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چکیده
Medicago(منظور بررسی اثرات و تعیین مناسبترین ترکیب کشت مخلوط یونجه به sativa(با سه گونه از گندمیان شامل

Agropyron elongatum،Agropyron desertrumوFestuca arundinacea از نظر صفات رویشی، عملکرد علوفه و نسبت برابري
در محل ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سیساب واقع در 1390تا1388آزمایشی طی سالهاي ،زمین در مقایسه با کشت خالص آنها

. تکرار اجرا شدهاي کامل تصادفی در سههاي خرد شده در قالب طرح بلوكصورت کرتبآزمایش . استان خراسان شمالی انجام شد
شیوه = b(فاکتور فرعی سطح و13در ) هاهاي مختلف نسبت کشت مخلوط گونهترکیب= a(تیمارهاي آزمایش شامل فاکتور اصلی 

سودمندي در این تحقیق صفات رویشی، عملکرد علوفه خشک و. در دو سطح بود)شامل کشت مخلوط و کشت یک در میانکشت
هاي کشت نتایج نشان داد که اثر تیمار نسبت. حاسبه شدبراي عملکرد علوفه مسبت برابري زمین کشت مخلوط از طریق محاسبه ن

تیمار درصد در 66/81بیشترین نسبت برگ به ساقه گندمیان به میزان . دار بودرویشی معنیمخلوط یونجه و گندمیان روي صفات
مخلوط، فقط روي صفت تعداد بوته در مترمربع در گندمیان اثر تیمار روش کشت البته .دست آمدب% 75فستوکا + % 25یونجه 

اثر تیمار مخلوط یونجه و . بودیک در میانبیشتر از کشت مخلوطتعداد بوته گندمیان در روش کشت که طوريبه. دار بودمعنی
بیشترین مقدار . بوددارگندمیان روي وزن خشک علوفه گندمیان و یونجه، مجموع وزن خشک علوفه و نسبت برابري زمین معنی

کیلوگرم علوفه خشک در هکتار 2317به میزان %75النگاتوم .آ+%25تولید علوفه خشک در هکتار از تیمار کاشت مخلوط یونجه 
در الگوي کشت مخلوط بود که %75فستوکا + %25مربوط به تیمار یونجه ) 53/1(بیشترین نسبت برابري زمین .دست آمدبه

.ها بوداز گونهیک الص هرود در استفاده از زمین در مقایسه با کشت خبهب%53دهنده نشان

.کشت مخلوط، شرایط دیم، یونجه، گندمیان، عملکرد علوفه، نسبت برابري زمین: هاي کلیديواژه

مقدمه
افزایش هايعنوان یکی از راههتواند بکشت مخلوط می

. عملکرد و پایداري تولید در واحد سطح مطرح باشد
موارد کشت مخلوط بیشتردر ،تحقیقات نشان داده است

لکرد بیشتري از تک کشتی تولید اي عمگیاهان علوفه

موجب استفاده حداکثر از منابع آب و آن و کاربرد کنندمی
پوشش بهتر فراهم بدلیلشود و حفاظت خاك را خاك می

همچنین . دهدو حاصلخیزي خاك را افزایش میکندمی
آفات، کشت مخلوط در مقایسه با تک کشتی در کنترل

هاي هرز و حفاظت گیاهان در مقابل سرما علفها وبیماري
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و 1375چی، مدیر شانه(در کشت پائیزه مؤثر است
).1377مظاهري، 

گیاهانتولیددرمخلوط کشتسیستمهايویژگیاز
ووقتدرجوییصرفهومحصولبه ثباتتوانمیايعلوفه
از نظر (متعادلترکیبیکآوردنبدستومصرفیانرژي

و غفاري(کرد اشارهدامجیره غذاییدر)پروتئین و نشاسته
کشت مخلوط دو یا چند محصول . )1377همکاران،

شود بر اینکه باعث افزایش عملکرد میاي عالوهعلوفه
Jahanzad(شوداز منابع تولید نیز میفاده بهتر باعث است et

al., Lithourgidisو2013 et al., مجموع البته ).2011
لوط وابسته به برتري یکی از عملکرد علوفه در کشت مخ

اي براي کسب رقابت برون گونهکه طوريبه. باشدها میگونه
تواند باعث مانند آب و نور و مواد غذایی میمنابع رشد
لکرد و افزایش بیوماس کل سیستم کشت مخلوط برتري عم

Crabtree(شود  et al, کشت مخلوط باعث تغییر . )2000
هاي پایینی یت نور منتقل شده به سطوح و الیهمیزان و کیف

هاي گیاهی شده و از این طریق بر رقابت گونهجامعه گیاهی 
کسب منابع مورد نیاز رشد اثر موجود در کشت مخلوط در

,Huda(گذارد می 1998.(
ویژه مخلوطبهمخلوطکشتهايکاربرد روشازهدف

واحددرعملکردافزایش،بقوالتاي غالت و علوفهگیاهان
هايآزمایشبیشتروباشدمیبهبود کیفیت محصولوسطح
،هستندغالتوبقوالتگیاهان خانوادهشاملمخلوطکشت

قرارباالییدر سطحخشکمادهنظرازغالتزیرا گیاهان
بقوالت بعکسگیاهانامافقیرندپروتئینلحاظازولیدارند

رواز این. دارندقرارباالییسطحدرپروتئینمیزاننظراز
باالکیفیتباعلوفهتولیدبهمنجربقوالتوغالتمخلوط
,Sistach(شد خواهد 1990( .

تولید هاي باال در سیستمتولید علوفه با پروتئین البته 
عه و مخصوصا در نواحی علوفه در کشورهاي در حال توس

-El(هاي زیادي استخشک داراي محدودیتخشک و نیمه

Morsy, بهاي پروتئین در جیره منظور کاهشبه). 2009
ه با درصد تولید علوف،ترین راهاقتصادي،هاغذایی دام

هاي کشت مخلوط گندمیان و بقوالت پروتئین باال در سیستم

Lithourgidis(ستا et al., 2006 , Sadeghpour et al.,

2013.(
الت در ها نشان داده که عملکرد علوفه بقونتایج پژوهش

Ates(هاي تک کشتی کمتر از کشت مخلوط است سیستم et

al., مواد غذایی دام که مین أتبقوالت عالوه بر ). 2013
داراي ند شومیبصورت چرا و برداشت علوفه استحصال 

هایی هستند که با نفوذ به عمق خاك باعث اصالح و ریشه
و با قابلیت شدهها و حجم خاك ارگانیسمافزایش میکرو

هاي جنس ریزوبیوم، در ایجاد رابطه همزیستی با باکتري
الزم نیتروژنبیشتري ازتوانند قسمت هاي مخلوط میکشت

& West(د دهنقرار آنها در اختیار گندمیانتغذیه براي را 

Win Hauggaard-Nielsenو 1985 et al., یونجه . )2001
استفاده مستقیم از ؛مترین گیاهان خانواده بقوالت استاز مه

کشت مخلوط اماشود در چراگاه موجب نفخ دام میاین گیاه
این خطر را از بین برده و امکان استفاده گندمیانآن با 

هرچه بیشتر از این علوفه سرشار از پروتئین را فراهم کرده 
,Howarth(کندمین میأتو یک جیره متعادل و کامل را 

1988.(
) 1383(بر اساس گزارش کوچکی و همکاران 

هاي کشور مخلوط در برخی استانهاي مختلف کشتروش
به کشت مخلوط یونجه، اسپرس و جو توانرایج است که می

کشت مخلوط جو و شبدر در اصفهان و ،شرقیدر آذربایجان
ایالم، یونجه و جو در تهران و استان مرکزي کشت مخلوط 

هاي فارس و کرمانشاه و خراسان، غالت و علوفه در استان
کشت کلزا و شبدر در گیالن و کشت جو و شبدر در 

. مازندران اشاره کرد
هاي کاربردي جنبهبرخی بررسی ،ز این تحقیقهدف ا

مرتعی مورد آزمایش گندمیانکشت مخلوط یونجه با 
هاي ، معرفی گونههاازجمله بهترین نسبت کاشت این گونه

منظور ارائه بهمناسب و بهترین روش کشت مخلوط
شرق کشور شمالراهکارهاي مناسب تولید علوفه در مراتع 

.بودبه صورت دیم و مناطق مشابه 
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اهمواد و روش
ایستگاه در 1390تا1388هاي این آزمایش طی سال

متعلق به مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع سیساب تحقیقاتی 
کیلومتري شرق بجنورد 35درطبیعی خراسان شمالی واقع 

57و27ی یجغرافیاو طول 37و 28ی یجغرافیادر عرض 
متر از سطح دریا، 1570ارتفاع بلندترین نقطه آن . اجرا شد

، 170هاي مختلف آماري حداقل میزان بارندگی در سال
میزان بارندگی (بودمتر میلی372و حداکثر 250میانگین 

و 3/257، 1/280ترتیب بهآزمایشهاي ساالنه طی سال
درجه، 2/12میانگین دماي ساالنه، . )متر بودمیلی8/365

وده ب- 18و حداقل دماي مطلق5/40دماي مطلق حداکثر 
خشک بندي دومارتن نیمهو اقلیم آن بر اساس روش طبقه

.باشدمی
) Split plot(هاي خرد شده آزمایش در قالب طرح کرت

تیمارهاي آزمایش . هاي کامل تصادفی اجرا شدبر پایه بلوك
کشت نسبت هاي مختلف ترکیب= a(شامل فاکتور اصلی 

هاي مختلف بذر سطح شامل نسبت13ها در گونهمخلوط 
، 25-75هاي و یونجه به صورت خالص و نسبتگندمیان

= b(و فاکتور فرعی در دو سطح)75-25و 50-50
Mix(کشت، شامل کشت مخلوطالگوي cropping ( و

Inter(کشت یک در میان  cropping(( بود که در سه تکرار
ها با ذرهاي گونهدر روش کشت مخلوط ب. اجرا شد

مخلوط شده و در 75-25و 50-50، 25-75هاي نسبت
بذرها یک در میان،ها کاشته شدند اما در روش کشت ردیف

پس از انتخاب زمین . هاي جداگانه کشت گردیددر ردیف
مناسب، عملیات شخم و آماده سازي زمین در پاییز انجام 

وهایی به اقدام به ایجاد فارشد و پس از دیسک و لولر، 
متر سانتی15دیگر و عمق حدوسانتیمتر از یکد25فاصله 
ردیف کاشت به طول سه 10در هر کرت فرعی تعداد گردید

در زمان نامیه بذرهاي مورد آزمایش قوه.شدمتر ایجاد 
(:بودزیرشرح بکاشت  Medicago sativa95درصد(،

Festuca arundinacea)92درصد(،Agropyron

elongatum)72درصد(وAgropyron desertrum)40
بذر هاي مربوط به هر تیمار بر اساس میزان بذر. )درصد

، 20یونجه و فستوکا (توصیه شده در هکتار براي هر گونه 
30و آگروپایرون النگاتوم 15آگروپایرون دزرتروم 

و نسبت کاشت قوه نامیه ،خلوص، )کیلوگرم در هکتار
توجه به تیمارهاي گذاري شده و با و اتیکتتوزین محاسبه، 

ها دست در ته جویچهبا 1388آبان 30آزمایش، در مورخ 
منظور کاهش به.شدکاشته متري سانتی7تا 5در عمق 

هاي مورد هاي هرز با گونهخطاي ناشی از رقابت علف
اقدام هر سال در اوایل اردیبهشت و اواخر خرداد آزمایش، 
.ستی شدصورت دبه وجین ب

با توجه (در تیر و مرداد زیربرداري از صفاتیادداشت
:شدانجام سال دوم طرحدر ) به نوع گونه

شمارش تعداد بوته در یک :تعداد بوته در مترمربع- 1
.مترمربع بطور تصادفی توسط کوادرات انتخاب شد

5شمارش تعداد پنجه در :تعداد پنجه در هر بوته- 2
شمارش ،در مورد یونجهتعیین میانگینبوته بطور تصادفی و 

.تعداد ساقه در هر بوته انجام شد
بوته 5از محل یقه تا انتهاي خوشه در :ارتفاع بوته- 3

.گیري شداندازهکش و قبل از برداشت توسط خط
برداشت تمامی بوته از محل یقه :گ به ساقهنسبت بر- 4

و در ده بوته بطور تصادفی مرحله ظهور خوشه در
جداسازي برگ و ساقه و توزین جداگانه وزن خشک برگ 

.برگ به ساقهو ساقه و تعیین نسبت
نصف (گیري قطر تاج پوششاندازه:ششقطر تاج پو- 5

بوته و 5در )قطر کوچک تاح پوشش+ مجموع قطر بزرگ 
.تعیین میانگین

هاي تمامی بوته: گندمیانیونجه و عملکرد علوفه- 6
گندمیاندر این زمان(درصد گلدهی 10یونجه در مرحله 

از سطح )بودنددرصد ظهور خوشه10در مرحله حدودا 
در آون در دماي اي از آن نمونهبر شده و یک مترمربع کف

ساعت خشک شد و وزن 72گراد به مدت درجه سانتی74
.شدگیرياندازهبرحسب کیلوگرم در هکتار خشک علوفه 

LER=Land Equivalency(نسبت برابري زمین - 7

Ratio(:سودمندي تعیین براي. ها محاسبه شددر کلیه کرت
نسبت برابري از به تک کشتی، تنسبی کشت مخلوط نسب
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ست از نسبت سطح مورد اعبارتکهشوداستفاده میزمین
نیاز براي تک کشتی به سطحی از کشت مخلوط که در 

تک کشتی داشته برابرشرایط مدیریتی یکسان، عملکردي 
ست از مجموعه اعبارت دیگر این نسبت عبارتب. باشد

اگر این . باشدد نسبی محصوالت در مخلوط میعملکر
در این صورت کارایی کشت ،یک باشدز نسبت بیشتر ا

وط بیشتر از کشت خالص است و چنانچه کمتر از یک مخل
:1رابطهطبق . باشد، کارایی کشت خالص بیشتر خواهد بود

L.E.R=


m

n
iii yy

1

/ )1(رابطه
مقدار محصول یک گونه در واحد سطح yiکه طوريهب

گونه در عبارت از محصول همانyiiدر کشت مخلوط و 
. واحد سطح در زراعت تک کشتی است

نتایج
صفات رویشی–الف 

هاي آزمایش نشان داد که اثر نتایج تجزیه واریانس داده
روي گندمیانهاي مختلف کشت مخلوط یونجه و نسبت

اثر تیمار نسبت البته . دار بودها معنیصفات رویشی این گونه
. دار نبودشش یونجه معنیکاشت روي قطر تاج پو

شامل (اثر سطوح تیمار روش کشت مخلوط که طوريبه
روي ) یک در میانکشت درهم مخلوط و کشت ردیفی 

این تیمار فقط روي . دار نبوداغلب صفات رویشی معنی
. دار بودمعنیگندمیانهاي صفت تعداد بوته در مترمربع گونه

اثر متقابل تیمار نسبت و روش کاشت مخلوط در مورد 
هاي جز تعداد بوته در مترمربع گونهی بهاغلب صفات رویش

).1جدول(دار نبود از نظر آماري معنیگندمیان
تیمارها در ها نشان داد که اثر نتایج مقایسه میانگین داده
و یونجه داراي گندمیانهاي مورد صفات رویشی گونه

بیشترین ،گندمیاندر مورد ارتفاع بوته . دار بوداختالف معنی
Agropyrunبه گونهارتفاع مربوط elongatum در تیمار

. متر بودسانتی29/60به میزان %75النگاتوم.آ+%25یونجه 
Festucaمربوط به گونهگندمیانکمترین ارتفاع بوته البته 

arundinacea30فاع این گونه در کشت خالص به ارت. بود
هاي مختلف کشت مخلوط متر رسید و در نسبتسانتی

هاي مختلف سبتتیمارهاي نالبته . یافتافزایشارتفاع آن 
ري دانیآماري معثیر أتگندمیانهاي کشت مخلوط با گونه

هاي تعداد پنجه در بوته گونه.روي ارتفاع یونجه نداشت
هاي مختلف کشت تیمارهاي نسبتتأثیر تحت گندمیان

بیشترین تعداد پنجه در بوته مربوط به . مخلوط قرار گرفت
در کشت خالص به میزان Agropyron desertrumگونه 

يدارعدد بود که با سایر تیمارها اختالف آماري معنی7/14
کمترین تعداد پنجه در بوته مربوط به فستوکا در . داشت

% 50فستوکا+%50و یونجه%25فستوکا+%75تیمار یونجه
تعداد البته .بودپنجه در بوته 6/3و 3ترتیب به تعداد به

سطوح مختلف تیمارهاي ثیر أته در بوته یونجه تحت پنج
).2جدول (کشت مخلوط قرار نگرفت
هاي مختلف کشت مخلوط روي اثر تیمارهاي نسبت

در . دار بودمعنیگندمیانهاي تعداد بوته در مترمربع گونه
Agropyrunمورد این صفت بیشترین مقدار مربوط به گونه

elongatum و تیمار% 75النگاتوم.آ+%25در تیمار یونجه
عدد بود50/34و 83/35ترتیب به میزان هکشت خالص ب

در . بوديدارتیمارها داراي اختالف آماري معنیکه با سایر 
Festucaمورد این صفت کمترین مقدار مربوط به گونه 

arundinacea 50و فستوکا %50در تیمار کاشت یونجه%
در تمامی تیمارهاي . بوته در مترمربع بود16/1به میزان 

طور هنسبت کاشت یونجه و فستوکا تعداد بوته در مترمربع ب
،در مورد تعداد بوته در مترمربع یونجه. داري پایین بودعنیم

نتایج نشان داد که بیشترین تعداد بوته در مترمربع در تیمار 
بوته در مترمربع بدست آمد 37کشت خالص یونجه به میزان 

%5در سطح يدارسایر تیمارها اختالف آماري معنیکه با
در مورد این صفت، کمترین مقدار مربوط به تیمار . داشت

بوته 66/4به میزان %75آگروپایرون النگاتوم + %25یونجه 
).2جدول (در مترمربع بود 

کشت مخلوط روي قطر تاج پوشش اثر تیمارهاي 
بیشترین قطر . بوددار داراي اختالف معنیگندمیانهاي گونه

Agropyrunتاج پوشش در تیمار کشت خالص گونه 

elongatumمتر بودسانتی7/30دست آمد که مقدار آن به .
Festucaکمترین میزان قطر تاج پوشش در مورد گونه 



4693شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

arundinaceaبه میزان % 25فستوکا+ %75در تیمار یونجه
لوط مخنسبت کشت ثیر أتالبته . دست آمدمتر بسانتی04/7

اثر تیمار البته . دار نبودروي قطر تاج پوشش یونجه معنی
هاي اقه گونهنسبت کشت مخلوط روي نسبت برگ به س

. دار بودمعنی% 5ستفاده در آزمایش در سطح مورد اگندمیان
در تیمار گندمیانبیشترین نسبت برگ به ساقه 

درصد بدست 66/81به میزان %75فستوکا +%25یونجه
در تیمار نسبت گندمیانترین میزان برگ به ساقه کم. آمد

به میزان % 75تروم با آگروپایرون دزر%25کاشت یونجه

نتایج آزمایش همچنین نشان داد . دست آمددرصد ب16/52
. اثر تیمار روي نسبت برگ به ساقه یونجه معنی دار بودکه 

ونجه خالص بیشترین میزان نسبت برگ به ساقه در کشت ی
کشت مخلوط یونجه با . دست آمددرصد ب5/71به میزان

یونجه باعث کاهش نسبت برگ به ساقهگندمیانهاي گونه
و یونجه %75فستوکا + %25در تیمارهاي یونجه . شد
نسبت برگ به ساقه یونجه کمتر از %75دزرتروم .آ+25%

).2جدول (سایر تیمارها بود 

مخلوطو یونجه در کشت گندمیانتایج تجزیه واریانس صفات رویشی ن-1جدول 

درجه ریمنابع تغی
آزادي

میانگین مربعات
بوته ارتفاع

گندمیان
بوته ارتفاع

یونجه
تعداد پنجه در 

گندمیانبوته 
تعداد پنجه در 

بوته یونجه
تعداد بوته در 

گندمیانمترمربع
تعداد بوته در 

یونجهمترمربع
قطر تاج پوشش 

گندمیان
قطر تاج 

پوشش یونجه
نسبت برگ به 

گندمیانساقه
نسبت برگ به 

یونجهساقه
201/50861/8125/66446/062/7981/3958/20428/1976/1281/51تکرار

a(11**71/603*61/28**86/79*21/2**16/1247**12/584**09/315ns86/21**95/86**82/278(نسبت کشت مخلوط
a(2211/39482/4632/719/215/4159/7249/4531/4029/2752/28(خطاي 

b(1ns38/9ns61/37ns53/19ns222/0*88/410ns75/3ns08/11ns72/6ns013/0ns26/11(روش کشت مخلوط
روش کشت *نسبت کشت

)a*b(11ns94/42ns49/16ns47/4ns16/1*31/89ns34/41ns29/24ns45/14ns34/22ns93/10

b(2493/4189/1081/4925/094/3668/4563/1809/1094/1951/12(خطاي 
دارغیر معنی:nsدرصد، 5دار در سطح معنی:*درصد، 1دار در سطح معنی: **

یونجه در کشت مخلوط و گندمیانمقایسه میانگین اثرات تیمار نسبت کشت مخلوط روي صفات رویشی -2جدول 
گندمیان ارتفاع بوته تیمارها

)cm(
تعداد پنجه در بوته 

گندمیان
تعداد بوته در مترمربع

گندمیان
تعداد بوته در مترمربع

یونجه
گندمیان قطر تاج پوشش 

)cm(
برگ به ساقهنسبت 

(%)گندمیان 
برگ به ساقهنسبت 

(%)یونجه
a00/37--a50/71---یونجه خالص

abc04/42f00/3d66/1ab83/33e04/7ab66/80abc33/65%25فستوکا %+75یونجه
bc83/31f62/3d16/1abc16/26cd20/16abc83/79c16/62%50فستوکا%+50یونجه
abc08/35ef58/4d33/2cde50/21ab08/24a66/81e33/52%75فستوکا %+25یونجه

-c00/30bcd95/8d66/3-a62/29ab50/80فستوکا خالص
abc42/46bcd75/9ab50/29bcd50/23d45/15bc16/76abc16/66%25دزرتروم .آ%+75یونجه 
abc21/49abc25/11b83/23cde16/19d62/15bc66/74cd00/60%50دزرتروم .آ%+50یونجه 
abc83/49abc41/11a66/32def16/14cd95/15bc50/76e16/52%75دزرتروم .آ%+25یونجه 
-abc71/51a70/14ab50/31-cd16/18cd16/73دزرتروم خالص.آ
abc71/54ed25/7c83/14cde33/16ab62/25d33/71ab50/69%25النگاتوم .آ%+75یونجه 
ab04/59cde95/7ab50/31ef83/11abc66/24cd83/73bc33/63%50النگاتوم .آ%+50یونجه 
a29/60ab66/11a83/35f66/4a12/27d33/71de50/54%75النگاتوم .آ%+25یونجه 
-abc50/49ab66/11a50/34-a70/30d50/72النگاتوم خالص.آ

.باشنددار نمیاختالف معنیداراي بر اساس آزمون دانکن هاي داراي حروف مشابه در هر ستون میانگین



...بررسی اثرات کشت مخلوط یونجه با گندمیان بر صفات رویشی، عملکرد علوفه و 694

شت میانگین صفات در تیمار روش کنتایج مقایسه 
اثر گندمیانفقط در ،بوددار نآماري معنیر ظناز مخلوط 

یک در دار بود و روش کشتبوته در مترمربع معنیتعداد 
اثرات متقابل تیمارالبته .باعث افزایش تعداد بوته شدمیان

و گندمیانروي صفات رویشی و الگوي کشت کشت نسبت
نتایج ،گندمیاندر در مورد ارتفاع بوته . دار بودیونجه معنی
الگويو % 75النگاتوم .آ%+25تیمار یونجه که نشان داد 

آگروپایرون باعث بیشترین میزان ارتفاع گونه کشت مخلوط
. متر بودسانتی8/64ارتفاع بوته در این تیمار . شدالنگاتوم 

16/31(ربوط به گونه فستوکا بود مکمترین میزان ارتفاع 
در مرتبه بعدي قرار داشت و حد دزرترمو گونه ) مترسانتی

. )3جدول(متوسطی از ارتفاع را داشت
فستوکا %+ 75تیمار یونجه ،در مورد ارتفاع بوته یونجه

رتفاع بوته باعث بیشترین ایک در میانو روش کاشت25%
فستوکا %+25در تیمار یونجه. )مترسانتی9/42(یونجه شد 

نیز یونجه داراي ارتفاع کشت مخلوطش رودر و 75%
کمترین میزان ارتفاع . بیشتري نسبت به سایر تیمارها بود

و روش کاشت % 50دزرتروم .آ%+50یونجه در تیمار یونجه 
اثر البته . دست آمدمتر بسانتی58/33به میزان مخلوط

یشی تعداد پنجه روش کاشت روي صفت رودر متقابل تیمار
بیشترین که طوريبه.دار بودمعنیگندمیانهاي در بوته گونه

دزرتروم .آ%+25در تیمار یونجه گندمیانتعداد پنجه در بوته 
پنجه در 50/13به مقدار یک در میاندر روش کاشت% 75

گندمیانکمترین تعداد پنجه در بوته البته . دست آمدبوته ب
مربوط به گونه فستوکا بود که در تیمارهاي مختلف نسبت 

و مخلوطو روش کاشت در هر دت یونجه و فستوکا کاش
و فستوکا % 75در تیمار یونجه . دست آمدبیک در میان

).3جدول (بود 83/2گندمیانتعداد پنجه در بوته % 25
اثر متقابل تیمارهاي نسبت و روش کاشت روي صفت 

. دار بوددر بوته یونجه معنی)ساقه(رویشی تعداد پنجه
% 25تعداد پنجه در بوته در تیمار یونجه بیشترین که طوريبه

پنجه 58/5به تعداد مخلوطو روش کاشت% 75فستوکا + 
کاشت هاي سایر تیمارها و روش. دست آمددر بوته ب
اثر متقابل تیمارالبته . داري با یکدیگر نداشتندنیاختالف مع

گندمیانروش کاشت روي صفت رویشی تعداد بوته در 
بوته در تیمار بیشترین تعدادکه نشان داد نتایج.دار بودمعنی

به میزان مخلوطو روش کاشت %50النگاتوم .آ%+50یونجه 

هاي نسبتهايتیماردر . بوته در مترمربع دست آمد33/39
شت مخلوط یونجه و فستوکا در دو روش کاشتمختلف ک

گونه فستوکا در کمترین تعداد بوته یک در میانو مخلوط
).3جدول (شدمشاهده 

شت روي روش کانسبت کاشت وهاياثر متقابل تیمار
در بیشترین تعداد بوته . دار بودتعداد بوته در یونجه معنی

و روش % 25فستوکا % + 75یونجه در تیمار مخلوط یونجه 
. دست آمدببوته 66/34به تعداد یک در میانکاشت 

و % 75النگاتوم .آ%+25کمترین تعداد بوته در تیمار یونجه 
. دست آمدبوته در مترمربع ب4ه تعداد بیک در میانروش 

کاشت روي صفت قطر تاج روشدر اثر متقابل تیمار
بیشترین قطر تاج . دار بودمعنیگندمیانهاي پوشش گونه

مربوط به گونه متر سانتی41/27به میزان گندمیانپوشش 
Agropyron elongatumکمترین قطر تاج پوشش . بود

و روش کاشت % 25فستوکا % + 75در تیمار یونجه گندمیان
در ). 3جدول(دست آمد بمترسانتی75/3به میزان مخلوط

مورد قطر تاج پوشش یونجه بیشترین مقدار مربوط به 
یک و روش کاشت % 25فستوکا % + 75تیمارهاي یونجه 

و روش کاشت % 75فستوکا +%25و یونجهدر میان
یک و روش کاشت % 50النگاتوم .آ%+50و یونجه مخلوط

کمترین . متر بودسانتی08/21حداکثر به میزان در میان
هاي پوشش یونجه مربوط به تیمار نسبتمقدار قطر تاج

).3جدول (دزرتروم بود.مختلف کاشت یونجه و آ
روي اثر متقابل تیمارهاي نسبت کاشت و روش کاشت 

که طوريبه. دار بودمعنیگندمیانصفت نسبت برگ به ساقه 
در تیمار مخلوط گندمیانبیشترین نسبت برگ به ساقه 

6/81هر دو روش به میزان در% 75فستوکا %+25یونجه
در گندمیانکمترین نسبت برگ به ساقه . دست آمددرصد ب

و روش کاشت % 25النگاتوم . آ% + 75تیمار مخلوط یونجه 
ورد نسبت در م. دست آمددرصد به68به مقدار مخلوط

که نشان داد هانتایج مقایسه میانگین،برگ به ساقه یونجه
% 25النگاتوم .آ%+75بیشترین مقدار در تیمار نسبت یونجه 

درصد 70و 69به میزان مخلوطدر هر دو روش کاشت 
کمترین مقدار نسبت برگ به ساقه یونجه در . دست آمدب

مخلوطو روش کاشت % 75دزرتروم .آ%+25تیمار یونجه 
).3جدول (دست آمددرصد ب66/50به مقدار 



و یونجهگندمیانات رویشی کشت مخلوط روي صفالگويهاي اثرات متقابل تیمارهاي نسبت کشت و مقایسه میانگین-3جدول 
ارتفاع بوتهتیمارها

گراس
)cm(

بوتهارتفاع
)cm(یونجه

تعداد پنجه 
بوته در

گراس

تعداد پنجه 
بوته در

یونجه

تعداد بوته 
مترمربعدر

گراس

تعداد بوته در 
مترمربع
یونجه

قطر تاج 
پوشش 

)cm(گراس

قطر تاج 
پوشش یونجه

)cm(

نسبت برگ به 
(%)گراسساقه

نسبت برگ به 
یونجهساقه

(%) الگوي کاشتنسبت کاشت

%+75یونجه
%25فستوکا 

d-g25/41a-d25/39i83/2b58/3g66/1abc00/33l75/3ab66/19abc33/80a-d33/67مخلوط
d-g83/42a91/42i16/3b33/3g66/1ab66/34kl33/10a08/21ab00/81cde33/63یک در میان

%+50یونجه
%50فستوکا

gh25/31a-d58/38i08/3ab83/4g33/1a-d00/27d-i50/19ab00/18a-d00/79b-e66/64مخلوط
gh41/32a-d00/38hi16/4ab83/4g00/1a-d33/25jk91/12ab66/18abc66/80efg66/59یک در میان

%+25یونجه
%75فستوکا 

efg00/39a16/43hi00/4a58/5g00/2a-d33/24abc66/29a00/21a66/81h66/52مخلوط
gh16/31a-d91/39ghi16/5b25/3g66/2def66/18c-i50/22ab41/18a66/81h00/52یک در میان

%+75یونجه 
دزرتروم .آ

25%

c-f41/45bcd33/36b-f66/10ab66/4a66/39a-d00/27h-k41/15ab58/15a-d33/76a-e33/65مخلوط

b-e41/47bcd33/36d-g83/8ab91/4f33/19c-f00/20h-k50/15b41/14a-e00/76b-e00/65یک در میان

%+50یونجه 
دزرتروم .آ

50%

b-f75/46d58/33b-f08/11ab33/4c-f66/24d-h33/15ijk00/15b41/14a-e66/74def66/60مخلوط

b-e66/51a-d25/39b-e41/11ab83/3def00/23b-e00/23g-k25/16ab19/20a-e66/74efg33/59یک در میان

%+25یونجه 
دزرتروم .آ

75%

b-f83/46cd66/34c-g33/9b05/3a-e66/31e-h00/11g-k41/16ab08/15abc33/80h66/50مخلوط

a-d83/52a-d00/38abc50/13b08/3a-d66/33d-g33/17h-k50/15ab66/15b-e66/72gh66/53یک در میان

%+75یونجه 
النگاتوم .آ

25%

abc00/56cd91/35e-h50/7b41/3ef66/20d-h33/15a-d41/27ab66/15e00/68abc00/69مخلوط

a-d41/53cd66/35f-i00/7b58/3g00/9d-g33/17b-f83/23b50/14a-e66/74abc00/70یک در میان

%+50یونجه 
النگاتوم .آ

50%

ab66/58a-d91/38efg58/8ab91/3a33/39d-h66/15b-g08/24ab66/16a-e00/74a-e33/65مخلوط

ab41/59a-d66/39e-h33/7ab75/3c-f66/23fgh00/8a-e25/25a16/21a-e66/73def33/61یک در میان

%+25یونجه 
النگاتوم .آ

75%

a83/64abc16/41b-f41/10ab08/4ab66/36gh33/5a-d33/27ab16/20de66/70gh66/53مخلوط

abc75/55abc25/40a-d91/12ab83/4abc00/35h00/4a-e91/26ab00/16cde00/72fgh33/55میانیک در 

.باشنددار نمیاي حروف مشابه داراي اختالف معنیهاي داردر هر ستون میانگین



...فه و بررسی اثرات کشت مخلوط یونجه با گندمیان بر صفات رویشی، عملکرد علو696

صفات عملکردي علوفه و نسبت برابري زمین-ب
هاي آزمایش نشان داد که اثر واریانس دادهنتایج تجزیه 

روي گندمیانهاي مختلف کشت مخلوط یونجه و نسبت
اثر تیمار . دار بودها معنیصفات عملکرد علوفه این گونه

روي گندمیانهاي مختلف کشت مخلوط یونجه و نسبت
صفات عملکرد علوفه شامل وزن خشک علوفه گراس، 

دار علوفه و نسبت برابري زمین معنیمجموع وزن خشک
هاي مختلف کشت مخلوط یونجه و اثر تیمار نسبتالبته . بود

. دار نبودوي صفت وزن خشک علوفه یونجه معنیرگندمیان
صفات، شامل وزن اثر تیمار روش کشت مخلوط روي 

هاي گراس، وزن خشک علوفه یونجه، خشک علوفه گونه
دار برابري زمین معنیو نسبت مجموع وزن خشک علوفه

اثر متقابل تیمارهاي نسبت کشت مخلوط و روش . نبود
ي علوفه و نسبت برابري کشت مخلوط روي صفات عملکرد

).4جدول (دار نبود زمین معنی
اثر تیمار نسبت که شان دادنها نتایج مقایسه میانگین

گندمیانکاشت روي صفات عملکردي علوفه یونجه و 
مورد وزن خشک علوفه گراس، تیمار در . دار بودمعنی

کیلوگرم علوفه خشک 2290النگاتوم خالص با گروپایرونآ
هاي کاشت یونجه نسبت. در هکتار بیشترین مقدار را داشت

ترتیب دزرتروم خالص با تولید به.و آ% 75النگاتوم .آ%+25
مرحله کیلوگرم علوفه خشک در هکتار در 1198و 1273

مورد وزن خشک علوفه یونجه، تیمار در . بعد قرار داشتند
کیلوگرم علوفه خشک در 1775کشت خالص یونجه با 

سایر تیمارها اختالف . هکتار بیشترین مقدار را داشت
اثر تیمار نسبت کاشت روي . داري با یکدیگر نداشتندنیمع

) گراس+ یونجه (مجموع وزن خشک علوفه تولید شده 
بیشترین مقدار تولید علوفه خشک در هکتار . دار بودمعنی

2317به میزان % 75النگاتوم .آ%+25مربوط به تیمار یونجه 
کمترین مقدار تولید . کیلوگرم علوفه خشک در هکتار بود

علوفه خشک در هکتار مربوط به تیمار فستوکا خالص به 
.)5جدول (کیلوگرم در هکتار بود971میزان 

. دار بودمعنی) LER(بري زمین اثر تیمار روي نسبت برا
هاي مقدار نسبت برابري زمین در تیماربیشترین که طوريبه

دست یونجه و سه گونه مورد آزمایش بنسبت کشت مخلوط
کمترین میزان نسبت برابري در تیمارهاي کشت البته . آمد

).5جدول (دست آمد ب) 1و حداقل 45/1حداکثر (خالص 
ت متقابل تیمارهاي نسبت نتایج مقایسه میانگین اثرا

بیشترین وزن که کشت و روش کشت مخلوط نشان داد 
% 75النگاتوم .آ%+25در تیمار یونجه گندمیانخشک علوفه 

کیلوگرم در هکتار 1360میزان بهمخلوطو روش کاشت 
نیز در تیمار گندمیانکمترین وزن خشک علوفه . دست آمدب

به میانیک درو روش کاشت % 75فستوکا %+25یونجه
بیشترین وزن . دست آمدبکیلوگرم در هکتار 707مقدار 

خشک علوفه یونجه مربوط به اثر متقابل تیمارهاي 
و روش کاشت مخلوط به میزان % 50النگاتوم .آ%+ 50یونجه
. کیلوگرم در هکتار بود1107

بیشترین میزان مجموع وزن خشک علوفه در تیمار 
به میزان مخلوطو روش کاشت % 75النگاتوم .آ%+25یونجه 
مجموع ان زمیکمترین . دست آمدکیلوگرم در هکتار به2438

در % 50دزرتروم .آ%+50وزن خشک علوفه در تیمار یونجه 
کیلوگرم در هکتار 1358به میزان مخلوطروش کاشت 

ر مورد صفت نسبت برابري زمین نتایج د. دست آمدبه
مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقدار نسبت برابري 

یک و روش کاشت % 75فستوکا %+25زمین در تیمار یونجه 
).6جدول (دست آمد به53/1به میزان در میان
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و یونجه، سطح پوشش و نسبت برابري زمین در کشت مخلوطگندمیاننتایج تجزیه واریانس صفات عملکردي -4جدول 

ریمنابع تغی
درجه 
آزادي

میانگین مربعات
وزن خشک علوفه 

)kg.ha-1(گندمیان
وزن خشک علوفه 

)kg.ha-1(یونجه 
خشک علوفه مجموع وزن

)kg.ha-1(
نسبت برابري زمین 

)LER(
22/636746/79577/18466061/0تکرار

a(11**9/13858ns08/3978**7/9873**134/0(نسبت کشت مخلوط
a(223/107401/4471/1729071/0(خطاي 

b(1ns09/10ns06/84ns88/24ns015/0(روش کشت مخلوط
a*b(11ns34/534ns05/83ns3/603ns015/0(کشت روشدر نسبت کشت

b(244/30397/1273/394041/0(خطاي 
دارغیر معنی: nsدرصد، 5دار در سطح معنی:*درصد، 1دار در سطح معنی:**

شت مخلوطبرابري زمین در کو یونجه و نسبت گندمیانمقایسه میانگین اثرات ساده روش کشت مخلوط روي صفات عملکرد علوفه -5جدول 

تیمارها
وزن خشک علوفه 

)kg.ha-1(گندمیان

علوفه وزن خشک

)kg.ha-1(یونجه

مجموع وزن خشک علوفه

)kg.ha-1(

نسبت برابري زمین 

)LER(

a60/1775abcd60/1775b00/1-یونجه خالص

cde2/710b33/1020bcde53/1730ab30/1%25فستوکا %+75یونجه

cde5/718b88/976bcde4/1695ab27/1%50فستوکا%+50یونجه

bcde8/846b08/963abcd9/1809a45/1%75فستوکا %+25یونجه

bcde2/971-f20/971b00/1فستوکا خالص

e6/539b20/907def80/1446b01/1%25دزرتروم .آ%+75یونجه 

e4/549b85/907def30/1457b01/1%50دزرتروم .آ%+50یونجه 

de7/608b77/945cde50/1554b08/1%75دزرتروم .آ%+25یونجه 

b0/1198-ef00/1198b00/1دزرتروم خالص.آ

bcd8/1044b18/977abc08/2022b05/1%25النگاتوم .آ%+75یونجه 

bc1/1082b12/1068ab22/2150ab14/1%50النگاتوم .آ%+50یونجه 

b9/1273b05/1044a95/2317ab20/1%75النگاتوم .آ%+25یونجه 

a2/2290-a20/2290b00/1النگاتوم خالص.آ
.باشنددار نمیداراي اختالف معنیبر اساس آزمون دانکن هاي داراي حروف مشابه در هر ستون میانگین
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و یونجهگندمیانه عملکرد علوفهاي اثرات متقابل تیمارهاي نسبت کشت و روش کشت مخلوط روي صفات مقایسه میانگین-6جدول 
وزن خشک علوفه گندمیانتیمارها

)kg.ha-1(
وزن خشک علوفه 

)kg.ha-1(یونجه
مجموع وزن خشک علوفه 

)kg.ha-1(
نسبت برابري زمین 

)LER( الگوي کاشتنسبت کاشت
%+75یونجه

%25فستوکا 
efg93/628ab30/960de23/1589ab24/1مخلوط

defg43/791ab36/1080cd80/1871ab37/1یک در میان
%+50یونجه

%50فستوکا
efg26/729ab76/993d03/1723ab34/1مخلوط

efg70/707ab00/960d70/1667ab21/1یک در میان
%+25یونجه

%75فستوکا 
bcde76/880ab10/937cd86/1817a53/1مخلوط

cdefg83/812ab06/989cd90/1801ab36/1یک در میان
%+75یونجه 

%25دزرتروم .آ
fg96/549ab66/958de63/1508ab09/1مخلوط

g30/529b73/855e03/1385b93/0یک در میان
%+50یونجه 

%50دزرتروم .آ
g73/478b10/880e83/1358b98/0مخلوط

efg06/620ab60/935de66/1555ab04/1یک در میان
%+25یونجه 

%75دزرتروم .آ
fg40/602ab90/979de30/1582ab15/1مخلوط

efg05/615ab63/911de68/1526ab01/1یک در میان
%+75یونجه 

%25النگاتوم .آ
bcde23/947ab16/1019c40/1966ab00/1مخلوط

abc43/1142ab20/935bc63/2077ab09/1یک در میان
%+50یونجه 

%50النگاتوم .آ
abcd46/1062a83/1107ab30/2170ab14/1مخلوط

abcd73/1101ab40/1028ab13/2130ab14/1یک در میان
%+25یونجه 

%75النگاتوم .آ
a00/1360ab56/1078a56/2438ab22/1مخلوط

ab70/1187ab53/1009ab23/2197ab18/1یک در میان
.باشنددار نمیاي حروف مشابه داراي اختالف معنیهاي داردر هر ستون میانگین

بحث
دهنده مزیت کشت بررسی نتایج آزمایش انجام شده نشان

و یونجه نسبت به کشت خالص گندمیانهاي مخلوط گونه
عملکردي و آنها هم در مورد صفات رویشی، هم صفات 

. نسبت برابري زمین در شرایط سیساب بجنورد بود
- گندمیانامروزه ثابت شده است که کشت مخلوط 

و است آنهاتر و پایدارتر از کشت خالصپرمحصولبقوالت
تري را براي دام اي کیفیاز نظر ارزش غذایی ترکیب علوفه

ست براي نیل به موفقیت در علوفه کاري بهتر ا. دهدرائه میا
خالص و یکنواخت که در زراعت متداول بذرهايبجاي 

که نحويهب،مخلوط و ترکیبی استفاده گرددبذرهاياست از 

هاي مورد استفاده حداکثر تنوع را دارا بوده و سازگاري گونه
تا عمومی خوبی به شرایط خاك و اقلیم منطقه داشته باشند

کردرا تولید هاي بادوام، پربازده و کم هزینهبتوان چراگاه
. )1384جعفري، (

در مورد صفات رویشی مورد مطالعه در آزمایش، بخشی 
هاي ده شده مربوط به عادات رشدي گونهاز تغییرات مشاه

هاي گندمیان تحت د آزمایش بود اما در مواردي گونهمور
ازجمله در مورد . شرایط رقابتی با یونجه قرار گرفتندثیر أت

در هر سه گونه گندمیان مورد بوتهصفت تعداد پنجه در 
آزمایش مشاهده شد که در شرایط کشت خالص تعداد پنجه 
در بوته بیشتر از کشت مخلوط بود و کشت مخلوط با یونجه 
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جه در بوته هاي باالتر یونجه، تعداد پنمخصوصا در نسبت
این امر در مورد . داري کاهش دادگندمیان را بطور معنی

که ) 2جدول (بع گندمیان نیز اتفاق افتادتعداد بوته در مترمر
این امر احتماال به علت ایجاد شرایط رقابتی با یونجه در 

متقابال یونجه .هاي باالي یونجه بودکشت مخلوط در نسبت
. پذیرفتثیر أتهاي گندمیان نیز از شرایط رقابتی با گونه

بیشترین کاهش تعداد بوته در مترمربع در که طوريبه
النگاتوم دیده شد و . ي باالي مخلوط یونجه با آهانسبت

کشت مخلوط یونجه با فستوکا کمترین اثر منفی را روي 
با توجه به خصوصیات . تعداد بوته در مترمربع یونجه داشت

زیرا ،النگاتوم و فستوکا این نتیجه قابل درك است. رویشی آ
النگاتوم از توان رقابتی باالتري نسبت به فستوکا.گونه آ

نیز ) 1387(در آزمایش قادري و همکاران . برخوردار بود
شرایط رقابتی با ثیر أتدزرتروم تحت . صفات رویشی گونه آ

یونجه قرار گرفته و نسبت به کشت خالص این گونه کاهش 
هاي گندمیانورد تعداد بوته در مترمربع گونهدر م. نشان داد

م شرایط النگاتو. دزرتروم و آ.هاي آ، گونهمورد آزمایش
بطور کلی از نظر . بهتري نسبت به گونه فستوکا داشتند

صفات رویشی گونه فستوکا با توجه به نیاز رطوبتی باالتر 
نسبت به دو گونه دیگر شرایط رویشی مناسبی در آزمایش 

.نداشت
در مورد صفت رویشی نسبت برگ به ساقه با وجود 

ها نهشتر به ویژگی و عادات رویشی گواینکه این صفت بی
بستگی داشت و در یونجه این نسبت باالتر از گندمیان بود و 
. در میان گندمیان مورد آزمایش نیز فستوکا بیشترین و آ

النگاتوم کمترین نسبت برگ به ساقه را داشتند، اما تحت 
نسبت مخصوصا در یونجه کاهش شرایط کشت مخلوط این

زاده اول و همکارانآزمایش حسن.داري یافتمعنی
در مورد کشت مخلوط و خالص مرزه و شبدر نیز ) 1389(

نشان داد که نسبت برگ به ساقه شبدر در کشت خالص 
.بیشتر از کشت مخلوط بود

در آزمایش انجام شده مشخص گردید که میزان عملکرد 
علوفه خشک تولیدي در کشت مخلوط بیشتر از کشت 

ت بیشترین میزان عملکرد علوفه در نسبت کش. خالص بود

با توجه . دست آمدبه% 75النگاتوم . و آ% 25مخلوط یونجه 
. و آ% 50به اینکه این تیمار با نسبت کشت مخلوط یونجه 

ور ظمنبه، بنابراینداري نداشتندتفاوت معنی% 50النگاتوم 
میزان یونجه در ترکیب علوفه بر اثر افزایشیت فکیافزایش 

النگاتوم را . آ% 50یونجه و % 50توان نسبت علوفه، می
.کردپیشنهاد 

را نشان اي نیز چنین نتیجهن امحققنتایج تحقیقات سایر 
ارسباران در منطقه) 1382(نجفی و محسنی ازجمله . دهدمی

-Medicago sativaتولیدي مخلوطزندهتوده Bromus

inermis –Medicago sativa Agropyron elongatumرا
در دو سیستم مخلوط ردیفی و درهم مورد بررسی قرار داده 
و به این نتیجه رسیدند که از سال دوم تولید علوفه در 

فزایش داشته و بیشترین امخلوط نسبت به کشت خالص 
یونجه و در % 50بروموس و % 50عملکرد در مخلوط 

% 25آگروپایرون و % 75ـ یونجه نسبت مخلوط آگروپایان
در ) 1387(پورمرادي و جعفري .ده استیونجه حاصل ش

منظور بررسی عملکرد علوفه خشک و آزمایشی به
سودمندي کشت مخلوط شبدر و فستوکاي بلند در مقایسه با 

تفاوت بین کشت خالص آنها نتیجه گرفتند در سال اول 
نیز در سال دوم . دار نبودکشت خالص و مخلوط معنی

مشاهده نشد و میانگین داري بین تیمارها تفاوت معنی
ت مخلوط عملکرد تک کشتی در شبدر قرمز، فستوکا و کش

وگرم در هکتار بود کیل3024و3014، 3059ترتیب هآنها ب
. باشدغالب بودن فستوکا در سال دوم میدهندهکه نشان

در کشت مخلوط یونجه ) 1387(قادري و همکاران 
Medicago Sativa وAgropyron desertorum در شرایط

ي شش دیم شمال خراسان، نتیجه گرفتند در تجزیه آمار
ها ارتباط مستقیم با بارندگی ساله اجراي طرح عملکرد گونه

% 33یونجه % 66ساالنه داشته و بین تیمارها، مخلوط 
متوسط عملکرد . رون بیشترین عملکرد را داشتیآگروپا

تن در هکتار و 1/8علوفه خشک یونجه خالص 
به لحاظ عملکرد . تن در هکتار بود1/2ن خالص آگروپایرو

علوفه، در تیمارهاي مخلوط، گونه غالب یونجه و گونه 
سهم آگروپایرون در دلیل مغلوب آگروپایرون بود، به همین 
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بطور کلی، نتایج این تحقیق . مخلوط بتدریج کاهش یافت
اي مخلوط نسبتی حدود دهد که بهترین ترکیب گونهنشان می

ونجه و یک سوم آگروپایرون قابل توصیه بوده دو سوم ی
منظور در آزمایشی به) 1377(غفاري و همکاران . است

باغ از ترین ترکیب کشت قره یونجه با علفتعیین مناسب
لحاظ عملکرد در مقایسه با هریک از کشت خالص این دو 

باغ علف% 50یونجه با % 50ترکیب که نتیجه گرفتند ،علوفه
تن علوفه خشک در هکتار، 1/18با تولید ردیفیبه صورت 

ن ترکیب کشت این دو علوفه براي گشت در یترمناسب
. منطقه تعیین شد

کشت مخلوط آزمایش در ) 1376(وسفی و همکاران ی
علف لف یونجه دیم رقم کریساري و گونههاي مختنسبت

ها از رون دزرتروم و کشت خالص این گونهگندمی آگروپای
مقدار که لوفه و تولید اقتصادي نتیجه گرفتند نظر عملکرد ع
از میزان ثر أمتهاي مختلف متغیر بوده و تولید در سال
در این آزمایش عملکرد علوفه در تیمارهاي . بارندگی است

هاي خالص بیشتر از کشت% 3/16تا 8لوط بین کشت مخ
نظر به اینکه تولید علوفه در مقادیر بذر . شدثبت مشابه 

بنابراین ،نبوددار کیلوگرم در هکتار معنی15و10ی مصرف
تر بــنظر هــکتار اقتصاديکیلوگرم در10مقدار بذر 

گزارش کردند که ) 1386(نوربخشیان و همکاران. دیرسمی
در کشت T.vesiculosumبررسی لولیوم و یک گونه شبدر 

که میزان عملکرد مادهنشان دادمخلوط و تک کشتی 
ها نسبت به تک کشتی بیشتر خشک علوفه در کلیه مخلوط

با افزایش مصرف ازت در کشت کردندعنوان انآن. بود
.مخلوط نسبت شبدر کاهش یافت

Moynihan هاي مختلف از گونه) 1996(و همکاران
. بذرپاشی سالیانه با گیاه جو اقدام کردندبرايیونجه یکساله 

هاي هرز پوشش رقابت علفهاي یونجه باعث کم شدن بوته
نتیجه انآني کرد و و از فرسایش خاك جلوگیرشدهزمین 

% 65متوسط در حدود طور هاي یکساله بهیونجهکه گرفتند 
در مقایسه با کشت تنهایی را هرز هاياز بیوماس علف

که در کشت مخلوط یونجه دریافتندن امحقق.دهندکاهش می
از تک کشتی بوده و عملکرد عملکرد علوفه بیشتر ،با لولیوم

بیشتري را از ارقام زودرس لولیوم در کشت مخلوط برداشت 
مقدار پروتئین خام کمتري علوفه بدست آمدههرچند،کردند
Sulc(داشت & Albrecht ,1996(. در تحقیقی
که در ایلینویز آمریکا کردگزارش ) Willey)1979دیگر،

آن به صورت کشت % 24از کل سطح زیر کشت یونجه، فقط 
با % 26با سایر لگوم ها، % 17خالص بوده و بقیه به صورت 

و چند لگوم گندمیانبا یک % 33و گندمیانیک و یا چند 
سطح زیر درصد 45در ایالت نیویورك نیز . شودکشت می

.باشدمینگندمیاکشت یونجه به صورت مخلوط با 
نتایج نشان )LER(زمین رابري بدر مورد صفت نسبت 

مربوط به تیمار ) 53/1(بیشترین نسبت برابري زمین که داد 
در الگوي کشت مخلوط بود که % 75فستوکا % + 25یونجه 

یسه با بهبود در استفاده از زمین در مقا% 53دهنده نشان
کشتهاي یکی از مزایاي. ها بوداز گونهیک کشت خالص هر

برداري بهتر از منابع محیطی و زمین ش بهرهمخلوط افزای
بسیاري به هاينسبت به کشت خالص است که در آزمایش

ازجمله در تحقیقی در مورد مقایسه . اثبات رسیده است
با کشت خالص ) با الگوي یک در میان(کشت مخلوط 

یونجه یکساله و جو زراعی نتایج نشان داد در کشت مخلوط 
درصد 19دهنده بود که نشان19/1ري زمین بت برانسب

برداري از زمین در کشت مخلوط بودبهبود در بهره
)Sadeghpour et al, 2013.(

در مورد دو الگوي کشت مخلوط شامل کشت مخلوط 
آزمایش این نتایج ،و کشت یک در میان یا نواريدرهم

واین دو روش در مورد اغلب صفات رویشیکه نشان داد 
. داري با یکدیگر نداشتندمعنیعملکردي تفاوت آماري 

به با توجه شابه بنابراین در منطقه سیساب و مناطق م
توان یکی از این هاي علوفه کاري میامکانات اجرایی طرح
در ) 1377(غفاري و همکاران . کرددو روش را انتخاب 

ترکیب که باغ نتیجه گرفتند ترکیب کشت قره یونجه با علف
، یک در میانباغ به صورت علف% 50یونجه با 50%

مخلوط شت کن ترکیب این دو علوفه براي یترمناسب
) 1387(بحرانی و کاظمینی،در همین راستا. باشدمی

هاي گندمیان مخلوط در گزارش کردند که یونجه و علف
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هاي مخلوط متناوب، علوفه یک ردیف، نسبت به ردیف
.وته بقوالت بیشتري داشتندبیشتري تولید کرده و تعداد ب

عملکرد ) 1390(انجام شده توسط صارمی در آزمایش 
به هاي مجزا ردیفمخلوط درعلوفه در تیمارهاي کشت

هاي بیشتر از کشت% 16تا 8بین یک در میانصورت 
تواند در توسعه سطح زیر کشت این نتیجه می. دبوخالص 

سوياز . باشدمفید یک در میانعلوفه کاري به روش کشت 
صل پاییز دماي مناطق مرتفع کشور که در فدیگر در برخی 

رسد و براي کشت یونجه مناسب هوا به زیر صفر می
و آگروپایرون )زیرا یونجه به سرما حساس است(باشدنمی

توان این دو گیاه را بصورت باشد، میبه سرما مقاوم می
،رابطهدر همین. کردردیفی و در دو زمان جداگانه کشت 

که در مناطق کردندیشنهاد ) 1373(و همکارانفردپیمانی
را درگندمیانسردسیر مشابه همند آبسرد و نودهک قزوین 

ر این صورت که دکنندها را در بهار کشت پاییز و لگوم
هاي جداگانه در پاییز و بهار امکان کشت بصورت ردیف

در آزمایشی .باشدو یونجه فراهم میگندمیانترتیب براي به
در مورد کشت مخلوط با الگوي یک در میان یونجه یکساله 
و جو زراعی نتایح نشان داد که این شیوه کاشت از نظر 

عملکرد پروتئین و نسبت برابري زمین عملکرد علوفه،
Sadeghpour(نسبت به روش تک کشتی برتري داشت et

al, لی با توجه به خصوصیات رشدي بطور ک).2013
یمی منطقه هاي مورد استفاده در آزمایش و شرایط اقلگونه

ها نسبت به تک کشتی آنها از سیساب، کشت مخلوط گونه
میزان و ترکیب علوفه تولیدي برتري صفات رویشی، نظر 

سیساب و مناطق داشت و الگوي کشت مخلوط براي منطقه
براي بنابراین . شودابه براي تولید علوفه پیشنهاد میمش

% 25کشت مخلوط حداکثر،ابی به میزان تولید علوفه دستی
شود اما با توجه به اینکه النگاتوم توصیه می.آ% 75یونجه و 

النگاتوم در .آ% 50یونجه و % 50نسبت کشت مخلوط 
یونجه و % 25با نسبت کاشت را داري آزمایش تفاوت معنی

منظور افزایش کیفیت بهتر است به،النگاتوم نداشت.آ% 75
نسبت با افزایش میزان یونجه در مخلوط، تولیدي علوفه 

آگروپایرون النگاتوم مورد توجه قرار –یونجه 50-50
.گیرد

سپاسگزاري
تحقیقات جنگلها سسه ؤممحترم ن مسئوالوسیله از بدین
امکان اجراي این کردنمنظور فراهم بهکشورو مراتع

و همکارانم در مرکز الیپژوهش در استان خراسان شم
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Abstract
Production of forage protein is limited in arid and semi-arid environments. Grass-
legume intercropping could be a viable option to obtain forage with higher protein
content. To study the best composition of mixed cropping of alfalfa (Medicago sativa)
and three grass species (Agropyron elongatum, Agropyron desertrum and Festuca
arundinacea) on vegetative characteristics and forage yield, a two-year experiment was
conducted during 2009 and 2010 in Sisab station of the Natural Resources Research
Station of North Khorasan province. The experimental design was a split plot based on
randomized complete block design with three replications. The main factors were mix-
cropping ratios and sub-factors were two methods of mixed cropping (including mixed
and intercropping). Vegetative traits, forage yield, and land equivalency ratio (LER)
were determined during the experiment. Data were analyzed by SAS software and
means comparisons were made by Duncan's test. Results of analysis of variance showed
that the effect of mixed cropping on growth characteristics of alfalfa and grass species
was significant. The higher values of the leaf to stem ratio (81.66%) was obtained from
mixed cropping of alfalfa 25% + Festuca 75% treatment. The effects of sowing pattern
(mixed and row intercropping) on vegetative traits were not significant. The effects of
mixed cropping on the yield and LER of both alfalfa and grass forage were significant.
The highest amount of dry matter production with average values of 2317 kgh-1 was
obtained in mixed cropping of alfalfa 25% + Agropyron elongatum 75%. The highest
LER (1.53) was related to the treatment of Festuca 25% + 75% alfalfa in intercropping
patterns, representing 53% improvement in land use compared with monocultures of
each of species.

Keywords: Dryland farming systems, forage yield, grasses, land equivalent ratio
(LER), Mixed cropping, Medicago sative.


