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 چکیده
در قالب پروژه ارتقاء امنیت غذایی در  و بردارانبهرهای یکساله در شرایط محصوالت علوفهتولید ر ارزیابی پتانسیل منظوبهاین مطالعه، 

کشت  :شاملای شد. محصوالت علوفهانجام ( 1396 -1400مدت چهار سال زراعی )به ،پایگاه نوآوری شهرستان کوهدشت استان لرستان

ای )مراز و پایونیر(، منداب و کشت مخلوط سفید(، گاودانه )رقم محلی(، ارقام نخود علوفهخالص ارقام ماشک )طلوع، مراغه، گلشن و گل

، طلوع + تریتیکاله، منداب + ماشک طلوع ای پایونیر + جو، ماشکهای مراز + جو، نخود علوف+ جو، نخود علوفه ماشک رقم طلوع :شامل

 نتایج نشان دادارزیابی شدند.  ورزیخاكبییافته و کاهش ورزیخاكمرسوم،  ورزیخاكدر سه سیستم  ،ای پایونیر+ تریتیکالهنخود علوفه

بسته به . استهای تاثیرگذار بر تغییرات عملکرد علوفه عاملعنوان یکی از هتفاوت در میزان و توزیع بارندگی قبل و هنگام گلدهی بکه 

علوفه تولید از نظر  ورزیخاكهای مختلف به سیستم مورد ارزیابی واکنش محصوالت ،های اجرای آزمایشو هوایی سالشرایط آب 

برای کشت ویژه به ورزیخاكبیسیستم  ،از نظر تولید علوفه ورزیخاكترین سیستم مناسب ،در شرایط تنش خشکیولی  ؛ودمتفاوت ب

 + رقم طلوع ماشک :ای یکساله با غالت شاملهای علوفهشرایط تنش خشکی، کشت مخلوط لگوم دربود. ای محصوالت علوفهمخلوط 

ترتیب با به + منداب ماشکهمچنین مخلوط و  تریتیکاله + تریتیکاله، ماشک + ای پایونیرنخود علوفه جو، + ای مرازعلوفه جو، نخود

 یدر شرایط کشاورزی حفاظتی در مناطق گرمسیر هکتاردرکیلوگرم 4350و  5425، 5350، 6175، 7075 میانگین عملکرد علوفه خشک

، ماشک رقم یکساله ایعلوفه هایشود. کشت خالص لگومتوصیه می ،های خشک(خصوص در سالهبیشتر )ب علوفه برای دستیابی به تولید

با توجه . داشتندبرتری نسبی  ،نسبت به کشت خالص سایر محصوالت مورد ارزیابی ،بودن با تولید علوفه باال و زودرسطلوع و گاودانه 

 997میزان به در شرایط تنش خشکی آخر فصل آن شت خالصدر کخشک  ملکرد علوفهعای پایونیر، نخود علوفه بودن به دیررس

صورت مخلوط با تریتیکاله های پایونیر ببیانگر برتری کشت نخود علوفه دست آمدههب ایجنت ،در عین حال ؛کاهش یافت هکتاردرکیلوگرم

 زمانی رسیدگی بود. و هم هکتار(درکیلوگرم 5350میزان )به از نظر عملکرد علوفه خشک در شرایط تنش خشکی

  ای، عملکرد علوفه خشک، ماشک، نخود علوفهورزیخاكبی واژگان کلیدی:
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علت کمبود علوفه تا حدودی هب ،در دیمزارهاپرورش دام 

ای کاشت گیاهان علوفه است. شده مواجهبا محدودیت 

تواند در تولید بخشی از علوفه مورد یکساله در دیمزارها می

ای گیاهان علوفه ،همچنین ؛نقش اساسی داشته باشد ،نیاز

مناسب در تناوب با غالت  گزینهعنوان هب توانندیکساله می

شامل  ،در مناطق گرمسیر استان لرستانویژه به، دیم

توسط  گندم یا جوشهرستان کوهدشت که هر سال کشت 

هر  با توجه به اینکه د.نقرار گیر ،شودانجام میبرداران بهره

ی کشاورزی استان لرستان تحت هازمین 20%ساله حدود 

تواند مییکساله ای علوفه تباشد، کاشت محصوالآیش می

. عنوان جایگزین مناسب آیش در دیمزارها باشدهب

یکی  ،مناطق خشکخصوص در هب هاخاكکم حاصلخیزی 

است. استفاده از های مهم درکشاورزی دیم از چالش

دلیل عدم اطمینان از بارندگی هکودهای نیتروژنی غیرآلی ب

با  انبرای دیمکارکودهای شیمیایی  قیمت باالیو 

. با توجه به افزایش قیمت کود استهمراه  یتمحدود

الزم است منابع  ،کاهش هزینه تولیدنیتروژن و نیاز به 

کاشت محصوالت (. 20نیتروژن شناسایی شود ) جایگزین

افزایش نیتروژن  موجبتواند می ،لگومای خانواده علوفه

افزایش خاك و در نهایت افزایش ماده خشک و حتی 

ها با شت مخلوط لگومک(. 5)باشدعملکرد محصول بعدی 

تبدیل  باعث ،تولید علوفه با کیفیت باال ضمن ،غالت

شود میبه تجارت سودآور و پایدار در مناطق دیم  دامداری

(8.) 

 ،خاكدر و کاهش مواد آلی ذخیره آب پایین ظرفیت    

یکی از اصالح . استدر کشاورزی دیم  یدیگرمهم  چالش

 ورزیخاكلی خواص خاك، عملیات های اصکننده

به  ورزیخاكبیمدت سیستم کارگیری طوالنیهب باشد.می

کاهش فرسایش  ، بهبود ذخیره آب،افزایش مواد آلی خاك

شود منجر می و افزایش بیوماس محصول خاك و رواناب

خصوص هبیوماس باالی محصوالت پوششی ب .(22)

حفاظتی  ورزیخاكمهمی برای موفقیت ، عامل هالگوم

را  آن سطح  ،خاكمواد آلی ضمن افزایش زیرا  ؛است

فرسایش و تهاجم علف هرز  ،طریقاین  از داده وپوشش 

 ،(. تحقیقات انجام شده در مراکش15) یابدمیکاهش 

 ،حفاظتی ورزیخاكافزایش مواد آلی خاك را در شرایط 

نشان داده  ،ای در تناوبهای علوفهکشت لگوم باویژه هب

گزینه مناسبی برای عنوان هب دها بایلگومرو، ایناز؛ (9است )

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن خاك و رفع کمبود نیتروژن در 

 (. 17کشاورزی حفاظتی در نظر گرفته شوند )

های ایران و با توجه به کاهش مواد آلی در اکثر خاك   

کاربرد کودهای  یزیستهای اقتصادی و محیطافزایش هزینه

کشت  ،رکشو همچنین نیاز به تامین علوفه دام ،شیمیایی

 منظورهب در شرایط کشاورزی حفاظتی ایمحصوالت علوفه

تامین ، کاهش هزینه تولید و افزایش حاصلخیزی خاك

از سوی دیگر، افزایش تنوع  ؛دی دارزیاداهمیت  ،علوفه دام

محصوالت در دیمزارها یکی از اهداف مهم در راستای 

این ، اساس بر همین است.پایداری تولید در دیمزارها 

منظور اه نوآوری ارتقاء امنیت غذایی بهمطالعه در پایگ

در  ی یکسالهامحصوالت علوفه تولیدارزیابی پتانسیل 

در چهار سال  ،استان لرستانواقع در  شهرستان کوهدشت

محصوالت مورد ارزیابی در شد.  اجرا 1396-1400زراعی 

طلوع، مراغه، )ماشک ارقام کشت خالص  :شامل تحقیقاین 

نخود ارقام ، گاودانه )رقم محلی(، (سفیدگلگلشن و 

 :شامل کشت مخلوطو مراز و پایونیر(، منداب، )ای علوفه

جو، نخود  + ای مرازجو، نخود علوفه + رقم طلوع ماشک

+ ماشک،  + تریتیکاله، منداب جو، ماشک ای پایونیر+علوفه
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این محصوالت در . ای پایونیر+ تریتیکاله بودعلوفهنخود 

-خاكهای سیستمکشت شدند.  ورزیخاكسه سیستم 

و یافته کاهش ورزیخاكمرسوم،  ورزیخاك :شامل ورزی

 بودند.  ورزیخاكبی

مرسوم، یک مرحله شخم با  ورزیخاكدر سیستم    

گاوآهن برگرداندار و یک مرحله دیسک زده شد. در سیستم 

بقایای گندم سال گذشته روی سطح  30% ،ورزیخاكبی

انجام  ورزیخاكهیچگونه عملیات  ،خاك نگهداری شد

. گرفتو کاشت توسط دستگاه کاشت مستقیم انجام  نشد

بار  نظر یک، زمین مورد یافتهکاهش ورزیخاكدر سیستم 

ای از زمین محل آزمایش که سال در قطعه. دیسک زده شد

عنوان هب ایگذشته زیر کاشت گندم بود، محصوالت علوفه

متر سانتی 4-5کاشت دوم در نظر گرفته شد. عمق کاشت 

. بودزمان با کاشت گندم در منطقه و تاریخ کاشت هم

توسط دستگاه کاشت مستقیم کشت گستر تبریز کاشت 

یزان م ومترمربع  150یا  30× 5ابعاد هر کرت  انجام شد.

 100) دانه در مترمربع 200بذر مصرفی برای کاشت ماشک 

 دانه در مترمربع 150ای ، نخود علوفههکتار(درکیلوگرم

دانه در  350-380تریتیکاله  وهکتار( درکیلوگرم 100)

 شد.در نظر گرفته هکتار( درکیلوگرم 120-140)مترمربع 

با در نظر  ،عنوان مثالهدر کاشت مخلوط محصوالت ب

میزان بذر مصرفی برای ماشک  ،دانه آنهاگرفتن وزن هزار

هکتار، درکیلوگرم 20هکتار و برای منداب درکیلوگرم 100

دو گیاه ماشک و منداب  %50:%50در کاشت مخلوط 

هکتار با هم در نظر گرفته درکیلوگرم 10و  50 :ترتیببه

اعمال  های مخلوط نیز همین منوالو برای سایر کشت دش

  .گرفت صورت درهم انجامهکاشت مخلوط ب .شد

مقادیر کود مورد نیاز بر اساس نتایج تجزیه خاك و    

 با وسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور توصیه کودی مؤس

کیلوگرم نیتروژن خالص )از منبع اوره( در هکتار  20اعمال 

فسفر )از منبع سوپر فسفات  اکسید کیلوگرم پنتا 30و 

برای  شد.طبق نیاز کودی منطقه انجام تریپل( در هکتار 

های کنترل شیمیایی و از روش ،های هرزکنترل علف

با برگ مزرعه های هرز باریکنیکی استفاده شد. علفمکا

های هرز پهن برگ کش سوپرگاالنت و علفعلف

ون صورت بدهآزمایش ب کنترل شدند. ،صورت دستیهب

مراحل فنولوژیک شامل روز ای اجرا شد. تکرار و مشاهده

 ورزیخاكتا گلدهی و روز تا رسیدگی در هر سه سیستم 

پنج تعداد  ،برای محاسبه عملکرد خشک علوفه ثبت شد.

و عملکرد شد  نمونه دو مترمربعی از هر کرت برداشت

نمونه پنج گیری و میانگین عملکرد علوفه هر نمونه اندازه

ثبت  ،عنوان عملکرد علوفه خشک محصول مورد نظرهب

از  نیز برای محاسبه خطای استاندارد و رسم نمودارها. شد

 استفاده شد. Excelافزار نرم

 

 معرفی دستاورد یا راهکار

  آزمایش اجرای هایسال هوایی و آب شرایط

تنوع  ،در میزان بارندگیهای اجرای آزمایش، در سال

در  که بیشترین بارندگیطوریهب ؛(1)شکل  مشاهده شد

متر( و کمترین میلی 791) 1397-1398سال زراعی 

. بود متر(میلی 287) 1399-1400عی بارندگی در سال زرا

الگوی  ،مایشهای اجرای آزتفاوت آمار بارندگی در سال

که سال طوریهب؛ ها را نشان دادمتفاوت توزیع بارندگی

متر( و بهار میلی 39کم باران ) پاییز، 1396-1397زراعی 

های سال را از کل بارش 55% تقریباًکه اشت د پربارانی

برابری عملکرد علوفه  5/1-2شامل شد و افزایش 

 نسبت به سال دوم اجرای آزمایش داشت رامحصوالت 

( با 1397-1398در سال دوم اجرای آزمایش ) .(2)شکل 

اه، مفروردینمتر بارندگی در نیمه اول میلی 309وجود 

 موجب ،ماهاردیبهشتمتر( میلی 6بارندگی بسیار اندك )

 ورزیخاكهای مختلف در سیستمکاهش عملکرد علوفه 

ایی غذ کاهش متوسط دما و نیز شستشوی موادالبته  ؛شد

تواند می ،ماه نیزفروردینهای شدید بارندگی علتهخاك ب
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 (6شماره پیاپی) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم



 
  

المعی و  از عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد علوفه باشد.

های مختلف اختالف عملکرد علوفه در سال (3) علیزاده

همچنین  ؛اجرای آزمایش را به میزان و پراکنش بارندگی

میزان درجه حرارت در مراحل مختلف رویشی نسبت 

 . (3) نداهداد

 29) 1398-1399های زراعی سال فصل بهاردر    

بارندگی متر( میلی 8) 1399-1400سال ویژه به ومتر( میلی

علوفه  کاهش عملکرد باعثو این امر  اندکی وجود داشت

و میزان تفاوت در  ،عبارتیهب .(2)شکل  شدمحصوالت 

تواند های اجرای آزمایش میتوزیع بارندگی در سال

عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر تغییرات عملکرد علوفه هب

بل و هنگام گلدهی )مجموع میزان بارندگی ق باشد.

های ماه( در سالاردیبهشتهای اسفند، فروردین و بارندگی

-1400و 1398-1399، 1397-1398 ،1396-1397زراعی 

. متر بودمیلی 6/40و  239، 349، 293 :ترتیببه 1399

 239) 1396-1397دگی در مرحله گلدهی سال زراعی بارن

به رشد زیاد گیاه و در نهایت افزایش تولید علوفه  ،متر(میلی

با نتایج این نتیجه محصوالت مورد ارزیابی کمک نمود. 

ر اهمیت تاثیر بارندگی قبل مبنی ب (16) اوزپینار و بایتکین

های یکساله مطابقت استقرار لگوم گلدهی بر یا  هنگام

قبل و هنگام گلدهی در رغم بارندگی بیشتر علی. داشت

 نسبت به سال زراعی اولمتر( میلی 349)سال زراعی دوم 

محصوالت زراعی در سال ، عملکرد علوفه متر(میلی 293)

)شکل  زراعی دوم نسبت به سال زراعی اول کاهش یافت

توزیع نامناسب بارندگی در بهار سال بیانگر امر . این (2

 . بود دوم

 
 های اجرای آزمایشانه در سالمتوسط دمای ماهمیانگین بارندگی و  -1 شکل
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 های اجرای آزمایشای مورد ارزیابی در سالمیانگین عملکرد علوفه خشک گیاهان علوفه -2شکل 

CT :مرسوم،  ورزیخاكRT :یافته و کاهش ورزیخاكCA :ورزیخاكبی 

 

 

 (1396-97) آزمایش اجرای اول سال نتایج

بیشترین عملکرد علوفه خشک محصوالت، در سیستم 

هکتار وجود داشت درکیلوگرم 6280میزان ورزی بهخاكبی

های که میزان آن تقریباً با عملکرد علوفه خشک در سیستم

-هکتار( و خاكدرکیلوگرم 5925یافته )ورزی کاهشخاك

هکتار( تفاوت چندانی درکیلوگرم 5992ورزی مرسوم )

(. عدم اختالف از نظر عملکرد بین 2ل نداشت )شک

ورزی در محصوالت پوششی در های مختلف خاكسیستم

متر در جنوب برزیل گزارش میلی 1400شرایط بارندگی 

ای مراز با زمان رسیدگی برای نخود علوفه (.6شده است )

ورزی مشابه بود روز تا رسیدگی، در سه سیستم خاك 195

که طوری(؛ به3بود )شکل  ولی در سایر محصوالت متفاوت

-یافته، گاودانه در خاكورزی کاهشماشک طلوع در خاك

ای پایونیر+ جو در ورزی مرسوم و مخلوط نخود علوفه

ورزی، از تعداد روز تا رسیدگی کمتری خاكسیستم بی

 .ورزی برخوردار بودندهای خاكنسبت به دیگر سیستم

ای عملکرد علوفه خشک در مخلوط نخود علوفه بیشترین

-درکیلوگرم 7850ورزی )خاكپایونیر+ جو در سیستم بی

ای مراز در هکتار( سپس در ماشک طلوع و نخود علوفه

 7145و  7595ترتیب: ورزی مرسوم بهسیستم خاك

(. بر اساس میانگین 4هکتار حاصل شد )شکل درکیلوگرم

ورزی، سه سیستم خاكعملکرد علوفه محصوالت در 

میانگین افزایش عملکرد علوفه خشک ماشک طلوع نسبت 

به محصوالت گاودانه، ماشک مراغه، نخود پایونیر، مخلوط 

و مخلوط  ای مرازای مراز+ جو، نخود علوفهنخود علوفه

، 6/31، %6/36ترتیب: %ای پایونیر+ جو بهنخود علوفه

محاسبه شد. 2/3و % 8/7، 7/12%، %8/25%
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و ماشک رقم طلوع با عملکرد باالی علوفه  ،به این ترتیب

عنوان گزینه مناسب در تناوب با غالت هد بتوانمیزودرسی 

در مناطقی چون کوهدشت که هرساله کاشت گندم ویژه به

عملکرد شود.  پیشنهادشود، انجام میزارعان و جو توسط 

جو در  پایونیر+ ایعلوفه علوفه خشک مخلوط نخود

-خاكبیو  ورزیخاكکممرسوم،  ورزیخاكتیمارهای 

هکتار در درکیلوگرم 7850و  6750، 6570 :ترتیببه ورزی

پایونیر در ای علوفهمقایسه با کاشت خالص نخود 

و  5070، 4710 :ترتیببه)یاد شده  ورزیخاكهای سیستم

 5/21%و  33%، 5/39% :ترتیببههکتار( درکیلوگرم 6460

عملکرد افزایش عملکرد علوفه نشان داد که بیانگر برتری 

ای هعلوف نخودعلوفه خشک حاصل از کاشت مخلوط 

مطالعات انجام  بود. پایونیر در مقایسه با کاشت خالص آن

عملکرد برتری حاکی از  ،شده توسط سایر محققان نیز

و جو در مقایسه با ای در کشت مخلوط نخود علوفه علوفه

 . (11و  4) بود خالص آنکاشت 

 
 
 

 

 

 

 

 های اجرای آزمایشالای مورد ارزیابی در سوز تا رسیدگی گیاهان علوفهر -3شکل 
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 1396-1397ای مورد ارزیابی در سال زراعی هکتار( گیاهان علوفهدرمیانگین عملکرد علوفه خشک )کیلوگرم -4شکل 

 

 

 (1397-98) آزمایش اجرای دوم سال نتایج

کمترین تعداد روز تا رسیدگی های تحقیق نشان داد که یافته

 ورزیخاكدر گاودانه و ماشک طلوع در سه سیستم 

ای مراز در و نخود علوفهروز تا رسیدگی(  172-171)

روز تا رسیدگی( مشاهده  172یافته )کاهش ورزیخاك

ای شد. بیشترین تعداد روز تا رسیدگی در نخود علوفه

. (3)شکل مشاهده شد  ورزیخاكپایونیر در سه سیستم 

کل وزن خشک محصوالت، بیشترین  نبر اساس میانگی

 ورزیخاكهای خشک در سیستم عملکرد علوفه

 :ترتیببهسوم مر ورزیخاكو  ورزیخاكبی، یافتهکاهش

)شکل  دست آمدهبهکتار درکیلوگرم 2356و  2621، 3118

. بیشترین میزان وزن خشک علوفه در گاودانه و ماشک (2

و  4213 :ترتیببهیافته کاهش ورزیخاكطلوع در سیستم 

. میانگین عملکرد (5)شکل  بودهکتار درکیلوگرم 4125

از برتری  نشان ،نیز ورزیخاكعلوفه خشک در سه سیستم 

 ؛داشتگاودانه و ماشک طلوع نسبت به سایر محصوالت 

ماشک  ماشک طلوع، گاودانه نسبت بهمحصول که طوریبه

، 5/20%، 8% :ترتیببهمراغه، نخود مراز و نخود پایونیر 

نشان  را افزایش عملکرد علوفه خشک 9/49%و  %6/42

افزایش عملکرد علوفه خشک ماشک طلوع  ،همچنین ،داد

 :ترتیببهنسبت به ماشک مراغه، نخود مراز و نخود پایونیر 

 .دست آمدهب 5/45%و  %6/37، %6/13
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 1397-1398ای مورد ارزیابی در سال زراعی هکتار( گیاهان علوفهدرانگین عملکرد علوفه خشک )کیلوگرممی -5شکل 

 

 (1398-1399) آزمایش اجرای سوم سال نتایج

در بیشترین عملکرد علوفه خشک تحقیق،  اینبر اساس نتایج 

 دبوهکتار درکیلوگرم 4892 ،یافتهکاهش ورزیخاك سیستم

تفاوت بین عملکرد علوفه خشک در  ،در عین حال ؛(2)شکل 

 ورزیخاكو  ورزیخاكبیبا  یافتهکاهش ورزیخاك سیستم

د که بیانگر هکتار بودرکیلوگرم 253و  154 :ترتیببه ،مرسوم

از نظر میزان  ورزیخاكهای مختلف عدم تفاوت بین سیستم

بیشترین عملکرد علوفه خشک در . (2)شکل  علوفه بود

ع و گاودانه در + منداب، ماشک طلو مخلوط ماشک طلوع

ماشک طلوع در سیستم  ویافته کاهش ورزیخاكسیستم 

 6333و  6250، 6417، 6667 :ترتیببه ،ورزیخاكبی

زمان رسیدگی هریک  .(6)شکل  هکتار مشاهده شددرکیلوگرم

(. 3مشابه بود )شکل  ورزیخاكاز محصوالت در سه سیستم 

ترتیب در نخود بهبیشترین و کمترین تعداد روز تا رسیدگی 

روز  161روز تا رسیدگی( و گاودانه ) 195ای پایونیر )علوفه

  تا رسیدگی( مشاهده شد.

ک محصوالت مورد میانگین عملکرد علوفه خشبر اساس    

ماشک طلوع،  ،ورزیخاكهای مختلف ارزیابی در سیستم

نخود مخلوط + ماشک طلوع، منداب،  مندابمخلوط گاودانه، 

 ایعلوفه جو، نخود + ماشک طلوع جو، مراز+ ایعلوفه

پایونیر+جو،  ایعلوفهود نخمخلوط پایونیر، ماشک مراغه، 

، 5722، 6167 :ترتیببهسفید + گل ماشک گلشنمخلوط 

 3514و  3917، 3944، 4417، 4497، 4550، 5167، 5667

بر  .داشتندبیشترین عملکرد علوفه خشک را  ،هکتاردرکیلوگرم

عنوان هدست آمده، ماشک طلوع و گاودانه بهاساس نتایج ب

نسبت عملکرد علوفه خشک باالیی  ،ترین محصوالتزودرس

دیگر نخود سویاز داشتند؛به سایر محصوالت مورد ارزیابی 

علوفه خشک  عملکرد ومحصول بود ترین دیررس ،پایونیر

عنوان عامل به ،بودن رسد زودرس. به نظر میداشتپائینی 

تواند بر افزایش میمهمی در جلوگیری از خشکی آخر فصل، 

 عملکرد علوفه تاثیرگذار باشد.
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 1398-1399ای مورد ارزیابی در سال زراعی هکتار( گیاهان علوفهدرمیانگین عملکرد علوفه خشک )کیلوگرم -6شکل 

 

 (1399-1400) آزمایش اجرای چهارم سال نتایج

تفاوت چندانی از نظر زمان رسیدگی ها نشان داد، بررسی

های در سیستممورد ارزیابی هریک از محصوالت برای 

وجود  ،+ ماشک بجز مخلوط منداب ورزیخاكمختلف 

روز تا  151+ ماشک با  مخلوط منداب. (3)شکل ندارد

تعداد روز تا رسیدگی  ،یافتهکاهش ورزیخاكرسیدگی در 

-خاكبیمرسوم و  ورزیخاكکمتری نسبت به دو سیستم 

بیشترین عملکرد علوفه خشک محصوالت . داشت ورزی

دست هبهکتار درکیلوگرم 3968 ،ورزیخاكبیدر سیستم 

بیشترین عملکرد علوفه خشک برای مخلوط  .(2)شکل آمد

و مخلوط  ورزیخاكبیر سیستم جو د + ماشک طلوع

 یافتهکاهش ورزیخاك+ تریتیکاله در سیستم  ماشک

هکتار محاسبه درکیلوگرم 7000و  7075 :ترتیببه

 .(7)شکل شد

خانواده  وکشت مخلوط گیاهان رونده مانند ماشک در    

ه عملکرد علوفافزایش ضمن  ،(تریتیکاله و جو)غالت 

کند میعنوان قیم استفاده به این گیاهانخشک، ماشک از 

نتایج . شودآسان میبرداشت مکانیزه  این حالت،که در 

ترین گیاه از عنوان مناسبهه که تریتیکاله بتحقیقی نشان داد

بیشترین ماده  ،خانواده غالت در کشت مخلوط با ماشک

ربیعی (. 7د )کناالترین کیفیت علوفه را تولید میخشک و ب

افزایش عملکرد علوفه خشک مخلوط نیز  (2) دهرو فرح

های همچنین الگو ،+ تریتیکاله را به افزایش تراکم ماشک

هتر از نور و اثرات برداری بمکمل استفاده از منابع، بهره

  . گری بین دو گونه نسبت دادندمتقابل تسهیل
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میانگین عملکرد علوفه خشک هریک از محصوالت در    

جو،  + مخلوط ماشککه  نشان داد ،ورزیخاكسه سیستم 

 نخود+ تریتیکاله،  مراز+ جو، ماشک ایعلوفه نخود

نیز  و + ماشک طلوع تریتیکاله، منداب پایونیر+ ایعلوفه

ترتیب با میانگین عملکرد علوفه بهگاودانه و ماشک طلوع 

 3475و  3817، 4625، 5308، 5908، 6150، 6500خشک 

. داشتندرا بیشترین عملکرد علوفه  ،هکتاردرکیلوگرم

شرایط تنش  های مخلوط درعملکرد علوفه باالتر در کشت

 ،1399-1400سال زراعی  و عدم بارندگی در بهار خشکی

در  ایکاشت مخلوط محصوالت علوفهبرتری گر بیان

 بود؛های خشک مقایسه با کاشت خالص آنها در سال

+ جو نسبت به کاشت  کاشت مخلوط ماشککه طوریبه

را  5/46%میزان افزایش عملکرد علوفه به ،خالص ماشک

+ جو نسبت به  سودمندی کشت مخلوط ماشکنشان داد. 

کشت خالص آن در مطالعات بسیاری گزارش شده است 

محصول مورد ارزیابی در سال  10در میان (. 14و  11، 4)

-خاكبیمحصول در سیستم شش ، 1399-1400زراعی 

عملکرد علوفه خشک باالتری نسبت به دو سیستم  ،ورزی

رسد در ر مینظ. به(7)شکل  دداشتندیگر  ورزیخاك

با حفظ بیشتر  ورزیخاكبیشرایط تنش خشکی، سیستم 

 . شودمیبهبود عملکرد علوفه باعث  ،رطوبت خاك

 

 
 1399-1400ای مورد ارزیابی در سال زراعی هکتار( گیاهان علوفهدرمیانگین عملکرد علوفه خشک )کیلوگرم -7شکل 
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  پروژه اجرای ساله چهار نتایج بندیجمع

 ،پایونیر ایعلوفه در سال اول اجرای آزمایش، نخود

که در حالیدر  داشت؛عملکرد علوفه خشک باالیی 

محصول در مقایسه با این ، عملکرد علوفه های دیگرسال

کاهش یافت. با توجه به دیررسی  ،سایر محصوالتعملکرد 

های دیگر پایونیر، کاهش عملکرد آن در سال محصول

نظر منطقی به د،مواجه شکه با خشکی آخر فصل زمایش آ

 ،هدر کشت مخلوط آن با جو و تریتیکالولی  ؛رسدمی

کشت  بر این اساس،افزایش یافت.  خشک علوفهعملکرد 

صورت مخلوط با جو و تریتیکاله های پایونیر بنخود علوفه

مخلوط با تریتیکاله از نظر ویژه بهبرای تولید علوفه بیشتر )

بارندگی باال در شود. توصیه می ،زمانی رسیدگی(هم

سال اول اجرای ماه اردیبهشتخصوص هفروردین و ب

افزایش عملکرد علوفه  اعثب ،(1396-1397آزمایش )

های اجرای در مقایسه با دیگر سالبرابری تا دو  5/1 تقریبا

 بهاریگر تاثیر بارندگی که این امر بیان شدآزمایش 

. استبر افزایش عملکرد علوفه  ماه(اردیبهشتخصوص ه)ب

 ،یکی از دالیل عمده اختالف عملکرد علوفه ،رسدنظر میبه

و توزیع های سوم و چهارم بارندگی در سال کاهش

 . اجرای آزمایش باشد سال دوم نامناسب بارندگی در بهار

-ای در مناطق نیمهمطالعات سه ساله محصوالت علوفه   

ان، حداکثر عملکرد محصوالت گرمسیری دیم گچسار

 ،آن و توزیع مناسب های پرباراندر سالرا ای علوفه

نتایج این تحقیق مطابقت گزارش نموده است که با 

ها در شرایط کمبود (. کاهش عملکرد لگوم1داشت)

ش شده محدودیت در تثبیت نیتروژن گزاردلیل هبارندگی ب

 ،های سوم و چهارم اجرای آزمایش(. در سال21است )

زایش در فصل بهار همراه با افویژه به ،کاهش بارندگی

ای خود علوفهارقام دیررسی مانند ن تامتوسط دما باعث شد 

 مواجه  در کشت خالصی آخر فصل با تنش گرمایپایونیر 

 

ها اگرچه در برخی سال کاهش یابد.و عملکرد علوفه د نشو

تفاوت  ورزیخاكهای مختلف عملکرد علوفه در سیستم

 عملکرد علوفهبیشترین  در سال چهارم ولی چندانی نداشت

 ورزیخاكبیدر سیستم  اکثر محصوالت مورد ارزیابی

در  ورزیخاكبیگذاری سیستم تاثیر بیانگرکه  دست آمدهب

 ،نیز در مطالعات متعددی. بر عملکرد بوده استاین سال 

 ورزیخاكنسبت به  حفاظتی ورزیخاكبرتری سیستم 

گزارش شده است  ،مرسوم از نظر تولید بیوماس خشک

(12 ،13 ،19.)  

 ،با بهار پرباران ماشک طلوع در سال اول اجرای آزمایش   

. نشان دادمرسوم  ورزیخاكبیشترین عملکرد علوفه را در 

 ورزیخاكدر سیستم اجرای آزمایش در سال دوم و سوم 

بود،  یو در سال چهارم که سال بسیار خشک یافتهکاهش

 .داشت ورزیخاكبیسیستم  از برتری آن در نشاننتایج 

بر عملکرد بعد  ورزیخاكبیاین مطلب بیانگر اثر سیستم 

آن در مزرعه و همچنین برتری سیستم  اجرایاز چند سال 

های سالمرسوم در  ورزیخاكدر مقایسه با  ورزیخاكبی

افزایش عملکرد ماشک در  ،ایدر مطالعه .استخشک 

 مرسوم ورزیخاكدر مقایسه با  ورزیخاكبیسیستم 

اختالف عملکرد از نظر آماری این  گزارش شده است که

عدم تاثیر  ،محققان دیگر نیز برخی. (10) دار نبودمعنی

بیان بر عملکرد ماشک را  ورزیخاكدار سیستم معنی

 (. 18) کردند

کاهش  ورزیخاكماشک مراغه در سال اول در سیستم    

-خاكبیو در دو سال آخر اجرای پروژه در سیستم  یافته

وضعیت مطلوبی از نظر عملکرد علوفه داشت.  ،ورزی

ستم در سه سال اول اجرای پروژه در سی گاودانهمحصول 

و در سال آخر پروژه در سیستم  یافتهکاهش ورزیخاك

این نتایج نشان . داشتبیشترین عملکرد را  ،ورزیخاكبی

ای های اجربسته به شرایط آب و هوایی در سال که داد

های ای در سیستمآزمایش، واکنش محصوالت علوفه
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در میان ارقام ماشک  .استمتفاوت  ورزیخاكمختلف 

با ، رقم طلوع های اجرای آزمایشدر سال مورد ارزیابی

 ،و پس از آن رقم مراغه بودن تولید علوفه بیشتر و زودرس

 ،در شهرستان کوهدشت و مناطق با اقلیم مشابه کاشت برای

تنش شرایط در دست آمده هنتایج ب .داشتندبرتری نسبی 

بیانگر تولید علوفه  ،(1399-1400خشکی سال چهارم )

خصوص برای کشت هو ب ورزیخاكبیسیستم بیشتر در 

، کشت این شرایطدر . ای بودمخلوط محصوالت علوفه

 ماشک :شامل ،یکساله با غالتای های علوفهمخلوط لگوم

ای پایونیر+ + جو، نخود علوفه ای مراز+ جو، نخود علوفه

+  همچنین مخلوط ماشکو  + تریتیکاله تریتیکاله، ماشک

، 7075ترتیب با میانگین عملکرد علوفه خشک به ،منداب

برتری  ،هکتاردرکیلوگرم 4350و  5425، 5350، 6175

 .ندداشتتولید علوفه نظر نسبی از 

در  ورزیخاكبیافزایش عملکرد در سیستم در مجموع،    

این بیانگر تاثیرگذاری  ،چهارمین سال اجرای آزمایش

بعد از چند سال اعمال آن و  ،سیستم بر عملکرد

های ترین گزینه در راستای افزایش تولید در سالمناسب

کشت ، این شرایطدر . استبارش و تنش خشکی کم

ای ماشک، نخود علوفه ای یکسالههای علوفهلگوممخلوط 

در سیستم  (جو و تریتیکاله)با غالت  ارقام مراز و پایونیر

بیشترین علوفه را  ،یافتهکاهش ورزیخاكو  ورزیخاكبی

 .دندکرتولید 

 

 توصیه ترویجی

عملکرد علوفه در کشت مخلوط  توجه به افزایش بابا-

 بخصوص در ،ورزیخاكبیها و غالت در سیستم لگوم

کاشت  بود، یکه سال پرتنش 1399-1400سال زراعی

ای پایونیر+ تریتیکاله، جو، نخود علوفه + مخلوط ماشک

مخلوط + تریتیکاله و  مراز+ جو، ماشک ایعلوفهنخود 

در شرایط  با بیشترین عملکرد علوفه ،ماشک + منداب

کاشت  بهترین گزینهعنوان هب ،کشاورزی حفاظتی

توصیه  در شرایط تنش خشکیای یکساله محصوالت علوفه

  شود.می

 هایلگوم خالص کشت به بردارانبهره تمایل صورت در -

 عملکرد با گاودانه و طلوع رقم ماشک یکساله، ایعلوفه

 ترینمناسب از یکی عنوانهب بودن، زودرس و باال علوفه

 اراضی در ورزیخاكبی سیستم در کاشت برای هاگزینه

 توصیه هستند، مواجه فصل آخر خشکی با که گرمسیر دیم

 .شودمی

 توجه با ،خالص صورتهب پایونیر ایعلوفه نخود کاشت -

 تنش شرایط در پایین علوفه عملکرد و بودن دیررس به

 .شودنمی وصیهت ،فصل آخر خشکی

 نظر از طلوع رقم ارزیابی، مورد ماشک ارقام میان در -

 ،مراغه رقم آن از پس و بودن زودرس و باال علوفه تولید

 و کوهدشت شهرستان در کاشت برای انتخاب بهترین

 .است مشابه اقلیم با مناطق

 زمانهم رسیدگی با غالت و هالگوم مخلوط کاشت -

 مراغه و طلوع ارقام ماشک مانند یزودرس هایلگوم شامل

 ایعلوفه نخود همچون یدیررس هایلگوم و ؛جو با مخلوط

 .شودمی توصیه ،تریتیکاله با مخلوط پایونیر
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