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 10.22092/idaj.2022.356297.352: (DOI) شناسه دیجیتال 

و ماشک  علوفه تریتیکاله زیستی بر عملکرد و کیفیت-اثر تیمارهاي کودي شیمیایی و آلی

 کشتی و چندکشتی در شرایط دیماي تکهتحت سیستم مراغه

  4عبداهللا جوانمرد، 3خشنود علیزاده، ٢انیلیجل جالل، 1صادق شهبازي

  رانیا ،هیاروم ه،یاروم دانشگاه دانشکده کشاورزي، ،دکتري زراعت دانشجوي-1

 رانیا ه،یاروم ه،یاروم دانشگاه ،دانشکده کشاورزي ،مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی گروه-2

 رانیا مراغه، ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یکشور، سازمان تحق مید يکشاورز قاتیتحق موسسه-3

 رانیا ،مراغه ،مراغه دانشگاه ،دانشکده کشاورزي ،مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی گروه-4

  چکیده

 منظور تنوعاز یک گونه بهاست که در آن دو (یا چند) گونه مختلف و یا ارقامی کشت مخلوط سیستمی 

شوند. این پژوهش برداري بهینه از عوامل محیطی و افزایش تولید، در یک محیط کاشته میدر اگرواکوسیستم، بهره

هاي یستمتحت س منظور ارزیابی کمی و کیفی علوفه و تعیین بهترین الگوي کشت مخلوط ماشک و تریتیکالهبه

 اجرا گردید. تیمارهاي 1397-1398هاي کامل تصادفی در سال زراعی صورت طرح بلوكمختلف کاشت به

هاي و کشت مخلوط با نسبت )SV(، کشت خالص ماشک )ST(آزمایش شامل کشت خالص تریتیکاله 

50:50) 1IP( ،25 :75) 2IP( ،75 :25) 3IP(،100 :20) 4IP( ،100 :40) 5IP( ،100 :60 )6IP( درصد  به ترتیب

نتایج نشان تند. مورد آزمایش قرار گرفزیستی -میایی و آلیدر دو سیستم کودهاي شیتریتیکاله و ماشک بودند که 

اف نامحلوط در تن در هکتار) بود.کمترین درصد الی 8/8داراي بیشترین عملکرد علوفه خشک ( 1IPداد که تیمار 

ه خشک )، همچنین بیشترین درصد مصرف مادNDF) و الیاف نامحلوط در شوینده خنثی (ADFشوینده اسیدي (

ارزش نسبی  تعلق داشت. عالوه بر این، باالترین مقادیر 1IPو  2IPبه تیمارهاي ماشک خالص،  )،DMIعلوفه (

اصل حزیستی –و در سیستم کودي آلی  1IPو 2IP) در الگوهاي کاشت CP) و درصد پروتئین خام (RFVعلوفه (

عدنی موع مواد ) و مجمDDM)، درصد ماده خشک قابل هضم (NELشد. همچنین بیشترین انرژي ویژه شیردهی (

لید علوفه بنابراین بر اساس کمیت تو. مشاهده شد 2IP) نیز در الگوهاي کاشت خالص ماشک و TDNقابل هضم (

ریتیکاله+ درصد ت 25درصد تریتیکاله و بر اساس کیفیت،  50درصد ماشک +  50و شاخص برابري زمین، الگوي 

گوي کاشت هاي مورد مطالعه البر اساس همه شاخصدرصد ماشک داراي باالترین مقادیر بودند. در نهایت  75

م ترین الگوي کشت جهت مناطق دیدرصد تریتیکاله در هر دو سیستم کودي مناسب 50درصد ماشک +  50

   سردسیري کشور ایران بود.

 نهادهکشت مخلوط، پرنهاده، ماشک مراغه، تریتیکاله، کم: هاي کلیديواژه

                                                              

   مسئولنگارنده: j.jalilian@urmia.ac.ir     :27/12/1400یرش: تاریخ پذ        20/07/1400تاریخ دریافت  



  1400 اسفند  ،2 شماره  ،10 دوره  ایران دیم زراعت نشریه

  

  200 

  مقدمه

چندساله اخیر مشخص با نگاهی دقیق به تحوالت 

که انسان به اصول اکولوژیک توجه  گرددمی

رویه و نادرست در هاي بینکرده و با تصرف

طبیعت، آن را از حالت تعادل خارج کرده است و 

از طرفی جمعیت جهان هم رو به افزایش است 

)Chen et al., 2019.( فشار  باعث ایجاد امر این

 ريپایدا و عدم طبیعی منابع بر مضاعف

 ,.Jensen et al(تولید شده است  هايسیستم

یکی از ارکان اساسی در کشاورزي پایدار  ).2020

 ,.Arrudaa et alاستفاده از کودهاي زیستی (

این  .کمپوست استورمی) و کودهاي آلی 2013

کودها ضمن کاهش مصرف کودهاي شیمیایی، 

موجب تأمین بهتر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و 

رایط فیزیکی و شیمیایی خاك نیز بهبود ش

عالوه بر این،  ).Arancon et al., 2004گردند (می

یکی دیگر از راهکارهایی که ما را به اهداف 

سازد، کشت گیاهان کشاورزي پایدار نزدیک می

 ).Franco et al., 2018صورت مخلوط است (هب

شناختی و کشت مخلوط ضمن افزایش تنوع بوم

ت عملکرد، استفاده کارآمدتر اقتصادي، باعث ثبا

ها و از منابع، کاهش مشکالت آفات، بیماري

). Chen et al., 2019شود (نیز میهاي هرز علف

در کشت مخلوط عالوه بر استفاده همچنین 

کارآمدتر از منابع قابل دسترس، گردش عناصر 

غذایی نیز مؤثرتر است و نسبت به کشت خالص، 

شوند خارج میعناصر غذایی کمتر از دسترس 

)Du et al., 2018.(  از طرف دیگر استفاده از

 هایکساله در کشت مخلوط با گرامینههاي لگوم

 تواند موجب بهبود تثبیت نیتروژن و نگهداريمی

هاي پذیري علفخاك، کاهش رقابت درفسفر 

 Wrightهرز و افزایش ماده آلی خاك گردد (

and Ghezzi-Haeft., 2020ژیکییولوب یت). تثب 

نیاز به کودهاي  تواندمی هالگومتوسط  نیتروژن

هاي توسعه سیستمموجب و  کاهششیمیایی را 

 Cowden et al., 2020; Jensen etگردد (پایدار 

al., 2020.( ) در کشت 2017گندي و همگاران (

مخلوط گاودانه و بامیه با استفاده از کودهاي 

 زیستی مشاهده نمودند که بهترین ترکیب کشت

درصد گاودانه  60درصد بامیه +  40این دو گیاه، با 

همراه با ازتوباکتر و کودهاي زیستی بوده است. 

) نیز با مطالعه کشت 1393ممدوحی و همکاران (

مخلوط ماشک مراغه با تریتیکاله در شرایط دیم 

 1/2گزارش نمودند که بیشترین عملکرد پروتئین (

درصد  25ترتیب در ترکیب تن در هکتار) به

درصد  50درصد تریتیکاله و  75ماشک مراغه+ 

درصد تریتیکاله بدست آمد.  50ماشک مراغه+ 

) با بررسی کشت مخلوط 2017اکر و همکاران (

گندم، جو و تریتیکاله با ماشک مجاري گزارش 

درصد  30درصد ماشک مجاري +  70نمودند که 

درصد  40درصد ماشک مجاري +  60تریتیکاله و 

داراي بیشترین عملکرد علوفه، عملکرد تریتیکاله 

 ,.Acar et alپروتئین و نسبت برابري زمین بود (

2017.(  

هاي اي تهاجمی خاكتریتیکاله با سیستم ریشه

شنی را نسبت به گندم، جو و یوالف بهتر به 

چسباند. این گیاه در دیمزارهاي سرد و همدیگر می

 تواند رشد نموده وهاي فقیر میمرتفع و خاك

عملکرد بیشتري نسبت گندم، جو و گاهی بیشتر از 
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یوالف در این شرایط داشته باشد. همچنین این گیاه 

از لحاظ ارزش انرژي مساوي و یا حتی بهتر از 

باشد و گاهی از لحاظ محتواي گندم یا ذرت می

پروتئینی و کیفیت (آمینواسیدهاي ضروري) برتر از 

آنیل ). Martinek et al., 2007این گیاهان است (

 اي) تریتیکاله را به عنوان غله1998و همکاران (

 Vicia(مناسب براي کشت با ماشک معمولی 

sativa L( .در کشت مخلوط گزارش نمودند 

سازگاري به شرایط نامساعد محیطی، همچنین 

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، تحمل به خشکی، سرما، 

 هاي گیاهی و قابلیت هضم مادهآفات و بیماري

هاي بارز از ویژگیدرصد  70خشک بیش از 

در شرایط دیم مناطق سرد کشور به شمار ماشک 

با توجه به اینکه  ).(Lamei et al., 2012آیند می

تیپ رونده که  بایک ساله  مراغه، گیاهیماشک 

در کشت خالص در شرایط دیم سردسیر، علوفه 

لذا کشت مخلوط  کند.نمیقابل توجهی تولید 

تواند ضمن کمک به رشد و تیکاله مییرت ماشک با

رقابت مثبت بین این دو گیاه و تولید علوفه قابل 

وري از اراضی دیم و کنترل قبول، در افزایش بهره

این پژوهش به  هاي هرز نیز موثر باشد. لذاعلف

منظور بررسی برخی خصوصیات کمی وکیفی 

مراغه علوفه درکشت مخلوط تریتیکاله با ماشک 

)Vicia vilosa spp. dasycarpa تحت (

کودي متفاوت در شرایط دیم مراغه  هايسیستم

  اجرا شد.

 هامواد و روش

  :موقعیت جغرافیایی و محل انجام آزمایش

                                                              
1CIMMYT 

سسه تحقیقات ؤآزمایش در ایستگاه تحقیقاتی م

 کیلومتري شمال 25کشاورزي دیم کشور واقع در 

-98در سال زراعی ( شرق مراغه تحت شرایط دیم

در عرض جغرافیایی ایستگاه این . شداجرا ) 1397

شرقی  46°20'شمالی و طول جغرافیایی  15°37

 متر، 1722 ارتفاع آن از سطح دریا قرار دارد،

و داراي خاك لوم  مترمیلی 330بارندگی میانگین 

رسی و لومی بدون محدودیت شوري و قلیایی 

با در نظر گرفتن منحنی  . این منطقهاست

 ءقشه بیوکلیماتریک ایران، جزآمبریوتیک و ن

  .آیدمناطق سرداستپی به شمار می

 بر پایهزمایش مستقل آصورت دو هباین تحقیق 

در دو  سه تکرار باهاي کامل تصادفی طرح بلوك

. زیستی اجرا شد-سیستم کودي شیمیایی و آلی 

تیمارهاي آزمایش شامل کشت خالص 

و  (SV)، کشت خالص ماشک  (ST)تریتیکاله

: 1IP( ،25 (50:50هاي مخلوط با نسبت کشت

75) 2IP( ،75 :25 )3IP(،100 :20) 4IP( ،100 :

40) 5IP( ،100 :60 )6IP( ترتیب درصد تریتیکالهبه 

 et;1399و ماشک بودند (عزیزي و همکاران.، 

al., 2019  Seydosoglu.(  

 Vicia(براي اجراي آزمایش از ماشک رقم مراغه 

vilosa spp. dasycarpa( ) و تریتیکالهX 

Triticosecale wittmack الین کراس ،(Gaur 

 1المللی سیمیتارسالی از مرکز تحقیقات بین

و ماشک مراغه استفاده شد. تراکم بهینه براي 

مترمربع  بوته در 400و  250به ترتیب  تریتیکاله

). براي 1397لحاظ گردید (صالحی و همکاران.، 

خط  ششورت بذرکار وینتراشتایگر بص ازکاشت 
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متر و عمق سانتی 20متري و با فاصله خطوط  پنج

سیستم در  انجام شد. مترسانتی سهکاشت حدود 

سازي زمین با گاوآهن قلمی پس از آماده شیمیایی

 43(کود نیتروژن از منبع اوره  ، فقطتابستاندر 

کیلوگرم  20کیلوگرم در هکتار در زمان کاشت و 

طبق نیاز سرك) در هکتار در فصل بهار بصورت 

خاك و بر اساس آزمون خاك مصرف کودي 

گردید. اما بدلیل باال بودن سطح فسفر خاك، هیچ 

 ). 1کود شیمیایی فسفره استفاده نشد (جدول 

کود  در هکتار تن 10، زیستی-در سیستم آلی 

کود زیستی  به همراه )2(جدول  کمپوستورمی

ود ) و کود زیستی فسفاته (ک1 -باروروتزازته (ا

خانلو و استفاده شد (قاسم) 2 -فسفاته بارور

). 1396احمدي و همکاران.،  ;1388همکاران.، 

هاي گونه حاوي باکتري 1 -کود زیستی ازتوبارور 

) Pantoea agglomerans(ازتوباکتر وینلندي 

باشد می 810تا  CFU/g( 710( با شمارش 04سویه 

ابل که فعاالنه تثبیت نیتروژن هوا را به صورت ق

دهند. کود زیستی جذب براي گیاهان را انجام می

 حاوي دو نوع باکتري حل کننده 2 -فسفاته بارور 

  Pseudomonas putida strain P13فسفات

 مارششبا  5strain P Pantoea agglomerans و

) CFU/g(710  است که با استفاده از دو ساز 810تا 

باعث و کار ترشح اسیدهاي آلی و آنزیم فسفاتاز 

تجزیه ترکیبات فسفره نامحلول در خاك شده و در 

 نتیجه، امکان جذب شدن این عنصر را براي گیاهان

  کند.فراهم می

                                                              
1 Land Equivalent Ratio (LER) 

میزان بارندگی در ایستگاه مراغه در سال زراعی 

 6/5متربود و متوسط دما میلی 1/495،)98-1397(

گراد بود که در مقایسه با میانگین بلند درجه سانتی

گراد افزایش و نسبت به سال ه سانتیدرج 3/0مدت 

گراد کاهش داشته زراعی گذشته یک درجه سانتی

 ). 3 جدولاست (

برداشت علوفه در زمان گلدهی کامل در نهایت 

و  و شیري شدن تریتیکاله صورت گرفت ماشک

تا ثابت شدن  علوفه برداشت شدهبعد از برداشت، 

وزن آنها داري و سپس در هواي آزاد نگه وزن

منظور ارزیابی کشت مخلوط در به  حاسبه شد.م

مقایسه با کشت خالص از شاخص نسبت برابري 

)، استفاده شد. نسبت برابري زمین با 1LERزمین (

 Mead and( شدمحاسبه  زیررابطه استفاده از 

Willey, 1980:( 

LER =
���

���
+

���

���
  

عملکرد تریتیکاله ترتیب به vYiو itYدر این رابطه 

به svYو stYاشک مراغه در کشت مخلوط و و م

ترتیب عملکرد تریتیکاله و ماشک مراغه در کشت 

 سطح اساس برابري زمین بر نسبت باشند.خالص می

آوردن  بدست براي که کندمی مشخص کشت زیر

 چه مخلوط، کشت هکتار یک از حاصل محصول

 تا است نیاز مورد خالص به صورت زمین مقدار از

 Zhang et( شود برداشت صولمح همان مقدار

al., 2011 اگر مقدار .(LER  بیشتر از یک باشد

کشت مخلوط کارایی خواهد داشت و اگر کمتر 

از یک باشد کشت خالص مناسبتر خواهد بود 

)Fetene, 2003; Wahla et al., 2009.(
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کمپوستکود ورمی ییایمیش يهایژگیو یبرخ -2ل جدو  

Mn 
ppm 

Cd 
ppm 

Pb 
ppm 

Ni 
ppm 

OM 
% 

HA 
% 

FA 
% 

560 5/1  5/16  N.D 45/39  5/3  35/0  

EC (1:10) 
μ.s 

pH 
(1:10) 

N 
% 

K 
% 

P 
% 

Fe 
ppm 

Zn 
ppm 

5/1772  265/7  15/2  065/2  655/0  1413 1264 

 
 

سسه تحقیقات ایستگاه تحقیقاتی مو 1371 -1396هاي و میانگین سال 1397-98زراعی  آمار هواشناسی سال -3جدول 

  کشاورزي دیم کشور (مراغه)

  (بلند مدت) 1371-1396    (سال اجراي آزمایش) 1398-1397    

  )mmمیانگین بارش (  )Cºمیانگین دما (  )mmمیانگین بارش (  )Cºگین دما (میان  

 6/14 0/13 7/9 8/13  مهر

 6/54 9/5 0/47 6/5  آبان

 3/33 -4/0 4/91 3/2  آذر

 9/28 -6/3 8/40 -5/2  دي

 5/38-4/3 4/86 -2/1  بهمن

 1/48 9/0 6/55 3/0  اسفند

 7/56 3/6 1/116 2/5  فروردین

 8/61 8/11 4/43 6/9  اردیبهشت 

 2/14 4/17 2/4 1/18  خرداد

 0/5 1/22 0/0 7/22  تیر

 4/238/2 5/0 6/23  مرداد

 3/4 6/19 0/0 2/19  شهریور

 7/362 4/9 1/495 7/9  میانگین/مجموع

  

 از علوفه کیفی هايشاخص گیرياندازه منظوربه

 با شده علوفه پودر گرم 100 آزمایشی واحد هر

 جهت انتخاب و مخلوط در گیاه هر نسبت به توجه

)، 1CPکیفی، پروتئین خام ( صفات گیرياندازه

                                                              
1 Crude Protein 
2 Neutral Detergent Fiber  
3 Acid Detergent Fiber 

الیاف  ) و2NDFخنثی ( شوینده در محلول الیاف

آزمایشگاه به  )3ADFاسیدي ( شوینده در محلول

. مرکز تحقیقات علوم دامی کرمانشاه ارسال گردید

 روشطبق ) 5ADF( و )4NDF( گیرياندازه

4 Neutral Detergent Fiber 
5 Acid Detergent Fiber 

 هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشیبرخی ویژگی -1ل جدو

 رس% سیلت% شن% pH EC (dS/m) O.C% TNV N% P (mg/kg) K (mg/kg) بافت خاك

49/7 رسی لومی  73/0  42/0  75/3  028/0  4/24  616 43 34 23 
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 و پروتئین خام) 1991سوست و همکاران (ون

)1CP) انجام شد ) 1983) به روش برمنر و بریتنبک

)Bremner and Breitenbeck 1983; Van 

Soest et al., 1991.( سایر محاسبه منظوربه 

اي نسبی تغذیه ارزش قبیل از کیفی صفات

)2RFV3شیردهی ( ویژه )، انرژيNEL(، کل ماده 

 خشک )، مادهTDN(4هضم  قابل مغذي

هضم  قابل خشک ماده و) DMI(5مصرفی

6)DDM( محاسبه شدند زیر روابط از 

)Lithourgidis et al., 2006.(  

TDN = (-1.291 × ADF) + 101.35  
DMI = 120 / %NDF drymatter basis  
DDM = 88.9 – (0.779 × %ADF, 
drymatter basis)  
RFV = %DDM × %DMI × 0.775  
NEL = [1.044 – (0.0119 × % ADF)] × 
2.205  

صورت الگوي آماري مورد نظر در این پژوهش به

دو سیستم هاي کامل تصادفی در دو مکان (بلوك

 بعنوان فاکتور ثابت)زیستی -کودي شیمیایی و آلی

ها از بود و براي تجزیه واریانس مرکب داده

از  ها،مقایسه میانگینمحاسبه و براي  SASافزارنرم

درصد با استفاده  5در سطح احتمال  LSDآزمون 

استفاده  Genstatو  MSTATCهاي افزارنرماز 

  شد.

  نتایج و بحث

خشک  عملکرد علوفه انسیوار هیتجز جینتا

 ينشان داد که الگو کالهیتیمخلوط ماشک و تر

بوده  داریرصد معند 1کاشت در سطح احتمال 

 ينشان داد الگو نیانگیم سهی). مقا4است (جدول 

                                                              
1 Crude Protein  
2 Relative feed value 
3 Net Energy of Lactation 
4 Total Digestible Nutrients 

 يتن در هکتار دارا 5/6با  لهکایتیکاشت خالص تر

 يمارهایعملکرد علوفه خشک بود و با ت نیشتریب

IP1 زیو ن IP3 نداشت.  يداریاختالف معن

مربوط به  بیعملکرد علوفه به ترت نیکمتر نیهمچن

تن در هکتار) بود  96/2ماشک خالص ( ماریت

در کشت مخلوط غالبا  کهي). به طور1(شکل 

زراعی در مقایسه با عملکرد یک یا هر دو گیاه 

کشت خالص آنها کمتر است، البته ترکیب 

و  یعملکرد آنها بیشتر خواهد بود (کوچک

). هر چند که غالت به طور 1388همکاران.، 

هستند  ییعملکرد علوفه خشک باال يمشخص دارا

باعث  ن،یبودن نسبت پروتئ نییبا توجه پا یول

آن در کشت  ییو ارزش غذا تیفیکاهش ک

 Ghanbari-Bonjar, 2000;( شودیخالص م

 شتری). با توجه به قدرت رقابت ب1396 ،ياسکندر

به بقوالت در کشت مخلوط که  سبتغالت ن

غله، به نظر  شتریب یدهو پنجه ترعیمربوط به رشد سر

باید تراکم  یافزایش کارآی يکه برا رسدیم

کار برد با غالت به بیاز بقوالت را در ترک يشتریب

 );Daraeimofrad et al., 2013و  مانپوریسل

از  یفراوان يهاگزارش نی). همچن1396همکاران.، 

 شهیبر رشد و توسعه ر کالهیتیتر شهیر یمنف ریتاث

 ;Brooker et al., 2015ماشک شده است (

novoplansky, 2019و  باشخی). طبق گزارش آچ

 یمنف ریاز تاث يری) جهت جلوگ2021همکاران (

حداقل  ،یماشک معمول يرو بر کالهیتیتر شهیر

درصد ماشک  50از  شیب دیتراکم کشت مخلوط با

5 Dry matter intake 
6 Digestible Dry Matter  
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در نظر گرفته شود  کالهیتیدرصد تر 50: 

)Acikbas et al., 2021نکهیبا توجه به ا نی). بنابرا 

عملکرد علوفه  نیشتریب ي) داراIP1 (50:50ماریت

 توانیبود، م کالهیتیخالص تر ماریخشک بعد از ت

 يالگو نیمناسبتر IP1شت کا يگفت که الگو

 مارهایت ریکشت از لحاظ عملکرد نسبت به سا

از منابع  نهیاستفاده به انگریب است. که احتماال

 ياگونهو درون ياگونهنیموجود با حداقل رقابت ب

عملکرد  نیکمتر نی). همچن1بوده است (شکل 

ماشک خالص  ماریمربوط به ت بیعلوفه به ترت

). راس و 1ود (شکل تن در هکتار) ب 96/2(

) دلیل کاهش عملکرد بقوالت را 2005همکاران (

نور ذکر کردند  يرقابت برا هادر مخلوط با گراس

)Ross et al., 2005) 1996). کابالیرو و همکاران (

تولید ماده خشک کمتر و یا مشابه کشت خالص در 

مخلوط را به جنبه رقابت بیشتر  يهااز کشت یبعض

 دانندیگونه دیگر میک گونه نسبت به 

)Caballero et al., 1996و همکاران  ری). ق

 يماشک مجار تیفیو ک لکردعم ی) با بررس2018(

)Vicia pannonica Crantzی) در مخلوط با غالت 

دو سال پژوهش در  یط کالهیتیهمچون جو و تر

کاشت از  يالگو نیمناسبتر ه،یمناطق خشک ترک

 يشک مجاردرصد ما 50 ت،یفیلحاظ عملکرد و ک

 Kir etرا گزارش دادند ( کالهیتیدرصد تر 50+ 

al., 2018با 1390همکاران ( و يریشب نی). همچن (

 Vicia( لوزایکشت مخلوط ماشک و یبررس

villosaدو  یط ییایمیش ستمیدر س کالهیتی) و تر

درصد ماشک  50 مارهایسال، گزارش نمودند که ت

در هکتار تن  85/8با  کالهیتیدرصد تر 50+  لوزایو

                                                              
1 Acid Detergent Fiber 

 يکاشت برتر يالگو رینسبت به سا مید طیدر شرا

  داشته است.

 ارزش کلی طوربه :ارزیابی کیفیت علوفه

 بر روي کیفیت جذب علوفه، قابلیت و ايتغذیه

دامی موثر  هايفراورده کیفیت نتیجه در و علوفه

بر اساس نتایج . )Eskandari, 2017باشند (می

یستم کشت و اثرات اصلی ستجزیه واریانس، 

دار الگوي کشت بر همه صفات کیفی علوفه معنی

بود. همچنین اثر متقابل سیستم کشت فقط بر 

  .)4جدول (دار گردید معنی RFVو  CPصفات 

شوینده در علوفه نامحلول  افیالدرصد 

جدول نتایج تجزیه واریانس ( :)1ADF(ي اسید

 افیال) نشان داد که اثر الگوهاي کشت بر درصد 4

در سطح ) ADF(شوینده اسیدي در علوفه لول نامح

به مربوط   ADF دار بود. بیشتریندرصد معنی 1

درصد) و کمترین  2/45کشت خالص تریتیکاله (

ADF ) 9/23هم به کشت خالص ماشک مراغه 

الگوهاي جایگزینی .)2) تعلق داشت (شکل درصد

کمتري نسبت  ADFدرصد  15بطور متوسط داراي 

ی بودند. در بین تیمارهاي به الگوهاي افزایش

و  1/28(به ترتیب با   IP1و IP2تیمارهاي مخلوط، 

درصد) داراي کمترین مقدار درصد الیاف  5/31

بودند (شکل  )ADF(نامحلول در شوینده اسیدي 

 مخلوط کشتایی مشخص شد که در مطالعه). 2

، ADFو   NDFکاهش به منجر بقوالت با تریتیکاله

 افزایش و خام پروتئین درصد و همچنین افزایش

 در تریتیکاله، علوفه خشک ماده هضم قابلیت

  بهبود باعث نهایتا و شد آن خالص کشت با مقایسه
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 یستیز-یو آل ییایمیش يکود ستمیدر دو س کالهیتیکشت مخلوط ماشک مراغه و تر شیعلوفه در آزما یفیصفات ک انسیمرکب وار هیتجز -4جدول 

 BDF ADF  NDF  DDM DMI  CP CPY LNE  TDN  RFV يدرجه آزاد منابع تغییر

 1 ns702/2 *867/351  **72/1082  *527/213 **979/2 **42/83  **6254/0  *2423/0 *45/586 **27/12825 (A)کودي  سیستم

 16/198 21/51  0212/0  0282/0  197/2 015/0 646/18 90/3  726/30  522/6  4 خطا

 7 **991/7 **849/297  **31/275  **747/180  **783/0  **920/55  **1636/0 **2051/0  **42/496  **25/4905  (B)الگوي کشت

A×B 7 ns434/0 ns537/7  ns25/3  ns574/4  ns025/0 *989/1  ns0196/0  ns0052/0 ns56/12  **34/232 

 39/70 27/11 0047/0 0129/0 652/0 017/0 102/4  69/5 759/6  212/0  28 خطا

  CV%(  7/8  4/7  9/4 3/3  2/5 5/6  7/14  0/5 0/6 9/6ضریب تغییرات  (

 نامحلول در شوینده خنثی الیاف، (ADF)اسیدي  ندهینامحلول در شو افیال)، BDF. زیست توده علوفه خشک (LSD دار بر اساس آزمونغیرمعنی  nsو %1و  %5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه **و *

)NDF( ،هضم قابل ماده خشک )DDM( ماده خشک مصرفی ،)DMI( ،خام  پروتیین)CP( ، عملکرد پروتئین خام)CPY( ،انرژیویژه شیردهی) LNE( ،مجموع مواد معدنی قابل هضم )TDN( ارزش نسبی ،

  .(RFV)خوراك 
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 همکاران، و صالحی( است شده علوفه کیفیت

از آنجایی که دیواره سلولی عاري از  ). 1397

شان سلولز و دیواره سلولی قابلیت هضم را نهمی

با این دو  دهد، کیفیت و ارزش غذایی علوفهمی

 مقدم،زري(نخشاخص نسبت معکوس دارد 

توان نتیجه گرفت که با توجه به پایین می ).1391

بودن این دو شاخص در کشت خالص ماشک، 

کیفیت و ارزش غذایی علوفه ماشک در کشت 

توان گفت با افزایش خالص بیشتر بود. بنابراین می

در علوفه مخلوط، دیواره سلولی عاري از  تریتیکاله

همی سلولز و دیواره سلولی قابلیت هضم افزایش 

یافته و با افزایش میزان ماشک در نسبت علوفه 

   یابد.ط میزان و مقدار کاهش میمخلو

  

  
رك بر اساس هاي داراي حداقل یک حرف مشت(میانگینمقایسه میانگین وزن علوفه خشک تحت تاثیر الگوهاي کشت  -1شکل 

: 1IP( ،25(50:50هاي ، و کشت مخلوط با نسبت)SV(، خالص ماشک )ST(کشت خالص تریتیکاله  در یک گروه آماري قرار دارند). LSDآزمون 

75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40)5IP( ،100 :60 )6IP(  

  
   ) تحت تاثیر الگوهاي کشتADF(یدي مقایسه میانگین درصد الیاف نامحلول علوفه در شوینده اس -2شکل 

، خالص (ST)کشت خالص تریتیکاله داري ندارند).اختالف معنی LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون (میانگین

  )1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40)5IP( ،100 :60 )6IP(50:50هاي ، و کشت مخلوط با نسبت)SV(ماشک
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توان چنین نتیجه گرفت که بعد از نتیجه میدر 

درصد ماشک :  75ماشک خالص، الگوي کشت 

درصد  50) و سپس IP2درصد تریتیکاله ( 25

) بترتیب با IP1درصد تریتیکاله ( 50ماشک : 

ترین نسبت مخلوط علوفه ترین و متعادلکیفیت

باشند. مطابق گزارش بگنا جهت تغذیه دام می

را از  ADF) بود که کمترین 2021همکاران (

 25اي + درصد نخود علوفه 75الگوي کشت 

 Begna etدرصد کلزا زمستانه گزارش نمودند (

al., 2021.(  

اثر الگوهاي  :)NDF(رصد دیواره سلولی د

علوفه در  )NDF(کشت بر درصد دیواره سلولی 

). 4جدول دار بود (درصد معنی 1سطح احتمال 

 7/58ص تریتیکاله (به کشت خال NDFبیشترین 

هم به  NDFدرصد) مربوط بود و کمترین مقدار 

درصد) تعلق داشت  1/39کشت خالص ماشک (

). همچنین الگوهاي جایگزینی بطور 3(شکل 

کمتري نسبت به  NDFدرصد داراي  5/12متوسط 

). در بین 5الگوهاي افزایشی بودند (جدول 

به ترتیب   IP1و  IP2هاي مخلوط، الگوهايکشت

درصد داراي کمترین مقدار درصد  44و  43 با

) NDFالیاف نامحلول در شوینده خنثی بودند (

در بعضی از  NDFدلیل زیاد بودن  ).3(شکل 

در تریتیکاله ها، افزایش نسبت علوفه مخلوط

عملکرد کل ماده خشک و یا کاهش نسبت 

 ترپایین بقوالت در عملکرد کل است. با توجه به

 الگوهاي کشت در فهعلو ADF و NDF بودن

 مخلوط کشت که گفت چنین توانمی مخلوط،

 خالص کشت با تریتیکاله در مقایسه -ماشک 

 کیفیت ADF و NDFکاهش طریق از تریتیکاله،

 مشابهی از نتایج بخشیده است. بهبود را علوفه

از  آمده دست به علوفه ADF و NDF کاهش

 و لیتورگیدیس بقوالت توسط با غله مخلوط

 و تریتیکاله مخلوط کشت در )2006( نهمکارا

است  شده گزارش ايخوشهماشک گل

)Lithourgidis et al., 2006(.  نتایجبر اساس 

 مخلوط بقوالت و که شده است اثبات متعدد

جذب  ADF و NDF هايغلظت کاهش با گراس

صالحی و همکاران.، دهند (می افزایش را علوفه

1397 Sharifi Nejad et al., 2018;(.  احتمال

کل علوفه  ADFو  NDFرود که کاهش میزان می

در شرایط مخلوط با ماشک، از باال بودن سطح 

برگ و تعداد برگ این گیاهان در شرایط سایه 

هاي ناشی شده باشد. زیرا، گیاهان در محیط

برخوردار از سایه جهت افزایش جذب نور مواد 

فتوسنتزي بیشتري را به رشد برگ و تعداد برگ 

دهند و بر اثر افزایش نسبت برگ به اختصاص می

 و یابد. تسوبوکاهش می ADFو  NDFساقه میزان 

اندازي ) نتیجه گرفتند که سایه2001( همکاران

هاي لوبیا موجب هاي ذرت بر روي بوتهبوته

شود افزایش شاخص سطح برگ کانوپی لوبیا می

)Tsubo et al., 2001.( جنک) با 2018لرمی (

کشت مخلوط تریتیکاله با انواع ماشک بررسی 

) و ماشک Vicia pannonica Crantzمجاري (

اي ) و نخود علوفهVicia sativa Lمعمولی (

)Pisum sativum طی دو سال در مناطق غربی ،(

  NDFترین میزاندریاي سیاه، گزارش نمود که کم

از تیمار ماشک مجاري خالص حاصل شد.  ADFو 

درصد ماشک مجاري  50همچنین الگوي کاشت 
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درصد تریتیکاله مناسبترین الگوي کاشت  50+ 

 .)Genc-Lermi, 2018براي آن منطقه بوده است (

NDF براي  دام، پرکن شکم معیار یک عنوانبه

 قرار استفاده مورد غذا اختیاري مصرف بینیپیش

پتانسیل  دهندهنشان NDF دیگر عبارت به گیرد.می

   .است دام توسط علوفه مصرف

  
  )NDF(مقایسه میانگین اثر الگوي کشت بر درصد الیاف نامحلول علوفه در شوینده خنثی  -3شکل 

، خالص (ST)کالهکشت خالص تریتی داري ندارند).اختالف معنی LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون (میانگین

  )1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40)5IP( ،100 :60 )6IP(50:50هاي ، و کشت مخلوط با نسبت)SV(ماشک

سلولز همی از عاري سلولی دیواره که آنجایی از

)ADF ( سلولی دیواره) وNDF (را  هضم قابلیت

 شاخص دو این با علوفه کیفیت و دهندمی نشان

 توجه با) 1395 مقدم،زرينخ( دارد نسبت معکوس

الگوهاي  در علوفه ADF و NDF بودن ترپایین به

 کشت که گفت چنین توانمی مخلوط، کشت

 از تریتیکاله، خالص کشت با در مقایسه مخلوط

 را علوفه کیفیت ADF وNDF کاهش  طریق

گزارش شده است بخشیده است. همچنین  بهبود

که مصرف کودهاي زیستی باعث کاهش دیواره 

سلولز و دیواره سلولی و سلولی عاري از همی

ش ارزش غذایی علوفه سورگوم و ذرت شده افزای

سردرود و همکاران.، است (اسحقی

1393Poshtdar et al., 2012; .(  

تجزیه  :)DMI(1درصد ماده خشک مصرفی 

نشان ) DMI(واریانس درصد ماده خشک مصرفی 

) در سطح 4داد که اثر الگوي کشت (جدول 

به  DMIبیشترین دار بود. درصد معنی 1احتمال 

درصد) مربوط  1/3ص ماشک مراغه (کشت خال

هم به کشت خالص  DMIبود و کمترین مقدار 

 درصد) تعلق 2/2( IP4درصد) و  1/2تریتیکاله (

). همچنین الگوهاي جایگزینی 4داشت (شکل 

بیشتري نسبت  DMIدرصد  13بطور متوسط داراي 

). در بین 4به الگوهاي افزایشی بودند (جدول 

(به ترتیب   IP1و IP2تیمارهاي مخلوط، الگوهاي 

                                                              
1Dry matter intake  
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 علوفه کشت مخلوط ماشک مراغه و تریتیکالههاي کودي بر صفات کیفی مقایسه میانگین اثر سیستم -5جدول 

 ADF NDF DMI RFV CP CPY DDM NEL TDN  سیستم کودي

 a96/37 a61/53 b279/2  b8/105 b08/11 b655/0 b33/59 b3059/1  b34/52 شیمیایی

 b55/32 b11/44 a777/2 a5/138 a71/13 a883/0 a55/63 a4480/1  a33/59 زیستی-آلی 

L.S.D 0.05 443/4  583/1 0978/0  28/11 188/1 1345/0 461/3 11657/0 735/5 

 هضم قابل ماده خشک، (NDF) نامحلول در شوینده خنثیالیاف ، (ADF)اسیدي  ندهینامحلول در شو افیال در یک گروه آماري قرار دارند. LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون میانگین

)DDM( ، ماده خشک مصرفی)DMI( ،خام  پروتیین)CP( ، عملکرد پروتئین خام)CPY( ،ویژه شیردهی انرژي )LNE( ،مجموع مواد معدنی قابل هضم) TDN( ارزش نسبی خوراك ،)RFV( .ریتیکاله کشت خالص ت)ST( ،

  )1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25) 3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40) 5IP( ،100 :60 )6IP(50:50هاي نسبت ، و کشت مخلوط با)SV(خالص ماشک
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درصد) داراي بیشترین  77/2درصد و  81/2با 

 ). 4(شکل  مقدار درصد ماده خشک مصرفی بودند

مقدار ماده خشک مصرف  ،ماده خشک مصرفی

شده توسط حیوانات است و هسته اصلی براي بحث 

ن در مورد تغذیه حیوانات است. به نوعی کرد

افزایش مصرف به عنوان افزایش قابلیت هضم 

که افزایش درصد فیبر  شدهباشد. مشاهده علوفه می

در خوراك   (NDF)هاي خنثیمحلول در شوینده

باعث کاهش مصرف ماده خشک توسط حیوان 

  در ارتباط است.) NDF( با قابلیت هضم شود ومی

شاخصی  RFV(: RFV( ارزش نسبی علوفه

بندي علوفه بر اساس تخمینی از قابلیت براي رتبه

) NDF) و پتانسیل مصرف علوفه (ADFهضم (

هاي است که در مورد مقایسه کیفیت علوفه

مختلف کاربرد دارد. این شاخص بیانگر میزان 

و  DDMاي است که از انرژي و مصرف علوفه

DMI  مشتق شده است)Lithourgidis et al., 

 )RFV(تجزیه واریانس ارزش نسبی علوفه  .)2006

نشان داد که اثر متقابل سیستم کودي بر روي 

دار بود درصد معنی 1الگوي کاشت در سطح 

 RFV). براساس مقایسه میانگین، بیشترین 4جدول (

درصد) در سیستم  1/200(کشت خالص ماشک به 

هم  RFVزیستی مربوط بود و کمترین مقدار –آلی 

 77/74(به ترتیب   IP4خالص تریتیکاله و در کشت

(جدول ) در سیستم شیمیایی مشاهده شد 23/84و 

سیستم آلی زیستی نسبت به همچنین  .)5و شکل  6

علوفه ارزش نسبی سیستم شیمیایی از لحاظ 

)RFV (درصد برتر بود. که  31طور متوسط هب

دهنده باال بودن ارزش نسبی علوفه در سیستم نشان

  ).5باشد (جدول ی نسبت به شیمیایی میزیست -آلی

  

  )DMIمقایسه میانگین اثر الگوي کشت بر درصد ماده خشک علوفه ( -4شکل 

، خالص (ST)کشت خالص تریتیکاله داري ندارند).اختالف معنی LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون (میانگین

 )1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40)5IP( ،100 :60 )6IP(50:50هاي ، و کشت مخلوط با نسبت)SV(ک ماش

همچنین در سیستم آلی زیستی، الگوهاي 

درصد بیش  20بیش از  RFVجایگزینی از لحاظ 

 از الگوهاي افزایشی بودند و در این بین، الگوهاي 

IP2و IP1  درصد) در  3/158و  9/165(به ترتیب با

تی داراي بیشترین مقدار بودند زیس–سیستم آلی 

  .)5و شکل  6(جدول 

بر  DDMو  DMIعلوفه از افزایش  RFVفزایش ا

شود. با توجه به اینکه اثر کشت مخلوط ناشی می
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DMI  وDDM ترتیب همبستگی منفی با بهNDF 

دار علوفه دارند و با توجه به کاهش معنی ADFو 

 RFVها در کشت مخلوط، افزایش این شاخص

) بهبود 2001آسیفا و لیدین ( انتظار است. قابل

کیفیت علوفه در مخلوط ماشک با یوالف را بر 

پایین به حضور ماشک نسبت دادند  NDFحسب 

)Assefa & Ledin., 2001 راس و همکاران .(

بیش تر از  NDF) بیان کردند که غلظت 2005(

گرم در کیلوگرم ماده خشک به شدت  550

دهد. بنابراین با ش میمصرف اختیاري دام را کاه

قرار دادن بقوالت بصورت مخلوط با تریتیکاله، 

امکان افزایش مصرف علوفه توسط دام به دلیل 

و در نتیجه افزایش کیفیت ADF و   NDFکاهش

 .)Ross et al., 2005( علوفه قابل انتظار است

بطوریکه طبق گزارشات، مصرف کودهاي زیستی 

ز همی سلولز و باعث کاهش دیواره سلولی عاري ا

دیواره سلولی و افزایش ارزش غذایی علوفه 

سورگم و ذرت شده بود (اسحقی سردرود، 

1393:Poshtdar et al ., 2012 .(  

) گزارش نمودند که 1999هورکس و والنتاین (

باشند از  151بیش از  RFVهایی که داراي علوفه

) قرار Primeلحاظ کیفیت در رتبه ممتاز (

). Horrocks and Vallentine., 1999گیرند (می

توان گفت که الگوهاي کشت ماشک لذا می

و  9/165، 1/200(به ترتیب   IP1و  IP2خالص،

زیستی در رتبه –درصد) در سیستم آلی  3/158

). 7) قرار داشتند (جدول Primeممتاز (

هاي (میانگین) RFVی خوراك علوفه (مقایسه میانگین اثر متقابل سیستم کودي و الگوي کشت بر صفت ارزش نسب -5شکل 

، و کشت (SV)، خالص ماشک(ST)کشت خالص تریتیکاله داري ندارند).اختالف معنی LSDداراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون 

 )1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40)5IP( ،100 :60 )6IP(50:50هاي مخلوط با نسبت

چنین نتیجه گرفت که استفاده از  توانلذا می

کودهاي زیستی موجب بیشترین کاهش دیواره 

سلولز، دیواره سلولی و سلولی عاري از همی

بیشترین افزایش ارزش غذایی در الگوي کاشت 

 50: 50تریتیکاله و  (IP2)ماشک  75: 25تریتیکاله 

شده است که مطابق گزارش  (IP1) ماشک

دار و ) و پشت1393سردرود و همکاران (اسحقی

طوریکه مصرف هباشد، ب) می2012همکاران (
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کودهاي زیستی را عامل کاهش دیواره سلولی 

سلولز و دیواره سلولی و افزایش عاري از همی

ارزش غذایی علوفه سورگوم و ذرت تعیین 

سردرود و همکاران.، اند (اسحقیکرده

1393Poshtdar et al., 2012;  .(ترین کیفیتبی

 8/74بندي به تریتیکاله خالص (بر اساس رتبه علوفه

درصد) در سیستم شیمیایی  2/84( IP4 درصد) و

توان گفت که الگوي حال میتعلق داشت. با این

و  9/165با  (IP2)ماشک  75: 25کشت تریتیکاله 

زیستی و  -درصد در هر دو سیستم آلی 5/127

شیمیایی داراي پایدارترین الگوي کشت در 

  ).7و  6فه بوده است (جداول کیفیت علو

یک اصطالح کیفی ) RFVارزش نسبی خوراك (

بندي و هاست که براي طبقهها و خوراكاز علوفه

بندي، بر رود. این طبقهاي بکار میارزش تغذیه

اي علوفه خشک یونجه رسیده، اساس ارزش تغذیه

 ، دارايشود. یونجه خشک کامال رسیدهبیان می

در ماده   NDFدرصد  53و   ADFدرصد  41

دارد، که  100خشک است و ارزش نسبی غذایی 

اگرچه  رود.کار میهعنوان شاخص میانگین ببه

ارزش نسبی خوراك واحدي ندارد ولی براساس 

یا چند علوفه مقایسه  دوپتانسیل مصرف انرژي بین 

گردد. بنابراین به عنوان شاخصی از کیفیت می

ها به کار از علوفه علوفه براي مقایسه تعداد زیادي

هاي با ارزش نسبی باالي رود. براي مثال، علوفهمی

، کیفیت باالتري از علوفه خشک یونجه رسیده 100

تر از ، کیفیت پایین100هاي باارزش زیر و علوفه

یونجه خشک رسیده دارند. براي تعیین قیمت و 

بازاریابی علوفه، پارامتر ارزش نسبی علوفه بسیار 

                                                              
1 Crude Protein 

ارزش نسبی خوراك بر اساس دو  مفید است.

  ADFو  NDFپارامتر تشخیص آزمایشگاهی به نام

) 2بطوریکه با توجه به شکل ( .گرددحاسبه میم

مشاهده   NDF)3و شکل ( ADFمربوط به 

 (ST)گردد که تیمارهاي تریتیکاله خالص می

 (SV)داراي بیشترین مقدار و ماشک خالص مراغه 

ه کامال رابطه عکس داراي کمترین مقادیر بودند ک

 اند.داشته RFVبا 

بر اساس تجزیه  :)1CPدرصد پروتئین خام (

واریانس، اثر متقابل سیستم کودي والگوهاي 

درصد  1کشت بردرصد پروتئین علوفه در سطح 

بیشترین درصد پروتئین ). 4دار بود (جدول معنی

درصد) در سیستم  2/20خام در ماشک خالص (

ین درصد پروتئین خام در زیستی بود و کمتر-آلی 

 81/8و  95/7(به ترتیب با   IP4تریتیکاله خالص و

جدول ( درصد) در سیستم شیمیایی مشاهده گردید

–)، همچنین تیمارها در سیستم آلی 6و شکل  6

درصد پروتنین بیشتري نسبت به  24زیستی داراي 

) که این نسبت 5سیستم شیمیایی بودند (جدول 

ش سایر محققان در الگوي کشت مطابق گزار

کشت مخلوط غالت (یوالف، تریتیکاله، جو و 

کلزاي زمستانه) با بقوالت (ماشک و نخود 

 Begna et al., 2021; Begna etاي) است (علوفه

al., 2017; Lithourgidis et al., 2006; 
Lauriault and Kirksey, 2004; Caballero et 

al., 1995;( .  

) با بررسی تریتیکاله 2019اوغلو و بنگیسو (سیدوس

) گزارش .Pisum sativum Lاي (و نخود علوفه

اي درصد نخود علوفه 75کردند که الگوي کاشت 
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درصد تریتیکاله با دارا بودن مناسبترین مقدار  25+ 

NDF  درصد پروتئین خام (وCP بهترین تیمار ،(

ر اساس صفات کیفی مورد بوده و در نهایت ب

اي + درصد نخود علوفه 75مطالعه، الگوي کشت 

درصد تریتیکاله مناسبترین الگو معرفی شد  25

)Seydosoglu and Bengisu, 2019.(  

 غه و تریتیکالهعلوفه تحت اثر سیستم کودي و الگوهاي کشت، مخلوط ماشک مرامقایسه میانگین صفات کیفی  -6ل دوج

 الگوي کشت سیستم کودي 
RFV 

 ارزش نسبی خوراك
CP 

خام ندرصد پروتیی  

 شیمیایی

SV c40/143 c82/15 

IP1 ef50/118 ef75/11 

IP2 de50/127 d42/13 

IP3 gh00/97 fgh57/10 

IP4 hi23/84 ij81/8 

IP5 gh83/96 hi38/9 

IP6 g40/104 efg92/10 

ST i77/74 j95/7 

زیستی–آلی   

SV a10/200 a19/20 

IP1 b30/158 c27/15 

IP2 b90/165 b39/17 

IP3 ef60/118 de22/12 

IP4 fg70/106 fgh63/10 

IP5 ef30/120 efg53/11 

IP6 cd80/140 de25/12 

ST gh55/97 gh23/10 

L.S.D 0.05% 03/14  35/1  

کشت خالص  در یک گروه آماري قرار دارند. LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون میانگین

: 1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100(50:50هاي ، و کشت مخلوط با نسبت)SV(اشک ، خالص م)ST (تریتیکاله

40)5IP( ،100 :60 )6IP(  

  

  1گراس -علوفه در مخلوط بقوالت  یفیک ياستانداردها -7جدول 

%RFV  %DMI  %NDF  %ADF  %CP  
Quality 
standard 

151>  3>  40<  30<  19>  Prime  

151-125  9/6-2/2  46-40  35-31  19-17  1 (Premium)  

124-103  2/2-5/1  53-47  40-36  16-14  2 (Good)  

102-87  7-2/1  60-54  42-41  13-11  3 (Fair)  

86-75  6/3-1/1  65-61  45-43  10-8  4 (Poor)  

75<  2/1<  65>  45>  8<  5 (Reject)  

                                                              
1 Horrocks and Vallentine., 1999 
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 فرایندهاي از بسیاري در مهمی نقش پروتئین

 مناسب فعالیت طوریکه،به کند.می ایفا بیولوژیکی

 دستگاه در علوفه هضم مسئول هايباکتري

 بستگی علوفه پروتئینی محتواي به هادام گوارشی

 به). Eskandari and Javanmard, 2013دارد (

 و گندمیان پروتئین میزان نظر از بقوالت کلی طور

 .باشندمی غنی هاکربوهیدرات مقدار نظر از

غذاي  به دام نیاز و غالت فهعلو پایین نسبتاً پروتئین

 و غالت مخلوط کشت اهمیت ارزش، با مکمل

 با علوفه و کافی پروتئین تأمین در بقوالت را

). Lanyasunya et al., 2007( نمایدمی ارزش

ها ترکیبات آلی متشکل از همچنین پروتئین

باشند که اجزاي مهم تشکیل دهنده آمینواسیدها می

ها هستند. پروتئین خام هاي حیاتی و آنزیمارگان

یک شاخص مهم در محتواي پروتئین گیاه 

اي بوده که در ارزیابی ارزش غذایی داراي علوفه

اهمیت بسیاري است و معیار نهایی کیفیت علوفه 

 براي کلی طور به). Saha et al., 2010باشد (می

 گیاهان کشت زمان در شودمی توصیه علوفه تولید

 بقوالت خانواده گیاهان نهاآ غالت، همراه خانواده

 بیشتر، علوفه تولید بر عالوه تا شوند کشت نیز

 نیز پروتئین) نظر میزان از علوفه (بویژه کیفیت

 ).1396کند (اسکندري،  پیدا بهبود

بر اساس  :)CPYعملکرد پروتئین خام علوفه (

تجزیه واریانس اثر الگوهاي کاشت برصفت 

 1احتمال عملکرد پروتئین خام علوفه در سطح 

 ).4دار بود (جدول درصد معنی

  

  
  ) تحت تاثیر متقابل سیستم کودي و الگوي کشت CP(مقایسه میانگین درصد پروتیین خام علوفه  -6شکل 

، خالص (ST)کشت خالص تریتیکاله داري ندارند).اختالف معنی LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون (میانگین

)1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40)5IP( ،100 :60 )6IP(50:50هاي شت مخلوط با نسبت، و ک)SV(ماشک

بیشترین عملکرد پروتئین خام علوفه از الگوهاي 

تن  00/1و  03/1(به ترتیب با   IP2و  IP1کاشت

در هکتار) حاصل گردید و کمترین عملکرد 

 58/0ترتیب با  (به  IP5و  IP4پروتئین در الگوهاي

). 7تن در هکتار) مشاهده شد (شکل  62/0و 

درصد  47همچنین الگوهاي جایگزینی در حدود 

عملکرد پروتئین خام بیشتري نسبت به الگوهاي 

افزایشی دارا بودند که مطابق گزارش شبیري و 

) بود که بیشترین عملکرد پروتئین 1390همکاران (

 50وزا + درصد ماشک ویل 50را از الگوي کاشت 



  1400 اسفند  ،2 شماره  ،10 دوره  ایران دیم زراعت نشریه

  

  216 

  

احمدي و  درصد تریتیکاله گزارش نموده بودند.

 کود مصرف اثر) نیز با مطالعه 1395همکاران (

 و عملکرد بر مخلوط کشت هاينسبت و دامی

زراعی گزارش دادند که  یوالف علوفه کیفیت

 بیشترین و خشک علوفه عملکرد بیشترین

  +یوالف درصد 50 تیمار از خام پروتئین عملکرد

 کود در هکتار تن 36 با همراه شبدر درصد 50

 نسبت آمده همچنین بیشترین دست به دامی

براساس  شده است. حاصل 53/1با  زمین برابري

 درصد 50  +یوالف درصد 50تیمار  نتایج، این

 و خشک علوفه تولید حداکثر داشتن جهت به

ترکیب  بهترین علوفه، کیفی صفات مجموع

  .بوده است تیماري

نتایج تجزیه  :)1DDM( ل هضمماده خشک قاب

واریانس نشان داد که اثر الگوهاي کشت بر درصد 

در سطح  )DDM( علوفهماده خشک قابل هضم 

). 4جدول (دار بوده است درصد معنی 1احتمال 

علوفه در الگوي ماشک خالص  DDMبیشترین 

به  DDM) بدست آمد و کمترین 3/70مراغه (

با داشت.  ) تعلق7/53الگوي تریتیکاله خالص (

مقایسه الگوهاي جایگزینی و افزایشی مشاهده شد 

درصد ماده خشک  5/6که الگوهاي جایگزینی 

) بیشتري نسبت به الگوهاي DDMقابل هضم (

  ).8شکل (افزایشی داشتند 

  IP1و  IP2هاي مخلوط الگوهايدر بین کشت

ماده خشک ) داراي بیشترین 4/64و  0/67بترتیب (

). ماده خشک قابل 8د (شکل بودن قابل هضم علوفه

هضم، بخشی از علوفه است که در یک سطح 

                                                              
1 Dry Matter Digestibility 

مشخص از مصرف آن به وسیله حیوانات جذب 

). ماده خشک قابل Saha et al., 2010شود (می

هضم، معموال نشان دهنده انرژي قابل هضم علوفه 

) و ارتباط Caripici et al., 2010باشد (می

واد مغذي قابل مستقیمی با میزان انرژي و سایر م

 Tilley andدریافت به وسیله احشام را دارد (

Terry., 1963 گزارش شده که قابلیت هضم ماده.(

تواند درصد باشد می 50خشک علوفه اگر باالي 

). قابلیت 1388براي احشام مفید باشد (ارزانی، 

هضم علوفه به مقدار محتویات داخل سلول نسبت 

ت داخل سلول نیز به دیواره سلولی دارد و محتویا

هاي محلول که قابلیت ها و پروتئیناز کربوهیدرات

هضم باالیی دارند تشکیل شده است. عوامل 

اي از قبیل کود نیتروژن بر قابلیت محیطی و تغذیه

هضم علوفه تاثیر دارند و با کاربرد کودهاي 

هاي محلول در داخل سلول نیتروژن، پروتئین

درصد ماده خشک افزایش یافته و باعث افزایش 

 که مصرفاست شود. گزارش شده قابل هضم می

کود نیتروژن باعث افزایش ماده خشک قابل هضم 

علوفه در ذرت شیرین شده است (حبیبی و 

اي همچنین در طی مطالعه ).1393مجیدیان، 

مشاهده شد که در کشت مخلوط جو و خردل 

اي، بیشترین ماده خشک قابل هضم متعلق به علوفه

اي بود کشت خالص خردل علوفه الگوي

آبادي و همکاران نجف ).1391مقدم، زري(نخ

) با بررسی کشت مخلوط ماشک گاودانه و 1395(

گلرنگ گزارش نمودند که در سیستم کشت 

پرنهاده در مقایسه با سیستم ارگانیک داراي 

بیشترین تاثیر ماده خشک قابل هضم علوفه گلرنگ 
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 که درصد) بود 38/61درصد) و گاودانه ( 86/76(

بر طبق نتایج، علوفه گلرنگ ماده خشک قابل هضم 

) 2017بوداخلی ( بیشتري نسبت به گاودانه داشت.

طی بررسی دو ساله عملکرد علوفه و کیفیت 

ماشک ویلوزا با غالت (یوالف، جو و گندم) 

گزارش نمود که بیشترین عملکرد علوفه از تیمار 

یلوزا درصد ماشک و 50درصد یوالف :  50

 25درصد یوالف :  75تن در هکتار) و  04/12(

تن در هکتار) بدست  75/11درصد ماشک ویلوزا (

آمده است. طبق این گزارش، باالترین و 

 ADFترین عملکرد علوفه (کمترین مقدارباکیفیت

 ،NDF  و بیشترینRFV50 ) از الگوي کشت 

درصد ماشک ویلوزا بدست  50درصد یوالف : 

بت مناسبترین الگوي کشت معرفی آمده و این نس

دودمان و همکاران  ).Budakli, 2017شد (

تاثیرکودهاي آلی و شیمیایی ) با مطالعه 1399(

هاي سودمندي فسفر برعملکرد علوفه و شاخص

درکشت مخلوط جو و خلر درشرایط دیم، بیشترین 

:  50قابلیت هضم ماده خشک را در نسبت کشت

  گزارش نمودند. 50

  

  
هاي داراي حداقل یک حرف (میانگین )تحت تاثیر الگوي کشتCPY(مقایسه میانگین عملکرد پروتیین خام علوفه  -7شکل 

هاي ، و کشت مخلوط با نسبت(SV)، خالص ماشک(ST)کشت خالص تریتیکاله داري ندارند).اختالف معنی LSDمشترك بر اساس آزمون 

50:50)1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40)5IP( ،100 :60 )6IP(  

  

  

  
هاي داراي حداقل یک (میانگین ) تحت تاثیر الگوي کشتDDM(مقایسه میانگین درصد ماده خشک قابل هضم علوفه  -8شکل 

، و کشت مخلوط با (SV)، خالص ماشک(ST)کشت خالص تریتیکالهداري ندارند). اختالف معنی LSDحرف مشترك بر اساس آزمون 

 )1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40)5IP( ،100 :60 )6IP(50:50هاي نسبت
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1(علوفه  انرژي ویژه شیردهی
LNE(:  نتایج

تجزیه واریانس نشان داد که اثر الگوهاي کاشت بر 

کشت مخلوط ) LNE(علوفه  ویژه شیردهی انرژي

). 4دار بود (جدول درصد معنی 1در سطح احتمال 

علوفه به ترتیب در الگوي  LNEرین و کمترین بیشت

) و تریتیکاله خالص 68/1ماشک خالص مراغه (

). الگوهاي جایگزینی 9) بدست آمد (شکل 12/1(

درصد بیش از الگوهاي افزایشی داراي انرژي  10

هاي مخلوط، بین ویژه شیردهی بودند. در کشت

 48/14و  57/1به ترتیب (با   IP1و  IP2الگوهاي

انرژي ویژه لري بر کیلوگرم) داراي بیشترین مگاکا

). صفت 9) بودند (شکل LNE(علوفه  شیردهی

) داراي رابطه LNE(علوفه  انرژي ویژه شیردهی

) و 8) (شکل DDMمستقیمی با علوفه قابل هضم (

  .) بود2(شکل  ADF رابطه عکس با 

 :)TDN( مجموع مواد معدنی قابل هضم

که اثر الگوهاي نتایج تجزیه واریانس نشان داد 

 هضم مجموع مواد معدنی قابلکشت بر درصد 

دار درصد معنی 1در سطح احتمال  )TDN(علوفه 

 TDN). بیشترین و کمترین 4بوده است (جدول 

) و 5/70علوفه در الگوهاي ماشک خالص مراغه (

). 10) حاصل شد (شکل 0/43تریتیکاله خالص (

) مشاهده شد که 10همچنین بر اساس شکل (

 12گوهاي جایگزینی در مقایسه با افزایشی ال

بیشتري دارا بودند. در بین تیمارهاي  TDNدرصد 

به ترتیب با مقادیر  IP1و  IP2مخلوط، الگوي 

درصد داراي بیشترین مواد معدنی  7/60و  1/65

  ).10قابل هضم بودند (شکل 

                                                              
١ Net Energy of Lactation 

کشت مخلوط  نسبت برابري زمین و

)LER(: شت نسبت برابري زمین شاخص مزیت ک

اي یا گونهمخلوط است که میزان رقابت بین

سازي در یک سیستم کشت مخلوط را نشان تسهیل

نسبت برابري زمین در  ).Fetence, 2003دهد (می

اکثر تیمارهاي جایگزینی در هر دو سیستم کودي 

 LERبزرگتر از یک بود. در هر دو سیستم مقدار 

 ).8بوده است (جدول  1الگوهاي افزایشی کمتر از 

این موضوع حاکی از مزیت کشت مخلوط 

جایگزینی نسبت به کشت مخلوط افزایشی و 

 ).8هاي خالص دو گونه داشت (جدول کشت

زیستی با –سیستم آلی در  50:50الگوي کشت 

بود داراي بیشترین مقدار  37/1نسبت برابري 

) گزارش 1390شبیري و همکاران (). 8(جدول 

درصد  50+ ماشک درصد   50الگوي که  اند کرده

و  32/1در سال اول و دوم آزمایش با تریتیکاله 

ها از بیشترین مقدار نسبت به سایر مخلوط 35/1

LER دلیل اصلی این اضافه  ه است.برخوردار بود

به استفاده کارآمد از منابع طبیعی، توان تولید را می

تبادل مواد غذایی، افزایش توانایی رقابتی کنترل 

تثبیت نیتروژن حاصل از بقوالت و هاي هرز، علف

اي و همچنین وجود اختالف در سیستم ریشه

نیازهاي فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی اجزاي 

مخلوط و جذب بیشتر تشعشع در تیمارهاي مخلوط 

اجزاي مخلوط  .Vandermeer, 1989)نسبت داد (

ممکن است از نظر استفاده از منابع رشد تفاوت 

ی که با هم کاشته شوند داشته باشند و در صورت

استفاده موثرتري از منابع موجود نسبت به کاشت 
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جداگانه خواهند داشت. به عبارت دیگر برتري 

بیولوژیک زراعت مخلوط به کشت خالص وقتی 

اي براي منابع رشد نسبت گونهاست که رقابت بین

 Weil and)اي کمتر باشد (گونهبه رقابت درون

Mc Fdden., 1991ها شدید گونهابت بین. اگر رق

نباشد کشت مخلوط بر تک کشتی برتري دارد 

(Vandermeer, 1989).  

 
 

  
هاي داراي حداقل یک حرف (میانگین ) تحت تاثیر الگوهاي کشتLNE(مقایسه میانگین انرژي ویژه شیردهی علوفه  -9شکل 

هاي ، و کشت مخلوط با نسبت(SV)، خالص ماشک(ST)کالهکشت خالص تریتیداري ندارند). اختالف معنی LSDمشترك بر اساس آزمون 

50:50)1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40)5IP( ،100 :60 )6IP(  

 
 

  
  )تحت تاثیر الگوهاي کشتTDN(مقایسه میانگین مجموع مواد معدنی قابل هضم علوفه  -10شکل 

، خالص (ST)کشت خالص تریتیکاله داري ندارند).اختالف معنی LSDاساس آزمون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر (میانگین

)1IP( ،25 :75)2IP( ،75 :25)3IP(،100 :20)4IP( ،100 :40)5IP( ،100 :60 )6IP(50:50هاي ، و کشت مخلوط با نسبت)SV(ماشک

) نیز در بررسی کشت پاییزه 1999هیمس و لی (

درصد  50الگوي گندم و لوبیا اظهار داشتند که در 

درصد لوبیا بیشترین مقدار نسبت برابري  50گندم + 

 Haymes andشود () مشاهده می28/1زمین (

Lee., 1999با 1395آبادي و همکاران (). نجف (

بررسی نسبت برابري زمین در دو صفت عملکرد 
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دانه و عملکرد بیولوژیک در کشت مخلوط 

دند گلرنگ و گاودانه در شرایط آبی گزارش نمو

داراي بیشترین مقدار نسبت  2:2که الگوي کاشت 

) است. بر اساس گزارش بگنا و 21/1برابري زمین (

) در کشت مخلوط کانوالي 2021همکاران (

اي در نیومکزیکوي ایاالت زمستانه و نخود علوفه

یکی از بهترین  50:50متحده آمریکا، الگوي 

ي الگوهاي کشت و نیز داراي باالترین نسبت برابر

). Begna et al., 2021) است (LERزمین (

) نیز با بررسی 2021همچنین وانگ و همکاران (

کشت مخلوط ماشک معمولی با یوالف گزارش 

داراي بیشترین  50:50نمود که الگوي کشت 

) و LERمزیت نسبی برابري زمین (عملکرد علوفه، 

 Wang etچین دارد (مزیت اقتصادي را کشور 

al., 2021(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    گیرينتیجه

دار کودهاي زیستی بر کلیه با توجه به تاثیر معنی

توان چنین نتیجه گرفت که صفات کیفی علوفه، می

زیستی جایگزین –استفاده از سیستم کودي آلی 

هاي کود شیمیایی باشد. مناسبی براي سیستم

ود. مناسبترین الگو ب 50:50همچنین الگوي کاشت 

نتایج نشان داد که الگوهاي جانشینی داراي برتري 

محسوسی نسبت به الگوهاي افزایشی بودند. بر 

اساس صفات کیفی علوفه، کمترین درصد الیاف 

) و الیاف ADFنامحلوط در شوینده اسیدي (

) همچنین NDFنامحلوط در شوینده خنثی (

)، مجموع مواد CPبیشترین درصد پروتئین خام (

) و انرژي شیردهی TDNل هضم (معدنی قاب

)LNE بعد از کشت خالص ماشک در الگوي (

ماشک مشاهده گردید. هر چند  75: 25تریتیکاله 

 50:50) الگوي CPYدر عملکرد پروتئین خام (

داراي بیشترین مقادیر بود. لذا بر اساس صفات 

 75درصد تریتیکاله +  25کیفی، الگوهاي کشت 

درصد  50 درصد ماشک + 50درصد ماشک و 

تریتیکاله مناسبترین تیمارها بودند. نهایتا بر اساس 

توان نتیجه گرفت هاي کمی و کیفی، میشاخص

 50درصد ماشک + 50که اجراي کشت مخلوط 

درصد تریتیکاله در مناطق دیم سردسیري در 

زیستی، عالوه بر ایجاد تنوع -سیستم کودي آلی 

در  هاي کشاورزي و پایداري سیستمدر اکوسیستم

تواند تاثیر مطلوبی در دیمزارهاي سردسیري، می

افزایش کمیت و کیفیت علوفه و نیز کیفیت 

 هاي دامی داشته باشد. فرآورده

 نسبت برابري زمین تحت تاثیر الگوي کاشت و سیستم کودي   -8 جدول

  (Vetch : Triticale) الگوي کاشت 

50:50 سیستم کودي   25 :75  75 :25  100 :20   100 :40  100 :60  

  85/0  77/0  81/0  06/1 19/1  19/1 کودي شیمیایی

زیستی -آلی   37/1 19/1  91/0  88/0  92/0  95/0 

 90/0 85/0 85/0  99/0 19/1 28/1 میانگین
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 .56-45) :1( 34اي. دانش کشاورزي و تولید پایدار. کمی و کیفی سورگوم علوفهبر برخی صفات 

علوفه.  کیفیت و کمیت افزایش براي مناسب روشی لگوم و غالت مخلوط کشت. 1396اسکندري حمداهللا. 

  .94-79 ):1( 6باغی.  و زراعی گیاهان در تحقیقاتی هايیافته ترویجی -علمی نشریه

کمپوست بر عملکرد . تاثیر سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن و ورمی1393ن مجید. حبیبی صغري و مجیدیا

  .15-25): 11( 4و کیفیت ذرت شیرین هیبرید چیس. تولید و فراوري محصوالت زراعی و باغی. 

 و آلی کودهاي . تاثیر1399وش فرهاد، مرادي پرویز. میرشکاري بهرام، طاهري مهدي، فرحآرش،  دودمان

 ).Hordeum vulgare Lجو ( مخلوط درکشت سودمندي هايشاخص و علوفه عملکرد بر فسفر شیمیایی

 .149-139):3( 51 ایران، زراعی گیاهان دیم. علوم شرایط در ).Lathyrus sativus Lخلر ( و

 هايبا گراس ايعلوفه نخود و ماشک مخلوط کشت در علوفه کیفیت و کمیت . بررسی1392روزبهانی افشین. 

 .81-95): 29( 1بذر.  و مرکزي. نهال استان در دیم شرایط در الهیکس

 و باقال عملکرد اجزاي و عملکرد . پاسخ1396سلیمانپور لیال، نادري روحاله، بیژنزاده احسان و امام یحیی. 

): 1( 8ایران.  حبوبات هايعلفهاي هرز. پژوهش با رقابت شرایط لگوم در-غالت مخلوط کشت به نخود

150-163.  

 ارزیابی .1390نژاد فرزاد، جعفري حسین، المعی جواد.  پاكعلی،  کاشانی حبیبی داوود،، سودابهشبیري سیده

 زراعی علوم مجله. تریتیکاله و ايخوشه گل ماشک مخلوط و خالص کشت در علوفه کیفیت و عملکرد

 .281 -269: )2( 13ایران، 

 برخی و عملکرد . ارزیابی1397بهروزیار حامد. خلیلونديچیانه اسماعیل، صالحی زینب، امیرنیا رضا، رضایی

پایدار،  تولید و کشاورزي دانش یکساله، نشریه هايلگوم با تریتیکاله مخلوط کشت در علوفه کیفی صفات

82 )4 :(59- 76.  
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 ايگونه تنوع هايشاخص . بررسی1399عزیزي خسرو، دارائی مفرد علیرضا، نصیري بهروز، فیضیان محمد. 

  .62-51): 1( 51غله. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. -لگوم افزایشی مخلوط کشت در هرزهايفعل

اي در شرایط دیم. مدیریت هماهنگی کشت گیاهان علوفه .1389 اسماعیل.و محمودآبادي  خشنودعلیزاده 

  صفحه. 12-2ترویج کشاورزي خراسان شمالی. 

اثر کود زیستی . 1388. نواب اصلحسنیحاجی، علیزاده اسماعیل ،اصل علیزادهنصراله ،زینال خانلوقاسم

. مجله پژوهش در علوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه چالدران 2-فسفات بارور 

  . 13-1): 3( 1زراعی. 

زیستی  کشاورزي اصول. 1384 تبریزي لیال. عبدالمجید و غانیدام مهدوي علیرضا، غالمی احمد، کوچکی

  .صفحه 385 مشهد. فردوسی دانشگاه انتشارات (کتاب).

. بررسی کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک در 1393دیزج خشنود و شهبازي صادق. ممدوحی حسین، علیزاده

ها با محوریت کشاورزي، منابع لشالمللی توسعه پایدار، راهکارها و چاشرایط دیم مراغه. کنفرانس بین

 . دانشگاه هنر اسالمی تبریز.1393اسفند ماه  8الی  6، محیط زیست و گردشگري. طبیعی

. اثر الگوهاي مختلف کشت مخلوط بر برخی 1395آبادي آذین، جلیلیان جالل و زردشتی محمدرضا. نجف

داول و ارگانیک. رساله درجه هاي کشت متصفات مورفوفیزیولوژیک گلرنگ و گاودانه تحت سیستم

 صفحه. 170). دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزي، گروه زراعت. Ph.Dدکتري (

هاي اي در تاریخ. عملکرد و کیفیت علوفه حاصل از کشت مخلوط جو و خردل علوفه1391مقدم علی. زرينخ

 . 190-173): 4( 5مختلف کاشت. تولید گیاهان زراعی. 

) Hordeum vulgare L.( جو مخلوط کشت مختلف هايآرایش و نیتروژن تأثیر .1395مقدم علی. زرينخ

کشاورزي.  شناسیبوم نشریه. رقابت هايشاخص و علوفه عملکرد ) بر.Pisum sativum Lنخودفرنگی ( و

8 )1 :(58-47.  

 شیمیایی و تیزیس کودهاي اثر. 1395سلماسی سعید، چوگان رجب. زاده صفر، شیرخانی علی، زهتابنصراله

 زراعی کاربردي هايپژوهش آبیاري متفاوت. نشریه شرایط در ذرت برگ هايویژگی و دانه عملکرد بر

29 )4:(72-87.  
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Abstract 

A mixed cropping system is an agronomic method in which different species/cultivars are 
sown in a unique farm in order to gain diversity in the agri-ecosystem, efficient control of 

pests and diseases as well increase in the yield quantity or quality. This study was conducted 
to evaluate the quantity and quality of dried forage as well as to determine the best cultivation 

pattern of vetch (Vicia dasycarpa L) mixed with triticale (X Triticosecale wittmack) under 
different farming systems during 2018 at Dryland Agricultural Research Institute (DARI), 

Iran. The experimental was laid in RCDB with different levels of sole or mixed cropping the 
plants in three replications with two chemical and biological fertilizing systems. Treatments 

were at 8 levels including sole cropping of vetch and triticale and intercropping ratios of 
vetch: triticale 50:50(IP1), 75:25 (IP2), 25:75 (IP3), 20:100 (IP4), 40:100 (IP5) and 60:100 

(IP6). The results showed that the yield of IP1 treatment was the highest compared with the 
other ratios under both fertilizing systems. The lowest acid detergent fiber (ADF), neutral 

detergent fiber (NDF) and the highest dry matter intake (DMI) were obtained from sole 
vetch, IP2 and IP1, respectively. In the organic-bio fertilizer system, the highest value of 

relative feed value (RFV) and crude protein (CP) were obtained by sole vetch, IP2 and IP1 
ratios. Also, the highest specific Net Energy of Lactation (NEL), Digestible Dry Matter 

(DDM) and total digestible nutrients (TDN) were observed in the planting patterns of sole 
vetch and IP2 ratios. Increasing the proportion of vetch in mixture intercrops improved 

forage quality and among mixed treatments, two mixing patterns including 50%v+ 50%t and 
75%v + 25%t had the highest quantity and quality of the forage. Therefore, it can be 

concluded that the mixing of vetch with triticale at 50%v: 50%t ratio could be regarded as 
one of the most efficient and sustainable cropping systems. Furthermore, the study showed 

that organic application had a high effect on the quality and quantity of forage production 
and has the potential to improve performance with high land-use efficiency in cold-dryland 

area condition of Iran. 
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