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 چکیده

 سال یکساله، در یهاتریتیکاله با لگوم های زراعی و کیفی علوفه در کشت مخلوطبرخی ویژگی ارزیابی منظوربه

 کامل هایبلوك طرح صورت به، آزمایشی ارومیه دانشگاه دانشکده کشاورزیی قاتیتحق مزرعه در 0364-65زراعی 

جایگزینی  مخلوط کشت تریتیکاله، کشت خالص شامل ی آزمایشتیمارها شد. با پنج تیمار و سه تکرار اجرا تصادفی

 بود. نتایج 0:0نسبت  ای و گاودانه باخوشهباقال، نخود فرنگی، ماشک گل لای یکساله شامتریتیکاله با چند لگوم علوفه

بیشترین عملکرد دانه تریتیکاله از کشت خالص و کمترین عملکرد دانه از کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک  که داد نشان

بر جذب  کشت الگوی .مشاهده شد خالصدر کشت  عملکرد علوفه تریتیکالههمچنین باالترین ای حاصل شد. خوشهگل

، پتاسیم، کلسیم و جذب نیتروژن داری داشت.میزانکلسیم و منیزیم اثر معنی پتاسیم، فسفر، عناصر غذایی نیتروژن،

بیشترین میزان جذب فسفر مربوط ها باالتر بود. مقایسه با سایر لگوم تریتیکاله درکشت مخلوط با  ماشک دردر  منیزیم

و  NDFها منجر به کاهش درصد کشت مخلوط تریتیکاله با لگوم. با نخود فرنگی بود به تریتیکاله در کشت مخلوط

ADFچنین افزایش قابلیت هضم ماده خشک علوفه تریتیکاله، در ، افزایش درصد پروتئین خام و درصد خاکستر و هم

یکاله در الگوهای کشت علوفه تریت ADFو  NDFتر بودن با توجه به پایینبنابراین، مقایسه با کشت خالص آن شد. 

کیفیت  ADFو  NDFتوان چنین گفت که کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص تریتیکاله، از طریق کاهش مخلوط، می

در کشت مخلوط با تریتیکاله، بیشترین درصد پروتئین خام  نخود فرنگیهای یکساله، . در بین لگوعلوفه را بهبود بخشید

خالص تریتیکاله با کشت مخلوط  بین کشتاز آنجایی که  را دارا بود. ADFو  NDF و خاکستر و کمترین درصد 

چنین، تریتیکاله در کشت مخلوط با نداشت. هم داری وجودمعنی تریتیکاله با نخود فرنگی از نظر عملکرد دانه اختالف

ستای اهداف کشاورزی پایدار برای عنوان تیمار برتر در را به ،بنابر ایننخود فرنگی از کیفیت باالی علوفه برخودار بود، 

 گردد.می تولید معرفی
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Abstract  

In order to evaluate some agronomic and qualitative traits of forage in intercropping of triticale with 

annual legumes, a field experiment was conducted based on randomized complete block design with five 

treatments and three replications at the Research Farm of the Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran, 

during growing season of 2016. Treatments were included solecropping of triticale, replacement 

intercropping of triticale with faba bean (Vicia faba L.), peas (Pisum sativum L.), vetch (Vicia villosa L.), 

and bitter vetch (Vicia ervilia L.) in ratios 1:1. The results showed that the highest grain yield of triticale was 

obtained from solecropping and the lowest grain yield of triticale was achieved from intercropping of 

triticale with vetch, respectively. Also, the highest forage yield of triticale was observed in solecropping. 

Cropping pattern had a significant effect on the nutrients absorption of nitrogen, phosphorus, potassium, 

calcium and magnesium, respectively. The amount absorption of nitrogen, potassium, calcium and 

magnesium in the vetch were higher in intercropping of triticale compared to other legumes. The highest 

amount of phosphorus absorption was achieved from triticale in intercropping with pea. Intercropping of 

triticale with legumes Showed a decrease in the percentage of NDF and ADF, an increase in crude protein 

and ash content, as well as increased digestibility of dry matter of triticale, compared to monocropping. 

Therefore, considering the lower of NDF and ADF of triticale in intercropping patterns, it can be resulted 

that intercropping improved the forage quality by reducing NDF and ADF compared to monocropping. 

Among legumes, peas in intercropping with triticale had the highest percentage of crude protein and ash and 

the lowest percentage of NDF and ADF. However, seed yield of triticale did not indicate any significant 

differences at mono cropping with intercropping of triticale with peas. Also, triticale had a high quality 

forage in intercropping with peas, therefore, it is superior treatment for sustainable agriculture production. 

Keywords: Acid Detergent Fiber, Ash, Crude Protein, Nutrients Absorption, Triticale 

 

 

 

 



 07                                                              های یکسالهبا لگوم تریتیکالهمخلوط  برخی صفات کیفی علوفه در کشت ارزیابی عملکرد و

 مقدمه

ای در ایران در مقایسه تولید و مدیریت گیاهان علوفه

مورد توجه نبوده و به  گیاهان زراعی چندانبا سایر 

ای، علت عدم توجه به افزایش کمی و کیفی گیاهان علوفه

ایم. همواره با کمبود مواد پروتئینی روبه رو بوده

 ای با شیوهه کشت محصوالت علوفهبنابراین اهتمام ب

جمعیت، کمبود مراتع غنی و نیاز  علمی، با توجه به رشد

ای دامی و لبنی ضروری به نظر هکشور به فراورده

باید به دنبال گیاهانی باشیم که عالوه بنابراین، رسد. می

مطلوبی نیز  بر باال بودن میزان عملکرد، دارای کیفیت

یکی از غالتی که امروزه  ).2104 باشند )فومن و خزائی

شود و از این نظر با جو قابل رقابت در دنیا کشت می

دست  ساختهتریتیکاله گیاهی باشد. است، تریتیکاله می

بشر که  از تالقی گندم و چاودار حاصل شده است، 

دارای خصوصیات مطلوب چاودار از جمله: رشد سریع 

و قابلیت تولید در اراضی فقیر و کم بازده و از طرف 

-دیگر دارای خصوصیات برتر کیفی و زراعی گندم می

و از  تر از گندم بودههای تریتیکاله درشتباشد. دانه

دار بر های سولفورلحاظ میزان الیسین و اسید آمینه

های چنین میزان پروتئین در دانهگندم برتری دارد. هم

این (. 2104 زادهباشد )ابطحی و باقریشتر میتریتیکاله ب

نهاده های کمخوبی برای سیستم گیاه سردسیری گزینه

 و جایگزین مناسبی برای گندم و جو بوده و ارزش

 .داردها دام علوفهزیادی در تامین 

کشت مخلوط بقوالت و غالت روشی متداول در 

کشاورزی سنتی کشورهای در حال توسعه به شمار 

به روش مخلوط در بسیاری از  آید. تولید گیاهانمی

کشورهای در حال توسعه متداول بوده و کاربرد آن 

 هایها و علفخسارت احتمالی ناشی از آفات، بیماری

هرز را کاهش داده و موجب استفاده حداکثر از منابع 

شناختی های بومو ضمن بهبود ویژگی شودمحیطی می

و افزایش تنوع زیستی پایداری عملکرد را افزایش داده و 

 بازده باالتری در مقایسه با کشت خالص به دنبال دارد

از سوی دیگر کشت بقوالت  (.2105 میکیک و همکاران)

را تقویت کرده و موجب کاهش  حاصلخیزی خاك

-مصرف کودهای شیمیایی و آلودگی محیط زیست می

 دهدمحصول را اغلب افزایش می کیفیت و کمیتشود و 

 (.2100  )لیتورجیدیس و همکاران
های آمیز است که گونهکشت مخلوط زمانی موفقیت

گیاهی به شکل متفاوت از منابع استفاده کنند. اگر اجزای 

ل هم باشند، جذب عناصر غذایی به کشت مخلوط مکم

عنوان یکی از منابع محیطی در کشت مخلوط بیشتر از 

کشت خالص بوده و در نتیجه محصول بیشتری تولید 

 عملکرد باال و هزینه(. 2105 میکیک و همکارانکنند )می

هایی هستند که غالت را برای تولید علوفه کم از ویژگی

دلیل برخورداری از ها نیز به کند و لگوممناسب می

محتویات پروتئینی و مواد معدنی بیشتر نسبت به غالت 

کشت مخلوط شوند. موجب افزایش کیفیت علوفه می

ها، مقدار پروتئین خام بیشتر و مقدار ها با لگومگراس

 .فیبر کمتر از یک جمعیت خالص گراس یا لگوم دارد

-بنابراین، کشت مخلوط بقوالت و غالت یکی از سودمند

 )ارزانی رودهای کشت مخلوط به شمار میترین سیستم

2100.)  

 زراعی، ارزیابی در (2109)جوانمرد و همکاران 

نخود در  گندم با مخلوط کشت اقتصادی و اکولوژیکی

 در غالف شرایط دیم مراغه گزارش کردند که تعداد

 تعداد و نخود دانه عملکرد بوته، در دانه تعداد بوته،

 دانه، عملکرد سنبله، در دانه ه، تعدادسنبل در سنبلچه

 تأثیر تحت گندم دانه پروتئین عملکرد و پروتئین درصد

 بیشترین طوری کهبه .گرفتند قرار کاشت الگوهای

 تعلق خالص کشت به گونه دو هر در دانه عملکرد

 و بیشتریندر تحقیقی دیگر مشخص شد که داشت. 

 و وجین ایتیماره در دانه نخود عملکرد میزان کمترین

 51وجین کشت مخلوط جایگزینی  عدم و کشتی تک

 تیمارهای آمد. در دستهدرصد جو ب 51درصد نخود با 

 دانه عملکرد هرزکنترل علف همراهبه مخلوط کشت

 خالص آن به کشت نسبت داریمعنی طورهب نخود

 توان پایین بودن از امر این احتماال که یافت کاهش
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ای و )حمزه شودمی ناشی وج مقابل در نخود رقابتی

در کشت  (2102)جوانمرد و همکاران  (.2104 سیدی

ای گزارش کردند که مخلوط ذرت با چند لگوم علوفه

های ذرت تحت تاثیر الگو عملکرد کمی و کیفی علوفه

مختلف کشت مخلوط قرار گرفت؛ به طوری که عملکرد 

ها کاهش، خشک ذرت در کشت مخلوط با لگوم علوفه

ا درصد خاکستر و میزان پروتئین خام ذرت به دلیل ام

مکمل بودن اجزای کشت مخلوط در جذب عناصر غذایی 

( مشاهده کردند 2115و همکاران )راس  افزایش یافت.

، یوالفدر کشت مخلوط شبدر برسیم و  0NDFکه 

ها، آن بود. در بررسی یوالفتر از کشت خالص پایین

ر مخلوط نسبت به یک روند افزایش پروتئین خام د

 مشاهده شد. یوالفکشت خالص 

 به منظور بررسی برخی خصوصیات تحقیقاین 

 با چندتریتیکاله  مخلوط کشت درو کیفی علوفه زراعی 

با هدف خالص  با کشت آن مقایسه و یکساله لگوم

افزایش عملکرد و کارایی استفاده از زمین از طریق 

و تعیین  تولید، استفاده بهینه از منابع، ایجاد پایداری

 اجرا ی ارومیهیشرایط آب و هوادر ،کشت الگویبهترین 

 شد.

 

 

 هاروشمواد و 

های ویژگی منظور بررسی برخی بهاین پژوهش 

تریتیکاله با چند  زراعی و کیفی علوفه در کشت مخلوط

در مزرعه  0364-65زراعی  در سال ،لگوم یکساله

ه واقع در تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومی

دقیقه  59درجه و  39پردیس نازلو با عرض جغرافیایی 

 0321دقیقه و ارتفاع  24درجه و  45و طول جغرافیایی 

جهت تعین برخی از متر از سطح دریا اجرا شد. 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، قبل از انجام 

خاك  یمترسانتی **31صفر تا  از عمق ،آزمایش

نتایج آنالیز خاك در جدول  انجام شد. بردارینمونه

                                                           
1 - Neutral Detergent Fiber 

و متوسط بارندگی، درجه حرارت و رطوبت  0شماره 

آورده  2نسبی هوا در محل آزمایش در جدول شماره 

 .شده است

با  تصادفی کامل هایبلوك طرح صورتآزمایش به

 متر 3×4ها ندازه پالتاانجام شد.  تکرار سه و پنج تیمار

 با فاصله تیکالهردیف تری 05 شامل پالت هر و بود مربع

کشت شدند. در  ردیفی صورت به هم متری ازسانتی 21

های کشت مخلوط یک ردیف از تریتیکاله حذف و تیمار

-خوشهباقال، نخود فرنگی، ماشک گل) یکسالههای لگوم

های ترتیکاله معین بین ردیف با تراکمای و گاودانه( 

های به عبارت دیگر در کشت مخلوط ردیف. ندکشت شد

شت به صورت یک در میان انتخاب شدند. همان طور ک

از هم به  مترییسانت 21با فاصله  کالهیتیترکه ذکر شد 

در اما  ،کشت شدندی در کشت خالص فیصورت رد

 حذف و کالهیتیاز تر فیرد کیکشت مخلوط  یمارهایت

)باقال،  کسالهی یها لگوم در همان ردیف حذف شده،

گاودانه( کشت  و یا خوشه ماشک گل ،ینخود فرنگ

. به عبارت دیگر الگوی کشت در شرایط کشت شدند

مخلوط یک در میان صورت گرفت. یعنی یک ردیف 

 جا گرفتند. کسالهی یها لگومتریتیکاله و در ردیف بعدی 

بدین  روش کشت مخلوط از نوع جایگزینی بود.

های کشت مخلوط هشت ردیف تریتیکاله ترتیب در تیمار

در هر پالت  ،ای مربوطهگوم علوفهو هفت ردیف از هر ل

 باقال،، تریتیکاله. تراکم مطلوب برای تندخود قرار گرف

به ترتیب ای و گاودانه خوشهنخود فرنگی، ماشک گل

بوته در متر مربع در نظر  251 و 251، 51، 51، 411

-گرفته شد. کاشت بذور باقال، نخود فرنگی، ماشک گل

 25با تریتیکاله در  ای و گاودانه در کشت مخلوطخوشه

 همزمان انجام شد. بذر مورد صورت به 0364اسفندماه 

-خوشهباقال، نخود فرنگی، ماشک گل، تریتیکالهاستفاده 

به ترتیب رقم سناباد، برکت، گرین آرو،  ای و گاودانه

 بود. داغ آذربایجان شرقیهای قرهتوده ماشک مراغه و

 به صورت مرتب طور به هرز هایعلف وجین عملیات

 بر حسب آبیاری و انجام لزوم هنگام در و دستی



 09                                                              های یکسالهبا لگوم تریتیکالهمخلوط  برخی صفات کیفی علوفه در کشت ارزیابی عملکرد و

 01هفت الی  هر متوسط طور به منطقه اقلیمی شرایط

ید. جهت تأمین عناصر غذایی گرد انجام روز یک بار

 سال پاییز در مورد نیاز گیاهان بر اساس آزمون خاك

 خاك به نیز پوسیده دامی کود تن 01 مقدار کشت

 تریتیکاله ییغذا ازین ین،همچن .شد اضافه آزمایش

کیلوگرم  021 به میزان و لحاظ شد یاصل اهیعنوان گبه

کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار  011سوپرفسفات و 

قبل از کاشت به مزرعه اضافه و با خاك مخلوط شد. 

 51چنین در طول فصل رشد از کود اوره به میزان هم

در هکتار  کیلوگرم مابقی 51زنی،کیلوگرم در زمان پنجه

 51دهی و به صورت سرك در مرحله شروع ساقه

دهی کیلوگرم مابقی نیتروژن در مرحله ابتدای خوشه

 گردید.تریتیکاله استفاده 

 

 آزمایشی مزرعه خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1جدول 

بافت 

 خاك

 هدایت

 الکتریکی

)1-(dS.m 
 

 اسیدیته
pH 

 درصد

کربن 

 آلی

درصد 

 نیتروژن

 جذب بلر قافسف

()1-(mg.kg 
 پتاسیم

)1-(mg.kg 
درصد 

 رس

درصد 

 سیلت

 درصد

 شن

 لومی

 رسی
94/1 36/9 2/0 02/1 2/04 245 38 40 20 

 

 1334-1331میانگین بارندگی، درجه حرارت و رطوبت نسبی شهرستان ارومیه در سال  -2جدول 

 65اردیبهشت  65 فروردین 64 اسفند ماههای سال

 

 65 تیر 65 خرداد

 c 4/0 4/3 6 00 9/05).(حرارت حداقل  درجه

 c 04 4/05 0/23 4/29 5/30).(درجه حرارت حداکثر 

 4/06 9/93 6/50 6/28 0/5 (mm)میزان بارندگی 

 2/294 0/229 2/092 3/99 8/30 (%)رطوبت نسبی 

 

 

نیمه دوم  در علوفه، تقریبا تولید هدف با برداشت

 یکساله هایوملگ هایغالف که شد انجام زمانی خرداد

اواسط تریتیکاله در زمان این در و تشکیل شده خوبی به

جهت تعیین کیفیت و کمیت بود.  شیری مرحله اواخر تا

های کناری هر کرت و از دو طرف ابتدا ردیفعلوفه، 

مانده و از مساحت باقیای( حذف شد )تأثیرات حاشیه

 درصد پروتئین خام علوفه با .برداری انجام شدنمونه

و خاکستر با استفاده از  0استفاده از دستگاه کجلدال

موجود  2ADFو  NDFمقدار تعیین شد.  کوره الکتریکی

                                                           
1-Kejeldahl 

2-Acid Detergent Fiber 

( 0693در علوفه با استفاده از روش ون سوست )

بر مبنای نیز قابلیت هضم ماده خشک  بدست آمد.

با  ( وADFدرصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )

، برآورد (0683ران )استفاده از فرمول اودی و همکا

  :شد

(ADF) 996/1 - 6/88 =درصد( قابلیت هضم ماده خشک( 

های گیاه )دانه، کلیه بافت برای تعیین عناصر غذایی، 

برگ، ساقه( با هم مخلوط و آسیاب شدند. برای تهیه 

گرمی  01های آسیاب شده، یک نمونه خاکستر، از نمونه

درجه   911در کوره با دمای ساعت  5جدا و به مدت 

گراد قرار داده شد. خاکستر حاصل برای تعیین سانتی
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میزان جذب عناصر غذایی استفاده گردید. نیتروژن به 

 ساخت کشور)BUCHI-B 324 مدل روش کجدال 

گیری شد. و فسفر به روش کالیمتری اندازهسوئیس( 

 مدل) فتومترمیزان پتاسیم با استفاده از دستگاه فلم

620G از .تعیین شدساخت ایران(  فاطر الکترونیک 

 Shimadzu AA-6300مدل  یاتم جذب دستگاه

و  میزیمن زانیم یریگ اندازه یبرا)ساخت کشور ژاپن( 

 .شد استفاده کلسیم

متر  3در پایان مرحله رسیدگی کامل، از مساحت 

مربع، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تریتیکاله تعیین شد. 

انه تریتیکاله، از گیری اجزای عملکرد دجهت اندازه

سپس، بوته به صورت تصادفی انتخاب شد.  01هرکرت 

گیری صفات مورد ها به آزمایشگاه منتقل و اندازهبوته

  نظر انجام شد.

های حاصل از آزمایش تجزیه و تحلیل دادههمچنین، 

-انجام گرفت. میانگین SPSS 16افزار با استفاده از نرم

و در سطح دانکن  زمون های بدست آمده با استفاده از آ

 احتمال پنج درصد با یکدیگر مقایسه آماری شدند.

 

 نتایج و بحث

 تریتیکاله عملکرد و اجزای عملکرد

 اثرمخلوط که کشت  داد نتایج تجزیه واریانس نشان

بر کلیه صفات مورد بررسی )ارتفاع بوته،  داریمعنی

 تعداد سنبلچه در ،تعداد سنبله در متر مربع ،طول سنبله

 دانه، عملکرد دانهتعداد دانه در سنبله، وزن هزار ،سنبله

 داشت (≥10/1p) تریتیکاله (عملکرد بیولوژیک و

 (.3ل جدو) 

 

 یکساله هایتجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت مخلوط با لگومنتایج  -3جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی
 طول سنبله ارتفاع بوته

بله تعداد سن

 متر مربع در

تعداد سنبلچه 

 در سنبله

تعداد دانه در 

 سنبله

وزن 

 هزاردانه
 عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه

 n.s90/93 n.s58/0 ** 99/620 n.s 09/1  **21/89 n.s 20/1 n.s89/346434 n.s49/808254 2 تکرار

 33/23815640** 93/2999846**  16/39**  01/084 ** 24/8 ** 09/3054 ** 81/9**  00/089* 4 تیمار

 38/2962250 13/040138 93/1 45/6 83/1 09/056 98/1 99/39 8 خطا

 تغییرات ضریب

 )درصد(
- 99/9 39/9 12/4 41/9 35/9 65/2 99/01 68/9 

ns می باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار و معنی، * و ** به ترتیب غیرمعنی 

 

شان داد که بیشترین نها دادهمقایسه میانگین 

متر( سانتی 35/81و کمترین )( مترسانتی 21/012)

خالص تریتیکاله و کشت از کشت  به ترتیب ارتفاع بوته

بین  .حاصل شدای خوشهماشک گلمخلوط تریتیکاله با 

های کشت مخلوط ا تیمارکشت خالص تریتیکاله ب

نخود فرنگی از نظر  -گاودانه و تریتیکاله -تریتیکاله

تیمارهای . داری وجود نداشتتفاع بوته اختالف معنیار

و فرنگی  نخود -هتریتیکال ،باقال -کشت مخلوط تریتیکاله

نشان  داریاختالف معنی نیز با همگاودانه  -تریتیکاله

رسد که علت کاهش چنین به نظر می (.4 جدول) ندادند

ارتفاع بوته تریتیکاله در کشت مخلوط به دلیل رقابت 

ها بر سر آب، مواد غذایی و فضای زیستی بین بوته

تریتیکاله   رشد کاهش و نور جذب بوده که سبب کاهش

 ارتفاع را در کشت مخلوط کاهش آن دنبال به و شده

نیز اعالم  (2103)است. ساریونایت و همکاران  داده

تریتیکاله با باقال منجر به -کردند که کشت مخلوط 

قایسه با کشت خالص کاهش ارتفاع بوته تریتیکاله در م

در کشت  (2109)نسب و همکاران یآن شد. دباغ محمد

ای نیز به نتایج خوشهمخلوط سورگوم و ماشک گل

 مشابهی دست یافتند.

 الگوهای از متأثر تحقیق این در سنبله طول صفت

کشت قرار گرفت؛ به طوری که کشت خالص  مختلف



 06                                                              های یکسالهبا لگوم تریتیکالهمخلوط  برخی صفات کیفی علوفه در کشت ارزیابی عملکرد و

 08/03تریتیکاله بیشترین طول سنبله را به میزان 

-خوشهمتر و کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک گلسانتی

متر به سانتی 19/6ای کمترین طول سنبله را به میزان 

خود اختصاص دادند. بین کشت خالص تریتیکاله با 

گاودانه از نظر طول  -کشت مخلوط تریتیکالهتیمار

چنین داری مشاهده نشد. همسنبله اختالف معنی

 -باقال، تریتیکاله -تیکالهتیمارهای کشت مخلوط تری

گاودانه از نظر طول سنبله  -نخود فرنگی و تریتیکاله

-(. به نظر می4 داری با هم نداشتند )جدولاختالف معنی

ها، رقابت بین رسد در کشت مخلوط تریتیکاله با لگوم

ای برای جذب منابع محیطی سبب کاهش جذب این گونه

واد پرورده در منابع شده و به تبع آن میزان تولید م

گیاه تریتیکاله کاهش یافته است. از این رو میزان 

تخصیص مواد پرورده به هر سنبله کمتر شده که در 

اثر آن رشد سنبله کاهش یافته و طول آن کمتر شده 

در کشت مخلوط ذرت و ( 2109)است. کاتبی و همکاران 

لوبیا علت کاهش طول بالل ذرت را در نتیجه رقابت بین 

 اعالم کردند.  ایگونه

 

 

 های یکسالههای صفات مورد بررسی گیاه تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوممقایسه میانگین  -4جدول 

ارتفاع بوته  تیمار

-)سانتی

 متر(

طول سنبله 

 متر()سانتی

تعداد سنبله 

متر  در

 مربع

تعداد 

سنبلچه در 

 سنبله

تعداد دانه 

 در سنبله

وزن 

هزاردانه 

 )گرم(

ه عملکرد دان

)کیلوگرم در 

 هکتار(

عملکرد بیولوژیک 

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 a 22/012 a 08/03 a 99/349  a33/09 a 33/51 a 83/38 a 33/5940 a 99/06103 کشت خالص تریتیکاله

کشت مخلوط تریتیکاله+ 

 باقال
bc 84/88 b 99/01 b33/308 bc33/03 c 23/38 b 99/35 b 09/4912 b 33/05493 

تریتیکاله کشت مخلوط 

 + نخود فرنگی
ab 59/86 b 40/00 ab33/328 a99/05 bc 99/42 b 19/39 ab 99/4651 b 99/05542 

کشت مخلوط تریتیکاله 

 + ماشک
c 35/81 c 19/6 c291  c33/02 d 33/30  c99/32  c99/3256  c 33/00326 

کشت مخلوط تریتیکاله 

 + گاودانه
ab  93/63 ab 91/00 b33/303 ab43/04 b 18/45 b 83/35 ab 33/5093 ab09/09691 

 درصد دارند. 5 احتمال سطح در داریمعنی اختالف دانکن آزمون اساس ستون، بر هر در متفاوت حروف با هایمیانگین

 

 

از کشت خالص  بیشترین تعداد سنبله در متر مربع

و کمترین تعداد سنبله عدد  99/399 با میانگینتریتیکاله 

کشت مخلوط  عدد از 291 میانگین با در متر مربع

 کاهش .به دست آمدای تریتیکاله با ماشک گل خوشه

رقابت دو گونه بر شاید به دلیل  تعداد سنبله دارمعنی

مواد غذایی و در  سر منابع محیطی از قبیل نور، آب و

 باشد. نتیجه کاهش طول سنبله 

 تیمارهای تأثیر تحت در سنبله سنبلچه تعداد

 سنبله از در سنبلچه تعداد بیشترینگرفت.  قرار آزمایش

کشت  به آن کمترین و 09میانگین  با گندم خالص کشت

 02با میانگین  ایمخلوط تریتیکاله با ماشک گل خوشه

محققان دیگری در کشت مخلوط مربوط بود. عدد 

 در کشت خالصیوالف و نخود فرنگی اظهار داشتند که 

 ت به کشتبه دلیل نور قابل دسترس بیشتر نسب

 زنیها در طی مرحله پنجهآذینمخلوط، میزان تمایز گل
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 گل ها در هرها و گلچهافزایش و در نتیجه تعداد سنبلچه

 (. 2104 نیوگزچوانتنر و کاول) یابدآذین افزایش می

عدد( و کمترین  33/51)تعداد دانه در سنبله بیشترین 

شت عدد( به ترتیب از ک 33/30) دانه در سنبله تعداد

  ایخالص و کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک گل خوشه

فرنگی با  نخود -بین کشت مخلوط تریتیکاله. دست آمدب

کشت مخلوط و  گاودانه  -یمار کشت مخلوط تریتیکالهت

از نظر تعداد دانه در سنبله اختالف  باقال  -تریتیکاله

کاهش تعداد دانه (. 4 )جدول داری وجود نداشتمعنی

تواند ناشی از ر تیمارهای کشت مخلوط میدر سنبله د

ای تریتیکاله باشد. کاهش فضای کاهش فضای تغذیه

شود که حجم خاك کمتری میای یک گیاه باعث تغذیه

در نتیجه از  .های آن گیاه قرار گیرددر اختیار ریشه

میزان آب و مواد غذایی دریافتی کاسته شده و در 

ود که در اثر آن شموجب کاهش تولید گیاه مینهایت 

)سنبله( نیز  میزان انتقال آسمیالت به بخش زایشی گیاه

یابد. در چنین شرایطی با توجه به محدود کاهش می

بودن شیره پرورده در سنبله به علت عدم تغذیه 

)کاتبی و  شودمیه کاسته از تعداد دانه در سنبل ،مناسب

در ( 2119) یزسوبکوو نتایج تحقیقات(. 2109 همکاران

تعداد دانه نشان داد که کشت مخلوط تریتیکاله با باقال 

داری افزایش تراکم باقال به طور معنی در سنبله با

کاهش یافت. وی علت این امر را رقابت دو گونه بر سر 

 .آب و مواد غذایی نسبت داد ،منابع محیطی از قبیل نور

در بررسی عملکرد و اجزای  (2109) فانگ و همکاران

 جوانمرد و و ،م در کشت مخلوط با ذرتگند عملکرد

اعالم با نخود گندم در کشت مخلوط  (2109)همکاران 

نسبت به در کشت مخلوط کردند که تعداد دانه در سنبله 

و بیشترین تعداد دانه در  کشت خالص گندم کاهش یافت

 . بله از کشت خالص گندم حاصل شدسن

گرم( از کشت  83/38) بیشترین وزن هزاردانه

گرم(  99/32) آنو کمترین  دست آمدب ص تریتیکالهخال

ای مربوط خوشهکشت مخلوط تریتیکاله با ماشک گل به

 -های کشت مخلوط تریتیکالهتیماربین هر چند که بود. 

 -و تریتیکاله باقال -کشت مخلوط تریتیکاله، گاودانه

داری اختالف معنیوزن هزاردانه نخود فرنگی از نظر 

باقال،  -رهای کشت مخلوط تریتیکالهتیما مشاهده نشد.

 گاودانه نیز از نظر -نخودفرنگی و تریتیکاله -تریتیکاله

 )جدول داری با هم نداشتنداختالف معنی وزن هزاردانه

توانایی گیاه در تأمین مواد  تابعی از وزن هزاردانه (.4

ها و شرایط محیطی در زمان پر پرورده برای مخزن

کاهش وزن هزاردانه در کشت  باشد. دلیلشدن دانه می

-مخلوط نسبت به کشت خالص وجود رقابت برون گونه

)رضائی چیانه و  باشدای و تولید آسمیالسیون کمتر می

( 2109) فانگ و همکاران نتایج مطالعات(. 2104همکاران 

بیانگر کاهش وزن دانه  ذرت و گندم در کشت مخلوط

ه تحقیق گیاهان مذکور در کشت مخلوط بود که با نتیج

 حاضر مطابقت دارد.

و عملکرد بیولوژیکی تریتیکاله  بیشترین عملکرد دانه

 99/06103و   33/5940از کشت خالص به ترتیب برابر 

و عملکرد  کمترین عملکرد دانهکیلوگرم در هکتار و 

-از کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک گلبیولوژیکی 

وگرم کیل 33/00326و   3056ای به ترتیب برابر خوشه

هر چند که بین کشت خالص  .حاصل شد در هکتار

گاودانه  -های کشت مخلوط تریتیکالها تیمارتریتیکاله ب

نخود فرنگی از نظر میزان عملکرد دانه  -و تریتیکاله

کشت بین  . همچنینداری وجود نداشتاختالف معنی

 -کشت مخلوط تریتیکاله خالص تریتیکاله با تیمار

-معنی ن عملکرد بیولوژیکی اختالفاز نظر میزاگاودانه 

 -تیمارهای کشت مخلوط تریتیکاله .مشاهده نشد داری

گاودانه نیز از  -نخودفرنگی و تریتیکاله -باقال، تریتیکاله

-نظر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی اختالف معنی

در واقع اجزای  (.4 )جدولنشان ندادند داری با هم 

لگوهای کشت قرار گرفتند عملکرد تریتیکاله تحت تأثیر ا

 ای در کشت مخلوطو به علت وجود رقابت بین گونه

دانه وزن هزار طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و

تریتیکاله کاهش یافت و در نهایت  منجر به کاهش 

باال بودن عملکرد دانه و  همچنین، د.عملکرد نهایی گردی



 01                                                              های یکسالهبا لگوم تریتیکالهمخلوط  برخی صفات کیفی علوفه در کشت ارزیابی عملکرد و

دلیل تواند به می ،بیولوژیک در کشت خالص تریتیکاله

 ،تحت این شرایط ای باشد کهعدم وجود رقابت بین گونه

های اکولوژیکی یکسان هر بوته تریتیکاله برای آشیان

اختیار این گیاه  و تمام منابع موجود در رقابت نکرده

تر شیباتوجه به تراکم ب. بنابراین، قرار گرفته است

تر آن العملکرد باواحد سطح کشت خالص،  تریتیکاله در

اما در کشت مخلوط به دلیل کاهش تراکم  ،بود عییطب

و افزایش رقایت برون گونه ای عملکرد کاهش  کالهیتیتر

کاهش عملکرد غالت در  (2119)تانا و اوراك یافت. 

ها بر ها را به خاطر رقابت لگومکشت مخلوط با لگوم

سر منبع غذایی و یا عدم انتقال نیتروژن نسبت دادند. 

در کشت مخلوط جو و نخود  (2109)مقدم زرینخ

عملکرد غالت مذکور در کشت خالص  کاهش فرنگی

 نسبت به کشت مخلوط را گزارش کردند.

 

 کیفی علوفهکمی و  صفات  

صفات کیفی مورد بررسی و  عملکرد علوفه خشک

، الیاف (ADF) الیاف نامحلول در شوینده اسیدی شامل

 پروتئین ،، خاکستر(NDF) نامحلول در شوینده خنثی

نتایج تجزیه که  قابلیت هضم ماده خشک بود.و خام 

 آورده شده است. 5صفات در جدول  این واریانس

 

 ای یکساله در کشت مخلوطتجزیه واریانس صفات کیفی تریتیکاله و چند لگوم علوفه نتایج -1 جدول

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی
 NDF ADF عملکرد  علوفه خشک

قابلیت 

هضم ماده 

 خشک

 روتئین خامپ خاکستر

 ns02/0 ns943/1 96/28** 44/49** 48/92* * 06186/33 2 تکرار

 29/38** 21/8** 86/68** 99/05** 48/242 ** ** 066116/40 8 تیمار

40/4040 09 خطا  68/05 61/5 58/3 43/0 12/0 

 تغییراتضریب 

 )درصد(
- 69/9  91/8 60/9 19/3 90/05 48/9 

ns می باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار و معنیی، * و ** به ترتیب غیرمعن 

 

  عملکرد علوفه خشک

که عملکرد علوفه  داد نتایج تجزیه واریانس نشان

 مختلف داری تحت تأثیر الگوهایخشک به طور معنی

مقایسه میانگین (. 5)جدول  قرار گرفت مخلوط کشت

بع( گرم در متر مر 0291ها نشان داد که بیشترین )داده

گرم در متر مربع(  عملکرد علوفه  429/ 99و کمترین )

خشک به ترتیب از کشت خالص تریتیکاله و گیاه 

دست آمد. هر گاودانه در کشت مخلوط با تریتیکاله به

چند که بین کشت خالص تریتیکاله با کشت مخلوط 

گاودانه از نظر عملکرد علوفه خشک  -تریتیگاله

ی وجود نداشت. بیشترین دارتریتیکاله، اختالف معنی

مربوط به  ی یکسالههالگومدر بین عملکرد علوفه خشک 

نتایج تحقیق حاضر نشان (. 9گیاه ماشک بود )جدول 

داد که کاهش عملکرد علوفه خشک تریتیکاله در الگوهای 

کشت مخلوط، در مقایسه با کشت خالص ممکن  مختلف

اله و یا ها با تریتیکاست به دلیل باال بودن رقابت لگوم

عدم انتقال نیتروژن کافی باشد. در واقع به علت وجود 

ل ای در کشت مخلوط؛ ارتفاع بوته، طوگونهرقابت بین

گیاه تریتیکاله کاهش یافت و در و اجزای عملکرد  سنبله

نهایت منجر به کاهش عملکرد علوفه خشک گردید. به 

رسد که کمتر بودن عملکرد علوفه خشک نظر می

ای نسبت خوشهدر کشت مخلوط با ماشک گلتریتیکاله 

به سایر تیمارها، به دلیل رشد سریع و بیشتر ماشک 

ها و افزایش رقابت ای در مقایسه با سایر لگومخوشهگل
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ای باشد. با توجه به اینکه گیاه گاودانه رشد گونهبرون

کم و دوره زندگی کوتاهی نسبت به سایر گیاهان 

این د علوفه خشک نیز به داشت، کمترین مقدار عملکر

( در 2100و همکاران )لیتورجیدیس  .داشتتعلق  گیاه

کشت مخلوط نخود فرنگی با تریتیکاله، گندم و چاودار 

گزارش کردند که بیشترین میزان عملکرد علوفه خشک، 

جوانمرد و از کشت خالص تریتیکاله حاصل شد. 

( اظهار داشتند که عملکرد علوفه خشک 2104همکاران )

-رت در کشت مخلوط با بقوالت به ویژه ماشک گلذ

در کشت  (2109)مقدم زرینخ ای کاهش یافت.خوشه

به نتایج مشابهی دست  نیز مخلوط جو و نخود فرنگی

 یافتند.
 

و الیاف  (ADF)الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

  (NDF) نامحلول در شوینده خنثی

لوط ها نشان داد که کشت مخمقایسه میانگین داده

و  NDFها منجر به کاهش درصد تریتیکاله با لگوم

ADF  علوفه تریتیکاله، در مقایسه با کشت خالص آن

الص از کشت خ ADFو  NDFشد. بیشترین میزان 

درصد حاصل  99/44و  91تریتیکاله به ترتیب برابر 

شد؛ هرچند که بین کشت خالص تریتیکاله و کشت 

 ADFو  NDFیزان گاودانه از نظر م -مخلوط تریتیکاله

داری مشاهده نشد. علوفه تریتیکاله، اختالف معنی

 از گیاه نخود فرنگی به ADFو  NDFکمترین مقدار 

آمد که بین  دستهب درصد 32/24و  53/35ترتیب برابر 

گیاه نخود فرنگی با گیاهان باقال، ماشک و گاودانه از 

، و با گیاهان باقال و ماشک از نظر NDFنظر میزان 

داری وجود نداشت. در میان اختالف معنی  ADFدار مق

 NDFالگوهای کشت مخلوط بیشترین و کمترین میزان 

علوفه تریتیکاله به ترتیب به کشت مخلوط  ADFو 

نخود  -گاودانه و کشت مخلوط تریتیکاله -تریتیکاله

فرنگی مربوط بود. هر چند که الگوهای کشت مخلوط 

لوفه تریتیکاله با هم ع  ADFو  NDFنیز از نظر میزان 

 (.9)جدول  نشان ندادندداری اختالف معنی

 

 

 صفات کیفی تریتیکاله و چند لگوم یکساله در کشت مخلوطعملکرد علوفه خشک و های مقایسه میانگین -6جدول 

 تیمار

عملکرد خشک 

علوفه )گرم در 

 متر مربع(

NDF (%) ADF (%) 

قابلیت هضم 

ماده خشک 

 )درصد(

 خاکستر

 د() درص

 پروتیین

 )درصد(

 a 10/0291 a33/91 a99/44 d01/54 c33 /5 c69/00 کشت خالص تریتیکاله

 c 99/0111 b18/52 b33/36 c25/58 bc83/9 c26/03 کشت مخلوط تریتیکاله + باقال

 bc33 /0183 b99/48 b99/38 c99/58 bc68/9 c99/03 کشت مخلوط تریتیکاله + نخود فرنگی

 d99/819 b 33/46 b01/36 c14/58 bc99/9 c94/02 ه + ماشککشت مخلوط تریتیکال

 ab33/0099 ab 01/55 ab33/42 cd62/55 c13/9 c50/02 کشت مخلوط تریتیکاله + گاودانه

 d33/998 c09/39 cd99/29 ab34/99 a33/6 a43 /20 باقال

 d 99/959 c53/35 d33/24 a64/96 a22/6 a49/21 نخود فرنگی

 c33/0103 c 09/38 cd09/28 ab18/99 a00/01 b83/09 ماشک

 e99/429 c33/36 c99/30 b23/94 ab91/8 b41/09 گاودانه

 .درصد دارند 5 احتمال سطح در داریمعنی دانکن اختالف آزمون اساس ستون، بر هر در متفاوت حروف با هایمیانگین

 



 03                                                              های یکسالهبا لگوم تریتیکالهمخلوط  برخی صفات کیفی علوفه در کشت ارزیابی عملکرد و

NDF  وADF  از صفات مهم کیفی علوفه

به عنوان یک معیار شکم پرکن دام، برای  NDFهستند.

-بینی مصرف اختیاری غذا مورد استفاده قرار میپیش

نشان دهنده پتانسیل  NDFگیرد. به عبارت دیگر 

. وقتی (2100 مصرف علوفه توسط دام است )ارزانی

یابد مصرف ماده خشک به افزایش می NDFدرصد 

. ابدیدلیل افزایش میزان سیرکنندگی علوفه کاهش می

قابلیت  ADFمطلوب است.  NDFدرصد پایین  بنابراین

دهد و به عنوان یک شاخص برای هضم را نشان می

شود، چرا که پذیری علوفه استفاده میبینی هضمپیش

ADF  شامل سلولز و لیگنین است و با افزایش لیگنین

)کانتریراس و همکاران یابد پذیری کاهش میهضم

واره سلولی عاری از همی جایی که دیاز آن(. 2116

( قابلیت هضم را NDF( و دیواره سلولی )ADFسلولز )

دهند و کیفیت علوفه با این دو شاخص نسبت نشان می

-(؛ و با توجه به پایین2109 مقدمزرینخ(معکوس دارد 

علوفه تریتیکاله در الگوهای  ADFو  NDFتر بودن 

توان چنین گفت که کشت مخلوط در کشت مخلوط، می

 NDFمقایسه با کشت خالص تریتیکاله، از طریق کاهش 

کیفیت علوفه را بهبود بخشید. نتایج مشابهی  ADFو 

آمده از  دسته علوفه ب ADFو  NDFدال بر کاهش 

و همکاران لیتورجیدیس مخلوط غله با لگوم توسط 

 ( در کشت مخلوط تریتیکاله و ماشک 2119)

 ست. در کشت مخلوط گزارش شده ا ای،خوشهگل

در  ،ADFو  NDFدر تحقیق حاضر کمترین میزان 

به گیاه نخود فرنگی بود؛  مربوط های یکسالهبین لگو

علوفه تریتیکاله در  ADFو  NDFطوری که مقدار به

کشت مخلوط با این لگوم کاهش بیشتری نشان داد. این 

فرنگی دهنده کیفیت باالی علوفه نخود موضوع نشان

 طور معمول، علوفه با کیفیتها به باشد. لگوممی

کنند. این بدان ها تولید میتری نسبت به گرامینهمطلوب

ها فیبر کمتر و خوشخوراکی لحاظ است که لگوم

ها دارند. خواص بیشتری نسبت به گرامینه

های مورفولوژیکی و آناتومیکی و فیزیولوژیکی گونه

از  گیاهی مانند توانایی ذاتی آنها در گرفتن مواد غذایی

های گیاهی و نسبت وزنی خاك و تبدیل آنها به بافت

مل مهم این برگ به ساقه و قدرت کشش برگ از عوا

نتایج آزمایشات مختلف نشان داده است  .اختالف هستند

ها در کشت خالص یا در مخلوط با غالت نسبت که لگوم

 کمتری دارند ADF و NDF ،به کشت خالص غالت

در کشت ( 2109)زری مقدم خمطالعات ن (.2100 )ارزانی

مخلوط جو و نخود فرنگی نشان داد که کشت مخلوط 

در علوفه جو شد و کمترین مقدار  ADFموجب کاهش 

ADF و راس آمد. از کشت خالص نخود فرنگی بدست

بیشتر از  NDFبیان کردند که غلظت ( 2115) همکاران

گرم در کیلوگرم ماده خشک به شدت مصرف  551

دهد. بنابراین، با گنجاندن ا کاهش میاختیاری دام ر

ها بویژه نخود فرنگی در مخلوط با تریتیکاله، لگوم

 امکان افزایش مصرف علوفه توسط دام، به دلیل کاهش

NDF  وADF  و در نتیجه افزایش کیفیت علوفه قابل

 انتظار است.

 

 خاکستر

ها نشان داد که تیمارهای مقایسه میانگین داده  

ر به افزایش درصد خاکستر علوفه کشت مخلوط، منج

درصد(  01گیاه تریتیکاله شد. بیشترین مقدار خاکستر )

آمد  دستهه باشک در کشت مخلوط با تریتیکالاز گیاه م

درصد( به کشت خالص  33/5و کمترین مقدار خاکستر )

تریتیکاله تعلق گرفت. هر چند که بین گیاه ماشک با 

نه از نظر درصد گیاهان باقال، نخود فرنگی و گاودا

داری وجود نداشت. خاکستر علوفه اختالف معنی

تریتیکاله در کشت مخلوط با نخود فرنگی بیشترین و 

را  با گاودانه کمترین مقدار خاکستر در کشت مخلوط

ها، باعث باال کشت مخلوط با لگوم (.9جدول دارا بود )

ای علوفه تریتیکاله در مقایسه با کشت رفتن ارزش تغذیه

لص آن شد. محتوای خاکستر گیاه به میزان جذب خا

عناصر غذایی بستگی دارد. درصد خاکستر در کشت 

مخلوط به دلیل مکمل بودن اجزای کشت مخلوط در 
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یابد )جوانمرد و جذب عناصر غذایی افزایش می

در تحقیق حاضر، بیشترین درصد (. 2102 همکاران،

ت ای مشاهده شد؛ که علخوشهخاکستر در ماشک گل

ای در خوشهتواند رشد زیاد و سریع ماشک گلآن می

مقایسه با سایر گیاهان، تراکم باال و باال بودن رقابت 

ای این گیاه باشد که موجب جذب بیشتر بین گونه

عناصر غذایی همچون فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم 

گردیده و منجر به افزایش درصد خاکستر آن شده 

( 2104خردمند و همکاران )ط است. نتایج مشابهی توس

 نیز گزارش شده است. در کشت مخلوط خلر و جو

 

 پروتئین خام

ها نشان داد که محتوای نتایج مقایسه میانگین

پروتئین خام تریتیکاله در الگوهای کشت مخلوط بیشتر 

از کشت خالص بود؛ اما بین الگوهای کشت مخلوط از 

شترین مقدار داری وجود نداشت. بیاین نظر تفاوت معنی

به گیاه باقال در  مربوط درصد 43/20پروتئین خام با 

کشت مخلوط با تریتیکاله بود و کمترین مقدار پروتئین 

دست هدرصد از کشت خالص تریتیکاله ب 69/00خام با 

آمد. هر چند که بین گیاه باقال با گیاه نخود فرنگی از 

داری وجود نظر درصد پروتئین خام اختالف معنی

 (.9 شت )جدولندا

ها ها ترکیبات آلی متشکل از آمینواسیدپروتئین

های حیاتی باشند که اجزای مهم تشکیل دهنده ارگانمی

ها هستند. پروتئین مورد نیاز دام به صورت و آنزیم

شود. پروتئین خام از مهمترین پروتئین خام بیان می

که در ارزیابی ارزش  های کیفیت علوفه است،شاخص

هایی کیفیت سیار دارای اهمیت است و معیار نغذایی ب

با توجه به اینکه پروتئین خام یک  شد.باعلوفه می

ای است، شاخص مهم در محتوای پروتئین گیاه علوفه

افزایش آن در اثر کشت مخلوط باعث افزایش ارزش 

طور که نتایج آزمایش شود. همانغذایی علوفه می

-تیکاله با لگومکشت مخلوط تریکه دهد حاضر نشان می

ها منجر به افزایش درصد پروتئین خام تریتیکاله، در 

مقایسه با کشت خالص آن شده است. بنابراین الگوهای 

کشت مخلوط کیفیت علوفه تریتیکاله را بر حسب 

پروتئین خام بهبود بخشیده است. کاهش ماده خشک به 

ای ممکن است سبب شود گونهدلیل افزایش رقابت برون

-زرید وزن افزایش یابد )نخپروتئین در واح که غلظت

توان چنین نتیجه گرفت که وجود رقابت می(. 2109 مقدم

های ای در کشت مخلوط تریتیکاله با لگومگونهبرون

ای، باعث کاهش عملکرد ماده خشک تریتیکاله علوفه

شده و محتوای پروتئین خام آن افزایش یافته است. 

در گیاه باقال مشاهده شد؛ بیشترین درصد پروتئین خام 

 باال. دهنده کیفیت باالی علوفه باقال استکه این نشان

و کم بودن آن در  هالگوبودن درصد پروتئین خام در 

های توان به تعلق این دو گیاه به خانوادهتریتیکاله را می

لگوم و گندمیان، و تفاوت در مقدار پروتئین دو گیاه را، 

یوسل و آوسی تایج مطالعات منبع ژنتیکی ذکر کرد. ن

اسکندری ، ( در کشت مخلوط تریتیکاله و ماشک2116)

-کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشمدر  (2103) و جوانمرد

، بیانگر افزایش میزان پروتئین خام غالت در کشت بلبلی

ها بود که با نتیجه تحقیق حاضر مطابقت مخلوط با لگوم

 دارد.

 

 (DDMقابلیت هضم ماده خشک )

ها نشان داد که کشت مخلوط ج مقایسه میانگیننتای

ها، موجب افزایش درصد قابلیت هضم تریتیکاله با لگوم

قایسه با کشت خالص آن ماده خشک تریتیکاله، در م

، درصد( 64/96) قابلیت هضم ماده خشک شد. حداکثر

-از گیاه نخود فرنگی در کشت مخلوط با تریتیکاله به

 یت هضم ماده خشکدست آمد و حداقل میزان قابل

از کشت خالص تریتیکاله حاصل شد.  درصد( 01/54)

هر چند که بین گیاه نخود فرنگی با گیاهان باقال و 

 داری وجود نداشتظر اختالف معنیماشک از این ن

ماده خشک قابل هضم، به صوررت نسبتی  (.9)جدول 

حیوان از علوفه که از راه مدفوع دفع نشده و توسط 

پذیری اغلب از هضم. شودتعریف میجذب شده است، 
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به عنوان ارزشمندترین سنجش کیفیت علوفه نام برده 

ماده . شود؛ زیرا ارتباط نزدیکی با عملکرد دام داردمی

خشک قابل هضم، معموال نشان دهنده انرژی قابل هضم 

باشد و ارتباط مستقیمی با میزان انرژی علوفه می

دریافت به وسیله  متابولیسمی و سایر مواد مغذی قابل

گزارش شده است که اگر قابلیت هضم . احشام دارد

درصد باشد برای احشام  51ماده خشک علوفه باالی 

قابلیت هضم علوفه (. 2119 تواند مفید باشد )ارزانیمی

به ترکیبات شیمیایی علوفه بستگی دارد. متغیرهای 

افزایش کیفیت علوفه )نیتروژن، پروتئین خام و مواد 

( و متغیرهای کاهنده کیفیت علوفه )الیاف خام، معدنی

( و الیاف NDFالیاف نامحلول در شوینده خنثی )

ذیری پ( بر هضمADFنامحلول در شوینده اسیدی )

در تحقیق حاضر با (. 2100 علوفه تأثیر دارند )ارزانی

مقایسه تیمارهای کشت خالص و مخلوط مشخص شد 

امی الگوهای که قابلیت هضم علوفه تریتیکاله در تم

کشت مخلوط افزایش یافت. بنابراین کشت مخلوط 

ها باعث بهبود کیفیت علوفه آن شد. این تریتیکاله با لگوم

و  ADFو  NDFتواند به کاهش درصد موضوع می

افزایش درصد پروتئین خام علوفه تریتیکاله در کشت 

ها مربوط باشد. قابلیت هضم ماده مخلوط با لگوم

همبستگی منفی، و با   ADFو  NDFخشک با مقدار 

مقدار نیتروژن و پروتئین خام همبستگی مثبت دارد. 

های مختلف دیواره پذیری گیاه با قسمتمیزان هضم

و درصد نیتروژن جذب شده  ADFسلولی به ویژه 

رابطه زیادی دارد. در تحقیق حاضر، بیشترین درصد 

قابلیت هضم ماده خشک در گیاه نخود فرنگی مشاهده 

. بنابراین علوفه نخود فرنگی نسبت به سایر گیاهان شد

از کیفیت باالتری برخوردار است. باالتر بودن قابلیت 

هضم ماده خشک در نخود فرنگی نیز با توجه به کمتر 

در این گیاه قابل توجیه است.  ADFو  NDFبودن 

در کشت مخلوط ذرت ( 2104)اسکندری جوانمرد و 

ماده خشک ذرت در گزارش کردند که قابلیت هضم 

ها افزایش یافت و بیشترین مقدار کشت مخلوط با لگوم

ای و لوبیا خوشهگلآن در مخلوط با گاودانه، ماشک 

حاصل شد. آنان افزایش قابلیت هضم ماده خشک ذرت 

امیری و ها نسبت دادند. تر لگومپایین ADFرا به میزان 

( در کشت مخلوط یونجه با سه 2109)عفری اشرف ج

ونه گراس سردسیری اعالم کردند که کمترین مقدار گ

ADF خشک به  و بیشترین میزان قابلیت هضم ماده

 گیاه یونجه اختصاص داشت.

 

 جذب عناصر غذایی

که جذب عناصر  داد نتایج تجزیه واریانس نشان

طور )نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم( به غذایی

لوط قرار گرفت داری تحت تأثیر سیستم کشت مخمعنی

(10/1p≤9(. )جدول.) 

 

 یکسالهتجزیه واریانس جذب عناصر غذایی در کشت مخلوط تریتیکاله با چند لگوم نتایج   -7جدول 

 منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن درجه آزادی  منابع تغییر

 n.s 68/9 n.s 95/426 n.s 90/324 ** 95/494 89/0431 ** 2 تکرار

 91/0965 ** 99/2431 ** 99/3514**  18/94 ** 06/04610 ** 8 تیمار

 56/91 49/013 36/206 49/3 20/284 09 خطا

 تغییرات ضریب

 )درصد(

 

- 14/9 81/6 80/02 93/00 90/9 

ns می باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار و معنی، * و ** به ترتیب غیرمعنی 
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جذب نیتروژن  ها نشان داد کهمقایسه میانگین داده

مقایسه  تریتیکاله درکشت مخلوط با  ماشک در در گیاه

کشت با سایر تیمارها باالتر بود. هر چند این تیمار با 

 با خالص تریتیکاله و تیمارهای کشت مخلوط تریتیکاله

باقال از  با نخود فرنگی و تریتیکاله با گاودانه، تریتیکاله

 ن نداد ونشاداری نظر جذب نیتروژن اختالف معنی

ماشک تقریبا مشابه گیاه  جذب نیتروژن در گیاه

 .(8بود )جدول تریتیکاله

 

 یکسالههای جذب عناصر غذایی در کشت مخلوط تریتیکاله با چند لگوم مقایسه میانگین  -8جدول 

 تیمار

 نیتروژن

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 فسفر

)کیلوگرم در 

 (هکتار

 پتاسیم

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 کلسیم

وگرم )کیل

 در هکتار(

 منیزیم

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 ab 58/319 a-c 95/21 b 16/004 bc 16/96 bc 98/010 کشت خالص تریتیکاله

 ab 89/299 a-c 98/20 ab 10/039 b 99/84 a-c 40/002 کشت مخلوط تریتیکاله + باقال

 ab 21/269 a 59/24 a 03/053 b 15/63 a 91/024 کشت مخلوط تریتیکاله + نخود فرنگی

 e 54/216 e 96/04 c55/94 c 86/90 d 99/82 کشت مخلوط تریتیکاله + ماشک

 ab 13/318 a-c 21/20 b 46/003 b 09/89 a-c 26/019 کشت مخلوط تریتیکاله + گاودانه

 cd 91/291 bc 55/06 ab 20/030 b 51/010 ab 66/009 باقال

 d 99/238 cd 91/09 b 32/016 b 46/62 c 68/69 نخود فرنگی

 a 92/321 ab 99/22 a 41/059 a 14/044 a 46/029 ماشک

 f 34/029 e 03/8 c 33/53 d 04/41 c 06/48 گاودانه

 درصد دارند. 1 احتمال سطح در داریمعنی اختالف دانکن آزمون اساس ستون، بر هر در متفاوت حروف با هایمیانگین

 

 

ریتیکاله بیشترین میزان جذب فسفر مربوط به گیاه ت

در کشت مخلوط با نخود فرنگی و کمترین میزان جذب 

 با در کشت مخلوط فسفر مربوط به گیاه گاودانه

ای خوشهماشک گل ها،. در ارتباط با لگومتریتیکاله بود

. جذب کردها سایر لگوم میزان فسفر بیشتری نسبت به

اما، از این نظر با تریتیکاله در کشت خالص و مخلوط با 

ها به جز کشت مخلوط با گاودانه اختالف لگومسایر 

 .(8داری را نشان نداد )جدولمعنی

از  کلسیم و منیزیم، بیشترین میزان جذب پتاسیم

 گیاهاز  میزان این عناصو کمترین  ایخوشهماشک گل

 .صورت گرفت در کشت مخلوط با تریتیکالهگاودانه 

در تیمارهای کشت مخلوط  کلسیم و منیزیم، پتاسیم

نخود فرنگی نسبت به کشت خالص  با تریتیکاله

 .(8)جدول ندتریتیکاله به میزان بیشتری جذب شد

ها بیشتر نیتروژن غله، لگوم -در کشت مخلوط لگوم

مورد نیاز خود را از طریق تثبیت نیتروژن اتمسفری  

این امر باعث کاهش رقابت برای  ؛آورنددست میب

در بیشتر یگر از طرفی د .شودنیتروژن غیر آلی می

ها قادرند مقدار نیتروژن مازاد خود را به لگوممواقع 

این عوامل باعث افزایش جذب  .غالت منتقل کنند

شود. حال نیتروژن در کشت مخلوط توسط غالت می

اگر به هر دلیلی رقابت بر سر منبع نیتروژن معدنی 

خاك زیاد شود و یا نیتروژن مازاد به غالت منتقل 

گوهر )پاك یابدوژن در غالت کاهش مینشود جذب نیتر

. در تحقیق حاضر جذب نیتروژن در (2103و قنبری

ای خوشهتیمار کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک گل

د. این بوهای کشت مخلوط کمتر الگونسبت به دیگر 

موضوع ممکن است به دلیل رشد سریع و بیشتر ماشک 

رقابت  ای در مقایسه با تریتیکاله و افزایشخوشهگل
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ای باشد. در حالی که در کشت مخلوط گونهبرون

ای به علت گونهتریتیکاله با گاودانه میزان رقابت برون

زندگی کوتاه گاودانه، کمتر از  رشد محدود و دوره

سایر تیمارها بوده و جذب نیتروژن از طریق گیاه 

ارزیابی کارایی  بود. محققان درتریتیکاله افزایش یافته 

با گندم  رف نیتروژن در کشت مخلوط ذرتجذب و مص

که تیمار کشت خالص ذرت  ندنشان داد زمستانه

بیشترین مقدار نیتروژن جذب شده از خاك را به خود 

 (. 2102 اختصاص داد )کوچکی و همکاران

بر  دو گیاه ایهدر کشت مخلوط ترشحات ریش

و در نتیجه بر تغذیه و غذایی  فراهمی و جذب عناصر

ر مستقیم و غیر مستقیم دارند. ترکیب این اث ،رشد آن

ترشحات در گیاهان مختلف، متفاوت بوده و یکی از 

دالیل متفاوت بودن کارایی جذب عناصر در گیاهان 

فسفر یک عنصر غذایی غیر متحرك در  .مختلف است

های در شود که ریشهخاك است و تنها زمانی جذب می

شکل قابل  آلی که حاوی حال رشد با مواد آلی و غیر

ریشه تماس برقرار کنند.  ،جذب این عنصر هستند

هایی مثل فسفاتاز گیاهان در شرایط کمبود فسفر آنزیم

کند که باعث ها را ترشح میو فیتاز و کربوکسیالت

شود )نجفی افزایش حاللیت و تحرك فسفر در خاك می

ذرت و بادام  کشت مخلوطدر  (.2105و مصطفایی 

های با افزایش فعالیت آنزیمت که گزارش شده اسزمینی 

محیط در  قابلیت جذب فسفر ،فسفاتاز در ریشه و خاك

 (.2119)آینال و همکاران  یافته است افزایش ریزوسفر

یکی از دالیل  در تحقیق حاضر رسد کهبه نظر می

-لگوم افزایش جذب فسفر در کشت مخلوط  تریتیکاله با

-ترشح اسید و باقال نخود فرنگی های یکساله از جمله

 باشد که از طریقهای آلی از جمله اسید سیتریک 

فراهمی فسفر را در خاك  اسیدی کردن ریزوسفر

نیز از فسفر تریتیکاله افزایش داده در نتیجه ریشه 

 ده  بهینه کرده است.متحرك شده استفا

بیشترین میزان جذب پتاسیم،  در تحقیق حاضر،

ای مشاهده شد خوشهکلسیم و منیزیم نیز در ماشک گل

-تواند رشد زیاد و سریع ماشک گلکه علت آن می

باال و  ، تراکم باالای در مقایسه با سایر گیاهانخوشه

باشد. کمترین میزان  ای این گیاهبودن رقابت بین گونه

جذب عناصر فسفر پتاسم، کلسیم و منیزیم مربوط به 

احتماال به خاطر رشد نیز گیاه گاودانه بود این موضوع 

ای و سیستم ریشه ، ارتفاعکم و دوره زندگی کوتاه

. در بررسی باشدضعیف گاودانه نسبت به سایر گیاهان 

جذب عناصر غذایی در کشت مخلوط ذرت با لوبیا چیتی 

و  و گاودانه نتایج نشان داد که غلظت عناصر فسفر

پتاسیم شاخساره ذرت، در کشت مخلوط ذرت با لوبیا 

داری بیشتر از کشت خالص آن و گاودانه به طور معنی

در کشت مخلوط  بود. همچنین میزان جذب عنصر فسفر

این با لوبیا بیشتر از کشت مخلوط با گاودانه بود. 

 محققان بیشتر بودن غلظت فسفر در شاخساره ذرت را

در کشت  مخلوط با لوبیا در مقایسه با گاودانه، رشد 

به نسبت و بیشتر بودن حجم ریشه آن  لوبیابیشتر 

آن  ایریشه و درنتیجه زیادتر بودن ترشحاتگاودانه 

قابل دسترس در  عناصرنسبت دادند که سبب افزایش 

در ذرت افزایش  شده و از این طریق جذب عناصرخاك 

در تحقیقی دیگر  (.2105مصطفایی نجفی و ) یابدمی

که کشت مخلوط ذرت با نخود، لوبیا و  مشخص شد

و پتاسیم در دانه ذرت سویا باعث افزایش جذب فسفر 

چنین بیشترین میزان جذب این عناصر در کشت شد. هم

مخلوط ذرت با نخود مشاهده گردید )یامونا و همکاران 

. بررسی الگوهای کشت مخلوط ذرت و لوبیا (2109

بلبلی نتایج نشان داد که جذب عناصر غذایی  چشم

منیزیم، کلسیم، پتاسیم و فسفر در کشت مخلوط نسبت 

قنبری شت خالص افزایش یافت )اسکندری و به ک

(. نتایج به دست آمده از تحقیقی دیگر نشان داد 2100

جذب پتاسیم،  ،که در کشت مخلوط یوالف و نخود

فسفر، کلسیم و منیزیم در دانه یوالف در کشت خالص 

درصد یوالف، بیشترین  95و کشت مخلوط با نسبت 

زایش فسفر در (. اف2109مقدار بود )رینهارد و همکاران 

ذرت با گندم و باقال ) ژانگ و همکاران  کشت مخلوط
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افزایش جذب فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم  و (2102

بلبلی )اروکا فرانک در کشت مخلوط برنج و لوبیا چشم

 توسط محققان مختلف گزارش شده است. (2105

 

 گیری نتیجه

 که کشت مخلوط بر داد نشان تحقیق حاضر نتایج

 بوده مؤثر ،و کیفی علوفه زراعی خصوصیات تمامی

علوفه  ADFو  NDFتر بودن با توجه به پایین .است

توان چنین گفت تریتیکاله در الگوهای کشت مخلوط، می

که کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص تریتیکاله، 

کیفیت علوفه را بهبود  ADFو  NDFاز طریق کاهش 

در کشت  د فرنگینخوهای یکساله، . در بین لگوبخشید

مخلوط با تریتیکاله، بیشترین درصد پروتئین خام و 

 را دارا بود. ADFو  NDF خاکستر و کمترین درصد 

خالص تریتیکاله با کشت  بین کشتاز آنجایی که 

مخلوط تریتیکاله با نخود فرنگی از نظر عملکرد دانه 

چنین، تریتیکاله در نداشت. هم داری وجودمعنی اختالف

لوط با نخود فرنگی از کیفیت باالی علوفه کشت مخ

عنوان تیمار برتر در راستای اهداف  برخودار بود، لذا به

 گردد.می کشاورزی پایدار برای تولید معرفی
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