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  چکیده
 و گراس از انرژي تأمین لحاظ به مخلوط علوفه غذایی شارز رفتن باال خاطره ب لگوم با مخلوط گراس کشت امروزه 

زراعی،  برخی از صفاتبه منظور بررسی اثر کشت مخلوط ذرت با لگوم بر . مرسوم است بیشتر لگوم گونه از پروتئین
هاي کامل به صورت طرح بلوك 1385-86و  1384-85کیفی علوفه، آزمایشی در دو سال زراعی و  یفیزیولوژیک

تیمارها کشت خالص . سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز اجرا شدتصادفی با 
در تراکم مطلوب ) 301و  704هیبرید سینگل کراس (شبدر برسیم، ماشک گل خوشه اي، لوبیا، گاودانه و دو هیبرید ذرت 

نتایج . بودها به صورت افزایشی کامل را شامل ملگواین  با هر یک از 301و  704کشت مخلوط هیبرید ذرت  و همچنین
دار ارتفاع بوته ذرت نسبت اي موجب کاهش معنیها، ماشک گل خوشهدر بین لگومها نشان داد که حاصل از تجزیه داده
. ها اثري بر تعداد برگ ذرت نداشتندولی، لگوم. بعد از ماشک، گاودانه در رتبه دوم قرار داشت. به کشت خالص شد

ذرت با ماشک گل  هاي مخلوطدر کشت و نور دریافتی توسط کانوپی مخلوط بیشترین درصد پوشش سبز سبزمچنین ه
ماده ( DDM، )ماده خشک مصرفی( DMI که میزان هاي کیفی علوفه نشان دادبررسی شاخص .اي حاصل شدخوشه

 لگوم - علوفه در نتیجه مخلوط ذرت  )RFV(اي و ارزش نسبی تغذیه )انرژي ویژه شیردهی( NEL، )خشک قابل هضم
توان بنابراین، می. بود 151با لوبیا بیشتر از  301کل فقط در مخلوط ذرت   RFVدر این مطالعه، میزان . افزایش پیدا کرد

اي در حد عالی قرار با لگوم مذکور از نظر ارزش تغذیه 301نتیجه گرفت که علوفه حاصل از مخلوط هیبرید زودرس 
کند که در یک سیستم کم نهاده در شمال غرب کشور، کشت مخلوط ذرت با لگوم تیجه این تحقیق پیشنهاد میدر ن .دارد

جایگزین تک کشتی ذرت  تولید علوفه، تواند به عنوان یک سیستماي و لوبیا میبا ماشک گل خوشه 301به ویژه ذرت 
  .شود

  
    نور دریافتی ماده خشک مصرفی، کشت مخلوط، ، ايانرژي ویژه شیردهی، ارزش نسبی تغذیه: کلیدي هاي واژه
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Abstract 
      In general, intercropping of legumes and grasses species has been applied to enhancement of 
nutrient value and supply energy and protein on grasses and legumes, respectively. In order to study 
the effect of intercropping of maize with legume on forage yield and quality, field experiments were 
carried out at the Agricultural Research Station, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran, 
in 2005-2006 and 2006-2007 growing seasons. Two maize (Zea mays L.) hybrids (704, 301), vetch 
(Vicia villosa), bitter vetch (Vicia ervilia), berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) and 
common bean (Phaseolus vulgaris) sole crops as well as intercrops of maize hybrids with each of 
the legumes were used. The experiment was carried out as randomized complete block design with 
three replications. Results showed that maize stem height in intercropping with bitter vetch and 
vetch was significantly reduced. But corn leaf number was not affected by intercropping with 
legumes. Also the largest green cover percent and interception of light was obtained from maize 
hybrids -vetch mixture. The study of forage quality characteristics indicated that the amount of 
DMI, DDM, NEl and RFV in intercropping was increased. Forage nutritive value, as indicated by 
RFV, was improved in all legume-maize intercrops in relation to the sole maize crop. The RFV 
value was higher than 151 only in the mixture of maize hybrid 301 with bean. It can be stated that 
of mixture maize hybrid 301 with the mentioned legume is considered as prime forage. In 
conclusion this investigation suggests that in a low input system in the northwest of Iran, the maize-
legume intercrops, especially maize hybrid 301 with vetch and common bean, can be recommended 
as for forage production an available alternative to maize sole crop. 
 
Key words: Dry matter intake (DMI),  Intercropping, light  interception, Net energy for lactation 
(NEl), Relative feed value (RFV) 
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  مقدمه
به  طبیعی قوانین به داشت چشم شاورزيک علوم در
 آن نمونـه  کـه  اسـت  شـده  متجلـی  مختلـف  هـاي  شکل

 دانش از تلفیقی پایدار کشاورزي .است کشاورزي پایدار

 نظـر  از مـدت  بلنـد  در توانـد مـی  اسـت کـه   مـدیریت 
 افـزوده  ارزش اقتصـادي  محیطـی و  زیسـت  بیولوژیک،

 راهکارهـاي  از یکـی  .باشـد  داشـته  همـراه  بـه  مطلـوبی 
 مخلوطی گیري کاربه پایدار، کشاورزي سمت به رکتح
 هـاي  یـا ایـزوالین   و ارقام مختلف، هايگونه گیاهان از

و  2000آنیـل و همکـاران   ( باشـد  می زراعت در مختلف
هاي مخلوط به کشت). 2008استرایدهورست و همکاران 

ــده   ــایگزین شــکل پیچی ــک سیســتم ج ــوان ی ــري از عن ت
دو یا چند گونـه بـه طـور     ها هستند که در آن 1چندکشتی

همزمان در یک قطعـه زمـین در طـی یـک فصـل زراعـی       
کشـت  ). 1976 آنـدریوس و کاسـام  (شوند رشد داده می

مخلوط به عنوان سیستم متنوع، یک سیستم کشت جدید 
در تولید گیاهان نیست، بلکه یک سیستم زراعـی قـدیمی   
در بسیاري از مناطق جهان بـه ویـژه در کشـورهاي در    

).  1990ویلـی  (اطق گرمسیري است سعه و در منحال تو
در بسیاري ازمناطق دنیا پذیرفته شدن کشت مخلوط بـه  

هاي زراعـی،  عنوان جزیی مرسوم از مدیریت اکوسیستم
توانـد مزایـاي   ثابت کرده است که ایـن نـوع کشـت  مـی    

مشخصــی را برحســب درجــه تنــوع در زمــان و مکــان  
انیـک و همکـاران   ب ،1998سیام و همکاران (داشته باشد 

 سیستم بین در). 2006و لیتورجیدیس و همکاران  2006

 از وبقـوالت  غـالت  گیاهـان  ترکیـب  مخلوط، کشت هاي
 نقـاط  در سیسـتمها  ایـن  ترینقدیمی و ترینمعمول جمله

-مـی  توسعه حال در کشورهاي در ویژه به دنیا مختلف
ــد ــترن  ( باش ــري و اس ــاران   ).1987اوف ــوبو و همک تس

 لگومهـا  و غـالت  مخلـوط  کشـت ش کردند گزار) 2005(
 در درکشـورهاي  غذا بـویژه  پایدار تولید در مهمی نقش

یافتـه   توسـعه  کشـورهاي  همچنـین  و توسـعه  حـال 
 هسـتند  روبـرو  آب محدودیت با که مناطقی مخصوصاً

                                           
1 - Multiple cropping 

کشت مخلوط را بـه  ) 2005(لی و همکاران  .کنند می ایفا
 عنوان یک روش مؤثر براي حل مشکل افـزایش جمعیـت  

. داننـد و کاهش تدریجی سطح زمین گیاهان زراعـی مـی  
، اي دیگـر کشت مخلوط غالت با لگومها و گیاهان علوفـه 

کنـد و یـک روش   علوفه را براي سیلو مهیا مـی  محصول
 دشومی محسوب افزایش منابع پروتئینی بومی یا خانگی

کـه  تحقیقات زراعی نشان داده  .)1998آنیل و همکاران (
ا بـا سـایر گیاهـان، بـه عنـوان یـک       کشت مخلوط لگومه

باشـد  مـی  جهت افزایش کیفیت علوفـه  با دوام استراتژي
در کشـت مخلـوط    ).2009و همکـاران   کانتریراس گویا(

لگومهـا  از آنجـایی کـه   لگوم بـه عنـوان علوفـه،     -غالت 
 ،بنــابراین ،نســبت بــه غــالت دارنــد را پــروتئین بــاالتري

کرد و کیفیت علوفه ، لگومها را براي افزایش عملدامداران
کمبود پروتئین خام بـه علوفـه اضـافه     یو کاهش احتمال

 15در کشت مخلوط ذرت بـا  ). 1996 بوکستون(کنند می
لگــوم مختلــف افــزایش کیفیــت و قابلیــت هضــم علوفــه  

ــزارش شــده اســت   ــایتیرتون و ماســدورپ (گ ). 1997ت
پروتئین باال، ظرفیت بـافري زیـاد و   حاوي میزان لگومها 

و این تر کربوهیدرات محلول در آب هستند ینیسطوح پا
آنها را حساس بـه پروتئـولیز شـدن شـدید در طـی       امر

هـاي کـاهش تجزیـه پـروتئین در     راهکار. دکنـ تخمیر می
سیلو کردن در غلظت بـاالي مـاده    -1 :از ندلگومها عبارت

افـزایش سـطح قنـد محلـول در گیـاه توسـط        -2خشک، 
 از ن سـطوح بـاالتري  برداشت دیر هنگام وقتی که گیاهـا 

WSC 2  ،کاربرد اسـیدهاي آلـی بـراي کـاهش      -3دارند
بسـته بنـدي    -4و یا پـر شـدن سـریع سـیلو      pHسریع 

بـه حـداقل رسـاندن     فشردگی کامـل بـه منظـور   خوب و 
 WSCتفاوت غلظت  ،به دلیل. pHگرما و حداکثر کاهش 

ــود در  ــها موج ــا و گراس ــین لگومه ــق ،ب ــر تحقی روي  ب
به عنوان یک روش کاهش سـریع   ارزیابی کشت مخلوط

pH        و کــاهش تجزیــه پــروتئین انجــام شــده اســـت
با توجه به قیمـت بـاالي    ).2006، کانتریراس و همکاران(

کنسانتره نسبت به علوفـه، کشـت مخلـوط ذرت و لگـوم     
                                           

2 - Water soluble carbohydrate 
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عملکـرد بـاال و   . ها مـوثر باشـد  تواند در کاهش هزینهمی
ي تولیـد  هایی هستند که غالت را بـرا هزینه کم از ویژگی
برخـورداري   دلیـل کند و لگومها نیز به علوفه مناسب می

از محتویات پروتئینی و مـواد معـدنی بیشـتر نسـبت بـه      
قنبـري  ( شـوند غالت موجب افـزایش کیفیـت علوفـه مـی    

ویژگیهاي کیفـی از قبیـل    در یک آزمایش، ).2000بنجار 
کـل   ،NDF(1(ه سـلولی  رمیزان لیگنـین، محتویـات دیـوا   

و بـه میـزان خیلـی کـم      TDN(2( بل هضممواد مغذي قا
ماده خشـک   ،ADF3)(دیواره سلولی منهاي همی سلولز 

و  DMI(5(، مـاده خشـک مصـرفی    4)DDM( قابل هضم
توســط کشــت مخلــوط  RFV(6( ايارزش نســبی تغذیــه

چنانچه باالترین کیفیت علوفه در . تحت تاثیر قرار گرفتند
وط کشت خالص ماشک یا در یک نسبت بـاالیی در مخلـ  

 لیتورجیـدیس و همکـاران  (به ویژه با یوالف بدست آمـد  
وي رنتایج یک مطالعه نشان داد که نوع لگوم بـر  ).2006

ولی بـر کلیـه    رد،صفات کمی علوفه تاثیر معنی داري ندا
در . گـذارد مـی داري معنی خصوصیات کیفی علوفه تاثیر

بیشترین مقدار علوفه تـر و خشـک، ارتفـاع     یک بررسی،
یت هضم علوفه، فیبر خام، قندهاي محلـول در  ساقه، قابل

در کشت  ADF)( آب، دیواره سلولی منهاي همی سلولز
مخلوط دو ردیف سورگوم ـ یک ردیـف لگـوم مشـاهده     

جهـت   ،بنـابراین  ).1384 مجنون حسینی و همکاران( شد
نیل به خودکفایی در امر تولید علوفه مورد نیـاز کشـور،   

افزایش محصول در  عالوه بر افزایش سطح زیر کشت و
واحد سطح و به کار گیـري روشـهاي بـه زراعـی و بـه      

به نحـو مطلـوبی اسـتفاده     نیز نژادي، باید از عامل زمان
به منظور دستیابی به ایـن هـدف، بایـد بـا مـدنظر      . شود

قرار دادن روابط گیاه و محیط زیست، از به هم خـوردن  
 بـه عنـوان  . تعادل اکولوژیک محیط طبیعی اجتناب گـردد 

مثال از تک کشتی پرهیز شود، زیـرا مهمتـرین اصـل در    
                                           

1-Neutral detergent fiber 
2- Total digestible nutrients 
3- Acid  detergent fiber 
4- Digestible dry matter 
5 - Dry matter intake 
6 - Relative feed value 

پایداري یک اکوسیستم اعـم از زراعـی و طبیعـی وجـود     
-در طبیعـت اکوسیسـتم   به طوري کـه . تنوع در آن است

هاي بالغ به علت برخورداري از تنـوع بیشـتر در حالـت    
با توجه به اینکـه  ). 1998گلیسمن (تعادل و پایدار هستند 

اي داراي عملکرد و انـرژي  گیاه علوفهذرت به عنوان یک 
اي به کارگر باالیی است که نسبت به سایر گیاهان علوفه

ــع . و ماشــین آالت کمتــري نیــاز دارد همچنــین ذرت منب
اولیه انرژي در صنعت دامداري جهـان اسـت کـه ارزش    

باشـد، ولـی   غذایی آن مربوط بـه قابلیـت هضـم آن مـی    
 1998یل و همکـاران  آن(داراي پروتئین خام پایینی است 

هـا از  در حالی که لگوم). 1999و کوسیکانکویی و الوئیر 
آنیل و  ،1998آنیل و همکاران (نظر پروتئین غنی هستند 

 2005راس و همکـاران   ، 2003سینگول  ،2000همکاران 
بنـــابراین ). 2007و  2006و لیتورجیــدیس و همکـــاران  

وط کمبود پروتئین در علوفـه ذرت از طریـق کشـت مخلـ    
ــا ذرت جبــران مــی  استرایدهورســت و ( شــودلگومهــا ب

بـا توجـه بـه    . )2009و کانتریراس گویـا   2008همکاران 
هاي کشاورزي پایدار، یک طـرح  اهمیت گسترش سیستم

هدف بررسی اثرات کشت مخلوط بر برخـی  پژوهشی با 
  .از ویژگیهاي کمی و کیفی علوفه اجرا شد

    
  ها روش و مواد

به  ايآزمایش مزرعه این پژوهش بصورت   
و  1385هاي زراعی در سال مترمربع 900مساحت 

در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه  1386
) اراضی کرکج(کیلومتري شرق تبریز  12تبریز واقع در 

طرح آزمایشی به صورت بلوکهاي کامل  .اجرا شد
تیمارها به شرح . تیمار بود 14تصادفی با سه تکرار و 

 سیمخالص شبدر بر کشت -1 :اعمال شدندزیر 
)Trifolium alexandrium L.(اي، ماشک گل خوشه 
)Vicia Villosa(لوبیا ، )Phaseolus vulgaris( ، دو

و  704سینگل کراس ( ).Zea mays L( ذرتهیبرید 
 .در تراکم مطلوب )Vicia ervilia( و  گاودانه) 301
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 ر یک ازبا ه 301و  704رت هیبرید کشت مخلوط ذ -2

عدد، مساحت  42تعداد کرتهاي آزمایشی  .هالگوماین 
 6/9، )301و  704(کرتهاي مخلوط و کشت خالص ذرت 

متر مربع و مساحت کرتهاي کشت خالص لوبیا، 
متر  8/4گاودانه، شبدر برسیم و ماشک گل خوشه اي 

در هر کرت مخلوط و خالص . مربع در نظر گرفته شد
متر و با فاصله ردیفی  4ردیف کاشت به طول  4 ،ذرت

فاصله بین کرتهاي مجاور . سانتیمتر وجود داشت 60
متر در  5/1متر و فاصله بین بلوکها  6/0در یک بلوك 

روش کشت مخلوط از نوع افزایشی . نظر گرفته شد
ذرت و در طرف دیگر آن  ،در یک طرف پشته. کامل بود

ا اي، لوبیتراکم مطلوب براي ذرت علوفه .لگوم کشت شد
، شبدر برسیم و )رقم محلی( ، گاودانه)16Cosرقم (

 250و  990، 250، 20، 10اي به ترتیب  خوشهماشک گل
درصد پوشش    .بوته در متر مربع در نظر گرفته  شد

متر که  1×6/0سبز با استفاده از چارچوب به ابعاد 
قسمت  100سطح آن با استفاده از ریسمان نازك به 

این چارچوب . گیري شداندازه مساوي تقسیم شده بود،
داراي چهارپایه قابل تنظیم از نظر ارتفاع بود و در عمل 

پس از بررسی دقیق . گرفتدر باالي پوشش گیاهی قرار 
قسمت، اگر یک خانه پر از پوشش گیاهی بود و  100این 

یا بیشتر از نصف سطح آن را پوشش گیاهی تشکیل 
ر این صورت داد به عنوان پوشش گیاهی و در غیمی

  .شدخاك لخت منظور 
 نورسنج میزان نور در کانوپی با استفاده از دستگاه  
)Sun scan  مدلΔT در سه اشکوب ) ساخت انگلستان

رأس کانوپی، سطح فوقانی گونه دوم و سطح خاك 
ها در زمان مشخصی از اندازه گیري. گیري شداندازه
ام انج) صبح تا یک بعد از ظهر 11بین ساعت (روز 

این . ها یکسان باشدگرفت تا شرایط براي همه کرت
اي و خطی تشکیل شده است دستگاه از حسگرهاي نقطه

اي به عنوان مرجع در رأس کانوپی قرار که حسگر نقطه
داده شد و با استفاده از حسگر خطی در هر کرت دو 

گیري و میانگین دو عدد به عنوان  بار شدت نور اندازه

فرمول زیر براي . در نظر گرفته شدشدت نور دریافتی 
هر نقطه مورد استفاده  گیري میزان تشعشعات دراندازه

  :قرار گرفت
]  1رابطه  ] 100*)/(1% PARbPARaPARi −=   

PARi  =درصد دریافت تشعشعات فعال فتوسنتزي  
PARa  =میزان تشعشعات در پایین کانوپی  
PARb  =میزان تشعشعات در باالي کانوپی  

گیري به اندازهدریافتی در دو نقطه مورد  PARمیانگین 
عنوان میزان جذب تشعشعات فعال فتوسنتزي در هر 

  .کرت بکار رفت
برداشت تیمارهاي مخلوط و خالص ذرت بعد از  جهت

ها دو ردیف وسطی هحذف ردیفهاي کناري و حاشی
برداشت شدند و در همان لحظه وزن تر ) متر مربع 6/3(

 سپس از هر کرت مخلوط و خالص. علوفه ثبت شد
-و براي اندازهبوته بطور تصادفی انتخاب  10 ذرت،

 10گیري صفات کیفی به آزمایشگاه منتقل شدند این 
درجه  75بوته بعد از خرد شدن در آون و در دماي 

، داده شدند و بعد از ثابت شدن وزنسانتیگراد قرار 
 .گیري شد، سپس آسیاب شدندوزن خشک آنها اندازه

متر مربع  8/1ولی در تیمار خالص لگومها سطح 
برداشت شد و پس از ثبت وزن تر، کل علوفه برداشت 

، و بعد از آون تا ثابت شدن وزن نگهداري شد شده در
 .ها مورد آسیاب قرار گرفتندتعیین وزن خشک نمونه

با استفاده از دستگاه  ADFو  NDFاندازه گیري 
به  .انجام شد )1994( و به روش ون سوست فایبرتک

، ماده )DMI(خشک مصرفی منظور محاسبه ماده 
اي ، ارزش نسبی تغذیه)DDM(خشک قابل هضم 

)RFV (انرژي ویژه شیردهی  و)NEl ( از روابط زیر
و لیتورجیدیس 1999هوراکس و والنتین ( استفاده گردید

   .)2006و همکاران 
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 DMI = 120/ % NDF dry matter basis  2رابطه 

 DDM = 88.9 – ( 0.779 *  %ADF , dry matter basis )  3رابطه 
 RFV = % DDM  *  % DMI  * 0.775  4رابطه 
 NEL = ( 1.044 – ( 0.0119 *  %ADF)) *  2.205  5رابطه 

 پس ازهاي حاصل از آزمایش تجزیه واریانس داده
. ها انجام شدآزمون نرمال بودن و یکنواختی واریانس

نرم  الزم به ذکر است که محاسبات آماري با استفاده از
ها با صورت گرفت و گراف  MSTATCافزار آماري 

براي مقایسه  .رسم شدند Excelافزار استفاده از نرم
  .و دانکن استفاده شد LSDها از آزمون میانگین

  
  بحث و نتایج

  ارتفاع بوته ذرت
نشان داد ارتفاع ) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس 

لگوم به  دار نوع هیبرید وبوته ذرت تحت تأثیر معنی
. درصد قرار گرفته است 5و  1ترتیب در سطح احتمال 

ها به روش دانکن مشخص شد که در با مقایسه میانگین
دار اي موجب کاهش معنیبین لگومها، ماشک گل خوشه

بعد از . ارتفاع بوته ذرت نسبت به کشت خالص شد
ماشک، گاودانه در رتبه دوم قرار داشت و شبدر برسیم 

). 1شکل (ک گروه آماري قرار گرفتند و لوبیا در ی
دار ارتفاع بوته ذرت در مخلوط با ماشک و کاهش معنی

اي این گاودانه ممکن است به دلیل رقابت برون گونه
) 1386(آرژه . گیاهان در مراحل اولیه رشد ذرت باشد

هاي نتیجه گرفت که ارتفاع بوته سورگوم در کشت
هاور همچنین پن. هاي مخلوط بودخالص بیشتر از کشت

گزارش کردند که ) 1386به نقل از آرژه (و یانوسا 
ارتفاع بوته ذرت در کشت خالص بیشتر از کشت 

نیز ) 1387(و رضایی چیانه ) 1377(راعی . مخلوط است
) 1385(وفا خرمی.  اندنتایج مشابهی را گزارش کرده

هاي ذرت بیشتر نتیجه گرفت که روند رشد طولی بوته
گیرد و همچنین ت تأثیر ژنوتیپ قرار میاز محیط تح

هاي ذرت مستقل از حضور کدوي تخم رشد طولی بوته
هاي کدوي تخم بطوریکه ورود بوته. کاغذي است

هاي مخلوط تأثیري بر روند رشد طولی کاغذي در کشت
در مقایسه بین دو هیبرید، هیبرید . بوته ذرت نداشت

  301هیبرید  سانتیمتر نسبت به 12/187با ارتفاع  704
این امر . سانتیمتر برتري نشان داد 508/174با ارتفاع 

 301نسبت به هیبرید  704به علت دیررس بودن هیبرید 
  .باشدمی

  
  تجزیه واریانس مرکب صفات زراعی و فیزیولوژیک مورد بررسی به صورت فاکتوریل -1جدول 

  
  

  منابع تغییر

  
  

  درجه آزادي

  میانگین مربعات
تعداد برگ   وته ذرت ارتفاع ب

  ذرت
میزان نور دریافتی   درصد پوشش سبز 

  کانوپی مخلوط

  Y(  1  ns492/335  **185/97  *083/200  **789/871592( سال
  ns667/66  ns456/15127  95/0*  569/1223**  4  تکرار در سال

  C(  1  **902/1908  **177/32  ns083/14  ns299/114( ذرت هیبرید
(Y)*(C) 1  ns360/10  ns005/0  *083/234  ns916/3233  

 L(  3  *724/534  ns27/0  **472/252  ns977/172896( لگوم
(Y)*(L) 3  ns619/124  ns72/0  ns250/77  **835/61584  
(C)*(L) 3  ns062/280  ns034/0  ns806/33  ns405/19291  

(Y)*(C)*(L) 3  ns254/251  ns206/0  ns472/91  *42/29143  
  687/9196  548/31  334/0  541/143  28  خطا
CV (%)   63/6  07/5  18/12  56/7  

  .داردرصد و عدم معنی 5،  1دار در سطوح احتمال به ترتیب معنی  nsو  *،**             
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  حروف متفاوت بیانگر وجود  .مختلف يمقایسه میانگین ارتفاع بوته ذرت در کشت مخلوط با  لگوم ها -1شکل 

  .درصد است 5در سطح احتمال  دار در بین تیمارهااختالف معنی
  

  ذرت برگ تعداد
که اثر نشان داد ) 1جدول(نتایج تجزیه واریانس 

ولی . دار بودسال و اثر هیبرید بر تعداد برگ ذرت معنی
داري را بر روي تعداد برگ در بوته ها تأثیر معنیلگوم

که  شودمشاهده می 2با توجه به جدول . ذرت نداشتند
مارها در دو گروه قرار گرفتند، بدین در هر دو سال، تی

و مخلوط آن  704صورت که کشت خالص ذرت هیبرید 
 تعداد برگ بیشتر و کشت خالص ذرت با لگومها از

هاي آن از تعداد برگ کمتري  و مخلوط 301هیبرید 
این تفاوت در میانگین دو سال نیز . برخوردار بودند

تحت تأثیر تعداد و اندازه برگ به طور کلی . مشهود بود
کوچکی و سرمدنیا، (گیرد ژنوتیپ و محیط قرار می

نیز نتیجه گرفت که اختالف ) 1385(خرمی وفا ). 1379
داري در میزان تولید برگ در بوته ذرت در کشت معنی

کاغذي در مقایسه با کشت خالص کدوي تخم مخلوط با
در کشت ) 1386(همچنین آرژه . شودذرت مشاهده نمی
با ماشک نتیجه گرفت که ماشک گل مخلوط سورگوم 

  .اي تأثیري بر تعداد برگ در بوته سورگوم نداردخوشه
  

  
  هاي خالص و مخلوط در دو سال آزمایش و میانگین دو سالمیانگین تعداد برگ در بوته ذرت در کشت -2جدول 

  میانگین دو سال 1386سال   1385سال   تیمار
  67/12  67/13  67/10 704ذرت 
  7/10  5/11  6/9 301ذرت 

  4/12  2/14  6/10 گاودانه - 704ذرت 
  3/12  4/13  27/11 شبدر برسیم - 704ذرت 

  03/12  47/13  6/10 لوبیا - 704ذرت 
  1/12  53/13  67/10 اي ماشک گل خوشه - 704ذرت 

  61/10  37/12  867/8 گاودانه - 301ذرت 
  73/10  13/12  33/9 شبدر برسیم - 301ذرت 

  4/10  53/11  26/9 لوبیا - 301ذرت 
  56/10  93/11  2/9 اي ماشک گل خوشه - 301ذرت 

LSD  )1 8654/0 26/1 3/1 )درصد 
BV : ،گاودانهBC : ،شبدر برسیمB : ،لوبیاV : ماشک وZ :ذرت.  
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  درصد پوشش سبز
) 1جدول(نتایج تجزیه واریانس مرکب دو سال    

دار نشان داد که درصد پوشش سبز تحت تأثیر معنی
متقابل هیبرید ذرت در سال و اثر لگوم اثر سال، اثر 

درصد  167/48سال دوم با میانگین  .قرار گرفته است
 08/44پوشش سبز نسبت به سال اول با میانگین 

درصد پوشش سبز برتري نشان داد که تعداد بیشتر 
نسبت به ) 821/12(در سال دوم  ذرت برگ در بوته

. باشد تواند در این افزایش مؤثرمی) 975/9(سال اول 
 مقایسه میانگین درصد پوشش سبز لگومهاي مختلف

اي در رتبه اول نشان داد که ماشک گل خوشه )4جدول (
دار در بین و لگومهاي دیگر بدون وجود اختالف معنی

توان نتیجه بنابراین می. خود در رتبه بعدي واقع شدند
هاي کشت دربیشترین درصد پوشش سبز گرفت که 

 .شودحاصل میاي ک گل خوشهذرت با ماش مخلوط
خالص ذرت  کشت 1385دهد در سال نشان می 3جدول 
داراي کمترین درصد پوشش سبز بود ولی  704هیبرید 

و کشت مخلوط ذرت  301داري با هیبرید اختالف معنی
هاي مخلوط با گاودانه نداشت اما با بقیه کشت 704

ه بیشترین درصد پوشش سبز ب. دار داشتاختالف معنی
اي متعلق هاي مخلوط ذرت با ماشک گل خوشهکشت

با لوبیا،  301بود که اختالف آنها با کشت مخلوط ذرت 
دار نشد، ولی نسبت به شبدر برسیم و گاودانه معنی

با لوبیا، شبدر برسیم و  704هاي مخلوط ذرت کشت
، کشت مخلوط 1386در سال . برتري داشتگاودانه 

راي بیشترین درصد پوشش با لوبیا دا 704ذرت هیبرید 
ذرت  هاي خالصسبز بود ولی اختالف آن فقط با کشت

در  .دار بودبا لوبیا معنی 301و کشت مخلوط ذرت 
-که اکثر کشت شدمشخص  )3جدول ( مقایسه دو سال

هاي مخلوط ذرت با ماشک هاي مخلوط به غیر از کشت
با لوبیا در سال دوم از  301اي و ذرت گل خوشه

باال بودن . سبز باالتري برخوردار بودند درصد پوشش
توان به باال بودن درصد کارایی کشت مخلوط را می

بدین . پوشش سبز و راندمان مصرف نور نیز نسبت داد
صورت که گیاهان کشت شده در مخلوط با پر کردن 
فضاهاي خالی از میزان نور ورودي به داخل کانوپی 

محصول  برند و در مجموعنهایت استفاده را می
افزایش درصد پوشش سبز در  .کنندبیشتري تولید می

توان به افزایش کشت مخلوط نسبت به تک کشتی را می
افزایش شاخص سطح  شاخص سطح برگ نسبت داد،

 تک کشتی به نسبت کشت مخلوط تیمارهاي برگ در

 طریق از ذرت براي نیتروژن دلیل فراهمی به تواندمی

 مطلوب توزیع سط لگوم،تو نیتروژن بیولوژیکی تثبیت

 وجود اثرات بنابراین .باشد ذرت کانوپی توسط نور تر

 کنار در لگوم و ذرت کنندگی تکمیل و کنندگی تسهیل

 از یک هر برگ افزایش شاخص سطح به یگر منجر یکد

. )1389رضایی چیانه و همکاران، ( شد تنهایی به گیاهان
ز در کشت مخلوط، براي استفاده از عوامل محیطی ا

ال نیاز است به طوري که لحاظ تئوري به یک تیپ ایده
هاي ممکن را قادر باشد در کمترین زمان کلیه آشیان

هاي بوم شناختی اشغال کنند و به عبارت دیگر آشیان
شود این رشد واگرا موجب می. متفاوتی را داشته باشند

این حالت در کشت . ها به شکل مکمل عمل کنندکه گونه
لین و همکاران ). 1998واندرمیر، (افتد ق میمخلوط اتفا

به نقل از رضایی چیانه، (و اپوکیو و هاریس ) 2007(
نیز افزایش درصد پوشش سبز در کشت مخلوط ) 1387

  .اندرا نسبت به تک کشتی گزارش کرده
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  هاي خالص و مخلوط در دو سال آزمایشمیانگین درصد پوشش سبز کشت -3جدول 

  1385ال س  1386سال  تیمار
  efg 33/33  g 67/23 704ذرت 
  fg 33/28  fg 33/27 301ذرت 

  abcde 45  defg 35/33 گاودانه - 704ذرت 
  abcde 47  cdef 67/37 شبدر برسیم - 704ذرت 

  a 55  cdef 38 لوبیا - 704ذرت 
  ab 33/52  ab 33/54 اي ماشک گل خوشه - 704ذرت 

  abcd 33/48  abcde 33/43 گاودانه - 301ذرت 
  abcde 47  bcdef 67/40 شبدر برسیم - 301ذرت 

  bcdef 67/40  abcd 49 لوبیا - 301ذرت 
  abc 50  ab 33/54 اي ماشک گل خوشه - 301ذرت 

  .آزمون دانکن استدرصد بر اساس  1حروف مشترك در مجموع دو ستون نشانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال 
  

  هاي مختلف در میانگین دو سالمیانگین درصد پوشش سبز لگوم -4جدول 
  )درصد(میانگین دو سال   نوع لگوم
  b 43  گاودانه
  b 083/43  شبدر برسیم
  b 66/45  لوبیا

  a 75/52  ايماشک گل خوشه
  .درصد بر اساس آزمون دانکن است 1حروف مشترك در هر ستون نشانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال 

  
  یکانوپ توسط یدریافت نور میزان

اثر سال، ) 1جدول (بر اساس تجزیه مرکب دو سال 
نوع لگوم در سال و اثر متقابل سه جانبه هیبرید ذرت 

دار در لگوم و در سال بر روي میزان نور دریافتی معنی
افزایش میزان نور دریافتی در سال دوم . بود

) میکرومول فوتون بر متر مربع در ثانیه 045/1404(
میکرومول فوتون بر متر  54/1134(نسبت به سال اول 

ممکن است به دلیل زیاد بودن تعداد ) مربع در ثانیه
، درصد پوشش سبز و شرایط محیطی ي ذرتبرگها

با توجه   .مناسب در سال دوم نسبت به سال اول باشد
هاي مخلوط غیر از شود که کشتمالحظه می 2به شکل 

از با گاودانه در سال دوم  301کشت مخلوط هیبرید 
. نظر میزان دریافت نور نسبت به سال اول برتري دارند

تعداد برگ و درصد پوشش سبز بیشتر در سال دوم 
نسبت به سال اول و همچنین عوامل مختلف محیطی و 
مدیریتی از قبیل دما، میزان رطوبت قابل دسترس، 
-میزان تشعشع، تراکم، حاصلخیزي و عوامل دیگر می

و  2004رزاتی و همکاران، (تواند دلیل این امر باشد 
  ). 2004اکمل و جانسینس، 

هاي مخلوط از نظر نور دریافتی در سال اول کشت      
در سال دوم، . داري را با یکدیگر نداشتندتفاوت معنی

اي داراي با ماشک گل خوشه 301کشت مخلوط ذرت 
ذرت  هاي مخلوطبیشترین نور دریافتی بود که با کشت

بدر برسیم و کشت مخلوط هیبرید با لوبیا و ش 301
کمترین میزان . دار نداشتبا لوبیا اختالف معنی 704

با گاودانه در  301دریافت نور به کشت مخلوط ذرت 
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-داري را با کشتمتعلق بود که تفاوت معنی1386سال 

رضایی چیانه و  .هاي مخلوط در سال اول نداشت
 دریافتی نور متوسطگزارش کردند که  )1389(همکاران 

 ذرت هايکشتی تک به میانگین نسبت مخلوط کشت در

 علت داد، نشان درصد افزایش 37 و 30 ترتیب به باقال و

 ربط شاخص سطح برگ افزایش به توان می را امر این

 روي هدر و از شده کانوپی شدن بسته موجب که داد

 جذب .است شده کاسته کانوپی داخل به عبوري نور

 خالص بیشتر به نسبت مخلوط شتک کانوپی نور توسط

 کانوپی ساختار تغییر علت به رسدمی نظر به که بود

 .باشد یکدیگر در کنار مجاورت طریق از لگومها و ذرت
 جذب طول به منجر ذرت کانوپی زیر در لگومها حضور

 کانوپی توسط شده منعکس و یافته انتقال هاي موج

 ورن جذب افزایش باعث موضوع این و شودذرت می

 تیمارهاي خالص در به مخلوط نسبت کشت کانوپی

همچنین  .شد نمو دورة طول تمام در مخلوط، کشت
تواند به دلیل دریافت نور بیشتر توسط کشت مخلوط می

ترنباس، (تفاوت ساختار کانوپی اجزاي مخلوط باشد 
نتیجه گرفت ) 2000(قنبري بنجار  ).1990و ویلی،  1986

در کشت   PARیزان دریافت روز بعد از کاشت م 95در 
ویلی . مخلوط گندم با لوبیا بیشتر از تک کشتی گندم شد

-بیان کرد که بهبود تولید در کشت مخلوط می) 1990(

تواند بر اثر دریافت بیشتر تابش خورشیدي و یا بر اثر 
کارایی مصرف نور باالتر و یا ترکیبی از هر دو عامل 

و همکاران  واتیکی) 2008( ژانگ و همکاران. باشد
تأیید ) 1998(و کار و همکاران ) 1993(، علی )1993(

کردند که در سیستم کشت مخلوط دریافت نور نسبت به 
تک کشتی بیشتر است و دریافت بیشتر تابش 

کشت مخلوط تولید بیوماس را  خورشیدي بوسیله
یکی از دالیل افزایش میزان جذب نور . دهدافزایش می

ومها نسبت به تک کشتی در کشت مخلوط ذرت با لگ
. توان به کاهش انعکاس نور نسبت دادذرت را می

نشان دادند که کشت ) 1997(ماریوتی و ماسونی 
درصد نور  20مخلوط یوالف و ماشک به طور متوسط 
کنند ها جذب میبیشتري را نسبت به میانگین تک کشتی

در حالت معمولی . و دلیل آن کاهش انعکاس نور است
شود، زراعی به صورت تک کشتی کشت می که یک گیاه

سطح تاج پوشش تا حدودي یک حالت مسطح به خود 
کشت مخلوط ارقام مختلف که داراي اختالف . گیردمی

شود تا سطح تاج پوشش از ارتفاع هستند سبب می
از آنجایی . حالت مسطح خارج و به صورت مواج در آید

طح که تاج پوشش مواج در مقایسه با تاج پوشش مس
کند، بنابراین تشعشع خورشیدي بیشتري را جذب می

کند کارایی استفاده از انرژي خورشیدي افزایش پیدا می
  ). 1376زاده و کوچکی، تقی(

استفاده بهینه از نور به توان فتوسنتزي گیاه نیز         
بستگی دارد و توان فتوسنتزي گیاه نیز با نیتروژن 

یکی از عوامل مؤثر در  بنابراین،. همبستگی مثبت دارد
افزایش راندمان مصرف نور در کشت مخلوط لگوم با 

توان به تثبیت و استفاده مؤثر نیتروژن گراس  را می
ها  توسط لگوم و مصرف بهینه نیتروژن توسط گرامینه

  . نسبت داد
  

  صفات کیفی علوفه
هر چهار ) 5جدول (بر مبناي تجزیه مرکب دو سال 

دار اثر متقابل تأثیر معنیشاخص کیفی علوفه تحت 
هیبرید ذرت در سال قرار گرفتند، ولی اثر نوع لگوم فقط 

  . دار بودمعنی RFVو  DMIبر 
تحت تأثیر اثرات متقابل  NELو   DDMهمچنین، 

. هیبرید ذرت در لگوم و نوع لگوم در سال واقع شدند
اثر متقابل سه جانبه هیبرید ذرت در نوع لگوم در سال 

  .دار بودمعنی RFVو  DMI نیز بر روي
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حروف متفاوت بطور جداگانه براي هر سال نشانگر . میانگین میزان دریافت نور در ترکیبات  هیبرید ذرت در نوع لگوم در سال  -2شکل 
  .درصد است 5دار در بین تیمارها در سطح احتمال اختالف معنی

Z1 : 704ذرت  ،Z2 : 301ذرتBV ,  : ،گاودانهBC : برسیم، شبدرB : لوبیا  وV :ماشک.  
  

  تجزیه واریانس مرکب صفات کیفی علوفه به صورت فاکتوریل -5جدول 
  میانگین مربعات    

  کل NEL  کل RFV  کل DDM کل DMI  درجه آزادي  منابع تغییر
  Y(  1  *362/78  ns755/1982  ns26/3409  ns024/0( سال

  009/0  226/461  644/740  7/9  4  تکرار در سال
  C(  1  ns14/110  ns999/7746  ns318/5428  ns087/0( ذرتهیبرید

(Y)*(C) 1  **425/34  **863/1845  **75/1713  **02/0  
  L(  3  **049/42  ns575/4023  **438/1989  ns046/0( لگوم

(Y)*(L) 3  ns536/3  **329/741  ns838/220  **008/0  
(C)*(L) 3  ns073/18  *24/714  ns419/760  *008/0  

(Y)*(C)*(L) 3  *978/14  ns704/324  *384/602  ns003/0  
  002/0  896/134  517/158  367/3  28  خطا
CV   03/7  91/1  64/8  78/2  

  .داردرصد و عدم معنی 5،  1دار در سطوح احتمال به ترتیب معنی  nsو  *،**
  

DMI ماده خشک مصرفی( کل(  
مقایسه میانگین ترکیب تیماري هیبرید ذرت در نوع 

 704دهد مخلوط ذرت نشان می) 6ل جدو(لگوم در سال 
با لگومها در هر دو سال روند مشابهی داشته است و 

با لگومها  704داري در بین مخلوط ذرت اختالف معنی
 DMIولی، میزان . شوددر دو سال آزمایش دیده نمی

روند تغییرات . آنها در سال دوم کاهش پیدا کرد
و با شبدر برسیم  301مشابهی براي مخلوط ذرت 

مخلوط  DMIاي نیز مشاهده شد ولی، خوشهماشک گل
-با لوبیا و گاودانه در سال دوم کاهش معنی 301ذرت 

بنابراین، تفاوت اساسی بین دو سال . داري را نشان داد
شود با لوبیا و گاودانه مربوط می 301به مخلوط ذرت 
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آنها بشدت کاهش  DMIمیزان ) 1386(که در سال دوم 
آنها در   NDFدار تواند افزایش معنییدلیل آن م. یافت

در  .ها باشدسال دوم در مقایسه با سایر مخلوط
گردد که در سال اول میزان مقایسه دو سال مالحظه می

DMI  کل نسبت به سال دوم بیشتر است، ولی این
با گاودانه و لوبیا  301برتري فقط براي مخلوط ذرت 

مبستگی منفی با ه DMIبا توجه به اینکه . دار بودمعنی
NDF  علوفه دارد، بنابراین دلیل برتري سال اول از
تر پائین NDFنسبت به سال دوم، میزان  DMIلحاظ 
معادل  DMIبر این اساس، سال اول با . باشدآن می

گرم در کیلوگرم وزن بدن نسبت به سال دوم با  37/27
. گرم در کیلوگرم وزن بدن برتري دارد 81/24میانگین 
کل علوفه  DMIبا لگومها  301ت مخلوط ذرت در صور

رود احتمال می. یابدها افزایش میبیشتر از سایر مخلوط
دلیل این  704نسبت به ذرت  301کمتر ذرت  NDFکه 

رشد بیشتر لگومها در کشت مخلوط با ذرت . امر باشد
و افزایش نسبت آنها در عملکرد کل مخلوط نیز در  301

کمتر  NDFکلی، با توجه به بطور . این امر موثر است
کل علوفه مخلوط  DMIلگومها نسبت به غالت، افزایش 

آسیفا و همکاران . با لگومها قابل توجیه است 301ذرت 
افزایش ماده خشک مصرفی یوالف را به ) 2001(

کل بر اثر مخلوط با ) پروتئین خام( CPافزایش میزان 
  .لگومها نسبت دادند

  
DDM کل  

نشان داد که بر ) 7جدول (ها مقایسه بین مخلوط
-گروه قرار می 4ها در اساس میانگین دو سال مخلوط

با لوبیا در  301بدین صورت که مخلوط ذرت . گیرند
بعد از آن مخلوط هیبریدهاي . قرار گرفت) a(رتبه اول 

با  301اي، مخلوط ذرت ذرت با ماشک گل خوشه
در با شبدر برسیم  301گاودانه و همچنین مخلوط ذرت 

با شبدر برسیم  704مخلوط ذرت . واقع شدند bگروه 
در نهایت، کمترین میزان . قرار گرفت cنیز در گروه 

DDM  با گاودانه تعلق داشت 704به مخلوط ذرت. 

 DDMبا لگومها به افزایش  بیشتر  301مخلوط ذرت 
. شودبا لگومها منجر می 704نسبت به  مخلوط هیبرید 

 301تر لگومها و ذرت پائین  ADFدلیل آن به میزان 
شود و در نتیجه با نسبت داده می 704نسبت به هیبرید 

ماده خشک قابل هضم کل نیز  ،علوفه ADFکاهش 
  .یابدمیافزایش 

مقایسه میانگین ترکیب تیماري نوع لگوم در سال 
کل گاودانه  DDMنشان داد که فقط میزان ) 8جدول (

-مها کاهش معنیدر سال دوم در مقایسه با سایر لگو

 DDMدر سال اول بیشترین میزان  .داري داشته است
در مخلوط با لوبیا و بعد از آن در مخلوط با ماشک گل 

نیز  DDMشود و کمترین میزان اي حاصل میخوشه
در مخلوط ذرت با شبدر برسیم و بعد از آن با گاودانه 

در سال دوم باز هم لوبیا در رتبه اول . رخ داده است
دار اي بدون تفاوت معنیگرفت و ماشک گل خوشهقرار 

گاودانه نیز در . با شبدر برسیم در رتبه دوم واقع شد
) 2006(لیتورجیدیس و همکاران . رتبه آخر قرار گرفت

 DDMاختالف بین تیمارهاي کشت مخلوط را از لحاظ 
عالوه بر نوع لگوم، نوع هیبرید . ناچیز گزارش کردند

فه مؤثر بوده است، بطوریکه کل علو DDMذرت نیز بر 
کل   DDMبر افزایش  301در هر دو سال تأثیر هیبرید 

شده است، ولی در مقایسه دو  704بیشتر از هیبرید 
در  301گردد که هیبرید مالحظه می) 9جدول (سال 
داشته  DDMبیشترین تأثیر را بر روي  1385سال 
ید در سال دوم، اختالفی از این لحاظ بین دو هیبر. است

  .مشاهده نشد
  

RFV کل  
نوع * با مقایسه میانگین اثر سه جانبه هیبرید ذرت 

 1385معلوم شد که در سال ) 10جدول (سال * لگوم 
با گاودانه و  301هاي ذرت کل به مخلوط RFVباالترین 

کل نیز به  RFVکمترین میزان . لوبیا متعلق است
با گاودانه اختصاص داشت که  704مخلوط ذرت 

با شبدر برسیم  704آن فقط با مخلوط ذرت  اختالف
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کل  RFVکمترین میزان  1386در سال . دار نبودمعنی

در . با گاودانه مربوط بود 704باز هم به مخلوط ذرت 
 RFVشود که میزان مقایسه بین دو سال مشاهده می

با  301هاي ذرت فقط در مخلوط 1386کل در سال 
در  .دهدنشان می داري راگاودانه و لوبیا کاهش معنی

تأثیر بیشتري را بر افزایش  301هر دو سال هیبرید 
RFV هاي بطوریکه، مقایسه ترکیب هیبرید. علوفه داشت

در  301نشان داد که هیبرید ) 9جدول (ذرت با سال 
بعد از آن هیبرید . گیرددر رتبه اول قرار می 1385سال 
در  1386با هیبریدهاي ذرت سال  1385در سال  704

بنابراین، اختالف بین دو هیبرید . واقع شدند bگروه 
کل فقط در سال  RFVذرت از لحاظ اثرگذاري بر روي 

) 2008(استرایدهورست و همکاران . دار شداول معنی
را در کشت مخلوط جو با لوبیا، لوپن و  RFVافزایش 

در بین  RFVتفاوت  دلیل. اندنخود فرنگی گزارش کرده
ها و نوع هیبرید لگوم NDFمیزان تیمارهاي مخلوط به 

 704کمتر از ذرت  301ذرت  NDFگردد که ذرت بر می
 ADF تا حدودي و NDFدر نتیجه با کاهش  .باشدمی

افزایش کل  RFVکل و در نهایت  DMIو  DDMمیزان 
- بیان کردند، علوفه) 1999(هوروکس و والنتاین  .یافت

ز نظر درصد باشند ا 151بیش از  RFVهایی که داراي 
در این . شوندمحسوب می  1اي ممتازارزش تغذیه

با لوبیا  301فقط در مخلوط ذرت   RFVمطالعه میزان 
بنابراین، از این جهت میتوان نتیجه . بود 151بیشتر از 

 301گرفت که علوفه حاصل از مخلوط هیبرید زودرس 
  .اي در حد عالی قرار داردبا لگوم از نظر ارزش تغذیه

  
NEL کل  
زان انرژي ویژه شیردهی بر اثر مخلوط علوفه می

مقایسه بین ترکیبات . ذرت با لگومها افزایش پیدا کرد
نشان داد که بر ) 7جدول (هاي ذرت با نوع لگوم  هیبرید

-گروه قرار می 4ها در اساس میانگین دو سال مخلوط

با لوبیا در رتبه  301گیرند، بدین ترتیب که مخلوط ذرت 
                                           

1 - Prime 

بعد از آن مخلوط . واقع شد a اول و در گروه
اي، مخلوط ذرت هیبریدهاي ذرت با ماشک گل خوشه

با گاودانه و شبدر برسیم و همچنین مخلوط ذرت  301
 704قرار گرفت و مخلوط ذرت  bبا لوبیا در گروه  704

. را به خود اختصاص داد cبا شبدر برسیم گروه 
نه با گاودا 704کل به مخلوط ذرت  NELکمترین میزان 

الوریاولت و . واقع شد dمربوط بود که در گروه 
هاي گراس نتیجه گرفتند که بین ترکیب) 2004(کرکسی 

دار وجود دارد و اختالف معنی NELو لگوم از لحاظ 
بیان کردند که کشت مخلوط لگومها با چاودار و یوالف 

ندارد، در حالیکه مخلوط لگومها با گندم  NELتأثیري بر 
نسبت به حالت خالص  NELوجب افزایش و تریتیکاله م

به طور کلی ذرت داراي انرژي ویژه  .شودها میگراس
باشد ولی می) NEL= 1.45 Mcal/kg(شیردهی باالیی 

) گرم در کیلوگرم ماده خشک 88(میزان پروتئین خام 
آن پایین بوده در نتیجه مخلوط آن با لگومهاي مختلف 

. )2009کاران، کانتریراس گویا و هم( شودتوصیه می
) 8جدول (سال * مقایسه میانگین ترکیب نوع لگوم 

کل در هر دو  NELمشخص کرد که باالترین میزان 
اي تعلق سال به لوبیا و بعد از آن به ماشک گل خوشه

) سال دوم(کل به گاودانه  NELکمترین میزان . دارد
کاهش انرژي ویژه شیردهی در مخلوط با  .متعلق بود

توان به افزایش حدودي شبدر برسیم را می گاودانه و تا
آنها در حالت کشت مخلوط با ذرت نسبت  ADFمیزان 

  .داد
دهد که نقش هیبریدهاي نشان می 9جدول    

بطوریکه . ذرت در سال اول بیشتر از سال دوم است
 1385در سال  301به هیبرید  NELباالترین میزان 

در  301ید در دو سال با هیبر 704هیبرید . مربوط بود
در یک گروه آماري و در رتبه دوم قرار  1386سال 
در  301در مقایسه دو سال، تأثیر بیشتر هیبرید . گرفتند

. شودنمایان می 704کل، نسبت به هیبرید  NELافزایش 
دار ترکیب تأثیر معنی) 2004(الوریاولت و کرکسی 

  .اندگزارش کرده NELسال را بر روي *  گراس
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  کل براي اثر متقابل هیبرید ذرت در نوع لگوم در سال DMIنگین میزان میا -6جدول 
  

  نوع هیبرید ذرت
  

  نوع لگوم
  سال

1386  1385  
  f79/21  f23/21  گاودانه  704
  ef86/22  cdef31/24  شبدر برسیم  704
  bcd40/26  bcd79/26  لوبیا  704
  bcde54/25  bc707/27  اي ماشک گل خوشه  704
  def59/23  a43/32  گاودانه  301
  def63/23  bcde24/26  شبدر برسیم  301
  bc48/27  a76/31  لوبیا  301
  bc23/27  b51/28  اي ماشک گل خوشه  301

  .درصد است 5حروف مشترك در مجموع دو ستون نشانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال 
  
  
  

  کل NELو  DDMمیانگین ترکیب هیبریدهاي ذرت با لگوم از لحاظ  -7جدول 
  کل DDM  لگوم  هیبرید ذرت

  
NEL کل  
  

  d302/617  d386/1  گاودانه  704
  c872/637  c457/1  شبدر  704
  b397/668  b557/1  لوبیا  704
  b44/657  b521/1  ماشک  704
  b287/664  b542/1  گاودانه  301
  b57/654  b511/1  شبدر  301
  a082/694  a644/1  لوبیا  301
  b705/669  b565/1  ماشک  301

  . درصد است 5رك در هر ستون نشانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال حروف مشت
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  کل علوفه NELو  DDMسال براي * میانگین ترکیب تیماري، نوع لگوم  -8جدول 

  
  سال

  
  نوع لگوم

DDM ) ماده خشک قابل
  )هضم

(g. kg-1DM)  

NEL ) انرژي ویژه
  )شیردهی

(Mcal. kg-1)  
  bc85/656  bc518/1  گاودانه  1385
  b90/645  cd484/1  شبدر برسیم  1385
  a59/681  a602/1  لوبیا  1385
  ab18/673  ab577/1  ايماشک گل خوشه  1385
  d73/624  d410/1  گاودانه  1386
  c53/645  cd484/1  شبدر برسیم  1386
  a88/680  a600/1  لوبیا  1386
  bc96/653  bc509/1  ايماشک گل خوشه  1386

  .درصد است 1گر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال حروف مشترك در هر ستون نشان
  

  کل علوفه NELو  DDM ،RFVسال براي * مقایسه میانگین ترکیب تیماري، هیبرید ذرت  -9جدول 
  هیبرید ذرت

  
  DDM  سال

(g. kg-1DM) 
RFV  
( %)  

NEL  
(Mcal. kg-1)  

704  1385  b 47/645  b  1/126  b 482/1  
301  1385  a 28/683  a 40/159  a 608/1  
704  1386  b 02/645  b 28/121  b 479/1  
301  1386  b 03/658  b 60/130  b 523/1  

  .درصد است 1حروف مشترك در هر ستون نشانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال 
  

  کل براي اثر متقابل هیبرید ذرت در نوع لگوم در سال RFVمیانگین میزان  -10جدول 
  

  نوع هیبرید ذرت
  
  ومنوع لگ

  سال
1385  1386  

  g53/102  g98/103  گاودانه  704
  defg897/118  fg78/113  شبدر برسیم  704
  bcd110/139  bcd927/138  لوبیا  704
  bc22/144  cdef44/128  اي ماشک گل خوشه  704
  a510/177  efg86/116  گاودانه  301
  bcde36/136  defg63/119  شبدر برسیم  301
  a827/172  bc46/146  لوبیا  301
  b937/150  bcd45/139  اي ماشک گل خوشه  301

  .درصد است 5حروف مشترك در مجموع دو ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال 
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