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  چکيده

  
) .Cicer arietinum L( هايو نخودس )Hordeum vulgare( جو اختالط يهانسبت ريتأث يبررس منظوربه

س کشاورزي ير مزرعه تحقيقاتي پردم، يک آزمايش مزرعه اي ديط ديد علوفه سبز تحت شرايدر تول

 ين منظور از طرح آماري ايبرا.  انجام شد١٣٨٢‐٨٣ يدر سال زراع) واقع در کرج(دانشگاه تهران 

  آزمايش از ترکيب فاکتوريليمارهايت.  تيمار استفاده شد١١هاي کامل تصادفي با سه تکرار و بلوک

حاصل ) کشت خالص% ٥٠و % ٧٥، %١٠٠(و جو ) کشت خالص% ٥٠و % ٧٥، %١٠٠(تراکم هاي نخود 

ش ين آزمايدر ا. عالوه بر اين دو تيمار کشت خالص نخود و جو نيز به عنوان شاهد کشت گرديد. شدند

 اختالط مورد نظر کشت يهات نسبتي به طور همزمان با رعا٤٣٢٢پ يبذر جو رقم والفجر و نخود اکوت

 علوفه جو و نخود در کشت خالص و مخلوط يفي و کيپس از برداشت علوفه سبز، عملکرد کم. شدند

مار نسبت اختالط يعملکرد علوفه نخود و جو تحت تأثير ت ج نشان داد کهينتا.  قرار گرفتيمورد بررس

بود و % ١٠٠ن تيمارهايي که تراکم نخود در آنها ياز نظر عملکرد علوفه نخود، ب). P<0.01(قرار گرفت 

داري جو بودند تفاوت معني% ١٠٠يمارهايي که داراي تراکم ن تين از نظر عملکرد علوفه جو بيهچن

لوگرم ي ک٢٩٨١د يبا تول%  ١٠٠ نخود‐%١٠٠ مخلوط  نسبت اختالط جو يمارهايان تيدر م. وجود نداشت

ت علوفه نشان داد کليه يفي کيبررس. ن ماده خشک علوفه را به خود اختصاص داديشتريدر هکتار ب

مار نسبت اختالط در کشت مخلوط قرار يرات هاي محلول تحت تأثير تصفات کيفي به غير از کربوهيد

  جو% ٥٠مار ياز ت) لوگرم در هکتاري ک٥/٣٥٨( نين عملکرد پروتئيشترياگرچه ب. دار شدندگرفته و معني

د ين توليلوگرم در هکتار پروتئي ک٤/٣١٨که % ١٠٠ نخود‐%١٠٠مار جو ي با تينخود بدست آمد ول% ٥٠‐

ستم کشت جو، همواره درصد يش نخود به سي با افزاياز طرف . قرار داشتيوه آمارک گرينمود در 

  .  افتيبر خام بهبود يو ف)  موجود در علوفهيمواد معدن(خاکستر 

  
  .ت علوفهيفياه، عملکرد علوفه، کي کشت مخلوط، جو، نخودس:يدي کليهاواژه

  
  مقدمه

اي که    توسعه صنعت دامپروري کشور به گونه
هاي پروتئيني وي نياز رو به رشد جامعه به فرآوردهپاسخگ

باشد، نيازمند رويکردي جدي به تأمين علوفه و خوراک 
متخصصين علوم مرتعداري فشار بيش از حد دام . دام است

بر مراتع به منظور تأمين نيازهاي اجتماعي را يکي از 

بنابراين . دانندمي داليل تخريب فزاينده منابع طبيعي
ت به منظور تأمين بخشي از نياز علوفه صنعت ضروري اس

  دامپروري و حفاظت از  مراتع اقدامات موثري از جمله
  .زراعي گياهان علوفه اي انجام پذيردبه

هاي نوين توليد علوفه و به منظور معرفي منابع و روش
هاي توليد، انجام کشت مخلوط گيري بهينه از نهادهبهره
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است که در صورت انتخاب شايان ذکر . توصيه شده است
ها، نسبت ها و  ترکيب هاي مناسب در کشت مناسب گونه

مخلوط گياهان بقوالت با غالت عالوه بر افزايش عملکرد، 
افزايش کيفيت علوفه، افزايش کارايي مصرف آب، مقاومت 

توان هاي هرز را نيز ميبه سرما و کنترل جمعيت علف
  .انتظار داشت

تواند به عنوان يک اي ميفهمعرفي گياهان جديد علو
هاي کشور در نظر گرفته راهکار در جهت تأمين نياز دام

 از ).Cicer arietinum L(در اين راستا نخود سياه . شود
زيرا عالوه بر قابليت اصالح . جايگاه ويژه اي برخوردار است

  حاصلخيزي خاک به لحاظ تثبيت بيولوژيک نيتروژن 
اي خلوط با گندميان علوفهتواند در سودمندي کشت ممي

در . نقش داشته باشد  (.Hordeum vulgare L)مانند جو 
ايران، گياه نخود اساساً به صورت يک کشت بهاره در 

رو انجام مطالعات از اين شود،سيستم تناوبي توليد وارد مي
در خصوص امکان کشت پاييزه آن به ويژه در سيستم 

جو از اهميت ويژه کشت مخلوط با گياهان محافظ مانند 
کشت مخلوط اين دو گياه به منظور . اي برخوردار است

توليد علوفه انتخاب مناسبي براي افزايش عملکرد و 
. پايداري توليد در سيستم کشاورزي کم نهاده مي باشد

بديهي است تراکم کشت در واحد سطح بر توان رقابتي 
و نخود و جو در جذب آب، نور و عناصر غذايي مؤثر است 

در نتيجه سودمندي کشت مخلوط را تحت تأثير قرار 
از طرفي نسبت اختالط دو گونه گياهي و . خواهد داد

آرايش کشت آنها نيز مي تواند عملکرد مخلوط را نسبت 
هر گاه دو گياه . به تک کشتي هر يک از اجزاء تغيير دهد

زراعي در مجاورت يکديگر رشد نمايند، وقوع رقابت بين 
ناب ناپذير است و در نتيجه رشد و نمو يکي گونه اي اجت

اما چنانچه شدت رقابت چندان . يا هر دو کاهش مي يابد
زياد نباشد که منجر به حذف يکي از اجزاء مخلوط گردد، 
ممکن است بر اساس اصل توليد رقابتي و يا اصل مساعدت 

کشتي هر منجر به افزايش عملکرد مخلوط نسبت به تک 
 Banisadr & Bazgosha.گردديک از اجزاء مخلوط 

کشت مخلوط شبدر برسيم با علف چمني يکساله  (1997)
)Lolium multiflorum ( را در دو سال آزمايش مورد

 درصد ٧٥ارزيابي قرار دادند و بر اساس آن کشت مخلوط 
اختالف نسبت به مخلوط  درصد گراس با کمي ٢٥+ شبدر 
تر و خشک را   اين دو گياه بهترين عملکرد علوفه ٥٠ :٥٠

  .(Banisadr & Bazgosha, 1997) داشتند

Ghorbani & Koochak  (1994) اثر مقادير و نسبتهاي
اي بر عملکرد علوفه مختلف بذر شبدر ايراني و جو علوفه

توليدي را بررسي نموده و گزارش کردند که افزايش نسبت 
بذر شبدر در مخلوط موجب افزايش عملکرد ماده خشک 

   سهم عملکرد ماده خشک جو گرديد در چين اول و
(Ghorbani & Koochaki, 1994). Vaezzadeh (1994) 

گزارش کرد که کشت مخلوط شبدر برسيم با گراس ها در 
افزايش % ٢١چهار منطقه کشور به طور متوسط داراي 

عملکرد نسبت به تک کشتي بود و درصد ماده خشک 
صد  در١٤ معادل يمخلوط نسبت به تک کشتي افزايش

  .داشت
  از سوي ديگر چنانچه هدف غايي در مخلوط 

 لگوم توليد علوفه باشد، در اثر اختالط محصول، ‐غله
يابد و كيفيت يا ميزان پروتئين علوفة توليدي افزايش مي

-Hauggaard) شوندهاي هرز نيز منكوب ميرشد علف

Nielsen & Jensen, 2001) . به عبارت ديگر غني بودن
پروتئين و توليد مادة خشك زياد توسط بقوالت از نظر 

گونه گندمي و سرعت زياد در پوشش دادن زمين چنين 
مورد اخير در دراز مدت ضمن . آوردنتايجي را به دنبال مي

ها گامي در جهت تحقق اهداف كاهش مصرف علف كش
 Khazaei & Koochaki.گرددكشاورزي پايدار محسوب مي

هاي مختلف بذر  ثر نسبتاي در مورد ا در مطالعه (1993) 
بر عملكرد و كيفيت علوفه در كشت مخلوط جو و 

اي گزارش کردند كه در  هاي ماشك علوفه گونه
اي در آن  هايي كه هر يك از دو گونة ماشك علوفه مخلوط

اند مقادير درصد مادة خشك، درصد  تركيب شركت داشته
فيبر خام، قابليت هضم مادة خشك، قابليت هضم مادة آلي 

به . است  درصد پروتئين در باالترين حد خود قرار داشته و
اي با يكي از بقوالت از اين ترتيب كشت مخلوط جو علوفه

توان به عنوان يكي از راهكارهاي قبيل نخود سياه را مي
افزايش امنيت غذايي و تلفيق زراعت و دامپروري به ويژه 

 هاي خشك مورد توجه قرارقليمدر مناطق گرمسيري و ا
نخود، / در کشت مخلوط جو. (Langat et al., 2003) داد

گياه جو پرتوليدتر از گياه نخود مي باشد و داراي کارايي 
 در شرايط مساوي از نظر رشد، .مصرف آب بيشتري است

گياه نخود از نظر پروتئين و کلسيم غني تر از گياه جو 
باشد و با توجه به تفاوت در خصوصيات مي

اه سودمند به يکشت مخلوط اين دو گ مرفوفيزيولوژيک،
  .(Koochaki, 1996) رسدنظر مي



 ۱۳  ارزيابي عملکرد کمي و کيفي علوفه در کشت مخلوط نخود سياه و جو: دريايي و همکاران  

 يابيقات مشابه، ارزيج در تحقيبا توجه به تنوع نتا
اه و ي علوفه در کشت مخلوط نخودسيفي و کيعملکرد کم

  .ق در نظر گرفته شدين تحقيجو به عنوان هدف ا
  

  هامواد و روش
 سال اي دراين تحقيق به صورت يک آزمايش مزرعه

س کشاورزي يستگاه تحقيقاتي پردي در ا١٣٨٢ يزراع
اين مزرعه در . انجام شد) واقع در کرج(دانشگاه تهران 

 متري از سطح دريا و در مختصات جغرافيايي ١٣١٢ارتفاع 
 درجه طول ٥٢ دقيقه عرض شمالي و ٤٨ درجه و ٣٥

بندي آب  منطقه كرج از نظر تقسيم. شرقي واقع شده است
. باشد  مناطق نيمه خشك و نيمه سرد ميو هوايي جزو

 ٢٥٦ميانگين بارندگي ساالنه منطقه طبق آمار هواشناسي 
كمترين مقدار بارندگي ساليانه در مرداد . باشد ميليمتر مي

ماه و باالترين مقدار آن در دي ماه اتفاق مي افتد، ميانگين 
 درجه سانتيگراد ١٤درجه حرارت ساالنه در منطقه حدود 

بيشترين ميزان حرارت در تيرماه با ميانگين است كه 
 درجه سانتيگراد و كمترين آن در ديماه با ٥/٤٢

 . باشد  درجه سانتيگراد مي٢/١ميانگين
هاي رسوبي با به طور كلي خاك منطقه جزء خاك

 در محل اجراي از خاك مزرعه. اسيديته قليائي است
ز به صورت ضربدر پنج نمونه خاك اآزمايش قبل از كشت 

متر گرفته شد و سپس با هم مخلوط  سانتي٠‐٣٠عمق 
گرديد و يك نمونه مركب به آزمايشگاه خاكشناسي ارسال 

مقادير اسيديته، هدايت الكتريكي، غلظت عناصر . شد
 درصد ماده آلي و درصد سديم تبادلي ،ماكرو و ميكرو
-نتيجه اين نمونه. گيري گرديدها اندازهخاك در نمونه

  . ارائه شده است١ ول در جديبردار
متغير مورد بررسي نسبت هاي اختالط جو رقم والفجر 

 بود به طوري که تيمارهاي آزمايش از ٤٣٢٢نخود رقم  و
% ٥٠و % ٧٥، % ١٠٠(هاي نخود ترکيب فاکتوريل تراکم

) کشت خالص% ٥٠و % ٧٥، % ١٠٠(و جو ) کشت خالص
و عالوه بر اين دو تيمار کشت خالص نخود . حاصل مي شد

به اين ترتيب . جو نيز به عنوان شاهد کشت گرديدند
هاي کامل تصادفي با سه تکرار آزمايش در قالب طرح بلوک

.  واحد آزمايشي داشت٣٣ تيمار اجرا شد و جمعاً ١١و 
 کيلوگرم در هکتار در تيمار ١٦٠کشت بذر جو به ميزان 

 کيلوگرم در هکتار در ٨٠شاهد و نخود سياه به ميزان 
.  آذر ماه انجام گرفت٢٩اهد به طور هم زمان و در تيمار ش

 خط کاشت به فاصله بين خطوط ٥هر کرت مشتمل بر 
 متر بود که بذور دو گياه ٥متر و طول خطوط  سانتي٥٠

سيستم در طول اجراي . ها کشت گرديددر طرفين پشته
  .آزمايش، هيچ گونه کودي دريافت نکرد

 با اتکاي به کل نياز آبي گياهان در سيستم ديم و
زمان برداشت علوفه بر . هاي فصلي تامين شدبارندگي

. اساس فنولوژي نخود سياه و در مرحله ابتداي گلدهي بود
در خصوص تعيين ميزان عملکرد علوفه، پس از حذف 

اي از ابتدا و انتهاي کرت و نيز خطوط کشت اثرات حاشيه
ع  متر مرب٨جانبي از وسط هر پالت آزمايشي به مساحت 

پس از برداشت نهايي کيفيت علوفه با . علوفه برداشت شد
 تکرار ٣تهيه يک نمونه مرکب از هر تيمار آزمايشي  در 

سنج مادون  از دستگاه طيفبراي اين منظور،. تعيين شد
 که داراي INFRAMATIC8620 مدل (NIR)قرمز نزديک 

ترين تکنيک جهت تخمين ترين و در عين حال سريعدقيق
هاي کشاورزي است، استفاده شيميايي فراورهترکيبات 

بر اساس جذب و انعکاس اشعه   NIR تکنولوژي. گرديد
 نانومتر ٧٠٠‐٢٥٠٠مادون قرمز در طول موج هاي بين 

 صفاتي از قبيل درصد فيبر خام، درصد .استوار است
پروتئين خام، و ميزان خاکستر يا مواد معدني آن با اين 

  ها به کمکه آماري دادهتجزي. گيري شدروش اندازه
ها به روش حداقل و مقايسه ميانگين MSTATCافزار نرم

  .انجام شد (LSD)دار تفاوت معني
  
 

   مشخصات خاك محل آزمايش‐١جدول
عمق 
 نمونه

pH EC  
ds/m 

SAR  
% 

Na  
meq/lit 

Ca  
Meq/lit 

N  
% 

P  
mg/kg 

K  
mg/kg 

O. 
M % 

Mg  
meq/lit 

Fe  
mg/kg 

Zn  
mg/kg 

Mn  
mg/kg 

٥/٨ ٢/١ ٥/٦ ٢/٣ ١٧/١ ١٨٣ ٩/٨ ٦٢/٠ ٢٥/٢ ١٣/١ ٧٥ ٦/٠ ٨/٧ ٠‐٣٠ 
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  ج و بحثينتا
  عملکرد علوفه نخود

به علت حساس بودن گياه نخود به علف هاي هرز و 
 يک سو و فشار رقابتيعدم کنترل آنها در اين آزمايش از 

گر، اين گياه نسبت ي دي از کشت مخلوط با جو از سويناش
به طور کلي غالت نسبت به .  رآمدبه جو به حالت مغلوب د

با . بقوالت در جذب عناصر غذايي کارآمدتر مي باشند
توجه به جدول تجزيه واريانس عملکرد علوفه خشک 

گردد که عملکرد علوفه نخود در مشخص مي) ٢جدول (
. مار نسبت اختالط قرار گرفتيتحت تأثير ت% ١سطح 

يب هاي ها نشان داد که در ميان ترکمقايسه ميانگين
کشت حاوي نخود، کشت خالص آن با عملکردي معادل 

 کيلوگرم در هکتار داراي بيشترين عملکرد علوفه ١/٢٢٠
% ١٠٠بود و پس از آن تيمارهايي که تراکم نخود در آنها 

بود در جايگاه دوم از نظر توليد علوفه قرار گرفتند 
  ).٣جدول(

ط نخودسياه و جو جهت توليد در بررسي کشت مخلو
، بيشترين علوفه توليدي نخود مربوط به تيمار کشت وفهعل

بود و پس از )  کيلوگرم در هکتار٧٥/١٦٩٣(خالص نخود 
)  کيلوگرم در هکتار٨٨/١٢١ (١:١آن تيمار کشت مخلوط 

کمترين عملکرد علوفه . )Jandaghi, 2005( قرار گرفت
با ) نخود جو و (١ به ٢نخود نيز مربوط به کشت مخلوط 

 کيلوگرم در هکتار بود که نسبت به ٥/٧٧رد متوسط عملک
 که ياديتفاوت ز علت. کاهش داشت% ٩٥کشت خالص 

  Jandaghiش ي نسبت اختالط در آزمايمارهاين تيب

ش ين با عملکرد علوفه نخود در آزمايو همچن(2005)
ش ي در آزماياريمار آبيحاضر وجود داشت، اعمال ت

م  در يدط ي و کمبود آب قابل دسترس در شرايجندق
 & Rahnemaنتايج آزمايش. ق مورد مطالعه بوديتحق

Poori  (1995)  ٧٥جو و % ٢٥مشخص کرد مخلوط %
 تن ٧/١٤ تن علوفه تر و ٢٨/١١٦شبدر برسيم با توليد 

علوفه خشک در هکتار داراي ارجحيت بيشتري نسبت به 
  . ساير تيمارها بود

ش يتوان تصور نمود که با افزايب مين ترتيبه ا
ق افزودن ي واجد نخود، از طريها در کرتياهيت گيعجم
آب ( در جذب منابع يک گراس نسبتاً قوي جو که يهابوته

 و ياباشد، رقابت برون گونهياز خاک م) ييو عناصر غذا
جه عملکرد علوفه يد شده و در نتي تشدي درون گونه ايحت

  . افته استي آن کاهش ينخود نسبت به تک کشت

واريانس عملکرد علوفه خشک نخود و جو  تجزيه ‐٢جدول 
   اختالطيمار نسبت هاير تيتحت تأث

منابع 
  تغيير

درجه 
  آزادي

عملکرد علوفه 
 خشک نخود

عملکرد علوفه 
  خشک جو

عملکرد علوفه 
  خشک مخلوط

  ٣/١٤٦٧٨٦٩  ٧/١٥٥٩٣٣٢  ٢/١٣٨٩  ٢  بلوک
  ٤/١٦٤٥٧٢٠**  ١٨٣٥١٩٠**  ٥/١١٧٧٢**  ١٠  تيمار
  ٧/١٣٧٠٩٢  ٢/١٣٢٩٨١  ٢/٦٦٠  ٢٠  خطا

  %٥ دار در سطح يمعن: *
   داري عدم وجود تفاوت معنnsو % ١ دار در سطح يمعن: **

  
  عملکرد علوفه جو

بر اساس جدول تجزيه واريانس عملکرد علوفه خشک 
گردد که عملکرد علوفه جو در مشخص مي) ٢جدول(

 اختالط قرار يهامار نسبتيتحت تأثير نوع ت% ١سطح 
نگين ها براي علوفه جو نشان داد مقايسه ميا. گرفته است

 کيلوگرم در هکتار ٣٣/٣٠٥٦که تيمار کشت خالص با
داراي بيشترين عملکرد بود و تيمارهايي که داراي تراکم 

جو بودند با تيمار خالص جو از نظر آماري تفاوت % ١٠٠
 توان گفت که ين ميبنابرا). ٣جدول (داري نداشتند معني

 ير معني جو تأثي تک کشت نخود بهياضافه شدن بوته ها
ن ي در کاهش عملکرد علوفه جو نداشته است و به ايدار
ز باشد جزء يب عملکرد علوفه نخود هر قدر هم ناچيترت

 ين سودمنديا.  شودي مخلوط محسوب ميسودمند
. ت علوفه مشهودتر باشديفيق ارتقاء کيممکن است از طر

 ٨٣/١٤٥١با متوسط عملکرد % ٥٠ جو‐% ٧٥ نخود تيمار
کيلوگرم در هکتار کمترين مقدار علوفه جو را توليد کرد 

 درصد نسبت به تک کشتي جو کاهش محصول ٥/٤٧که 
 Jandaghi (2005)هاي اما طبق يافته. داشته است

 ١ به ٢بيشترين عملکرد علوفه جو از تيمار کشت مخلوط 
 کيلوگرم در ٨٨/٥٣٠١با متوسط عملکرد ) نخود جو و(

نسبت به کشت خالص جو % ٤که هکتار به دست آمد 
 ١:١کمترين مقدار علوفه جو را نيز از تيمار . برتري داشت
نحوه تشكيل شايد دليل اين امر را بتوان به . گزارش نمود

و انجام عمليات آبياري در اين ) روش جايگزيني (مخلوط
 Khazaei & Koochaki (1993). پژوهش مربوط دانست
بذر بر عملکرد علوفه در هاي مختلف در بررسي اثر نسبت

اي چنين اي ماشک علوفهکشت مخلوط جو و گونه
هايي که هر يک از دو گونه مشاهده نمودند که در مخلوط

ماشک علوفه اي در آن ترکيب شرکت داشته اند درصد 
ماده خشک، تعداد پنجه جو و سهم جو از علوفه کل در 

. (Langat et al., 2003)باالترين حد خود قرار داشته است 



 ۱۵  ارزيابي عملکرد کمي و کيفي علوفه در کشت مخلوط نخود سياه و جو: دريايي و همکاران  

Shahrivar et al.  (1996)  در تحقيقي در مورد اثر تراکم و
آرايش کاشت بر عملکرد کمي علوفه در زراعت مخلوط 

دارند که در اي چنين اظهار ميشبدر برسيم و جو علوفه
ها با افزايش تراکم عملکرد ماده خشک کليه مخلوط

افزايش يافته و حداکثر عملکرد ماده خشک مربوط به 
 درصد شبدر در تراکم باال بوده ٥٠ درصد جو و ٥٠وط مخل
 درصد اضافه محصول نسبت به ٠٦/٦که معادل . است

  . حداکثر عملکرد تک کشتي توليد نموده است
  

عملکرد علوفه خشک در کشت  يهانيانگيسه مي مقا‐٣جدول 
  اه و جويس مخلوط نخود

 تيمار
عملکرد علوفه 
  خشک نخود

(Kg/ha) 

عملکرد علوفه 
  ک جوخش

(Kg/ha) 

عملکرد علوفه 
  خشک مخلوط

(Kg/ha)  
١٠٠B١٠٠C ٩/٦٤ bc ١٦/٢٩١٦ ab ٠٦/٢٩٨١ ab 

٧٥B١٠٠C ٢٦٧/٦٤ bc ١/١٦٩٣ cd ٣٧/١٧٥٧ c 

٥٠B١٠٠C ٩٣٣/٨٢ b ٦١/١٨٢٨ cd ٥٥/١٩١١ c 

١٠٠C  ١/٢٢٠ a ٠e ١/٢٢٠ d 

١٠٠B٧٥C ٧٨٣/١٣ d ٣٣/٢١٣٧ bc ١٢/٢١٥١ bc 

٧٥B٧٥C ٣٦٧/٢١ cd ٥/٢٠٧٧ bc ٨٧/٢٠٩٨ bc 

٥٠B٧٥C ٩٥/٧٩ b ٨٣/١٤٥١ d ٧٨/١٥٣١ c 

١٠٠B٥٠C ٧٦٧/١٢ d ٧/٢٥٥٤ ab ٧/٢٥٦٧ ab 

٧٥B٥٠C ١٨٣/٧ d ٩١/٢١٣٦ bc ١/٢١٤٤ bc 

٥٠B٥٠C ٢٣٣/٣٣ cd ٣٥/١٦٩٣ cd ٥٨/١٧٢٦ c 

١٠٠B ٠d ٣٣/٣٠٥٦ a ٣٣/٣٠٥٦ a 

Chickpea = C  اه ينخودسBarley = B,جو   
  

  عملکرد علوفه مخلوط
 نشان )٢ جدول(تجزيه واريانس عملکرد علوفه خشک 

دهد که عملکرد علوفه مخلوط جو و نخود تحت تأثير يم
با نگاهي به . دار شده استمار نسبت اختالط بسيار معنييت

توان دريافت که در مقايسه عملکرد تجمعي  مي٣جدول 
-گونه تفاوت معنيترکيبات مختلف جو و نخودسياه هيچ
 ‐%١٠٠جو، جو% ١٠٠داري بين تيمارهاي کشت خالص

ن يبه ا. وجود ندارد% ١٠٠ نخود‐%١٠٠و جو % ٥٠نخود
توان گفت که گياه نخود در ترکيب با تراکم يب ميترت

باالي جو به شدت مغلوب بوده و عمده عملکرد علوفه در 
با افزايش . يابداين کشت مخلوط به جو اختصاص مي

نسبت ترکيب نخود در کشت مخلوط با جو، ميزان عملکرد 
در مواردي که با . وي نمودکل از يک روند کاهشي پير

خالص جو  کشت با ترکيب کشت مخلوط حضور نخود در
شايد بتوان با بررسي  داري مالحظه نگرديد،تفاوت معني

کيفيت علوفه درباره برتري کشت مخلوط نسبت به تک 
  . کشتي قضاوت نمود

Jandaghi   (2005) بيشترين علوفه مخلوط را از نسبت
کيلوگرم  ٣/٥٣٧٩به ميزان ) نخود جو و (١ به ٢اختالط 

وي خاطرنشان کرد که افزايش . در هکتار به دست آورد
علوفه توليدي در مخلوط مربوط به افزايش توليد جو بود و 

چرا . نخود سهم کمي را در افزايش توليد به عهده داشت
 .که اين گياه در مقابل جو به حالت مغلوب بود

  (2005) Asghari-Meidani & Ghaffariيدر بررس 
مار تک کشتي جو را با يکشت مخلوط جو و ماشک، ت

 تن ماده خشک در هکتار و پس از آن ١١٤/١٠توليد 
 تن ماده ٤٩٨/٢ماشک را با توليد % ٥٠+ جو % ٥٠مخلوط 

. خشک در هکتار پرتوليدترين تيمارها معرفي کردند

Fakhreddin (1998) در کشت مخلوط شبدر برسيم با 
گراس % ٧٥+  درصد شبدر٢٥که مخلوط گراس نشان داد 

 تن در هکتار علوفه سبز و ٥٦/٧٢با عملکردي معادل 
 تن در هکتار علوفه خشک بر ساير تيمارها برتري ٣٤/١٢

  .داشته است
  هاي کيفي علوفهويژگي

يکي از عوامل مهم در تعيين مرغوبيت و خوش 
کشت مخلوط در اکثر . باشدخوراکي علوفه، کيفيت آن مي

چنان که از . گردد باعث افزايش کيفيت علوفه ميموارد
ها براي صفات کيفي مخلوط جدول تجزيه واريانس داده

آيد، کليه صفات بر مي) ٤ جدول(سياه و جو  علوفه نخود
مار يهاي محلول تحت تأثير تکيفي به غير از کربوهيدرات

دار نسبت اختالط در کشت مخلوط قرار گرفته و معني
 علوفه در يفي صفات کيهانيانگيسه ميمقا. شده است

 يفيک از صفات کيدر ادامه هر .  ارائه شده است٥جدول 
  .رندي گي قرار ميبه طور جداگانه مورد بحث و بررس

 
  سياه و جو  تجزيه واريانس ميانگين مربعات صفات کيفي علوفه در کشت مخلوط نخود‐٤جدول 

منابع 
  تغيير

درجه 
  آزادي

پروتئين 
 (CP)خام 

کستر خا
(Ash) 

کربوهيدرات هاي 
 (WSC)محلول 

فيبر خام 
(CF) 

فيبر محلول در شوينده 
 (NDF)خنثي 

فيبر محلول در شوينده 
 (ADF)اسيدي 

قابليت هضم 
(TDN) 

 ٧٦٣/٢٨**  ns٤٧١/١  ٦٧/٢١٠*  ns٦٥٨/٨١  ns٢٣٣/٠ ٥٤٥/٢**  ns٢٥٢/٣  ٢  بلوک

 ٨٣٣/١٠٠**  ٣٠١/٨* ٩٥/٣٦٦** ٤٧٣/٩٩**  ٧٨٧/١ ns ٨٠٩/٠**  ١٥٩/٣٣**  ١٠  تيمار

  ٨٤٣/٣  ٠٨/٣  ٩٨/٤٢  ٩٩/٢٦  ٠٧٢/٢ ١٧٧/٠ ٥٧٧/٢  ٢٠  خطا
   داري عدم وجود تفاوت معنnsو % ١ دار در سطح يمعن: **  ،%٥ دار در سطح يمعن: *
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 پروتئين خام
 تيمار نخود خالص داراي (CP)از نظر پروتئين خام 

اما عملکرد ). ٥جدول(بيشترين ميزان پروتئين بود 
ين تيمار به علت هجوم علف هاي هرز به محصول در ا

براي انتخاب ).  کيلوگرم در هکتار٢٢٠(شدت کاهش يافت 
تيمار برتر جهت توصيه براي کشت، بايد به عملکرد 

% ٥٠تيمار نخود ). ١شکل (پروتئين در هکتار توجه نمود 
داراي بيشترين توليد ماده خشک و بهترين % ٥٠جو ‐

مطابق . نخود بودکيفيت علوفه پس از کشت خالص 
 با افزايش سهم نسبي Carr et al.  (1998)هاي بررسي

نخودسبز در کشت مخلوط با جو بر مقدار پروتئين خام در 
 Tripathi et al.  (1987)همين طور. علوفه افزوده مي شود

هاي خالص و مخلوط غالت و  اي در مورد كشت طي مطالعه
سورگوم، دو رقم ، دو رقم ١بقوالت، دو رقم ارزن مرواريدي

ذرت و يك رقم لوبيا چشم بلبلي را مورد بررسي قرار 
 ٤٠ تا ٣٥به ميزان (به واسطة تركيب بقوالت . دادند
هاي مخلوط  در مخلوط،  علوفه توليدي در كشت) درصد

 درصد نسبت به ٨١ تا ٤٠داراي پروتئين خام باالتري بين 
در بررسي  Rahmani (2004) .كشت خالص غالت بود

 مخلوط سورگوم و شبدر برسيم، باالترين ميزان کشت
. پروتئين خام را از تيمار کشت خالص شبدر به دست آورد

وي اين عامل را تنها عامل تعيين کننده کيفيت علوفه 
هاي هرز چرا که عملکرد آن پائين و کنترل علف. ندانست

دريافتند که  )Lauriault & Kirksey) 2004. آن ضعيف بود
  زمستانه سبز يک لگوم مانند نخودکشت مخلوط 

(Pisum sativum subsp. arvense L.)هايي نظير  با گراس
 و تريتيکاله (.Triticum aestivum L)گندم 

(Triticosecale rimpaui Wittm.) ،هاي کيفيت شاخص
  .)Lauriault & Kirksey, 2004(بخشد علوفه را بهبود مي

  خاکستر

 علوفه مشخص شد که با مقدار خاکستر گيريبا اندازه
اضافه شدن نخود به سيستم کشت، کيفيت علوفه از نظر 

%  ٥٠ نخود‐%١٠٠تيمار جو . رودبسيار باال مي مواد معدني
که داراي بيشترين مقدار جو و کمترين مقدار نخود در 
کشت مخلوط است، کمترين ميزان مواد معدني را دارا بود 

رسي کشت مخلوط  در بر)2004 (.Carr et al). ٥جدول(
نخودسبز با جو و يوالف به اين نتيجه رسيد که کشت 

                                                                                     
1. Pearl millet  

مخلوط نخودسبز و جو نسبت به نخودسبز و يوالف کيفيت 
آنها مقدار کلسيم و فسفر را . علوفه بهتري توليد مي کند

يوالف و به / سبز جو بيشتر از نخود/ سبز در مخلوط نخود
 ماده خشک  گرم بر کيلوگرم٧٧/٠ و ٦٦/٠ترتيب به ميزان 

همچنين، در کشت مخلوط شبدر . گيري کردنداندازه
% ٢٥اي تيمار برتر از نظر کيفيت علوفه برسيم و جو علوفه

  .(Torabi, 1991)شبدر بود % ٧٥‐جو
  ٢)WSC (ميزان کربوهيدرات هاي محلول

هاي غيرساختماني يا قندهاي محلول يکي کربوهيدرات
تند که ميزان آنها از اصلي ترين ذخاير غذايي گياهان هس

کننده خوشخوراکي و کيفيت هاي گياهان، تعييندر اندام
اين مواد در مراحل اوليه رشد گياه در . باشدعلوفه مي

. رسدحداقل است و در دوران گلدهي به اوج خود مي
هاي محلول براي تداوم رشد و تکميل دوره کربوهيدرات

اسب جهت لذا تعيين زمان من. زندگي گياه ضروري هستند
  .مصارف علوفه از اهميت به سزايي برخوردار است

هاي محلول بين تيمارها از نظر ميزان کربوهيدرات
اما تيمار ). ٥جدول (داري مشاهده نشد اختالف معني

٧٥B١٠٠C کربوهيدرات، بيشترين % ٨٩/١٧ با ميزان
در   Rahmani (2004) .مقدار مواد قندي محلول را دارا بود

خلوط سورگوم و شبدر برسيم، کشت مطالعه کشت م
خالص شبدر را واجد بيشترين مقدار کربوهيدرات محلول 

  .استمعرفي کرده 
  فيبرخام

ديواره هايپذيري علوفه رابطه مستقيمي با ويژگيهضم
قابليت % ١٠٠محتويات درون سلولي تا حدود . سلولي دارد

پذيري هضم دارند و با افزايش سن گياه تغييري در هضم
آيد، در حالي که ساختار شيميايي ديواره ها به وجود نميآن

کند و با پير شدن گياه محتويات فيبر کل سلولي تغيير مي
 ‐%٥٠در اين خصوص نيز تيمار جو. گياه افزايش مي يابد

به لحاظ کيفيت علوفه از نظر مقدار فيبر و توليد % ٥٠نخود
ارا ماده خشک در شرايط اين آزمايش بهترين وضعيت را د

  ).٥جدول (بود 
  ٣(NDF)فيبر محلول در شوينده خنثي 

همان طور که انتظار مي رفت، تيمار کشت خالص 
چرا که بقوالت .  بودNDFنخود داراي کمترين ميزان 

 سلولزينسبت به غالت از ميزان مواد سلولزي و همي
                                                                                     
2. Water Soluble Carbohydrates 
3. Neutral Detergent Fiber 
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با اضافه شدن جو به سيستم . کمتري برخوردار هستند
%  ٥٠افته به طوري که تيمار افزايش يNDFکشت ميزان 

فيبر % ٣٢/٦٦با مقدار ) ٥٠C ١٠٠B(جو % ١٠٠+ نخود 
محلول در شوينده خنثي در جايگاه نخست قرار گرفت 

در کشت مخلوط شبدر برسيم و شبدر  شيرين  ). ٥جدول (
با  يوالف  نيز  کشت مخلوط نسبت به تک کشتي يوالف 

ر کليه از نظر عملکرد پروتئين خام و قابليت هضم د
هاي مذکور و هم ولي شاخص. تيمارها برتري نشان داد

يوالف و شبدر / در کشت مخلوط شبدر برسيم NDFچنين 

داري با يکديگر نداشتند يوالف تفاوت معني/ شيرين
(McAndrews et al., 2004). Redfearn, et al.   (1999) 

اي و  نيز اظهار داشتند كه در كشت مخلوط سورگوم علوفه
در ) مجموع ساقه و برگ(كل   NDF تفاوتي در مقدار سويا

در کشت . كشتي و كشت مخلوط مشاهده نشد حالت تك
لوبيا چشم بلبلي نيز، مرغوب ترين علوفه / سورگوم مخلوط

سورگوم به دست آمد / لوبيا٢٥/٧٥لوبيا در نسبت اختالط 
  را دارا بود%) ٣٨( NDFو علوفه اين تيمار کمترين مقدار 

(Sharifi, 2004).  
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  (B) و جو (C)ـ مقدار عملکرد پروتئين در هکتار در تيمارهاي مختلف نسبت اختالط نخود ۱شکل 
  

  )برحسب درصد(سياه و جو   مقايسه ميانگين هاي صفات کيفي علوفه در کشت مخلوط نخود‐٥جدول 

 تيمار
پروتئين 

 (CP)خام 
خاکستر 

(Ash) 
هاي اتکربوهيدر
 (WSC)محلول 

فيبر خام 
(CF) 

فيبر محلول در شوينده 
 (NDF)خنثي 

فيبر محلول در شوينده 
 (ADF)اسيدي 

قابليت هضم 
(TDN) 

١٠٠B١٠٠C ٣٧/١١ bcd ٣٦/٧ bc ٤٨/١٥ a ٦١/٣٦ a ٥٧/٥٩ ab ٧٥/٤٢ a ٥٦/٧٢ cd 

٧٥B١٠٠C ٠٧/١٢ bc ٣٠٧/٧ bcd ٨٩/١٧ a ٢٦/٣٢ ab ٥٣/٤٩ b ٦٢/٤٠ abc ٦٢/٧٦ b 

٥٠B١٠٠C ٩٩/١١ bc ٥١٧/٧ ab ٦٩/١٥ a ٤٦/٣٤ ab ٥٥/٥٤ ab ٧/٤١ ab ٨٥/٧٤ bc 

١٠٠C  ٣٩/٢٠ a ١٥/٨ a ٧٣/١٦ a ٤٨/٢٠ c ٢٣/٢٤ c ٨٣/٤٠ abc ٩٧/٩٠ a 

١٠٠B٧٥C ٦٠٧/٨ e ٧٨/٦ cde ٩٤/١٦ a ٨٦/٣٧ a ٩/٥٧  ab ٥٣/٣٩ bc ١٨/٧١ d 

٧٥B٧٥C ٢٧/١٠ bcde ٥٩٣/٦ de ٤٨/١٧ a ٩٦/٣٦ a ٧٩/٥٤  ab ١٣/٤٠ abc ٢/٧٢ cd 

٥٠B٧٥C ٥١/١٢ b ٣٣/٧ bc ٥٥/١٧ a ٥٣/٣٤ ab ٦/٥٧  ab ٠٩/٤١ abc ٨٦/٧٢  cd 
١٠٠B٥٠C ٦٣/٨ de ١٩٣/٦ e ٠٥/١٧ a ٥٢/٣٩ a ٣٢/٦٦ a ٦٤/٣٨ cd ٦/٦٩ d 

٧٥B٥٠C ٦٨٣/٩ cde ٠٤٧/٧ bcd ٠٦/١٦ a ٢٢/٣٧ a ٩٤/٥٨  ab ٩٩/٣٩ abc ٨١/٧٢ cd 
٥٠B٥٠C ٠٥/١١ bcde ٠٣٣/٧ bcd ٦١/١٦ a ٣٦/٢٦ bc ٥٣/٥٩  ab ٢٦/٤٠ abc ٧٦/٧٢  cd 

١٠٠B ٣٩/٢٠e  ٨٤/٦ bcde ١/١٧ a ٤٥/٣٨ a ٢٣/٦٣ a ٣٨/٣٦ d ٧١/٧١  cd 
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 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ه  ايران، دورعلوم گياهان زراعيمجله   ۱۸

  ۱(ADF)فيبر محلول در شوينده اسيدي 

 ADFتيمار کشت خالص جو داراي کمترين ميزان 

داري بين تيمارهاي نخود در حالي که تفاوت معني. بود
 ‐ % ١٠٠، نخود %٧٥ جو ‐% ١٠٠، نخود %١٠٠ جو‐% ١٠٠
، %٥٠ جو ‐% ٧٥، نخود %٧٥ جو ‐% ٧٥، نخود %٥٠جو 
و تيمار % ٥٠ جو ‐% ٥٠، نخود %٧٥ جو ‐% ٥٠ود نخ

کشت خالص نخود وجود نداشت و گروه برتر را تشکيل 
در بررسي کشت Carr et al.  (2004)). ٥جدول (دادند مي

 /مخلوط نخودسبز با جو و يوالف، کشت مخلوط نخودسبز
ايشان يکي از داليل اين امر را کمتر . جو را ارجح دانستند

 گرم در ٣٩( ADFو ) NDF )g/Kg٤١بودن مقدار 
جو قلمداد  /در مخلوط نخودسبز) کيلوگرم ماده خشک

نيز در بررسي خود روي  Rahmani (2004)). ٥(کردند 
کشت مخلوط شبدر برسيم و سورگوم، کمترين مقدار 

ADF را از کشت خالص سورگوم به دست آورد.  
  قابليت هضم

با افزايش نسبت ترکيب جو در کشت مخلوط از 
ابليت هضم علوفه توليدي کاسته شد به طوري که تيمار ق

% ٧٥ جو ‐%١٠٠و پس از آن تيمار نخود % ١٠٠نخود 
 Beuselinck). ٥جدول(بودند  داراي بيشترين قابليت هضم

et al. (1992) و لگوم ) فستوک پابلند( در مخلوط گراس
چنين نتيجه گرفتند که در بين کليه ) شبدر پاي پرنده(

ترين کيفيت علوفه از لحاظ مقدار پروتئين خام، تيمارها، به
NDF ،ADF  و قابليت هضم مربوط به کشت خالص شبدر

  . آنها بود٥٠+٥٠پاي پرنده و پس از آن نسبت 
  يريگجهينت

   توان نسبت اختالطياز آن چه که تاکنون گفته شد م
  

1. Acid Detergent Fiber 

سبت نخود را در مجموع به عنوان ن% ١٠٠ ‐جو % ١٠٠
چرا .  نمودي علوفه معرفياختالط برتر از لحاظ عملکرد کم

د ي برتر از لحاظ توليمارهايمارجزء گروه تين تيکه ا
عملکرد علوفه خشک نخود، عملکرد علوفه خشک جو و 

زان علوفه ياگرچه م. عملکرد علوفه خشک مخلوط بود
ن نسبت اختالط کمتر از تک يخشک به دست آمده از ا

 باشد، اما اختالف آنها از نظر ياه مي دو گک ازي هر يکشت
 مترتب بر ي جنبيهايدار نشد و سودمندي معنيآمار

سک و يش، کاهش رير کاهش فرسايکشت مخلوط نظ
ن، کنترل يش درآمد زارعي، افزاييت غذايش امنيافزا

 يداريها و پاکش هرز و کاهش استفاده از علفيعلفها
مار برتر از يبه عنوان تنش آن را ي، گزيک و اقتصاديولوژيب

در . دي نماير ميه پذينظر عملکرد علوفه خشک توج
 توان به طور ي، نميفيمار برتر از نظر صفات کيخصوص ت

را يز.  کرديمار برتر معرفي را به عنوان تيماري تيقطع
اما .  مشابه نبوديفيک از صفات کي هر يمار برتر برايت

مار يعنوان ت بهيفيمار که در اکثر صفات کين تيمناسب تر
بود که با در % ٥٠  جو‐%٥٠برتر شناخته شد، تيمار نخود 

نظر گرفتن مقدار توليد علوفه قابل قبول و کيفيت مناسب، 
 که يالبته اهداف. باشديه ميو کار قابل توص جهت کشت
 يان کنندهييت مزرعه مد نظر دارد، نقش تعيريزارع در مد

بت اختالط به عنوان ن دو نسيک از ايرا در انتخاب هر 
 ي از کشاورزيقي که تلفيدر مزارع. کنديفا ميمار برتر ايت

مار برتر از ي در آنها وجود دارد، زارع با انتخاب تيو دامپرور
نش يت علوفه در درازمدت شاهد صحت گزيفيلحاظ ک

 يد در بخش دامپروري و توليش سودآوريخود از نظر افزا
   .خواهد بود
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