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مطالعه اثر کشت مخلوط ذرت با لوبيا ،بر ميزان ماده خشک توليدی
و کيفيت علوفه
محسن درگاهی ،دانشآموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی ،دانشدده کشاورزی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد
عليرضا سوهانی دربان ،استادیار دانشدده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد
چديده

کشت مخلوط بکر مبنکای اسکتفاده از پتانسکيلهای محيطکی در منکاطقی ککه بکا محکدودیت نهادههکا ماننکد
زمين و آب مواجه هستند از طریق کاشکت متکوالی و تکوام دو یکا چنکد گيکاه زراعکی اسکتفاده مکیشکود.
بککهمنظور ارزیککابی اثککر کشککت مخلککوط ذرت رقککم هيبریککد سککينگل کککراس 704بککا دو نککوب لوبيککا ،رقککم
سککانرایز ( (Phaseolusvulgarisو لوبياچشککم بلبلککی رقککم مشککهد ( ،)vigna unguiculataبککر ميککزان مککاده
خشککک توليککدی و کيفيککت علوفککه آزمایشککی در قالککب طککرح بلوکهککای کامککل تصککادفی بهصککورت
اسککپليت پککالت بککا  5تيمککار و  3تدککرار در سککال زراعککی  1388-89در مزرعککه دانشککگاه آزاد اسککالمی
مشککهد اجککرا شککد .نسککبتهای کشککت مخلککوط بککر حسککب درصککد بهصککورت ،50:50 ،25:75 ،00:100
 75:25و  100:00بود .صفات مکورد مطالعکه شکامل ،وزنتکر و خشکک علوفکه ،سکطگ بکری توليکد شکده
توسککب بوتککهها ،نسککبت برابککری زمککين ،عملدککرد پروتئينخککام و فيبککر علوفککه بککود .نتککایج نشککان داد کککه
نسبت برابری زمکين ( ،)LERدر تمکام تيمارهکای کشکت مخلکوط بيشکتر از یکک بکود ککه نشکان دهنکده
مزیت کشت مخلوط به تکک کشکتی بکود .عملدکرد علوفکه خشکک در سيسکتم کشکت مخلکوط بيشکتر از
تک کشتی ذرت بود .سکطگ بکری بقکوالت در کشکت مخلکوط ککاهش یافکت امکا سکطگ بکری ذرت در
نسبت کاشت  75:25افزایش یافت .کشت مخلوط بکا لوبيکا چشکم بلبلکی در مقایسکه بکا لوبيکا قرمکز تکاثير
بيشتری د ر افکزایش ميکزان پکروتئين علوفکه نسکبت بکه سيسکتم تکک کشکتی داشکت .محتکوی فيبکر خکام
علوفه ،در کشت مخلکوط نسکبت بکه تککشکتی ذرت ککاهش یافکت ککه سکبب افکزایش خو خکوراکی
علوفه شد .نتایج نشان داد که کشت مخلکوط بکا لوبيکای چشکم بلبلکی رو

مناسکبی بکرای توليکد علوفکه

با کميت و کيفيت باالست .بکا در نظکر گکرفتن عملدکرد علوفکه خشکک و کيفيکت علوفکه بهتکرین نسکبت
کاشت بهصورت  75:25بود .همچنين باالترین نسبت برابری زمين در این تيمار حاصل شد.

واژه های کليدی :نسبت برابری زمین ،پروتئینخام ،عملکرد فیبر ،سطح برگ
 نویسنده مسئولE-mail :Souhanidarban.dr@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله 97/05/15 :تاریخ پذیرش مقاله98/08/25 :
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مقدمه
ذرت ( ،)Zea maize L.سووومین هلووه مه و جهووان اسووت ،کووه بووهعنوان هووذای انسووان ،هووذای دام و
علوفووه اسووت اده میشووودذ ذرت در همووه مراحووگ رشوود گیوواه ،میتوانوود بووه عنوووان علوفووه دام اسووت اده
شود زیرا بور خوالس سوورگ  ،علوفوه ذرت فاوود موواد سومی ملوگ اگزالیوپ اسوید و پروسویپ اسوید
اسوت ()29ذ بور اسوام مطالعوات متعودد ،کشوت مخلوو ذرت -حبوبوات ،نسوبت بوه کشوت خوال
پر محصوولتر و بوا کی یوتتر اسوت ( 25 ،21 ،2و )35ذ کشوت همزموان دو یوا چنود محصوول در بوین
زارعین خردهپوا مرسووم اسوت ( ،)32کوه معمووب بوه صوورت کشوت هوالت-حبوبوات اجورا میشوود
()23ذ کشت مخلو حبوبوات علوفوهای بوا ذرت علوفوهای ،هو سوبب بهبوود کی یوت علوفوه میشوود
و هو بوورای ح ووخ حاصوولخیزی خوواك م یوود اسووت ()7ذ ابوورار و همکوواران ( ،)2002گووزارش کردنوود
که کشوت حبوبوات بوه صوورت مخلوو بوا ذرت سوبب تلبیوت نیتورو ن در خاكهوای هیرحاصولخیز
میشووودذ محققووین دیگوور نیووز اتهووار داشووتهاند کووه ،ه زمووانی رشوود حبوبووات بووا هووالت میتوانوود
نیترو ن استخراج شوده توسو هوالت را جوایگزین کنود و بوه عنووان منبوع نیتورو ن ،رشود هوالت را
بهبود دهد ()32ذ کشت مخلوو از طریوا افوزایی میوزان نوور وارد شوده بوه کوانوپی ،ن ووذ ریشوه در
اعماق مختلو

خواك و افوزایی فعالیوت میکروبوی خواك بور روابوت بورای نوور ،آذ و موواد هوذایی

تاثیر میگوذارد و در عوین حوال بوهعنوان راهوی بورای کنتورل آفوات و عل هوای هورز موورد اسوت اده
ورار گیرد ()6ذ آنچوه کوه در کشوت مخلوو بوهعنوان عواملی در بهبوود اسوت اده از منوابع موورد توجوه
ووورار میگیوورد ،آن اسووت کووه زمووانی کووه گیاهووان بهصووورت ه زمووان و در روابووت بووا یکوودیگر رشوود
میکنند ،میتواننود بوه طورز مووثرتری از منوابع محیطوی اسوت اده کننود و از ایون نمور مکموگ یکودیگر
باشووند ()36ذ کشووت مخلووو ذرت-حبوبووات بووهعنوان جووایگزینی بوورای کشووت خووال

ذرت

مزیتهووای متعووددی از جملووه مصوورس نهادههووای کمتوور ،هزینووههای تولیوود پووایینتر و کی یووت بووابتر
سوویلو را در مقایسووه بووا کشووت خووال

ذرت داراسووت ()17ذ سیسووت های کشووت مخلووو ذرت-

حبوبووات ،بووهعنوان راهووی بوورای مصوورس بهینووه نیتوورو ن ،افووزایی عملکوورد ذرت و افووزایی میووزان
تولید در واحد سطح موورد توجوه هسوتند ()34ذ محققوین دیگور اتهوار داشوتهاند کوه کشوت مخلوو ،
فضای رشد عل هوای هورز را کواهی میدهود و ه زموان میوزان تولیود محصوول در واحود سوطح را
افزایی میدهد ( 9 ،4 ،3و )14ذ
کی یت بابی علوفه نیوز بوهعنوان یکوی از مزایوای کشوت مخلوو عنووان شوده اسوتذ بنوابراین کشوت
توام هالت-حبوبات بهعنوان راهوی بورای افوزایی کی یوت و کمیوت علوفوه موورد توجوه اسوتذ یکوی
از محوودودیتهای سوویلوی ذرت بووهعنوان منبووع هووذای گاوهووای شوویرده ،کمبووود پووروتئین خووام (،)CP
آن است ()11ذ حبوبات منبع خووبی بورای توامین پوروتئین و جبوران کمبوود پوروتیئن هوالت بوه شومار
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میرونوود ()16ذ آرمسووترانو و همکوواران ( ،)2008اثوورات کشووت مخلووو ذرت بووا انوووا لوبیووا را بوور
محتوووی پروتئینخووام علوفووه بررسووی کردنوودذ نتووای نشووان داد کووه کشووت مخلووو بووا لوبیووا ،سووبب
افووزایی میووزان پروتئینخووام علوفووه تووا  16درصوود شوودذ آنهووا همچنووین نشووان دادنوود کووه کشووت ذرت
توووام بووا لوبیووای رونووده ،سووبب افووزایی محتوووی فیبوور و کوواهی میووزان هض و علوفووه شوودذ دا ووو و
همکاران ( ،)2007گوزارش کردنود کوه در کشوت مخلوو ذرت-حبوبوات ،ووتوی کوه میوزان ذرت بوه
کمتوور از  50درصوود کوواهی یافووت ،محتوووی پروتئینخووام علوفووه تووا  22درصوود افووزایی نشووان دادذ
کووارا ی کشووت مخلووو هووالت-حبوبووات بووه صووورت نسووبت برابووری زمووین ( ،)LERبیووان میشووود
()18ذ از این جهت پوووهی حاضور بوهمنمور بررسوی اثور کشوت مخلوو ذرت بوا دو نوو لوبیوا ،بور
میزان ماده خشپ تولیدی و کی یت علوفه صورت گرفتذ

مواد و رو

ها

به منمور ارزیابی اثر کشت مخلوو ذرت بوا دو نوو لوبیوا ،بور میوزان مواده خشوپ تولیودی و کی یوت
علوفه آزمایشی در والوب طورح بلوكهوای کاموگ تصوادفی بهصوورت اسوپلیت پوالت بوا  5تیموار و 3
تکوورار در سووال زراعووی  1388-89در مزرعووه دانشووگاه آزاد اسووالمی مشووهد در شووهرك گلبهووار و
فاصله  45کیلوومتری شومال هورذ شوهر مشوهد و  10کیلوومتری شهرسوتان چنواران اجورا گردیودذ در
این آزمایی یوپ گونوه ذرت (روو هیبریود سوینگگکرام )704بوا دوگونوه لوبیوا ورموز ،روو سوانرایز
( )Phaseolusvulgarisو لوبیووا چشوو بلبلی کشووت شوودذ تیمارهووا شووامگ ترکیووب درصوودهای کشووت
خال

ذرت و کشت خوال

لوبیوا ورموز یوا لوبیوا چشو بلبلوی بودنود :بوهترتیب بوه نسوبت ،00:100

 75:25 ،50:50 ،25:75و 100:00ذ فاصووله ردی و
در کشوت خوال
خال

در تمووام تیمارهووا  75سووانتیمتر در نموور گرفتووه شوودذ

ذرت فاصوله بوتووهها  11سوانتیمتر کوه بیووانگر  120000بوتوه در هکتوار و در کشووت

لوبیا سبز یوا چشو بلبلوی فاصوله بوتوه هوا 13سوانتیمتر اموا بوا دوخو کاشوت بوا فاصوله 25

سانتیمتر از هو در روی یوپ ردیو

کوه بیوانگر  200000بوتوه در هکتوار اسوت در نمور گرفتوه شودذ

لذا بورای حصوول اطمینوان از بواب بوودن کی یوت علوفوه برداشوتی ،تموامی نمونوهها در مرحلوه وبوگ از
خمیری شودن کاموگ بوالل ذرت بوه صوورت  1مترمربوع از هور کورت برداشوت شودندذ خواك منطقوه
مورد آزمایی دارای بافت ( )sandy loamبا عما  25-50سانتیمتر بودذ
ارزیابی کشت مخلو و خال

نسبت به یکدیگر بهوسیله شاخ

نسبت برابری زمین ( )LERبا است اده

از معادله زیر انجام شد (:)27

) (Yi / Ys

=LER
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در ایوون فرمووول  :LERنسووبت برابووری زمووین :Yi ،عملکوورد یووپ گونووه در کشووت مخلووو :Ys ،
عملکرد همان گونوه در کشوت خوال

و  :nتعوداد گونوه در تیموار کشوت مخلوو را نشوان میدهودذ

از هر مترمربع  3بوته از هور گیواه جوز مخلوو انتخواذ و صو ات موورد نمور آنهوا بررسوی شودند در
انتهووا نمونووهها در دمووای  70درجووه سووانتیگراد بووه موودت  24سوواعت درون آون ،خشووپ و سووپ
توزین شدندذ
مقدار پروتئینخام و فیبر علوفه بر اسام روش ارا ه شده توسو  ،)1990( A.O.A.Cانودازهگیری شودذ
عملکرد پروتئینخام از رابطه زیر محاسبه گردید:
CP yield = CP × DM

در این فرمول  CPمحتوی پروتئینخام و  DMعملکرد علوفه خشپ بودذ
تجزیه واریان

دادهها با است اده از نرمافزار  Mstatcو میانگین دادهها بوه وسویله آزموون چنود دامنوهای

دانکن در سطح احتمال  5درصد با ه مقایسه شدندذ

نتایج و بحث
نتای تجزیه واریان
مختل

دادهها نشان داد که ت اوت معنیداری بین میزان عملکورد علوفوه کوگ در تیمارهوای

وجود داشت ()p<0.01ذ همچنین اثر متقابوگ تیمارهوا بور عملکورد علوفوه بسویار معنویدار بوود

(( )p<0.01جدول )1ذ نتای نشان داد که بیشترین عملکرد علوفهتر و خشپ مربو بوه کشوت مخلوو
 75%ذرت و  %25لوبیا بودذ هر چه نسبت ذرت به لوبیا در کشت مخلو کاهی یافت ،عملکرد علوفه نیز
کاهی نشان دادذ کمترین عملکرد علوفهتر و خشپ با میانگین  12/27و  0/827تن در هکتوار مربوو بوه
لوبیای ورمز بودذ
عملکرد علوفهتر ذرت در کشت مخلو با نسوبت  75:25بیشوتر از عملکورد کشوت خوال

ذرت بوود

(جدول)1ذ
دلیگ این امر آن است که در کشت مخلو با نسبت  ،75:25روابت درون گونوهای ذرت کواهی یافوت و
فضای بیشتری برای رشد تپ بوتههای ذرت فراه گردیدذ بوه ایون ترتیوب عملکورد علوفوهتر و خشوپ
افزایی یافتذ عملکرد علوفه لوبیای چش بلبلی و لوبیای ورمز در کشت مخلو نسوبت بوه سیسوت توپ
کشتی کاهی نشان داد که میتواند به دلیگ هالب بودن ذرت در کشت توام این دو گیاه باشد (جدول)2ذ
کاهی عملکرد علوفه لوبیا میتواند به علت کاهی سطح برگ گیاه در روابوت بوا ذرت باشود (شوکگ)1ذ
همانطور که در شکگ دیده میشود ،سطح برگ لوبیای چش بلبلی در کشت خال

بیی از سوطح بورگ

لوبیای ورمز بود ،که دلیلی بر تولید علوفهتر و خشپ بیشتر توس این رو در مقایسوه بوا لوبیوای چشو

یافته های نوین کشاورزی ،سال یازدهم ،شماره ،3بهار 1396

157

بلبلی میباشد (شکگ)1ذ
در حالی که سطح برگ ذرت در تیمار کشت مخلو با نسبت  75:25افزایی یافوت کوه دلیوگ ایون امور،
کاهی روابت درون گونهای ذرت بودذ اما با کاهی سه ذرت در کشوت مخلوو  ،سوطح بورگ کواهی
نشان داد (شکگ )2ذ
نسبت برابری زمین در کلیه تیمارهای کشت مخلو بیشتر از یپ بود (شوکگ )3ذ ایون امور نشوان دهنوده
سودمند بودن کشت مخلو نسبت به کشت خال
بین دوگونه و در نتیجه ایجاد اشکوذهای مختل

بودذ دلیگ آن میتواند وجود اختالفات مورفولو یوپ
و بهرهبرداری بهینه از منابع باشد ()12ذ

بیشترین نسبت برابری زمین به میزان  1/68مربو به تیمار کاشت  75درصود ذرت و  25درصود لوبیوای
چش بلبلی بودذ دلیگ این امر است اده بهتر هر دو گیاه از منابع محیطی در نسبت مذکور استذ
کشت مخلو  ،عملکرد پروتئینخام را به طور معنیداری نسبت بوه سیسوت تپکشوتی ذرت افوزایی داد
(شکگ )3ذ در بین تیمارهای مختل

کشت مخلو بیشترین میزان عملکرد پروتئینخام مربوو بوه تیموار

کشت با نسبت  ٪75ذرت و لوبیای چش بلبلی  ٪25بود (شکگ )3ذ
نتای بدست آمده با آزمایشات محققین دیگر همسو بود آنها گزارش کرده بودند کشت مخلوو ذرت بوا
بقوبت سبب افزایی عملکرد پروتئین علوفه در هکتوار میشوود ( 15و )26ذ تلبیوت نیتورو ن اتمسو ری
توس بقوبت ،سبب کاهی روابت برای جذذ نیترو ن میشود و این امکان را فراه میکند کوه هوالت
نیترو ن بیشتری از خاك جذذ کنندذ این امر بر کی یت علوفه تاثیر میگذارد ،زیرا محتووی پوروتئین گیواه
مستقیما در ارتبا با محتوی نیترو ن در بافتهاست ()18ذ
سیست تپکاشتی ذرت ،بیشترین میزان فیبر خام را تولید کرد ( شکگ)4ذ محتوی فیبر خام گیاه در کشوت
مخلو نسبت به تپکشتی ذرت ،کاهی مییابد و این امر سبب افزایی خوشخووراکی علوفوه میشوود
()31ذ همچنین واحد تحقیقات بینالملگ گزارش گزارش کرده است که محتوی فیبر خام در هالت بیشوتر
از بقوبت است ()30ذ رام و همکاران ( )2005گزارش کردند محتوی فیبر بیی از  550گرم در کیلووگرم
ماده خشپ سبب کاهی شدید خوشخوراکی علوفه میشود ()31ذ بنابراین کاهی میزان فیبر علوفوه کوه
در جریان کشت توام ذرت و بقوبت ات اق میافتد ،سبب افزایی هض و خوشخوراکی علوفوه میشوود
()20ذ
نتيجه گيری
نتای نشوان داد کوه نسوبت برابوری زموین ( ،)LERدر تموام تیمارهوای کشوت مخلوو بیشوتر از یوپ
بود که نشان دهنوده مزیوت کشوت مخلوو بوه توپ کشوتی بوودذ در ایون آزموایی  LERبوین  1/09و
 1/68بووود کووه بیووانگر ایوون اموور اسووت کووه در سیسووت تپکشووتی بوورای داشووتن عملکووردی مشووابه بووا
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عملکردهای حاصگ از کشت مخلوو  ،بایود بوین  9توا  68درصود ،زموین بیشوتری موورد کاشوت وورار
گیووردذ همچنووین عملکوورد علوفهخشووپ در سیسووت کشووت مخلووو بیشووتر از تپکشووتی ذرت بووودذ
سطح برگ بقووبت در کشوت مخلوو کواهی یافوت اموا سوطح بورگ ذرت در نسوبت کاشوت 75:25
افزایی یافتذ کشت مخلو بوا لوبیوا چشو بلبلی در مقایسوه بوا لوبیوا ورموز تواثیر بیشوتری در افوزایی
میزان پروتئین علوفه نسبت به سیست تپکشتی داشتذ
محتوووی فیبرخ وام علوفووه ،در کشووت مخلووو نسووبت بووه تپکشووتی ذرت کوواهی یافووت کووه سووبب
افزایی خوشخوراکی علوفوه شودذ نتوای نشوان داد کوه کشوت مخلوو بوا لوبیوای چشو بلبلی روش
مناسبی برای تولید علوفه بوا کمیوت و کی یوت بابسوتذ بوا در نمور گورفتن عملکورد علوفوه خشوپ و
کی یت علوفه بهترین نسوبت کاشوت بوه صوورت  75:25بوودذ همچنوین بوابترین نسوبت برابوری زموین
در این تیمار حاصگ شدذ

جدول  :1تجزیه واریان

ص ات مورد مطالعه

ميانگين مربعات
عملدرد
خشک

عملدرد تازه

عملدرد ذرت

عملدرد ذرت

عملدرد

عملدرد

بقوالت

خشک

تازه

علوفهخشک

علوفهتازه

بقوالت

درجه
آزادی

مناب تغيير

0.05638

0.89432

0.043008

0.068813

0.891

24.08

2

تکرار

**3.38058

**6.089408

0.022358ns

0.00334ns

**5.055

**166.23

1

اختال

0.000208

0.003332

0.0006908

0.01105

0.05

3.665

2

خطا

**

**

**9.5489

**

**

**

119.992

4

میزان کاربرد

**5.04673

**8.74807

*0.38229

*0.91411

*1.39

**29.389

4

اثر متقابگ

2.07

2.213594

1.918

1.974841

0.3

3.266

16

خطا

9.69

12.39

10.93

9.86

13.75

11.8

ضریب تغییرات()%

152.7836

32.98265

527.72

9.982

 ** ،nsو * به ترتیب هیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  %1و %5
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جدول :2مقایسه میانگین ص ات مورد مطالعه
عملدرد

عملدرد

عملدرد کل

عملدرد تازه

عملدرد تازه

عملدرد کل

خشک ذرت

خشک

بقوالت

ذرت

تازه

)(ton/ha
0g

)(ton/ha

)(ton/ha

)(ton/ha

)(ton/ha

)(ton/ha

5.18b

4.46b

0h

20.73b

21.5b

کشت تنها ذرت

3.44a

0d

3.04c

13.76a

0e

13.9ef

کشت تنها لوبیا چش بلبلی

0.89ef

6.05a

5.63a

3.59a

24.22a

34.38a

ذرت :٪75لوبیا چش بلبلی٪25

1.92cd

4.58bc

4.45b

7.69e

18.34c

16.73cd

ذرت :٪50لوبیا چش بلبلی٪50

2.53bc

4.09c

4.4b

10.13c

16.36d

15.7de

ذرت :٪25لوبیا چش بلبلی٪75

0g

5.07b

4.39b

0h

20.31b

21.3a

کشت تنها ذرت

3.0ab

0d

1.82d

12.0b

0e

12.27f

کشت تنها لوبیامعمولی

0.79fg

6.1a

5.42a

3.18g

24.42a

24.41a

ذرت :٪75لوبیا معمولی٪25

1.67de

4.64bc

4.59b

6.69f

18.56c

18.03c

ذرت :٪50لوبیا معمولی٪50

2.19bcd

4.09c

3.43c

8.79d

16.36d

14.2ef

ذرت :٪25لوبیا معمولی٪75

خشک
بقوالت

مقادیر مختلف کاشت

در هر ستون ،میانگینهای با حروس مشترك از نمر آماری در سطح احتمال  5درصد اختالس معنیداری با است اده از آزمون دانکن ندارند

جدول :3نسبت برابری زمین در تیمارهای مورد مطالعه
Fresh forage

Dry forage
LER

LER common
bean

LER
maize

LER

LER
cowpea

LER
maize

مقادیر مختلف کاشت

1.68

0.51

1.17

1.62

0.62

1.00

ذرت :٪75لوبیا چش بلبلی٪25

1.46

0.58

0.88

1.56

0.8

0.76

ذرت :٪50لوبیا چش بلبلی٪50

1.31

0.62

0.69

1.36

0.84

0.52

ذرت :٪25لوبیا چش بلبلی٪75

1.23

0.29

0.94

1.28

0.34

0.94

ذرت :٪75لوبیا معمولی٪25

1.13

0.39

0.74

1.11

0.37

0.74

ذرت :٪50لوبیا معمولی٪50

1.09

0.42

0.67

1.17

0.50

0.67

ذرت :٪25لوبیا معمولی٪75
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شکگ  -1سطح برگ لوبیا در نسبتهای مختل

شکگ  -2سطح برگ ذرت در نسبتهای مختل
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 عملکرد پروتئینخام در تیمارهای مختل-3 شکگ

 محتوی فیبر علوفه در تیمارهای مختل-4 شکگ
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