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چکیده
بهمنظور بررسی عملكرد و کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو -خلر با کاربرد قارچ مایكوریزا آرباسكوالر
( ،)Glomus intraradicesآزمایشی بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با  21تیمار و سه تكرار در دانشكده کشاورزی
دانشگاه مراغه در سال  2369اجرا شد .تیمارها شامل الگوهای مختلف کشت بصورت کشت خالص جو ،کشت خالص خلر،
 27درصد خلر 17 +درصد جو 71 ،درصد خلر 71 +درصد جو ،نسبت  17درصد خلر 27 +درصد جو در حالت تلقیح و
عدم تلقیح با قارچ  Glomus intraradicesبودند .نتایج نشان داد که بیشترین عملكرد علوفه جو و خلر به کشتهای خالص
مربوط بود .همچنین باالترین عملكرد کل علوفه به الگوی تلقیح شده  27درصد خلر 17 +درصد جو تعلق داشت .عالوه بر
این ،بیشترین میزان خاکستر و پروتئین خام کل علوفه در کشتهای خالص خلر مشاهده شد .همچنین بیشترین میزان
عملكرد کل پروتئین خام در الگوهای کشت خالص خلر و الگوی تلقیح شده  27درصد خلر 17 +درصد جو به دست آمد.
در تمامی الگوهای کشت به جزء الگوی تلقیح نشده  17درصد خلر 27 +درصد جو ،نسبت برابری زمین بیشتر از یک بود.
مقادیر غالبیت ،نسبت رقابت و ضریب ازدحام نسبی جو بیشتر از خلر بود که نشاندهنده توانایی رقابتی بیشتر جو نسبت
به خلر میباشد .باالترین مقادیر شاخص افت واقعی عملكرد جو ،خلر و کل در الگوی تلفیح شده  27درصد خلر 17 +درصد
جو به دست آمد .در حالی که کمترین مقادیر افت واقعی عملكرد جو ،خلر و کل در الگوی تلقیح نشده  17درصد خلر27 +
درصد جو مشاهده شد .همچنین باالترین مقادیر شاخصهای بهرهوری سیستم و سودمندی مالی در الگوی تلقیح شده 27
درصد خلر 17 +درصد جو مشاهده شد که نشان دهنده برتری این الگوی کشت میباشد .در کل بر اساس صفات کمی و
کیفی علوفه و شاخصهای زراعی و اقتصادی ،الگوی تلقیح شده  27درصد خلر 17 +درصد جو به عنوان الگوی برتر
معرفی شد.
واژههای کلیدی :افت واقعی عملكرد ،پروتئین خام ،خاکستر علوفه ،سودمندی کشت مخلوط ،نسبت رقابت
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Abstract
In order to investigate the forage quantity and quality and advantage of barley- grass pea intercropping
with application of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomus intraradices), a field experiment was conducted
as a randomized complete blocks design (RCBD) with 10 treatments and three replications at the faculty of
Agriculture, University of Maragheh in 2017. Treatments were included planting patterns (sole planting of
grass pea and barley, 75% grass pea+ 25% barley, 50% grass pea+ 50% barley, 25% grass pea+ 75% barley)
with and without mycorrhiza inoculation. The results showed that the greatest barley and grass pea forage yield
were related to monoculture patterns. Also, the highest total forage yield belonged to inoculated pattern of
75% grass pea+ 25% barley. Moreover, the highest forage ASH and crude prptein (CP) was observed in grass
pea monocultures. In addition to, the greatest total crude protein yield was achieved in grass pea monocultures
and inoculated pattern of 75% grass pea+ 25% barley. Also, in all planting patterns, except for 25% grass pea+
75% barley non-inoculated pattern, LER was more than 1. The A, CR and RCC values in barley were higher
than grass pea, indicating that barley was more competitive and dominant than grass pea. The highest AYLbarley,
AYLgrass pea and total AYL were obtained from 75% grass pea+ 25% barley inoculated pattern, while the lowest
AYL values were noted in 25% grass pea+ 75% barley non- inoculated pattern. Also, the highest MAI and
SPI values were recorded for the 75% grass pea+ 25% barley inoculated pattern, indicating that this
intercropping system were the most profitable. Generally, in basis of quantity and quality traits and
agronomical and economical indices, 75% grass pea+ 25% barley inoculated pattern was recommended as
superior pattern.

Keywords: Actual yield loss (AYL), ASH, Crude Protein (CP), Competition Ratio (CR), Intercropping
Advantage.

ارزیابی عملکرد ،کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (...... )Hordeum vulgare L.

883

معدنی و ویتامینهای کافی در مقایسه با مصرف خالص

مقدمه
امروزه روند افزایش تخریب منابع آب ،خاک و محیط

آنها را نشان میدهد (صادقپور و همكاران .)1123

زیست بر اثر کاربرد بیرویه نهادههای شیمیایی در

در مطالعات مختلف بهمنظور ارزیابی سودمندی

کشاورزی رایج موجب توجه محققان به کشاورزی پایدار

کشت مخلوط ،شاخصهایی نظیر نسبت برابری زمین،2

گردیده است .بهبود حاصلخیزی و کنترل فرسایش خاک،

نسبت رقابت ،1شاخص بهرهوری سیستم 3و شاخص

کاهش خسارت آفات ،بیماریها و علفهایهرز ،تثبیت

سودمندی مالی کشت مخلوط 4بیشترین کاربرد را دارند

عملكرد در شرایط نامطلوب و افزایش عملكرد در شرایط

و توانایی رقابت گونهها با برآورد ضرایب ازدحام

مطلوب محیطی ،افزایش کارایی استفاده از منابع محیطی

نسبی ،5افت واقعی عملكرد 9و غالبیت 7مشخص میگردد

و ایجاد تنوع و ثبات در اکوسیستم زراعی از اهداف عمده

(بانیک و همكاران  1119و دهیما و همكاران .)1112

کشاورزی پایدار میباشند (یانگ و همكاران  ،)1124لذا

هریک از این شاخصها در ارزیابی کشت مخلوط

پژوهشگران سعی دارند تا با طراحی و اجرای سامانه-

اطالعات ویژهای را بازگو میکنند .نسبت برابری زمین

های برخوردار از پایداری ،امنیت غذایی را تأمین نمایند.

بیانگر کارایی کشت مخلوط در استفاده از منابع در

از نكتههای حائز اهمیت در نظامهای کشاورزی پایدار،

مقایسه با کشت خالص است .ولی ،این نسبت میزان افت

افزایش تولید محصوالت کشاورزی در زمان و مكان

یا بهبود عملكرد هر یک از گونهها در مخلوط را مشخص

است که در آن بهشكل بهتری از عوامل محیطی بهره-

نمیکند .بانیک و همكاران ( )1119با معرفی شاخص افت

برداری میشود (استولز و نادیاو  .)1124کشت مخلوط

واقعی عملكرد بیان کردند که با استفاده از این شاخص

بهعنوان یكی از سامانههای کشاورزی پایدار در بسیاری

افت یا بهبود عملكرد هر گونه در کشت مخلوط نسبت به

از کشورهای در حال توسعه بهجهت تنوع محصول،

عملكردش در کشت خالص مشخص شده و نسبت به

عملكرد باال و افزایش سود در واحد سطح و زمان از

سایر شاخصها اطالعات دقیقتری در مورد رقابت بین

اهمیت ویژهای برخوردار است .ایجاد تعادل اکولوژیک،

و درون گونهای میدهد .ضریب ازدحام نسبی ،نسبت

بهرهبرداری بیشتر از منابع ،افزایش کمی و کیفی عملكرد

رقابت و غالبیت نیز اگرچه میزان اضافه محصول در

و کاهش خسارت آفات ،بیماریها و علفهای هرز و

مخلوط را نشان نمیدهند ،ولی با اشاره به شدت رقابت

کاهش وابستگی کشاورزان به آفتکشها از اهداف کشت

بین دو گونه در الگوهای مختلف مخلوط ،قضاوت در

.)1112

مورد سودمندی مخلوط را تسهیل خواهند کرد

بررسیها نشان داده است کشت گیاهان لگوم از طریق

(الیتورگایدیس و همكاران  .)1122یلماز و همكاران

بهبود ویژگیهای فیزیكی ،شیمیایی و بیولوژیكی خاک

( )1127با توجه به مقادیر ضریب غالبیت و نسبت رقابتی،

موجب افزایش رشد و بهبود عملكرد گیاهان همراه می-

بیان کردند که در مخلوط جو و ماشک ،گیاه جو رقابتیتر

شوند (بانیک و همكاران  .)1119با توجه به پروتئین پایین

عمل کرده و گیاه غالب شناخته شد و بهدلیل باالتر بودن

علوفه غالت و نیاز دام به غذای مكمل و باارزش ،اهمیت

مقادیر نسبت برابری زمین و شاخص افت واقعی عملكرد

کشت مخلوط غالت و بقوالت در تأمین پروتئین ،مواد

در الگوی 01درصد ماشک 11 +درصد جو ،مخلوط

مخلوط هستند (فرناندزآپارایسیو و همكاران

مناسبی برای دستیابی به حداکثر عملكرد در واحد سطح
1

4

2

5

- Land Equivalent Ratio
- Competition Ratio
3 - System Productivity Index

- Monetary Advantage Intercropping
- Relative Crowding Coefficient
6 - Actual Yield Loss
7
- Aggressivity
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معرفی کردند .عالوه بر این ،دباغ محمدینسب و همكاران

(لمان و همكاران  .)1124همچنین میكوریزا با افزایش

( )1127نیز با بررسی سودمندی کشت مخلوط ذرت و

تثبیت بیولوژیكی نیتروژن و جذب باالتر فسفر قابل

لوبیا به همراه کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی ،به این

دسترس باعث رشد رویشی بیشتر گیاه شده و از طرف

نتیجه رسیدند که استفاده از کود زیستی به جای کود

دیگر با توجه به اثرات مثبتی که بین این دو عنصر وجود

شیمیایی سبب افزایش مجموع عملكرد نسبی و نسبت

دارد باعث بهبود وزن خشک اندام هوایی میشود (کازاتو

برابری زمین گردید که بیانگر افزایش کارایی کشت

و همكاران  .)1121امیرآبادی و همكاران ( )1121دریافتند

مخلوط ذرت و لوبیا با استفاده از کودهای زیستی است.

که همزیستی میكوریزایی با گونه Golumus Intaradices

چاپاگین و رایزمن ( )1124گزارش کردند با کشت مخلوط

باعث افزایش رشد ،عملكرد و ماده خشک ذرت علوفهای

کارآیی استفاده از زمین در مقایسه با کشت خالص -31

شد و غلظت فسفر در اندام هوایی را نیز افزایش داد.

 21درصد افزایش یافت .همچنین مشاهده کردند تعداد

کمائی و همكاران ( )1122با بررسی اثر کاربرد کودهای

گره و میزان تثبیت نیتروژن نخود فرنگی ( Pisum

زیستی ،شیمیایی و آلی بر ویژگیهای کیفی علوفه ماشک

 )sativum L.در کشت مخلوط با جو ( Hordeum

گل خوشهای ( )Vicia villosa L.دریافتند که بیشترین

 )vulgare L.بهترتیب  12-47و  6-22درصد باالتر از

درصد پروتئین خام ( 33/12درصد) ،خاکستر (69/4

کشت خالص نخود فرنگی بود ،که این امر منجر به

درصد) و گوارش پذیری ماده آلی ( 09/22درصد) در

استفاده بیشتری از منابع نیتروژن در کشت مخلوط (-32

تیمار تلفیقی میكوریزا و ریزوبیوم و بیشترین درصد

 22درصد بیشتر از کشت خالص) شد.

گوارشپذیری ماده خشک (44/23درصد) از تیمار تلفیقی

در چند دهه اخیر مصرف بیرویه کودهای شیمیایی

کود میكوریزا و نیتروکسین (حاوی باکتریهای

جهت افزایش عملكرد ،مشكالت بسیاری را از جنبههای

ازتوباکتر و آزوسپریلیوم) حاصل شد .مهرورز و چایی-

اقتصادی و زیست محیطی بهوجود آورده است .یكی از

چی ( )1110نیز گزارش کردند که کاربرد باکتریهای حل

راههای رفع این مشكل ،راهكارهایی مبتنی بر استفاده از

کننده فسفات و قارچ مایكوریزا بهصورت منفرد و تلفیقی

اصول درازمدت کشاورزی اکولوژیک در بوم نظامهای

میتواند باعث افزایش قابل توجه درصد پروتئین و

زراعی میباشد (دباغ محمدی نسب و همكاران .)1127

درصد خاکستر علوفه در گیاه جو (vulgare L.

آرودا و همكاران ( )1123عنوان کردند یكی از ارکان

 )Hordeumشود.

اساسی در کشاورزی پایدار استفاده از کودهای زیستی

با توجه به اهمیت گیاهان علوفهای در تغذیه دام و

با هدف حذف یا کاهش مصرف نهادههای شیمیایی است.

اهمیت کشت مخلوط برای توسعه پایدار تولید غذا

قارچهای مایكوریزآربوسكوالر ،1یكی از انواع کودهای

مخصوصاً در سامانههای کشت با نهادههای خارجی

زیستی بوده و جزء اصلی فلور محیط ریشه گیاهان در

محدود و با توجه به رویكرد جهانی در استفاده از نهاده-

بومنظامهای طبیعی میباشند .کازاتو و همكاران ()1121

های آلی بهجای نهادههای شیمیایی ،پژوهش حاضر با

بیان کردند کیفیت علوفه تریتیكاله بر اثر تلقیح با قارچ

هدف بررسی اثر قارچ مایكوریزا آرباسكوالر بر برخی

میكوریزا ،بهبود چشمگیری نسبت به شاهد داشته است.

صفات کمی و کیفی علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو

عالوه براین شواهد واضحی وجود دارد که قارچ AMF

با خلر اجرا شد.

میتواند به گیاهان برای بدست آوردن عناصری همچون
روی ،فسفر ،آمونیوم ،نیترات ،مس و پتاسیم کمک کند
Arbuscular Mycorrhizal Fungi

1-

ارزیابی عملکرد ،کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (...... )Hordeum vulgare L.
مواد و روش
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طریق قطرهای صورت گرفت .برای اطمینان از کلونیزه

این پژوهش در سال زراعی  2369بهصورت طرح

شدن قارچ ،بیست روز بعد از کشت بهطور تصادفی در

بلوکهای کامل تصادفی با  21تیمار و سه تكرار در

تیمارهای حاوی قارچ ،ریشههای گیاهان را خارج و به

مزرعه تحقیقاتی دانشكده کشاورزی دانشگاه مراغه با

آهستگی تكان داده تا اینكه ریشهها کامالً عاری از خاک

ارتفاع از سطح دریا  2422متر ،طول جغرافیایی  49درجه

شدند .سپس جهت تعیین میزان کلونیزاسیون ریشه ،از

و  29دقیقه شرقی و عرض  32درجه و  14دقیقه شمالی

روش فیلیپس و هایمن ( )2621استفاده شد .جو و خلر

اجرا شد .در این آزمایش بهطور همزمان جو ( Hordeum

بهترتیب در مراحل خمیری و اواسط گلدهی در دهم

 )vulgare. Lرقم والفجر و خلر ()Lathyrus sativus. L

تیرماه در سطحی معادل  4مترمربع برداشت و بعد از

رقم محلی ،با روش کشت درهم و نسبتهای مختلف بذر

تفكیک ،تا ثابت شدن وزن ،گیاهان در سایه نگهداری

دو گیاه (بهصورت جایگزینی) در اول اردیبهشتماه

شدند و سپس عملكرد علوفه خشک هر یک از گیاهان و

کشت شدند .قبل از اجرای آزمایش یک نمونه خاک

عملكرد کل علوفه خشک تعیین گردید .جهت سنجش

(جدول  )2تهیه و نسبت به اندازهگیری عناصر غذایی

پروتئین خام و خاکستر علوفه تولیدی هر کرت (خالص

ماکرو و میكرو در آن اقدام شد .براساس نتایج تجزیه

و مخلوط) 21،گرم از هر کرت به نسبت وزن خشک

خاک ،توصیه کودی شامل  12کیلوگرم در هكتار فسفر

تولیدی انتخاب ،مخلوط و سپس آسیاب شد .میزان

خالص از کود سوپرفسفات تریپل با  49درصد اکسید

خاکستر علوفه با استفاده از روش طیفسنجی مادون

فسفر 0 ،کیلوگرم در هكتار نیتروژن خالص از کود اوره

قرمز نزدیک براساس روش ارائه شده توسط جعفری و

با  49درصد نیتروژن بود .کود سوپرفسفات تریپل در

همكاران ( )1113در آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات جنگلها

پاییز همزمان با شخم عمیق به زمین داده شد و کود اوره

و مراتع کشور و با استفاده از دستگاه  Pertenمدل

هم در زمان کشت به عنوان استارتر مصرف شد .تیمارها

( Inframatic 8620ساخت کشور سوئد) اندازه گیری شد.

شامل الگوهای مختلف کشت (کشت خالص جو ،کشت

همچنین درصد نیتروژن با دستگاه کجلدال اندازهگیری و

خالص خلر 27 ،درصد خلر 17 +درصد جو 71 ،درصد

سپس با ضرب درصد نیتروژن در عدد  9/17میزان

خلر 71 +درصد جو ،نسبت  17درصد خلر 27 +درصد

پروتئین خام علوفه تعیین شد (الیتورگایدیس و همكاران

جو) در حالت تلقیح با قارچ  Glomus intraradicesو عدم

 .)1119عملكرد پروتئین خام کل از حاصلضرب درصد

تلقیح بودند .گونه قارچ مایكوریزایی مورد استفاده در

پروتئین خام هر یک از گیاهان در عملكرد ماده خشک

این تحقیق از کلینیک گیاهپزشكی اسدآباد همدان تهیه شد.

آنها بهدست آمد.

برای تلقیح جو و خلر با قارچ مایكوریزا قبل از کاشت از

همچنین بهمنظور ارزیابی کشت مخلوط از شاخصهای

خاکی که حاوی هیفهای قارچ مایكوریزا ،بقایای ریشه

زیر استفاده شد.

و اسپور (حدود  2111اسپور در هر  21گرم خاک) بود،
در زیر بذر به مقدار  01گرم در هر خط کاشت استفاده

نسبت برابری زمین

شد .تراکم جو و خلر بهترتیب  311و  171بوته در متر

نسبت برابری زمین بر اساس سطح زیر کشت

مربع در نظر گرفته شد .در هر کرت  21خط به فواصل

مشخص میکند که برای بدست آوردن محصول حاصل

 11سانتیمتر و با طول  4متر کشت شد .اولین نوبت

از یک هكتار کشت مخلوط ،چه مقدار از زمین بهصورت

آبیاری بالفاصله بعد از کاشت انجام گرفت .آبیاریهای

خالص مورد نیاز است تا همان مقدار محصول برداشت

بعدی برحسب شرایط منطقه و هر  21روز یکبار به

شود (ژانگ و همكاران .)1122
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حقانینیا ،جوانمرد و...
)LER = (Ybg/Ybb)+ (Ygb/Ygg

(رابطه )2

کاهش يا افزيش واقعی عملکرد

در این رابطه  Ybgو  Ygbبهترتیب عملكرد جو و خلر در

برای ارزیابی هر یک از گیاهان در کشت مخلوط و

کشت مخلوط و  Ybbو  Yggبهترتیب عملكرد جو و خلر در

همچنین رقابت بین و درونگونهای اجزای مخلوط از

کشت خالص میباشند.

شاخص کاهش یا افزایش واقعی عملكرد استفاده گردید.

نسبت رقابت

این شاخص میزان کاهش یا افزایش واقعی عملكرد هر

شاخصی مهم برای شناسایی درجه رقابت یک گیاه در

یک از اجزای مخلوط را در مقایسه با کشت خالص

مقابل گیاه دیگر است (بانیک و همكاران .)1119

مربوطه براساس نسبتهای کشت نشان میدهد (ژانگ و

(رابطه )1

)CRb = (LERb/LERg)×(Zgb/Zbg

(رابطه )3

)CRg = (LERg/LERb) (Zbg/Zgb

همكاران .)1122
AYL = AYLb+AYLg

(رابطه )6

 Ybgو  Ygbبهترتیب عملكرد جو و خلر در کشت مخلوط،

(رابطه )21

AYLb = ((Ybg/Zbg)/(Ybb/Zbb)) – 1

 Ybbو  Yggبهترتیب عملكرد جو و خلر در کشت خالص،

(رابطه )22

AYLg = ((Ygb/Zgb)/(Ygg/Zgg) – 1

 Zbgو  Zgbبهترتیب نسبت جو و خلر در کشت مخلوط.

در این رابطه  AYLb ،AYLو  AYLgبهترتیب کاهش یا

ضريب ازدحام نسبی

افزایش واقعی عملكرد کل ،کاهش یا افزایش واقعی

همچنین برای تعیین میزان رقابت بین گیاهان و غالبیت

عملكرد جو و خلر در الگوهای مختلف کشت مخلوط می-

نسبی یک گونه بر گونه دیگر در کشت مخلوط ،از

باشد .مقادیر مثبت و منفی شاخص سودمندی و یا عدم

شاخص ضریب ازدحام نسبی استفاده شد (دباغ محمدی-

مزیت کشت مخلوط را نسبت به کشت خالص گیاهان را

نسب و همكاران .)1122

نشان میدهد .بهنوعی افزایش و یا کاهش محصول هر

(رابطه )4

K = Kb×Kg

یک از گیاهان را در مقایسه با محصول پیشبینی شده

(رابطه )7

)Kb = (Ybg×Zgb)/(Ybb–Ybg) (Zbg

ارزیابی میکند و گیاهان غالب و مغلوب را در کشت

(رابطه )9

)Kg = (Ygb×Zbg)/(Ygg–Ygb) (Zgb

مخلوط مشخص میسازد (ژانگ و همكاران .)1122

 Kbو  Kgبهترتیب ضریب ازدحام نسبی جو و خلر.

جهت تعیین سودمندی اقتصادی کشتهای مخلوط از

غالبیت

شاخصهای بهرهوری سیستم و سودمندی مالی طبق

ضریب غالبیت ،میزان غالبیت گیاهان را نسبت به همدیگر

روابط زیر استفاده شد (ژانگ و همكاران  1122و

در کشت مخلوط نشان میدهد (هاگارد نیلسن و همكاران

الیتورگایدیس و همكاران )1122

.)1116
(رابطه )2

)Ab = (Ybg/Ybb×Zbg) – (Ygb/Ygg×Zgb

(رابطه )0

)Ag = (Ygb/Ygg×Zgb) – (Ybg/Ybb×Zbg

(رابطه )21

)SPI= (Ybb/Ygg)×(Ybg+Ygb

(رایطه )23

MAI = (Ybg×Pb+Ygb×Pg)×(LER)1/LER

در نهایت بعد از اطمینان از نرمال بودن دادهها ،تجزیه
در این رابطه  Abو  Agبهترتیب ضریب غالبیت برای جو

واریانس توسط نرمافزار  MSTAT-Cو مقایسه

و خلر در الگوهای مختلف کشت مخلوط میباشد.

میانگینها با استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال 7
درصد و رسم نمودارها با نرمافزار  Excelصورت
پذیرفت.

ارزیابی عملکرد ،کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (...... )Hordeum vulgare L.
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جدول  -1نتیجه آزمون خاک محل اجرای آزمايش
بافت

سیلت

خاک

رسی
سیلتی

شن

رس

الكتریكی

()%
71

21

هدایت

اسیدیته

نیتروژن

فسفر قابل

پتاسیم قابل

کربن

منگنز

آهن

روی

()%

جذب

جذب

آلی

(mg.

(mg.

(mg.

()mg.kg-1

()mg.kg-1

()%

)kg-1

)kg-1

)kg-1

2/79

341

1/64

2/29

2/49

2/11

)(dS.m-1

41

1/02

0/22

1/10

نتايج و بحث
عملکرد علوفه خشک جو و نسبت آن

آربوسكوالر بهواسطه انشعابات میسیلیومی خود

عملكرد علوفه خشک جو و سهم آن در کشت مخلوط

سطحی اضافه را برای جذب آب و مواد غذایی بوجود

تحت تأثیر معنیدار الگوهای مختلف کشت قرار گرفتند

آورده و در نتیجه دریافت آب و مواد غذایی افزایش و

(جدول  .)1نتایج نشان داد که هر چه سهم جو در الگوهای

بهتبع آن فرآیند فتوسنتز و تولید ماده خشک نیز بهبود

کشت افزایش یابد عملكرد علوفه خشک آن نیز افزایش

مییابد (ویسانی و همكاران  .)1129همچنین بومسما و

پیدا میکند (شكل  .)2بهطوریکه بیشترین میزان عملكرد

وین ( )1110افزایش عملكرد علوفه ذرت را به افزایش

علوفه خشک جو به تیمارهای کشت خالص تلقیح شده

جذب آب و مواد غذایی و انتقال بهتر این مواد در

( 417گرم در متر مربع) و تلقیح نشده ( 364/3گرم در

اندامهای گیاهی و همچنین افزایش فتوسنتز گیاه که منجر

متر مربع) آن مربوط بود .الگوهای تلقیح شده  17درصد

به ساخته شدن مواد فتوسنتزی بیشتری میشود ،نسبت

خلر 27 +درصد جو ( 122/0گرم در متر مربع) 71،درصد

دادند .ویسانی و همكاران ( )1129بیان کردند کاربرد

خلر 71 +درصد جو ( 122/03گرم در متر مربع) و تیمار

گونههای مختلف قارچ مایكوریزا ممكن است از طریق

تلقیح نشده  71درصد خلر 71 +درصد جو ( 127/13گرم

افزایش سطح جذب ریشهها (نفوذ میسلیوم قارچها و

در متر مربع) در رتبه بعدی واقع شدند .کمترین میزان

افزایش سطح تماس با خاک) موجب افزایش دسترسی

علوقه خشک جو نیز به الگوی تلقیح شده  27درصد خلر+

گیاهان لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.و شوید

 17درصد جو ( )227/13تعلق داشت (شكل  .)1قارچهای

( )Anethum graveolens L.به آب و مواد غذایی شده و

مایكوریزا پس از همزیست شدن با گیاهان میزبان بر

از این طریق ،افزایش وزن خشک اندامهای مختلف و

جنبههای مختلف فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی گیاه اثر

عملكرد گیاه را باعث گردیده باشد .حمزهیی و صادقی

میگذارند و موجب افزایش رشد و نمو میشوند .یكی از

( )1123بیان کردند که قارچ مایكوریزا از طریق برقراری

دالیل افزایش عملكرد گیاهانی که با مایكوریزا تلقیح می-

همزیستی با ریشة گیاه سورگوم ،میتواند فسفر و آب را

شوند ،این است که این قارچها موجب افزایش فتوسنتز

از خاک جذب و آن را در اختیار گیاه قرار دهد و در نتیجه

در گیاه میزبان میشوند .دلیل این امر را به افزایش غلظت

رشد گیاه بهبود یابد .عالوه بر این ،هنگامی که لگومها

نیتروژن برگ و بهتبع آن افزایش مقدار کلروفیل سیستم

همراه با گیاهان دیگر بهصورت مخلوط کشت میشوند،

فتوسنتزی و افزایش راندمان فسفر فتوسنتزی ،افزایش

نیتروژن تثبیت شده توسط این دسته از گیاهان در خاک

فعالیت آنزیمهای مانند نیترات ریداکتاز ،نیتروژناز و

میتواند به گیاه همراه در کشت مخلوط منتقل و در نتیجه

گلوتامین سینتتاز در گیاه میزبان نسبت دادند (استردا-

منجر به افزایش محصول آن گردد (بانیک و همكاران

لونا و دیویس  .)1113بهنظر میرسد قارچ مایكوریزا

.)1119
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حقانینیا ،جوانمرد و...

جدول  -2نتايج تجزيه واريانس و مقايسات گروهی نسبت و عملکرد علوفه در کشت مخلوط جو -خلر با
کاربرد قارچ مايکوريزا
منابع تغییر

درجه
آزادی

میانگین مربعات
عملكرد علوفه جو

عملكرد علوفه خلر

ns

تكرار

1

تیمار

2

12122/11

T1 vs T5

2

ns

T1 vs T2+T3+T4

2

**

ns

21179/17

2272/7

**

**

11337/21

*

2421/9

071/3

24124/9

ns

ns

13/33

**213432/9
**

سهم جو

سهم خلر

2321303/6

**

1/1112

**

2629/1

13/33

**2772/96
ns

1/1112

**

3903/1

T5 vs T6+T7+T8

2

**47194/1

**1372042/2

**7023/2

**7301/2

T2 vs T6

2

1196/0ns

**366134/3

**166/6

**166/6

T3 vs T7

2

*22/2

9134/4ns

1/6ns

1/6ns

T4 vs T8

2

214/2ns

*216263/4

*244/3

*244/3

T2+T3+T4 vs T6+T7+T8

2

ns

307/4

**

*

**

24

خطای آزمایش

312/1

391729/7

312/1

2276/12

20442/22

22/112

22/112

22/0

22/62

2/16

9/14

ضریب تغییرات (درصد)

 ** ،nsو * بهترتیب عدم معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  2و  7درصد :T1 .کشت خالص جو با مایكوریزا :T2 ،کشت خالص خلر با مابكوریزا،
 27 :T3درصد خلر 17 +درصد جو با مایكوریزا 71 :T4 ،درصد خلر 71 +درصد جو با مایكوریزا 17 :T5 ،درصد خلر 27 +درصد جو با مایكوریزا،
 :T6کشت خالص جو بدون مایكوریزا :T7 ،کشت خالص خلر بدون مایكوریزا 27 :T8 ،درصد خلر 17 +درصد جو بدون مایكوریزا 71 :T9 ،درصد
خلر 71 +درصد جو بدون مایكوریزا 17 :T10 ،درصد خلر 27 +درصد جو بدون مایكوریزا.

عدم تلقیح

140

تلقیح

a

a

120

b

c

80

cd c

d
e

e

60
40

نسبت جو (درصد)

100

20
0
25%G+75%B

50%G+50%B

75%G+25%B

B

الگوی کشت

شکل  -1نسبت جو در الگوهای مختلف کشت
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد میباشد.
 :Bجو :G ،خلر

ارزیابی عملکرد ،کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (...... )Hordeum vulgare L.
عدم تلقیح

883
600

تلقیح

a
bc

b

400

b

b
cd

300

d
200

عملكرد جو (گرم در متر مربع)

a

500

100
0
75%G+25%B 50%G+50%B 25%G+75%B

B

الگوی کشت

شکل  -2عملکرد علوفه خشک جو در الگوهای مختلف کشت
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد میباشد :B .جو :G ،خلر

عملکرد علوفه خشک خلر و نسبت آن

همچنین میتوان بیان کرد مایكوریزا از طریق بهبود گره-

عملكرد علوفه خشک خلر و سهم آن در کشت مخلوط

زایی در نتیجه تأمین فسفر مورد نیاز باعث افزایش تثبیت

تحت تأثیر معنیدار الگوهای مختلف کشت واقع شدند

نیتروژن و بهتبع آن موجب افزایش رشد و نمو گیاه خلر

(جدول  .)1مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین علوفه

شده است (استردا -لونا و دیویس  .)1113در تطابق با

خشک خلر در الگوهای خالص خلر تلقیح شده (2012/4

این نتایج ،تانگ ژیان و همكاران ( )1121افزایش عملكرد

گرم در متر مربع) و عدم تلقیح ( 2262/91گرم در متر

ماش ( )Vigna radiate L.در کشت مخلوط با برنج را به

مربع) و بعد از آن در الگوی  27درصد خلر 17 +درصد

افزایش تعداد و وزن خشک گرههای آن بر اثر تلقیح

جو تلقیح شده ( 2471/42گرم در متر مربع) مشاهده شد.

مایكوریزایی نسبت دادند .بهطوریکه میزان نیتروژن،

کمترین میزان عملكرد علوفه خلر نیز به الگوی  17درصد

فسفر و آهن در گرههای ماش تلقیح شده با قارچ

خلر 27 +درصد جو بدون مایكوریزا ( 736/02گرم در

مایكوریزرا به ترتیب  96/74 ،01/24و  39/91درصد

متر مربع) تعلق داشت (شكل  .)3همچنین نتایج نشان داد

نسبت به عدم تلقیح افزایش یافت .قارچ مایكوریزا ارتباط

که با کاربرد مایكوریزا ،سهم خلر در کشت مخلوط

آب با گیاه میزبان را با افزایش هدایت هیدرولیكی خاک،

افزایش و بهتبع آن عملكرد علوفه نیز افزایش پیدا کرد

افزایش نسبت تعرق ،کاهش مقاومت روزنهای با تغییر در

(شكل  .)4از آنجایی که قارچ مایكوریزا باعث تحریک

تعادل هورمونهای گیاهی بهبود میبخشد .بنابراین ،از

ترشح هورمونها و افزایش جذب فسفر گیاه میشود و

این طریق محدودیتهای حاصل از خشكی را میتواند

با توجه به نقش اکسین در انگیزش ریشههای نابجا و

برطرف و باعث افزایش عملكرد شود (باوم و همكاران

نقش فسفر در بهبود ریشهزایی و افزایش عمق ریشهها،

 .)1127کمائی و همكاران ( )1122نیز گزارش کردند اثر

افزایش عملكرد علوفه خشک خلر در نتیجه تلقیح قارچ

کاربرد انواع میكروارگانیسم و کود بر عملكرد علوفه

مایكوریزا قابل پیشبینی است (دروگه و همكاران .)1112

خشک ماشک گل خوشهای معنیدار بود و تلقیح دوگانه
کود زیستی ریزوبیوم و میكوریزا نسبت به شاهد 32/06
درصد افزایش عملكرد داشت.
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شکل  -3عملکرد خلر در الگوهای مختلف کشت
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد میباشد :B .جو :G ،خلر
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شکل  -4نسبت خلر در الگوهای مختلف کشت
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد میباشد :B .جو :G ،خلر

عملکرد کل علوفه

نشده ( 364/33گرم در متر مربع) و جو تلقیح شده با

عملكرد کل علوفه تحت تأثیر معنیدار الگوهای

مایكوریزا ( 417گرم در متر مربع) تعلق داشت (شكل .)7

مختلف کاشت قرار گرفت (جدول  .)3بیشترین میزان

همچنین نتایج نشان داد که تلقیح با مایكوریزا باعث

عملكرد کل علوفه ( 903/4گرم در متر مربع) در الگوی

افزایش عملكرد کل علوفه شده  ،بهطوریکه تلقیح با

 27درصد خلر 17 +درصد جو تلقیح شده بدون تفاوت

مایكوریزا در الگوهای کشت خالص جو ،کشت خالص

معنیدار با الگوهای خالص خلر تلقیح شده ( 932/7گرم

خلر 27 ،درصد خلر 17 +درصد جو 71 ،درصد خلر71 +

در متر مربع) ،خالص خلر بدون تلقیح ( 916/29گرم در

درصد جو و  17درصد خلر 27 +درصد جو بهترتیب

متر مربع) و الگوی  71درصد خلر 71 +درصد جو تلقیح

موجب افزایش  4/32 ،19 ،2/12 ،2و  11درصد عملكرد

شده ( 762/3گرم در متر مربع) مشاهده شد .کمترین

کل علوفه نسبت به الگوهای بدون تلقیح شده است.

عملكرد کل علوفه نیز به الگوهای کشت خالص جو تلقیح

کاربرد گونههای مختلف قارچ مایكوریزا از طریق افزایش

ارزیابی عملکرد ،کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (...... )Hordeum vulgare L.
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سطح جذب ریشهها (نفوذ میسلیوم قارچها و افزایش

سورگوم را به افزایش سرعت فتوسنتزی در گیاهان

سطح تماس با خاک) موجب افزایش دسترسی گیاه به آب

مایكوریزایی نسبت دادند .افزایش سرعت فتوسنتز در

و مواد غذایی شده و از طریق تأثیر بر تخصیص و انتقال

گیاهان مایكوریزایی به دلیل افزایش وزن مخصوص

عناصر غذایی بین ریشه و ساقه ،افزایش وزن خشک و

برگ ،فعالیت بیشتر آنزیم روبیسكو و میزان انتقال

عملكرد گیاه را باعث میشوند (ویسانی و همكاران

الكترون نسبت داده میشود (لمان و همكاران .)1124

 .)1129عالوه بر این ،قارچ میكوریز جذب عناصر غذایی،

عالوه بر این ،عملكرد در کشت مخلوط بهدلیل استفاده

بهویژه فسفر و عناصر کممصرف نظیر روی و مس را

مؤثرتر از نور ،اثرات آللوپاتیک بر روی علفهای هرز و

بهبود میبخشند و باعث تحریک رشد و کاهش اثرات

انتقال نیتروژن تثبیت شده به گیاه همراه (استولز و نادیاو

تنشهای محیطی روی گیاه میزبان میشوند و از طریق

 )1124افزایش مییابد .از دالیل افزایش رشد در سیستم-

افزایش زیست توده با فراهم کردن عناصر غذایی توسط

های کشت مخلوط لگوم با غیرلگوم انتقال مستقیم و

هیفها و یا بهبود رشد ریشه و همچنین افزایش

غیرمستقیم نیتروژن تثبیت شده توسط گونه لگوم به

آسیمیالسیون مواد فتوسنتزی در ساقه بهدلیل افزایش

غیرلگوم میباشد (هاگارد نیلسن و همكاران .)1116

سطح برگ و در نتیجه افزایش ظرفیت فتوسنتزی ،می-

همچنین افزایش تولید گیاهان علوفهای در کشت مخلوط

توانند با انتقال مجدد این مواد فتوسنتزی از منبع به

نسبت به کشت خالص را میتوان به کاهش رقابت

مخزن ،عملكرد گیاه را بهبود ببخشند (بومسما و وین

درونگونهای و تفاوت در شبكه ریشه این گیاهان در

 .)1110حمزهئی و صادقیمیآبادی ( )1123با تلقیح

استفاده مطلوب از شرایط محیطی نسبت داد .گیاه جو با

سورگوم با دو گونه قارچ موسه و اینترارادیسز عنوان

ریشههای سطحی و افشان در مجاورت گیاهان علوفهای

کردند که بیشترین وزن خشک ( 2291گرم بر متر مربع)

دارای ریشههای عمیق باعث میشود که ریشه این

به تیمار تلقیح شده با قارچ گونه موسه تعلق داشت.

گیاهان در طبقات مختلف خاک پراکنده و در مجموع آب

همچنین آنان بیان کردند که گونههای قارچ مایكوریزا در

و مواد غذایی بیشتری از یک حجم معینی خاک جذب کنند

مقایسه با تیمار بدون تلقیح وزن خشک کل را افزایش

(المعی هروانی  .)1123همچنین التاتی و همكاران ()1129

دادند ،ولی بین گونه موسه و اینترارادیسز از نظر وزن

افزایش بیوماس ریشه و اندام هوایی ذرت در کشت

خشک کل تفاوتی وجود نداشت .آنان بهبود عملكرد علوفه

مخلوط را به اثر مساعدتی و مكملی باقال نسبت دادند.
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شکل  -5عملکرد کل علوفه در الگوهای مختلف کشت
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد میباشد :Bm .کشت خالص
جو :Gm ،کشت خالص خلر.

حقانینیا ،جوانمرد و...

838
خاکستر علوفه

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /3پاییز 7331
خاکستر گیاه افزایش پیدا میکند (بومسما و وین .)1110

درصد خاکستر بیانگر مقدار مواد معدنی موجود

همچنین میكروارگانیسمها با استقرار در منطقه ریزوسفر

(کلسیم ،منیزیم ،فسفر ،پتاسیم ،روی و منگنز) در بافت-

از ترشحات ریشه استفاده نموده و با تغییر  pHو یا

های گیاهی است هر چه درصد خاکستر بیشتر باشد گیاه

ترشح آنزیمها ،شرایط را برای تبدیل فسفر نامحلول به-

مواد معدنی بیشتری را در اختیار دام قرار میدهد و لذا

شكل قابل استفاده فراهم میسازند (باوم و همكاران

ارزش غذایی علوفه برای دام بیشتر میشود (یلماز و

 .)1127بهعالوه این ریزسازوارهها نقش مهمی در

همكاران  .)1127نتایج تجزیه واریانس و مقایسات

باالبردن همبستگی بین جذب عناصری مانند فسفر،

گروهی (جدول  ) 3نشان داد که بین تیمارهای مختلف

پتاسیم ،کلسیم و نیتروژن دارند که باعث افزایش میزان

آزمایش از لحاظ میزان خاکستر تفاوت معنیداری در

خاکستر علوفه خواهند شد .مهرورز و چاییچی ()1110

سطح احتمال یک درصد وجود داشت .بیشترین میزان

گزارش کردند که کاربرد باکتریهای حل کننده فسفات و

خاکستر به الگوی کشت خالص خلر تلقیح شده ( 220گرم

قارچهای مایكوریزا بهصورت منفرد و تلفیقی میتوانند

در متر مربع) و خلر تلقیح نشده ( 224/7گرم در متر

باعث افزایش درصد خاکستر شوند .عالوه بر این با

مربع) تعلق داشت .سپس الگوهای  27درصد خلر17 +

افزایش سهم خلر در الگوهای کشت ،درصد خاکستر نیز

درصد جو تلقیح شده ( 211گرم در متر مربع) و 27

افزایش یافت .استولز و نادیاو ( )1124در کشت مخلوط

درصد خلر 17 +درصد جو بدون تلقیح ( 60/12گرم در

ذرت با باقال گزارش کردند که بیشترین ( 74/1گرم بر

متر مربع) قرار داشتند .کمترین میزان خاکستر به کشت

کیلوگرم ماده خشک) و کمترین ( 37/1گرم بر کیلوگرم

خالص جو تلقیح نشده ( 99/23گرم در متر مربع) و الگوی

ماده خشک) میزان خاکستر علوفه بهترتیب به کشت

کشت  17درصد خلر 27 +درصد جو بدون تلقیح (20/72

خالص باقال بدون مصرف کود نیتروژن و کشت خالص

گرم در متر مربع) تعلق داشت (شكل  .)9همچنین مشاهده

ذرت با مصرف  211کیلوگرم در هكتار نیتروژن مربوط

شد تلقیح با مایكوریزا در الگوهای کشت خالص جو،

بود .علوفه حاصل از مخلوط ذرت و باقال با کاربرد 91

کشت خالص خلر 71 ،درصد خلر 71 +درصد جو17 ،

کیلوگرم در هكتار کود نیتروژنه با میانگین  44/2گرم بر

درصد خلر 27 +درصد جو نسبت به عدم تلقیح ،بهترتیب

کیلوگرم ماده خشک در رتبه وسط قرار گرفت .همچنین

 7/24 ،3/7 ،10/02و  22/64درصد میزان خاکستر علوفه

کیانی و همكاران ( )1124دریافتند که بیشترین و کمترین

را افزایش داد .اورتاس و همكاران ( )1122افزایش

میزان خاکستر به ترتیب در کشتهای خالص رازیانه

خاکستر را به جذب بهتر عناصر غذایی ،افزایش هدایت

( 6/00درصد) و جو ( 2/4درصد) حاصل شد .آنها علت

هیدرولیكی خاک ،افزایش نسبت تعرق ،تعداد بیشتر و

را اینگونه بیان کردند که در بین دو گیاه جو و رازیانه

بزرگتر دستجات غالف آوندی کلروپالست در برگ و

( ،)Foeniculum vulgare L.میزان خاکستر رازیانه

کاهش مقاومت روزنهای با تغییر در تعادل هورمونی در

بیشتر بود به نوعی که با افزایش نسبت رازیانه در کشت

نتیجه تلقیح مایكوریزایی نسبت دادند .قارچهای

مخلوط ،بر میزان خاکستر علوفه افزوده شد .نخزری

مایكوریزا با داشتن شبكه هیفی گسترده و افزایش سطح

مقدم و همكاران ( )1116نیز گزارش کردند که کشت

و سرعت جذب ریشه ،کارایی گیاهان را در جذب آب و

مخلوط ،درصد خاکستر علوفه را نسبت به کشت خالص

عناصر غذایی بهویژه عناصر کم تحرک فسفر ،روی ،مس

گیاه دارای خاکستر کم افزایش و نسبت به کشت خالص

و سایر عناصر معدنی افزایش داده و در نتیجه میزان

گیاه دارای خاکستر زیاد ،کاهش میدهد.

ارزیابی عملکرد ،کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (...... )Hordeum vulgare L.
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جدول  -3نتايج تجزيه واريانس و مقايسات گروهی عملکرد کل علوفه خشک ،عملکرد کل پروتئین خام ،خاکستر و پروتئین خام
در کشت مخلوط جو -خلر با کاربرد قارچ مايکوريزا
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی

عملكرد کل علوفه خشک

عملكرد کل پروتئین خام
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3223/74

216/32
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10/77

21/24

21/69

2/14

7/22

ضریب تغییرات (درصد)

 ** ،nsو * بهترتیب عدم معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  2و  7درصد :T1 .کشت خالص جو با مایكوریزا :T2 ،کشت خالص خلر با مابكوریزا،
 27 :T3درصد خلر 17 +درصد جو با مایكوریزا 71 :T4 ،درصد خلر 71 +درصد جو با مایكوریزا 17 :T5 ،درصد خلر 27 +درصد جو با مایكوریزا،
 :T6کشت خالص جو بدون مایكوریزا :T7 ،کشت خالص خلر بدون مایكوریزا 27 :T8 ،درصد خلر 17 +درصد جو بدون مایكوریزا 71 :T9 ،درصد
خلر 71 +درصد جو بدون مایكوریزا 17 :T10 ،درصد خلر 27 +درصد جو بدون مایكوریزا.
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شکل  -6میانگین خاکستر علوفه در الگوهای مختلف کشت
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار بین الگوهای کشت بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد میباشد:Bm .
کشت خالص جو :Gm ،کشت خالص خلر

832

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /3پاییز 7331

حقانینیا ،جوانمرد و...

افزایش سهم خلر در مخلوط تا رسیدن به  211درصد

پروتئین خام کل
تجمع پروتئین خام در بافتهای گیاهی یكی از

خلر ،عملكرد کیفی علوفه از طریق افزایش میزان پروتئین

مهمترین ویژگیهای کیفی گیاهان علوفهای میباشد که

خام افزایش یافت .استولز و نادیاو ( )1124مشاهده

همواره برای ارزیابی کیفیت علوفه بهویژه در نظامهای

کردند که میزان پروتئین خام علوفه حاصل از کشت

کشت مخلوط مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج بدست

خالص باقال و مخلوط باقال و ذرت با کاربرد  91کیلوگرم

آمده از جدول تجزیه واریانس و مقایسات گروهی (جدول

کود نیتروژن بهترتیب  111/93و  96/04درصد بیشتر از

 )3نشان داد که بین الگوهای مختلف کشت از لحاظ

کشت خالص ذرت با کاربرد  211کیلوگرم کود نیتروژن

پروتئین خام در سطح احتمال یک درصد تفاوت

بود .همچنین نظری و همكاران ( )1124نیز کمترین

معنیداری وجود داشت .باالترین میزان پروتئین خام به

پروتئین خام را در کشت خالص ذرت بدون گیاه پوششی

الگوهای کشت خالص خلر تلقیح ( 132/2گرم در متر

مشاهده کردند و دلیل آن را به افزایش زیست توده

مربع) و خلر تلقیح نشده ( 111/2گرم در متر مربع)

علفهایهرز در این تیمار و نبود یک گیاه لگوم که سبب

مربوط بود .پس از آن الگوهای  27درصد خلر17 +

افزایش نیتروژن خاک گردد ،نسبت دادند .زیرا با افزایش

درصد جو تلقیح شده ( 113/6گرم در متر مربع) و 27

جذب نیتروژن ،سطح برگ و نسبت برگ به ساقه افزایش

درصد خلر 17 +درصد جو بدون تلقیح ( 112/1گرم در

در نتیجه میزان پروتئین و بخشهای خشبی و لیگنینی

متر مربع) قرار داشتند .کمترین میزان پروتئین خام نیز

علوفه بهترتیب افزایش و کاهش مییابند (هاوگارد نیلسن

به کشت خالص جو تلقیح نشده ( 94/23گرم در متر

و همكاران  1116و الیتورگایدیس و همكاران  .)1119در

مربع) و کشت خالص جو تلقیح شده با مایكوریزا (20/12

تطابق با این نتایج ،سابیا و همكاران ( )1127مشاهده

گرم در متر مربع) تعلق داشت (شكل  .)2بهطور کلی

کردند که علوفه جو تلقیح شده با مایكوریزا دارای

میتوان نتیجه گرفت قارچ مایكوریزا میزان پروتئین خام

پروتئین خام بیشتر و  2ADFو  ADLکمتری نسبت به

علوفه را افزایش داده است ،بهطوریکه تلقیح با مایكوریزا

عدم تلقیح بود .دلیل آنرا به افزایش هدایت الكتریكی

در الگوهای کشت خالص جو ،خالص خلر 27 ،درصد

ریشه ،بهبود تنظیم روزنهای ،تنظیم اسمزی گیاه میزبان

خلر 17 +درصد جو 71،درصد خلر 71 +درصد جو ،و

و تماس بیشتر ریشه با منافذ خاک از طریق ریسهها

 17درصد خلر 27 +درصد جو ،میزان پروتئین خام را

نسبت دادند .همچنین از آنجاییکه غلظت پروتئین با

بهترتیب  7/31 ،1/66 ،2/21 ،12/02و  24/10درصد

غلظت نیتروژن گیاه ارتباط مستقیم دارد ،جذب بیشتر

نسبت به عدم تلقیح افزایش داده است .عالوه بر این ،در

نیتروژن در کشت مخلوط میتواند موجب افزایش غلظت

نسبتهای کاشت با افزایش سهم جو و در نتیجه افزایش

پروتئین در کشت مخلوط گردد .هاوگارد نیلسن و

میزان فیبر خام ،درصد پروتئین خام علوفه کاهش

همكاران ( )1116به این نتیجه رسیدند که میزان غلظت

مییابد .زیرا بین درصد پروتئین خام و درصد فیبر رابطه

نیتروژن در اندامهای هوایی کشت مخلوط جو و نخود

معكوسی وجود دارد (صادقپور و همكاران  .)1123نقی-

( )Pisum sativum L.در حدود  3برابر میزان تجمع

زاده و گلوی ( )1123نتیجه گرفتند با کاهش سهم ذرت و

نیتروژن در کشت خالص جو میباشد و افزایش تجمع
نیتروژن به افزایش درصد پروتئین خام منجر میگردد.

- Acid Detergent Fiber

1

ارزیابی عملکرد ،کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (...... )Hordeum vulgare L.
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شکل  -7میانگین پروتئین خام علوفه در الگوهای مختلف کشت
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد میباشد :Bm .کشت
خالص جو :Gm ،کشت خالص خلر

عملکرد کل پروتئین خام

میشود .درصد پروتئین بهتنهایی نمیتواند معرف کیفیت

نتایج تجزیه واریانس و مقایسات گروهی (جدول )3

علوفه باشد زیرا ممكن است درصد پروتئین باال بر اثر

بیانگر تفاوت معنیدار بین الگوهای مختلف کشت از لحاظ

پایین بودن عملكرد تولیدی ،چندان قابل توجه نباشد و یا

عملكرد کل پروتئین خام در سطح احتمال یک درصد

ممكن است گیاهی با درصد پروتئین کم ولی تولید ماده

میباشد .بیشترین میزان عملكرد کل پروتئین خام به

خشک باالتر ،پروتئین بیشتری تولید کرده و در نتیجه

الگوهای کشت خالص خلر تلقیح شده ( 272/193گرم در

اهمیت بیشتری داشته باشد .بنابراین عملكرد پروتئین در

متر مربع) 27 ،درصد خلر 17 +درصد جو تلقیح شده

هكتار که برآیندی از عملكرد ماده خشک و درصد

( 236/422گرم در متر مربع) و خالص خلر بدون تلقیح

پروتئین میباشد ،دارای اهمیت زیادی در تعیین ارزش

( 230/14گرم در متر مربع) تعلق داشت .کمترین میزان

کیفی گیاهان علوفهای است (التاتی و همكاران .)1129

عملكرد کل پروتئین خام نیز مربوط به الگوهای کشت

گزارش شده است که فعالیت میكروارگانیسمهای مفید

خالص جو تلقیح نشده ( 17/79گرم در متر مربع) و جو

خاک نظیر قارچهای میكوریزی ومیكروارگانیزمهای حل

تلقیح شده با مایكوریزا ( 33/122گرم در متر مربع) بود

کننده فسفات در جهت فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز

(شكل  .)0مشاهده میشود با افزایش سهم خلر در کشت

گیاه مانند نیتروژن ،فسفر و پتاسیم محلول عمل نموده و

مخلوط و همچنین تلقیح با مایكوریزا میزان عملكرد کل

سبب افزایش پروتئین و بهبود عملكرد گیاهان زراعی می-

پروتئین خام افزایش یافته است .بهطوریکه تلقیح با

شود )بومسما و وین  .)1110با توجه به همبستگی مثبت

مایكوریزا در الگوهای کشت خالص جو ،کشت خالص

بین عملكرد کل ماده خشک و عملكرد پروتئین خام و با

خلر 27 ،درصد خلر 17 +درصد جو 71 ،درصد خلر71 +

توجه به افزایش عملكرد کل ماده خشک در کشت مخلوط،

درصد جو و  17درصد خلر 27 +درصد جو بهترتیب

افزایش عملكرد کل پروتئین خام قابل انتظار است

موجب افزایش  6/60 ،12/99 ،6/43 ،19/19و 36/16

(لیتورگایدیس و همكاران  .)1119اختالف در عملكرد

درصد عملكرد کل پروتئین خام نسبت به عدم تلقیح شده

پروتئین خام گیاهان علوفهای را میتوان به تفاوت در

است .درصد پروتئین در علوفه از نظر قابلیت هضم زیاد

عملكرد علوفه خشک و همچنین میزان غلظت نیتروژن در

آن ،غالبأ بهعنوان شاخصی از قابلیت هضم در نظر گرفته

بافت اندامهای هوایی این گیاهان نسبت داد (المعی
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الگوی کشت

شکل  -8عملکرد پروتئین خام علوفه در الگوهای مختلف کشت
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد میباشد Bm: .کشت
خالص جو :Gm ،کشت خالص خلر

هروانی  .)1123نتایج مشابهی مبنی بر افزایش چشمگیر

 71درصد خلر 71 +درصد جو ( )2/27-2/22تعلق داشت.

عملكرد پروتئین خام علوفه بر اثر ترکیب لگوم با گراس

این بدان معنی است که دو گیاه در این الگوهای کشت

توسط پلیكانو و همكاران ( )1127گزارش شده است.

مخلوط توانستهاند با کارایی بیشتری از امكانات موجود
بهرهبرداری کرده و بیوماس علوفهای و سودمندی

شاخص های زراعی

زراعی بیشتری نسبت به کشت خالص هر یک از گیاهان

نسبت برابری زمین

حاصل شود .دلیل آن به احتمال زیاد به مهیابودن

نسبت برابری زمین جزیی بیانگر نحوه اثر متقابل هر

آشیانهای اکولوژیكی مناسب ،تفاوت سیستم ریشهای و

یک از گیاهان بر یكدیگر و تأثیرپذیری هر یک از آنها در

تفاوت مورفولوژی دو گیاه و در نتیجه استفاده حداکثری

نتیجه کشت مخلوط میباشد .نسبت برابری جزیی زمین

از منابع محیطی نسبت داده میشود (کیانی و همكاران

جو در همه الگوها به استثنای  27درصد خلر 17 +درصد

 .)1124ویسانی و همكاران ( )1129گزارش کردند که

جو تلقیح شده با مایكوریزا ( )1/42بیشتر از نسبت

اختالفات مورفولوژیک شوید ( Anethum graveolens

برابری جزیی خلر بود (جدول  .)4همچنین نتایج نشان

 )L.و لوبیا و در نتیجه ایجاد اشكوبهای مختلف و

داد در تمامی الگوهای کشت به جزء تیمار  17درصد

استفاده مكملی از منابع ،بهرهبرداری بهتر از نور و یا

خلر 27 +درصد جو بدون مایكوریزا ( ،)1/60نسبت

افقهای مختلف خاک میتواند دلیل مجموع عملكرد نسبی

برابری زمین بیشتر از یک بود که نشان دهنده برتری

بزرگتر از یک باشد .بانیک و همكاران ( )1119بیان

کشت مخلوط خلر با جو نسبت به کشت خالص آنها می-

کردند استفاده کارآمد از منابع محیطی ،تبادل مواد غذایی،

باشد (جدول  .)4بیشترین مقادیر نسبت برابری زمین به

افزایش توانایی رقابتی در کنترل علفهایهرز ،تثبیت

الگوی  27درصد خلر 17 +درصد جو با مایكوریزا ()2/11

نیتروژن ،وجود اختالف در سیستم ریشهای اجزای

و بعد از آن به الگوهای تلقیح و عدم تلقیح الگوی کشت

مخلوط و جذب بیشتر تشعشع دلیل افزایش  LERدر

ارزیابی عملکرد ،کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (...... )Hordeum vulgare L.
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کشت مخلوط میباشد .همچنین ویسانی و همكاران

از این طریق موجب بهبود شاخصهای ارزیابی کشت

( )1129دریافتند که با توجه به نقشی که آب و مواد غذایی

مخلوط شده است .هاوگارد نیلسن و همكاران ()1116

در رشد و نمو گیاه دارند و همچنین با توجه به تأثیری

گزارش نمودند در کشت مخلوط جو و نخود ،محصول

که قارچ مایكوریزا در افزایش جذب این عوامل برای گیاه

به مراتب بیشتر از کشت خالص هر یک از آنها بود و

میتواند داشته باشد ،میتوان اظهار داشت که قارچ

نسبت برابری زمین نشان داد که کارایی کشت مخلوط

مایكوریزا از طریق افزایش جذب آب و مواد غذایی برای

در استفاده از منابع  17تا  30درصد بیشتر از کشت

گیاه در شرایط کشت مخلوط سبب بهبود عملكرد شده و

خالص بود.

جدول  -4مقادير نسبت برابری زمین جزيی و کل در الگوهای مختلف کشت مخلوط
الگوهای کشت

نسبت برابری زمین

نسبت برابری زمین

جزئی جو

جزئی خلر

 27درصد خلر 17 +درصد جو ،با مایكوریزا

1/42

1/26

2/11

 71درصد خلر 71 +درصد جو ،با مایكوریزا

1/97

1/71

2/27

 17درصد خلر 27 +درصد جو ،با مایكوریزا

1/97

1/44

2/16

 27درصد خلر 17 +درصد جو ،بدون مایكوریزا

1/74

1/71

2/19

 71درصد خلر 71 +درصد جو ،بدون مایكوریزا

1/96

1/42

2/22

 17درصد خلر 27 +درصد جو ،بدون مایكوریزا

1/90

1/31

1/60

شاخصهای رقابتی

نسبت برابری زمین

آن گونه در کشت مخلوط از غالبیت برخوردار است

غالبیت شاخصی است که بیانگر اختالف عملكرد

(صادق پور و همكاران  .)1123چنین استنباط میشود که

نسبی دو گونه میباشد و این شاخص در حالت کلی

گونههای مختلف گیاهی در مجاورت یكدیگر برای جذب

شدت رقابت را به صورت کمی نشان میدهد (دباغ

عنصر بخصوصی رقابت نمینمایند یا به عبارت دیگر،

محمدینسب و همكاران  .)1122نتایج حاصل از محاسبه

اگر اثر رقابت برون گونهای مساوی و یا کمتر از رقابت

شاخص غالبیت جو نشان داد که گیاه جو غالب و گیاه

درون گونهای باشد در چنین حالتی گیاهان نه تنها با

خلر مغلوب بوده است .زیرا عالمت چیرگی برای جو و

یكدیگر رقابت نمینمایند بلكه مكمل یكدیگر نیز خواهند

خلر بهترتیب مثبت و منفی بود (جدول  .)7تعدادی از

بود .غالبیت غالت نسبت به لگومها به رشد سریعتر و

محققان بیان کردهاند که غالت به استثنای گندم در کشت

توسعه بهتر ریشهدهی نسبت داده میشود (پلیكانو و

مخلوط با لگومها اکثراً غالب میباشند (دهیما و همكاران

همكاران  .)1127هاوگارد نیلسن و همكاران ()1116

 .)1112نتایج نسبت رقابت نیز تأیید کننده نتایج حاصل

غالبیت بیشتر غالت نسبت به بقوالت را به قدرت تهاجمی

از غالبیت است .بهطوری که ،در تمامی الگوها نسبت

و سرعت رشد بیشتر آنها نسبت دادند .در کشت مخلوط

رقابتی جو بیشتر از خلر و باالتر از یک بود که نشان

گیاه برخوردار از  RCCکمتر و  Aمنفیتر ،بهعنوان گیاه

دهنده غالبیت جو نسبت به خلر میباشد .کمتر بودن

مغلوب و گیاه دیگر در کشت مخلوط به عنوان جزء غالب

نسبت رقابت خلر به این معنی است که خلر میتواند با

تلقی میگردد (آگنگهو و همكاران .)1119 ،ضریب تراکم

گیاه جو به صورت مخلوط کشت شود ،ولی اگر نسبت

نسبی جو در همه نسبتهای کشت بیشتر از خلر و باالتر

رقابت گونهای بیشتر از یک باشد مفهوم آن این است که

از  2بود که بیانگر برتری عملكرد جو نسبت به خلر در
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کشت مخلوط میباشد .عالوه بر این ،ضریب نسبی تراکم

همهی الگوها به استثنای الگوی ذکر شده کاهش عملكرد

خلر فقط در تیمار  27درصد خلر 17 +درصد جو تلقیح

در فضای اشغال شده نسبت به کشت خالص آن داشته

شده ( )2/37بیشتر از یک بود (جدول  .)7پایین بودن

است (جدول  .)9نتایج شاخص غالبیت نیز تائید کننده این

ضریب نسبی تراکم خلر نشاندهنده این است که خلر در

مسئله است .بیشترین افت واقعی عملكرد کل به ترکیب

الگوهای مختلف کشت مخلوط بیشتر تحت تأثیر رقابت

 17درصد خلر 27 +درصد جو تعلق داشت که  22درصد

واقع شده است .همچنین ضریب نسبی تراکم کل در همه

نسبت به کشت خالص کاهش عملكرد داشت (جدول .)9

الگوها به جزء تیمار  17درصد خلر 27 +درصد جو بدون

دلیل آن به اثرات منفی رقابت بینگونهای نسبت داده

مایكوریزا ( )1/61بیشتر از یک به دست آمد .بیشترین

میشود .بهطوریکه در این ترکیب ،عملكرد خلر بهعلت

مقدار ضریب نسبی تراکم کل به الگوهای  27درصد خلر+

رقابت باالی جو در نتیجه اشغال فضا توسط آن ،بسیار

 17درصد جو با مایكوریز ( )1/27و  71درصد خلر71 +

کم (کاهش واقعی عملكرد خلر در این ترکیب  12درصد

درصد جو بدون مایكوریزا ( )1/19تعلق داشت (جدول

نسبت به کشت خالص مشاهده شد) بود .استقرار سریع

 .)7هر اندازه مقدار  RCCبزرگتر باشد بدان معنی است

و باال بودن سرعت رشد نسبی جو در مراحل اولیه رشد

که هر دو جزء در کشت مخلوط اثرات رقابتی کمتری بر

رویشی ،باعث میشود که این گیاه در جذب رطوبت ،نور

یكدیگر دارند و در نتیجه کارایی کشت مخلوط افزایش

و مواد معدنی خاک موفقتر از گیاهان علوفهای عمل

خواهد یافت (الیتورگایدیس و همكاران  .)1122پایینترین

نماید .المعیهروانی ( )1123با بررسی کشت مخلوط خلر

ضریب نسبی تراکم کل در الگوی  17درصد خلر27 +

با جو و تریتیكاله اعالم کردند که در کلیه الگوهای کشت

درصد جو بدون مایكوریزا ( )1/61مشاهده شد که مقدار

مخلوط مقادیر کاهش واقعی عملكرد گیاهان جو و

آن کمتر از یک بود که بیانگر عدم برتری این الگوی کشت

تریتیكاله مثبت بود که نشان دهنده آن است که محصول

مخلوط به کشت خالص هر یک از گیاهان جو و خلر می-

واقعی این گیاهان در کشت مخلوط بیش از محصول

باشد .غالبیت جو باعث کاهش عملكرد خلر شد بهطوری-

پیشبینی شده بود ،زیرا از عوامل محیطی مؤثر در رشد

که عملكرد آن از حد انتظار کمتر بود.

استفاده بیشتری کردند .دهیما وهمكاران ( )1112عنوان

شاخص کاهش یا افزایش واقعی عملكرد ( )AYLاطالعات

کردند منفی بودن  AYLعدم سودمندی کشت مخلوط را

دقیقتری نسبت به دیگر شاخصها درباره رقابت درون

نشان میدهد .با توجه به منفی بودن شاخص افت واقعی

و برونگونهای گیاهان و رفتار هر گونه در کشت مخلوط

عملكرد کل در تیمار  17درصد خلر 27 +درصد جو بدون

میدهد (دباغ محمدینسب و همكاران  .)1122مقدار این

مایكوریزا ( )1/22میتوان بیان کرد که فقط در این الگوی

شاخص برای جو در همه الگوها مثبت و بیشترین آن به

کشت 22 ،درصد کاهش عملكرد نسبت به کشت خالص

ترکیب  27درصد خلر 17 +درصد جو با مایكوریزا

گیاهان وجود داشت .بیشترین مقدار شاخص افزایش

( )1/91تعلق داشت و کمترین آن نیز به الگوی  17درصد

واقعی عملكرد کل به الگوهای  27درصد خلر 17 +درصد

خلر 27 +درصد جو بدون مایكوریزا ( )1/29مربوط بود

جو با مایكوریزا ( )1/90تعلق داشت که نشانگر افزایش

(جدول  .)9مشاهده میشود با افزایش سهم خلر ،بر

 90درصدی عملكرد نسبت به کشت خالص است (جدول

میزان این شاخص در جو افزوده شده است .این شاخص

 .)9المعیهروانی ( )1123با بررسی کشت مخلوط خلر با

برای خلر در همهی الگوهای کشت به استثنای  27درصد

جو و تریتیكاله اعالم کردند که در کلیه الگوهای کشت

خلر 17 +درصد جو با مایكوریزا ( )1/22منفی بود که این

مخلوط مقادیر کاهش واقعی عملكرد گیاهان جو و

امر نشان میهد که جو عملكرد بیشتری در فضای اشغال

تریتیكاله مثبت بود.

شده نسبت به کشت خالص داشت ،درحالیکه خلر در

ارزیابی عملکرد ،کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (...... )Hordeum vulgare L.

833

جدول  -5مقادير ضريب ازدحام نسبی ،غالبیت و نسبت رقابت در الگوهای مختلف کشت مخلوط جو با خلر
غالبیت جو

غالبیت

ضریب

الگوهای کشت

ضریب

ضریب

ازدحام

ازدحام

ازدحام

نسبت به

خلر

نسبی جو

نسبی خلر

نسبی کل

خلر

نسبت به

نسبت

نسبت

رقابت جو

رقابت خلر

جو
 27درصد خلر 17 +درصد جو ،با مایكوریزا

1/13

2/37

1/27

1/117

-1/117

2/71

1/99

 71درصد خلر 71 +درصد جو ،با مایكوریزا

1/27

1/00

2/06

1/114

-1/114

2/46

1/92

 17درصد خلر 27 +درصد جو ،با مایكوریزا

2/67

1/22

2/72

1/119

-1/114

2/43

1/97

 27درصد خلر 17 +درصد جو ،بدون مایكوریزا

1/13

1/93

2/16

1/119

-1/119

2/26

1/77

 71درصد خلر 71 +درصد جو ،بدون مایكوریزا

1/40

1/01

1/19

1/117

-1/117

2/76

1/91

 17درصد خلر 27 +درصد جو ،بدون مایكوریزا

2/71

1/92

1/61

1/114

-1/114

2/76

1/91

مالی کشت مخلوط بهترتیب به الگوهای  27درصد خلر+

شاخصهای اقتصادی
مشاهده میشود با افزایش درصد خلر در نسبتهای

 17درصد جو با مایكوریزا ( 71 ،)921/99درصد خلر+

کشت ،میزان بهروهوری سیستم ( )SPIافزایش یافته

 71درصد جو بدون مایكوریزا ( 71 ،)347/34درصد

است ،بهطوریکه بیشترین میزان آن به الگوهای 27

خلر 71 +درصد جو با مایكوریزا ( 17 ،)330/31درصد

درصد خلر 17 +درصد جو تلقیح شده ( )9624/06و 27

خلر 27 +درصد جو با مایكوریزا ( )117/12و  27درصد

درصد خلر 17 +درصد جو بدون تلقیح ( )7147/21تعلق

خلر 17 +درصد جو بدون مایكوریزا ( )242/22تعلق

داشت .کمترین میزان این شاخص نیز به تیمار  17درصد

داشت (جدول  .)9الیتورگایدیس و همكاران ()1122

خلر 27 +درصد جو بدون تلقیح ( )3906/42تعلق داشت

مشاهده کردند تیمارهایی که از  LERو  Kباالتری

(جدول .)9

برخوردار باشند میزان  SPIباالتر و در نتیجه ثبات

شاخص مالی ( )MAIکشت مخلوط در همهی الگوها

عملكرد بیشتری داشتند .همچنین باالتر بودن مقادیر

به جزء الگوی  17درصد خلر 27 +درصد جو بدون

نسبت برابری زمین و ضریب ازدحام نسبی در تیمارهای

مایكوریزا ( )12/90مثبت بود .بیشترین میزان شاخص

مذکور سبب افزایش مقادیر  MAIشده است.

جدول  -6شاخصهای افت واقعی عملکرد ،بهرهوری و سودمندی مالی کشت مخلوط
کاهش یا

کاهش یا

کاهش یا

شاخص

شاخص

تیمارها

افزایش واقعی

افزایش واقعی

افزایش واقعی

بهرهوری

مالی

عملكرد جو

عملكرد خلر

عملكرد

کشت

کشت

مخلوط

مخلوط

 27درصد خلر 17 +درصد جو با مایكوریزا

1/91

1/12

1/90

9624/06

921/99

 71درصد خلر 71 +درصد جو ،با مایكوریزا

1/41

-1/17

1/34

7211/44

330/31

 17درصد خلر 27 +درصد جو ،با مایكوریزا

1/33

-1/21

1/11

4991/17

117/12

 27درصد خلر 17 +درصد جو ،بدون مایكوریزا

1/39

-1/13

1/21

7147/21

242/22

 71درصد خلر 71 +درصد جو ،بدون مایكوریزا

1/47

-1/10

1/39

7217/03

347/34

 17درصد خلر 27 +درصد جو ،بدون مایكوریزا

1/29

-1/12

-1/22

3906/42

-12/09
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نتیجهگیری کلی

 پروتئین خام و عملكرد پروتئین خام کل، خاکستر،علوفه

 جو گیاهی غالب در کشت،بر اساس نتایج حاصل

نسبت به کشت خالص و عدم کاربرد قارچ مایكوریزا را

مخلوط با خلر بود و غالبیت آن با درجه تهاجمی و نسبت

افزایش داده که این امر میتواند در کاهش مصرف

- غلبه جو بر خلر بر شاخص.رقابت بیشتر نشان داده شد

کودهای شیمیایی و نیل به کشاورزی پایدار بسیار موثر

 بهطوری که ضریب نسبی،های دیگر نیز تأثیر گذاشت

 در نهایت با توجه به شاخصهای کمی.و مفید واقع شود

.تراکم و سودمندی اقتصادی در جو بیش از خلر بود

27  میتوان الگوی تلقیح شده،و کیفی مورد ارزیابی

همچنین شاخص کاهش یا افزایش واقعی عملكرد در جو

 درصد جو را به عنوان الگوی جایگزین17 +درصد خلر

 نتایج حاصل از، عالوه براین.مثبت و در خلر منفی بود

.روشهای مرسوم کشاورزی توصیه نمود

این تحقیق نشان داد که تلقیح با قارچ مایكوریزا و استفاده
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