویژگیبراي بررسی اثر کشت مخلوط و کود دامی بر 

آزمایشی در سال  ،).Vicia faba L( و لوبیا چیتی رقم تالش) .Vicia ervilia L(، گاودانه ).Zea mays L( 704اس کر
پوشان هاي کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی خلعتصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوكبه 1389زراعی 

کشتی لوبیا ح تکوفاکتورها شامل نوع کشت در سط. شد انجام ايدر شرایط مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز
 و کود دامی در کشتی ذرت، کشت مخلوط ذرت با لوبیا چیتی و کشت مخلوط ذرت با گاودانهکشتی گاودانه، تکچیتی، تک

خام و  علوفه، غلظت پروتئینخشک  وزنکاربرد کود دامی نتایج نشان داد که . تن در هکتار بودند 60و  30، 0ح وسط
کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه سبب . ارتفاع ذرت را افزایش داد ولی تأثیري بر تعداد برگ در بوته ذرت نداشت

 باعثکشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه . کشتی آن شدکاهش ارتفاع و عملکرد علوفه خشک ذرت در مقایسه با تک
و دانه لوبیا را کاهش داد ولی بر  بیولوژیکیط ذرت با لوبیا عملکرد کشت مخلو .گردیدپروتئین خام ذرت افزایش غلظت 

. کشت مخلوط ذرت و لوبیا، پروتئین خام دانه لوبیا را افزایش داد. نداشتلوبیا تأثیري تعداد دانه در نیام و وزن صد دانه 
و پروتئین خام دانه لوبیا را افزایش  ، عملکرد دانه، تعداد دانه در نیام، وزن صد دانهبیولوژیکیکاربرد کود دامی عملکرد 

، عملکرد دانه، تعداد ساقه فرعی و تعداد دانه در بوته گاودانه را بیولوژیکیکشت مخلوط ذرت با گاودانه عملکرد . داد
کاربرد کود دامی و کشت مخلوط ذرت و گاودانه شاخص برداشت، تعداد نیام در بوته، وزن هزار دانه و . کاهش داد

بیشتر از در تیمارهاي کشت مخلوط نسبت برابري زمین  .ین خام در شاخساره و دانه گاودانه را افزایش دادغلظت پروتئ
 کیفیتکمیت و طور کلی، براي افزایش به. کشتی بودمخلوط نسبت به تکیک بود که نشانگر سودمندي نسبی کشت 
تواند مشابه میشرایط ر در منطقه مورد مطالعه و تن کود دامی در هکتا 60علوفه، کشت مخلوط ذرت با لوبیا و کاربرد 

  .توصیه شود

  
  .کشت مخلوط، کود دامی، گاودانه، لوبیا پروتئین، ذرت، :کلیديهاي واژه
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Abstract 

In order to study the effect of intercropping and farmyard manure (FYM) on the growth 
characteristics, yield and crude protein concentrations of corn (Zea mays L.), bean (Vicia faba L.) 
and bitter vetch (Vicia ervilia L.), a factorial experiment was carried out on the basis of randomized 
complete blocks design with three replications at the Khalatpooshan Research Station, Faculty of 
Agriculture, University of Tabriz, during the 2010 growing season on field conditions. The factors 
were types of intercropping systems at levels of sole bean, bean+corn, sole bitter vetch, bitter 
vetch+corn, sole corn, and FYM at levels of 0, 30 and 60 tons per hectare. Application of FYM 
increased forage dry weight, crude protein concentration and stem height of corn, but had no effect 
on leaf number per plant. Intercropping of corn with bean and bitter vetch decreased stem height 
and forage dry weight of corn compared to the sole cropped corn. Intercropping of corn with bean 
and bitter vetch increased crude protein concentration of corn. The biological and grain yield of 
bean decreased by intercropping of corn with bean, but had no effect on number of seeds per pod 
and 100 grains weight. Intercropping of corn with bean increased crude protein concentration of 
bean seeds. Application of FYM increased biological and grain yield, number of seeds per pod, 100 
grains weight and crude protein concentration of bean seeds. Intercropping of corn with bitter vetch 
decreased biological and grain yield, number of axillary shoot and number of seeds per plant of 
bitter vetch. FYM application and intercropping of corn with bitter vetch increased harvest index, 
number of pods per plant, 1000 grains weight and crude protein concentrations of bitter vetch shoot 
and seed. Land equivalent ratio (LER) was more than 1 in all intercropping systems, indicating the 
high relative efficiency of intercropping over the sole cropping. In general, the intercropping of corn 
with bean and application of FYM at the rate of 60 tons per hectare can be recommended for 
improving forage quantity and quality in the study area and similar conditions. 
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  مقدمه
ي پایدار یکی از راهکارهاي کلیدي در کشاورز

هاي کشاورزي و مدیریت نظامبازگرداندن تنوع به بوم
-اي از نظامعنوان نمونهکشت مخلوط به. مؤثر آن است
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هاي پایدار در کشاورزي اهدافی نظیر ایجاد تعادل 
و  تبرداري بیشتر از منابع، افزایش کمیاکولوژیک، بهره

ها و و کاهش خسارت آفات، بیماري ت محصولکیفی
لیتورجیدیس و همکاران (کند یهرز را دنبال مهاي علف

کشتی هاي تکها برخالف نظامعالوه، این نظامبه). 2007
روند و در در راستاي اصول اکولوژیک پیش می

ها ثبات و گیري مؤثر و گسترده از آنصورت بهره
 نهادهویژه در شرایط کمبه هاي کشاورزيپایداري نظام
جوانشیر و ، 1987استرن  اوفوري و(یابد افزایش می
علت افزایش محصول در کشت ). 1379همکاران 

هاي محیطی مانند آب، مخلوط، استفاده بیشتر از عامل
-گیاهان علوفه). 1377مظاهري (مواد غذایی و نور است 

دام و در نتیجه تأمین نیاز انسان به  غذیهاي در ت
در ایران به . نددارزیادي هاي دامی، اهمیت وردهآفر

اي در مقایسه با سایر تولید گیاهان علوفهکمیت و کیفیت 
از یک سو  که گیاهان زراعی، کمتر توجه شده است

موجب کمبود گوشت و مواد لبنی و پایین آمدن کیفیت 
باعث  و از سوي دیگر فشار دام بر مراتع ها شدهآن

 نابودي بخش عظیمی از پوشش گیاهی موجود و
چی مدیر شانه(فرسایش خاك شده است  افزایش
 75اي حدود در سطح جهانی، گیاهان علوفه). 1379

کنند هاي اهلی را تأمین میدرصد انرژي مورد نیاز دام
ترکیب غالت و لگوم یکی از ). 1384رضوانفر و شفیعی (

ترین انواع کشت مخلوط است و در مقایسه با معمول
ها موجب افزایش عملکرد دانه و ماده کشتی آنتک

یکی از ذرت ). 1992فوجیتا و همکاران (شود خشک می
عنوان یک بهشود و ترین غالت محسوب میپرمحصول
زیاد و پروتئین اي داراي عملکرد و انرژي گیاه علوفه
 کهدر حالی )1998آنیل و همکاران (است  خام کمی

آنیل و همکاران (ها از نظر پروتئین غنی هستند لگوم
تئین در علوفه ذرت از طریق بنابراین، کمبود پرو). 2000

جوانشیر و (شود ها جبران میکشت مخلوط آن با لگوم
در میان حبوبات از نظر  در ایران لوبیا ).1379همکاران 

سطح زیر کشت پس از نخود و عدس در جایگاه سوم و 

. وم قرار دارددگاه یاز نظر عملکرد پس از نخود در جا
از نظر ارزش درصد پروتئین،  22این محصول با حدود 

هاي حیوانی است  غذایی جایگزین خوبی براي پروتئین
 Viciaگاودانه با نام علمی  ).1387پارسا و باقري (

ervilia L. اي تیره بقوالت و از نیامداران از گیاهان علوفه
کشت این گیاه در شمال غرب و غرب . شودمحسوب می

-بهویژه دانه آن ایران مرسوم است و از شاخساره و به

-مکمل پروتئینی در تغذیه حیوانات استفاده میعنوان 

  ). 1375کریمی (شود 
هاي مواد آلی در اغلب خاكکمبود با توجه به 

-بهبود ویژگی برايکود دامی  مصرف ،کشت ایران زیر

رشد و عملکرد  ،خاكو شیمیایی  ، زیستیهاي فیزیکی
الذکر و با توجه به مطالب فوق .ضروري استگیاه 

شت گیاهان ذرت، لوبیا و گاودانه در منطقه امکان ک
-تعداد پژوهششمال غرب کشور و با توجه به اینکه 

دامی بر  همراه کودهایی که تأثیر کشت مخلوط را به
اند، عملکرد گیاهان لگوم و ذرت بررسی کردهرشد و 

هاي این تحقیق که مبتنی بر دیدگاه، اندك است
کشت  اثری بررسبراي  ،باشدکشاورزي پایدار می

و  عملکرد ،رشدهاي ویژگیمخلوط و کود دامی بر 
در ذرت، لوبیا و گاودانه گیاهان خام  غلظت پروتئین
  .اي انجام شدشرایط مزرعه

  
  هامواد و روش

در ایسـتگاه   1389این پـژوهش در سـال زراعـی    
دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه    پوشـان  تحقیقـاتی خلعـت  

 ر شرایط مزرعه انجامدو  خشک سرد با اقلیم نیمه تبریز
 صورت فاکتوریل و در قالـب طـرح پایـه   آزمایش به. شد

هاي کامل تصادفی با سه تکرار شـامل نـوع کشـت    بلوك
 Zea( 704راس کـ نگلیسـ  رقمکشتی ذرت ح تکودر سط

mays L.(کشتی لوبیا چیتی رقـم تـالش  ، تک )Vicia faba 

L.(کشتی گاودانه، تک )Vicia ervilia L.(  وط ، کشـت مخلـ
ذرت با لوبیا چیتی و کشـت مخلـوط ذرت بـا گاودانـه و     

کـود   .تن در هکتار بود 60و  30، 0ح وکود دامی در سط
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ــت   ــاتی خلع ــی از ایســتگاه تحقیق پوشــان دانشــکده  دام
که بخش عمـده آن  کشاورزي دانشگاه تبریز تهیه گردید 

داد و بـا کمـی کـود گوسـفندي     را کود گاوي تشکیل مـی 
از اجراي آزمایش از خاك مزرعـه  قبل  .مخلوط شده بود

عد از هواخشک کـردن  نمونه مرکب خاك تهیه گردید و ب
دن و (فیزیکـی   هايویژگی متري،از الک دو میلی رو عبو
پــیج و  ،1969 ریچــاردز( خــاكو شــیمیایی ) 2002تــاپ 

هـاي  ویژگـی ). 1جدول ( گیري شداندازه )1986همکاران 
) 2003پیتـرز   ،1986پیج و همکاران ( شیمیایی کود دامی

 45هاي آزمایشی تعداد کرت .)2جدول ( نیز تعیین گردید
 هشـت کشـتی ذرت  هاي مخلوط و تکعدد، مساحت کرت

کشـتی لوبیـا چیتـی و    هاي تـک مترمربع و مساحت کرت
در . مترمربع در نظر گرفتـه شـد   ششگاودانه در حدود 

ردیـف   4هر کـرت مخلـوط و خـالص مربـوط بـه ذرت،      
ــه طــو ــی   4ل کاشــت ذرت ب ــا فاصــله ردیف ــر و ب  50مت

هاي مجـاور در  فاصله بین کرت. متر وجود داشتسانتی
متر در نظـر   5/1ها متر و فاصله بین بلوك یکیک بلوك 
نقشه طرح از طریق توزیع تصـادفی تیمارهـا   . گرفته شد

تراکم مطلوب براي . ها پیاده شددر هر بلوك و بین بلوك
و  40، 10ترتیـب  انـه بـه  اي، لوبیا چیتی، گاودذرت علوفه

جــوانمرد (بوتــه در مترمربــع در نظــر گرفتــه شــد   100
کشـتی و  ها هم در تکها روي ردیففاصله بوته). 1388

ترتیب هم در کشت مخلوط براي ذرت، لوبیا و گاودانه به
روش کشـت  . نظر گرفتـه شـد   متر درسانتی 3و  10، 20

پشته  در یک طرف هر. مخلوط از نوع افزایشی کامل بود
کاشــت . ذرت و در طــرف دیگــر آن لگــوم کشــت گردیــد

 بـراي قبل از کاشت و . انجام شددستی  صورتبذرها به
ا هاي قارچی، بذرها با سم بنومیل، بپیشگیري از بیماري

تاریخ کاشت اواخر . در هزار ضدعفونی شدند سه غلظت
اولین آبیاري بالفاصله بعـد از  . بود 1389ماه اردیبهشت 
آبیاري به صورت جـوي و پشـته هـر    . م شدکاشت انجا
انجـام   هاطور یکنواخت براي تمام کرتو به هفته یک بار

و  EC=0.4 dS/mداراي مـورد اسـتفاده   آب آبیـاري  . شـد 
pH=7.6 ــک. بــود ــین وجــین و تن نیمــه اول کــاري در اول

هـاي هـرز داخـل کرتهـا بـا      علـف . خرداد صورت گرفت
زیه خـاك و کـود   با توجه به نتایج تج. دست حذف شدند

دامی مورد استفاده و تیمارهـاي مـورد مطالعـه در ایـن     
بررســی و در راســتاي دســتیابی بــه تولیــد محصــوالت 
ارگانیک در این تحقیق از سم و کـود شـیمیایی اسـتفاده    

سالم از ارگانیک و در راستاي تولید محصوالت . نگردید
برداشت . خودداري شدو کودهاي شیمیاي  سممصرف 
ر اوایـل شـهریور، ذرت در اواخـر شـهریور و     گاودانه د

براي  .انجام شدماه  لوبیا از اواخر شهریور تا اوایل مهر
مخلوط و خـالص ذرت بعـد از   کشت برداشت تیمارهاي 

هـا دو ردیـف وسـطی    هاي کناري و حاشـیه حذف ردیف
 .برداشت شدند و وزن تر علوفه ثبت شـد ) مترمربع 6/3(

ــک برداشــت لگــوم  8/1شــتی از ســطح کهــا در تیمــار ت
ــد ــام شـ ــی. مترمربـــع انجـ ــین ویژگـ ــاي بـــراي تعیـ هـ
هاي مربـوط بـه اجـزاي عملکـرد     مورفولوژیک و ویژگی

بوتـه   12و  12، 8ترتیـب  ذرت، لوبیا چیتی و گاودانـه بـه  
. طور تصادفی انتخاب و بـه آزمایشـگاه منتقـل گردیـد    به

هـا در آون و در دمـاي   بوته، علوفه بعد از تعیین وزن تر
 هاآنخشک وزن و جه سلسیوس قرار داده شدند در 75

گرفتـه  علوفـه خشـک در نظـر    عملکـرد  عنوان تعیین و به
تعـداد   گیري شده در ذرت ارتفاع بوته،صفات اندازه. شد

در لوبیا چیتی عملکرد ، بیولوژیکیعملکرد  برگ در بوته،
، عملکرد دانه، تعداد نیام در بوته، تعـداد دانـه   بیولوژیکی
ــام،  ــه، و  ودر نیـ ــد دانـ ــرد  زن صـ ــه عملکـ در گاودانـ
، عملکرد دانه، تعداد شاخسـاره فرعـی، تعـداد    بیولوژیکی

 .وزن هزار دانه بودند و نیام در بوته، تعداد دانه در بوته
) دانـه و کـاه و کلـش   (کل ماده خشک بخش هوایی گیـاه  

شـاخص   .در نظر گرفته شد بیولوژیکیعملکرد عنوان به
تصــادي بــه عملکــرد   نســبت عملکــرد اق   از برداشــت
. )1377و سـرمدنیا   کـوچکی ( محاسبه گردید بیولوژیکی

 گیري شدها به روش کجلدال اندازهغلظت پروتئین نمونه
براي ارزیابی کشـت مخلـوط    .)1389والینگ و همکاران (

و بـراي محاسـبه ایـن     نسبت برابـري زمـین   از شاخص
اســتفاده  LER=(Yam/Yas)+(Ybm/Ybs) شــاخص از رابطــه
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ــ ــن رابطــه. دگردی ــه  عملکــرد Yam در ای در کشــت  aگون
 عملکـرد  Ybmکشـتی،  در تـک  aگونه  عملکرد Yasمخلوط، 

-در تـک  bگونـه   عملکـرد  Ybsدر کشت مخلوط و  bگونه 

ها از تحلیل آماري داده ).1377مظاهري (باشد کشتی می
ها، تجزیه واریـانس  قبیل آزمون نرمال بودن توزیع داده

در سـطح احتمـال    LSDبا آزمـون  (ا همیانگین و مقایسه
و رسـم   MSTATCافـزار  با اسـتفاده از نـرم  ) پنج درصد

  .انجام شد Excelافزار نمودارها با نرم
  نتایج و بحث

هــاي فیزیکــی و شــیمیایی خــاك  برخــی ویژگــی
هـاي شـیمیایی کـود    و برخی ویژگی 1مزرعه در جدول 

خـاك  . ارائه شـده اسـت   2 دامی مورد استفاده در جدول
 .داشـت لـوم رس شـنی   بافت قلیایی آهکی بود و  زرعهم

وقتـی  داراي کمبود نیتروژن و پتاسـیم بـود و   خاك  این
شـد و خیلـی   سله تشکیل مـی در سطح آن شد میخشک 

مـواد آلـی چنـین خـاکی بـا       افزایشلذا، . گردیدسفت می
اهمیـت  توجه به کمبود مواد آلی آن و موارد ذکـر شـده   

  .اي داشتمالحظهقابل
  

  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعهبرخی ویژگی -1دول ج
Zn  Cu  Mn  Fe  P K  Na  ECe  pH  N کل  OM  CCE  بافت  شن  رس 

(mg/kg)  (dS/m)  )1:1(  (%)  
 شنیرسلوم  54 22 5/7 7/1  08/0 1/8 51/0 6/36 3/74 34 8/3 3/5 9/0 0/2

CCE : معادل، ) آهک(کربنات کلسیم    OM : ،مواد آلی   ECe :لیت هدایت الکتریکی عصاره اشباعقاب  
  

  
نشان داد که ) 3جدول (تجزیه واریانس : ارتفاع بوته ذرت

لی کود دامـی و نـوع کشـت بـر ارتفـاع بوتـه       اص هاياثر
. دار نبودها معنیدار بودند ولی اثر متقابل آنذرت معنی

نشان داد که کشت مخلـوط  ) 4جدول (ها مقایسه میانگین
دار ارتفـاع  ذرت با گاودانه و لوبیا موجـب کـاهش معنـی   

کــه بــا نتــایج  کشــتی آن شــدبوتــه ذرت نســبت بــه تــک
آرژه  .مطابقـت داشـت  ) 1390(و تمري ) 1388(جوانمرد 

-نتیجه گرفت که ارتفـاع بوتـه سـورگوم در تـک    ) 1386(

اي خوشـه ماشـک گـل  مخلـوط بـا    کشتی بیشتر از کشت
دار ارتفـاع بوتـه ذرت در مخلـوط بـا     کـاهش معنـی  . بود

اي ایـن  لگومها ممکن است بـه دلیـل رقابـت بـرون گونـه     
در مراحـل  بر سر استفاده از مواد غـذایی خـاك   گیاهان 

با مصـرف کـود   ). 1388جوانمرد (اولیه رشد ذرت باشد 
-طور معنیدامی و افزایش سطح آن ارتفاع بوته ذرت به

 60بیشترین ارتفاع ذرت با مصـرف  . داري افزایش یافت
زمـانی  ). 4جـدول  (تن کود دامی در هکتـار بدسـت آمـد    

نیــز گــزارش دادنــد کــه ) 1389(گهــري و همکــاران بــاب
ر هکتـار موجـب افـزایش    تـن کـود گـاوي د    45مصرف 

افـزایش ارتفـاع بوتـه ذرت بـا مصـرف      . ارتفاع ذرت شد
تـوان بـه بهبـود تغذیـه گیـاه از جملـه       کود دامـی را مـی  

چـون  افزایش غلظت نیتروژن، فسـفر و روي نسـبت داد   
ــق جــدول  ــاي طب ــت 2و  1ه ــذایی  غلظ ــاي عناصــر غ ه

مصـرف در کـود دامـی بیشـتر از خـاك      پرمصرف و کم
جــه، بــا افــزودن کــود دامــی بــه خــاك در نتی .باشــدمــی

حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه بهبود یافته و ارتفاع گیاه 
-الزم به ذکر است در این بررسـی غلظـت  . شودزیاد می

هــاي عناصــر غــذایی نیــز تعیــین گردیــد ولــی بــه دلیــل 
  . هاي مقاله ارائه نگردیدمحدودیت تعداد صفحه

 هاي شیمیایی کود دامی مورد استفادهبرخی ویژگی -2جدول 

pH(1:1)  EC(1:1) 
(dS/m)  

N  P  K  Ca Na  Zn  Cu  Mn  Fe 
(mg/kg) 

6/8  3/14  8900  188  226  2/13 70  101  39  148  5150  
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ان داد کـه  تجزیه واریـانس نشـ  : تعداد برگ در بوته ذرت
ها بر اثرهاي اصلی کود دامی، نوع کشت و اثر متقابل آن

ایـن   .)3جـدول  (دار نبـود  تعداد برگ در بوته ذرت معنی
دهد که تعـداد بـرگ در بوتـه ذرت تحـت     نتایج نشان می

-بـه . گیردتأثیر مصرف کود دامی و نوع کشت قرار نمی

رسد این صفت بـه ژنتیـک گیـاه بسـتگی داشـته      نظر می
نیــز گــزارش ) 1390(و تمــري ) 1388(جــوانمرد . باشــد

دادند که حضور لگومها در کشت مخلوط بر تعداد  برگ 

کوچکی و سـرمدنیا  . داري نداشتدر بوته ذرت اثر معنی
بیان داشتند که تعداد و اندازه بـرگ تحـت تـأثیر    ) 1377(

نتیجـه  ) 1385(خرمی وفا . گیردژنوتیپ و محیط قرار می
در بوته ذرت در کشـت مخلـوط بـا     گرفت که تعداد برگ

کشـتی ذرت  داري بـا تـک  کدوي تخم کاغذي تفاوت معنی
گزارش داد که تعداد برگ در بوتـه  ) 1386(آرژه . نداشت

داري با سورگوم در کشت مخلوط با ماشک تفاوت معنی
  .کشتی سورگوم نداشتتک

  
  ايو کیفی ذرت علوفه تجزیه واریانس تأثیر کود دامی و نوع کشت بر صفات زراعی -3جدول 

  منبع تغییر
  درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات
  پروتئین خام  عملکرد علوفه خشک  تعداد برگ در بوته  ارتفاع گیاه

 9/166*   2/3*  659/2**  037/1160**   2  تکرار

 ns044/0   *7/2   **9/543   370/4434**   2 کود دامی

 ns003/0   **4/10   **2/264   037/806*   2  نوع کشت

 ns815/89   ns003/0  ns4/0   ns5/108   4  نوع کشت× کود دامی

  2/42  7/0  401/0  412/141  16  خطاي آزمایشی
  28/6  45/7  68/4  02/6    (%)ضریب تغییرات

ns ، * 1و % 5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیرمعنی به** و%  
  

تجزیه واریانس نشان داد که  :عملکرد علوفه خشک ذرت
کود دامی و نوع کشت بـر عملکـرد علوفـه    اصلی  هايثرا

دار ولی اثر متقابـل کـود دامـی و نـوع     خشک ذرت معنی
ــر   ــیغیر آنکشــت ب ــودمعن ــدول ( دار ب مقایســه . )3ج

نشان داد که عملکرد علوفـه خشـک    )4جدول ( هامیانگین
در هکتار نسـبت  کود دامی تن  60و  30با مصرف ذرت 

ولـی میـان دو    افزایش یافـت داري طور معنیبهبه شاهد 
داري مشـاهده  تن در هکتار تفاوت معنـی  60و  30سطح 
و سـطوح کـود    میان عملکرد علوفه خشـک ذرت  .نگردید
ــی ــه  دام ــا  dw=10.583+0.018(Manure)مســتقیم رابط ب

r=0.999* افـزایش عملکـرد   رسد نظر میبه. وجود داشت
افـزایش   بـه  علوفه خشـک ذرت بـا مصـرف کـود دامـی     

 افـزایش فعالیـت ریزجانـداران    ، )4جـدول  (بوتـه   ارتفاع
بهبود ساختمان خاك، افزایش ظرفیت نگهداري آب مفید، 

ــزایش عناصــر غــذایی  )1382ســاالردینی (در خــاك  ، اف
، افـزایش  )2و  1هـاي  جـدول ( گیـاه در خـاك   جـذب  قابل

کـاران  عزیـز و هم (گیاهان  وسیلهبهغذایی جذب عناصر 
بــود تغذیــه گیــاه   به و) 2010بیــز و آبــو  مــگ ،2010

نـژاد و افیـونی   رضایی .مربوط باشد) 1382ساالردینی (
-اظهار داشتند که ماده آلی زیاد کـود دامـی مـی   ) 1379(

هـاي فیزیکـی و شـیمیایی    تواند باعث بهتر شدن ویژگـی 
در بررسـی  . خاك و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه گردد

تـأثیر  آنان کود گاوي نسبت به سایر تیمارها، بیشـترین  
ارتفـاع بوتـه، تعـداد    همچنـین،  . را بر عملکرد ذرت داشت

پرمصـرف  با جذب عناصر و عملکرد ذرت  برگ در بوته
 داشـتند  يدارهاي مثبـت و معنـی  همبستگیمصرف و کم

اثر بهبود  بر و عملکرد ذرتدهنده افزایش رشد که نشان
گزارش کردنـد کـه   ) 1993(شریها و هاتر  .بود تغذیه آن
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بــا ملکــرد ذرت در کشــت مخلــوط بــا ســویا بیشــترین ع
ــن  40 مصــرف ــار  ت  .حاصــل شــدکــود مرغــی در هکت

د کـه در  نـ ردکمشـاهده  ) 2009(الورونیسمو و آیودیلـت  
کـود دامـی   مصـرف  کشت مخلوط ذرت با تاج خـروس،  

 .شـد ذرت دار عملکـرد خشـک گیـاه    باعث افزایش معنـی 
در بررسی تـأثیر کـود گـاوي    ) 2010(و همکاران  ویولچ
شت مخلوط جو و ماشک به این نتیجه رسـیدند کـه   بر ک

آچینـگ و   .گردیدکود گاوي باعث افزایش عملکرد علوفه 

گزارش کردند که با مصرف کود دامـی  ) 2010(همکاران 
. اي افزایش یافتدر دو  خاك مختلف عملکرد ذرت علوفه

ــاران   ــاب و ) 2009(پارســونز و همک ــانی ب ــري و زم گه
ش عملکـرد ذرت بـا مصـرف    نیز افـزای  )1389(همکاران 

) 1383(پرویـزي و نبـاتی   . کود دامی را گـزارش کردنـد  
کـود دامـی وزن هـزار دانـه      گزارش دادند که با مصرف

تـن   60با مصرف  آنو حداکثر مقدار  افزایش یافتذرت 
  . کود دامی در هکتار بدست آمد

  
  ود دامی و نوع کشتصفات زراعی و کیفی ذرت تحت اثر اصلی ک هايمقایسه میانگین -4جدول 

  ارتفاع گیاه  سطوح  اثر اصلی
 )cm(  

تعداد برگ 
  در بوته

  عملکرد علوفه خشک
)t/ha(  

  پروتئین خام
 )g/kg dw(  

  کود دامی
 )تن در هکتار(

0    c177   a4/13   b6/10   c3/95 

30    b194   a5/13   ab1/11   b0/104 

60    a221   a6/13   a7/11  a8/110 

  نوع کشت
  a208   a5/13   a3/12   b6/97   خالص

 b191   a5/13   b3/10   a3/104   مخلوط با گاودانه

 b192   a5/13   b8/10  a3/108   مخلوط با لوبیا

 .دار ندارندتفاوت معنیLSD هاي داراي حداقل یک حرف التین مشترك، در سطح احتمال پنج درصد با آزمون در هر ستون، میانگین

  
عملکرد علوفه نشان داد که ) 4ول جد(ها مقایسه میانگین

در کشت مخلوط با گاودانه و لوبیـا کـاهش   خشک ذرت 
و تمـري  ) 1388(که بـا نتـایج جـوانمرد     )4جدول ( یافت

علوفـه خشــک  کـاهش عملکـرد   . مطابقـت داشـت  ) 1390(
-در مقایسه با تـک ها هاي مخلوط با لگومذرت در کشت

غذایی و یا بر سر منابع با ذرت ها به رقابت لگومکشتی، 
ــروژن نســبت داده شــده اســت     ــافی نیت ــال ک ــدم انتق ع

بـا  ). 1988تومـار و همکـاران   ، 1987اوفوري و استرن (
نتیجه گرفتند که در ) 2008(ناچیگرا و همکاران این حال، 

طور کشت مخلوط ذرت با سایر گیاهان، عملکرد ذرت به
البته در کشـت  . شودجزیی از تراکم گیاه همراه متأثر می

ممکـن اسـت بخشـی از عملکـرد     ها لگوملوط ذرت با مخ
ها قرار ذرت تحت تأثیر نیتروژن تثبیت شده توسط لگوم

با بررسی کشت مخلوط ) 1987(و استرن  اوفوري. گیرد

-ذرت و لوبیا به این نتیجه رسیدند کـه غـالت در کشـت   

هاي مخلوط در مقایسه با بقوالت کاهش رشد و عملکرد 
  . دهندکمتري از خود نشان می

-پروتئین مورد نیاز دام به: ذرتخام غلظت پروتئین 

ترین مهمیکی از شود که بیان میخام پروتئین صورت 
علوفه است و هرچه بیشتر  تکیفیهاي ارزیابی شاخص

 حیواناتدر تغذیه علوفه از کیفیت مناسبی  ،باشد
تجزیه . )2005راس و همکاران ( برخوردار است

اصلی کود دامی و نوع  هايرنشان داد که اث واریانس
دار بود ولی اثر کشت بر غلظت پروتئین خام ذرت معنی

خام غلظت پروتئین ). 3جدول (دار نبود متقابل آنها معنی
ذرت با مصرف کود دامی و افزایش سطح آن افزایش 

 60بیشترین غلظت پروتئین خام ذرت با مصرف  .یافت
همچنین،  ).4جدول ( تن کود دامی در هکتار بدست آمد
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-کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه در مقایسه با تک

داري طور معنیذرت را بهخام کشتی آن غلظت پروتئین 
دهد که این نتایج نشان می). 4جدول (افزایش داد 

ها مصرف کود دامی و کشت مخلوط ذرت با لگوم
که با نتایج دهمرده و  دندادکیفیت علوفه ذرت را افزایش 

در بررسی کشت . مطابقت داشت) 1389(همکاران 
بلبلی توسط محمد و همکاران مخلوط ذرت و لوبیا چشم

غلظت پروتئین  اثر نوع کشت برمشخص شد که ) 2006(
لوبیا  کاشت افزایش نسبت با دار بود وذرت معنیخام 
ذرت خام بلبلی در کشت مخلوط غلظت پروتئین چشم

داراي  صورت خالصذرت کشت شده به. افزایش یافت
ي . بودخام کمترین غلظت پروتئین  تثبیت نیتروژن جو

تواند از دالیل ها و انتقال آن به ذرت میتوسط لگوم
 کشتیمخلوط نسبت به تک افزایش پروتئین در کشت

مشاهده ) 2009(الورونیسمو و آیودیلت . ذرت باشد
د که در کشت مخلوط ذرت با تاج خروس، مصرف نردک

دار غلظت پروتئین خام زایش معنیکود دامی باعث اف
نیتروژن غلظت پروتئین با غلظت از آنجایی که  .گردید

گیاه ارتباط مستقیم دارد، جذب بیشتر نیتروژن در 
تواند موجب میو با مصرف کود دامی کشت مخلوط 

و پروتئین ذرت در کشت مخلوط غلظت افزایش 
ل سازوکارهاي احتمالی انتقا. تیمارهاي کود دامی گردد

نیتروژن از لگوم به گراس در کشت مخلوط عبارت از 
-ها و پوسیدگی ریشهاندازي گرهتراوش مستقیم، پوست

-میهاي ریخته شده ها، شستشوي برگی و تجزیه برگ

 ،1987و استرن  اوفوري ،1983 یبوراآلن و ا(باشد 
دهند شواهد موجود در منابع نشان می. )2003مارشنر 

ها توسط کشت مخلوط لگومکه نیتروژن تثبیت شده 
ممکن است در همان فصل زراعی در دسترس غله 

مانده براي عنوان نیتروژن باقیهمراه قرار گیرد و یا به
هر دو نوع انتقال نیتروژن . محصول بعدي مفید باشد

توانند هزینه تأمین نیتروژن رسند و مینظر میمهم به
کاهش هاي مختلف کشت مخلوط با پایه لگوم را نظام

رسد با مصرف کود دامی نظر میبه ).1979 ویلی(دهند 

-غلظت نیتروژن و سایر عناصر غذایی در خاك زیاد می

و سبب افزایش تشکیل پروتئین ) 2و  1هاي جدول(شود 
  . گردددر گیاه می

تجزیه واریانس نشان داد که اثر  :لوبیا بیولوژیکیعملکرد 
و نوع کشت بر  کود دامی و اثر متقابل کود دامیاصلی 

دار نبود ولی اثر نوع لوبیا معنی بیولوژیکیعملکرد 
جدول (ها مقایسه میانگین. )5جدول ( ر بودداکشت معنی

لوبیا در کشت  بیولوژیکینشان داد که عملکرد ) 6
 ، کاهش یافتآن کشتینسبت به تکآن با ذرت  مخلوط

این کاهش را  .مطابقت داشت) 1390(که با نتایج تمري 
کاهش تعداد بوته لوبیا در واحد سطح،  توان بهمی

لوبیا بر سر عناصر با اندازي ذرت و رقابت آن سایه
و  اوفوري. )1388جوانمرد ( غذایی خاك نسبت داد

در ي منتشر شده مقاله 40بررسی  با) 1987(استرن 
دار عملکرد لگوم در کاهش معنی ،زمینه کشت مخلوط

راس و همکاران . دنردکمشاهده را هاي مخلوط کشت
ها را در مخلوط با دلیل کاهش عملکرد لگوم) 2005(

در ضعف لوبیا . ندها رقابت براي نور ذکر کردگراس
اندازي اندکی و قدرت سایه کمکه سرعت رشد رقابت 

دارد و زیادي قدرت رقابتی ذرت رشد در ابتداي فصل 
اي این و تفاوت نظام ریشهدارد که سرعت رشد سریع 

اي افشان و گسترده ذرت در مقابل نظام ریشه(ن گیاها
ممکن است دلیل کاهش ) اي عمودي در لوبیانظام ریشه

لوبیا در کشت مخلوط آنها با ذرت  بیولوژیکیعملکرد 
ها مقایسه میانگین). 1987و استرن  اوفوري(باشد 

عملکرد با مصرف کود دامی نشان داد که ) 6جدول (
فت ولی میان دو سطح آن لوبیا افزایش یا بیولوژیکی

-نتایج نسبتاً مشابهی به وجود نداشتداري تفاوت معنی

   .گزارش شده است) 2005(وسیله آبرا و همکاران 
نشان داد ) 5 جدول(تجزیه واریانس  :عملکرد دانه لوبیا

کود دامی و اثر متقابل کود دامی و نوع اصلی که اثر 
لی اثر نوع دار نبود وکشت بر عملکرد دانه لوبیا معنی

نشان ) 6 جدول(ها مقایسه میانگین. دار بودکشت معنی
نسبت با ذرت که عملکرد دانه لوبیا در کشت مخلوط  داد
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که با نتایج گاردینر و  یافت، کاهش آن کشتیبه تک
، کوچکی و )2005(، موکاال و همکاران )1979(کریکر 

 .مطابقت داشت) 1390(و تمري ) 1388(همکاران 
این کاهش رابه کاهش تعداد ) 1979(کریکر  گاردینر و

موکاال و همکاران . نیام در بوته لوبیا نسبت دادند
گزارش دادند که با افزایش تراکم ذرت در کشت ) 2005(

  .مخلوط آن با لوبیا، عملکرد دانه لوبیا کاهش یافت
نسبت  نندهک شاخص برداشت بیان :شاخص برداشت لوبیا

ملکرد اقتصادى و عملکرد توزیع مواد فتوسنتزى بین ع
تواند تحت تأثیر شرایط محیطی قرار که می باشد کل مى
تجزیه واریانس ). 1377و سرمدنیا  کوچکی(گیرد 

نشان داد که اثرهاي اصلی کود دامی، نوع ) 5جدول (
ها بر شاخص برداشت لوبیا کشت و اثر متقابل آن

دهد که شاخص این نتایج نشان می. دار نبودندمعنی
داشت لوبیا تحت تأثیر کود دامی و نوع کشت قرار بر

  . گیردنمی
  

  تجزیه واریانس تأثیر کود دامی و نوع کشت بر صفات زراعی و کیفی لوبیا -5جدول 

  منبع تغییر
  درجه
  آزادي

  میانگین مربعات
نیام تعداد
  در بوته

دانه تعداد
  در نیام

وزن 
  صددانه

عملکرد 
  بیولوژیکی

عملکرد 
  دانه

شاخص 
  برداشت

پروتئین خام 
  شاخساره

پروتئین 
  دانه خام

 ns4/0 ns92/13 **9/568 ns7/243  46/1* 5/30* 635/0** 481/1**  2  تکرار

 ns9/15  ns13/0  ns23/0  ns16/14 **9/516 **1/6766  552/1**  474/0*  2 کود دامی

 ns003/0  ns002/0  ns002/0  **63/19  **26/6  ns13/28 **5/587 *6/799  1  نوع کشت

نوع × کود دامی 
  کشت

2  ns015/0  ns001/0  ns01/0  ns001/0  
ns0004/

0  
ns23/0 ns9/15 ns3/5 

  7/98  1/54  4/12  09/0  25/0  7/4  010/0  070/0  10  خطاي آزمایشی
  93/2  7/4  64/7  93/9  64/5  78/5  35/3  28/2    (%)ضریب تغییرات 

ns ، * ، **1، % 5 دار در سطح احتمالدار و معنیترتیب غیرمعنی به%  
  

  صفات زراعی و کیفی لوبیا تحت اثر اصلی کود دامی و نوع کشت هايمقایسه میانگین -6جدول 

  سطوح  اثر اصلی
عملکرد 

بیولوژیکی 
)t/ha(  

عملکرد 
دانه 

)t/ha(  

شاخص 
برداشت 

(%)  

تعداد 
نیام در 
  بوته

تعداد دانه 
  در نیام

وزن صد 
  دانه

)g(  

پروتئین خام 
شاخساره 

)g/kg dw(  

ئین پروت
  خام دانه

)g/kg 

dw(  
  کود دامی

تن در (
 )هکتار

0  b6/8  b8/3  a43/44 b27/11  c47/2  b08/36  b1/146  c0/304 

30  a8/8  a1/4  a34/46 a64/11  b18/3  ab37/37  a1/159 b4/342 

60  a9/8  a2/4  a47/47 a82/11  a45/3  a32/39  a0/164 a9/370 

  نوع کشت
 a8/9  a6/4  a33/47  a59/11  a02/3  a58/37  b7/150  b4/332  خالص

مخلوط با 
  ذرت

b7/7  b5/3 a83/44 a56/11  a04/3  a60/37  a1/162 a8/345 

 .دار ندارندتفاوت معنی LSDهاي داراي حداقل یک حرف التین مشترك، در سطح احتمال پنج درصد با آزمون در هر ستون، میانگین

شـان  ن) 5 جدول(تجزیه واریانس  :تعداد نیام در بوته لوبیا
کود دامی بر تعداد نیـام در بوتـه لوبیـا    اصلی داد که اثر 

دار بود ولی اثر نوع کشت و اثر متقابل کـود دامـی   معنی

. دار نبـود و نوع کشت بر تعداد نیام در بوته لوبیـا معنـی  
بـا مصـرف   نشـان داد کـه   ) 6جدول (ها مقایسه میانگین

ی افـزایش یافـت ولـ   تعداد نیام در بوتـه لوبیـا   کود دامی 
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وجــود داري تفــاوت معنــی کــود دامــیمیــان دو ســطح 
تعداد نیام در بوته لوبیا تحت تـأثیر نـوع کشـت    . نداشت

مطابقت ) 1390(که با نتایج تمري  )6جدول ( قرار نگرفت
گـزارش  ) 1388(کوچکی و همکـاران  با این حال، . داشت

دادند که تعداد نیام در بوته لوبیـا در کشـت مخلـوط بـا     
و همکـاران   کارترز. ذرت کمتر از کشت خالص لوبیا بود

کـه تعـداد نیـام در بوتـه سـویا در       نـد نشان داد) 2000(
کشـتی آن کـاهش   کشت مخلوط بـا ذرت نسـبت بـه تـک    

لـوط بـه   در کشـت مخ  نیـام در بوتـه   کاهش تعداد .یافت
و جـذب  ) انـدازي سایه(رقابت دو گیاه براي دریافت نور 

اوفـوري و اسـترن   ( مواد غذایی نسبت داده شـده اسـت  
  .   )2005راس و همکاران ، 1987

نشان ) 5 جدول(تجزیه واریانس  :تعداد دانه در نیام لوبیا
کود دامی بر تعداد دانه در نیام لوبیا اصلی داد که اثر 

اثر نوع کشت و اثر متقابل کود دامی دار بود ولی معنی
) 6جدول (ها مقایسه میانگین. دار نبودو نوع کشت معنی

با مصرف کود دامی تعداد دانه در نیام نشان داد که 
تفاوت نیز لوبیا افزایش یافت و میان دو سطح کود دامی 

بیشترین تعداد دانه در نیام . داري وجود داشتمعنی
. دامی در هکتار بدست آمد تن کود 60لوبیا با مصرف 

تعداد دانه در نیام لوبیا تحت تأثیر نوع کشت قرار 
) 2000(نتایج کارترز و همکاران  که با )6جدول (نگرفت 

دار نشدن اثر نوع معنی. مطابقت داشت) 1390(و تمري 
تعداد دانه در نیام شاید به این دلیل باشد که  کشت بر

شود کنترل می وسیله ژنتیک گیاهاین صفت اغلب به
   ). 1390تمري (

نشان داد ) 5 جدول(تجزیه واریانس  :وزن صد دانه لوبیا
کود دامی، نوع کشت و اثر متقابل کود اصلی  هايکه اثر

. دار نبوددامی و نوع کشت بر وزن صد دانه لوبیا معنی
هاي وزن صد دانه رقم دار نشدن اثر نوع کشت برمعنی

شده  نیز گزارش) 1390(وسیله تمري مختلف لوبیا به
) 1388(کوچکی و همکاران این در حالی است که . است

گزارش دادند که وزن صد دانه لوبیا در کشت مخلوط با 
  .ذرت بیشتر از کشت خالص لوبیا بود

) 5 جدول(تجزیه واریانس : پروتئین خام شاخساره لوبیا
 کود دامی و نوع کشت براصلی  هاينشان داد که اثر

دار بود ولی ین خام شاخساره لوبیا معنیپروتئ غلظت
مقایسه . دار نبوداثر متقابل کود دامی و نوع کشت معنی

غلظت پروتئین خام نشان داد که ) 6جدول (ها میانگین
شاخساره لوبیا در کشت مخلوط لوبیا با ذرت در 

با توجه به اینکه  .کشتی لوبیا افزایش یافتمقایسه با تک
یا در کشت مخلوط با ذرت کاهش لوب بیولوژیکیعملکرد 

، افزایش غلظت پروتئین خام شاخساره )6جدول (یافت 
توان به وقوع اثر تغلیظ لوبیا در کشت مخلوط را می

رشد عبارت دیگر، سرعت به. )2003مارشنر ( نسبت داد
. از سرعت تشکیل پروتئین کمتر بوده است شاخساره

 همچنین با مصرف کود دامی غلظت پروتئین خام
لوبیا افزایش یافت ولی میان دو سطح کود  شاخساره

   .)6جدول ( داري وجود نداشتدامی تفاوت معنی
نشان ) 5 جدول(تجزیه واریانس  :پروتئین خام دانه لوبیا

غلظت کود دامی و نوع کشت بر اصلی  هايداد که اثر
دار بود ولی اثر متقابل کود پروتئین خام دانه لوبیا معنی

ها مقایسه میانگین. دار نبودت معنیدامی و نوع کش
غلظت پروتئین خام دانه لوبیا در نشان داد که ) 6جدول (

کشتی لوبیا کشت مخلوط لوبیا با ذرت در مقایسه با تک
با توجه به اینکه عملکرد دانه لوبیا در . افزایش یافت

، افزایش )6جدول (کشت مخلوط با ذرت کاهش یافت 
-بیا در کشت مخلوط را میدانه لوخام غلظت پروتئین 

. )2003مارشنر ( اثر تغلیظ نسبت دادتوان به وقوع 
دیگر، سرعت تشکیل دانه از سرعت تشکیل  عبارت به

با مصرف کود دامی  ،همچنین .پروتئین کمتر بوده است
طور به و افزایش سطح آن غلظت پروتئین خام دانه لوبیا

ت افزایش غلظ). 6جدول ( افزایش یافت داريمعنی
پروتئین خام شاخساره و دانه لوبیا پس از کاربرد کود 

توان به افزایش جذب نیتروژن، فسفر، روي، دامی را می
هاي این آهن، منگنز، مس و غیره نسبت داد زیرا غلظت

و  1هاي جدول(عناصر در کود دامی بیشتر از خاك بود 
گیاه سبب افزایش تشکیل پروتئین  لذا، بهبود تغذیه). 2
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  ).2003مارشنر ( ه استدیگرد
تجزیـه   :تعداد ساقه فرعی و تعداد دانـه در بوتـه گاودانـه   

نشان داد که اثر اصلی سـطوح کـود   ) 7جدول (واریانس 
دامی و نوع کشت بر تعداد ساقه فرعی و تعـداد دانـه در   

دار بودند ولی اثر متقابل کود دامـی و  بوته گاودانه معنی
) 8جـدول  (هـا  انگینمقایسه میـ . دار نبودنوع کشت معنی

نشان داد که با مصرف کود دامـی و افـزایش سـطح آن،    
تعداد ساقه فرعی و تعداد دانه در بوته گاودانـه افـزایش   

کشتی گاودانه به کشـت  با تغییر نظام کشت از تک. یافت
مخلوط با ذرت، تعداد ساقه فرعی و تعداد دانـه در بوتـه   

بـه رقابـت   تـوان  این کـاهش را مـی  . گاودانه کاهش یافت
انـدازي ذرت  ذرت با گاودانه بر سر مواد غذایی و سـایه 

نسـبت داد کـه سـبب    ) کاهش نور دریافتی(روي گاودانه 
هــا و در کــاهش شــدت فتوســنتز و تولیــد کربوهیــدرات

، 1987اوفـوري و اسـترن   (شـود  نتیجه کاهش رشد مـی 
  .   )2005راس و همکاران 

) 7جـدول  (انس تجزیـه واریـ   :تعداد نیام در بوته گاودانـه 
نشان داد که اثرهاي اصلی کود دامـی و نـوع کشـت بـر     

دار بودنـد ولـی اثـر    تعداد نیـام در بوتـه گاودانـه معنـی    
مقایسـه  . دار نبـود متقابل کود دامی و نـوع کشـت معنـی   

نشان داد که با مصرف کـود دامـی   ) 8جدول (ها میانگین
 و افزایش سطح آن، تعداد نیام در بوته گاودانـه افـزایش  

تعداد نیام در بوتـه گاودانـه در کشـت مخلـوط بـا      . یافت
داري افـزایش  طـور معنـی  کشتی آن بهذرت نسبت به تک

) 1384(خلیـق   که با نتایج تحقیقات نجفـی و غفـاري  یافت 
آنان نشان دادند که کشـت مخلـوط ذرت   . مطابقت داشت

دار تعداد نیام در بوته لوبیـا  با لوبیا موجب افزایش معنی
ن کردنـد کـه رقابـت میـان دو گیـاه در کشـت       شد و بیـا 

نیـام در بوتـه گاودانـه     افزایش تعداد .مخلوط شدید نبود
هـاي  تـوان افـزایش غلظـت   با مصرف کـود دامـی را مـی   

مصــرف در خــاك نســبت داد عناصــر پرمصــرف و کــم
  ). 2و  1هاي جدول(

  
  یفی گاودانهتجزیه واریانس تأثیر کود دامی و نوع کشت بر صفات زراعی و ک -7جدول 

  منبع تغییر

  
  درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات
-تعداد 
ساقه 
  فرعی

تعداد نیام 
  در بوته

تعداددانه 
  در بوته

وزن 
  هزار دانه

عملکرد 
  بیولوژیکی

عملکرد 
  دانه

شاخص 
  برداشت

پروتئین خام 
  شاخساره

پروتئین 
  دانه خام

 /ns2/0  **9/0  **2   2  تکرار
7 

 *1/21  *09/0 ns03/0  ns1/3   ns2/429  *627 

   2 کود دامی
**4/2  

**4/9  **236   
**255  

 *08/0  **09/0  **3/26 *982 **10046  

   1  نوع کشت
**5/0  

 *9/0  **103   
**102  

 **3/76  **7/0  **400  *881  *748 

-نوع×کوددامی
  2  کشت

ns 2/0  ns01/0  ns 3/0   ns6/1  ns02/0  ns002/
0  

 ns3/1  ns1/7  ns5/12 

  2/145  8/130  7/1  007/0  04/0  9/4  8/0  1/0  04/0  10  شیخطاي آزمای
  27/4 20/6 20/6  98/8  14/4  40/5  37/4  38/4  25/5  (%)ضریب تغییرات

ns ، * 1و % 5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیرمعنی به** و%  
  

  نوع کشت هاي صفات زراعی و کیفی گاودانه تحت اثر اصلی کود دامی ومقایسه میانگین -8جدول 

  سطوح  اثر اصلی
تعداد 
ساقه 
  فرعی

تعداد 
نیام در 
  بوته

تعداد 
دانه در 
  بوته

وزن هزار 
  دانه

 )g(  

عملکرد 
بیولوژیکی 

)t/ha(  

عملکرد 
دانه 

)t/ha(  

شاخص 
  برداشت

پروتئین خام 
 شاخساره

)g/kg dw(  

  پروتئین
  خام دانه

)g/kg 

dw(  
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  کود دامی
تن در (

  )هکتار

0  c4/3  c5/6  c1/14  c9/34  b8/4  b8/0  b 2/19  b6/127  c5/239 

30  b1/4  b6/7  b6/19  b3/40  ab9/4  b9/0  b2/20 ab7/138 b8/286 

60  a7/4  a98/8  a6/26  a9/47  a2/5  a1/1  a2/23 a1/153 a0/321 

  نوع کشت
 a2/4  b5/7  a5/22  b7/38  a0/7  a1/1  b1/16 b8/132 b0/276  خالص

مخلوط با 
  ذرت

b9/3  a9/7  b7/17  a44/43  b9/2  b7/0  a6/25 a8/146 a9/288 

 .دار ندارندتفاوت معنیLSD هاي داراي حداقل یک حرف التین مشترك، در سطح احتمال پنج درصد با آزمون در هر ستون، میانگین

   
نشان ) 7جدول (تجزیه واریانس  :وزن هزار دانه گاودانه

داد که اثرهاي اصلی کود دامی و نوع کشت بر وزن 
دار بودند ولی اثر متقابل کود ودانه معنیهزار دانه گا

ها مقایسه میانگین. دار نبوددامی و نوع کشت معنی
نشان داد که با مصرف کود دامی و افزایش ) 8جدول (

وزن . سطح آن، وزن هزار دانه گاودانه افزایش یافت
هزار دانه گاودانه در کشت مخلوط با ذرت نسبت به 

  .افزایش یافتداري طور معنیکشتی آن بهتک
) 7 جـدول (تجزیـه واریـانس    :گاودانه بیولوژیکیعملکرد 

کود دامـی و نـوع کشـت بـر     اصلی  هاينشان داد که اثر
دار بودنــد ولــی اثــر گاودانــه معنــی بیولــوژیکیعملکــرد 

مقایسـه  . دار نبـود متقابل کود دامی و نـوع کشـت معنـی   
کود  تن 60مصرف نشان داد که با ) 8 جدول(ها میانگین

نسـبت بـه   گاودانـه   بیولـوژیکی عملکـرد  بر هکتـار  می دا
ولـی میـان    افزایش یافـت داري طور معنیتیمار شاهد به

داري تن کود دامی بر هکتـار و شـاهد تفـاوت معنـی     30
کشــت  گاودانــه در بیولــوژیکیعملکــرد . وجــود نداشــت

داري طور معنیبه آن کشتیتکمخلوط با ذرت نسبت به 
 .مطابقت داشت) 1388(جوانمرد که با نتایج  یافتکاهش 

توان به رقابت ذرت بـا گاودانـه   این کاهش عملکرد را می
انـدازي ذرت روي گاودانـه   بر سر مـواد غـذایی و سـایه   

نسبت داد که سبب کاهش فتوسنتز ) کاهش نور دریافتی(
هش عملکــرد هــا و بــدنبال آن کــااتو تولیــد کربوهیــدر
، 1987سـترن  اوفـوري و ا (شـود  میبیولوژیکی گاودانه 

  .   )2005راس و همکاران 
نشان ) 7 جدول(تجزیه واریانس  :عملکرد دانه گاودانه

کود دامی و نوع کشت بر عملکرد اصلی  هايداد که اثر

دار بودند ولی اثر متقابل کود دامی و گاودانه معنی دانه
مقایسه . دار نبودگاودانه معنی دانهنوع کشت بر عملکرد 

تن کود  60با مصرف نشان داد که ) 8 جدول(ها میانگین
دامی بر هکتار عملکرد دانه گاودانه نسبت به تیمار 

تن  30داري افزایش یافت ولی میان طور معنیشاهد به
داري وجود کود دامی بر هکتار و شاهد تفاوت معنی

عملکرد دانه گاودانه در کشت مخلوط  ،همچنین .نداشت
داري کاهش معنی طورکشتی آن بهبا ذرت نسبت به تک

دالیل  .مطابقت داشت) 1388(که با نتایج جوانمرد  یافت
این کاهش در بخش عملکرد بیولوژیک گاودانه بیان 

افزایش عملکرد بیولوژیکی و دانه گاودانه پس از  .گردید
توان به افزایش تعداد دانه در مصرف کود دامی را می

ن هزار بوته، افزایش تعداد نیام در بوته و افزایش وز
  ).8جدول (دانه نسبت داد 

) 7 جدول(تجزیه واریانس  :شاخص برداشت گاودانه
کود دامی و نوع کشت بر اصلی  هاينشان داد که اثر

دار بودند ولی اثر متقابل شاخص برداشت گاودانه معنی
ها مقایسه میانگین. دار نبودکود دامی و نوع کشت معنی

ن کود دامی بر ت 60با مصرف نشان داد که ) 8 جدول(
هکتار شاخص برداشت گاودانه نسبت به تیمار شاهد 

تن کود  30داري افزایش یافت ولی میان طور معنیبه
. داري وجود نداشتدامی بر هکتار و شاهد تفاوت معنی

شاخص برداشت گاودانه در کشت مخلوط با ذرت 
. افزایش یافتداري طور معنیکشتی آن بهنسبت به تک

برداشت گاودانه در کشت مخلوط  افزایش شاخص
کرد که در کشت  اینگونه بیان توانگاودانه با ذرت را می

مخلوط بر اثر اختالف مورفولوژیکی ذرت با گاودانه، 
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یابد کاهش میگاودانه  و دانه بیولوژیکیعملکرد 
ولی چون میزان کاهش  )1987و استرن  اوفوري(

از  بیشتر) درصد 59(عملکرد بیولوژیکی گاودانه 
است، شاخص برداشت ) درصد 36(عملکرد دانه آن 
  .یابدگاودانه افزایش می

) 7 جدول(تجزیه واریانس  :پروتئین خام شاخساره گاودانه
کود دامـی و نـوع کشـت بـر      اصلی هاينشان داد که اثر

دار بودنـد  پروتئین خام شاخساره گاودانـه معنـی  غلظت 
. ار نبـود دولی اثر متقابل کود دامـی و نـوع کشـت معنـی    

ــانگین غلظــت نشــان داد کــه ) 8جــدول (هــا مقایســه می
ــوط    ــه در کشــت مخل ــروتئین خــام شاخســاره گاودان پ
گاودانه بـا ذرت در مقایسـه بـا کشـت خـالص گاودانـه       

بــا توجــه بــه اینکــه عملکــرد بیولــوژیکی . یافــتافــزایش 
، )6جدول (گاودانه در کشت مخلوط با ذرت کاهش یافت 

م شاخساره گاودانه در کشـت  افزایش غلظت پروتئین خا
ــوط را مــی ــیظ نســبت داد  مخل ــر تغل ــه وقــوع اث ــوان ب ت

عبارت دیگر، سرعت رشد شاخساره به). 2003مارشنر (
بـا  . گاودانه از سرعت تشکیل پروتئین کمتر بـوده اسـت  

تن کود دامی بر هکتار غلظت پـروتئین خـام    60مصرف 
-طـور معنـی  شاخساره گاودانه نسبت به تیمار شاهد به

تن کود دامی بر هکتـار   30داري افزایش یافت ولی میان 
  .داري وجود نداشتو شاهد تفاوت معنی

) 7 جدول(تجزیه واریانس  :پروتئین خام دانه گاودانه
کود دامی و نوع کشت بر اصلی  هاينشان داد که اثر

دار بودند ولی اثر پروتئین خام دانه گاودانه معنیغلظت 
مقایسه . دار نبودکشت معنیمتقابل کود دامی و نوع 

مصرف کود دامی نشان داد که با ) 8جدول (ها میانگین
غلظت پروتئین خام دانه گاودانه آن، افزایش سطح و 

غلظت پروتئین خام دانه گاودانه در کشت . افزایش یافت
 آنمخلوط گاودانه با ذرت در مقایسه با کشت خالص 

به اینکه عملکرد با توجه . افزایش یافتداري معنیطور به
دانه گاودانه در کشت مخلوط با ذرت کاهش یافت 

، افزایش غلظت پروتئین خام دانه گاودانه در )6جدول (
توان به وقوع اثر تغلیظ نسبت داد کشت مخلوط را می

عبارت دیگر، سرعت رشد دانه به). 2003مارشنر (
  .گاودانه از سرعت تشکیل پروتئین کمتر بوده است

  
  شت مخلوطارزیابی ک

دهنـد کـه عملکـرد    نشـان مـی   10و  9هـاي  جدول
ذرت در کشت مخلـوط آن بـا لوبیـا و گاودانـه کمتـر از      

رسـد  نظر مییابد که بهعملکرد لوبیا و گاودانه کاهش می
ناشی از رشد زیاد و ارتفاع زیاد ذرت نسبت به لوبیـا و  

-نسبت برابري زمین براي همه ترکیـب . باشدگاودانه می

 66/1تـا   45/1بـین   ومخلـوط بیشـتر از یـک    هاي کشت 
درصـد سـطح    66تـا   45 یعنی ؛)10و  9هاي جدول( بود

کشتی نیاز است تا عملکـرد مشـابه   زمین بیشتري در تک
). 2006دهیمـا و همکـاران   (دسـت آیـد   هکشت مخلوط بـ 

بـه   66/1بیشترین مقدار نسبت برابري زمین بـه میـزان   
دي صـفر و  کشت مخلـوط ذرت بـا لوبیـا در سـطح کـو     

در کشـت مخلــوط ذرت بـا گاودانــه و    45/1کمتـرین آن  
-تفـاوت . تعلق داشتکود دامی در هکتار تن  60 مصرف

گــراس و لگــوم و در نتیجــه ایجــاد  مورفولــوژیکی هــاي
 جملـه  ازاز منـابع  هاي مختلـف و اسـتفاده بهتـر    اشکوب

تواند دلیـل  هاي مختلف خاك میو عمق ، مواد غذایینور
LER دهـد کـه در کشـت    و نشان می یک باشد بزرگتر از

، تمري 1388جوانمرد ( اندمخلوط گیاهان مکمل هم بوده
ــن ).1390 ــورایا و آل ــا بررســی) 1983( ب  هــايکشــت ب

 جـه ینت یبلبلـ چشـم  ایـ لوب -ذرت و ایسـو  -ذرت مخلوط
 به نسبت یبلبلچشم ایلوب -ذرت مخلوطکشت  که گرفتند
 عملکــرد يبرتــر درصــد 32 تــا 27 یــک، هــر کشــتیتــک

 شیافــزا زانیـ م ایسـو  -ذرت مخلــوطکشـت   در. داشـت 
 کردند مشاهده نیز )1987( نام و ازوما. بود% 22 عملکرد

 هــايکشـت  بــه لوبیــا نسـبت  و ذرت مخلـوط  کشــت کـه 
قنبـري بنجـار   . داشـت  عملکـرد  شیافزا% 38 آنها خالص

در کشـت   LER>1کـرد کـه   از سایر محققان نقل ) 2000(
اوفـري و  . بـود ذب نیتـروژن  دلیـل افـزایش جـ   مخلوط به

در کشـت مخلـوط، جـزء    کـه  بیان کردند ) 1987(استرن 
قنبـري بنجـار   . کل است LERتعیین کننده ) لگوم(مغلوب 
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خرمـی وفـا    و) 2007(لیتورجیـدس و همکـاران    ،)2000(
ــت) 1385( ــوط   در کش ــف مخل ــاي مختل ــی  LERه جزی

ــراس ــرده   گ ــر ک ــراه ذک ــاه هم ــا را بیشــتر از گی ــده  .ان
د کـه در  نـ ردکمشـاهده  ) 2009(مو و آیودیلـت  الورونیس

کشت مخلوط ذرت با تاج خـروس، مصـرف کـود دامـی     
دار شـاخص نسـبت برابـري زمـین     باعث افزایش معنـی 

)LER (نشـان مـی   10و  9هـاي  جـدول با این حال،  .شد-

مصرف کـود دامـی بـر شـاخص     در بررسی ما دهند که 
 .شـت اي ندامالحظـه اثر قابـل ) LER(نسبت برابري زمین 

عملکرد ذرت در کشـت مخلـوط آن بـا لوبیـا و گاودانـه      
نسبت به (یابد کمتر از عملکرد لوبیا و گاودانه کاهش می

رسد ناشی نظر میکه به) 10و  9هاي جدول) (تک کشتی
ــا و    ــه لوبی ــاد ذرت نســبت ب ــاد و ارتفــاع زی از رشــد زی

نســبت برابــري زمــین بــراي کشــت . باشــدگاودانــه مــی
بیشـتر از کشـت    64/1بـا میـانگین    بیامخلوط ذرت با لو

هـاي  جـدول (بود  5/1با میانگین  مخلوط ذرت با گاودانه
رسد دلیل آن عملکرد بیشتر لوبیـا در  نظر میبه). 10و  9

ــا ذرت  ــوط ب ــه عملکــرد   )t/ha 7/7( کشــت مخل نســبت ب
باشـد  مـی  )t/ha 7/0(در کشـت مخلـوط بـا ذرت     گاودانه

باعث افـزایش   LERل که مطابق فرمو) 8و  6هاي جدول(
LER گرددمی .  

  
  مقادیر عملکردهاي نسبی و نسبت برابري زمین در کشت مخلوط ذرت با لوبیا -9جدول 

  نسبت برابري زمین  Ycm/Ycs  Ybm/Ybs  نوع کشت  سطوح کودي
  66/1  75/0  91/0  مخلوط ذرت با لوبیا  شاهد

  63/1  75/0  88/0  مخلوط ذرت با لوبیا  تن در هکتار 30
  62/1  76/0  86/0  مخلوط ذرت با لوبیا  ن در هکتارت 60
Ycm ،محصول ذرت در کشت مخلوطYcs کشتی،محصول ذرت در تک Ybm  محصول لوبیا در کشت مخلوط وYbs کشتیمحصول لوبیا در تک  

  
  مقادیر عملکردهاي نسبی و نسبت برابري زمین در کشت مخلوط ذرت با گاودانه -10جدول 

  نسبت برابري زمین  Ycm/Ycs  Yvm/Yvs  نوع کشت  سطوح کودي
  50/1  63/0  86/0  گاودانه مخلوط ذرت با  شاهد

  54/1  67/0  87/0  گاودانه مخلوط ذرت با  تن در هکتار 30
  45/1  67/0  78/0  گاودانه مخلوط ذرت با  تن در هکتار 60
Ycm ،محصول ذرت در کشت مخلوطYcs کشتی،محصول ذرت در تک Yvm ت مخلوط و محصول گاودانه در کشYvs محصول گاودانه در تک -

  کشتی
  

  گیري کلینتیجه
نتایج نشان داد که کاربرد کود دامی وزن 
خشک علوفه، غلظت پروتئین خام و ارتفاع ذرت را 

کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه سبب . افزایش داد
افزایش غلظت پروتئین خام ذرت و کاهش عملکرد علوفه 

کشت . کشتی آن شدتک خشک ذرت در مقایسه با
، عملکرد بیولوژیکی و و گاودانه مخلوط ذرت با لوبیا

را تعداد دانه در بوته گاودانه  و گاودانه و  دانه لوبیا
. کاهش و غلظت پروتئین خام دانه لوبیا را افزایش داد

کاربرد کود دامی عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، تعداد 
وتئین خام دانه لوبیا را دانه در نیام، وزن صد دانه و پر

کاربرد کود دامی و کشت مخلوط ذرت و . افزایش داد
گاودانه شاخص برداشت، تعداد نیام در بوته، وزن هزار 

شاخساره و دانه گاودانه را  پروتئین خامدانه و غلظت 
طور کلی، براي افزایش کمیت و کیفیت به. افزایش داد

تن کود  60د علوفه، کشت مخلوط ذرت با لوبیا و کاربر
دامی در هکتار در منطقه مورد مطالعه و شرایط مشابه 

  .تواند توصیه شودمی
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