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 چکیده

در راستای اهمیت کشت مخلوط گیاهان تیره بقوالت با غالت، آزمایش حاضر جهت بررسی عملکرد علوفه در کشت : اهداف

 در شرایط اراک انجام گرفت. (Medicago scutellata) حلزونی( با یونجه Zea mays. Lای )مخلوط ذرت علوفه

. شد های کامل تصادفی، طی دوسال اجراهای خرد شده و در قالب طرح بلوکصورت کرتبه: این آزمایش هامواد و روش

عنوان بهذرت و الگوهای کشت مخلوط ذرت و یونجه  آبی نیازدرصد  333و  70، 03سطوحدر عنوان کرت اصلی به آبیاری

های درصد ذرت توأم با حالت 333هرز، کشت هایو بدون وجین علف کشت خالص ذرت با وجینصورت هبعی کرت فر

های هرز در نظر با وجین و بدون وجین علف هرز، کشت خالص یونجههایبدون وجین علف درصد یونجه 333و  70، 03

 گرفته شد. 

 333ذرت+ 333تن در هکتار( در کشت  89/39و  77ترتیب )بهبر اساس نتایج بیشترین وزن علوفه تر و خشک : هایافته

(، 90/3درصد نیاز آبی و در سال اول حاصل شد که عالوه بر استفاده مؤثر از زمین )نسبت برابری  333در تیمار  یونجه

تئین درصدی علوفه تر و خشک را در پی داشت. در بخش کیفی با کاهش سهم یونجه، میزان پرو 32/0و  91/0افزایش 

های اسیدی درصد افزایش یافت. بیشترین مقدار الیاف قابل حل در محلول 71/28درصد کاهش و میزان الیاف خام  83/33

درصد( در تیمار  72/33درصد( در تیمار ذرت با وجین؛ بیشترین میزان خاکستر خام ) 79/78و  97/97ترتیب و خنثی )به

درصد نیاز آبی و  333درصد( در یونجه خالص بدون وجین، 71/17م )ذرت خالص بدون وجین و حداکثر ماده قابل هض

 03درصد نیاز آبی، علوفه تر نسبت به تیمار  333و  70سال دوم ثبت گردید. در کشت خالص ذرت با وجین و تیمارهای 

 ترتیبوجین به برابر افزایش یافت. این میزان افزایش برای کشت خالص یونجه با 00/2و  72/3ترتیب درصد نیاز آبی به

 بود.  77/2و  92/3

کشت مخلوط ذرت )نیاز آبی باال( با یونجه یکساله )نیاز آبی کم(،  و بر اساس نتایج این پژوهش طور کلیبه: گیرینتیجه

 های هرز را در پی دارد.سازی مصرف آب و کنترل علفبهبود کمیّت و کیفیّت علوفه، بهینه

 

 ت علوفه، نسبت برابری زمین آبیاری، کیفیّکشاورزی پایدار، کم: درصد پروتئین، کلیدی واژه های

 
 

mailto:s-sharafi@araku.ac.ir


 9011/ سال  0شماره   03نش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد نشریه دا                                                             شرفی                  14

 

Effects of Different Irrigation Levels on the Qualitative and Quantitative Performance of Forage in 

the intercropping of Corn (Zea mays) with Snail Medic (Medicago scutellata) under Competition with 

Weeds 

 

Saeed Sharafi 

 

 
Received:  October 5, 2019 Accepted: May 19, 2020 

Environment Science and Engeenering, Dept. of Agriculture and Environment, Arak University, Arak, Iran.  
*Corresponding Author Email: s-sharafi@araku.ac.ir       

 

Abstract 

Backgroubd & Objective: Due to the importance of a legume-cereal intercropping system, and in order to 

the investigate of forage yield in intercropping of maize (Zea mays. L) and snail medic (Medicago scutellata) 

an experiment counducted in Arak conditions.  

 

Material & Methods: In this study, treatments were three different irrigation levels, including 50%, 75%, and 

100% water requirement of maize as the main plot, cropping patterns of maize and snail medic including sole-

cropping maize with and without hoeing, the cropping pattern of 100% maize with 50, 75 and 100% snail 

medic without hoeing, sole-cropping snail medic with and without hoeing as the subplot. The experiments 

conducted in splitplots design based on randomized complete blocks with three replications in two years.  

 

Results: The results showed that the highest wet and dry forage weights in the treatment with 100% water 

requirement and the cropping pattern of 100% maize with 100% snail medic were obtained in the first year of 

the experiments (67 and 14.94 tons per hectare). In addition to the effective application of land (land equivalent 

ratio = 1.45), wet and dry forage weights increased by 5.83% and 5.02%, respectively. The analysis of forage 

quality showed that with decreasing portion of the snail medic, the percentage of protein and fiber increased 

by 10.91% and 29.63%, respectively. The highest percentage of acid detergent fiber and neutral detergent fiber 

in the treatment of maize with hoeing (46.46% and 69.7%, respectively), the highest percentage of crude ash 

in the treatment of maize sole cropping without hoeing (11.72%) and the highest percentage of digestible 

matter in snail medic sole cropping without hoeing (36.63) were recorded in the treatment with 100% water 

requirement in the second year of the experiments. Also, in treatments with 75% and 100% water requirement 

in maize sole cropping with hoeing, wet forage weight were respectively 1.62 and 2.55 times the treatment 

with 50% water requirement of maize sole cropping with hoeing. This increase for snail medic sole cropping 

with hoeing was 1.82 and 2.76, respectively.  

 

Conclusion: According to the results, using of the crop with low water requirement like snail medic in 

intercropping system increase the quality and quantity of forage and the optimization of water consumption, 

and it will also control the weeds. 

 

Keywords: Deficit Irrigation, Forage Quality, LER, Protein Percentage, Sustainable Agriculture  

  

 مقدمه

و  محیط زیستای هآلودگی امروزه به دالیلی نظیر

های کشاورزی، توجه در اثر فعالیت تخریب ساختار خاک

 افزایش یافته و اهتمام به گسترش آن های پایداربه نظام

 یکی ازکشت مخلوط . (2331بارکر و دنیت ) است

کشاورزی پایدار  بر اصولمبتنی  سازگاربومهای روش
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 های اخیردر سالا توجه به قدمت تاریخی آن، بوده و ب

 این شیوه به عبارتیاست.  قرارگرفته زیادی مورد توجه

جهت نیل به شاخصی عنوان توان بهسنتی کشت را می

و مقابله یست زسالمت محیط  ،ارپایداهداف کشاورزی 

، 2333بند و همکاران نمود )آینهتلقی با تغییرات اقلیمی 

 نقش مخلوط کشت سویی از  (.2337همکاران دگال و 

ویژه در کشورهای مردم به معیشت و غذا تولید در مهمی

 هاینظامبوم کشورها این درنماید. می رو به توسعه ایفا

 مزارع کوچک سنتی و در صورتبه اغلب مخلوط کشت

ت علنظام بهشوند. این بوممی مدیریت کشاورزان توسط

کشتی و کاهش خطر نظام  تکبیشتر در مقایسه با  بازده

صورت گسترده ی کشاورزان، بهرفتن محصول برااز بین

 (.2337، پائودل 2339شود )استولز و نادیو استفاده می

 ییفی و کمّک یبررس با، (2330ی )اسکندر و جوانمرد

ذرت و بقوالت  مخلوط کشت متنوع یدرالگوها علوفه

 کشت در ذرت خشک علوفهمیزان  نمودند گزارش مختلف

و گاودانه  یاخوشهگل ماشک ژهیوبه بقوالت با مخلوط

 ضمل هقاب خشک مادهسبب افزایش  اما ،یابدمیکاهش 

 چنینهم. گرددمی لوبیاذرت در کشت مخلوط با 

تر )با حضور سه گیاه در مخلوط( در متراکم یهاطمخلو

 یفضاهااز بهتر  دهستفاا مقایسه با کشت خالص باعث

 نفع به هانظامبومزیستی  عتنو یشافزاو  دخالیموجو

شده است )مرادی و  دعملکر افزایشو راعی ز یهاگونه

(. بر اساس 2337نیا ، احمدوند و حاجی2339همکاران 

 کشت یهانسبت ،(2333پورامیر و همکاران )تحقیق نتایج 

 کشت به نسبت کمتری گبر سطح، همدر مخلوط

 خشک دهما تجمع ندرو داشتند که نتیجه آن کاهشیفیرد

 دعملکر همچنینو  زیستی دعملکر دنبال آن کاهش و به

 ،(2337نباتی و همکاران ) مطالعهبود. بر اساس  دیقتصاا

در افزایش محتوای  طورمعمولبهبقوالت –مخلوط غالت

تثبیت  علتبهنیتروژن و عملکرد دانه در واحد سطح 

در مقایسه با کشت  ،نیتروژن توسط بقوالت زیستی

                                                           
1. Land Equivalent Ratio (LER) 

افزایش عملکرد  طور کلیبهتر است. خالص غالت مناسب

 دلیلبه کشتینظام تک در مقایسه بار کشت مخلوط د

نمودن  بهتر از منابع غذایی، نور، آب و محدود استفاده

 (. 2331باشد )بارکر و دنیت های هرز میرشد علف

و شرایط مزرعه جهت انتخاب  پیشینهشناخت بهتر از 

ها در مخلوط هر یک از آن اختصاص گیاهان و نسبت

-بی)بی گرددوی کشت میالگ راندمانسبب افزایش 

(، با 2331(. سندرسون و همکاران )2339لی و ریان فین

غله دریافتند که -های مطلوب مخلوط لگومبررسی تراکم

در مخلوط ها درصدی برای لگوم 13-93 سهم اختصاص

 .های لگوم داردبیشتری در مقایسه با سایر تراکم بازده

 اگر داشتنداظهار (، 2337برناس و همکاران )وریگنون

تن در هکتار باشد حدود  2لگوم در مخلوط توده زیست

 03های هرز را کنترل کرده و حداقل درصد علف 83

. دهدکیلوگرم در هکتار نیتروژن در اختیار ذرت قرار می

طور سنتی، کشت مخلوط جهت افزایش تولید محصول به

-بیشود )بیو راندمان استفاده از زمین استفاده می

(، نشان 2339(. چاپاگین و رایزمن )2339و ریان  لیفین

در تیمارهای کشت مخلوط  1دادند که نسبت برابری زمین

درصد بیشتر  12کشتی نخود نسبت به تیمارهای تک–جو

 .است

کشت مخلوط اغلب شده، با توجه به مطالعات انجام

ن . در ایگیردمدیریتی قرار می مختلف عواملثیر أتحت ت

غله با -گومدر کشت مخلوط ل هاکشعلف کاربردبین 

سو نیاز به شناخت چنین از یکمحدویت همراه است. هم

ناپذیر بوده و از مری اجتنابکش اهای علفجایگزین

 مذکور سوی دیگر رقابت نامتقارنی بین دو خانواده

وجود دارد که اغلب مانند یک تنش محیطی بروز یافته و 

ثیر أر مخلوط تهای هر یک از گیاهان دبر توانایی

در برخی موارد این رقابت نامتقارن  البته .گذاردمی

کی که ی نحویکمتری داشته باشد، به سوءاثرات تواند می

مغلوب باشد )ریان و همکاران  در مخلوط هااز گونه
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 محدودیت و محیط زیستمسائل  قبیل این نظر به(. 2339

 ه ازاراک، استفاد مناطقی نظیر شهرستان منابع آبی در

بر تنوع عالوههای زراعی با راندمان باالتر که نظامبوم

 هاوملگ های کشت مخلوط حاویظامن بیشتر، از

تواند در رسیدن به ثبات و پایداری در می ؛برخوردارند

بر این اساس پژوهش حاضر . مؤثر واقع گرددتولید 

ای هذرت علوف الگوی کشتی یفی و کارزیابی کمّ منظوربه

ر د آبیاریمختلف  سطوح ثیرأه یکساله تحت تبا یونج

 .انجام شدهای هرز رقابت با علف

 
 هامواد و روش

ی و نحوه آزمایشاقلیمی مکان-جغرافیایی مشخصات

 آناجرای 

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی 

جغرافیایی  طول موقعیتزیست دانشگاه اراک با و محیط

درجه  19عرض جغرافیایی  و دقیقه شرقی 71درجه و  98

و در  از سطح دریا متر 3798دقیقه شمالی با ارتفاع  31و 

های . ویژگیشد اجرا 87-87 و 87-80 زراعی هایسال

، آمده است. به  3آزمایش در جدول  اقلیمی محل اجرای

بل قتعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک،  منظور

 83تا های صفر برداری از عمقاز کاشت نمونه

(. این 3)جدول  متری خاک مزرعه صورت پذیرفتسانتی

 در قالب طرح پایه ،شدههای خردصورت کرتآزمایش به

 های کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا گردید.بلوک

های اصلی آزمایش شامل سطوح مختلف آبیاری در کرت

درصد نیاز آبی ذرت بود.  333و  70، 03سه سطح 

ش شامل الگوهای کشت ذرت های  فرعی آزمایکرت

(Zea mays L.و یونجه )( یکسالهMedicago scutellata 

Var. Rabinsonکشت خالص ذرت با  ؛( در هفت سطح

 333کشت خالص ذرت بدون وجین، الگوی کشت وجین، 

یکساله بدون وجین، درصد یونجه  03درصد ذرت همراه 

بدون  یکساله درصد یونجه 70درصد ذرت همراه  333

کساله درصد یونجه ی 333درصد ذرت همراه  333ن، وجی

کساله با وجین و کشت ی بدون وجین، کشت خالص یونجه

ر د عنوان کرت فرعیبه خالص یونجه یکساله بدون وجین

  نظر گرفته شد.

 فیزیکوشیمیایی خاك مزرعه آزمایشیاقلیمی و  خصوصیات -1جدول 
 اقلیم

 اقلیم )سال(

ارتفاع از 
سطح دریا 

(m) 

حرارت درجه
 (°Cمیانگین )

حرارت درجه
 (°Cحداکثر )

حرارت درجه
 (°Cحداقل )

رطوبت 
 نسبی )%(

بارندگی 
(mm) 

تبخیروتعرق 
 (mm.y-1مرجع )

شاخص 
خشکی 
 یونسکو

 229/3 32/3111 21/139 71/90 7/7 33/23 17/31 3739 (80خشک )نیمه

 37/3 31/3198 9/297 09/99 93/9 33/21 99/30 3739 (87خشک )

 خاک

 اسیدیته (cmعمق خاک )
 شوری 

(3-.cmSd) 

وزن مخصوص ظاهری 
(3-g.cm) 

آلی کربن
)%( 

 سیلت )%( شن )%( رس )%(
بافت 
 خاک

 لوم-رس 78/19 2/13 33/19 32/3 07/3 2/2 39/7 3-13
 لوم-رس 7/12 32/17 39/13 3/3 03/3 0/2 1/7 13-73
 لوم-رس 71/92 3/29 37/11 81/3 97/3 7/2 12/7 73-83

 عناصر غذایی

 (cmعمق خاک )
نیتروژن 

)%( 

 فسفر
(1-mg.kg) 

 پتاسیم
(1-mg.kg) 

 گوگرد
(1-mg.kg) 

 کلسیم
(1-mg.kg) 

 منیزیم
(1-mg.kg) 

 آهن
(1-mg.kg) 

 روی
(1-mg.kg) 

 مس
(1-mg.kg) 

3-13 32/3 22 139 3/3 029 201 83/7 37/3 90/3 

13-73 37/3 73 308 3/3 931 318 1/1 3/7 1/2 

 
سنجی پیشین )شرفی و بر اساس مطالعات و بهینه

 ذرتکاشت برای  و تراکم تاریخ (،2337همکاران، 
به تنش مقاوم رس و )میان رقم ماکسیما ایعلوفه

و برای  بوته در مترمربع 9و  خرداد 30 ترتیببه، خشکی(
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بوته در مترمربع  90و  تیر 13 ترتیببهیونجه یکساله 
دو سال آزمایش  طی ؛ترمربع(گرم در م 320)معادل 

 انجام دستی صورتبه دو گونههر  کشت تعیین گردید.
ذرت  برگیکاشت یونجه یکساله در مرحله هشت. شد

(V8 .صورت گرفت ) مترمربع 30به مساحت هر کرت 
متر در سانتی 70ردیف ذرت با فاصله  0شامل  (1×0)

له و فاص یک متر های فرعیفاصله کرت. شدنظر گرفته 
در  ت یونجه یکسالهکاشبود.  متر 0/9اصلی  هایرتک

وجین غیر از  . بهفتصورت گر ذرت هایردیف فواصل
صورت یکسان و داشت بهعملیات و آبیاری، سایر 

تیمارها انجام شد. در مراحل مختلف  کلیه زمان برایهم
مد. عمل آبرداری بهرشد جهت تعیین کیفیت علوفه، نمونه

 مرحلهتر در ایسه علوفهبرداشت محصول جهت مق
رسیدگی  مرحلهدر  ذرتو برای یونجه یکساله  دهیغالف
شایان ذکر است در این  .انجام گردیددو سال  طی شیری

 آزمایش از هیچ نوع کود شیمیایی استفاده نشد.

 
 اعمال سطوح آبیاری 

خشک و  مناطقبا توجه به محدودیت منابع آبی در 
پایش توزیع رطوبت در ، نظیر شهرستان اراک خشکنیمه

صحیح در مدیریت  برنامه جهت اجرایخاک  رخنیم
 جهت تعیین مقادیر حائز اهمیّت بسیاری است.آبیاری 

ثر اعمال تیمارهای آبیاری و تأثیر هر یک از رطوبت در ا
-شده طی سال زراعی، از کلیهذکر سطوح مختلف آبیاری

 روز پس از کاشت 9 مراحل در کرت آزمایشی 71ی 
و  2روز پس از کاشت 97روز پس از کاشت،  33، 3ذرت
ی برداری شد. از کلیه، نمونه1روز پس از کاشت 323
متر یک سانتی 23ها تا عمق یک متری به ازای هر کرت

ی برداشت شد و میانگین رطوبت حجمی عصاره نمونه
گیری میزان اشباع برای سه تکرار محاسبه گردید. اندازه

سنجی روش انعکاساستفاده از  رطوبت حجمی نیز با
بر دستگاه انعکاس انجام گرفت. و توسط  9حوزه زمانی

سرعت حرکت امواج این روش، با تعیین  اساس
آن الکترومغناطیسی در خاک، میزان رطوبت حجمی 

منظور حصول یکنواختی در اعمال به شود.زده میتخمین 
ای هآبیاری، از روش آبیاری کرتی استفاده شد. تیمارکم

زنی اعمال گردید. مقدار آب آبیاری بعد از جوانه
بندی و مقدار ریزی آبیاری این طرح شامل زمانبرنامه

شده  ارائه، 2هر آبیاری برای تیمارهای مختلف در جدول 
 است.

 

 زمان و مقدار آب مصرف شده در هر یک از تیمارهای آبیاری -2جدول 

 (mmدرصد نیاز آبی ) 333 (mmدرصد نیاز آبی ) 70 (mmدرصد نیاز آبی ) 03 زمان آبیاری

 333 333 333 خرداد )کاشت( 30

 333 70 03 خرداد 38

 83 77 90 شهریور 33خرداد تا  27

 77 07 19 شهریور 37

 73 01 10 شهریور 27

 73 01 10 مهر 7

 73 90 13 مهر )برداشت( 39

 

 زراعی و شیمیایی پارامترهایارزیابی 

                                                           
آبیاری یک روز قبل از آبیاری دوم )اولین آبیاری با اعمال تیمارهای کم.  1

 همراه بود(

 ی زمانی بین آبیاری سوم و دوازدهمفاصله.  2

ه جهت مقایسه اگرواکولوژیک سطوح در این مطالع

از رابطه نسبت برابری زمین استفاده  الگوی کشتمختلف 

 شد:

 زمان برداشت ذرت.  3

4. Time Domain Reflectometry (TDR) 
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𝐋𝐄𝐑 (3رابطه ) = (𝐋𝐄𝐑𝐢 + 𝐋𝐄𝐑𝐉) = (
𝐘𝐢𝐣

𝐘𝐢𝐢
+
𝐘𝐣𝐢

𝐘𝐣𝐣
) 

ام در کشت خالص، i؛ عملکرد گونه iiY رابطه فوقدر 

jjY ؛ عملکرد گونهj  ،در کشت خالصjiY ؛ عملکرد گونهi 

در کشت مخلوط،  j؛ عملکرد گونه jiYر کشت مخلوط، د

LERi ؛LER گونه  جزئیj  وLERj؛LER زئی گونهجi 

تفاوتی بین  ،برابر با یک باشد کل LER چنانچه ست.ا

کشتی و کشت مخلوط وجود های تکسودمندی نظام

 نظام کشت مخلوط کارایی ،د و اگر بیشتر از یک باشدندار

جزئی  LERکشتی است. بر این اساس، از نظام تکبیشتر 

 اهگیکشت مخلوط  بیشتر سودمندی گویای 0/3بیشتر از 

باشد )وانگ و کشتی آن میزراعی نسبت به وضعیت تک

برداری نمونه(. 2330، تالوکدر و همکاران 2332همکاران 

صورت تصادفی رحله رشد بههای هرز در پایان ماز علف

کرت و با استفاده از چارچوب ی هر نقطهاز چهار

 ها بهمترمربع انجام گردید. پس از انتقال نمونه 0/3×0/3

های هرز شناسایی و مورد شمارش قرار آزمایشگاه علف

 های هرزعلف تودهزیستگرفتند. در نهایت جهت ارزیابی 

 99گراد به مدت درجه سانتی 93ها را در دمای نمونه

 شدند. ساعت قرار داده و سپس توزین 

صفات کیفی شامل؛ ماده ، های فوقشاخصعالوه بر 

های محلول در ، میزان کربوهیدرات1خشک قابل هضم

، میزان الیاف غیر 4، الیاف خام3میزان پروتئین خام ،2آب

، الیاف محلول در شوینده 5محلول در شوینده اسیدی

ر زمان برداشت علوفه د 7و میزان خاکستر خام 6خنثی

با  هاابتدا نمونهبدین منظور . گرفتند مورد سنجش قرار

متری آسیاب و با استفاده از غربال یک میلی 9آسیاب

شدند. الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول 

( 3883سوئت و همکاران )در شوینده اسیدی با روش ون

های در کیسه 8و با استفاده از دستگاه تجزیه فیبر آنکوم

                                                           
1. Dry Mater Digestibility (DMD) 

2. Water Soluble Carbohydrates (WSC) 

3. Crude Protein (CP) 

4. Crude Fiber (CF) 

5. Acid Detergent Fiber (ADF) 

6. Neutral Detergent Fiber (NDF) 

آمیالز مقاوم به حرارت آلفاو همراه با  33آنکوم

تعیین  33گیری شدند. پروتئین خام با دستگاه کلدالاندازه

ساعت در کوره  32ها به مدت گردید. خاکستر خام نمونه

تعیین شد  گراددرجه سانتی 003الکتریکی با دمای 

(AOAC 2000برای اندازه .)های گیری کربوهیدارت

وریک سنجی فنل سولفمحلول در آب از روش طیف

 (.3807استفاده گردید )دوبویس و همکاران 

 وتحلیل آماریتجزیه

-های حاصل از نمونهدادهوتحلیل آماری تجزیه جهت

 صورتبه برداری شامل تجزیه واریانس ساده و مرکب

 کامل هایبلوک پایه طرح قالب در خردشده، هایکرت

 SASآماریه از برنام  انجام شد. تکرار سه با و تصادفی

مقایسه  استفاده شد.تجزیه واریانس برای  2/8ه نسخ

از آزمون با استفاده میانگین صفات مورد نظر 

 انجام شد. در سطح احتمال پنج درصد ای دانکندامنهچند
 

 نتایج

 یصفات کمّ

ین ب نشان دادی نتایچ تجزیه واریانس برای صفات کمّ

های کشت مخلوط و آبی، نسبت نیاز تأمیناثرات ساده 

ش دوگانه بین آنها برای صفات علوفه خشک، کنبرهم

داری در علوفه تر و نسبت برابری زمین اختالف معنی

نتایج اثر سال این سطح یک درصد وجود دارد. بر اساس 

 (. 1دار بوده است )جدول معنینیز بر صفات مذکور 

(، بیشترین وزن علوفه 9مقایسه میانگین نشان داد )جدول 

درصد نیاز آبی و الگوی  333ین تر و خشک در تیمار تأم

درصد یونجه یکساله بدون  333کشت ذرت همراه با 

و  77ترتیب دست آمد )بهوجین در سال اول آزمایش به

دلیل اینکه ذرت گیاه اصلی در تن در هکتار(. به 89/39

7. Crude Ash (CA) 

8. Arthur H. Thomas, Philadelphia, PA  

9. Fiber Analyzer, Ankom 200, Ankom Technology Crop, 

Fairprt, NY, USA 
10. ANKOM F57 

33. Kjeldahl Vap50 Gerhardt, Germany 
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آید و تغییری در نسبت آن در مخلوط به حساب می

 ین گیاه سهمرفت امخلوط اعمال نگردیده، انتظار هم می

ای در تولید علوفه داشته باشد. نقش مکمل عمده

تن  9یکساله در مخلوط با ذرت منجر به افزایش یونجه

کیلوگرم علوفه خشک بیشتر در مقایسه  703علوفه تر و 

هرز در تیمار نیاز آبی با کشت ذرت خالص با وجین علف

درصد شد. در واقع عالوه بر استفاده مؤثر از زمین  333

(، با همان آب استفاده شده 90/3نسبت برابری زمین )

 32/0و  91/0ترتیب برای کشت خالص ذرت با وجین؛ به

درصد علوفه تر و خشک بیشتر تولید شده است )جدول 

های برخی محققین در ارزیابی الگوی (. این نتایج با یافته9

، 2331باشد )اگیندو کشت ذرت و لوبیا همسو می

رضایی و (. از سویی عیشی2330ن سوبو و همکاراتی

کشت در ماده خشک لیل کاهش د( 2333همکاران )

خل دا به رنوورود  کاهشجو، نخود و شنبلیه را  طمخلو

 رنوورود  کاهشگزارش نمودند و بیان داشتند کانوپی 

به  ادمو صختصاا انیش میزافزو ا ازینداباعث سایه

 شود. طی پژوهشی دیگرمی رنوجذب  ایساقه بر

به لگوم، -مخلوط غلهکشت در  یدتولمشخص شده میزان 

 قابتر یشافزو ا یش منظمآرا دجوو ملیل عدد

یابد که علت احتمالی آن تشدید کاهش می ای،گونهدرون

 ای و اثر منفی آن بروزن خشک غله،گونهرقابت درون

غله و لگوم  اهانیعدم وجود تراکم مناسب از گ لیدلبه

 و همکاران یقلعه نوعاست )ذکر شده  هم درمجاورت

2337 .) 

 

الگوی ی برای صفات کمّ ( مرکبمیانگین مربعاتتجزیه واریانس )نتایج  -3جدول 

 سطوح آبیاری مختلف درذرت با یونجه یکساله  کشت

 نسبت برابری زمین خشکعلوفه ترعلوفه آزادیدرجه منابع تغییر

 39/3 ** 1/337 ** 39/2127**  3 سال

 n.s 37/0 ** 9/3 n.s 333/3 9 ل(تکرار )سا

 37/3 ** 3/181 ** 3/7713 ** 2 نیازآبی

 n.s 332/3 2/0 ** 9/338 ** 2 سال ×نیازآبی 

 38/3 ** 8/91 ** 7/3970 ** 7 کشتالگوی

 31/3 ** 7/33 ** 9/279 ** 7 کشتالگوی ×سال

 33/3 ** 9/9 ** 0/89 ** 32 کشتالگوی ×نیازآبی

 339/3 ** 37/3 ** 7/23 ** 32 کشتالگوی ×نیازآبی × سال

 333/3 32/3 9/2 93 خطای آزمایش

 22/1 39/37 19/30  )%( ضریب تغییرات

nsمی باشد درصد 3و  0دار در سطح کمتر از دار، معنیترتیب غیر معنی، * و ** به. 

 

اختالف آماری بین  ها،قیاس میانگین نتایجدر ادامه 

د عملکر طوری کهگیر بود، بهمبسیار چش آبیاریسطوح 

درصد نیاز  333و  70رهای در تیما وزن تر علوفه ذرت

 ترتیبهای هرز، بهبا وجین علف آنآبی در کشت خالص 

درصد نیاز  03تیمار  درصد بیشتر از 91/08و  30/17

های هرز بود. این در کشت خالص با وجین علف آنآبی 

اه با وجین نتایج برای کشت خالص یونجه یکساله همر

گزارش درصد  79/70 و 92/90 ترتیبهای هرز بهعلف

ر اثر میزان (. این اختالف عملکرد د9)جدول  گردید

توان نتیجه گرفت ، بنابراین میدست آمدهمصرف آب به

بایست از که ذرت نیاز آبی بسیار باالیی داشته و می

گیاهی در مخلوط با آن استفاده نمود که بتواند کمبود آب 

، پائودل 2339)استولز و نادیو  ا تا حدودی تحمل نمایدر

. در تیمار نسبت کامل ذرت با یونجه یکساله ( 2337
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درصد نیاز آبی در  333و  70 تأمین( و 333:333)تراکم 

عملکرد علوفه تر  ،درصدی نیاز آبی 03مقایسه با تیمار 

. در درصد افزایش داشت 21/08و  02/17 ترتیببه

تولید کشت خالص ذرت با تراکم کامل ذرت  مقایسه نتایج

و یونجه یکساله در مخلوط مشخص گردید که با مصرف 

عملکرد علوفه تر و  ،همان مقدار آب در کشت خالص

 (. 9خشک افزایش یافته است )جدول 

خشک با توجه به کمبود آب در مناطق خشک و نیمه

کشور و نیاز به علوفه در این مناطق، کشت و پرورش 

ن است. بنابرای ناپذیرویژه ذرت اجتنابای بهان علوفههگیا

جویی در میزان و کارهای مناسب صرفهیکی از راه

باشد. بر همین اساس اگر در مدیریت مصرف آب می

شت خالص ذرت ای آب کافی در دسترس نباشد، کمنطقه

ذرت و یونجه  الگوی کشتاقتصادی نخواهد بود؛ اما 

و  73/91علوفه تر و خشک ترتیب عملکرد یکساله )به

تواند تا حدودی جایگزین مصرف تن در هکتار( می 72/8

 میزانثیر أدر بررسی ت (.9رویه آب گردد )جدول بی

اشت مخلوط ذرت و نیازآبی نظام ک تأمینبارندگی بر 

عنوان یکی از مهمترین ، بارندگی بهلوبیا مشخص شده

مخلوط وهوایی بر رشد و عملکرد نظام کاشت عوامل آب

اثر سال بر نسبت ؤثر است و خشک مدر شرایط نیمه

(. 2330سوبو و همکاران ندارد )تیثیری أبرابری زمین ت

بودن کشت مخلوط در بسیاری از مناطق البته سودمند

تواند در اثر تولید ماده غذایی گزارش شده است که می

ثر از فضای ؤکشت و یا استفاده ممورد نیاز گیاه هم

 کشت باشد.

 

الگوی کشت ذرت با ×آبیاریسطوح مختلف ×سال ترکیبات تیمارینتایج مقایسه میانگین  -4جدول 

 و نسبت برابری زمینخشک و تر عملکرد علوفه  اییکساله بریونجه

 علوغه تر الگوی مخلوط آبیاری سال
)1-(t.ha 

 علوفه خشک

 )تن در هکتار(
 نسبت برابری زمین

سال اول
 

03
% 

نیازآبی
 

 - j19/20 j79/0 جینذرت با و

 - kl77/38 kl73/9 ذرت بدون وجین

 jk77/22 jk77/0 d30/3 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 jk07/21 jk79/0 c39/3 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 ij13/27 jk77/0 bc37/3 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 - no81/8 no19/2 یکساله با وجینیونجه

 - p79/7 p73/3 یکساله بدون وجینیونجه

70
% 

نیازآبی
 

 - g71/18 g89/9 ذرت با وجین

 - hi71/12 hi02/7 ذرت بدون وجین

 h97/19 h9/7 d37/3 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 g11/19 g77/9 c39/3 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 f73/91 f72/8 b2/3 نجه یکساله بدون وجینیو 333ذرت+ 333

 - l11/39 l98/1 یکساله با وجینیونجه

 - n37/32 n00/2 یکساله بدون وجینیونجه

333
%

نیازآبی
 

 

 - b38/71 b38/39 ذرت با وجین

 - e09/03 e7/33 ذرت بدون وجین

 d09/00 d83/32 c30/3 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 c88/08 c83/31 b28/3 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 a 77 a89/39 a90/3 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 - i32/28 i00/7 جینیکساله با ویونجه

 - l92/39 l12/9 یکساله بدون وجینیونجه

س

 یبآزیان %03 مودل ا

 - l9/39 l13/9 ذرت با وجین



 11                                                                           اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی علوفه در کشت مخلوط...

 
 

 - mn09/31 mn31/1 ذرت بدون وجین

 m71/30 m77/1 d97/3 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 l91/37 l20/9 d89/3 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 l77/37 l23/9 d3 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 - no33/33 no91/2 یکساله با وجینیونجه

 - o37/9 o97/3 یکساله بدون وجینیونجه

70
% 

نیازآبی
 

 - i99/28 i92/7 ذرت با وجین

 - mn37/31 mn39/1 ذرت بدون وجین

 k 23 k80/9 d81/3 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 j98/29 j98/0 d33/3 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 ij7/29 ij99/7 cd3/3 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 - kl31/38 kl98/1 یکساله با وجینیونجه

 - l93/39 l12/1 یکساله بدون وجینیونجه

333
% 

نیازآبی
 

 - f10/97 f88/33 ذرت با وجین

 - h27/19 h78/7 وجینذرت بدون 

 g98/18 g93/9 cd33/3 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 f83/91 f 33 cd33/3 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 ef17/90 ef11/33 c31/3 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 - ij23/29 ij07/7 یکساله با وجینیونجه

 - j78/20 j9/0 جینیکساله بدون ویونجه

 ی ندارندداریمعنهای دارای حروف مشترک در هر ستون، درسطح احتمال پنج درصد از نظر آماری تفاوت میانگین
 

 صفات کیفی

ی آب اثر سطوح نیاز ،نتایج تجزیه واریانس بر اساس

برای الیاف خام، الیاف قابل حل در محلول اسیدی، درصد 

د پروتئین خام در سطح خاکستر، ماده قابل هضم و درص

یک درصد و برای کربوهیدرات محلول و الیاف قابل حل 

. اثر شدنددار در محلول خنثی در سطح پنج درصد معنی

کیفی مورد بررسی در این صفات برای کلیه  الگوی کشت

اثر چنین همدار شد. آزمایش در سطح یک درصد معنی

 فبرای درصد الیا الگوی کشت×متقابل سطوح نیازآبی

خام، الیاف قابل حل در محلول اسیدی، درصد خاکستر 

و ماده قابل هضم در سطح یک درصد و برای الیاف قابل 

دار شد حل در محلول خنثی در سطح پنج درصد معنی

 (.0)جدول 

بر اساس نتایج مقایسه میانگین صفات بیوشیمیایی 

 333، بیشترین درصد پروتئین خام در تیمار 7در جدول 

درصد( و کشت خالص یونجه  33/39آبی ) درصد نیاز

درصد( در سال اول آزمایش  31/23یکساله با وجین )

مشاهده شد. با توجه به اضافه شدن یونجه یکساله در 

مخلوط با ذرت در مقایسه با کشت خالص آن درصد 

درصد افزایش یافت. بنابراین همزمان با  02/33پروتئین 

 یفی نیز افزایشافزایش عملکرد علوفه خشک، عکلکرد ک

این نتایج گویای آن است که میزان (. 7نشان داد )جدول 

پروتئین خام ارتباط مستقیمی با نوع گیاه )یونجه یکساله( 

 و سطوح آبیاری دارد.

بیشترین درصد الیاف خام در تیمار کشت خالص 

های هرز مشاهده شد، که ذرت با و بدون وجین علف

 ار نگرفت و از طرفیتحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری قر

داری مشاهده هم در دو سال آزمایش نیز تفاوت معنی

نشد. همچنین کمترین میانگین درصد الیاف خام برای 

یکساله یونجه  03درصدی ذرت+  333تیمار الگوی کشت 

 23و  7/23ترتیب درصد نیازآبی به 70و  333در تیمار 

 در ، 7جدول  به نتایج   با توجه همچنین   بود.  درصد



 9011/ سال  0شماره   03نش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد نشریه دا                                                             شرفی                  43

 

های مختلف الگوی کشت ذرت و یونجه یکساله نسبت

دهنده شدت کاهش یافت که نشاندرصد الیاف خام به

وجود رقابت گیاهان بر سر منابع بوده و هر گونه در

 
در سطوح ذرت با یونجه یکساله  الگوی کشتصفات کیفی ( مرکب میانگین مربعاتتجریه واریانس )نتایج  -5جدول 

 آبیاریمختلف 

 منابع تغییر
 درجه

 آزادی

 الیاف

 خام

کربوهیدرا

 ت محلول

الیاف قابل حل 

در محلول 

 اسیدی

الیاف قابل 

حل در 

 محلول خنثی

خاکس

 تر

ماده 

قابل 

 هضم

پروتئین 

 خام

 n.s11/3 ** 8/239 ** 8/0 ** 3/0 n.s 33/3 3 سال
** 

32/987 
** 3/92 

 n.s 39/3 ** 38/3 313/3 ** 39/3 ** 31/3 ** 7/9 ** 37/3 ** 9 تکرار )سال(

 27/38 ** 0/8 ** 37/3 ** 7/9 * 2/8 ** 9/89 * 2/3 ** 2 نیازآبی

 n.s 0/32 ** 8/27 ** 8/27 ** 19/3 ** 0/99 n.s 9/2 1/7 ** 2 سال×نیازآبی

 9/933 ** 9/932 ** 9/300 ** 2/978 ** 2/978 ** 0/2389 ** 1/1271 ** 7 الگوی کشت

 n.s 7/0 ** 32/31 ** 32/31 * 3/3 ** 2/7 n.s 3/3 3/2 ** 7 کشتالگوی×سال

 n.s 1/9 ** 7/3 * 7/3 ** 31/3 ** 0/3 n.s 7/3 7/3 ** 32 کشتالگوی×نیازآبی

 n.s 32/7 ** 2/3 * 2/3 ** 39/3 * 9/3 n.s 1/3 7/3 ** 32 کشتالگوی×نیازآبی×سال

 8/3 37/3 33/3 39/3 39/3 7/9 2/3 93 خطای آزمایش

 22/1 03/7 21/3 11/3 03/3 03/7 21/3  )%( راتضریب تغیی

ns ،*  می باشد درصد 3و  0دار در سطح کمتر از دار، معنیترتیب غیر معنیبه** و. 

 
 

سطوح آبیاری و الگوی کشت ذرت با  اصلی نتایج مقایسه میانگین اثر -6جدول 

 یکساله بر درصد پروتئین علوفهیونجه

ی
سطوح آبیار

 دومسال  سال اول  

 b10/32 bc70/33 نیاز آبی 03%

 a79/31 b13/32 نیاز آبی 70%

 a33/39 b73/32 نیاز آبی333%

ط
ی مخلو

الگو
 

 d03/8 f71/7 ذرت با وجین

 e73/9 f99/7 ذرت بدون وجین

 cd70/33 d90/8 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 c7/33 cd79/33 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 b98/31 c70/33 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 a31/23 a37/38 یکساله با وجینیونجه

 a07/38 a88/39 یکساله بدون وجینیونجه

 ی ندارندداریمعنهای دارای حروف مشترک، در سطح احتمال پنج درصد از نظر آماری تفاوت میانگین

 

ی را صرف رشد شرایط رقابت سهم بیشتری از مواد غذای

ز ا (.2337نویی و همکاران و نمو خود نموده است )قلعه

معکوس  خام پروتئین و الیاف آنجایی که رابطه میزان

، در کشت خالص با افزایش درصد الیاف، گزارش شد

نشان داد که از نظر  ایمالحظهدرصد پروتئین افت قابل 

 . بر(-07/3**)ضریب همبستگی  دار بودآماری نیز معنی
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قدرمطلق مقدار ] 3شده در شکل اساس معادالت ارائه

، مشخص شد به ازای یک واحد افزایش [Xشیب )ضریب 

در کاهش سهم یونجه در الگوی کشت، تغییر )افزایش( 

میزان الیاف به مراتب بیشتر از تغییر )کاهش( میزان 

پروتئین خام علوفه بود. به بیان دیگر، تأثیرپذیری درصد 

بیشتر ذرت در مخلوط از اثرپذیری درصد  الیاف از تراکم

  (.3پروتئین خام از این تیمار بیشتر است )شکل 
 

 

 
 الگوی کشتبین درصد پروتئین با درصد الیاف در همبستگی  -1شکل 

 ذرت با یونجه یکساله

 

افزایش سهم یونجه یکساله در الگوی کشت بیشترین 

داشته است، با کاهش سهم آن تأثیر را بر کیفیت علوفه 

داری داشته و این نتیجه درصد پروتئین کاهش معنی

(. 7برای درصد الیاف معکوس بوده است )جدول 

خوراکی علوفه تولیدی رابطه مشخص شده میزان خوش

مستقیمی با درصد پروتئین دارد، زیرا با افزایش تراکم 

اهان گی علت افزایش رقابتبرداری از منابع بهگیاهی، بهره

شدت کاهش یافته و درصد پروتئین گیاه در مخلوط، به

یابد )بدوساک ای کاهش مینیز در اثر رقابت درون گونه

، پلیکانو و 2330، براتی و همکاران 2333و جاستس 

 (. 2330همکاران 

آمده، بیشترین درصد الیاف دستبا توجه به نتایج به

 70یمار های اسیدی و خنثی در تقابل حل در محلول

 در الگوی کشت خالص ذرت با وجین درصد نیاز آبی

بدون وجین درصد( و  28/73و  87/97ترتیب )به

مشاهده  برای سال اول درصد( 21/73و  83/97ترتیب )به

گردید. الیاف قابل حل در محلول اسیدی و خنثی ارتباط 

مستقیمی با حضور ذرت در تیمارهای مورد بررسی 

و ذرت در  خالصتیمارهای ذرت  که در، به نحویداشت

های مخلوط بیشترین درصد الیاف قابل حل در محلول

 مختلف سطوحتیمار  .اسیدی و خنثی مشاهده گردید

الگوی . بین نداشتصفات مذکور  ثیری برأت آبیاری

و کشت خالص  و یونجه یکساله درصد ذرت 333کشت

 اختالفنیز های هرز یونجه یکساله با و بدون وجین علف

قابل حل در الیاف (. 7داری مشاهده نشد )جدول معنی

محلول اسیدی تجلی سهم دیواره سلولی شامل؛ سلولز و 

ی دام بوده و سلولز( در جیرهلیگنین )به استثنای همی

 شیزاافبیانگر قابلیت هضم علوفه توسط دام است، که با 

شود. از این شاخص از قابلیت هضم علوفه کاسته می

دهنده یاف قابل حل در محلول خنثی نشانسوی دیگر ال

پتانسیل مصرف علوفه توسط دام بوده و هر قدر مقدار 

افزایش  دلیل  به  خشک ماده   مصرف  یابد آن افزایش 

 یابد  )پورامیر ومیزان ماده سیرکنندگی علوفه، کاهش می

توان چنین طور کلی از این نتایج می(. به2333همکاران 

حضور گیاهی از خانواده بقوالت در  استنباط نمود که

 خام بقوالت ینپروتئ یزانباالتر بودن م یلدلبهمخلوط )
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 نیپروتئ یزان درصدم( عالوه بر افزایش نسبت به غالت

ید نما، به قابلیت هضم علوفه توسط دام نیز کمک میخام

(، زیرا اگر اجزای مخلوط مکمل 2337)نباتی و همکاران 

صر غذایی در کشت مخلوط یکدیگر باشند، جذب عنا

بیشتر از کشت خالص بوده و در نتیجه عالوه بر افزایش 

عملکرد کمی، کیفیت علوفه نیز افزایش خواهد یافت 

 (. 2330کیک و همکاران )می

 

 

 اییکساله برالگوی کشت ذرت با یونجه×سطوح آبیاری×سال ترکیبات تیمارینتایج مقایسه میانگین  -7جدول 

 هصفات کیفی علوف

 الگوی مخلوط آبیاری سال
الیاف خام 

)%( 

الیاف قابل حل در 

 )%( محلول اسیدی

الیاف قابل حل در 

 محلول خنثی )%(

خاکستر 

 خام )%(

ماده قابل هضم 

)%( 

سال اول
 

03
% 

نیازآبی
 

 a97/02 a77/97 a38/73 a9/33 de23/38 ذرت با وجین

 a70/01 a99/90 a2/78 a39/33 de27/38 ذرت بدون وجین

 c91/23 a87/99 ab28/79 c02/9 d71/23 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 c39/21 a73/99 ab21/79 c39/0 d79/23 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 c3/29 ab29/91 b07/77 c1/0 cd22/22 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 b90/92 cd09/11 cd8/07 b80/9 b0/29 یکساله با وجینیونجه

 b33/91 cd28/19 cd73/07 b3/8 b03/29 یکساله بدون وجینیونجه

70
% 

نیازآبی
 

 a7/03 a87/97 a28/73 a29/33 d0/23 ذرت با وجین

 a30/03 a83/97 a21/73 a37/33 d07/23 ذرت بدون وجین

 c23 a87/90 a29/78 c08/9 d7/23 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 c7/22 a39/99 ab17/77 c89/9 c87/22 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 c77/21 ab20/91 b07/77 c37/0 bc87/21 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 b20/92 d97/12 cd38/07 ab21/8 b78/29 یکساله با وجینیونجه

 b70/92 d98/12 cd22/07 ab12/8 b79/29 یکساله بدون وجینیونجه

333
%

نیازآبی
 

 a2/02 a81/90 a20/78 a97/33 d93/23 ذرت با وجین

 a71/03 a09/97 a97/78 a72/33 d91/23 ذرت بدون وجین

 c7/23 a23/90 ab01/79 c77/9 c92/22 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 c37/21 a29/99 ab07/77 c39/0 bc73/21 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 c27/29 b17/93 e79/97 c27/0 bc83/21 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 b80/93 d71/12 cd80/00 ab17/8 a39/11 یکساله با وجینیونجه

 b71/93 a81/90 cd73/00 ab92/8 a71/11 یکساله بدون وجینیونجه

سال دوم
 

03
% 

نیازآبی
 

 a79/03 a2/90 ab02/79 a13/33 c21/21 ذرت با وجین

 a31/03 a80/99 ab27/79 a37/33 c9/21 ذرت بدون وجین

 c77/22 ab97/91 b79/77 c80/9 bc97/21 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 c31/21 b90/93 b77/79 c30/0 bc21/20 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 c9/21 b07/93 b8/71 c2/0 b77/27 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 b31/91 cd93/19 c31/09 ab92/8 a73/19 یکساله با وجینیونجه

 b2/92 cd00/19 cd97/07 ab22/8 a37/10 یکساله بدون وجینیونجه

70
% 

نیازآبی
 

 a90/02 a39/97 a0/78 a00/33 c93/21 ذرت با وجین

 a90/02 a77/90 a38/78 a97/33 c28/21 ذرت بدون وجین

 c87/23 a38/90 ab93/79 c9/9 bc37/29 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 c17/21 a30/99 ab97/77 c3/0 bc08/20 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 c79/21 ab19/91 b7/77 c2/0 b78/29 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 b31/91 c27/17 c08/08 ab9/8 a71/10 یکساله با وجینیونجه

 b21/93 c31/17 c90/08 b33/8 a32/17 یکساله بدون وجینیونجه

333
نیازآبی %

 a39/03 a97/97 a79/78 a39/33 bc29 ذرت با وجین 

 a71/03 a19/97 a7/78 a39/33 bc99/21 ذرت بدون وجین

 c70/22 a72/90 a39/78 c87/9 bc39/20 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333
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، بیشترین درصد خاکستر در ادامه نتایج صفات کیفی
با و در تیمار کشت خالص ذرت در هر دو سال آزمایش، 

و  72/33بدون وجین و در تیمار آبیاری کامل )
و عدم  . از طرفی بین وجینحاصل شددرصد( 97/33

 سطوح آبیاری هایتیمار یک ازدر هیچوجین ذرت خالص 
با افزایش سهم  لیکنو ،داری مشاهده نشدالف معنیاخت

نشان  کاهشدرصد خاکستر  ،یونجه یکساله در مخلوط
کشت خالص هر یک از تیمارهای مقادیر کمتر از . این داد

ماده قابل هضم  میزان حداکثرذرت و یونجه یکساله بود. 
وجین  و با در تیمار کشت خالص یونجه یکساله بدون

در  ترتیب، بهدرصد نیاز آبی 333 ینتأمهای هرز و علف
و در سال  درصد( 89/10و  31/17سال دوم آزمایش )

 ثبت گردید درصد(  39/11و  71/11اول آزمایش )

 (. 7)جدول 
درصد خاکستر علوفه داللت بر حضور مواد معدنی 

های گیاهی دارد؛ لذا هرچه مقدار آن بیشتر باشد، در بافت
ر دام قرار خواهد گرفت و مواد معدنی بیشتری در اختیا

در نهایت ارزش غذایی علوفه برای دام بیشتر خواهد بود. 
از سویی رابطه مستقیمی بین درصد الیاف خام و درصد 

نحوی که با افزایش (؛ به2337خاکستر وجود دارد )مقدم 
رود درصد الیاف خام و های گیاهی انتظار میحجم بافت

پس با  .ایش یابدآن درصد خاکستر نیز افز به دنبال
حضور ذرت در این آزمایش، میزان خاکستر خام نیز 

ب توأم گیاهان انتخارود افزایش یافته است. انتظار می
چنین نتایجی را به کربنه )ذرت( با بقوالت سه کربنهچهار

کربنه جثه بزرگتری همراه داشته باشد. گیاهان چهار
اص اختص سهم بیشتری از منابع را به خودبالتبع دارند و 

 (. 2337مقدم دهند )می
ماده قابل هضم ارتباط مستقیمی با نتایج تبیین کرد 

اط ارتب . این فاکتورحضور یونجه یکساله در مخلوط دارد
ه کطوری؛ بهمستقیمی نیز با تیمار نیازآبی نشان داد

درصد نیاز آبی کشت خالص  333، در تیمار میزان آن

های هرز، در مقایسه فیونجه یکساله با و بدون وجین عل
در  های هرزبا کشت خالص ذرت با و بدون وجین علف

در  و درصد 9/33و  21/33ترتیب به سال اول آزمایش
 درصد 28/32و  89/33ترتیب بهآزمایش  دومسال 

 (. 7اختالف نشان داد )جدول 
 ( کشت2338بر اساس مطالعات صالحی و همکاران )

 آن وفهعل کیفیت بهبود عثبا هالگوم با مخلوط تریتیکاله
الیاف محلول  درصد کاهش به تواندمی این موضوع شد.

الیاف غیرمحلول در شوینده اسیدی  در شوینده خنثی و
شت در ک تریتیکاله علوفه خام پروتئین درصد و افزایش

 ماده خشک هضم قابلیت باشد. مربوط هالگوم با مخلوط
الیاف  الیاف محلول در شوینده خنثی و مقدار با

 قدارممنفی و با  غیرمحلول در شوینده اسیدی همبستگی
میزان  .دارد مثبت همبستگی خام پروتئین و نیتروژن

 دیواره سلولی مختلف هایقسمت با گیاه پذیریهضم
 درصد الیاف غیرمحلول در شوینده اسیدی و ویژهبه

 بیشترین ،این مطالعه شده ارتباط دارد. درنیتروژن جذب
الگوی کشت یونجه  در خشک ماده هضم تدرصد قابلی

مشاهده  های هرزوجین علف و بدون یکساله خالص با
لگوهای ا سایر به نسبت یونجه یکساله علوفه شد. بنابراین

 کیفیت باالتری برخوردار بود. باالتر شده از استفاده
یونجه یکساله نیز با  بودن قابلیت هضم ماده خشک در

محلول در شوینده خنثی و بودن الیاف  توجه به کمتر
این گیاه قابل  الیاف غیرمحلول در شوینده اسیدی در

 و در این راستا جوانمرد .(7توجیه است )جدول 
اظهار داشتند قابلیت هضم ماده خشک ) 2330اسکندری )

 یابد و می افزایش  ها لگوم  با  مخلوط کشت   در ذرت 
ک بیشترین مقدار آن در مخلوط با گاودانه، ماش

 افزایش قابلیت بنابراین ای و لوبیا حاصل شد.خوشهگل
به میزان الیاف غیرمحلول در  را هضم ماده خشک ذرت

 بر اساس د.نها نسبت دادتر لگومشوینده اسیدی پائین
 کشت ( نیز در2337اشرف )و جعفری امیری مطالعه

 c33/21 a33/90 ab39/79 c30/0 b09/27 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 c30/29 a33/99 ab91/77 c20/0 b70/29 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 b70/93 c32/17 c91/73 b3/8 a89/10 یکساله با وجینیونجه

 b7/93 d33/13 c1/73 b38/8 a31/17 یکساله بدون وجینیونجه
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 کمترین، سردسیری گراس سه گونه با یونجه مخلوط
 بیشترین ول در شوینده اسیدی ومقدار الیاف غیرمحل

 یونجه اختصاص به گیاه خشک ماده هضم قابلیت میزان
 .داشت

 
 های هرزارزیابی علف

هرز بیشترین تراکم و تنوع مربوط به هشت گونه علف
اسامی آنها بر اساس در محل اجرای آزمایش بود که 

 . در این بیناست ارائه شده، 9در جدول تنوع و فراوانی 
های هرز قیاق و تراکم مربوط به علفبیشترین 

خروس بود و سهم بیشتری در دو سال آزمایش را تاج
 (. 9به خود اختصاص داده بودند )جدول 

 
 
 

 های هرز رایج در مزرعه تحقیقاتیعلف -8جدول 
 رفولوژیوم نام علمی نام فارسی

 برگباریک .Sorghum halopense L قیاق
 برگپهن .Amaranthus retroflexus L ریشه قرمز خروستاج

 برگباریک .Cynodon dactylon L مرغ
 برگپهن .Portulaca oleraceaea L خرفه

 برگپهن .Xanthium strumarium L وقت
 برگپهن .Solanum nigrum L سیاه ریزیتاج

 برگباریک .Digitaria sanguinalis L علف خرچنگ
 برگپهن .Descurainia sophia L شیرین شیرخاک

 
الگوی های هرز در نتایج تجزیه واریانس ارزیابی علف 

 ی تنشاثرات ساده نشان دادذرت با یونجه یکساله  کشت
سال و ×کنش دوگانه نیازآبی، برهمالگوی کشتو 

لگوی ا×گانه نیازآبیو برهمکنش سه کشتالگوی×نیازآبی
های هرز در علف تودهزیست سال بر تراکم و×کشت
 (.8دار گردید )جدول یک درصد معنیسطح 

های هرز توده علفدر این پژوهش تراکم و زیست      
که با طوریتحت تأثیر سطوح آبیاری قرار گرفت، به

 های هرزتوده علفافزایش درصد نیازآبی تراکم و زیست
ها از نظر آماری نیز افزایش یافت. هر چند که این تفاوت

سبت مشخص، مالحظه نشد. در تمامی تیمارها به یک ن
در مقایسه الگوهای کشت مشخص شد که کمترین تراکم 

 333های هرز مربوط به تیمار توده علفو زیست
یونجه یکساله بود. بر همین اساس کمترین  333ذرت+

درصد  03های هرز در نیاز آبی تراکم و زیست توده علف
یونجه یکساله مشاهده شد،  333ذرت+ 333و در تیمار 

های هرز در شرایط کمبود رطوبت قابلیت رشد را علفزی
و نمو را دارند. از سویی در الگوی کشت اجرا شده در 

پژوهش مشخص گردید که وجود یونجه یکساله در این 
 هایمخلوط توانسته بر کاهش تراکم و زیست توده علف

داری داشته باشد. این نتایج گویای آن هرز تأثیر معنی
سطح زمین با استفاده از یونجه  است که پوشش کامل

عنوان گیاه اصلی( توانسته یکساله در مخلوط با ذرت )به
با سایر گیاهانی که خاستگاه آنها بوده رقابت کند و از 
رشدونمو حداکثری آنها ممانعت نماید )مرادی و همکاران 

(. این در حالی است که کشت خالص ذرت و یونجه 2339
ای هرز کارآمد نبوده و هیکساله در رقابت با علف

های هرز در این نظام کاشت در مقایسه با کشت از علف
 اند. از طرفتوده بیشتری برخوردار بودهتراکم و زیست

های هرز در تیمار کشت دیگر وجین یا عدم وجین علف
خالص ذرت و یونجه یکساله، از نظر آماری تاثیری بر 

ت، بر همین های هرز نداشته استوده علفتراکم و زیست
یونجه یکساله در  333ذرت +  333اساس الگوی کشت 

درصد تأمین نیاز آبی برای هر دو سال آزمایش  03تیمار 
 30ترتیب های هرز )بهتوده علفکمترین تراکم و زیست

گرم  87/09و  30/72هرز در هر مترمربع و علف 37و 
 (.33در مترمربع( یافت شد )جدول 
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های هرز در تجزیه واریانس)میانگین مربعات( مرکب ارزیابی علف نتایج -9جدول 

 الگوی کشت ذرت با یونجه یکساله تحت تنش خشکی

 هرزتوده علفزیست هرزتراکم علف آزادیدرجه منابع تغییر

 n.s 79/98 29/33*  3 سال

 n.s 39/27 07/8** 9 تکرار )سال(

 3/9803 ** 327 ** 2 نیازآبی

 1/293 ** 37/33 ** 2 سال×نیازآبی 

 1/03799 ** 0/2123 ** 7 کشتالگوی

 n.s 87/1 ** 7/338 7 کشتالگوی× سال

 0/992 ** 27/32 ** 32 کشتالگوی× نیازآبی

نیازآبی × سال

 کشتالگوی×
32 ** 90/2 ** 30/90 

 3/23 2/2 93 خطای آزمایش

 89/0 30/8  ضریب تغییرات )%(

ns ،*  درصد. 3و  0دار در سطح کمتر از دار، معنیمعنیترتیب غیر به** و 

 

 

در ادامه ارزیابی صفات کیفی مشخص شد رابطه 

معکوسی بین نسبت یونجه یکساله در مخلوط وجود دارد 

(، به نحوی که با افزایش سهم یونجه یکساله 33)جدول 

های هرز نیز به توده علفدر مخلوط، تراکم و زیست

اری داشته است. این رابطه در دهمان نسبت کاهش معنی

تیمار کمترین تأمین نیاز آبی نتایج مشهودتری داشته 

است. در واقع با افزایش درصد تأمین نیاز آبی، رقابت 

بین گیاهان اصلی )ذرت( و مکمل )یونجه یکساله( با 

شدت کاهش یافت. بنابراین تیمار های هرز بهعلف

ه زراعی و دسترسی به آب کافی تأثیری بر رقابت گیا

های هرز نداشت. همچنین در سال دوم آزمایش علف

ها و وابستگی شدید گیاهان به دلیل کاهش بارندگیبه

آبیاری، رقابت بر سر آب بیشتر شده است. بیشترین 

واحد  333های هرز در تیمار درصد کاهش تراکم علف

واحد یونجه یکساله و در تیمار تأمین  333همراه ذرت به

درصد( و بیشترین درصد  93/13یاز آبی )درصد ن 03

های هرز در همین نسبت مخلوط توده علفکاهش زیست

درصد(  79/99درصد نیاز آبی ) 70و در تیمار تأمین 

(. با توجه به رشد پوششی و 33مشاهده شد )جدول 

عنوان سطحی یونجه یکساله و ایفای نقش ذرت به

های یار علفانداز یونجه، عمالً فضای کافی در اختسایه

هرز قرار نخواهد گرفت. بنابراین الگوی کشت کامل ذرت 

سزایی در کنترل زراعی تواند نقش بهو یونجه یکساله می

 های هرز داشته باشد. و ارگانیک علف
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 یکسالهالگوی کشت ذرت با یونجه×سطوح آبیاری×سال ترکیبات تیمارینتایج مقایسه میانگین  -11جدول 
 های هرزعلف زیست تودهتراکم و  یابر

 الگوی مخلوط آبیاری سال
)تعداد در  هرزتراکم علف

 مترمربع(
 )گرم( هرزعلف زیست توده

سال اول
 

03
% 

نیازآبی
 

 b 22 bc9/339 ذرت با وجین
 b 23 cd99/337 ذرت بدون وجین

 b 22 de77/89 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333
 c 39 f0/77 نجه یکساله بدون وجینیو 70ذرت+ 333
 d30 gh30/72 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 ab0/29 de39/80 یکساله با وجینیونجه
 ab11/20 c2/333 یکساله بدون وجینیونجه

70
% 

نیازآبی
 

 ab 21 c21/332 ذرت با وجین
 ab77/29 bc39/337 ذرت بدون وجین

 ab 21 c99/333 یکساله بدون وجینیونجه  03ذرت+ 333
 bc77/38 e22/99 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333
 bc11/38 g7/79 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 a 27 b77/323 یکساله با وجینیونجه
 a7/29 a82/317 یکساله بدون وجینیونجه

333
%

نیازآبی
 

 a 27 a39/312 ذرت با وجین
 a11/27 a31/310 ت بدون وجینذر

 ab 21 ab0/329 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333
 ab11/21 ab87/329 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333
 c7/39 d32/333 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 ab 29 b 322 یکساله با وجینیونجه

 ab73/20 a79/310 یکساله بدون وجینیونجه

سال دوم
 

03
% 

نیازآبی
 

 bc 38 de37/80 ذرت با وجین
 b77/23 de8/89 ذرت بدون وجین

 bc 38 f22/79 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333
 c 38 g31/78 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333
 cd 37 h87/09 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 b 23 ef33/99 نیکساله با وجییونجه
 ab 21 d81/88 یکساله بدون وجینیونجه

70
% 

نیازآبی
 

 ab 20 b0/338 ذرت با وجین
 a 27 b77/321 ذرت بدون وجین

 ab 20 bc 339 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 ab 29 e29/83 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333
 b 22 f87/77 وجینیونجه یکساله بدون  333ذرت+ 333

 a 27 b7/338 یکساله با وجینیونجه
 a 29 a0/311 یکساله بدون وجینیونجه

333
% 

نیازآبی
 

 ab 29 bc9/337 ذرت با وجین
 a 29 ab91/327 ذرت بدون وجین

 ab 29 b 320 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 ab 21 b8/323 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333
 b 23 bc9/339 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 ab 29 b0/329 یکساله با وجینیونجه
 a 27 a9/317 یکساله بدون وجینیونجه

 ی ندارندداریمعنهای دارای حروف مشترک در هر ستون، درسطح احتمال پنج درصد از نظر آماری تفاوت میانگین
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 های هرزو الگوی الگوی کشت بر درصد کاهش تراکم و زیست توده علف آبیاریسطوح  تاثیر -11جدول 

 الگوی کشت سطح آبیاری سال
 هرزتراکم علف

(2-no. m) 
 هرززیست توده علف

(g) 

سال اول
 

 نیاز آبی % 03

 38/33 3 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 30/29 39/39 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 72/93 93/13 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 نیاز آبی % 70

 02/9 77/7 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 73/29 27/23 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 79/99 79/23 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 نیاز آبی % 333

 91/9 99/30 ون وجینیونجه یکساله بد 03ذرت+ 333

 0/9 71/39 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 33/20 89/13 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

سال دوم
 

 نیاز آبی % 03

 07/37 12/32 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 27/27 81/37 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 97/17 37/27 کساله بدون وجینیونجه ی 333ذرت+ 333

 نیاز آبی % 70

 93/7 9/7 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 39/27 33/33 یونجه یکساله بدون وجین 70ذرت+ 333

 80/17 03/39 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 نیاز آبی % 333

 23/2 29/39 یونجه یکساله بدون وجین 03ذرت+ 333

 71/9 90/37 یونجه یکساله بدون وجین 70رت+ذ 333

 37/7 20 یونجه یکساله بدون وجین 333ذرت+ 333

 

 همبستگی  وتحلیل آزمونتجزیه

نتایج ضریب همبستگی پیرسون، بیشترین  با توجه به

خام  تر، الیافعلوفه مثبت بین علوفه خشک با همبستگی 

محلول  هایبا خاکسترخام، پروتئین خام با کربوهیدرات

، الیاف غیر محلول در شوینده اسیدی با الیاف در آب

های های هرز با تراکم علفعلف تودهزیستو محلول 

علوفه خشک و علوفه تر . (89/3**هرز مشاهده شد )

داری باالیاف غیر محلول در همبستگی مثبت و معنی

 ، نسبتشوینده اسیدی، الیاف محلول در شوینده خنثی

طرف دیگر همبستگی منفی و  برابری زمین و از

های محلول داری با درصد الیاف خام، کربوهیدراتمعنی

در آب، خاکستر خام، ماده خشک قابل هضم، درصد 

 هرز نشان دادندهایعلف زیست تودهپروتئین خام و 

 .(32)جدول 

الیاف  در داربیشترین همبستگی منفی و معنی

در شوینده الیاف محلول  و غیرمحلول در شوینده اسیدی

های محلول در آب و درصد پروتئین با کربوهیدرات خنثی

( مشاهده -82/3**خام با الیاف محلول در شوینده خنثی )

اف الیماده خشک قابل هضم نیز همبستگی منفی با  شد.

غیر محلول در شوینده اسیدی و الیاف محلول در شوینده 

 ادرصد پروتئین خام همبستگی مثبتی ب .خنثی نشان داد

الیاف محلول در شوینده خنثی و خاکستر خام و رابطه 

( داشت. -70/3**درصد الیاف خام )داری با منفی و معنی

( و صالحی و همکاران 2333بر اساس نتایج ارزانی )

 علوفه )نیتروژن، کیفیت متغیرهای افزایش ،(2338)

کیفیت  کاهنده متغیرهای ومواد معدنی( و خام پروتئین

خنثی و  درشوینده نامحلول ام، الیافعلوفه )الیاف خ

 پذیری علوفهاسیدی(؛ بر هضم شوینده در الیاف نامحلول
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کم و ترا تودهزیستچنین نتایج نشان داد همدارند.  تأثیر

داری در سطح های هرز همبستگی منفی و معنیعلف

ترتیب احتمال یک درصد با الیاف خام و خاکستر خام )به

ی دادند و در سایر صفات کمّ ( نشان-17/3**و  -11/3**

 . (32)جدول  مشاهده نشددار و کیفی همبستگی معنی

 

 
، الیاف غیر در آب های محلولتر و خشک، الیاف خام، کربوهیدراتضرایب همبستگی پیرسون برای صفات علوفه -12جدول 

پروتئین خام، نسبت  اده خشک،خاکسترخام، قابلیت هضم م محلول در شوینده اسیدی، الیاف محلول در شوینده خنثی،
 هرزهایو تراکم علف تودهزیستبرابری زمین، 

 32 33 33 8 9 7 7 0 9 1 2 3 صفات کد
            3 ترعلوفه 3

           3 89/3** خشکعلوفه 2

          3 -23/3* -2/3* الیاف خام 1

         n.s39/3 3 -97/3** -90/3** کربوهیدرات محلول 9

        n.s39/3- **82/3- 3 91/3** 93/3** الیاف غیر محلول 0

       n.s39/3- **82/3- **89/3 3 91/3** 93/3** الیاف محلول 7

      n.s339/3 n.s39/3- n.s39/3- 3 89/3** -23/3* -2/3* خاکسترخام 7

     n.s39/3 **79/3 **9/3- **93/3- n.s39/3 3 -99/3** -92/3** قابلیت هضم 9

    n.s339/3 **79/3 3 8/3** -82/3** 89/3** -07/3** -97/3** -90/3** پروتئین خام 8

   n.s39/3- n.s33/3 n.s32/3 **97/3- *23/3- n.s39/3 3 -97/3** 09/3** 73/3** برابری زمیننسبت 33

33 
 زیست توده

 هرزعلف
*21/3- *21/3- **11/3- n.s39/3 n.s32/3 n.s32/3 **11/3- .sn39/3 n.s39/3 n.s33/3- 3  

 n.s30/3- n.s37/3- **17/3- n.s33/3- n.s31/3 n.s31/3 **17/3- n.s38/3 n.s33/3- n.s37/3 **87/3 3 هرزتراکم علف 32

ns ،*  درصد. 3و  0دار در سطح کمتر از دار، معنیترتیب غیر معنیبه** و 

 
 گیری کلینتیجه

جه یکساله بر یون پژوهش تبیین کردنتایج این 
 رثیأدر مخلوط ت یت علوفه تولیدخوراکی و کیفیّخوش
 333چنین عملکرد علوفه خشک تیمار هم .داشتمثبت 
با در قیاس با یونجه یکساله بدون وجین  333 +ذرت 

در تیمارهای نیاز ترتیب بهکشت خالص ذرت بدون وجین 
توان اظهار لذا می ،افزایش یافت درصد 333و  70 ،03آبی 

ت علوفه در یونجه یکساله عالوه بر بهبود کیفیّاشت د
های هرز داشته و نقش مهمی در کنترل علف ،مخلوط

 راکم کامل در مخلوط برخوردار باشداز ت هنگامی که
-ادیر قابل توجهی افزایش میی علوفه نیز مقعملکرد کمّ

 . یابد
در مجموع، کارآمدترین نظام مخلوط در کاهش تراکم 

 333ذرت +  333تیمار  ،های هرزلفع تودهزیستو 
نیاز آبی بود.  تأمیندرصد  03یونجه یکساله و در تیمار 

همچنین اختالف عملکرد علوفه خشک دو سطح آبیاری 

 333درصد نیاز آبی در الگوی کشت  333و  70
ترتیب یکساله طی دو سال آزمایش بهیونجه 333ذرت+

وفه خشک اختالف عملکرد عل درصد بود. 27/17و  81/19
 70درصد نیاز آبی در مقایسه با تیمار  03در تیمار 

درصد بود. این نتایج در مقایسه  79/93درصد نیاز آبی 
 333درصد نیاز آبی با تیمار آبیاری کامل ) 70تیمار 

بر این  درصد گزارش گردید. 81/19درصد نیاز آبی( نیز 
که میزان دسترسی به آب  رود در مناطقیانتظار میمبنی 

تواند حدود درصد می 70 تأمینتیمار  کافی نیست،
نماید، بدون آنکه در  تأمینسوم نیاز علوفه خشک را دو

 داری مشاهده شود.معنی ی کاهشت علوفه تولیدکیفیّ
 ،مقدور نباشدآب کافی  چنانچه در مناطقی دسترسی به

 گردد. در شرایطکشت خالص یونجه یکساله پیشنهاد می
 شودبینی میپیشهای هرز ن علفوجیبا اجرای  مذکور

. در این تن علوفه خشک از هر هکتار برداشت گردد 19/2
قابل کشت خالص ذرت در شرایط اقلیمی خشک  راستا 

 توصیه نیست.
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