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 چکیده

، (Vicia villosa) ایبا ماشک گل خوشه (.Zea mays L) ذرت کشتی چند در هعلوف تیفیو ک تیکم بررسی منظوربه     

 هیبر پا یشیآزما ،(Lathyrus sativus) و خلر (Onobrychis vicifolia) ، اسپرس(.Trifolium alexanderinum L) شبدر

اجرا  6361 یدانشگاه مراغه در سال زراع یسه تکرار در دانشکده کشاورزتیمار و  61های کامل تصادفی با طرح بلوك

و کشت مخلوط  برسیم ای، خلر، اسپرس، شبدر، ماشک گل خوشه201 هیبریدهای خالص ذرت تیمارها شامل کشت .گردید

رین عملکرد بیشت بود. نتایج نشان داد که نیتروکسین کیولوژیبا کود ب حیتلق عدمو  حیها در حالت تلقاز لگوم کیذرت با هر 

کل علوفه خشک به تیمار ذرت تلقیح شده با نیتروکسین+ ماشک و کمترین میزان آن نیز به کشت خالص اسپرس تعلق 

 نیکشت خالص ماشک و کمتر ماریماده خشک( به ت لوگرمیگرم در ک 5/722) خام نیپروتئ زانیم نیشتریبداشت. همچنین، 

 وارهید. عالوه بر این بیشترین میزان مربوط بود بدون تلقیح ماده خشک( به ذرت خالص لوگرمیگرم در ک 90/90آن ) زانیم

به کشت خالص ذرت )عدم تلقیح( و کمترین میزان آنها در کشت  (ADF) سلولزیبدون هم یسلول وارهیو د( NDF) یسلول

ر ماده خشک مصرفی یدامق+ ماشک مشاهده شد. بیشترین شده با نیتروکسین خالص ماشک و کشت مخلوط ذرت تلقیح

(DMI ،)( ماده خشک قابل هضمDDMارزش نسبی تغذیه ،)( ایRFV( انرژی ویژه شیردهی ،)LNE و کل مواد مغذی قابل )

در بین تیمارهای مخلوط بیشترین مقادیر پروتئین همچنین  بدست آمد. ایگل خوشه ( در کشت خالص ماشکTDNهضم )

بطور کلی نتایج حاصل  در ذرت تلقیح شده با نیتروکسین+ ماشک بدست آمد. LNEو  DMI ،DDM ،RFVخام، خاکستر، 

یشتر بعملکرد کمی و کیفی علوفه تولید شده بر در کشت مخلوط با ذرت  ایگل خوشه ماشکاز این تحقیق نشان داد که اثر 

 .ها بوداز سایر لگوم
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Abstract 

      Forage quantity and quality in simultaneous cropping of maize with vetch (Vicia villosa), grass pea (Lathyrus 

sativus), sainfoin (Onobrychis vicifolia), berseem clover (Trifolium alexanderinum L.), studied by experiment as 

randomized complete block design (RCBD) with 14 treatments and three replications at the Faculty of Agriculture, 

University of Maragheh during 2015. The treatments were monocultures of maize (SC 704), Vetch, Grass pea, 

Sainfoin, Berseem clover and intercropping maize with each legume in inoculated and non-inoculated with nitroxin 

biofertilizer. The results showed that the highest and lowest forage yield were obtained in maize (inoculation)+ 

vetch intercropping and sainfoin monoculture, respectively. Also, the highest (277.5 g.kgDM-1) and the lowest 

(60.60 g.kgDM-1) crude protein were achieved in vetch and maize monoculture (without inoculation), respectively. 

In addition to, the highest acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF) values were obtained in 

monoculture of maize (no -inoculation). The lowest ADF and NDF values were obtained in vetch monoculture and 

intercropping of maize (inoculation) + vetch. The highest values of DMI, DDM, RFV, NEL and TDN was observed 

in vetch monocultures. Also, between intercropping patterns, the highest values of these indices were obtained in 

intercropping of maize (inoculation) + vetch. Generally, the results of this study exhibited that the effects of vetch 

on the quality and quantity of forages was higher than other legumes in intercropping patterns. 

 

Keywords: Bio-Fertilizer, Crude Protein, Dry Matter Digestibility, Sustainable Agriculture, Net Energy of 

Lactation  

 

 مقدمه

ه شد ینیب شیجهان، پ تیجمع عیبا توجه به رشد سر     

نفر  اردیلیم 9/6به  7050جهان تا سال  تیجمع که است

 رو به رشد، تیجمع ییغذا یازهاین نیمأت جهتو  رسیده

بعد از  .ابدی شیدرصد افزا 20 باید یکشاورز اتدیتول

 به عنوان شیمیاییمصرف کودهای  شیافزاانقالب سبز 

                                                           
1- Nutrient Use Efficiency (NUE) 

شناخته افزایش عملکرد گیاهان  راهکارهایاز  یکی

 هایتالش رغمعلیدر چهار دهه گذشته، ولی  .شودمی

گیاهان در  6ییعناصر غذااز استفاده  ییکارا ار،یبس

 سوبرامانیان و همکاران) است ماندهیثابت باقزراعی 

نامتعادل و  یکودده ،ییکم عناصر غذا ییکارالذا (. 7065

کود ر منجر به تاًی، نهاهای شیمیاییبه کود اهیپاسخ کم گ



 3....                                                                          لگوم با کاربرد کود زیستی -کمی و کیفی علوفه در  کشت مخلوط ذرت بهبود 

 که ییکشورها بویژه درمحصوالت کشاورزی  دیدر تول

 ، شده استرو هستندخاك روبه یبا کمبود مواد آل

در  شیمیاییکاربرد کودهای (. از طرفی 7002شارما )

به حداکثر  یابیجهت دست یمدت طوالن به و ادیسطح ز

ت زیس هاییآلودگ لیاز قب یعملکرد باعث بروز مشکالت

-علف هجوم ،یدیمحصوالت تول تیفیکاهش ک ،محیطی

آفات و  وعیو ش یزراع اهانیهرز رقابت کننده با گ های

لیو ؛ 7062امانی ماچیانی و همکاران ) شودمی هایماریب

ان بعنوکودهای زیستی  استفاده از بنابراین(. 7065و الل 

توجه تولید کنندگان بخش  جایگزین مناسب مورد

 . گرفته است کشاورزی قرار

مفید  هایباکتریو  هاقارچکودهای زیستی حاوی         

غذائی هستند که معموالً با اسیدی کردن  عناصر هکنند حل

از  این عناصر آزادسازیباعث  هاخاك و یا ترشح آنزیم

شده و در دسترس گیاه ترکیبات پیچیده معدنی و آلی 

 رینظ یستیز یاستفاده از کودها. گیرندقرار می

اده استف میزان اه،یکننده رشد گ کیتحر یهایزوباکتریرا

 دیتول یداریپا به تبع آن را کاهش و ییایمیش هاینهادهاز 

 و همکاران بیالل (.7065)لیو و الل  خواهد شد افزایشرا 

 Avena) بذور یوالفبا تقلیح گزارش کردند که  (7062)

L. sativa) و  6با کودهای زیستی آزوسپریلیوم

تعداد پنجه، ارتفاع بوته، نسبت برگ به ساقه،  7ازتوباکتر

، پروتئین 3عملکرد ماده خشک، عناصر معدنی، فیبر خام

و عملکرد پروتئین خام قابل  5، عملکرد پروتئین خام1خام

، 61/69، 56/7، 52/6، 52/9بترتیب  آنعلوفه  9هضم

 درصد نسبت به 62/99و  26/33، 07/61، 56/62، 79/60

( در 7063تارنگ و همکاران ) عدم تلقیح افزایش یافت.

مقایسه اثر کودهای شیمیایی و کودهای بیولوژیک بر 

روی ذرت مشاهده کردند که استفاده از کود بیولوژیکی 

دار کلروفیل برگ، وزن نیتروکسین باعث افزایش معنی

عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ذرت  هزار دانه،

( با بررسی اثر 7002) چایچیمهرورز و شد. 

                                                           
1- Azospirillum  

2- Azotobacter 

3- Crude fibre 

4- Crude Protein  

های حل کننده فسفات و کود شیمیایی بر میکروارگانیسم

کیفیت دانه و علوفه جو نتیجه گرفتند که بیشترین مقدار 

دست های حل کننده فسفات بهپروتئین از کاربرد باکتری

زیستی میزان خاکستر را به آمد. عالوه بر این کودهای 

داری افزایش داد. در نتیجه با کاربرد صورت معنی

کودهای زیستی، میزان فیبرهای شوینده خنثی کاهش و 

 آمال و همکارانکیفیت علوفه افزایش پیدا کرد. همچنین 

( نتیجه گرفتند که ارتفاع بوته، وزن خشک بوته، 7060)

ص شاخص سطح برگ، نسبت سطح برگ و وزن مخصو

برگ سورگوم در اثر استفاده از کودهای زیستی حاوی 

داری نسبت به ازتوباکتر و سودودموناس به طور معنی

 تیمار شاهد )عدم مصرف( افزایش یافت. 

های کشاورزی، برای تحقق پایداری در سیستم     

های زراعی باید بر اساس اصول اکولوژیک فعالیت

در کشاورزی  موثریکی از راهکارهای صورت پذیرد. 

های کشاورزی و اکوسیستم در تنوع افزایشپایدار، 

اهداف حصول  جهت موجودبرداری بهتر از منابع بهره

)کوچکی و  باشدمی کشاورزی هایسیستمدر  پایداری

از  یکیعنوان ه ب 2کشت مخلوط .(7006همکاران 

چند محصول  ایدو  کشت با داریپا یکشاورز یهالفهؤم

شکل  نیقطعه زم کیدر یا غیرهمزمان  بطور همزمان

 اریبردبهره ک،یتعادل اکولوژ جادیا رینظ یاهدافگرفته و 

، علوفه تیفیو ک تیکم شیافزا ،در دسترساز منابع  شتریب

 هیهای گیاکنترل آفات و بیماری و افزایش تنوع زیستی

  (.7061استولز و نادیو نماید )میرا دنبال 

 بیمختلف کشت مخلوط، ترک الگوهای نیدر ب        

 نتریمعمول جمله از غالتبا  تروژنیکننده ن تیتثب اهانیگ

در  هژیبه و ایدر نقاط مختلف دن هاستمیس نیتریمیو قد

)امانی ماچیانی و  باشدیدر حال توسعه م یکشورها

دو  یزراع اهیگ کیعنوان  به ذرت (. 7062همکاران، 

مهم  یزراع اهیگ نی( سومیاو علوفه یامنظوره )دانه

دارد.  یانسان و دام نقش مهم هیکه در تغذ بودهجهان 

5- Crude Protein Yield 

6- Total Digestible Crude Protein Yield 

7- Intercropping 
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 ند،کمی دیدام تول یبرا یادیز یذرت نه تنها انرژ یعلوفه

ند مان یاهیمضر تغذ باتیعدم داشتن ترک لیبلکه به دل

مانند  یاهانیکه در گ کیاگزال دیک و اسیپروس دیاس

 یوجود دارند، در تمام (.Sorghum bicolor L) سورگوم

بلل و ) باشدیمراحل رشد، توسط دام قابل مصرف م

منابع  از یکیعنوان ه ذرت ب ی(. لذا علوفه7061همکاران 

مطرح بوده که  کنندهنشخوار واناتیح هیتغذ مناسب

ها، در دام هیمربوط به تغذ یهانهیعالوه بر کاهش هز

و همکاران  بللدارد ) یادیز تیاهم زیها نرشد مناسب آن

ماده خشک  دیدر تول یی(. اگرچه ذرت عملکرد باال7061

 ریفق نیاز نظر پروتئ اهیگ نیحال علوفه ا نیدارد، با ا

 .ماده خشک( لوگرمیگرم در هر ک 600)کمتر از  باشدیم

 یکاف ریش دیرشد مطلوب و تول یبرا نیکه پروتئ یدر حال

ه موجود در دستگا یهایباکتر تیتوسط دام و فعال

نشخوارکننده که مسئول هضم علوفه  واناتیگوارش ح

 باشدمی یضرور باشند،یمصرف شده توسط دام م

روش  کی ن،ی(. بنابرا7006گووئا و همکاران کنترراس)

 یعلوفه از نظر محتوا تیفیک شیافزا جهتمناسب 

که از نظر  بوده لگوم اهانیاستفاده از گ ،ینیپروتئ

(. 7061بلل و همکاران ) باشندیم یغن ینیپروتئ یمحتوا

و  تیمحصول با کم دی( تول7063صادق پور و همکاران )

چالش در مناطق خشک و  کیمناسب را به عنوان  تیفیک

اساس معتقدند که  نیو بر ا کنندیم یخشک معرف مهین

مناسب  روش کی تواندیغالت م و کشت مخلوط لگوم

خام  نیتئپرو زانیم شیعملکرد علوفه و افزا بهبود یبرا

 نیهمچن باشد. های کشاورزی مختلفبین سیستمدر  آن

های لگومو  جو( در کشت مخلوط 7063) یهروان یالمع

ر اساس علوفه ب تیفیک نیشتریکه ب نتیجه گرفت یکساله

نتایج  .دیآیخام، از کشت مخلوط بدست م نیپروتئ

بیشترین  ( نشان داد که 7067) شکورزاده و همکاران

درصد  50 ماریتتن در هکتار( در  57/6عملکرد علوفه )

به  بوته در مترمربع 700 مدرصد جو با تراک 50ماشک+ 

 ( نتیجه گرفتند که 7002کوین و همکاران )دست آمد. 

                                                           
1- Water Soluble Carbohydrate (WSC) 

2- Dry Matter Digestibility (DMD) 

 ( با ذرت.Phasaeolous vulgaris Lلوبیا ) کشت مخلوط

محلول در  یهاداتیهکربوخام،  نیپروتئ شیباعث افزا

کاهش  ،7(DMD) هضم ماده خشک تیقابل ،6(WSC) آب

 افیو ال 3(ADF) یدیاس ندهینامحلول در شو افیال

  شد. 1(NDF) یخنث ندهینامحلول در شو

های کشت مخلوط گیاهان هدف از آزمایش         

ای، افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش کیفیت علوفه

ها و غذایی دام هایجهت رفع نیاز ت تولید شدهمحصوال

ا لذ. باشدمیخودکفایی در زمینه تولیدات پروتئینی 

حاضر جهت ارزیابی عملکرد و خصوصیات  پژوهش

ه ب کشت مخلوط ذرت با چند لگوم حاصل از کیفی علوفه

 گردید.  اجرا صورت افزایشی
 

 هامواد و روش

در مزرعه  6361این پژوهش در سال زراعی        

اورزی دانشگاه مراغه با ارتفاع از تحقیقاتی دانشکده کش

متر و مختصات جغرافیایی آن  6122سطح دریای آزاد 

 71درجه،  32دقیقه طول شرقی و  69درجه و  19بترتیب 

دقیقه عرض شمالی اجرا شد. قبل از اجرای آزمایش سه 

نمونه خاك بصورت تصادفی از قسمت های مختلف محل 

کی و اجرای آزمایش برداشته و خصوصیات فیزی

 (.6شیمیایی آن اندازه گیری شد )جدول 

 در سه یکامل تصادف هایطرح  بلوك هیبر پا شیآزما    

های تیمارها شامل کشت اجرا شد. تیمار 61و  تکرار

ای رقم ، ماشک گل خوشه201خالص ذرت هیبرید 

(، رقم محلی خلر Vicia villosa Rothپانونیکا )

(Lathyrus sativusاسپرس زراعی ایرانی ،) 

(Onobrychis vicifolia scop. و شبدر برسیم یا مصری )

(Trifolium alexandrinum L.) 61های ترتیب با تراکمبه ،

بوته در متر مربع و کشت مخلوط  660و  750، 750، 750

و  حیدر حالت تلق ی ذکر شدههااز لگوم کیذرت با هر 

 یحاو) نیتروکسین کیولوژیبا کود ب حیبدون تلق

ر از کلیه بذو .( بودومیلیازتوباکتر و آزوسپر یهایباکتر

3- Acid Detergent Fiber (ADF) 

4- Neutral Detergent fiber (NDF) 



 5....                                                                          لگوم با کاربرد کود زیستی -کمی و کیفی علوفه در  کشت مخلوط ذرت بهبود 

هر کرت  مساحتشرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شدند. 

در  متر مربع و 67مخلوط ذرت  های خالص وکشت در

متر مربع در نظر گرفته شد. در  2/1 هاکشت خالص لگوم

 5کاشت بطول  فیدر 1هر کرت مخلوط و خالص ذرت، 

وجود داشت. متریسانت 90 یفیمتر و با فاصله رد

 

 شیآزما یخاک محل اجرا ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص یبرخ -1جدول 

ماده آلی 

 )درصد(

 هدایت الکتریکی 

 )دسی زیمنس بر متر(

فسفر قابل   پتاسیم قابل جذب اسیدیته

  جذب

 نیتروژن کل

  )درصد(

 بافت خاك

   کیلوگرم()میلی گرم بر    

 یلوم 06/0 9/65 357 1/2 96/0 62/0

  

و  بلوك کیمجاور در  یهاکرت نیفاصله ب همچنین،

متر در نظر گرفته  5/6و  9/0فاصله بین بلوك ها بترتیب 

. روش کشت مخلوط از نوع افزایشی کامل بود شدند.

در یک طرف پشته ذرت و در طرف دیگر بدین صورت که 

در هکتار  لوگرمیک 50قبل از کاشت  کشت گردید. لگومآن 

ه خاك ب پلیدر هکتار سوپر فسفات تر لوگرمیک 10اوره و 

و همزمان برای  یکشت بذرها به طریقه دست اضافه شد.

 .انجام شد ها در هفته اول تیرماه )کشت دوم(ذرت و لگوم

در  تریل 7 زانیبه م نیتروکسین یستیکود زن، همچنی

 نی. اولدیر استفاده گردوبا بذ تلقیحهکتار به صورت 

بصورت  یبالفاصله بعد از کشت و دفعات بعد یاریآب

همچنین  .رفتیانجام پذ کباریو پشته و هر هفته  یجو

های هرز دو بار بصورت دستی در مراحل مبارزه با علف

 یگلده ابتدایها در لگوم برداشت اولیه رشد انجام گرفت.

ی )اواخر ریذرت در مرحله ش)اوایل شهریور ماه( و 

برداشت  متر مربع 9/3در سطحی معادل  شهریور ماه(

 ایعلوفه برداشت شده در هوای آزاد به اندازه شدند.

 حالت به متوالی توزین چند در هاآن وزنتا شد  خشک

شده به عنوان عملکرد خشک  ثبت مقادیر و آمددر ثابت

 گرم 600 ،سپس از هر کرت علوفه در نظر گرفته شدند.

کشت با توجه به نسبت هر گیاه در  پودر شده علوفه

به  یفیصفات ک یریگاندازه جهتو  انتخابمخلوط 

 ها و مراتع کشورجنگل تحقیقات موسسه شگاهیآزما

(، CPشامل پروتئین خام ) کیفیشدند. صفات انتقال داده 

(، الیاف محلول در شوینده خنثی ASHخاکستر علوفه )

(NDF( الیاف محلول در شوینده اسیدی ،)ADF و )

با استفاده از  (WSCکربوهیدرات محلول در آب )

انجام  6(SNIR) کیقرمز نزد مادون یسنج فیط فناوری

 2907مورد استفاده سری اینفراماتیک  NIRSشد. سیستم 

 500-7100طول موج در دامنه  70با  3شرکت پرتن

سایر صفات (. 7003نانومتر بود )جعفری و همکاران 

(، انرژی ویژه RFV) 1ایاز قبیل ارزش نسبی تغذیه کیفی

 ،(TDN) 9کل ماده مغذی قابل هضم (،LNE) 5شیردهی

 2ماده خشک قابل هضم ،(DMI) 2ماده خشک مصرفی

(DDM)  با استفاده از روابط زیر محاسبه شدند

(. همچنین عملکرد 7009الیتورگایدیس و همکاران )

پروتئین خام از حاصلضرب عملکرد علوفه خشک در 

 درصد پروتئین خام به دست آمد. 

 

 

                                                           
1- Near Infrared Reflectance Spectroscopy 

2- Inframatic860 

3- Perten 

4- Relative Feed Value 

5- Net Energy of Lactation 

6- Total Digestible Nutrients 

7- Dry matter intake 

8- Digestible Dry Matter 
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]6[ TDN = (-1.291 ×  ADF) + 101.35 

]7[ DMI = 120/ %NDF dry matter basis 

]3[ DDM = 88.9 – ( 0.779× %ADF , dry matter basis ) 

]1[ RFV = % DDM× % DMI× 0.775 

]5[ NEL = ( 1.044 – ( 0.0119 ×  %ADF))×2.205 

    

ها و از نرمال بودن داده نانیپس از اطم تیدر نها        

تجزیه واریانس با  مار،یعدم وجود اثر متقابل تکرار و ت

 با هاو مقایسه میانگین MSTATCافزار استفاده از نرم

 درصد 5 احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون

 .گرفت صورت

 

 نتایج و بحث

 عملکرد کل علوفه خشک

( نشان داد بین 7نتایج تجزیه واریانس )جدول       

تیمارهای مختلف از لحاظ عملکرد کل علوفه خشک 

داری در سطح احتمال یک درصد وجود اختالف معنی

که بیشترین  داد( نشان 6)شکل ها. مقایسه میانگینداشت

عملکرد کل علوفه خشک به ذرت تلقیح شده با 

کمترین  و تن در هکتار( 63/62) نیتروکسین+ ماشک

تن در  71/6) میزان آن نیز به کشت خالص اسپرس

تعلق داشت.  تن در هکتار( 76/7) و سپس خلر هکتار(

کاربرد نیتروکسین در ذرت موجب افزایش همچنین 

 آن عدم تلقیح درصد عملکرد علوفه آن نسبت به 12/37

از آنجایی که نیتروکسین شامل دو باکتری  .شد

 باها ، تلقیح این باکتریستا ازتوباکترآزوسپریلیوم و 

بذر، توان تثبیت زیستی نیتروژن، سطح ریشه، جذب آب 

 دهداافزایش  را هاو عناصر غذایی و تولید برخی ویتامین

شود که نتیجه آن بصورت افزایش عملکرد نمایان می

بهبود عملکرد به افزایش کارایی  .(7062بیالل و همکاران )

فعالیت فیزیولوژیکی و کنندگی مناسب رشد، تنظیم

متابولیسمی گیاه در نتیجه استفاده از کودهای زیستی 

بهبود  (.7062شود )بیالل و همکاران نسبت داده می

تعداد و وزن خشک افزایش  توان به عملکرد ذرت را می

ک و ماش شهیر تروژنین تیتثب ی،ومیزوبیفعال ر یهاگره

زیستی  هایکود کاربرد ریانتقال آن به ذرت تحت تاث

آگگنهو و همچنین  .(7061)چاپاگین و رایزمن  نسبت داد

در کشت مخلوط جو و باقال گزارش  (7009همکاران )

کردند که کشت مخلوط این دو گیاه از عملکرد بیشتری 

نسبت به کشت خالص برخوردار است و دلیل این امر را 

 سایر منابع )آب و نور(و  عناصر غذاییاز  یاستفاده مکمل

های خارجی اجزاء کشت مخلوط و نیاز به ورودی توسط

گیاهان گراس و لگوم  به عبارت دیگر. نمودندکمتر بیان 

های فیزیولوژیک و موفولوژیک در نحوه بدلیل تفاوت

مکملی مثبت عمل  صورتاستفاده از منابع محیطی به 

نصیری یابد )افزایش میکل عملکرد  کرده و در نتیجه

 (.7065محالتی و همکاران 

 

 تجزیه واریانس عملکرد کل علوفه خشک در کشت خالص و مخلوطنتایج  -2جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

  219/6* 7 بلوك

  616/99** 63 تیمار

 29/0 79 اشتباه آزمایشی

 96/6  ضریب تغییرات )درصد(

 می باشد. درصد 5و6در سطح احتمال  داریمعن بیترت به**، * 
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  شک در تیمارهای کشت خالص و مخلوطعملکرد کل علوفه خ -1شکل 

 باشد.درصد می 5طح احتمال سدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

 

 (CPخام کل علوفه ) نیپروتئ

 باتیو ترک یقیحق نیاز پروتئ یبیخام ترک نیپروتئ     

 دیرشد دام و تول یبوده و برا ینیپروتئ ریغ دارتروژنین

(. 7061کیانی و همکاران ) باشدمی یآن ضرور ریش

 که ( نشان داد3)جدول انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

 خام کل در نیپروتئ زانیمختلف از لحاظ م یمارهایت نیب

. داشتوجود  یداریمعن فدرصد اختال یکسطح احتمال 

 لوگرمیگرم در ک 5/722) خام نیپروتئ زانیم نیشتریب

 نیکشت خالص ماشک و کمتر ماریماده خشک( به ت

 ماریماده خشک( به ت لوگرمیگرم در ک 9/90آن ) زانیم

 یهاکشت نی( مربوط بود و در بحیذرت خالص )عدم تلق

+ ماشک نیستروکیشده با ن حیذرت تلق ماریت طمخلو

. (1)جدول  بوده است خام نیپروتئ زانیم نیشتریب یدارا

ذرت با کود  حیاثر تلق بر شودیهمانطور که مشاهده م

 افتهی شیخام علوفه افزا نیپروتئ نیتروکسین کیولوژیب

با  سهیدر مقا نیتروکسیذرت با ن حیتلق کهیطورهاست، ب

داده  شیافزادرصد  10/66خام را  نیتئپرو ح،یعدم تلق

 یدارا ن،یتروکسین یستیکه کود ز ییاست. از آنجا

 یکننده تیتثب یهایباکتر نیاز موثرتر یامجموعه

و ازتوباکتر است،  ومیلیآزوسپر یهااز جنس تروژنین

موجود در کود  یهایبه باکتر تواندیامر م نیا لیدل

 تیبنسبت داده شود که موجب تث نیتروکسین کیولوژیب

مصرف پر ییتعادل در جذب عناصر غذا جادیو ا تروژنین

بیالل و همکاران ) شده است اهیدر گ تروژنیاز جمله ن

( نتیجه گرفتند که با کاهش 7060لی و همکاران )(. 7062

نیتروژن در دسترس پروتئین خام علوفه ذرت به طور 

یر مسداری کاهش پیدا کرد که دلیل آن را وابستگی معنی

ن رس و همکارانسبت دادند.  سنتز پروتئین به نیتروژن

 اهیگ توسط تروژنین جذبمعتقدند که با  زین( 7005)

 امخ نیپروتئ زانیم شیموجب افزا و شیسطح برگ افزا

 .خواهد شددر علوفه  ینیگنیو ل یخشب یهاو کاهش بخش

 نیشتریها ماشک بلگوم نیدر ب شودیمشاهده م نیهمچن

خام ذرت داشته است.  نیپروتئ زانیم یرا بر رو ریتاث

، در کشت مخلوط تروژنین شتریعالوه بر جذب ب نیبنابرا

در پاسخ به ها توسط لگوم یاتمسفر تروژنین تیتثب

در  وخاك  تروژنیبا ذرت بر سر جذب ن قابتر شیافزا

 شیافزا گرید لیدل تواندیانتقال آن به ذرت م نتیجه

خام در کشت مخلوط ذرت با ماشک گل  نیپروتئ

)امانی  خالص ذرت باشد یهانسبت به کشت یاخوشه

. (7061و استولز و نادیو  7062ماچیانی و همکاران 

که با انجام کشت  ندگرفت جهینت( 7061چاپاگین و رایزمن )

نخود بطور  یهاتعداد گره ،یمخلوط جو با نخود فرنگ

 ،یافت شینسبت به کشت خالص لگوم افزا یداریمعن

 تیتثب زانیدرصد و م 72-15ها که تعداد گره یبطور

که  از کشت خالص بود شتریدرصد ب 6-62 یکیولوژیب

رقابت با جو بر سر جذب نیتروژن دلیل آن را به افزایش 
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معدنی خاك و تکیه بیشتر نخود فرنگی به تثبیت 

 آنها گزارش نی. همچننسبت دادند بیولوژیکی نیتروژن

تروژن انتقال داده شده از نخود ین زانیم نیشتریکردند ب

درصد  69 ایدر هکتار و  لوگرمیک 9به جو ) یفرنگ

 مشاهده شد.  6:6موجود در دانه جو( در نسبت  تروژنین

به  زین( 7002استریدهورست و همکاران ) عالوه بر این

کشت  های مختلفی نسبتکه تمام دندیرس جهینت نیا

 و لوپن (.Vicia faba L) جو با باقال یهامخلوط

(Lupinus angustifolius L.)جو ی، نسبت به تک کشت 

(Hordeum vulgare L.) ییخام باال نیغلظت پروتئ 

 نیپروتئ یباال تیرا به خاص شیافزا نیداشتند. آنها ا

 جهیها و در نتتوسط لگوم تروژنین تیها و تثبلگوم

نور، آب و  شیخاك، افزا تروژنین یسطوح باال شیافزا

 ریشده از لگوم به غ تیتثب تروژنیو انتقال ن ییغذا وادم

  .لگوم نسبت دادند

 
 های خالص و مخلوطتجزیه واریانس صفات کیفی علوفه در کشتنتایج  -3جدول 

 
 

 منابع تغییر

درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات
عملکرد پروتئین  پروتئین خام 

 خام
نامحلول در  افیال خاکستر 

 یخنث ندهیشو
الیاف نامحلول در 

 شونده اسیدی 

  ns062/930  ns002/0  **395/6620  **667/6535  **913/611 7 تکرار
  509/60696**  262/79253**  659/6302**  627/6**  636/65091** 63 تیمار

 599/26 226/96 351/56 070/0 062/12 79 اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرات 

 )درصد(
 

25/1 02/67 77/2 29/6 96/7 

 می باشد. داریدرصد و عدم معن 5، 6در سطح احتمال  داریمعن بیبه ترت ns**، * و 
 
 

 های خالص و مخلوطصفات کیفی علوفه در کشتمیانگین  -4جدول 
 

 تیمارها
 

 پروتئین خام 
)گرم در 

ماده  کیلوگرم
 خشک(

 عملکرد پروتئین خام
)گرم در کیلوگرم 

 ماده خشک(

 خاکستر 
)گرم در کیلوگرم 

 ماده خشک(

 دیواره سلولی
)گرم در کیلوگرم 

 ماده خشک(

دیواره سلولی 
 سلولزبدون همی

)گرم در کیلوگرم 
 ماده خشک(

  c  2/730  fgh  263/0  a  5/673  h  395  f  722 شبدر خالص

  a  5/722  b  252/6  a  6/670  i  9/336  h  7/710 ماشک خالص

  b  6/752  hi  522/0  b  50/62  h  2/395  gh  753 خلر خالص

  d  1/701  j  753/0  b  25/69  g  325  f  2/721 اسپرس خالص

  e  615  a  973/7  b  6/602  f  2/163  gh  719 ماشک +)تلقیح(  ذرت
  h  660  d  620/6  cd  65/25  c  9/550  c  7/326 خلر +ذرت ) عدم تلقیح( 

  ij  10/26  ghi  293/3  cd  25/21  b  2/526  d  352 اسپرس + (تلقیح عدم) ذرت
  gh  3/663  c  190/6  c  60/22  d  1/163  e  371 شبدر +)تلقیح(  ذرت

  fg  7/677  bc  923/6  b  9/607  e  127  f  6/726 ماشک + ذرت) عدم تلقیح(
  f  672  c  903/6  cd  10/26  f  170  g  759 خلر +ذرت) تلقیح( 

  i  50/60  def  033/6  cde  20/96  b  5/595  d  1/319 اسپرس + ذرت ) تلقیح(
  h  9/602  de  020/6  c  10/26  c  7/532  d  1/351 شبدر +ذرت )عدم تلقیح( 

  k  90/90  i  552/0  de  30/93  a  5/967  a  6/161 )عدم تلقیح( ذرت خالص
  j  10/27  efg  222/0  e  25/52  b  522  b  360 )تلقیح( ذرت خالص

 درصد است. 5در سطح احتمال  مارهایت نیدار بیختالف معنا انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب   

 



 1....                                                                          لگوم با کاربرد کود زیستی -کمی و کیفی علوفه در  کشت مخلوط ذرت بهبود 

 (CPYخام کل علوفه ) نیپروتئعملکرد 

های علوفه کشت مخلوط ترین سودمندییکی از اصلی     

شت نسبت به ک خام لگوم با غالت افزایش عملکرد پروتئین

(. نتایج 7002باشد )استریدهورست و همکاران خالص می

عملکرد  که ( نشان داد3حاصل از تجزیه واریانس )جدول

درصد تحت تاثیر  یکدر سطح احتمال  کل پروتئین خام

کشت قرار گرفت. بیشترین عملکرد پروتئین خام  الگوی

و  در تیمار ذرت تلقیح شده با نیتروکسین+ ماشک

ذرت خالص )عدم تلقیح(  کمترین آن در تیمار اسپرس و

 امخ افزایش عملکرد پروتئین رسدبه نظر می .بدست آمد

تولید بیشتر ماده خشک در  به دلیل در کشت مخلوط

و همچنین تثبیت  (6)شکل  ذرت تلقیح شده+ ماشک تیمار

بیشتر نیتروژن توسط ماشک و جذب بیشتر نیتروژن 

همچنین دلیل کمتر  .باشدمیتوسط ذرت در این تیمار 

بودن عملکرد پروتئین خام در تیمارهای اسپرس و ذرت 

خالص )عدم تلقیح( به پایین بودن عملکرد ماده خشک و 

و  6)شکل  شودنسبت داده میها درصد پروتئین خام آن

به این نتیجه  (7003نیلسن و همکاران ) هاگارد. (1جدول 

های هوایی در اندامرسیدند که میزان غلظت نیتروژن 

برابر میزان  3نخود در حدود  –کشت مخلوط جو

و افزایش تجمع  بودجو  کشت خالصنیتروژن در 

نیتروژن به افزایش درصد پروتئین خام و عملکرد 

 رضدر تحقیق حا همچنین. شدمنجر  خام علوفه تئینپرو

ای بدلیل برخورداری از ها ماشک گل خوشهدر بین لگوم

باالترین علوفه خشک و دارا بودن درصد باالیی از میزان 

افزایش عملکرد بر ثیر را أترین تپروتئین خام بیش

ه با توج عالوه بر این،گذاشته است.  علوفهپروتئین خام 

عملکرد کل ماده به وجود همبستگی مثبت و معنی دار 

رست و )استریدهو خشک و عملکرد پروتئین خام

قابل  (، افزایش عملکرد پروتئین خام کل7002 همکاران 

پور و ؛ صادق7061استولتز و نادیو توجیه است )

(. نتایج مشابهی دال بر افزایش چشمگیر 7063همکاران 

علوفه بر اثر ترکیب لگوم با گراس  عملکرد پروتئین خام

الیتورگایدیس و (، 7067آتیس و همکاران ) توسط

گزارش  زین (7001چن و همکاران )( و 7002همکاران )

 شده است.

 

 (ASH) خاکستر علوفه

میزان خاکستر علوفه، بیانگر مقدار مواد معدنی      

های گیاهی است و این عناصر در علوفه موجود در بافت

های حیوانات نقش دارند، لحاظ این که در متابولیسمبه 

 و یولسوهای بدن الزم و مهم هستند )برای فعالیت سلول

(. محتوای خاکستر علوفه شامل مواد 7006همکاران 

ها، تولید باشد که برای سنتز ویتامینمعدنی می

ها، ساخت بافت و بسیاری از ها، فعالیت آنزیمهورمون

ک که بستگی به رشد، سالمتی و تولید فرایندهای بیولوژی

نتایج تجزیه واریانس نشان  .باشنددارند، مورد نیاز می

بین تیمارهای مختلف از لحاظ خاکستر علوفه  که داد

درصد وجود  یکداری در سطح احتمال اختالف معنی

(. بیشترین میزان خاکستر به کشت 3)جدول  داشت

و  خشک( گرم بر کیلوگرم ماده 5/673) خالص شبدر

تعلق  گرم بر کیلوگرم ماده خشک( 6/670) سپس ماشک

بعد از آن تیمارهای کشت مخلوط ذرت )تلقیح  داشت و

شده(+ ماشک، ذرت )عدم تلقیح(+ ماشک و کشت خالص 

کمترین میزان خلر و اسپرس قرار داشتند. همچنین 

ذرت مشاهده شد. در  های کشت خالصدر تیمار خاکستر

با  شده های مخلوط تیمار ذرت تلقیحبین کشت

نیتروکسین + ماشک بیشترین میزان خاکستر علوفه را 

تواند به دلیل جذب بهتر دارا بود که این افزایش می

علت . است ذرت عناصر غذایی نسبت به کشت خالص

افزایش خاکستر با کابرد نیتروکسین این است که 

های رویشی و ریشه هبود رشد قسمتنیتروژن باعث ب

چه ریشه گیاه گسترش بیشتری داشته باشد،  شده و هر

جذب مواد معدنی نیز بیشتر خواهد شد و گیاه عالوه بر 

ر دنیز تولید مواد آلی، مقدار بیشتری از مواد معدنی را 

لی و (. 7002 )مجیدیان و همکاران کندذخیره میخود 

که با کاهش نیتروژن  ( گزرارش کردند7060همکاران )

در دسترس میزان خاکستر علوفه ذرت به طور 
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( 7060دهمرده و همکاران )داری کاهش پیدا کرد. معنی

اند و اظهار داشتند نیز نتایج مشابهی را گزارش کرده

لوبیا  -کشت مخلوط ذرت افزایش درصد خاکستر در

کشت خالص دو  نسبت به (Vigna sinensis) بلبلیچشم

 منجر به بهبود کیفیت علوفه گردید.گیاه، 

 

 هروای( و دADF) سلولز یبدون هم یسلول وارهید

 (NDF) یسلول

نقش فیبر در تامین شرایط مناسب برای تخمیر      

های متابولیکی ای و جلوگیری از بروز بیماریشکمبه

نشخوارکنندگان به اثبات رسیده است. الیاف نامحلول 

( جزو ADFاسیدی )( و NDFثی )های خنهشویند

ن باشند که تعییترین ترکیبات شیمیایی علوفه میمهم

ای برخوردار است. ها در علوفه از اهمیت ویژهمقدار آن

نده خنثی جوشانده شود، یزمانی که علوفه با محلول شو

محلول نامواد باقی مانده پس از استخراج عصاره، فیبر 

 سلولز ودر شوینده اسیدی است که شامل لیگنین ، 

موجب کاهش  شاخصاست. افزایش این  سلولزهمی

اسماعیلی و همکاران ) گرددقابلیت هضم علوفه می

7067 .) NDF نشان دهنده پتانسیل مصرف علوفه توسط

(. وقتی 7006و همکاران  گووئاکنترراسباشد )دام می

یابد مصرف ماده خشک به دلیل افزایش می NDFدرصد 

ابراین، بنیابد، افزایش میزان سیرکنندگی علوفه کاهش می

نیز  ADF ،عالوه بر این مطلوب است. NDFدرصد پائین 

از قابلیت  NDFاز لیگنین و سلولز تشکیل شده و همانند 

گووئا و کنترراسمی باشد )هضم پایینی برخوردار 

 بین که دادتجزیه واریانس نشان نتایج . (7006همکاران 

تفاوت  NDFو   ADFتیمارهای مختلف از لحاظ

 داشتدرصد وجود  یکداری در سطح احتمال معنی

به کشت خالص  NDFو  ADF(. بیشترین میزان 3)جدول

ها در کشت خالص ذرت )عدم تلقیح( و کمترین میزان آن

با نیتروکسین +  شده ماشک و کشت مخلوط ذرت تلقیح

تلقیح ذرت با همچنین  .(1تعلق داشت )جدولماشک 

درصد میزان  26/5و  93/5نیتروکسین منجر به کاهش 

NDF  وADF  .کاهش علوفه نسبت به عدم تلقیح آن شد

NDF  وADF  کاهش سلولز در شرایط به علوفه ذرت

شود )لی و همکاران نیتروژن در دسترس نسبت داده می

بیان کردند که نیتروژن  (7062) همکارانو  تانگ(. 7060

افزایش رشد رویشی، نسبت برگ به  باعثدر دسترس 

حبیبی و . گردید ADF و NDF کاهش در نتیجه ساقه و

 ( گزارش کردند با در دسترس بودن7061مجیدیان )

بخش کمتری به  ،علت اتساع دیواره سلولینیتروژن، به

آن  ADFو  NDFگرفته و میزان دیواره سلولی تعلق 

ت مخلوط ذرت با لگوم به کش به طور کلی. یابدکاهش می

علوفه بدست آمده  NDFو  ADFگیر میزان کاهش چشم

از مخلوط در مقایسه با علوفه خالص ذرت منجر شده 

کشت بهبود کیفیت علوفه در ( 7006آسفا و لدین ) است.

پایین به  NDFمخلوط ماشک با یوالف را بر حسب 

همچنین، رس و همکاران  حضور ماشک نسبت دادند.

گرم در  500از  باالتر NDFبیان کردند که غلظت  (7005)

 علوفه مصرف داریطور معنیکیلوگرم ماده خشک به 

ا هدهد. بنابراین با گنجاندن لگومدام را کاهش می توسط

مخلوط با ذرت، امکان افزایش مصرف علوفه  کشت در

و در نتیجه  ADFو   NDFبه دلیل کاهشتوسط دام 

افرایش کیفیت علوفه قابل انتظار است. نتایج مشابهی دال 

بدست آمده از مخلوط گراس با لگوم  ADFبر کاهش 

-(، کنترراس7002استریدهورست و همکاران ) توسط

( نیز 7067) گلوی(، نقی زاده و 7006و همکاران ) گووئا

 گزارش شده است.

 

 (WSC) محلول در آب کربوهیدرات

ای از های محلول که بخش عمدهکربوهیدرات

 دهند، یکی ازهای غیر ساختمانی را تشکیل میکربوهیدات

مهمترین اجزای تعیین کننده کیفیت علوفه هستند که 

مبه های شکوظیفه آنها تأمین انرژی برای میکروارگانیسم

و حفظ سالمت دستگاه گوارشی دام است )الیتورگایدیس 

( نشان 5(. نتایج تجزیه واریانس )جدول7009و همکاران 

محلول در آب تحت تاثیر  هایهیدراتکربوداد که میزان 



 11....                                                                          لگوم با کاربرد کود زیستی -کمی و کیفی علوفه در  کشت مخلوط ذرت بهبود 

و  های خالص و مخلوط قرار گرفت. بیشترینکشت

 ترتیب بهمحلول در آب به کربوهیدراتمیزان  کمترین

و کشت خالص شبدر برسیم تعلق  خالص ذرت هایکشت

بیشترین میزان مخلوط کشت داشت. در بین تیمارهای 

رهای های محلول در آب به ترتیب در تیماکربوهیدرات

ذرت تلقیح شده+ خلر و ذرت تلقیح شده+ اسپرس 

های ذرت تلقیح مشاهده شد و کمترین میزان هم به کشت

به طور کلی  با ماشک مربوط بود. عدم تلقیحشده و 

توان گفت گیاهان گرامینه نسبت به گیاهان لگوم می

درصد قندهای محلول در آب بیشتری در ترکیب خود 

( در بررسی کشت 7006اران )دارند. نخزری مقدم و همک

مخلوط ذرت و ماش بیشترین درصد کربوهیدارتهای 

محلول در آب را از کشت خالص ذرت بدست آوردند. در 

گووئا و توسط کنترراس یاین رابطه نتایج مشابه

در کشت مخلوط ذرت با ارقام مختلف  (7006همکاران )

Scarlet runner و  1Lablab bean ،2Velvet bean) لوبیا

3bean)  ها شبدر دارای گزارش شده است. در بین لگوم

توان چنین باشد، بنابراین میمی WSCکمترین میزان 

اثر معنی داری  WSCها در میزان استبناط کرد که لگوم

( مشاهده کردند 7067اند. اسماعیلی و همکاران )نداشته

که در کشت مخلوط جو با یونجه بیشترین میزان قندهای 

 17/65آب مربوط به کشت خالص جو با میزان  محلول در

در کشت ( 7060) دهمرده و همکاران همچنین، .درصد بود

 WSCمخلوط ذرت با باقال به این نتیجه رسیدند که میزان 

های مخلوط ذرت در کشت خالص ذرت، بیشتر از کشت

 ها بوده است.با لگوم
 

 های خالص و مخلوطواریانس سایر صفات کیفی علوفه در کشت تجزیهنتایج  -5جدول 

 

 

 منابع تغییر

درجه 

 آزادی

  میانگین مربعات

ماده خشک 

 مصرفی 

ماده خشک 

 قابل هضم 

ارزش نسبی 

 ای تغذیه

کربوهیدرات 

 قابل حل در آب

انرژی ویژه 

 شیردهی 

کل مواد مغذی قابل 

 هضم 

  166/6521**  002/0**  023/6651**  601/666**  712/523**  211/3** 7 تکرار

  522/69635**  020/0**  756/2565**  522/3226**  721/9699**  209/26** 63 تیمار

 722/666 0006/0 779/51 672/9 176/13 636/0 79 اشتباه آزمایشی

 20/6 50/6 09/3 22/6 07/6 32/6  ضریب تغییرات )درصد(

 می باشد. درصد 5، 6در سطح احتمال  داریمعن بیترتبه**، * 

 

 زانی( و مTDNقابل هضم علوفه ) یکل مواد مغذ زانیم

 (DMI) یماده خشک مصرف

 یهااثر کشت انسیوار هیبر اساس جدول تجز      

قابل هضم  یکل مواد مغذ زانیخالص و مخلوط بر م

 یکدر سطح احتمال  یماده خشک مصرف زانیعلوفه و م

 یهاکشت نیانگیم سهی(. مقا5بود )جدول داریدرصد معن

 زانیم نیشتریب که ( نشان داد9خالص و مخلوط )جدول 

TDN  و DMI نیکمتر وکشت خالص ماشک  ماریبه ت 

بود. در  مربوط( حیها به ذرت خالص )عدم تلقآن زانیم

                                                           
1- Lablab purpureus (L.) Sweet 

2- Mucuna pruriens (L.) D.C. 

شده با  حیذرت تلق ماریکشت مخلوط ت یمارهایت نیب

را  DMI و  TDNزانیم نیشتری+ ماشک بنیتروکسین

علوفه ذرت در نتیجه تلقیح  DMIو  TDNمیزان دارا بود. 

درصد  69/5و  2/9ترتیب با کود زیستی نیتروکسین به

نسبت به عدم تلقیح آن افزایش یافت. تانگ و همکاران 

کیفیت علوفه سورگوم بر ( گزارش کردند که 7062)

دارای همبستگی منفی  DMIو  TDNهای اساس شاخص

  TDN یبطور کلبا مصرف کودهای شیمیایی بود. 

دام است و به  یقابل دسترس برا ییمواد غذا انگریب

و  بینگول  .دارد  یبستگ علوفه    ADF غلظت  زانیم

3- Phaseolus coccineus L. 
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 های خالص و مخلوطمقایسه میانگین سایر صفات کیفی علوفه در کشت -6جدول 

ماده خشک  تیمارها

 مصرفی

)گرم در 

کیلوگرم ماده 

 خشک(

ماده خشک 

 قابل هضم 

)گرم در 

کیلوگرم ماده 

 خشک(

ارزش 

نسبی 

 ایتغذیه

 (درصد)

کربوهیدرات 

 قابل حل در آب

)گرم در 

کیلوگرم ماده 

 خشک(

انرژی ویژه 

 شیردهی 

)گرم در 

کیلوگرم ماده 

 خشک(

کل مواد مغذی 

  قابل هضم

)گرم در کیلوگرم 

 ماده خشک(

  b  22/37  c  1/927  c  1/626  h  6/615  c  523/6  c  9/951 شبدر خالص

  a  66/39  a  6/206  a  6/669  g  3/696  a  927/6  a  1/203 ماشک خالص

  b  27/37  ab  6/966  b  629  f  3/663  b  932/6  ab  6/929 خلر خالص

  c  62/36  c  6/992  d  7/696  e  3/763  d  555/6  c  2/915 اسپرس خالص

  d  76  ab  1/962  e  2/659  e  9/776  a  959/6  ab  6/956 ماشک +)تلقیح(  ذرت

  gh  27/76  f  2/566  i  5/606  c  2/727  h  372/6  f  3/531 خلر +عدم تلقیح( ذرت )

 + (تلقیح عدم) ذرت

 اسپرس

i  76  ef  6/960  i  11/66  d  2/755  g  395/6  e  9/557  

  f  37/71  d  9/939  g  670  d  1/751  e  157/6  d  7/565 شبدر +)تلقیح(  ذرت

 + عدم تلقیح(ذرت )

 ماشک

e  15/75  c  1/996  f  6/637  e  2/777  cd  597/6  c  9/916  

  d  52/72  b  9/926  e  2/657  b  5/729  b  930/6  b  923 خلر +تلقیح( ) ذرت

  hi  71/76  e  7/966  i  6/606  bc  3/721  f  363/6  e  3/599 اسپرس + ذرت ) تلقیح(

 +ذرت )عدم تلقیح( 

 شبدر

g  32/77  e  6/967  h  3/609  d  6/712  g  327/6  e  559  

  j  90/66  h  1/599  k  01/29  a  3/302  j  765/6  h  6/122 )عدم تلقیح( ذرت خالص

  i  22/70  g  7/525  j  73/61  a  2/300  i  726/6  g  560 خالص ذرت )تلقیح(

 درصد است. 5در سطح احتمال  مارهایت نیدار بیختالف معنا انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب

 

 زانیو م ADF شیرا به افزا TDN کاهش (7002همکاران )

ن اپور و همکارصادقهمچنین باال نسبت دادند.  نیگنیل

در  ADF که مقدار ییاز آنجا ،گزارش کردند (7063)

در نتیجه با کشت مخلوط یونجه با جو  بود نییپا ونجهی

. الیتورگایدیس و همکاران افتی شیافزا   TDNمیزان

 یسلول وارهیغلظت د زانیکردند که م انی( ب7009)

(NDF)  ار به ک یماده خشک مصرف زانیم ینیبشیپ یبرا

مشاهده  NDF و DMI نیب ییباال یمنف یو همبستگ رفته

علوفه  NDF زانیکه م یوقت گریشده است. به عبارت د

 یماده خشک مصرف زانیو م تیفیک ،ابدییم شیافزا

 نیباالتر ،شودیکه مشاهده م همانطورکند. می دایکاهش پ

علوفه در کشت خالص ماشک  TDNو  DMI زانیم

ا ها بگفت که رقابت لگوم توانیم نیبنابرا .مشاهده شد

رشد ذرت و  تیدوره رشد موجب محدود لیذرت در اوا

االتر ب ییو با ارزش غذا ترفیظر یهابافت دیتول جهیدر نت

ها کشت که ذرت با لگوم یزمان ن،ی. بنابراگرددیم

علوفه  DMI زانی، مNDF زانیکاهش م لیبه دل شود،یم

  .ابدییم شیافزا یدیعلوفه تول تیفیو به تبع آن ک

 

 (DDM) ماده خشک قابل هضم

 بین که نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد

اظ ماده خشک قابل هضم تفاوت تیمارهای مختلف از لح

 داشتدرصد وجود  یکداری در سطح احتمال معنی

کشت خالص  در  DDM(. بیشترین میزان 5)جدول 

بعد از آن در تیمار ذرت تلقیح شده+ ماشک و  ماشک و

ر دنیز کمترین میزان آن کشت خالص خلر مشاهده شد و 
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(. 9)جدول  مشاهده شدذرت )عدم تلقیح(  کشت خالص

علوفه ذرت با تلقیح نیتروکسین نسبت به  DDMمیزان 

توان به دلیل آن میدرصد افزایش یافت.  36/3عدم تلقیح 

های محرك رشد گیاه ها و باکتریمیکروارگانیسم کاربرد

ه ک نسبت دادها بر عملکرد کمی و کیفی ذرت و تأثیر آن

ضم ابلیت هکیفیت علوفه ذرت را از طریق افزایش میزان ق

(. 7067 گلوی)نقی زاده و اند ماده خشک بهبود بخشیده

علوفه  ADFو  NDFبا  DDMبا توجه به همبستگی منفی 

 ADFو  NDFدار ( و کاهش معنی7060ن )لی و همکارا

قابل  DDMدر شرایط تلقیح با نیتروکسین، افزایش 

 ی( با برس7067و همکاران ) یآباد محمدتوجیه است. 

رف مص که داشتند انیب لهیبر شنبل یآل یکودها ریتاث

هضم ماده خشک را به دنبال  تیبهبود قابل ،یآل یکودها

کشت  بررسی در (7060دهمرده و همکاران ) داشت.

کشت مخلوط  نتیجه گرفتند که ایسو مخلوط ذرت و

نسبت به کشت خالص ماده خشک قابل هضم و به تبع 

ساله م نیا کند.ید میلی را توذرت باالتر فهعلو تیفیآن ک

خام و درصد خاکستر  نیپروتئ شیبه واسطه افزا

ماده خشک قابل هضم اغلب شایان ذکر است که . باشدیم

کارپیسی و همکاران ) بودهقابل هضم  یانرژ ندهینما

ر عناص گریو د یانرژ زانیبا م یمی( و ارتباط مستق7060

بیالل و همکاران ) اردتوسط دام د افتیقابل در غذایی

 نیترمهم علوفه هضم تیقابل ن،یعالوه بر ا (.7062

 اسمیتاست ) ریش دیوزن دام و تول شیافزا یبرا شاخص

نده این است ههمچنین نتایج نشان د (.6662و همکاران 

نوع لگوم قرار  ریعلوفه ذرت تحت تاث DDM زانیم که

 یروها اثر ماشک بر لگوم نیب  کهی طوره گرفته است ب

بوده است.  شتریها بلگوم سایرصفت نسبت به  نیا

 تیقابل نیباالتر ( نتیجه گرفتند7006و همکاران ) یولسو

جو و ماشک  -هضم ماده خشک در کشت مخلوط نخود

 نییپا (7009الیتورگایدیس و همکاران ). آمد بدست جو –

 وارهیکه د یاهیقابل هضم را در گ ییبودن مواد غذا

گزارش کردند  را بود االسلولز آن ب یاز هم یعار یسلول

                                                           
1- Prime 

ت حاضر از جه شیآزما جهیبه نت میقابل تعم جهینت نیکه ا

 یارع یسلول وارهیهضم و باالبودن د تیبودن قابل نییپا

 سلولز ذرت است. یاز هم

 

 (RFVای )ارزش نسبی تغذیه

( بین 5بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول

ای در سطح تیمارهای مختلف از لحاظ ارزش نسبی تغذیه

. مشاهده شدداری درصد تفاوت معنی یکاحتمال 

به کشت خالص ( درصد 6/669) RFVبیشترین میزان 

خالص به کشت  (درصد 01/29) ماشک و کمترین آن

های مخلوط ذرت )عدم تلقیح( تعلق داشت. در بین کشت

با نیتروکسین+ ماشک و بعد  شده هم مخلوط ذرت تلقیح

را  RFVاز آن ذرت تلقیح شده+ خلر بیشترین میزان 

 NDFو  ADF میزان کمتر دلیل آن به .(9داشتند )جدول

شاخص  .(1)جدول  شودسبت داده مینماشک و خلر 

RFV بینی میزان انرژی و مصرف علوفه برای پیش

(. در 7009الیتورگایدیس و همکاران شود )استفاده می

این آزمایش علوفه حاصل از مخلوط ذرت تلقیح شده با 

 طبقباشند، زیرا می 6ماشک و خلر در حد ممتاز

هایی که لوفه(، ع6666هوروکس و والنتین ) هایگزارش

درصد باشند از نظر ارزش  656باالتر از RFV دارای 

پور و شوند. صادقمحسوب می و عالی ای ممتازتغذیه

ای ( نتیجه گرفتند که ارزش نسبی تغذیه7063همکاران )

کشت مخلوط جو و یونجه یکساله نسبت به در کشت 

در  ADFو  NDF. مقادیر باالی یافتجو بهبود  خالص

علوفه  RFVتواند دلیل پایین بودن می ذرت کشت خالص

ماشک بیشترین  ی مورد مطالعه،هاباشد. در بین لگوم آن

 RFVداشته است. افزایش  RFVافزایش میزان  را برتاثیر 

ذرت بر اثر کشت   DDMو   DMIعلوفه ذرت از افزایش

  DDMو  DMIشود. با توجه به اینکه مخلوط ناشی می

علوفه دارند  ADFو  NDFبه ترتیب اثر همبستگی منفی با 

ها در کشت دار این شاخصوبا توجه به کاهش معنی

یلماز و  ذرت قابل انتظار است. RFV مخلوط، افزایش
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نتایج  نیز (7006( و جوانمرد و همکاران )7065همکاران )

 اند.مشابهی را گزارش کرده

 

 (LNEانرژی ویژه شیردهی )

( انرژی ویژه 5ه تجزیه واریانس )جدول با توجه ب

های خالص و مخلوط قرار شیردهی تحت تأثیر کشت

در تیمار کشت LNE (927/6 )گرفت. بیشترین میزان 

دار با ذرت تلقیح شده با بدون تفاوت معنی خالص ماشک

مشاهده شد و کشت خالص خلر با نیتروکسین + ماشک 

 رتبه بعدی تیمار کشت مخلوط ذرت تلقیح شده+ خلر در

ت در ذر این شاخصکمترین میزان  قرار گرفتند. همچنین

دست آمد که نسبت به ذرت تلقیح بهخالص )عدم تلقیح( 

توان بیان (. می9)جدولدرصد کاهش نشان داد  5شده 

کرد که انرژی ویژه شیردهی علوفه به نوع لگوم مورد 

 ADFو با توجه به کمتر بودن  استفاده بستگی داشته

قابل علوفه  LNEافزایش  ذرتها در مقایسه با لگوم

گرفتند  جهینت( 7001بینی است. الریالت و کیرکسی )پیش

اختالف  LNE گراس با لگوم از لحاظ یهابیترک نیکه ب

ها با کردند مخلوط لگوم انیوجود دارد و ب یداریمعن

 کهیندارد، در حال LNE میزان بر یریثأت والفیچاودار و 

  LNE شیموجب افزا کالهیتیها با گندم و ترمخلوط لگوم

که دلیل آن را به  شدها خالص گراس کشتنسبت به 

در الگوهای مخلوط ذکر شده نسبت  ADFکاهش میزان 

( نتیجه گرفتند 7002همچنین بینگول و همکاران ) .دادند

و جو  ماشککشت مخلوط  در LNEکه بیشرین میزان 

 بدست آمد.

 کلی نتیجه گیری

کشاورزی اصلی یکی از ارکان ، کشت مخلوط

های زمینه حفظ حاصلخیزی خاك و تأمین جهت پایدار

و افزایش کمیت و  تمحصوال پایدارالزم برای تولید 

باشد. بطور کلی نتایج این آزمایش نشان می کیفیت علوفه

-سبب افزایش معنی هالگوم باذرت  کشت مخلوطداد که 

 اهنسبت به کشت خالص آن خشکعملکرد کل علوفه دار 

عملکرد علوفه خشک  میزان شد. به طوری که بیشترین

و  کل در کشت ذرت )تلقیح با نیتروکسین(+ ماشک

 مشاهدهکمترین میزان آن به کشت خالص اسپرس و خلر 

بیشترین میزان عملکرد پروتئین خام  ،عالوه بر این .شد

گل  اشکم با کشت ذرت )تلقیح با نیتروکسین( بهعلوفه 

-به عبارت دیگر ماشک گل خوشه. تعلق داشت ایخوشه

 و ای بیشترین تاثیر بر روی عملکرد کل علوفه خشک

 .ه استداشتها نسبت به سایر لگوم پروتئین تولیدی

، (DMI) یماده خشک مصرف ریمقاد نیشتریب همچنین،

 یاهیتغذ یارزش نسب (،DDM) ماده خشک قابل هضم

(RFVو ) یردهیش ژهیو یانرژ (LNE در کشت خالص )

ماشک مشاهده شد. در بین تیمارهای مختلف کشت 

لقیح ذرت ت تیمارمخلوط نیز بیشترین مقادیر ذکر شده در 

شده با نیتروکسین+ ماشک بدست آمد. بنابراین، با توجه 

، جهت افزایش ذرت کیفیت علوفه نبه پایین بود

 ذرت همزمانکشت  آن، علوفه های کمی و  کیفیشاخص

یه ای توصماشک گل خوشه و تلقیح شده با نیتروکسین

 شود.می
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