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 چکیده 

، آزمایشی در سال های الهجو، یوالف و تریتیکبا  خلربه منظور ارزیابی عملکرد علوفه و سودمندی در کشت مخلوط  

ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تکراردر سهبه صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با  1381و 1384زراعی 

 در تراکم مطلوب و کشت مخلوط خلر با هریک از غالت جو، یوالف و تریتیکاله تبریز اجرا شد. تیمارها شامل کشت خالص

بیشترین  بودند. نتایج نشان داد که 92:12و  122:12، 122:01  غلهخلر:  در سه نسبت کشت )در مرحله ظهور برگ پرچم(

کیلوگرم در  9284خلر ) %12 -جو %92کیلوگرم در هکتار( و  9412خلر ) %12 -یوالف %92عملکرد کل علوفه به تیمارهای 

کیلوگرم در هکتار( تعلق داشت. همچنین، بیشترین میزان پروتئین  4519کشت خالص خلر )هکتار( و کمترین میزان آن به 

گرم  55گرم در کیلوگرم ماده خشک( و کمترین آن از تیمار کشت خالص تریتیکاله ) 110خام از تیمار کشت خالص خلر )

 -تریتیکاله %122یماراز ت( بر اساس میانگین دو سال به غیرLERنسبت برابری زمین ) حاصل شد. در کیلوگرم ماده خشک(

 می باشد. نتایج مربوط به مجموع  بقیه تیمارهای مخلوط بیشتر از یک بود که بیانگر سودمندی کشت مخلوط خلر، در  12%

 %12 -جو %92( و 42/1خلر ) %12 -یوالف %92 تیمارهای( نشان داد بیشترین سودمندی اقتصادی از RVTارزش نسبی )

 %12 -والفی %92 الگوهایمی توان         بدست آمد. به طور کلی، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که  (34/1خلر )

به  ،شتریتئین خام و سودمندی اقتصادی برا به علت دارا بودن عملکرد علوفه خشک، عملکرد پروخلر %12 -جو %92خلر و 

 نوان مناسترین الگوی کشت مخلوط پیشنهاد نمود.ع

 

            (  LERپروتئین، سودمندی اقتصادی، عملکرد علوفه، لگوم، نسبت برابری زمین ): های کلیدی واژه
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Abstract 

      In order to evaluate the forage yield, crude protein and advantage indices of grass pea-cereal 

intercropping systems, a field study (2015-2016 and 2016-2017) was conducted as randomized 

complete block design (RCBD) with 13treatments and three replications at the research station of 

Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran. The treatments were sole planting of grass pea, 

barley, oat and triticale and intercropping grass pea with each of the above cereals (in the flag leaf 

appearance stage), in three seeding ratios (grass pea: cereal; 25:100, 50:100 and 50:80). The results 

showed that the highest and lowest forage yield were obtained in 80% grass pea-100% oat (8410 

kg.ha-1), 80% grass pea-100% barley (8094 kg.ha-1 and grass pea sole crop (4758 kg.ha-1), 

respectively. Also, the highest and lowest crude protein was recorded in grass pea (152 g. kg.DM-1) 

and triticale (77 g. kg.DM-1) monocrops, respectively. The land equivalent ratio (LER) value was 

greater than one in most of intercropped treatments with the exception of grass pea- triticale (50:100), 

which indicates advantage of mixtures compared with monocrops. Economic advantage in terms of 

relative value total (RVT) was greatest in the cases of grass pea mixtures with oat and barley (1.34 

and 1.24, respectively) at the 50:80 seeding ratio. Generally, the results of this research showed that 

the grass pea intercropped with oat and barley at the 50:80 seeding ratio can be selected as the best 

legume-cereal intercropping systems due to higher forage yield, crude protein and economic benefit. 
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 29                                                                  (....Lathyrus sativus Lعملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر)

 مقدمه

سیستم های کشاورزی رایج مشکالت زیادی را را  

از قبیل کاهش تنوع گیاهی، عدم ثبات عملکرد، افزایش 

آفات و خسارات بیماری ها، افزایش فرسایش خاک و  

(. 0213نابودی منابع طبیعی ایجاد کرده اند )کسام و برمر 

از زمان های قدیم، کشاورزان به منظور افزایش تولید و 

م های زراعی مختلفی شامل تناوب پایداری، سیست

زراعی، کشت تاخیری و کشت مخلوط گرامینه های 

یکساله با لگوم ها را توسعه داده اند. کشت مخلوط 

عبارت از کشت همزمان دو یا چند گونه زراعی در یک 

زمین زراعی و در طول یک فصل زراعی می باشد )افوری 

 (. علیرغم تفاوت در زمان کاشت و1895و استرن 

در بخشی از دوره رشد و  "برداشت، این گیاهان معموال

یا در کل دوره رشد در مجاورت هم بوده و بین آنها 

 (. 1889؛ مظاهری 0225رقابت وجود دارد )آینه بند 

از مزایای متعدد سیستم های کشت مخلوط، بویژه 

و لگوم، می توان به عملکرد کل باالتر و  غلهمخلوط 

(، 0225ز زمین )دیما و همکاران کارایی بهتر استفاده ا

ثبات عملکرد سیستم زراعی )لیتورجیدیس و همکاران 

(، استفاده بهینه از نور، آب و مواد غذایی )جوانمرد 0226

( 1889همکاران (، حفاظت خاک )آنیل و 0228و همکاران 

( 0226های هرز )بانیک و همکاران  و کنترل آفات و علف

بعلت شباهت هایی که با  اشاره نمود. در این نظام کشت

نظام طبیعی دارد، اصول و روابط اکولوژیک در آن 

رعایت شده و در نتیجه با ایجاد یک سیستم خود اتکا و 

با ثبات، کارایی باالیی در استفاده از نهاده های طبیعی 

(. کشت مخلوط بسیاری از 0225بدست می آید )آینه بند 

تانه به منظور لگوم های یکساله با غالت دانه ریز زمس

تولید علوفه در بیشتر کشورهای دنیا اجرا می شود. در 

سیستم های کشت مخلوط به دلیل راندمان باالی استفاده 

از منابع محیطی قابل دسترس، عملکرد علوفه و دانه 

بیشتری در مقایسه با سیستم های تک کشتی بدست می 

                                                           
1-  Land equivalent ratio 

2-  Intercropping advantage 

ین (. می توان استنباط نمود که در ا1882آید )واندرمیر 

های  سیستم ها، گونه های زراعی به دلیل تفاوت

فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی و بسته به اثرات متقابل، از 

 رتری استفاده میمنابع محیطی قابل دسترس به طور موث

جو -می توان به کشت مخلوط خلرکنند. برای مثال 

باقال )زمانی و نوروزی -(، جو0211)شبیری و همکاران 

)جهانگیری و اشک گل خوشه ای م-(، یوالف0215

تریتیکاله )المعی -جو، خلر-و خلر (0211همکاران 

به علت  به نظر می رسد غالت( اشاره نمود. 0210هروانی 

ی توان رقابتدر مقایسه با لگوم ها ریشه ها  تررشد سریع

باالتری در استفاده از نیتروژن معدنی خاک دارند 

لگوم ها از قدرت (. در مقابل، 1880)فوجیتا و همکاران 

تثبیت بیولوژیکی ازت بیشتری برخوردارند، بنابراین 

های مخلوط از منابع نیتروژنی می استفاده مکمل گونه

تواند عامل اصلی توسعه سیستم های زراعی با نهاده 

های کم و زراعت ارگانیک باشد )لیتورجیدیس و همکاران 

که نتیجه گرفتند  (0211جهانگیری و همکاران )(. 0211

و  99/60بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب با 

ماشک گل  -تن در هکتار از کشت مخلوط یوالف 50/11

بدست آمد. نتایج تحقیقات  62:42خوشه ای با نسبت 

( نشان داد که عملکرد ماده خشک 0210المعی هروانی )

درصد بیشتر  1/69تا  0/39در کشت مخلوط خلر با جو 

با تریتیکاله بود. همچنین نسبت  از کشت مخلوط خلر

در کلیه تیمارهای کشت مخلوط  (1LER)برابری زمین 

بیشتر از یک بدست آمد که نشان دهنده سودمندی 

عملکرد نسبت به کشت های خالص می باشد. احمدی و 

وط جو و ماشک گل ( با مطالعه کشت مخل0228همکاران )

ربوط عملکرد مفتند که بیشترین مقدار خوشه ای نتیجه گر

 5232جو( با مقدار  -)ماشک 122:11به  تیمارمخلوط 

( برابر با 0IAکیلوگرم در هکتار و سودمندی مخلوط )

 با عث افزایش 122:32بود. همچنین تیمار مخلوط  41/4

( شده LER=30/1درصدی کارایی استفاده از زمین ) 30

3-  Relative value total 
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(  نیز از RVT= 14/1)    و باالترین مجموع ارزش نسبی 

این تیمار بدست آمد . به منظور ارزیابی کارایی و 

سودمندی کشت مخلوط شاخص های متعددی استفاده 

( برای اولین بار 1850می شود. وایلی و اوسیرو )

( را به عنوان یک LERاصطالح نسبت براری زمین )

شاخص عملکرد ترکیبی و به منظور ارزیابی سودمندی 

ند. این معیار سیستم های کشت مخلوط پیشنهاد نمود

نسبت میزان زمین مورد نیاز کشت خالص را در مقایسه 

با کشت مخلوط توصیف می کند و عبارت از نسبت سطح 

زمینی است که الزم است تا با کشت خالص گیاه 

)جوانشیر و عملکردی مشابه کشت مخلوط بدست آید 

می تواند به عنوان  همچنین، این معیار (.0222همکاران 

بیولوژیکی جهت ارزیابی اثرات  شاخص کارایی

متغیرهای مختلف زراعی )از قبیل سطوح حاصلخیزی، 

تراکم گیاهی، عملکرد واریته ای وتاریخ کاشت( به کار 

 رود. 

( .Lathyrus sativus Lنک )یگیاه خلر یا سنگ

گیاهی است یکساله از خانواده حبوبات و بومی آسیای 

 جنوب غربی که به علت برخورداری از برخی

خصوصیات رشدی منحصر بفرد از قبیل رشد سریع، 

تحمل به تنش های زیستی و غیرزیستی، پتانسیل باالی 

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن اتمسفری، عملکرد دانه و علوفه 

کافی و وسعت دامنه تحمل اکولوژیک به طور وسیعی 

مورد کشت قرار می گیرد )المعی هروانی و علیزاده 

(. از طرف  دیگر، غالت دانه ریز مختلفی شامل 0214

گندم، جو، یوالف، چاودار و تریتیکاله جهت کشت مخلوط 

با لگوم های علوفه ای یکساله آزمایش شده اند )کابلرو و 

؛ لیتورجیدیس 1880؛ تامپسون و همکاران 1881گویسوچ 

عملکرد  غله(. کشت خالص لگوم یا 0226و همکاران 

افی تولید نمی کند )عثمان و نرسویان علوفه و پروتئین ک

(. لگوم های علوفه ای یکساله نظیر خلر بیوماس 1896

کمی تولید می کنند بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک. 

از طرف دیگر، غالت دانه ریز عملکرد علوفه باالیی از نظر 

وزن خشک تولید می کنند اما کیفیت علوفه تولیدی آنها 

(. در کشت مخلوط، 1851نز پایین است )الوس و جو

نفوذ نور کافی و همراه ساختار کانوپی را از نظر  غالت

علف های هرز برای رشد لگوم فراهم می کاهش رشد 

کنند. در مقابل گیاه لگوم با تثبیت بیولوژیکی ازت 

اتمسفری نیتروژن مورد نیاز گیاه همراه را تامین کرده و 

ای شیمایی بر حاصلخیزی خاک بدون استفاده از کوده

 (. 0219می افزاید )امانی ماچیانی و همکاران 

به طور کلی هدف از آزمایش های کشت مخلوط 

افزایش کمیت و کیفیت علوفه تولیدی بویژه در مناطق با 

 نبارندگی کم و با منابع رشدی محدود می باشد. بنابرای

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثر الگوهای مختلف 

و معرفی بهترین ترکیب کشت  هغل-کشت مخلوط خلر

و کارایی استفاده  علوفه، سودمندی مخلوط از نظر کمیت

 از منابع قابل دسترس اجرا شد.      

 

 مواد و روش ها

 1381و  1384این پژوهش در سال های زراعی 

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز 

 '15کیلومتری شرق تبریز با طول جغرافیایی  12واقع در 

متر از  1362و ارتفاع  35و  1و عرض جغرافیایی  °46و 

این منطقه سطح دریا با اقلیم نیمه خشک سرد اجرا شد. 

جزو اقلیم های نیمه استپی و نیمه خشک سرد محسوب 

شود. فصل تابستان در این محل، علیرغم بارندگیهای می

ست. میانگین حداقل، متوسط و پراکنده بسیار خشک ا

ساله به ترتیب  12حداکثر ساالنه دما در طی یک دوره 

درجه سانتیگراد و متوسط بارندگی ساالنه  16و  12، 0/0

میلیمتر گزارش شده است که بیشترین  3/051برابر با 

متر( در اردیبهشت ماه و کمترین آن میلی 5/41مقدار آن )

دهد )جعفرزاده می  ه رخ متر( در شهریور مامیلی 55/0)

هواشناسی مربوط به دو  دیاگرام(. 1356و همکاران، 

قبل از اجرای آورده شده است.  1شکل سال آزمایش، در 

سانتی متری  2-32آزمایش چند نمونه تصادفی از عمق 

خاک مزرعه مورد نظر برداشته و خصوصیات فیزیک و 

ه (. آزمایش ب1شیمیایی آن اندازه گیری شد )جدول 
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 13صورت بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و 

تیمار اجرا شد. تیمارها شامل کشت های خالص ارقام 

 Hordeum، جو )(Lathyrus sativus) محلی خلر

vulgare ،)  ،یوالفرقم ماکویی (Avena sativa)  و

در تراکم های   (×Triticosecale Wittmack) تریتیکاله

و کشت   بوته در متر مربع 312و  422، 422، 012مطلوب 

ذکر شده در سه نسبت  غالتمخلوط خلر با هریک از 

غله %( بود. غالت -)خلر 92:12و  122:12، 122:01کاشت 

فوق به دلیل مقاومت به سرما و مناسب برای کاشت در 

برای اولین بار در این آزمایش منطقه انتخاب شدند. 

 92:12لگوی کشت مخلوط لگوم و غله با نسبت کاشت ا

کلیه بذور مورد استفاده از مورد ارزیابی قرار گرفت. 

شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شدند. مساحت هر کرت 

 -متر طول 4متر مربع ) 9در تیمارهای خالص و مخلوط 

ردیف کاشت بود. فاصله ردیف های  9متر عرض( با  0

کاشت برای خلر و گرامینه ها در تیمارهای خالص و 

سال،  در هر دوسانتی متر در نظر گرفته شد.  01مخلوط 

آزمایش در زمین های متفاوت و در همان منطقه به اجرا 

جهت آماده سازی بستر بذر، اوایل پائیز در هر در آمد. 

دو سال آزمایش شخم نیمه عمیق بوسیله گاوآهن 

 فیبرگرداندار انجام شده و غالت پائیزه به صورت ردی

و با دست کشت گردید. با رعایت تراکم های مورد نظر 

سال و در مرحله ظهور برگ پرچم در غالت،  در بهار هر

کشت خلر ما بین ردیف ها انجام گردید. بالفاصله بعد از 

  1به میزان  کود اورهکشت اولین آبیاری انجام شد. 

در دو نوبت، در مرحله سبز شدن غالت در پاییز  کیلوگرم

به زمین اضافه  پس از کاشت خلرو در بهار سال بعد 

وجین دستی علف های هرز در  در طول دوره رشدشد. 

در مرحله  غالتچندین نوبت صورت پذیرفت. برداشت 

شیری )اواخر خرداد( و خلر در اوایل نیام دهی )اواسط 

تیر ماه( انجام گرفت. به منظور تعیین عملکرد علوفه 

متر مربع  پس از  1/0سطحی معادل  خشک از هر کرت

                                                           
1- Kejeldhal 

2- Land equivalent ratio 

3- Relative yield total 

هوای حذف حاشیه برداشت شد. علوفه برداشت شده در 

آزاد خشک شد و سپس وزن ثبت شده به عملکرد علوفه 

خشک در نظر گرفته شد. درصد پروتئین خام علوفه 

تعیین شد. در این روش پس از  1توسط دستگاه کجلدال

، 01/6اندازه گیری نیتروژن کل نمونه با اعمال ضریب 

درصد پروتئین خام علوفه در تیمارهای مختلف محاسبه 

عملکرد پروتئین خام کل از (. 1861شد )برمنر 

حاصلضرب درصد پروتئین خام هر یک از گیاهان در 

(. 0221عملکرد ماده خشک آنها بدست آمد )ین و واین، 

ر به منظور ارزیابی کشت مخلوط ددر این پژوهش 

نسبت برابری زمین  مقایسه با کشت خالص از شاخص

(0LER )و ( 3مجموع ارزش نسبیTYR .استفاده شد )

ی مبا استفاده از فرمول زیر محاسبه نسبت برابری زمین 

 ( :1892شود )مید و وایلی 
)              c/Ycg) + (Yg/YgcLER = (Y 

 

به ترتیب عملکرد  cgYو  gcYدر این معادله   

 cYو  gYعلوفه خشک خلر و گرامینه در کشت مخلوط و 

 به ترتیب عملکرد علوفه در کشت خالص می باشند.

نسبت برابری زمین عملکرد پروتئین  از برای محاسبه 

مقادیر عملکرد پروتئین در کشت های مخلوط و خالص 

. نسبت برابری زمین بزرگتر از یک شداستفاده 

(LER>1 سودمندی کشت مخلوط را در مقایسه با )

کشت خالص نشان می دهد. مجموع عملکرد نسبی 

(RYT به عنوان یک شاخص اکولوژیک ) نظور به مو

اجزای مخلوط در استفاده از منابع  بین بررسی رقابت

محدود قابل دسترس بکار می رود. برای محاسبه این 

)مظاهری  می شود ر استفاده شاخص از رابطه زی

1391) : 
RYT = RYg + RYc = (Ygc/Yg) + (Ycg/Yc)    
 

 cRYعملکرد نسبی جزء خلر و  gRYدر این رابطه 

باشد،  RYT=1 عملکرد نسبی جزء گراس می باشد. اگر
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 می دهد که بین اجزای کشت مخلوط از نظر      نشان 

استفاد از منابع محدود رقابت کامل دارند. زمانیکه 

1<RYT  بدین معنی است که سیستم کشت مخلوط رشد

و در بین  اجزای  و عملکرد گونه ها را بهبود بخشیده است

برقرار است. در مقابل، زمانیکه مخلوط رقابت جزئی 

1<RYT تاثیر منفی روی رشد و عملکرد اجزای دارد ،

  (.0226)لیتورجیدیس و همکاران 

به منظور تعیین الگوی کشت  در این پژوهش

مناسب بر اساس  عملکرد اقتصادی از شاخص مجموع 

ستفاده شد که به صورت زیر ( اRVTارزش نسبی )

 می شود:محاسبه 
RVT = (aP1+bP2)/ aM1 

 

قیمت علوفه هر یک  bقیمت علوفه خلر،  aدر این رابطه 

به ترتیب عملکرد علوفه خلر و  2Pو  1Pاز گراس ها، 

حداکثر عملکرد خالص  1Mگراس ها در کشت مخلوط و 

بزرگتر از یک نشان دهنده مزیت  RVTخلر می باشد. 

کشت مخلوط است. از طرفی، در صورتی که ارزش 

 RVTنسبت برابری زمین کمتر از یک باشد، محاسبه 

ضرورتی ندارد. در نهایت پس از آزمون نرمال بودن داده 

سط نرم افزار و تحلیل داده ها توهای آزمایش، تجزیه 

تجزیه مرکب در صورت گرفت.  MSTAT-Cآماری 

برای مقایسه میانگین ها ایان دو سال آزمایش انجام و پ

 درصد استفاده شد. 1در سطح احتمال  LSDاز آزمون 

 

 . برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک1جدول 

 مواد آلی)%pH )1-m.EC (dS )1-kg.P (mg )1-kg.(mg K 3% CaCo ) (cmعمق ) بافت خاک

1384 32-2 86/5 181/2 9/12 084 11 8/2 

1381 32-2 1/9 23/1 9/9 311 13 58/2 

 

 

 
 

 نتایج و بحث

 عملکرد علوفه خشک خلر

، (0مرکب )جدول  یانسبر اساس نتایج تجزیه وار 

های مختلف  تعملکرد علوفه خشک خلر تحت تاثیر نسب

 مقایسه . شددرصد معنی دار  یککشت در سطح احتمال 

که عملکرد علوفه خشک نشان داد  ( 3)جدول  ها میانگین

در همه تیمارهای مخلوط  در هر دو سال آزمایش و خلر

با کشت خالص به طور چشمگیری کاهش  در مقایسه
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نتایج حاصل از آزمایشات متعدد مربوط به کشت یافت. 

کشت خلوط لگوم ها و غالت حاکی است که عملکرد م

واسط یا کمتر  مخلوط به علت رقابت بین اجزا معموال حد

؛ 1882می باشد )واندرمیر از عملکرد کشت خالص 

همچنین صادقپور و همکاران  (.1881کابالرو و همکاران 

( در کشت مخلوط جو و یونجه یکساله گزارش 0213)

کردند که بیشترین میانگین عملکرد علوفه یونجه در دو 

کیلوگرم در هکتار( از تیمار کشت  1985سال آزمایش )

خالص یونجه به دست آمد و علت آن را پایین بودن 

رقابت درون گونه ای بیان نمودند. در این آزمایش 

در سال اول و دوم به مخلوط بیشترین عملکرد علوفه 

کیلوگرم  0884خلر ) %12 -جو %92ترتیب به تیمارهای 

کیلوگرم در  0012) خلر %12-یوالف %92ر هکتار( و د

هکتار( تعلق داشت. همچنین، کمترین عملکرد علوفه در هر 

 %01-تریتیکاله %122دو سال آزمایش مربوط به تیمار 

در تمام تیمارهای کشت  خلر عملکرد علوفهخلر بود. 

افزایش یافت. در هر مخلوط با افزایش نسبت کاشت خلر، 

یسه در مقا 12:92تیمار دو سال و در تیمارهای مخلوط ، 

با اختالف معنی  12:122و 01:122و تیمار افزایشی با د

را به خود اختصاص داد.  بیشترین عملکرددار 

در این حالت از مخلوط توان چنین استنباط نمود که می 

رقابت درون و برون گونه ای کاهش یافته و اجزای 

مخلوط در استفاده از منابع قابل دسترس رقابت مکملی 

مقایسه تیمارهای مخلوط خلر با جو، یوالف و  دارند.

مشابه  نشان داد که  میانگین  نسبت های  در  تریتیکاله 

عملکرد علوفه خشک خلر در مخلوط با یوالف بیشتر از 

درصد( و تریتیکاله )به  5مخلوط خلر با جو )به میزان 

درصد( می باشد. این امر می تواند بیانگر مزیت  35میزان 

ین گیاه علوفه ای با یوالف باشد. به کشت مخلوط ا

طوریکه، در هر دوسال آزمایش، باالترین متوسط 

عملکرد کشت مخلوط از تیمار مخلوط خلر و یوالف 

کیلوگرم در هکتار( بدست آمد. بر اساس  1641و  0099)

میانگین دو سال، بیشترین عملکرد مخلوط از 

( و کیلوگرم در هکتار 0121خلر ) %12-جو %92تیمارهای

کیلوگرم در هکتار( بدست  0144خلر ) %12-یوالف 92%

 آمد. 

 

 تجزیه واریانس عملکرد علوفه خلر برای کشت های خالص و مخلوط -2جدول

 میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 1 ** 31 /8421933 (Yسال )

 13/321112 4 1خطای 

 8 ** 11 /5316035 (Tتیمار )

(Y) * (T) 8 ** 15/060930 

 14/60561 36 0خطای 

 66/10  ضریب تغییرات )%(
 باشد.می درصد و عدم معنی دار 1و  1: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال  nsو * ، ** 

 

 غالتعملکرد علوفه خشک 

نتایج تجزیه واریانس عملکرد علوفه خشک گراس  

( نشان داد که بین تیمارهای خالص و مخلوط 4ها )جدول 

درصد اختالف معنی دار وجود دارد.  1در سطح احتمال 

همچنین اثر سال برای همه گرامینه ها  و اثر متقابل تیمار 

درصد معنی  1در سال فقط برای یوالف در سطح احتمال 

( نشان داد که با 1ه میانگین ها )جدول دار شد. مقایس

افزایش نسبت خلر در مخلوط، عملکرد علوفه گرامینه 

نسبت به کشت خالص هر یک از آنها به طور معنی دار 

 کاهش می یابد.
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 میانگین دو سالمیانگین عملکرد علوفه خشک خلر )کیلوگرم در هکتار( در دوسال آزمایش و  -3جدول 

 (kg.ha-1) خلرعملکرد علوفه خشک 
 نوع کشت

 1384سال  1381سال  میانگین دو سال

 a4519  a3955 a1642 کشت خالص خلر 

 e1069  fg1288  de 1436 122 %  + خلر % 01جو 

 cd1685  de1331  c0263 122 %  + خلر % 12جو 

 b0121  c0216   b0884 92 %  + خلر % 12جو 

 cde1101  ef1010  cd1589 122 %  + خلر % 01یوالف 

 c1913  d1461  c0161 122 %  + خلر % 12یوالف 

 b0144  b0012  b0959 92 %  + خلر % 12یوالف 

 f965  h503  e1211 122 %  + خلر % 01تریتیکاله 

 e1396  g819  cd1914 122 %  + خلر % 12تریتیکاله 

 de1406  g843  cd1829 92 %  + خلر % 12تریتیکاله 

 درصد است.  1در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار بین تیمارها در سطح احتمال 

 

بیشترین عملکرد علوفه خشک در تیمارهای کشت       

ترتیب به  بهدر سال های اول و دوم خالص و مخلوط 

 در بین تیمارهایتعلق داشت.  و یوالف تریتیکاله انگیاه

بیشترین عملکرد علوفه در سال اول کاشت،  کشت مخلوط

 %01- جو %122های مربوط به تیماربا اختالف معنی دار 

خلر  %01-تریتیکاله %122( و سپس تیمار 6099) خلر

در سال دوم بیشترین  بود. کیلوگرم در هکتار( 6118)

خلر  %01-تریتیکاله %122عملکرد علوفه در تیمارهای 

خلر  %12-یوالف %92کیلوگرم در هکتار( و  6212)

لیتورجیدیس لوگرم در هکتار( مشاهده گردید. کی 6022)

نتیجه گرفتند که بیشترین عملکرد نیز ( 0211و همکاران )

ت بدس علوفه در کشت مخلوط نخود و غالت از تریتیکاله

کمترین عملکرد مخلوط در سال های از طرف دیگر، آمد.  

-یوالف %122اول و دوم به ترتیب مربوط به تیمارهای

-تریتیکاله %122و کیلوگرم در هکتار( 1109خلر ) 12%

کیلوگرم در هکتار( بود. در تمام  4065خلر ) 12%

تیمارهای مخلوط با افزایش سهم گیاه خلر از عملکرد 

کاسته شد. در واقع با افزایش سهم هر یک از  غلهعلوفه 

اجزای مخلوط رقابت بر سر کسب منابع محدود در 

ه و از عملکرد آشیان اکولوژیکی گونه ها افزایش یافت

(. 0225می شود )دیما و همکاران سیستم مخلوط کاسته 

می ( مشخص 1مقایسه میانگین ها )جدول با توجه به 

رد به سال دوم از عملکدر سال اول نسبت  غالتشود که 

ه می تواند ب که این امر علوفه بیشتری برخوردار هستند 

علت شرایط محیطی مطلوب، حاصلخیزی بیشتر خاک و 

دریافت باالی تشعشعات فتوسنتزی باشد )جوانمرد و 

(. بر اساس میانگین دو سال، روند 0211همکاران 

بود.  1384تغییرات عملکرد علوفه گراس ها مشابه سال 

ا ببه طوریکه، بیشترین عملکرد علوفه سیستم مخلوط 

 یوالفمربوط به کشت مخلوط خلر و درصد  02اختالف 

 بود.  

 

 در کشت خالص و کشت های مخلوط غالتتجزیه واریانس مرکب عملکرد علوفه  -4جدول 

 میانگین مربعات
 منابع تغییر درجه آزادی

 عملکرد علوفه جو عملکرد علوفه یوالف علوفه تریتیکالهعملکرد 

 (Yسال ) 1 35/312619 ** 65/09194020 ** 24/11351020 **

 1خطای  4 93/105236   86/340112 15/101094



 21                                                                  (....Lathyrus sativus Lعملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر)

 (Tتیمار ) 3 24/0163061 ** 09/0005462 ** 49/4512151 **
ns 24/84120 ** 65/0301961 ns 35/121245 3 (Y) * (T) 

 0خطای  10 12/41141 21/143631 00/64941

 ضریب تغییرات )%(  14/3 46/1 40/4

 می باشد. درصد و عدم معنی دار 1و  1: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال  nsو * ، ** 

 

 عملکرد کل علوفه خشک

نتایج تجزیه واریانس برای عملکرد کل علوفه 

( نشان می دهد که نسبت های مختلف 6)جدول خشک 

درصد اختالف معنی دار دارند. مقایسه  1کشت در سطح 

( نشان داد که کشت های مخلوط 5میانگین ها )جدول 

نسبت به کشت های خالص هر یک از گیاهان مورد 

تری عملکرد اغلب در بررسی برتری نشان دادند. این بر

واد غذایی قابل دسترس ارتباط با استفاده بیشتر از م

( و نور 1881نیمجی (، آب )1884رساریو )چودهوری و 

( یا استفاده مؤثرتر از یک واحد 1883)واتیکی و همکاران 

 (.1881و نیمجی  1882مصرفی از منابع است )ویلی 

 

 

 

 ت های خالص و مخلوط برای هر سال و میانگین دو سالمقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک گراس ها در کش -5جدول  

 (kg.ha-1(عملکرد علوفه 
 نوع کشت

 1384سال  1381سال  میانگین دو سال

 a6822  a6982  a6812 کشت خالص جو 

 b6239  b1599  b6099 122 %  + خلر % 01جو 

 c1411  c1036  c1666 122 %  + خلر % 12جو 

 c1198  bc1191  c1185 92 %  + خلر % 12جو 

 ab5025  a5241  a5352 کشت خالص یوالف 

 bc6651  c1314  b6181 122 %  + خلر % 01یوالف 

 c6040  d4581  c1109 122 %  + خلر % 12یوالف 

 d5631  b6022  b6181 92 %  + خلر % 12یوالف 

 a6892  a6212  a5812 کشت خالص تریتیکاله 

 b1944  b1168  b6118 122 %  + خلر % 01تریتیکاله 

 c1250  c4065  c1993 122 %  + خلر % 12تریتیکاله 

 c1131  c4395  c1992 92 %  + خلر % 12تریتیکاله 

 درصد است.  1در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار بین تیمارها در سطح احتمال 

 

 و علوفه مخلوط در سال اولکل بیشترین عملکرد  

)به ترتیب  خلر %12-یوالف %92 آزمایش از تیمار دوم

 %92تیمار کیلوگرم در هکتار( و سپس   9412و  8268

کیلوگرم در   5185و  9181به ترتیب  خلر %12 -جو

کمترین عملکرد علوفه در هر دو سال هکتار( ثبت گردید. 

داشت. بر اساس میانگین دو  به تیمار خالص خلر تعلق

با اختالف معنی  سال بیشترین عملکرد کل علوفه خشک

 9542) خلر %12 -یوالف %92مخلوط  های از تیماردار 

کیلوگرم  9284) خلر %12-جو %92 و کیلوگرم در هکتار(

ج مربوط به دو نتای ،به طور کلی. بدست آمد در هکتار(
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و  یوالفمی دهد که کشت مخلوط سال آزمایش نشان 

خلر در نسبت های مختلف این آزمایش دارای بیشترین 

عملکرد نسبت به سایر گرامینه ها بود. این امر می تواند 

ابل در استفاده از منابع ق یوالفبه دلیل باال بودن پتانسیل 

(. 0214دسترس و در نتیجه تولید علوفه باشد )روزبهانی 

ل مشخص سا با توجه به میانگین عملکرد کل علوفه دو

ر در خل با جوشد که متوسط عملکرد کشت مخلوط 

مقایسه با کشت های خالص خلر، و کشت های مخلوط 

بیشتر  %14و  %0، %39به ترتیب  تریتیکالهو  یوالف خلر با

( 0213و همکاران ) ته های صادقپوراین نتایج با یاف بود.

به طور کلی، می توان گفت که کشت مطابقت می کند. 

مخلوط گیاهان با سیستم های ریشه ای متفاوت و به تبع 

آن استفاده مطلوب از منابع محیطی موجب افزایش 

عملکرد مخلوط نسبت به کشت خالص شده است )المعی 

 (.0210هروانی 

 

 علوفه درکشت های خالص و مخلوطتجزیه واریانس مرکب عملکرد کل  -6جدول 

 درجه آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 عملکرد پروتئین کل علوفه پروتئین خام کل علوفه عملکرد کل علوفه

 1 ** 59/34241112 ** 12 /18 *39/336625 (Yسال )

 14/03833 33/65 90/893540  4 1خطای 

 10 ** 14/1231640 ** 61/0624 **56/192604 (Tتیمار )

(Y) * (T) 10 ** 40/954966 ** 50/051 **63/08619 

 00/4054 08/01 11/149135 49 0خطای 

 41/9 18/4 12/1  )%( تغییرات ضریب
 می باشد. درصد و عدم معنی دار 1و  1: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال  nsو * ، ** 

 

 (1CPکل علوفه )پروتئین خام 

میزان پروتئین خام یکی از مهمترین خصوصیات  

کیفی گیاهان علوفه ای است و در بیشتر تحقیقات به 

منظور ارزیابی کیفیت علوفه در زمان برداشت استفاده 

با توجه به نتایج (. 0228 شده است )یولکو و همکاران

( مشخص گردید بین تیمارهای 6تجزیه واریانس )جدول 

درصد  1مختلف از نظر صفت پروتئین خام کل در سطح 

اختالف معنی دار وجود دارد. همچنین اثر سال و اثر 

درصد  معنی دار بودند.  1متقابل تیمار در سال در سطح 

بیشترین میزان پروتئین خام در هر دو سال آزمایش 

گرم در  110و  111ربوط به تیمار کشت خالص خلر )م

کیلوگرم ماده خشک( و کمترین آن در سال اول مربوط 

گرم در کیلوگرم ماده خشک(   59به کشت خالص یوالف )

گرم  55و در سال دوم مربوط به کشت خالص تریتیکاله )

این، عالوه بر  (.5)جدول  در کیلوگرم ماده خشک( بود

                                                           
1-Crude protein 

در تیمارهای مخلوط افزایشی با میزان پروتئین خام 

خلر به طور محسوسی افزایش  تافزایش نسبت کاش

 اما تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نگردید. یافت، 

نتایج مشابهی در آزمایش کشت مخلوط نخود و غالت 

( گزارش شده 0211توسط لیتورجیدیس و همکاران )

( در 0219والکوسترجیوس و همکاران ) است. همچنین، 

بررسی کشت مخلوط نخود قرمز با گندم و یوالف اظهار 

داشتند با افزایش سهم نخود، میزان پروتئین تیمار 

 حاضر مقایسه در پژوهشمخلوط افزایش پیدا کرد. 

میانگین دو سال آزمایش نشان داد که بیشترین میزان 

از  لوط در بین تیمارهای مخ پروتئین خام علوفه

کیلوگرم ماده گرم در  132خلر ) %12-یوالف %92تیمار

گرم در  109خلر ) %12-جو %92 خشک( و سپس تیمار

، می توان . به طور کلیآمدکیلوگرم ماده خشک( بدست 

ل به دلیتیمارهای مخلوط این ود که در چنین استنباط نم
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وژن خاک توسط گرامینه و در باال بودن قدرت جذب نیتر

زایش تثبیت نیتروژن اتمسفری توسط خلر میزان افنتیجه 

(. 0215بود )جوانمرد و همکاران  پروتئین خام بیشتر

با توجه به میانگین دو سال آزمایش به طور  همچنین،

متوسط بیشترین میزان پروتئین خام علوفه مربوط به 

گرم در کیلوگرم ماده  101خلر )-جوتیمارهای مخلوط 

 خشک( بود. 

 

 (1CPYپروتئین خام کل علوفه )عملکرد 

پروتئین نقش مهمی در فرایندهای بیولوژیکی ایفا  

می کند و برای رشد دام ها و تولید شیر ضروری می 

باشد. بنابراین، یکی از اهداف کشت مخلوط لگوم ها و 

گرامینه ها افزایش عملکرد پروتئین خام علوفه تولیدی در 

همکاران  واحد سطح   می باشد )استریدهورست و

(. نتایج تجزیه واریانس مرکب مربوط به عملکرد 0229

(  نشان می دهد که اثر 6پروتئین خام علوفه )جدول 

الگوی کشت و اثر متقابل سال در تیمار در سطح احتمال 

درصد معنی دار می باشد.  اما اثر سال در سطح  1

احتمال پنج درصد معنی دار گردید. در این پژوهش 

رد پروتئین خام در هر دو سال آزمایش و بیشترین عملک

 %92( به ترتیب به تیمارهای5میانگین دو سال )جدول 

خلر تعلق داشت. دلیل  %12 -جو %92خلر و %12-یوالف

این امر را می توان به عملکرد علوفه و قدرت جذب 

نیتروژن باالی گیاهان جو و یوالف نسبت داد. همچنین 

ذب زیاد نیتروژن خاک می توان اظهار داشت در نتیجه ج

توسط گرامینه و رقابت، میزان تثبیت نیتروژن اتمسفری 

توسط گیاه لگوم افزایش می یابد )جوانمرد و همکاران، 

خلر  %12 -جو %92(. تیمارهای مخلوط 1380

خلر  %12 -یوالف %92کیلوگرم در هکتار( و 1248)

درصد  39کیلوگرم در هکتار( با ترتیب به میزان  1136)

درصد عملکرد پروتئین خام بیشتری در مقایسه با  43و 

کشت خالص جو و یوالف داشتند. صادقپور و همکاران 

( در آزمایش کشت مخلوط نخود و یونجه نشان 0213)

 122دادند تیمارهای مخلوط افزایشی نخود و یونجه )

 9و  12یونجه( به میزان  02-جو 122یونجه و  42-جو

شتری در مقایسه با کشت درصد عملکرد پروتئین خام بی

خالص جو تولید کردند. کمترین میزان عملکرد پروتئین 

در هر دو سال آزمایش و نیز میانگین دو سال از کشت 

خالص تریتیکاله بدست آمد. لیتورجیدیس و همکاران 

( در بررسی کشت مخلوط نخود و برخی غالت 0211)

در  میکساله نتیجه گرفتند که بیشترین عملکرد پرئتئین خا

هکتار از تیمارهای کشت خالص تریتیکاله و کشت مخلوط 

نخود تولید شد. همچنین، در آزمایش دیگری -تریتیکاله

 %51( نتیجه گرفت تیمار مخلوط 1380روزبهانی )

کیلوگرم در هکتار بیشترین  1038خلر با  %01-تریتیکاله

عملکرد پروتئین را دارا بود. به طور کلی، این پژوهش 

ی دهد که در تیمار مخلوط خلر با جو و یوالف نشان    م

به علت استفاده بهتر دو گیاه از منابع قابل دسترس بویژه 

در دوره های بحرانی رشد، جذب عناصر غذایی نیز 

؛ شبیری و 1380بیشتر شده است )جوانمرد و همکاران 

 (.1382همکاران 

 

میانگین عملکرد کل علوفه خشک،  پروتئین خام کل و عملکرد پروتئین خام کل علوفه در دو سال آزمایش و مقایسه  -7جدول 

 میانگین دو سال

 نوع کشت

 عملکرد کل علوفه 

(1-kg.ha) 

 پروتئین خام کل علوفه

(1-g.kg DM) 

 عملکرد پروتئین خام کل علوفه

 (1-kg.ha) 

 سال

1384 

 سال

1381 

 میانگین

 دوسال

 سال

1384 

 سال

1381 

 میانگین

 دوسال

 سال

1384 

 سال

1381 

 میانگین

 دوسال

 e1642  h3955  f4519  a148   a111  a110  cde938  ef621  de502  کشت خالص خلر

                                                           
2.Crude protein yield 
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 d6812  cd6982 cde6822  gh86  h80  i84  fg661  de634  e612  کشت خالص جو

 c5504  cd6995  c5321  cd102  efg129  de114  bc832  c541  bc936  خلر % 01جو +  % 122

 c5508  de6166 cd5149    bc106  cd116  cd101  b851  c561  b952  خلر % 12جو +  % 122

 ab9181  b5185  b9284  b133  c103  bc109  a1146  b810  a1248  خلر % 12جو +  % 92

 cd5352  c5241  c5025  i59  fg120  i82  gh159  cd518  e649  کشت خالص یوالف

 bc5899  cde6621  c5085  h81  de113  gh120  ef532  c512  cde542  خلر % 01یوالف +  % 122

 cd5683  ef6010 cde6853  cd118  d116  de115  bc818  cd501  bcd902  خلر % 12یوالف +  % 122

 a8268  a9412 a9542  c103  b135  b132  a1116  a1116  a1136  خلر % 12یوالف +  % 92

 bc5812  f6212 cde6892  j63  i55  j52  h488  g461  f490  کشت خالص تریتیکاله

 cd5132  f1980 cde6511  fg123  h82  hi86  def559  fg109  e613  خلر % 01تریتیکاله +  % 122

 c5539  g1196  e6460  ef128  g121  fg121  cde945  ef186  de501  خلر % 12تریتیکاله +  % 122

 c5582  g1332 de6162  de114  def128  ef110  bcd980  ef158  cde531  خلر % 12تریتیکاله +  % 92

 درصد است.  1در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار بین تیمارها در سطح احتمال       

 

 (2RY( و عملکرد نسبی )1LERبرابری زمین )نسبت 

به منظور ارزیابی سودمندی کشت مخلوط از  

شاخص نسبت برابری زمین استفاده شد. بر اساس 

 برای عملکرد علوفه خشک سبت برابری زمینن،  9جدول 

 98/2و در سال دوم بین  31/1تا  22/1در سال اول بین 

سال برای تمام این شاخص در هر دو متغیر بود.  41/1تا 

تیمارهای کشت مخلوط مساوی یا بزرگتر از یک بود که 

نشان می دهد در این آزمایش سیستم کشت مخلوط در 

 ده از زمین را بهبودمقایسه با کشت خالص  کارایی استفا

هر دو سال در  LERبیشترین مقدار بخشیده است. 

و خلر  %12-یوالف %92 های مخلوطبه تیمارآزمایش 

می توان چنین استنباط تعلق داشت. خلر  %12 -جو 92%

به علت تفاوت های  در این الگوهای کشتکه نمود 

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی اجزای مخلوط و در نتیجه 

ایجاد اشکوب های مختلف، کارایی استفاده از زمین و 

از طرف دیگر، رقابت  منابع محیطی افزایش می یابد.

گونه ای در مقایسه با تیمارهای درون گونه ای و برون 

بر  مخلوط افزایشی به طور معنی داری کاهش می یابد.

درصد سطح زمین مازاد  34و  42سال  اساس میانگین دو

 برای کشت خالص نیاز است تا عملکردی مشابه کشت

بزرگتر  LERبدست آید. در خصوص  فوق مخلوط های

                                                           
  1-  Land equivalent ration 

  2- Relative yield 

خلوط نمود که در سیستم کشت م اظهاراز یک، می توان 

به دلیل افزایش کارایی استفاده از منابع محیطی و کاهش 

رقابت درون گونه ای، عملکرد هر یک از اجزا در واحد 

(. بر 0211سطح افزایش می یابد )جوانمرد و همکاران 

اساس میانگین دو سال کمترین میزان نسبت برابری 

د و بوخلر و  تریتیکالهمخلوط  متعلق به تیمارهایزمین 

سودمندی در این سیستم های کشت مشاهده هیچگونه 

نشد. در این پژوهش عملکرد نسبی اجزا و مجموع عملکرد 

نسبی با شاخص نسبت برابری زمین مساوی است. با 

( عملکرد نسبی جزء یا 9توجه نتایج بدست آمده )جدول 

نسبت برابری زمین جزء گرامینه ها با افزایش نسبت 

یابد. عملکرد نسبی خلر به غیر از  کاشت خلر کاهش می

در خلر  %12-یوالف %92خلر و  %12-جو %92تیمارهای 

مابقی تیمارهای مخلوط و در هر دو سال آزمایش کمتر 

در سیستم  غالتکه نشان دهنده غالبیت بود  1/2از 

مخلوط می باشد. این نتایج با یافته های دیما و همکاران 

ک با گندم، یوالف ( در بررسی کشت مخلوط ماش0225)

و تریتیکاله مطابقت دارد. بر اساس میانگین دو سال، 

متوسط مقادیر نسبت برابری زمین برای عملکرد علوفه 

خلر  –خلر و جو –های مخلوط یوالف خشک در کشت

( 21/1خلر ) -مخلوط تریتیکاله بیشتر از کشت( 01/1)
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بود، که نشانگر مزیت کشت مخلوط این لگوم علوفه ای 

 می باشد.  و جو والفبا ی

 ( RVTمجموع ارزش نسبی  )

، مقادیر (8)جدول  بر اساس نتایج بدست آمده 

RVT خلر -در سال اول در تیمارهای کشت مخلوط جو

( کمتر از 12:122و 01:122خلر )-( و تریتیکاله01:122)

یک و در بقیه تیمارها بیشتر از یک بود. در سال دوم به 

خلر در بقیه تیمارها -تریتیکالهغیر از تیمارهای مخلوط 

 های بیشتر از یک بود که نشان دهنده سودمندی کشت

بر اساس  می باشد.نسبت به کشت های خالص مخلوط 

میانگین دو سال بیشترین سودمندی اقتصادی از 

 %92( و 34/1خلر ) %12 -والفی %92تیمارهای مخلوط 

 04و  34( بدست آمد، که به ترتیب 04/1خلر ) %12 -جو

درصد افزایش درآمد ناخالص را نسبت به کشت خالص 

بنابراین می توان نتیجه گرفت کشت مخلوط  دارا بودند.

خلر با غالت دانه ریزی مثل جو و یوالف عالوه بر افزایش 

پایداری و ایجاد تنوع در اکوسیستم های زراعی، در 

افزایش درآمد اقتصادی و راندمان استفاده از زمین های 

 می تواند موثر باشد.  به طور قابل مالحظه ای  رزیکشاو

 

 

 

 غله در دو سال آزمایش و میانگین دو سال –مقادیر عملکردهای نسبی و نسبت برابری زمین کشت مخلوط خلر  -8جدول 

LER 

میانگین 

 دوسال

 عملکرد نسبی اجزا

 LER )میانگین دو سال(

1381 

 اجزا عملکرد نسبی

 1381در سال 
LER 

1384 

 عملکرد نسبی اجزا

 تیمارهای مخلوط 1384در سال 

 خلر گراس
 خلر گراس خلر گراس

 خلر % 01جو +  % 122 01/2 81/2 16/1 09/2 94/2 10/1 05/2 99/2 14/1

 خلر % 12جو +  % 122 35/2 90/2 18/1 34/2 56/2 12/1 31/2 58/2 14/1

 خلر % 12جو +  % 92 13/2 91/2 34/1 10/2 91/2 33/1 13/2 91/2 34/1

 خلر % 01یوالف +  % 122 30/2 94/2 16/1 30/2 56/2 29/1 30/2 92/2 10/1

 خلر % 12یوالف +  % 122 39/2 51/2 13/1 39/2 69/2 26/1 39/2 51/2 12/1

 خلر % 12یوالف +  % 92 11/2 94/2 31/1 15/2 99/2 41/1 14/2 96/2 42/1

 خلر % 01تریتیکاله +  % 122 19/2 90/2 22/1 18/2 96/2 21/1 19/2 94/2 20/1

 خلر % 12تریتیکاله +  % 122 33/2 50/2 21/1 04/2 61/2 98/2 09/2 68/2 85/2

 خلر % 12تریتیکاله +  % 92 34/2 54/2 29/1 04/2 53/2 85/2 08/2 54/2 23/1

 در کشت های مخلوط خلر با گراس در دو سال آزمایش و میانگین دو سال RVTمقادیر  -9جدول 

 نوع کشت
 (RVTمجموع ارزش نسبی )

 میانگین دوسال

24/1 خلر % 01جو +  % 122  11/1  85/2  

21/1 خلر % 12جو +  % 122  28/1  21/1  

04/1 خلر % 12جو +  % 92  30/1  15/1  

28/1 26/1 خلر % 01یوالف +  % 122  20/1  

26/1 24/1 خلر % 12یوالف +  % 122  21/1  

46/1 34/1 خلر % 12یوالف +  % 92  00/1  

80/2 خلر % 01تریتیکاله +  % 122  83/2  80/2  

92/2 98/2 خلر % 12تریتیکاله +  % 122  89/2  

95/2 84/2 خلر % 12تریتیکاله +  % 92  21/1  
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 نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نسبت  

برابری زمین در کشت های مخلوط مساوی و یا بیشتر 

از یک بود که این امر بیانگر برتری کشت مخلوط خلر با 

ایش کشت خالص آن دارد. به طور کلی در این آزم

یکساله جو و یوالف  غالتمشخص گردید کشت مخلوط 

خلر به  %12 -مینهگرا %92با خلر در نسبت های کاشت 

علت دارا بودن عملکرد علوفه خشک، میزان پروتئین خام 

و عملکرد پروتئین، نسبت برابری زمین و سودمندی 

 و غالتاقتصادی باال مناسب ترین سیستم های مخلوط 

کاله تریتیمذکور نسبت به غالت می باشند. همچنین،  لگوم

 می شوند.  ترجیح داده
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