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 چکيده

روي  یلهذرت و شنبل كشت مخلوطمختلف تلفیقي و شیمیایي و تاثیر الگوهاي  ،منظور بررسي اثر كودهاي زیستيبه

ار چه باكامل تصادفي هاي بلوك بر پایه طرح شده خرد هايكرت صورتبه يپژوهش ،كمي و كیفي علوفه برخي ازصفات

سطوح  شامل يفاكتور اصل. شدخراسان جنوبي، اجرا  منطقه خضري دشت بیاض استان در 2375در سال زراعي تکرار 

اوره، كود  كود شیمیایيدرصد  51مصرف كود شیمیایي اوره،  درصد 211مصرف  بدون كوددهي، كودي در پنج سطح

در شش  كشت الگوهاي فاكتور فرعي شامل و شیمیایي توصیه شدهكود درصد 51، كود نیتروكسین ونیتروكسینزیستي 

 211درصد شنبلیله،  51درصد ذرت +  211درصد شنبلیله،  65درصد ذرت +  211ذرت،  و خالص شنبلیلهكشت  سطح

وزن عملکرد  ،آزمایشنتایج بر اساس  .بودند درصد شنبلیله 211درصد ذرت +  211درصد شنبلیله و  95درصد ذرت + 

 و ددهيتركیب تیماري انواع كو كشت و الگوي ،دهيكود تیماردار تاثیر معنيتحت  یك درصدتر و خشك ذرت در سطح 

تركیب تیماري انواع  كشت و الگويدار تاثیر معنيتحت  ،یك درصددر سطح شنبلیله وزن خشك عملکرد  و الگوي كشت

ر ب در سطح یك درصد تركیب تیماري انواع كود و الگوي كشتتاثیر الگوي كشت و  .قرار گرفت و الگوي كشت دهيكود

طح پنج در س بر درصد فیبر علوفه و یك درصددر سطح  انواع كودتاثیر . بوددار علوفه معني گیري شدهاندازه صفات كیفي

 بیشترین درصد خاكسترهاي كیفي علوفه نشان داد بررسي شاخص .دار بودمعني بر انرژي ویژه شیردهي علوفه درصد

انرژي ویژه شیردهي میزان ، بیشترین نیتروژن كود شیمیایي درصد 51 كاربردكشت خالص شنبلیله با  از( 25/9)علوفه 

( 75/31قند محلول در آب ) درصد نیشتریب و كود زیستيكاربرد كشت خالص شنبلیله با  ازمگا كالري بر كیلوگرم(  76/2)

ه باعث بهبود كیفیت علوف كشت، الگويدر  لهیشنبل نشان داد كه وجودنتایج  .حاصل شد بدون كوددهيكشت خالص ذرت  از

 تلفیقي يكودده با كاربرد درصد شنبلیله 211 +ذرت  ودرصد شنبلیله  95 +كشت ذرت الگوهاي  مجموع،در  و هشد

 .محسوب شوددر منطقه كشتي ذرت  تكمناسبي براي تواند روش جایگزین مي

 

 تلفیقي، كود زیستي تغذیه الگوي كشت، انرژي ویژه شیردهي، كشت مخلوط افزایشي،کليدی: های واژه
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Abstract  

In order to study the effect of bio, Integrated and chemical fertilizers and inter cropping patterns 

on some qualitative and quantitative forage traits, a split plot based on randomized complete block 

design with four replications was carried out in South Khorasan in 2016. The main factor in five 

fertilizer levels including no fertilizer, 50% nitrogen chemical fertilizer, 100% nitrogen chemical fertilizer, 

nitroxin fertilizer, combined nitroxin fertilizer + 50% chemical fertilizer and sub factor in six levels including 

pure fenugreek, pure maize, additive mixture of 100% maize + 25% , 50% ,75% and 100% of fenugreek were 

considered.According to the results, fresh and dry weight of maize were significantly affected by 

fertilizer treatment, cropping pattern and treatment composition of fertilizers and cropping pattern at 

1%  level. Dry weight of fenugreek was significantly affected by pattern, cultivation and treatment 

composition of different types of fertilizer and culture pattern at 1% level. The effect of culture pattern 

and treatment composition of fertilizers and planting pattern on forage quality traits were significant 

at 1% level. The effect of different types of fertilizers was significant at 1% level on forage fiber and 

that was significant at 5% level on specific net energy of lactation. The highest percentage of ash 

(7.15%) was observed in pure fenugreek culture with 50% nitrogen chemical fertilizer. The highest 

specific net energy lactation (1.92 Mcal.kg-1) was observed in pure fenugreek culture with 

biofertilizer application and the highest water soluble carbohydrate (30.95%) was observed in pure 

maize without fertilization. The results of qualitative forage traits analysis showed that the presence 

of fenugreek in forage composition improves the quality of forage. Based on the study, maize + 75% 

fenugreek and maize + 100% fenugreek cultivation patterns applied by combined fertilization 

method, can be a good alternative to corn cultivation in the region. 

 

Keywords: Additive Intercropping, Bio Fertilizer, Cropping Pattern, Integrated Nutrition, Nutrition Specific 
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 مقدمه

پرنهاده كه همراه كاهش تنوع سیستم كشت 

 ،زیستي، زوال منابع و مصرف بیشتر انرژي فسیلي است

مشکالت زیست محیطي زیادي بهمراه داشت كه سبب 

 طرح موضوع كشاورزي پایدار و ارگانیك گردید

كشاورزي پایدار تلفیقي از (. 6123)استولتز و همکاران 

ظر تواند در بلتد مدت از ندانش و مدیریت است كه مي

بیولوژیك، زیست محیطي و اقتصادي، ارزش افزوده 

از راهکارهاي حركت به سمت مطلوبي ایجاد نماید. 

-كارگیري مخلوطي از گیاهان گونهبه ،كشاورزي پایدار

تلف در زراعت است خهاي مهاي مختلف ارقام و ایزوالین

 مهم عوامل از یکي (.6118)استرایدهورست و همکاران 

 دامي، تولید مواد و دامداري توسعه در كننده محدود

 طوريبه  .است كشور دام تغذیه منظور به علوفه تأمین

توجهي  قابل رقم ايعلوفه هايدانه و علوفه واردات كه

 لحاظ، بدین. دهندمي تشکیل را كشور وارداتي اقالم از

-مي احساس بیشتر روز به روز علوفه تولید ضرورت

  (.6123مجیدیان و اصفهاني ) شود

 كه ايفزاینده اهمیت دلیل( به.Zea mays Lذرت )

كه  ايگسترده سازگاري و داشته دام و تغذیة انسان در

 از یکي دارد، گرمسیري و هوایي معتدل و آب مناطق با

 و شود )یزدانيمحسوب مي راهبردي زراعي گیاهان

ایران محسوب شده  غله مهم در ذرت یك (.6117همکاران 

قرار  برنج و گندم از پس جهاني تولید در سوم رتبه و در

 و علوفه براي مصرف گیاه این دارد. امروزه كشت

است  یافته افزایش ایران در دانه تولید منظور به همچنین

  (.6128)نوركي و همکاران 

( .Trigonella foenum-graecum Lشنبلیله )

توانایي  دلیل به كه است بقوالت تیره از یکساله گیاهي

تواند مي نیتروژن كننده تثبیت هايباكتري با همزیستي

 .تولید كند را خود استفاده مورد نیتروژن از زیادي بخش

 و منفرد گلهایي با مترسانتي 51 تا 21 ارتفاع به گیاه این

 است، ايتا قهوه زرد آن هايمیوه رنگ كه روشن رنگ به

 گیاه عنوانبه و ایران گیاه این منشاء .شودمي دیده

 نام به آلکالوئیدي آن داراي دانه .دارد كاربرد داوریي

-مي روغن و پروتئین تركیبهاي موسیالژي، تریگونیلین،

هاي شنبلیله براي همچنین دانه (.6122امیدبیگي ) باشد

رود. این گیاه پتانسیل مناسبي افزایش شیر دام به كار مي

-یهكیفیت تغذاي با عنوان یك گیاه علوفهجهت استفاده به

 (.6112اي باال را دارد )ریاست و نصیرزاده 

در بسیاري از مناطق دنیا پذیرفته شدن كشت 

-مخلوط به عنوان جزیي مرسوم از مدیریت اكوسیستم

تواند هاي زراعي ثابت كرده است كه این نوع كشت مي

مزایاي مشخصي را بر حسب درجه تنوع در زمان و 

 (.6112و همکاران  سیدیتورگای)المکان داشته باشد 

عنوان سیستم متنوع یك روش كشت كشت مخلوط به

جدید در تولید گیاهان نیست. بلکه یك سیستم قدیمي 

زراعي است كه در برخي مناطق جهان به ویژه در شرایط 

تحقیقات  (.2771)ویلي  گرمسیري قابل استفاده است

ها با سایر زراعي نشان داده كه كشت مخلوط لگوم

به عنوان یك استرتژي با دوام جهت افزایش گیاهان 

)كانتریراس گویا و همکاران  باشدكیفیت علوفه مي

تاكنون تحقیقات زیادي در رابطه با تاثیر كشت  (.6117

مخلوط بر بهبود كیفیت علوفه انجام شده است افزایش 

كیفیت علوفه جو و یونجه یکساله از جمله این مطالعات 

از  اريیدر بس(. 6122ان مي باشد)صادقپور و همکار

گونه از  كیكشت مخلوط، اجزاي مخلوط را  هايشیآزما

دهند كه در يم لیتشک انیگونه از گندم كیبقوالت و 

ي برتركشت خالص موارد عملکرد آنها نسبت به  شتریب

 ذرت چه اگر (.6112و همکاران  سیدیتورگایدارد )ال

 اما دارد، باالیي ماده خشك تولید توانایي ،ايعلوفه

 آن خام محتواي پروتئین بودن پایین ،ذرت اصلي مشکل

 تولید جهت گیاه (. این6117اسکندري و قنبري است )

باالست  پروتئین تولید با گیاهي سیلویي نیازمند علوفه

 برطرف هالگوم با مخلوط ذرت كشت با مشکل این كه

 و ماده خشك عملکرد داراي ايذرت علوفه .شودمي

انرژي باالیي است كه ارزش غذایي آن مربوط به قابلیت 
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  باشدميهضم بوده اما داراي پروتئین خام پاییني 

   .(2777كوسیکانکویي و الئور )

 آوردن دستبه براي مهمي نقش مدیریت كود

 وريبهره افزایش منظوربه .كندایفا مي مطلوب عملکرد

 از استفاده با است ممکن مواد مغذي مدیریت عملکرد،

 آید دستبه مصرف و كم زیستي كودهاي آلي، منابع

كاربرد كودهاي زیستي در  .(6116سینگ و همکاران )

مرور با توجه به ههاي اخیر كاهش یافت. اما بدهه

رویه كودهاي شیمیایي مشکالت ناشي از مصرف بي

عنوان یك ركن اساسي استفاده از كودهاي زیستي به

 زي مجدداً مطرح شده استتوسعه پایدار كشاور

 و پذیر تجدید منابع از استفاده .(6113آلکساندرتوس )

-مي پایدار كشاورزي اصول اساسي از یکي ورودي،

 محصول وريحداكثر بهره به رسیدن به قادر كه باشد

 (.6118كیزیلکایا ) شودمي محیطي زیست خطر حداقل و

 مخلوط در كشت شده انجام پژوهشیك  نتایج

 زیستي تلفیقي كودهاي كاربرد كه داد نشان سویا و ذرت

 مصرف دو گونه، عملکرد افزایش ضمن شیمیایي و

سلیم و ) ه استداد كاهش نیز را شیمیایي كودهاي

( در تحقیق بر روي 6122آیوال ومکندي ) .(6122همکاران 

كشت مخلوط ذرت و كاساوا گزارش كردند كه باالترین 

تلفیقي كودهاي ارگانیك  عملکرد ماده خشك ذرت از تیمار

 در كودهاي زیستي از استفاده و شیمیایي حاصل شد.

 هايموفقیت سیستم احتمال، مخلوط كشت هايسیستم

-بهره با كه رسدنظر ميبه چنین .دهدمي افزایش را تلفیقي

 افزایش ضمن كشت مخلوط در زیستي كودهاي از گیري

 شیمیایي كودهاي كاهش مصرف و خاك خیزيحاصل

 را گیاهان كیفي و كمي افزایش عملکرد انتظار توانمي

 و یا زیستي كودهاي داده نشان تحقیقات نتایج. داشت

 پایدار محصول تولید براي تنهایي به شیمیایي كودهاي

 موارد در اكثر و شوند واقع مفید توانندنمي كشاورزي

  كودهاي شیمیایي مکمل عنوان به زیستي كودهاي

 هاي كشاورزينظام در را تولید پایداري تواندمي

ومویایابانتو و  6122)سلیم و همکاران  كنند تضمین

 (.6123همکاران

 هاي كشاورزي پایداربا توجه به گسترش سیستم

 زیستي برشیمیایي و نیاز به شناخت تاثیر كودهاي  و

ین ا ،عملکرد كمي و كیفي گیاهان در الگوي كشت مخلوط

با هدف اثر الگوي كشت مخلوط بر روي برخي پژوهش 

منابع یقي تلفبررسي تاثیر  وكمي و كیفي علوفه ویژگیهاي 

بر عملکرد ذرت و  نیتروژن زیستي و شیمیایيكود 

 .به اجرا در آمدمخلوط افزایشي  در الگوي كشتشنبلیله 

 

 هامواد و روش

 55در  2375این آزمایش در سال زراعي 

-منطقه خضري دشت ،ان قائنكیلومتري شمال شهرست

دقیقه شمالي و  6درجه و  32بیاض با عرض جغرافیایي

دقیقه شرقي و ارتفاع  82درجه و  58طول جغرافیایي 

هاي خرد شده بر متر از سطح دریا بصورت كرت 2535

هاي كامل تصادفي با چهار تکرار اجرا پایه طرح بلوك

(، nfشد. سطوح كودي شامل بدون كوددهي نیتروژن )

درصد بصورت اوره  51كود شیمیایي نیتروژن بمیزان

(f50 كود شیمیایي نیتروژن بمیزان ،)درصد بصورت 211

 -(، كود زیستي نیتروكسین )آزوسپوریلیومf100اوره )

درصد كود  51( وكود تلفیقي نیتروكسین +bfازتوباكتر( )

( بعنوان فاكتور اصلي و الگوي كشت شامل، cfشیمیایي )

(، C2(، كشت خالص ذرت )C1بلیله )كشت خالص شن

(، C3درصد شنبلیله )65درصد ذرت +  211كشت مخلوط 

(، C4درصد شنبلیله )51درصد ذرت +  211كشت مخلوط 

(، C5درصد شنبلیله )95درصد ذرت +  211كشت مخلوط 

درصد شنبلیله 211درصد ذرت +  211كشت مخلوط 

(C6بعنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شدند. مسا )ت ح

 7متر مربع و مساحت كرتهاي قرعي  52هاي اصلي كرت

هاي فرعي )بجز كشت متر مربع بود. در تمامي كرت

-خط ذرت كشت شد. فواصل بین كرت 2خالص شنبلیله(، 

متر  6ها متر و فاصله بین بلوكسانتي 21هاي اصلي 

 912لحاظ شد. رقم ذرت مورد آزمایش سینگل كراس 
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درصد و  88( با قوه نامیه دشت مغان )شركت سبزآوران

درصد و رقم شنبلیله از نوع شنبلیله تیپ  78خلوص 

درصد و 79یکساله )پاكان بذر اصفهان( با قوه نامیه 

درصد بود. نسبت بذور شنبلیله براي هر كرت 76خلوص 

گرم  36 ،فرعي با لحاظ نمودن قوه نامیه و خلوص بذر

( و درصد51گرم ) 22درصد(، 95گرم ) 62درصد(، 211)

درصد( بودند. در هر كرت فرعي با محاسبه 65گرم ) 8

بذر  635انجام شده بر اساس قوه نامیه و خلوص تعداد 

ذرت كشت گردید. با توجه به آزمایش خاك )جدول 

( و نیاز غذایي ذرت كه گیاه اصلي در این 2شماره 

كیلوگرم نیتروژن  251آزمایش در نظر گرفته شد، مقدار 

كیلوگرم اوره در هکتار( مد نظر  331خالص در هکتار) 

درصد كود شیمیایي 51قرار گرفت. كه براي تیمارهاي 

گرمي( و براي تیمارهاي  311نوبت  3گرم ) 711مقدار 

گرمي(  211نوبت  3گرم ) 2811درصد مقدار211

با توجه به همچنین  كوددهي دستپاش اعمال گردید.

 تسفاف سوپر هکتار در كیلوگرم 611 مقدار آزمایش خاك

سولفات پتاسیم پیش از هکتار در كیلوگرم 211 و تریپل

  كشت به تمام زمین داده شد.

  

 نتايج آزمايش تجزيه خاک مزرعه   -1جدول 
 كل ازت

(%) 

 پتاس

(1-mg.kg)   

 فسفر

(1-mg.kg)   

 رس

(%) 

 سیلت

(%) 

 شن

(%) 

بافت 

 خاك

 آهك

(%) 

 گچ

(%) 

ماده  

 آلي

(%) 

هدایت 

 الکتریکي

(1-mS.cm) 

اسیدي

 ته

درصد 

 اشباع

 2/32 76/9 6/3 17/1 17/2 2/25 لومي 2/27 5/68 2/66 22/3 2/295 162/1

 

بذور شنبلیله مورد استفاده در آزمایش با 

تلقیح گردیده  (Sinorhizobium meliloti)ریزوبیوم 

درصد و صمغ عربي( و سپس در 61)مخلوط آب قند 

سایه خشك شدند. بذور ذرتي كه باید بصورت زیستي 

ار كود زیستي و تیمار كود زیستي + )تیم شدندتیمار مي

تر و ازتوباكدرصد كود شیمیایي( با نیتروكسین مایع )51

(  بطور بذر مال مخلوط و تلقیح شده و آزوسپیریلوم

 سپس در سایه خشك گردیدند.

كشت در نیمه خرداد ماه انجام شد و پس از كاشت 

بالفاصله جهت جوانه زني موثر آبیاري صورت گرفت. 

روز آبیاري بصورت نشتي انجام شد.  8له سپس به فاص

در طول دوره داشت از هیچگونه سم یا علفکش در این 

پژوهش استفاده نگردید. ولي وجین بصورت دستي در 

 دو مرحله صورت پذیرفت. 

                                                 
1 Near Infrared Spectroscopy 
2 Crude Fiber 
3 Acid Detergent Fiber 

كه این  صورت گرفتشهریور ماه  66برداشت در 

 مرحله انتهاي دوره رشد شنبلیله و مرحله خمیري شدن

گیري وزن اندازه ،پس از برداشتذرت بود.  دانه

 28ها در آون بمدت نمونه سپس گرفت.انجام  گیاهانتر

وزن و درجه سانتیگراد خشك گردیدند 91ساعت با دماي 

بندي و بسته ،ها آسیابنمونه شد. گیرياندازه خشك

هاي بدست آمده به موسسه گذاري گردیدند. نمونهنشانه

قال یافت و مورد انتكشور تحقیقات جنگلها و مراتع 

آنالیزهاي كیفي با دستگاه طیف سنجي فرا مادون 

گیري شده ( قرارگرفت. صفات كیفي اندازه2NIRقرمز)

درصد فیبر غیر قابل  ،(6CF)براي علوفه شامل درصد فیبر

درصد فیبر غیر قابل  ،(3ADF)حل در شوینده هاي اسیدي

درصد قند محلول در  ،(2NDF)حل در شوینده هاي خنثي

همچنین میزان  .بود (2ASH)درصد خاكستر ،(5WSC)آب

4 Neutral Detergent Fiber 
5 Water Soluble Carbohydrate 
6 Ash 
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 انرژي شیردهي علوفه نیز بطریق محاسباتي بدست آمد

    .(6112یدیس و همکاران گایتورال)
NE (2)رابطه  = (1.044 − (0.0119 ∗ ADF)) ∗ 2.205 

با استفاده از  ي حاصل از آزمایشهاتجزیه واریانس داده

 با آزمونمقایسات میانگین تیمارها   ،  SASنرم افزار

LSD   نمودارها با نرم افزارو رسمExcel  .صورت گرفت 

 

 نتايج و بحث

 ذرت و شنبليلهصفات کمي 

بین تیمارهاي كودي مورد استفاده از نظر ارتفاع 

(. بیشترین 6داري وجود داشت )جدول بوته اختالف معني

 211سانتي متر(  با كاربرد  2/616) ارتفاع بوته ذرت

با  سانتي متر( 2/275) و بعد از آندرصد كود شیمیایي 

حاصل شد.  درصد كود شیمیایي 51زیستي+ كاربرد كود 

داري بین تیمارهاي كود از نظر آماري اختالف معني

درصد كود شیمیایي وجود نداشت.  51زیستي و كاربرد 

كمترین  ازدرصد بلندتر  28 بیشترین ارتفاع بوته ذرت

كه در تیمار  بود( سانتي متر 25/292) ارتفاع بوته ذرت

(. دریك تحقیق 2)شکل  مشاهده گردید بدون كوددهي

 و جو كاشت والگوي نیتروژن كاربرد مربوط به تأثیر

دار الگوي كشت و كوددهي بر ارتفاع باقال تاثیر معني

گیاهان اجزاي مخلوط گزارش گردید ) نخزري مقدم و 

 (.6122همکاران 

 مورد مطالعه ذرت کمي صفات برکشت مخلوط  الگویاثر نوع کوددهي و  تجزيه واريانس  -2جدول 

 میانگین مربعات  

 وزن خشك وزن تر وزن هزار دانه ارتفاع بوته  درجه آزادي ابع تغییرمن

 *ns 21/89ns 9223572* 2581292 292/77 3 تکرار

 *2629233 *5722922 **2262/29 **6921/89 2 دهينوع كود

95/291 26 خطاي اصلي  85/22  2215666 367262 

 **ns 23/17ns 8161127** 2253889 32/29 2 الگوي كشت

 **ns 68/9ns 3525185** 962222 33/66 22 الگوي كشت ×كود

38/26 21 خطا فرعي  65/7  212826 86238 

 97/22 82/22 72/22 28/2  (%ضریب تغییرات )

snباشدمي درصد 2و 5دار در سطح احتمال دار، معني، * و ** به ترتیب غیر معني. 

 
 دهي بر ارتفاع گياه ذرتمقايسه ميانگين اثر کود  -1شکل 

nf- شاهد بدون كود دهي نیتروژن، f50- 51 شیمیایي نیتروژن كود دهي درصد، f100- 211 كود دهي شیمیایي نیتروژندرصد، bf-  كود

 كود شیمیایي  درصد 51كود زیستي+  -cf، زیستي

 است LSDدرصد بر اساس آزمون  5دار در سطح احتمال مشترك در هر ستون نشانگر عدم اختالف معني حروف
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وزن هزاردانه بر صفت  دهيكودانواع تیمار  تاثیر

 3/632) بیشترین وزن هزار دانه ذرت. دار بودمعنيذرت 

 و بعد از آن شیمیایي كوددرصد  211با كاربرد  گرم(

. كود زیستي حاصل شد گرم( در كاربرد 8/668)

 2/625)شاهد  تیمارنسبت به بیشترین وزن هزاردانه 

این افزایش وزن در  .درصد بیشتر بود 9/7میزان هب گرم(

 6/2دهي زیستي نسبت به تیمار شاهد مورد تیمار كود

نتایج یك پژوهش نشان داد كه تلقیح  .(6)شکل درصد بود 

بذر با نیتروكسین موجب افزایش وزن هزار دانه رقم 

داري نسبت به بطور معني 912ذرت سینگل كراس 

شرایط بدون تلقیح شد. همچنین اثر كود نیتروژن نیز بر 

دار بود. با افزایش میزان كود وزن هزار دانه معني

ي افزایش یافت. دارنیتروژن وزن هزار دانه بطور معني

كمبود نیتروژن باعث متوقف شدن رشد عنوان گردید كه 

مشهدي و )شود ها ميهاي هوایي به ویژه دانهاندام

دهي به روش كود اثردر این آزمایش  (.6125دخت عباس

ها در افزایش وزن هزار شیمیایي نسبت به سایر روش

 افزایش فراهميرسد نظر ميبه دانه ذرت برتري داشت.

و  وزنسبب افزایش  ،رشد رویشي دورهطي نیتروژن 

گردد )براون و ميگیاه در طي دوره زایشي  پروتئین دانه

افزایش نیز ( 6112داال سانتا و همکاران ) .(6115همکاران 

وزن هزاردانه ذرت را در اثر افزایش كود نیتروژن 

 گزارش نمودند.

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 دهي بر روی وزن هزاردانه ذرتاثر کود مقايسه ميانگين  -2شکل 
nf- شاهد بدون کود دهي نيتروژن، f50- 05 نيتروژنشيميايي  کود دهي درصد، f100- 155 کود دهي شيميايي نيتروژندرصد، bf-  کود

 کود شيميايي  درصد 05کود زيستي+  -cf، زيستي

 است LSDدرصد بر اساس آزمون  0مشترک در هر ستون نشانگر عدم اختالف معني دار در سطح احتمال  حروف

 

دهد وزن تر ذرت تحت تأثیر نشان مي (6)جدول 

گوي كشت و تركیب تیماري نوع كود و الگوي لا نوع كود،

 22211) تر ذرت وزنعملکردبیشترین كشت قرار گرفت. 

در تیمار كشت خالص ذرت با كاربرد  (در هکتارگرم كیلو

كشت مخلوط تیمار آنپس از . مشاهده شد كود تلفیقي

 51زیستي+ كود  كاربرد و لهیدرصد شنبل 65 +ذرت 

كمترین عملکرد وزن تر  .قرار داشت درصد كود شیمیایي

كشت مخلوط در تیمار  كیلوگرم در هکتار( 63651) ذرت

كه با  مشاهده شد شاهددرصد شنبلیله  95ذرت + 

 ،درصد شنبلیله شاهد 65كشت مخلوط ذرت +  تیمارهاي
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ذرت  ،درصد كود شیمیایي 51درصد شنبلیله  211ذرت + 

درصد 211درصد شنبلیله كود زیستي و ذرت +65+

 .داري نداشتشنبلیله كود زیستي تفاوت معني

 نوع كود،وزن علوفه خشك ذرت نیز تحت تأثیر 

 گوي كشت و تركیب تیماري نوع كود و الگوي كشتلا

كیلوگرم  31258) بیشترین وزن خشك ذرت قرار گرفت.

در تیمار كشت خالص ذرت با كاربرد كود  در هکتار(

پس از  .مشاهده گردید درصد كود شیمیایي 51زیستي + 

 كود با كاربرد لهیشنبل درصد 65 +كشت ذرت  الگويآن 

كیلوگرم در  65121)درصد كود شیمیایي  51زیستي + 

 كاربردبا  لهیدرصد شنبل 65 +ذرت كشت  الگوي ،هکتار(

در  لوگرمیك 62293) نیتروژن یيایمیكود ش درصد 51

كود درصد  51 كاربردو ذرت خالص كشت  ،هکتار(

الگوي  و در هکتار( لوگرمیك 62221) نیتروژن یيایمیش

 يستیكود زكاربرد  با لهیدرصد شنبل 95 +كشت ذرت 

كمترین وزن  قرار داشتند. كیلوگرم در هکتار( 63735)

 الگوي درنیز ( در هکتارگرم كیلو 21218خشك ذرت )

كه   .درصد شنبلیله شاهد مشاهده شد 95كشت ذرت + 

درصد 65ي كشت ذرت + هاداري با الگواختالف معني

درصد شنبلیله با كاربرد 51ذرت + شنبلیله ،شنبلیله شاهد

درصد 211ذرت +  ،درصد كود شیمیایي نیتروژن 51

 ذرت ،درصد كود شیمیایي نیتروژن 51شنبلیله با كاربرد 

درصد كود شیمیایي  211با  درصد شنبلیله211+ 

درصد شنبلیله با كود زیستي و الگوي 65ذرت + ،نیتروژن

درصد شنبلیله با كود زیستي نداشت 211 كشت ذرت +

.(3جدول )
 

 وزن تر وخشک ذرت ایکوددهي و الگوی کشت بر ترکيب تيماری -3 جدول

 تيمارهاترکيب  صفات

   (kg.ha-1وزن تر ذرت) (kg.ha-1وزن خشک ذرت)

27221cd 26665cd خالص ذرت 

 بدون كوددهي

26285de 69251ef  +شنبلیله درصد65ذرت 

61725bc 22195bcd  +شنبلیله درصد51ذرت 

21218e 63651f  +شنبلیله درصد95ذرت 

27173cd 22795cd  +شنبلیله درصد211ذرت 

62221b 53851bc خالص ذرت 

 درصد 51كود شیمیایي ازته

62293b 53711bc  +شنبلیله درصد65ذرت 

22223de 32195de شنبلیله درصد51ذرت+ شنبلیله 

29223cd 39295cde  +شنبلیله درصد95ذرت 

23221de 67795ef  +شنبلیله درصد211ذرت 

63971b 56211bc خالص ذرت 

 درصد 211شیمیایي ازتهكود 

63233b 52211bc  +شنبلیله درصد65ذرت 

62933bc 29811bcd  +شنبلیله درصد51ذرت 

62825bc 28611bcd  +شنبلیله درصد95ذرت 

22981de 36211de  +شنبلیله درصد211ذرت 

61523bc 25611bcd خالص ذرت 

 كود زیستي

23678de 67611ef +شنبلیله درصد65ذرت 

61223bc 25111bcd +شنبلیله درصد51ذرت 

63735b 56211bc +شنبلیله درصد95ذرت 

26961de 68111ef +شنبلیله درصد211ذرت 

31258a 22211a خالص ذرت 

درصد  51كود تلفیقي)زیستي+
 شیمیایي(

65121b 55611b  +شنبلیله درصد65ذرت 

28878cd 22211cd  +شنبلیله درصد51ذرت 

62873bc 28611bcd  +شنبلیله درصد95ذرت 

29253cd 38211cde  +شنبلیله درصد211ذرت 

 است LSDدرصد بر اساس آزمون  5مشترك در هر ستون نشانگر عدم اختالف معني دار در سطح احتمال  حروف
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وزن  از ،در الگوي كشتبا افزایش نسبت شنبلیله 

این امر  .شدتر و خشك( در علوفه كاسته وزن ) ذرت

بطور همزمان بدلیل رقابت در استفاده از منابع تواند مي

 نتایج نشان داد كه از طرف دیگر باشد.توسط گیاهان 

باعث بهبود عملکرد وزن تر و خشك  ،كاربرد كود تلفیقي

كه كمترین وزن تر بطوري شود.ذرت در الگوي كشت مي

كاربرد این روش كوددهي مشاهده  باو خشك ذرت 

تحقیقات نشان داد كه استفاده از كودهاي زیستي  نگردید.

باشد. اما در صورت به تنهایي جوابگوي نیاز گیاه نمي

هان عملکرد گیا ،كاربرد تلفیقي كود شیمیایي و زیستي

 (.6126یابد )نقي زاده و همکاران اغلب افزایش مي

در تحقیق بر روي عملکرد علوفه ذرت تحت 

لوبیا چشم  ،)سویا هاهاي مخلوط با لگومشرایط كشت

یشترین بكه بصورت ردیفي كشت شدند.  بلبلي و شنبلیله(

 وزن تر علوفه ذرت مربوط به تیمار كشت مخلوط ذرت

و بعد از آن مربوط به كشت ذرت + لوبیاي چشم بلبلي  +

مربوط به تیمار شاهد بدون وزن تر ذرت كمترین  سویا و

 و پس از آن  مربوط به ذرت + شنبلیله گیاه پوششي

علت كاهش عملکرد علوفه تر ذرت در تیمار  گزارش گردید

شاهد احتماالً بدلیل باال بودن وزن خشك علفهاي هرز 

بر خالف آزمایش ذكر  (.6122است )نظري و همکاران 

ص ذرت همراه با شده كه در آن تیمارهاي كشت خال

تیمار  در آزمایش حاضرعلفهاي هرز)گیاه رقیب( بود. 

كشت خالص ذرت با توجه به وجین صورت گرفته بدون 

رسد نظر ميهب )گیاه رقیب( بودند و وجود علف هرز

ت كشمخلوط در الگوهاي  كه بصورت دستپاش شنبلیله

 روي منابع با بر با ایجاد زیست توده در رقابت ،ندگردید

مشابه علف هرز عمل كرده و باعث كاهش وزن تر  ،ذرت

 . نداذرت در الگوهاي كشت مخلوط گردیده

روي چند كشتي همزمان ذرت  پژوهش دیگريدر 

نخود و گاودانه( با  ،ماش سبز ،خلر ،ها )یونجهلگومبا 

بوته در متر  22تراكم كشت تمام لگوم ها )بجز یونجه( 

د عملکرشیمیایي و بیولوژیکي بر  دهيتاثیر كودمربع و 

تن در  6/56)بیشترین عملکرد علوفه تر ذرت  ،و كارآیي

خلر با  +كشت مخلوط ذرت  مربوط به تیمارهکتار( 

 251تلقیح با ازتوباكتر و مصرف )كود تلفیقي  كاربرد

تن در  6/36)و كمترین مقدار (كیلوگرم در هکتار نیتروژن

و یونجه با كاربرد تیمار كشت مخلوط ذرت در  هکتار(

ارش گز و بدون مصرف كود نیتروژن تلقیح با ازتوباكتر

 (.6125میرزاخاني ) شد

 مداوم سازي رهابا  و زیستي سیستم تلفیقي 

جذب بیشتري نسبت به كود تداوم  باعثنیتروژن 

زماني بهتري بین سرعت شیمیایي شده و در نتیجه هم

آید) جذب و میزان نیتروژن قابل دسترس بوجود مي

 هايسیستم در عملکرد افزایش. (6116كرامر و همکاران 

 نیتروژن بین بیشتر تطابق احتماالً ناشي از تلفیقي، تغذیه

 طوریکهبه باشد،مي گیاه نیازهاي با خاك دسترس قابل

 است، نیتروژن محدود غذایي نیاز كه رشد اوایل در

سایر  در ولي بوده شیمیایي كود از كمتر آنها معدني

 تا جذب شدن، معدني فرآیند تداوم به علت رشد مراحل

 مجابكند) مي پیدا ادامه تريطوالني زمان مدت

بر مبناي آزمایش  (.6129قصرالدشتي و همکاران 

صورت گرفته بیشترین وزن تر و خشك ذرت در سیستم 

 كوددهي تلفیقي بود.  كشت خالص ذرت و كاربرد

دول )جنتایج تجزیه واریانس صفات كمي شنبلیله 

ار دبوته شنبلیله تحت تاثیر معنيرتفاع نشان داد كه ا (2

تركیب تیمار كوددهي و الگوي كشت  قرار گرفت. اما 

ر دابر این صفت معني تیماري انواع كود و الگوي كشت

نبود. در بین تیمارهاي كودي بیشترین ارتفاع بوته گیاه 

سانتي متر( با كاربرد كود زیستي و بعد  8/22شنبلیله )

سانتي متر( با كاربرد كود تلفیقي مشاهده  95/22) از آن

(. بین تیمارهاي الگوي كشت بیشترین ارتفاع 3شد )شکل 

سانتي متر( در كشت خالص شنبلیله  35/27بوته شنبلیله )

مشاهده شد و سایر الگوهاي كشت در یك سطح قرار 

گزارش تحقیقي كشت مخلوط ذرت  (. در2) شکل  گرفتند

دار الگوي كشت و نوع اي و ریحان تاثیر معنيعلوفه
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نتایج مقایسه  ،كوددهي بر ارتفاع ریحان گزارش شد

 بیشترین ،ها  نشان داد كه از نظر الگوي كشتمیانگین

ارتفاع  سانتي متر( 65/22سانتي متر( و كمترین )  28/51)

 الگويدر  وریحان  در كشت خالصترتیب بهبوته ریحان 

درصد ریحان مشاهده شد.  211 +اي كشت ذرت علوفه

هاي ریحان در كشت رسد با افزایش تراكم بوتهنظر ميبه

دلیل افزایش رقابت دو گیاه براي آب به ،مخلوط با ذرت

و عناصر غذایي ارتفاع ریحان در تركیب كشت مخلوط 

ي درصد ریحان كاهش قابل توجه 211 اي +ذرت علوفه

همچنین از نظر نسبت به كشت خالص ریحان داشت. 

 بیشترینها نشان داد نتایج مقایسه میانگین ،كوددهي

ارتفاع   سانتي متر( 78/22سانتي متر( و كمترین)  26/51)

 51همراه در تیمار كود زیستي به ترتیببه بوته ریحان

ت دسهب و تیمار بدون كوددهي درصد كود شیمیایي اوره

تیمار شاهد به علت كمبود مواد غذایي رشد كمتري  .آمد

)كردي و همکاران نسبت به تیمارهاي كودي داشت 

كاربرد توام كودهاي نیتروژن كاني و آلي نسبت  (.6128

ار دباعث افزایش معني ،به كاربرد كودهاي كاني به تنهایي

هنگام و مناسب تامین به ،علتشود كه بهارتفاع بوته مي

تواند باعث افزایش رشد است. كه ميعنصر غذایي 

 رویشي و ارتفاع گیاه و در نتیجه افزایش محصول شود

 .(6116)كاندل و همکاران 

 

 

 مورد مطالعه شنبليله کمي صفاتتجزيه واريانس اثر نوع کوددهي و الگوی کشت مخلوط بر  نتايج-4جدول 

 میانگین مربعات 

 وزن خشك وزن هزار دانه ارتفاع بوته  درجه آزادي بع تغییرامن

 2383ns **1/92 **581/22 3 تکرار

 *1/17ns 21311 **659/22 2 دهينوع كود

28/25 26 خطاي اصلي  175/1  6989 

 **1/18ns 271666 **218/22 2 الگوي كشت

 **ns  1/2ns 8881 35/92 22 الگوي كشت ×كود

26/22 21 خطا فرعي  187/1  6267 

66/22  ضریب تغییرات )درصد(  37/7  25/68  

snباشد.مي درصد 2و 5دار در سطح احتمال دار، معني، * و ** به ترتیب غیر معني 

 

 

 

 ارتفاع گياه شنبليله دهي برمقايسه ميانگين اثر کود  -3شکل 
nf- شاهد بدون كود دهي نیتروژن، f50- 51 شیمیایي نیتروژن كود دهي درصد، f100- 211 كود دهي شیمیایي نیتروژندرصد، 

 bf- كود زیستي ،cf-  +كود شیمیایي درصد 51كود زیستي 

 است LSDدرصد بر اساس آزمون  5مشترك در هر ستون نشانگر عدم اختالف معني دار در سطح احتمال  حروف
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 مقايسه ميانگين اثر الگوی کشت بر ارتفاع گياه شنبليله  -4شکل

C1- كشت خالص شنبلیله، C3-   درصد شنبلیله 65 +درصد ذرت  211كشت مخلوط، C4-   درصد  51 +درصد ذرت  211كشت مخلوط

 درصد شنبلیله 65 +درصد ذرت  211كشت مخلوط   -C6 ،درصد شنبلیله95 +درصد ذرت  211كشت مخلوط   -C5 ،شنبلیله

 است LSDدرصد بر اساس آزمون  5مشترك در هر ستون نشانگر عدم اختالف معني دار در سطح احتمال  حروف

 

 

دار انواع وزن هزار دانه شنبلیله تحت تاثیر معني

الگوي كشت و اثر متقابل آنها قرار نگرفت. وزن  ،كوددهي

تحت تاثیر  پنج درصددر سطح احتمال خشك شنبلیله 

دار انواع كوددهي و در سطح احتمال یك درصد معني

تركیب تیماري انواع دار الگوي كشت و تحت تاثیر معني

وزن خشك  بیشترینقرار داشت.  كود و الگوي كشت

كشت خالص  كیلوگرم در هکتار( در 2825)شنبلیله

 درصد كود شیمیایي 51زیستي +كود كاربرد  باشنبلیله 

در كشت خالص كیلوگرم در هکتار(  3271) ز آنو پس ا

 دست آمدهب كود شیمیایي درصد 211كاربرد باشنبلیله 

( مشاهده كردند كه 6112تورستد و همکاران) .(5جدول )

در كشت مخلوط نواري شبدر سفید و گندم عملکرد شبدر 

در كشت مخلوط نسبت دلیل رقابت بین گیاهان هبسفید 

یافت. در گزارش نتایج یك به كشت خالص كاهش 

كشت مخلوط نواري زنیان و شنبلیله مورد پژوهش در

اعالم شد كه بیشترین عملکرد دانه و بیولوزیك شنبلیله 

ردیف  26در كشت خالص و كمترین در كشت مخلوط 

ر د رسدنظر ميبه دست آمد هردیف شنبلیله ب 2زنیان و 

 منابع تمامي ايگونه كشت خالص بدلیل عدم رقابت بین

 منابع از بوته، هرو قرارگرفته  شنبلیله اختیار موجود در

ه )رضایي چیان بیشترین استفاده را مي نماید دسترس در

  (.6125و همکاران 

درمورد ( 6125رضایي چیانه و همکاران )

كار برده شده در كشت مخلوط زنیان هتیمارهاي كودي ب

و  كه كمترین عملکرد دانه نمودو شنبلیله گزارش 

هي دبیولوژیك در تیمار شاهد و بیشترین در تیمار كود

 درصد  51دهي تلفیقي با نسبت شیمیایي و سپس كود

دست آمد. در هكود زیستي ب همراههبشیمیایي كود 

عملکرد وزن  خشك شنبلیله در نیز آزمایش حاضر 

 ددرصد كو 51) كود زیستي+ استفاده از كود تلفیقي

یشتر ب و كود زیستي از كود شیمیایي شیمیایي نیتروژن(

  .بود
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 نوع کوددهي و الگوی کشت بر وزن خشک شنبليله ترکيب تيماری – 0جدول
 صفت

 وزن خشك شنبلیله تركیب تیمارها

(1-kg.ha) 

5/6269 c خالص شنبلیله 

 بدون كوددهي

2385ef  +درصد شنبلیله65ذرت 

2115gh  +درصد شنبلیله51ذرت 

5/2156 gh  +درصد شنبلیله95ذرت 

5/2236 gh  +درصد شنبلیله211ذرت 

6735bc خالص شنبلیله 

 51كود شیمیایي ازته

 درصد

5/836 h  +درصد شنبلیله65ذرت 

2281de  +درصد شنبلیله51ذرت 

2221ef  +درصد شنبلیله95ذرت 

5/2526 ef  +درصد شنبلیله211ذرت 

3271b خالص شنبلیله 

 211كود شیمیایي ازته

 درصد

5/2329 fg  +درصد شنبلیله65ذرت 

2221ef  +درصد شنبلیله51ذرت 

2195gh  +درصد شنبلیله95ذرت 

5/2229 de  +درصد شنبلیله211ذرت 

3331bc خالص شنبلیله 

 كود زیستي

5/956 h +درصد شنبلیله65ذرت 

5/816 h + درصد شنبلیله51ذرت 

2235ef +درصد شنبلیله95ذرت 

2825de +درصد شنبلیله211ذرت 

2825a خالص شنبلیله 

 51كود تلفیقي)زیستي+

 درصد شیمیایي(

2221gh  +درصد شنبلیله65ذرت 

5/2229 gh  +درصد شنبلیله51ذرت 

5/2739 d  +درصد شنبلیله95ذرت 

2611gh  +شنبلیلهدرصد 211ذرت 

 است LSDآزمون بر اساس درصد  5اختالف معني دار در سطح احتمال عدم نشانگر در هر ستون مشترك  حروف                

 

 صفات کيفي علوفه

( نشان داد درصد فیبر 2تجزیه واریانس )جدول 

دار تیمار كودي، الگوي كشت تحت تأثیر معني ،خام علوفه

. و تركیب تیماري انواع كود و الگوي كشت قرار گرفت

ترتیب ( درصد فیبر به32/63( و كمترین )27/31بیشترین)

كود شیمیایي  درصد 211 در كشت خالص ذرت با كاربرد

نیتروژن و كشت خالص شنبلیله با كاربرد كود زیستي 

 (.9)جدول  حاصل شد

( نشان داد، 2همچمین تجزیه واریانس )جدول 

درصد فیبر غیرقابل حل در شوینده اسیدي ودرصد فیبر 

دار غیرقابل حل در شوینده خنثي علوفه، تحت تأثیر معني

الگوي  دارقرار نداشت اما تحت تاثیر معني تیمار كودي

كشت و تركیب تیماري انواع كود و الگوي كشت قرار 

( درصد فیبر غیر قابل حل در 32/39ند. بیشترین )گرفت

 51شوینده اسیدي در كشت خالص ذرت با كاربرد 

  داركود شیمیایي و بعد از آن بدون اختالف معني درصد
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 ای نيتروژن و کشت مخلوطهای تغذيهانواع سيستمتحت تاثير ذرت و شنبليله  تجزيه واريانس صفات کيفي علوفه  -6جدول 

 ميانگين مربعات 
درجه  بع تغییرامن

 آزادي

فیبر غیر قابل  فیبر

حل در 

شوینده 

 اسیدي

فیبر غیر قابل 

حل در 

 شوینده خنثي

قند محلول در 

 آب

انرژي ویژه  خاكستر

شیردهي 

 علوفه

 1/89ns 2/175 ns 75/63ns 27/22ns 1/63ns 1/1119ns 3 تکرار

 *69/79ns 59/23ns 22/27ns 1/25ns 1/1612 **22/22 2 كود

22/2 26 خطاي اصلي  99/8  32/39  72/2  65/1  1122/1  

 **1/9133 **6/3 **522/25 **551/12 **2162/2 **22/62 5 نوع كشت

 **1/1665 **1/32 **27/72 **52/89 **36/29 **3/76 61 كشت الگو ×كود

21/2 95 خطا فرعي  96/5  65/22  19/5  175/1  112/1  

82/2  (%ضریب تغییرات )  92/21  13/22  98/8  87/2  28/3  

snباشدمي درصد 2و 5دار در سطح احتمال دار، معني، * و ** به ترتیب غیر معني. 

 

درصد  51در كشت خالص ذرت با كود زیستي+ 

( و كشت خالص ذرت با كاربرد 88/32كود شیمیایي )

( مشاهده شد.  96/32درصد كود شیمیایي ) 211

( درصد فیبر غیر قابل حل در شوینده 87/27بیشترین )

ت با كاربرد كود زیستي و بعد خنثي در كشت خالص ذر

دار در كشت خالص ذرت با از آن بدون اختالف معني

( و 32/29درصد كود شیمیایي نیتروژن ) 211كاربرد 

دست آمد. كمترین ( به82/25كشت خالص ذرت شاهد )

( در 96/22اسیدي ) درصد فیبر غیر قابل حل در شوینده

درصد شنبلیله با كاربرد كود  211كشت مخلوط ذرت + 

زیستي وكمترین درصد فیبر غیر قابل حل در شوینده 

درصد شنبلیله  51( در كشت مخلوط ذرت + 85/68خنثي )

كود شیمیایي بود )جدول شماره  درصد 211و كاربرد 

رسد غالت واجد انواع نظر مي(. با توجه به نتایج به9

ها هستند. همچنین فیبرهاي بیشتري نسبت به لگوم

اید. نمكاربرد كود به افزایش فیبر موجود درآنها كمك مي

وجود شنبلیله نیز در الگوي كشت باعث كاهش درصد 

 شود.ميه فیبر علوف

در تحقیق روي كشت مخلوط یونجه یکساله و جو 

درصد(  فیبر خام  2/38اعالم گردید كه بیشترین میزان )

مربوط به كشت خالص جو بود كه با كشت مخلوط  ،وفهعل

داري درصد تفاوت معني 61درصد + یونجه  211جو 

درصد( در آرایش كشت  86/62) مقدارترین نداشت. پایین

خالص یونجه مشاهده شد. چنانچه گیاهان لگوم و 

ت شود نسبگرامینه در تركیب با هم قرار گیرند باعث مي

 )اسماعیلي و همکاران دست آیدمتعادلي از فیبر خام به

در بررسي كشت مخلوط جو با بقوالت یکساله  .(6126

مربوط به كشت  NDFگزارش شد كه كمترین میزان 

نتایج بررسي (. 6117خالص نخود بود )هایل و همکاران 

كشت مخلوط ذرت و خلر نشان داد كمترین الیاف 

نامحلول در شوینده خنثي در كشت خالص خلر و 

)نقي زاده و  دست آمددر كشت خالص ذرت به بیشترین

در كشت مخلوط جو و باقال با افزایش سهم  (.6126گلوي 

باقال در تیمارهاي كشت مخلوط از میزان فیبر غیر قابل 

حل در شوینده اسیدي كاسته شد )نخزري مقدم و 

در تحقیقي گزارش شد كه بیشترین  (6122همکاران 

نثي در كشت خالص مقدار الیاف محلول در شوینده خ

ذرت در مرحله شیري شدن دانه بدست آمد )دهمرده و 

(. در آزمایش كشت مخلوط جو و شنبلیله 6121همکاران 

 بیشترین میزان فیبر غیر قابل حل در شوینده خنثي و فیبر
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 های ترکيبات تيماری برای صفات کيفي علوفه در کشت مخلوط ذرت و شنبليله مقايسه ميانگين  -7جدول 

 صفات تركیب تیمارها

  
 فیبر

%() 

فیبرغیرقابل حل در 

 شوینده اسیدي
%() 

فیبرغیرقابل حل در 

 شوینده خنثي
%() 

 بدون كوددهي

22/62 خالص شنبلیله ef 88/22 h 12/36 gh 

77/69 خالص ذرت b 57/32 a 82/25 abc 

37/62 درصد شنبلیله65ذرت+  bcd 22/62 de 12/32 efg 

22/69 درصد شنبلیله51ذرت+  bc 61def 13/67 i 

72/65 درصد شنبلیله95ذرت+  cd 27/27 ef 12/32 fgh 

92/65 درصد شنبلیله211ذرت+  cde 55/29 fgh 52/31 hi 

 51كود شیمیایي ازته

 درصد

26/65 خالص شنبلیله de 5/22 gh 22/32 fgh 

26/62 ذرتخالص  bcd 32/39 a 36/25 bc 

38/65 درصد شنبلیله65ذرت+  de 22/28 fgh 63/35 fg 

56/62 درصد شنبلیله51ذرت+  bcd 26/66 de 93/21 de 

82/62 درصد شنبلیله95ذرت+  ef 62/27 efg 23/32 ghi 

75/62 درصد شنبلیله211ذرت+  bc 39/62 c 27/38 ef 

 211كود شیمیایي ازته

 درصد

2/62 خالص شنبلیله bcd 22/28 efgh 86/31 hi 

27/31 خالص ذرت a 96/32 a 32/29 ab 

56/65 درصد شنبلیله65ذرت+  de 63/63 cd 77/21 cd 

93/62 درصد شنبلیله51ذرت+  bcd 2/29 fgh 85/68 i 

22/62 درصد شنبلیله95ذرت+  bcd 22/29 fgh 6/32 fgh 

13/65 درصد شنبلیله211ذرت+  ef 27/28 efgh 76/39 efg 

 زیستيكود 

32/63 خالص شنبلیله f 27/22 gh 78/32 fg 

92/65 خالص ذرت cde 28/35 b 87/27 a 

86/62 درصد شنبلیله65ذرت+ ef 37/65 c 22/25 bc 

27/69 درصد شنبلیله51ذرت+ bc 57/27 ef 12/36 gh 

2/62 درصد شنبلیله95ذرت+ ef 26/25 gh 66/35 fg 

98/63 درصد شنبلیله 211ذرت+ ef 96/22 h 63/33 gh 

 51كود تلفیقي)زیستي+

 درصد شیمیایي(

16/69 خالص شنبلیله bc 92/22 gh 73/68 i 

27/69 خالص ذرت bc 88/32 a 7/23 c 

52/62 درصد شنبلیله65ذرت+  bcd 23/28 efgh 2/36 gh 

65/69 درصد شنبلیله51ذرت+  bc 98/62 cd 65/38 ef 

27/69 درصد شنبلیله95ذرت+  bc 66de 96/36 gh 

55/62 شنبلیلهدرصد 211ذرت+  bcd 77/66 cde 69/32 efg 

 است LSDدرصد بر اساس آزمون  0مشترک در هر ستون نشانگر عدم اختالف معني دار در سطح احتمال  حروف
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غیر قابل حل در شوینده اسیدي در كشت خالص جو و 

آن در كشت خالص شنبلیله گزارش گردید كمترین میزان 

عنوان شده كه گیاهان خانواده  (.6122)قنبري و همکاران 

-لگوم در مقایسه با غالت داراي مواد سلولزي و همي

از  (.6126)كوسر و آلبایراك  سلولزي كمتري هستند

كه الیاف نامحلول در شوینده اسیدي و الیاف آنجایي

غیرهاي كاهنده كیفیت نامحلول در شوینده خنثي از مت

باشند. كاهش مقدار این صفات باعث بهبود علوفه مي

كیفیت علوفه خواهد شد و از این نظر كشت مخلوط 

 نتایج این تحقیق (. 6117رسد )ارزاني نظر ميمطلوب به

بنابر این  د.هدمشابهت نشان ميبا موارد ذكر شده 

افزایش تراكم شنبلیله در تركیب كشت مخلوط باعث 

اهش افزایش الیاف و تعدیل این شاخص در علوفه ك

گردد كه به بهبود كیفیت علوفه منجر خواهد تولیدي مي

 شد.

قند محلول ( نشان داد 2تجزیه واریانس )جدول 

الگوي كشت و تركیب  دارتحت تاثیر معني ،در آب علوفه

ین بیشتر ند.تیماري انواع كود و الگوي كشت قرار گرفت

 در كشت خالص ذرتدرصد(  75/31) قند محلول در آب

داري در و پس از آن بدون اختالف معني بدون كوددهي

كود  كاربرد با شنبلیله درصد 211 +كشت ذرت  الگوي

 درصد 51 +ذرت كشت  الگوي ،درصد( 29/31زیستي )

 نیتروژن شیمیایيكود درصد 211مصرف  باشنبلیله 

 كودكاربرد  با ذرت خالص كشت ،درصد( 28/31)

 32/31) درصد كود شیمیایي نیتروژن 51زیستي+ 

بدون  شنبلیله درصد51ذرت +  الگوي كشت ،درصد(

 درصد211ذرت + الگوي كشت  ، (72/67) كوددهي

خالص ذرت با كشت  ،(7/67) بدون كوددهيشنبلیله 

 ذرت + الگوي كشت ،(6/67) كاربرد كود زیستي

الگوي  ،(73/68) با كاربرد كود زیستي شنبلیله درصد95

خالص كشت  ،(7/68)شنبلیله  درصد51 ذرت +كشت 

 درصد كود شیمیایي نیتروژن 211ذرت با كاربرد 

درصد كود  51و كشت خالص ذرت با كاربرد ( 27/68)

كمترین درصد قند محلول  و (52/68) شیمیایي نیتروژن

)جدول هاي خالص شنبلیله مشاهده شد در آب در كشت

. در گزارشي تحقیقي از كشت مخلوط ذرت و لگوم (8

ذرت  خالص كشتدر بیشترین مقدار قند محلول در آب 

(. 6122نظري و همکاران بدون وجود لگوم اعالم گردید )

در گزارشي از آزمایش كشت مخلوط جو و شنبلیله 

هاي محلول در آب از كشت خالص بیشترین كربوهیدرات

 .لص شنبلیله اعالم گردیدجو و كمترین میزان از كشت خا

توان چنین بیان كرد كه گندمیان داراي بافت خشبي مي

بیشتر و بقوالت داراي بافت علفي بیشتر و در نتیجه 

كربوهیدرات محلول در آب كمتري هستند )قنبري و 

( گزارش كرد كه در 6112خلعتبري ) (.6122همکاران 

كشت مخلوط افزایشي سورگوم و ارزن مرواریدي 

كربوهیدرات محلول در آب علوفه كاهش یافت كه  درصد

علت نوع تركیب گیاهان شركت تواند بهاین تفاوت مي

كننده در كشت مخلوط و عدم استفاده از كودهاي زیستي 

نتایج یك مطالعه نیز نشان  و تلفیقي در آزمایش باشد. 

تواند باعث افزایش قند داد كه مخلوط گراس و لگوم مي

هش اسیدیته علوفه و كاهش تجزیه محلول در آب، كا

پروتئین علوفه شده و ارزش غذایي آن را افزایش دهد 

نتایج آزمایش (. 6112)كانتریراس گووآ و همکاران 

 سطح اغلب سطوح انواع كوددهي در كه نشان دادحاضر 

بیشتر و داراي قند محلول در آب كشت خالص ذرت 

كمتري  قند محلول در آب داراي لگومكشت خالص 

 )كود . با این حال تركیب برخي از سطوح كوددهيهستند

و الگوي  كودشیمیایي نیتروژن(درصد  211زیستي و 

كشت مخلوط نیز مقادیر زیادي از درصد قند محلول در 

برد كار مثبت تاثیردلیل هتواند بكه مي آب را نشان دادند

 بر روي این صفت كوددهي در الگوهاي كشت مخلوط

  .باشد
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 صفات  کيفي علوفه در کشت مخلوط ذرت و شنبليله  ایبر ترکيبات تيماریهای مقايسه ميانگين  -8جدول 

 صفات تیمارهاتركیب 

 قند محلول در آب  
(%) 

 خاكستر
(%) 

 انرژي ویژه شیردهي
 (1-Mcal.kg) 

 بدون كوددهي

82/22 خالص شنبلیله fgh 28/2 cd 7/2 a 

75/31 خالص ذرت a 27/5 g 32/2 f 

72/65 شنبلیله درصد65ذرت+  cd 28/2 ef 92/2 de 

72/67 شنبلیله درصد51ذرت+  a 25/2 ef 98/2 cd 

88/69 شنبلیله درصد95ذرت+  bc 77/5 ef 97/2 cd 

7/67 شنبلیله درصد211ذرت+  a 88/5 efg 82/2 bc 

 51ازتهكود شیمیایي 

 درصد

22/22 خالص شنبلیله fg 25/9 a 89/2 ab 

52/68 خالص ذرت ab 15/2 ef 32/2 f 

2/62 شنبلیله درصد65ذرت+  cd 57/2 cd 83/2 bc 

85/65 شنبلیله درصد51ذرت+  cd 2/2 cd 96/2 de 

2/68 شنبلیله درصد95ذرت+  bc 22/2 ef 8/2 cd 

92/63 شنبلیله درصد211ذرت+  de 92/2 bc 22/2 e 

 211شیمیایي ازتهكود 

 درصد

27/23 خالص شنبلیله h 33/2 de 82/2 bc 

27/68 خالص ذرت ab 63/2 def 32/2 f 

22/65 شنبلیله درصد65ذرت+  de 35/2 de 9/2 de 

28/31 شنبلیله درصد51ذرت+  a 62/2 def 82/2 bc 

66/68 شنبلیله درصد95ذرت+  bc 18/2 ef 85/2 bc 

2/68 شنبلیله درصد211ذرت+  bc 65/2 def 86/2 bc 

 كود زیستي

83/25 خالص شنبلیله fgh 77/2 ab 76/2 a 

6/67 خالص ذرت ab 62/2 def 38/2 f 

18/66 شنبلیله درصد65ذرت+ e 12/9 ab 22/2 e 

7/68 شنبلیله  درصد51ذرت+ ab 62/2 def 97/2 cd 

73/68 شنبلیله درصد95ذرت+ ab 53/5 g 72/2 a 

29/31 شنبلیله درصد211ذرت+ a 36/2 de 72/2 a 

 51كود تلفیقي)زیستي+

 درصد شیمیایي(

33/29 خالص شنبلیله f 77/2 ab 82/2 ab 

32/31 خالص ذرت a 23/5 g 32/2 f 

37/69 شنبلیله درصد65ذرت+  bcd 22/2 ef 86/2 bc 

96/63 شنبلیله درصد51ذرت+  de 29/2 cd 25/2 e 

16/69 شنبلیله درصد95ذرت+  cd 92/5 fg 93/2 de 

53/63 شنبلیله درصد211ذرت+  de 85/2 bc 9/2 de 

 است LSDدرصد بر اساس آزمون  5مشترك در هر ستون نشانگر عدم اختالف معني دار در سطح احتمال  حروف  

 

( صورت گرفته نشان 2تجزیه واریانس )جدول 

دار تیمار معنيداد درصد خاكستر علوفه، تحت تأثیر 

-قرار نگرفت ولي درصد خاكستر، تحت تاثیر معني كودي

 و الگوي دهيالگوي كشت و تركیب تیماري انواع كود دار

داشت. خاكستر هیچ نوع انرژي براي دام  كشت قرار
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كند. ولي جز حیاتي خوراك دام بوده كه انواع تامین نمي

اید. امالح و مواد معدني مورد نیاز دام را تامین مینم

درصد خاكستر بطور مستقیم با كیفیت علوفه مرتبط است 

 25/9(. بیشترین میزان خاكستر )6112)الیتورگایدیس 

كود  درصد 51 درصد( در كشت خالص شنبلیله با كاربرد

هاي مخلوط با دست آمد. در كشتشیمیایي نیتروژن به

افزایش تراكم شنبلیله، درصد خاكستر نیز افزایش نشان 

درصد( مربوط به  23/5رین میزان خاكستر )داد. كمت

درصد  51 كشت خالص ذرت با كاربرد كودزیستي +

(. در پژوهشي كه بر 8كودشیمیایي نیتروژن بود )جدول 

روي كشت مخلوط ذرت و لگوم انجام گرفت اعالم شد 

كه بیشترین میزان پروتئین خام و باالترین مقدار خاكستر 

ت با شبدر برسیم و هاي مخلوط هیبریدهاي ذردر كشت

لوبیا مشاهده گردید. دلیل افزایش درصد خاكستر در 

هاي مخلوط نسبت به كشت خالص ذرت بدلیل جذب كشت

بهتر عناصر غذایي به واسطه مکمل بودن اجزاي كشت 

. اینال و (6121د )جوانمرد و همکاران باشمخلوط مي

( گزارش كردند كه محیط ریزوسفر 6119همکاران )

شود. لي زمیني اصالح ميهاي ذرت و بادامتوسط ریشه

( نیز مشاهده كردند در كشت مخلوط 6115و همکاران )

ذرت و باقال، گیاه باقال اسیدیته محیط ریزوسفر را 

-افزایش داده و موجب جذب بیشتر فسفر توسط ذرت مي

. گزارش گردید با اضافه شدن نخود به سیستم شود

كیفیت علوفه از نظر مواد معدني  )نخود و جو( كشت

نتایج این  .(6117رود )دریایي و همکاران بسیار باال مي

حاكي از آن بود كه درصد خاكستر در كشت  نیز آزمایش

 .ستابیشتر كشت خالص شنبلیله  كمتر و درخالص ذرت 

كه كشت مخلوط، درصد خاكستر علوفه را  شدگزارش 

ر كم، افزایش و نسبت به كشت خالص گیاه داراي خاكست

نسبت به كشت خالص گیاه داراي خاكستر زیاد، كاهش 

  (.6121)نخزري مقدم و همکاران  دهدمي

( نشان داد انرژي ویژه 2تجزیه واریانس )جدول 

دار درصد تحت تأثیر معني 5شیردهي علوفه، در سطح 

 داردرصد تحت تاثیر معني 2و در سطح  تیمار كودي

الگوي كشت و تركیب تیماري انواع كود و الگوي كشت 

 76/2. بیشترین انرژي ویژه شیردهي )قرار گرفت

مگاكالري بر كیلوگرم( مربوط به كشت خالص شنبلیله با 

مگاكالري بر  72/2)زیستي و بعد از آن كاربرد كود

 داري در الگوهاي كشتبدون اختالف معني كیلوگرم(

درصد شنبلیله  211و ذرت +  درصد شنبلیله 95ذرت + 

با كاربرد كود زیستي، كشت خالص شنبلیله بدون 

مگاكالري بر كیلوگرم(، كشت خالص  7/2كوددهي)

 89/2درصد كود شیمیایي نیتروژن) 51شنبلیله با كاربرد 

مگاكالري بر كیلوگرم( و كشت خالص شنبلیله با كاربرد 

 82/2درصد كود شیمیایي نیتروژن ) 51كود زیستي + 

 (. 8( مشاهده شد )جدول مگاكالري بر كیلوگرم

ذرت دو هیبرید در گزارش تحقیقي كشت مخلوط 

میزان انرژي ویژه الم شد كه عبا چند گونه لگوم ا

-شیردهي بر اثر مخلوط علوفه ذرت با لگوم افزایش مي

با لوبیا بیشترین میزان انرژي  312یابد و در مخلوط ذرت 

(. 6121انمرد و همکاران ویژه شیردهي مشاهده شد )جو

 ،در یك تحقیق در هندوستان طي كشت مخلوط سورگوم

برنجي و  ،)چشم بلبلي ذرت و ارزن با سه نوع لوبیا

مگاكالري  22/2) جنگل( طي دو سال بیشترین صیريح

در سال اول در  بر كیلوگرم( میزان انرژي ویژه شیردهي

ا یالگوي كشت سورگوم + لوبیا چشم بلبلي و ذرت و لوب

مگاكالري بر كیلوگرم(  2/2) چشم بلبلي و در سال دوم

در الگوي كشت سورگوم + لوبیا  چشم بلبلي مشاهده 

در كشت مخلوط جو با  (.6128پجاپاتي و همکاران ) شد

در تركیبات مختلف الگوي  ايدو رقم ماشك گل خوشه

كشت و كشت خالص گیاهان تشکیل دهنده اجزاي مخلوط 

مگاكالري بر كیلوگرم( میزان انرژي ویژه  28/2) بیشترین

اي شیردهي در كشت خالص ماشك گل خوشه

-به (. 6125مجارستاني گزارش گردید )ایلماز و همکاران 

رسد كه افزودن لگوم به گرامینه در تولید علوفه نظر مي

تواند منجر به افزایش انرژي آن گردد )واسیالكوگلو مي
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قیقي بر روي كیفیت همچنین در تح (.6118و همکاران 

 ،علوفه ذرت بر اساس مصرف كود شیمیایي و زیستي

داراستفاده از كود شیمیایي نسبت به كاربرد برتري معني

كود زیستي روي صفت انرژي ویژه شیردهي علوفه 

 (.6129ریساندز و همکاران  -)مورینو گزارش شد

بیشترین مقادیر انرژي ویژه  در این آزمایش

ر د بعنوان یك صفت تعیین كننده كیفیت علوفه ،شیردهي

كود زیستي با كاربرد در سطح  كشت خالص شنبلیله و

شت ك الگوي هاي بیشتر شنبلیله افزوده شده بهنسبت

 درصد شنبلیله( 211درصد و  95ذرت و شنبلیله ) مخلوط

باالترین رقم ( 7همچنین بر اساس جدول )مشاهده شد. 

در تمام سطوح كوددهي متوسط انرژي ویژه شیردهي 

 مگاكالري بر كیلوگرم( 896/2در كشت خالص شنبلیله )

انرژي ویژه  مقادیر متوسط و پس از آندست آمد به

درصد  95ترتیب در الگوي كشت ذرت + به شیردهي

الگوي كشت  ،مگا كالري بر كیلو گرم(829/2شنبلیله )

مگا كالري بر كیلو 992/2درصد شنبلیله ) 211ذرت + 

مگا 952/2درصد شنبلیله ) 51الگوي كشت ذرت +  ،گرم(

درصد  65الگوي كشت ذرت +  ،كالري بر كیلو گرم(

خالص كشت  ومگا كالري بر كیلو گرم( 922/2شنبلیله )

  .مشاهده شد مگا كالري بر كیلو گرم(328/2ذرت )

 

 متوسط مقدار انرژی ويژه شيردهي علوفه در تمام سطوح منابع کودی مورد استفاده  -9جدول 

 (Mcal.kg-1) متوسط انرژي ویژه شیردهي الگوي كشت
896/2 خالص شنبلیله  

328/2 خالص ذرت  

922/2 درصد شنبلیله65ذرت +   

952/2 درصد شنبلیله51ذرت +   

829/2 درصد شنبلیله95ذرت +   

992/2 درصد شنبلیله211ذرت +   

 کلي گيرینتيجه

در این بررسي مشخص گردید تاثیر انواع 

كوددهي بر صفات كیفي علوفه كمتر از الگوي كشت بود. 

انواع كوددهي بر ارتفاع بوته گیاهان و وزن آنها تاثیر 

مثبت داشت. بیشترین تاثیر مثبت بروزن خشك ذرت به 

عنوان گیاه اصلي در كوددهي تلفیقي مشاهده شد. درصد 

ت بیشتر بود كه در الگوي فیبرهاي علوفه در كشت ذر

كشت مخلوط با حضور شنبلیله تعدیل گردید. درصد قند 

محلول در آب در كشت خالص ذرت و درصد خاكستر 

علوفه در كشت خالص شنبلیله بیشتر بود كه در الگوي 

بر اساس نسبت تراكم  ،كیفیت علوفهكشت مخلوط 

شنبلیله بهبود یافت. انرژي ویژه شیردهي علوفه نیز با 

 211درصد و  95اربرد كود زیستي و نسبت هاي ك

درصد شنبلیله در الگوي كشت مخلوط بیشترین مقدار 

براي داشتن كمیت  توان نتیجه گرفتميبود. در مجموع 

كشت ذرت الگوي  مناسب از ذرت و كیفیت خوب علوفه،

 درصد شنبلیله با 211و الگوي كشت ذرت+  درصد 95 +

یه قابل توص مورد آزمایش در منطقه تلفیقيكود كاربرد 

 باشد.  مي
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