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چکیده
اهداف :این مطالعه بهمنظور بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در سریهای افزایشی و جایگزینی کشت مخلوط سورگوم و
شبدر برسیم انجام شد.
مواد و روشها :آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات
اصالح و تهیه نهال و بذر کرج طی دو سال زراعی ( 0395و  )0396اجرا شد .نظامهای کشت شامل سریهای جایگزینی
( 55درصد سورگوم  65 +درصد شبدر 51 ،درصد سورگوم  51 +درصد شبدر و  65درصد سورگوم  55 +درصد
شبدر) ،سریهای افزایشی ( 011درصد سورگوم  51 +درصد شبدر 51 ،درصد سورگوم  011 +درصد شبدر و 011
درصد سورگوم  011 +درصد شبدر) و کشت خالص سورگوم و شبدر بودند.
یافتهها :بیشترین و کمترین عملکرد علوفه بهترتیب از نظامهای کشت مخلوط  011درصد شبدر  011 +درصد سورگوم
و کشتخالص شبدر بهدست آمد .عالوه بر این ،بیشترین محتوی پروتئین قابل هضم ( 00/44درصد) ،پروتئین قابل
متابولیسم ( 4/13درصد) ،انرژی قابل هضم ( 6/55مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک) و کیفیت نسبی علوفه (066/54
درصد) در کشت خالص شبدر حاصل شد .همچنین حداکثر عملکرد پروتئین قابل هضم ،پروتئین قابل متابولیسم
(بهترتیب  0956و  0369کیلوگرم در هکتار) و باالترین تولید انرژی برای شیردهی ( 3/96مگاکالری در مترمربع) در
سری افزایشی  011درصد شبدر  011 +درصد سورگوم بهدست آمد .در بین سریهای افزایشی ،تنها نظام کشت
مخلوط  51درصد سورگوم  011 +درصد شبدر توانست کیفیت نسبی علوفه قابلقبولی تولید کند.
نتیجهگیری :با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت علوفه تولیدی ،نظام کشت مخلوط  51درصد سورگوم  011 +درصد شبدر
(با عملکرد علوفه خشک  64/64تن در هکتار و کیفیت نسبی علوفه  90/14درصد) بهعنوان تیمار برتر معرفی میشود.
بهطورکلی نظامهای کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شبدر برسیم ،سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی علوفه شدند و
میتوانند جایگزین مناسبی برای نظامهای کشت خالص این گیاهان باشند.
واژههای کلیدی :انرژی قابل هضم ،پروتئین قابل متابولیسم ،کیفیت نسبی علوفه ،ماده خشک ،همیسلولز

3011  سال/2  شماره13  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

 عبدی،عاشوری

2

Quantitative and Qualitative Characteristics of Forage in the Sorghum (Sorghum bicolor L.
Moench) and Berseem Clover (Trifolium alexandrinum L.) Intercropping Systems
Naghme Ashoori1, Mehrdad Abdi2, Farid Golzardi3*, Jalil Ajalli2, Mohammad Nabi Ilkaee4
Received: August 26, 2020 Accepted: January 15, 2021
1- PhD. Student of Agronomy, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Miyaneh Branch, Islamic Azad
University, Miyaneh, Iran.
2- Assist. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Miyaneh Branch, Islamic Azad University,
Miyaneh, Iran.
3- Assist. Prof., Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension
Organization (AREEO), Karaj, Iran.
4- Assoc. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
*
Corresponding Author Email: f.golzardi@areeo.ac.ir

Abstract
Background and Objective: This study was conducted to evaluate the forage yield and quality in the
additive and replacement series of sorghum and Berseem clover intercropping.
Materials and Methods: The experiment was conducted in a randomized complete block design with three
replications in the Research Farm of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran, during two cropping
seasons (2016 and 2017). Cropping systems included replacement series (S75C25: 75% Sorghum + 25%
Clover; S50C50: 50%+50%; and S25C75: 25%+75%), additive series (S100C50: 100%+50%; S50C100:
50%+100%; and S100C100: 100%+100%), and sorghum and clover monoculture (S100C0 and S0C100,
respectively).
Results: The highest and lowest forage yields were obtained from S100C100 and S0C100 cropping systems,
respectively. In addition, the highest content of digestible protein (11.48%), metabolizable protein (8.03%),
digestible energy (2.77 Mcal.kg-1 DM) and relative forage quality (122.74%) was obtained in the S0C100.
Also, the maximum yield of digestible and metabolizable protein (1956 and 1369 kg.ha-1, respectively) and
the highest energy production for lactation (3.92 Mcal.m-2) were obtained in the S100C100. Among the
additive series, only the S50C100 intercropping system was able to produce acceptable forage quality.
Conclusion: Considering the quantity and quality of produced forage, the S50C100 intercropping system
(with 24.28 t ha-1 dry forage yield and relative forage quality equivalent to 91.04%) is introduced as the
superior treatment. In general, additive intercropping systems of sorghum and berseem clover increased the
quantitative and qualitative yield of forage and could be a good alternative to monoculture systems of these
crops.
Keywords: Digestible Energy, Dry Matter, Hemicellulose, Metabolizable Protein, Relative Forage Quality

گسترش تنشهای محیطی در سالهای اخیر باعث

مقدمه

کاهش عملکرد گیاهان زراعی شده است (گلزردی و

در بسیاری از مناطق جغرافیایی جهان سطح اراضی

 روشهای بالقوه برای به حداکثر.)6106 همکاران

زراعی قابلکشت در حال کاهش است و تغییر اقلیم و
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رساندن بهرهوری تولید محصوالت زراعی با استفاده از

عملکرد علوفه را تولید کرد .شرفی ( )6161گزارش کرد

منابع محدود در شرایط نیمهخشک عبارتند از کشت

که بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک با کشت مخلوط

محصوالت کمتوقع از نظر نیاز به نهادهها ،تکنیکهای

افزایشی  011درصد ذرت  011 +درصد یونجه

صرفهجویی در مصرف آب آبیاری (گلزردی و

( )Medicago scutellataحاصل شد .دهقانیان و

همکاران  )6105و کشت مخلوط گیاهان (صالحی و

همکاران ( )6161نیز گزارش کردند که بیشترین عملکرد

همکاران  .)6104کشت مخلوط دو یا چند گیاه که

علوفه از الگوی کشت مخلوط  51درصد خلر

سودمندی متقابل با هم دارند ،ریسک نابودی محصول

( 41 + )Lathyrus sativusدرصد یوالف حاصل شد.

را کاهش میدهد .کشت مخلوط لگومها با سورگوم

سنجانی و همکاران ( )6100نیز در مطالعه کشت مخلوط

میتواند اثرات تنش خشکی بر تولید علوفه آنها را

سورگوم و لوبیا چشمبلبلی (،)Vigna unguiculata

کاهش دهد (اقبال و همکاران .)6109

تیمار کشت مخلوط افزایشی  011درصد سورگوم 45 +

کشت مخلوط از طریق افزایش تنوع گیاهان زراعی و

درصد لوبیا چشم بلبلی را به عنوان بهترین ترکیب

کاهش ریسک تولید ،پایداری نظامهای زراعی را فراهم

کشت به منظور استفاده بهتر از منابع و عملکرد باالتر

میکند .در نظامهای کشت مخلوط ،مدیریت علفهای

توصیه نمودند.

هرز بهبود یافته و عملکرد اقتصادی و کارایی استفاده

گزارشات زیادی از تأثیر کشت مخلوط بر

از زمین افزایش مییابد (سیدی و حمزهئی .)6161

ویﮋگیهای کیفی علوفه وجود دارد (بختیاری و همکاران

مشکالت مختلف ناشی از کشاورزی مدرن (مانند رکود

 ،6161اسکندری و جوانمرد  .)6104علوفهای که دارای

عملکرد ،فرسایش خاک ،بروز آفات و بیماریها و

مقادیر کم فیبر شوینده اسیدی ( )ADF0و محتوای

مشکالت زیستمحیطی) میتواند با استفاده از سیستم

باالی پروتئین باشد از نظر کیفیت و ارزش غذایی برای

کشت مخلوط تا حدودی برطرف شود (اسفندیاری

دام مناسبتر است (بغدادی و همکاران  .)6105شفقی و

اخالص و همکاران  .)6109عالوه بر این ،آرایش کاشت

همکاران ( )6161گزارش کردند که وجود شنبلیله در

بهینه فاکتور مهمی در سیستمهای کشت مخلوط است

کشت مخلوط با ذرت ،باعث بهبود کیفیت علوفه تولیدی

که استفاده بهینه از منابع موجود و نور دریافتی را

شد و میزان فیبر را کاهش و انرژی ویﮋه شیردهی را

تعیین میکند (اسکندری و جوانمرد  ،6104آقایی و

افزایش داد .جوانمرد و همکاران ( )6106نشان دادند که

همکاران .)6105

میزان پروتئین ذرت در کشت مخلوط به دلیل مکمل

دباغ محمدینسب و همکاران ( )6105در بررسی

بودن اجزای کشت مخلوط در جذب عناصر غذایی

الگوهای مختلف کاشت مخلوط سورگوم علوفهای

افزایش یافت ،به طوری که باالترین میزان پروتئین خام

( )Sorghum bicolorو ماشک گل خوشهای ( Vicia

ذرت در کشت مخلوط هیبریدهای ذرت با شبدر برسیم

 )villosaگزارش کردند که بیشترین مجموع عملکرد

و لوبیا مشاهده شد .در این مطالعه انتقال نیتروژن از

علوفه با کاشت مخلوط سورگوم علوفهای در وسط

لگومها به ذرت به عنوان دلیل احتمالی افزایش میزان

پشتهها و کاشت ماشک گل خوشهای در طرفین پشتهها

پروتئین اعالم شد .همچنین اسکندری و جوانمرد

حاصل شد .آقایی و همکاران ( )6105در بررسی کشت

( )6104گزارش کردند کیفیت علوفه هر دو گیاه مورد

مخلوط سورگوم با سویا ( )Glycine maxو لوبیا سبز

مطالعه (ذرت و لوبیا چشم بلبلی) تحت تاثیر کشت

( )Phaseolus vulgarisگزارش کردند که کشت
مخلوط یک ردیف سورگوم با دو ردیف سویا بیشترین

0- Acid detergent fiber

0
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مخلوط قرار گرفتند به طوری که کیفیت علوفه ذرت به

کمی و کیفی مناسبی داشته باشد ،از اهمیت زیادی

دلیل فراهمی بیشتر نیتروژن برای این گیاه در کشت

برخوردار است .هدف از این آزمایش بررسی عملکرد و

مخلوط بهبود یافت ولی کیفیت علوفه لوبیا چشمبلبلی در

کیفیت علوفه در نظامهای کشت مخلوط افزایشی و

کشت مخلوط به دلیل کاهش دسترسی گیاه به نور و

جایگزینی سورگوم و شبدر برسیم در شرایط آب و

فسفر و در نتیجه کاهش تثبیت بیولوﮋیکی ازت ،کاهش

هوایی کرج بود.

یافت.
شبدر برسیم یکی از مهمترین لگومهای علوفهای در

مواد و روشها

مناطق مدیترانهای و خاورمیانه است که دارای رشد

این پﮋوهش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی

سریع ،ظرفیت تثبیت نیتروژن اتمسفری ،پتانسیل

با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات

مناسب تولید و کیفیت باالی علوفه است (بختیاری و

اصالح و تهیه نهال و بذر کرج با ارتفاع  0654متر از

همکاران  .)6161کشت این لگوم با خانواده غالت ،ارزش

سطح دریا ،طول جغرافیایی  51درجه و  56دقیقه

غذایی و نیز خصوصیات کیفی علوفه را بهبود میبخشد

شرقی و عرض  35درجه و  45دقیقه شمالی طی دو

(روس و همکاران  .)6114سطح زیر کشت شبدر در

سال زراعی  0395و  0396اجرا شد .خصوصیات

کشور در حدود  64هزار هکتار میباشد که  31هزار

فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول  0و

هکتار آن دیم و مابقی آن آبی است .همچنین میزان

میانگین دما و میزان بارش تجمعی در جدول  6ارائه

تولید علوفه شبدر در کشور در حدود  565هزار تن

شده است.

گزارش شده است (بینام  .)6109سورگوم نیز از غالت

هشت نظام کشت (شامل سه نظام کشت مخلوط

گرمسیری چهارکربنه است که به دلیل دارا بودن

جایگزینی ،سه نظام کشت مخلوط افزایشی و دو نظام

مزایای مختلف نسبت به سایر گیاهان علوفهای ،از جمله

کشت خالص سورگوم و شبدر برسیم) مورد بررسی

انعطافپذیری زیاد در برابر تنشهای محیطی به-

قرار گرفت .سریهای جایگزینی شامل نسبتهای 55

خصوص خشکی و گرما به یکی از گیاهان علوفهای مهم

درصد سورگوم  65 +درصد شبدر ( 51،)3:0درصد

در مناطق خشک و نیمهخشک جهان تبدیل شده است

سورگوم  51+درصد شبدر ( )0:0و  65درصد سورگوم

(گلزردی و همکاران  .)6109سطح زیر کشت سورگوم

 55 +درصد شبدر ( )0:3و سریهای افزایشی شامل

در دنیا در حدود  46میلیون هکتار و میزان تولید آن 59

نسبتهای  011درصد سورگوم 51 +درصد شبدر51 ،

میلیون تن برآورد شده است ،درحالیکه سطح زیر

درصد سورگوم 011 +درصد شبدر و  011درصد

کشت سورگوم در کشور در حدود  41هزار هکتار و

سورگوم  011+درصد شبدر بودند .کرتهای آزمایشی

میزان تولید آن حدود  6411هزار تن میباشد (خزایی و

شامل شش ردیف شش متری با فاصله بین پشته 61

همکاران .)6109

سانتیمتری بودند .نظامهای کشت خالص و کشت

با توجه به نیاز روزافزون به علوفه در کشور ،تعیین
بهترین الگوی کشت مخلوط گیاهان علوفهای که عملکرد
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
سال
زراعی

بافت

نیتروژن کل ()%

فسفر قابلجذب

پتاسیم قابلجذب

-1

ماده
آلی ()%

( )mg.kg

اسیدیته

هدایت الکتریکی
-1

( )dS.m

0396

لوم  -رسی

1/16

06/6

656

1/54

5/64

6/66

0395

لوم  -رسی

1/15

06/5

659

1/59

5/63

6/64
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جدول  -2میانگین دما و بارش تجمعی در محل آزمایش طی سالهای زراعی  1331و 1331
دوره زمانی

میانگین دما ()oC

میزان بارش تجمعی ()mm

0395

0396

0395

0396

 21خرداد  21 -تیر

65/4

66/0

1

1

 22تیر  21 -مرداد

65/5

65/5

1

1/4

 22مرداد  21 -شهریور

65/3

65/3

1

1

 22شهریور  9 -مهر

66/4

63/0

1

1

 21مهر –  21آبان

05/5

05/9

6/4

4/4

مخلوط جایگزینی ،با استفاده از الگوی کاشت یکردیفه

تبخیر کالس آ انجام شد .کنترل علفهای هرز نیز به

و نظامهای کشت مخلوط افزایشی با الگوی کاشت

صورت دستی انجام شد.

دوردیفه کاشته شدند ،بدین صورت که عملیات کاشت

در این آزمایش سه چین علوفه برداشت گردید.

در الگوی کاشت یکردیفه در وسط پشتهها و در الگوی

چینبرداری اول و دوم در انتهای دوره رشد رویشی

کاشت دوردیفه در طرفین پشتهها (با فاصله 61

سورگوم و با ظهور اولین گلآذینهای آن انجام شد (در

سانتیمتر) انجام شد .عملیات کاشت در هر دو سال

این مراحل بوتههای شبدر برسیم در مرحله گلدهی قرار

مورد بررسی ،در  06خردادماه انجام شد .بذور شبدر

داشتند) .معیار برداشت سومین چین علوفه نیز مرحله

برسیم (رقم کرج) و سورگوم علوفهای (هیبرید

 65درصد گلدهی شبدر در نظر گرفته شد .چینهای

اسپیدفید) از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

اول ،دوم و سوم بهترتیب  9مرداد 31 ،شهریور و 04

کرج تهیه شد و جهت کاشت سورگوم و شبدر برسیم

آبانماه در سال اول و  01مرداد 69 ،شهریور و 06

در تیمارهای کشت خالص بهترتیب  05و  65کیلوگرم

آبانماه در سال دوم برداشت شدند .جهت تعیین

بذر در هر هکتار استفاده شد .تراکم بهینه کاشت

عملکرد علوفه تر در هر چین ،از چهار ردیف وسط

سورگوم و شبدر در تیمارهای کشت خالص بهترتیب

کرتها (مساحت  06مترمربع) با حذف اثرات حاشیهای

 61و  065بوته در مترمربع در نظر گرفته شد (فاصله

(نیم متر ابتدا و انتهای ردیفها) نمونهبرداری انجام شد.

بین بوتهها روی ردیف بهترتیب  4و  0سانتیمتر بود).

جهت تعیین عملکرد علوفه خشک ،نمونههای تازه علوفه

در تیمارهای کشت مخلوط نیز بر اساس نسبت هر گونه

در آون تا ثابت شدن وزن ،خشک شدند .در نهایت بر

در ترکیب کاشت ،از مقدار بذر متناسب استفاده شد .بر

اساس درصد ماده خشک در هر چین ،عملکرد علوفه

اساس نتایج آنالیز خاک ،در زمان کاشت کود فسفات

خشک این گیاهان محاسبه شد و به منظور تعیین

آمونیوم به میزان  651کیلوگرم در هکتار و کود اوره به

عملکرد علوفه خشک کل ،عملکرد سه چین با هم جمع

میزان  011کیلوگرم در هکتار به زمین اضافه شد .بعد

گردید .برای اندازهگیری کیفیت علوفه ،نمونههای خشک-

از برداشت چین اول و همراه با آب آبیاری نیز 011

شده در هر چین آسیاب و با استفاده از الک یک

کیلوگرم کود اوره مصرف گردید .آبیاری به صورت

میلیمتری غربال شدند .در مرحله بعد با توجه به

جویچهای و پس از  41میلیمتر تبخیر از سطح تشتک

عملکرد نسبی ماده خشک سورگوم و شبدر در هر کرت
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و در هر چین ،یک نمونه ترکیبی کلی از علوفه
آسیابشدۀ سه چین تهیه شد.

برای محاسبه انرژی قابل هضم ،انرژی خالص
برای شیردهی و کیفیت نسبی علوفه از رابطههای  0تا 3
استفاده شد (فاوری و همکاران  ،6109صادقپور و
همکاران  ،6103بینام :)6115

(رابطه )0
(رابطه )6
(رابطه )3

DE = ((−1.291 × ADF) + 101.35)× 0.04409
NEL = [1.044 − (0.0119 × ADF)] × 2.205

RFQ = [(120 / NDF) × ((−1.291 × ADF) + 101.35)] / 1.23

در این معادالت  DEو  NELبهترتیب انرژی قابل
هضم 0و انرژی خالص برای شیردهی( 6بر حسب

DP = (5.625 × N) – 3

(رابطه )4

MP = (3.9375 × N) – 2.1

(رابطه )5

مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک) RFQ ،کیفیت نسبی

در این معادالت  DPدرصد پروتئین قابل هضم،

علوفه( 3بر حسب درصد) و  ADFو  NDFبهترتیب

 MPدرصد پروتئین قابل متابولیسم و  Nدرصد

فیبر شوینده اسیدی و فیبر شوینده خنثی 4هستند .اندازه

نیتروژن کل نمونه میباشد .اندازهگیری درصد نیتروژن

گیری  ADFو  NDFطبق روش ون سوست ()0963

کل در نمونهها به روش کجلدال 5انجام شد (کجلدال

انجام شد .معیار درجهبندی کیفیت علوفه بر اساس

 .)0443برای محاسبه عملکرد پروتئین قابل هضم و

شاخص کیفیت نسبی علوفه ( )RFQدر جدول  3آورده

پروتئین قابل متابولیسم (بر حسب کیلوگرم در هکتار)،

شده است .بر اساس این شاخص اگر میزان کیفیت

درصد پروتئین قابل هضم و پروتئین قابل متابولیسم

نسبی علوفه در تیماری کمتر از  91درصد باشد،

در عملکرد ماده خشک (بر حسب کیلوگرم در هکتار)

محتوی فیبر آن زیاد بوده و جزو مواد خشبی (مانند

ضرب شد (یول-اهلل و همکاران  .)6104در پایان با توجه

کاه) طبقهبندی میشوند و تنها در صورتی که مقدار این

به همگن بودن واریانس خطاهای آزمایشی در دو سال،

شاخص بیش از  91درصد محاسبه شود ،کیفیت علوفه

دادهها مورد تجزیه آماری مرکب قرار گرفتند.

قابلقبول خواهد بود (مووری و آندرسندر .)6116

4

محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار آماری SAS
و مقایسه میانگینها با روش  LSD9در سطح احتمال

برای محاسبه میزان تولید انرژی علوفه در واحد
سطح (بر حسب مگاکالری در مترمربع) ،محتوی انرژی
قابل هضم و انرژی خالص برای شیردهی (بر حسب
مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک) در میزان تولید ماده
خشک (بر حسب کیلوگرم در مترمربع) ضرب شد
(یول-اهلل و همکاران  .)6104برای محاسبه درصد
پروتئین قابل

هضم5

و پروتئین قابل

متابولیسم6

بهترتیب از رابطههای  4و  5استفاده شد (بینام :)6115
1- Digestible energy
2- Net energy for lactation
3- Relative feed quality
4- Neutral detergent fiber
5- Digestible protein
6- Metabolizable protein

پنج درصد انجام شد.
نتایج و بحث
عملکرد علوفه تر
عملکرد علوفه تر بهطور معنیداری تحت تأثیر
نظامهای کشت قرار گرفت ،ولی اثر سال و سال×تیمار
بر این صفت معنیدار نشد (جدول  .)4غیرمعنیدار شدن
اثر سال بر عملکرد علوفه میتواند با مشابهت شرایط
آب و هوایی به خصوص میانگین دما و بارش طی
7- Kejeldahl
8- Statistical analysis system, version 9.1
9- Least significant difference

ویژگیهای کمی و کیفی علوفه در نظامهای کشت مخلوط سورگوم (...)Sorghum bicolor L. Moench
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سالهای زراعی  0395و  0396مرتبط باشد (جدول .)6

( 65/60تن در هکتار) در کشت خالص شبدر حاصل شد

نظام کشت مخلوط افزایشی  011درصد شبدر011+

(جدول  .)5میزان عملکرد علوفه تر در سری افزایشی

درصد سورگوم ،با تولید  066/53تن در هکتار بیشترین

 011درصد شبدر  51 +درصد سورگوم ( 035/13تن

عملکرد علوفه تر را تولید کرد .تولید بیشتر علوفه در

در هکتار) ،تفاوت معنیداری با نظام کشت خالص

این الگوی کشت میتواند با تراکم باالتر گیاهان زراعی

سورگوم (با عملکرد  033/64تن علوفه تر در هکتار)

نسبت به الگوی کشت خالص مرتبط باشد .نظام کشت

نداشت ،درحالیکه نسبت به سریهای جایگزینی و

مخلوط افزایشی  011درصد سورگوم 51+درصد شبدر

کشت خالص شبدر دارای برتری معنیداری بود (جدول

نیز با تولید  054/00تن علوفۀ تر در هکتار در گروه

.)5

آماری برتر قرار گرفت و کمترین عملکرد کل علوفه تر
جدول  -3درجه بندی کیفیت علوفه بر اساس شاخص کیفیت نسبی علوفه (مووری و آندرسندر )2002
میزان شاخص کیفیت نسبی علوفه ()%

کیفیت علوفه

بیشتر از 045

عالی

061-045

خیلی خوب

041-061

خوب

001-041

متوسط

91-001

قابل قبول

کمتر از 91

خشبی

جدول  -4تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد کمی وکیفی علوفه تحت تاثیر نظامهای کشت مخلوط سورگوم و شبدر
درجه

عملکرد

عملکرد علوفه

عملکرد پروتئین

عملکرد پروتئین

تولید انرژی

تولید انرژی

آزادی

علوفه تازه

خشک

قابل هضم

قابل متابولیسم

برای شیردهی

قابل هضم

سال

0

661٫56ns

5٫64ns

63495ns

00594ns

1٫153 ns

1٫605ns

95٫69

6٫14

33559

06495

1٫001

1٫436

منابع تغییر

تکرار(سال)

4

نظام کشت

5

**

سال×نظام کشت

5

ns

5905٫96
655٫96

**

615٫46

ns

5٫16

**

590115

ns

64531

**

649454

ns

04100

**
ns

3٫104

1٫065

**
ns

9٫015

1٫414

خطا

64

001٫91

3٫63

39559

09456

1٫194

1٫341

ضریب تغییرات()%

-

4٫43

4٫16

03٫56

03٫49

01٫65

01٫99

 nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال یک درصد می باشد.

دهقانیان و همکاران ( )6161در بررسی کشت

در تولید علوفه را به کاهش رقابت درون گونهای و

مخلوط خلر ( )Lathyrus sativusبا جو ،یوالف و

برون گونهای و افزایش کارایی استفاده از منابع

تریتیکاله گزارش کردند که بیشترین عملکرد علوفه از

قابلدسترس توسط اجزای مخلوط مرتبط دانستند.

الگوی کشت مخلوط  51درصد خلر  41 +درصد یوالف

شرفی ( )6161در بررسی کشت مخلوط ذرت علوفهای

و سپس  51درصد خلر  41 +درصد جو حاصل شد

با یونجه حلزونی ( )Medicago scutellataگزارش

درحالیکه کمترین عملکرد مربوط به کشت خالص خلر

کرد که بیشترین عملکرد علوفه تر با کشت مخلوط

بود .ایشان دلیل برتری نظامهای کشت مخلوط مذکور

افزایشی  011درصد ذرت  011 +درصد یونجه حاصل
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شد .ایشان مصرف بهینه آب و استفاده مؤثر از

همکاران  .)6101در چنین شرایطی گونه چهارکربنه با

فضای کشت را به عنوان دالیل برتری عملکرد علوفه در

نرخ فتوسنتز باالتر ،نور بیشتری را از باالی کانوپی

نظام کشت مذکور مطرح نمود .مطالعات نشان داده

جذب میکند ،درحالیکه گونه سهکربنه با نرخ فتوسنتز

است که کشت مخلوط گیاهان سهکربنه و کوتاهقد با

پایینتر ،برای جذبِ کمتر نور در پایین کانوپی

گیاهان چهارکربنه و بلندقد باعث افزایش راندمان جذب

سازگارتر است (اقبال و همکاران  ،6109یو و همکاران

و مصرف نور شده و به دنبال آن کارایی فتوسنتزی و

.)6105

در نهایت عملکرد گیاه زراعی افزایش مییابد (قنبری و

جدول  -1مقایسه میانگین عملکرد کمی وکیفی علوفه تحت تاثیر نظامهای کشت مخلوط سورگوم و شبدر
ترکیب کشت ()%

عملکرد

عملکرد پروتئین قابل

تولید انرژی برای

تولید انرژی قابل

متابولیسم (kg.ha-

شیردهی ( M

هضم ( M

)1

)cal.m-2

)cal.m-2

466cd

0٫63f

6٫95f

3٫04c

5٫54cd
5٫91bc

عملکرد علوفه

عملکرد علوفه

پروتئین قابل

تازه ()t.ha-1

خشک ()t.ha-1

هضم

0

+

100

65٫60e

01٫50e

0630cd

100

+

0

033٫64b

64٫16b

0164d

561d

10

+

100

035٫13b

64٫64b

0559ab

0630ab

3٫30bc

100

+

10

054٫00a

65٫66a

0510b

0090b

3٫63ab

6٫46ab

100

+

100

066٫53a

69٫69a

0956a

0369a

3٫96a

6٫95a

21

+

51

013٫61d

04٫44d

0451c

0105c

6٫54e

4٫53e

51

+

21

004٫33c

60٫56c

0609cd

453cd

6٫55de

4٫44de

10

+

10

061٫93c

66٫65bc

0450c

0105c

6٫95cd

5٫64cd

شبدر

سورگوم

()kg.ha-1

در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف مشترک طبق آزمون  LSDدر سطح پنج درصد اختالف معنیداری ندارند.

عملکرد علوفه خشک

گروه آماری برتر قرار گرفت .نظام کشت مخلوط

تأثیر نظامهای کشت بر عملکرد علوفه خشک در

افزایشی  011درصد شبدر  51 +درصد سورگوم با

سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  )4و

تولید  64/64تن علوفه خشک در هکتار ،توانست

بیشترین و کمترین عملکرد علوفه خشک ( 69/69و

عملکردی معادل با کشت خالص سورگوم تولید کند،

 01/50تن در هکتار) بهترتیب از کشت مخلوط افزایشی

درحالیکه نسبت به سریهای جایگزینی و کشت خالص

 011درصد سورگوم  011+درصد شبدر و کشت

شبدر برتری معنیداری داشت (جدول  .)5همچنین نتایج

خالص شبدر به دست آمد (جدول  .)5از آنجا که

این آزمایش نشان داد که میانگین عملکرد علوفه خشک

سورگوم گیاهی چهارکربنه است و تولید ماده خشک آن

در نظامهای کشت مخلوط افزایشی به طور معنیداری

از شبدر باالتر است ،نظامهای کشت مخلوطی که نسبت

بیشتر از سریهای جایگزینی بود (جدول  .)5نتایج

سورگوم باالتری داشتند ،عملکرد علوفه بیشتری تولید

مطالعات نشان داده است که عملکرد علوفه در نظامهای

نمودند (جدول  .)5سری افزایشی  011درصد سورگوم

کشت مخلوط افزایشی لگوم-غالت در مقایسه با

 51+درصد شبدر نیز از نظر عملکرد علوفه خشک در

سریهای جایگزینی آنها به علت کاهش قدرت رقابت

ویژگیهای کمی و کیفی علوفه در نظامهای کشت مخلوط سورگوم (...)Sorghum bicolor L. Moench
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علفهای هرز ،افزایش جذب نور در واحد سطح ،افزایش

حداکثر محتوای پروتئین قابل هضم و پروتئین قابل

تراکم گیاهان زراعی و افزایش نسبت تعرق به تبخیر

متابولیسم در بین سریهای افزایشی (بهترتیب  5/64و

بهبود یافته است (شرفی  ،6161دهقانیان و همکاران

 5/19درصد) متعلق به نظام کشت  51درصد

 ،6161اقبال و همکاران  ،6109دشتکی و چایچی .)6106

سورگوم 011+درصد شبدر بود (جدول  .)5البته باال
بودن محتوای پروتئین به تنهایی شاخص مناسبی

قابل هضم و قابل

محتوی و عملکرد پروتئین

نیست ،زیرا ممکن است درصد پروتئین باال در اثر پایین
بودن عملکرد علوفه ،چندان قابل توجه نباشد و یا ممکن

متابولیسم
نتایج تجزیه واریانس (جدول  4و  )6نشان داد که

است تیماری با درصد پروتئین کم ولی تولید ماده

اثر نظامهای کشت بر محتوی و عملکرد پروتئین قابل

خشک باالتر ،پروتئین بیشتری در واحد سطح تولید

هضم و قابل متابولیسم در سطح احتمال یک درصد

کرده و در نتیجه اهمیت بیشتری داشته باشد (بختیاری

معنیدار بود؛ بهطوریکه بیشترین محتوی و کمترین

و همکاران  ،6161بغدادی و همکاران  .)6105بنابراین

عملکرد پروتئین در تیمار کشت خالص شبدر به دست

عملکرد پروتئین که برآیندی از عملکرد ماده خشک و

آمد (جدول  5و  .)5با افزایش نسبت شبدر در کشت

محتوی پروتئین است ،اهمیت زیادتری در تعیین تیمار

مخلوط ،محتوی پروتئین قابل هضم و پروتئین قابل

مناسب دارد (گلزردی و همکاران  .)6105به همین دلیل

متابولیسم نیز افزایش یافت .بدون در نظر گرفتن کشت

در واحدهای اقتصادی دامی ،مقدار کل پروتئین یک

خالص شبدر ،بیشترین محتوای پروتئین قابل هضم و

محصول علوفهای نیز به اندازه غلظت پروتئین به عنوان

پروتئین قابل متابولیسم (بهترتیب  5/44و  5/50درصد)

فاکتور کیفی علوفه حائز اهمیت است (کارمی و همکاران

در نظام کشت مخلوط جایگزینی  65درصد سورگوم +

.)6116

 55درصد شبدر حاصل شد (جدول .)5
جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) خصوصیات کیفی علوفه تحت تاثیر نظامهای کشت مخلوط سورگوم و شبدر
درجه

محتوی پروتئین

محتوی پروتئین

فیبر شوینده

آزادی

قابل هضم

قابل متابولیسم

اسیدی

سال

0

1٫114ns

1٫114ns

1٫14ns

6٫05ns

تکرار(سال)

4

1٫505

1٫656

9٫00

04٫40

نظام کشت

5

منابع تغییر

**

**

66٫596

03٫036

**

45٫54

همیسلولز

*

34٫66

محتوی انرژی

کیفیت نسبی

قابل هضم

علوفه

1٫1110ns

0٫46ns

1٫169
**

1٫0535

56٫34
**

0300٫40

سال×نظام کشت

5

1٫305ns

1٫056ns

1٫56ns

0٫34ns

1٫116ns

5٫46

خطا

64

1٫665

1٫364

5٫54

05٫64

1٫1045

54٫44

ضریب تغییرات ()%

-

00٫50

00٫56

6٫66

05٫15

5٫64

4٫59

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد می باشد.

بیشترین عملکرد پروتئین قابل هضم و پروتئین قابل

سورگوم 011+درصد شبدر نیز توانست با تولید 0559

متابولیسم (بهترتیب  0956و  0369کیلوگرم در هکتار)

کیلوگرم پروتئین قابل هضم و  0630کیلوگرم پروتئین

از نظام کشت مخلوط افزایشی  011درصد سورگوم

قابل متابولیسم در هر هکتار ،در گروه آماری برتر قرار

 011+درصد شبدر به دست آمد (جدول  .)5عالوه بر

بگیرد (جدول  .)5تیمار کشت خالص شبدر علیرغم باال

این

نظام

کشت

مخلوط

افزایشی

51

درصد

بودن محتوای پروتئین ،عملکرد پروتئین کمی داشت
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جدول  -5مقایسه میانگین خصوصیات کیفی علوفه تحت تاثیر نظامهای کشت مخلوط سورگوم و شبدر
ترکیب کشت (درصد)
سورگوم

محتوی پروتئین

محتوی پروتئین

فیبر شوینده

همیسلولز

قابل هضم ()%

قابل متابولیسم ()%

اسیدی ()%

()%

محتوی انرژی قابل
-1

هضم ( )Mcal.kg

کیفیت نسبی
علوفه ()%

شبدر

0

+

100

00٫44a

4٫13a

69٫41c

61٫64c

6٫55a

066٫54a

100

+

0

4٫66e

6٫94e

34٫14ab

64٫46a

6٫31bc

56٫34d

10

+

100

5٫64bc

5٫19bc

35٫91ab

63٫04bc

6٫43bc

90٫14bc

100

+

10

6٫05d

4٫30d

35٫55ab

64٫46a-c

6٫36bc

46٫33cd

100

+

100

6٫61cd

4٫66cd

35٫35ab

64٫55a-c

6٫34bc

44٫06cd

21

+

51

5٫44b

5٫50b

35٫36b

66٫65bc

6٫46b

94٫65b

51

+

21

5٫65d

3٫95d

34٫51a

65٫36ab

6٫65c

54٫54d

10

+

10

6٫50cd

4٫56cd

36٫54ab

65٫46ab

6٫34bc

44٫45cd

در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف مشترک طبق آزمون  LSDدر سطح پنج درصد اختالف معنیداری ندارند.

(جدول  5و  .)5محققین دیگر نیز به نقش مهم
گیاهان تیره لگومینوزه در افزایش عملکرد کیفی علوفه

محتوی الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و

از نظر پروتئین در سیستمهای کشت مخلوط اشاره

همیسلولز

کردهاند (والچوسترگیوس و همکاران  ،6104دباغ

اثر نظامهای کشت بر محتوی الیاف نامحلول در

محمدینسب و همکاران  ،6105ماکسین و همکاران

شوینده اسیدی در سطح احتمال یک درصد و بر

 .)6105والچوسترگیوس و همکاران ( )6104گزارش

محتوی همیسلولز در سطح احتمال پنج درصد معنیدار

کردند که یکی از مهمترین مزایای استفاده از خلر

بود (جدول  .)6طبق نتایج به دست آمده میزان

( )Lathyrus ciceraدر نظامهای کشت مخلوط لگوم-

همیسلولز و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی علوفه

غالت ،افزایش تولید پروتئین در واحد سطح است .در

در کشت خالص سورگوم (بهترتیب  64/46و 34/14

این مطالعه نظام کشت مخلوط  61درصد خلر 41 +

درصد) بهطور معنیداری بیشتر از محتوی آنها در

درصد یوالف به عنوان بهترین نظام کشت مخلوط از

کشت خالص شبدر (بهترتیب  61/64و  69/41درصد)

نظر محتوی و عملکرد پروتئین معرفی شد .وجود

بود (جدول  .)5بیشترین محتوی الیاف نامحلول در

همبستگی مثبت بین نسبت لگومها در کشت مخلوط

شوینده اسیدی ( 34/51درصد) در تیمار  55درصد

گراس-لگوم با محتوی پروتئین علوفه گزارش شده

سورگوم  65 +درصد شبدر حاصل شد .در بین

است (سندروسون  .)6101استیردهورست و همکاران

سریهای افزایشی ،حداقل محتوای الیاف نامحلول در

( )6114گزارش شده است که کشت مخلوط جو با باقال

شوینده اسیدی و همیسلولز علوفه (بهترتیب  35/91و

( ،)Vicia fabaلوپن ( )Lupinus angustifoliusو

 63/04درصد) در نظام کشت مخلوط  51درصد

نخود سبز ( )Pisum sativumدر مقایسه با کشت

سورگوم  011 +درصد شبدر دیده شد (جدول  .)5با

خالص جو ،عملکرد پروتئین علوفه را بهترتیب  65 ،64و

افزایش محتوی فیبر در علوفه ،میزان خشبی بودن

 55درصد افزایش داد.

بیشتر و قابلیت هضم و خوشخوراکی آن کمتر میشود

ویژگیهای کمی و کیفی علوفه در نظامهای کشت مخلوط سورگوم (...)Sorghum bicolor L. Moench

33

(بختیاری و همکاران  .)6161افزایش نسبت شبدر به

محتوی الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در این تیمار

سورگوم در کشت مخلوط ،باعث کاهش محتوی

مرتبط باشد (جدول  .)5صادقپور و همکاران ()6103

همیسلولز و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در

گزارش کردند که کمترین محتوی انرژی علوفه با کشت

علوفه شد (جدول  ،)5که میتواند با باالتر بودن محتوی

خالص جو حاصل شد ،درحالیکه با کشت مخلوط

الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در

افزیشی  011درصد جو  41 +درصد یونجه یکساله این

شوینده اسیدی در گیاه سورگوم نسبت به شبدر مرتبط

صفت به طور معنیداری افزایش یافت .هر چند که نظام

باشد (اقبال و همکاران  ،6109بختیاری و همکاران

کشت خالص شبدر ،بیشترین محتوی انرژی قابل هضم

 .)6161کونتریراس -گووی و همکاران ( )6116گزارش

در ماده خشک علوفه را داشت (جدول  ،)5ولی این تیمار

کردند که محتوی الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در

کمترین تولید انرژی قابل هضم و انرژی خالص برای

شبدر کمتر از گندم و در کشت مخلوط آنها متوسط

شیردهی در واحد سطح (بهترتیب  6/95و 0/63

بود .الوریالت و همکاران ( )6114در مطالعهای نشان

مگاکالری در مترمربع) را به خود اختصاص داد (جدول

دادند که علوفه تولیدی در نظام کشت مخلوط نخود

 .)5این در حالی است که باالترین تولید انرژی قابل

( )Pisum sativumبا چاودار ،جو ،گندم ،تریتیکاله و

هضم و انرژی خالص برای شیردهی در واحد سطح

یوالف در مقایسه با کشت خالص این غالت ،محتوی

(بهترتیب  6/95و  3/96مگاکالری در مترمربع) از نظام

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی کمتری داشت.

کشت مخلوط افزایشی  011درصد سورگوم 011+

جوانمرد و همکاران ( )6105گزارش کردند که کشت

درصد شبدر حاصل شد (جدول  .)5در کشت مخلوط

مخلوط لگومها با ذرت در مقایسه با کشت خالص ذرت

افزایشی ذرت با شبدر برسیم ( Trifolium

باعث کاهش محتوی الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

،)alexandrinum

Vicia

و در نتیجه افزایش پتانسیل مصرف علوفه توسط دام

 ،)villosaلوبیا ( )Phaseolus vulgarisو گاودانه

شد.

( )Vicia erviliaنتایج مشابهی گزارش شد (جوانمرد و

ماشک

گلخوشهای

(

همکاران .)6105
محتوی و تولید انرژی قابل هضم و انرژی خالص
برای شیردهی

کیفیت نسبی علوفه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر نظامهای

اثر نظامهای کشت بر محتوی کیفیت نسبی علوفه در

کشت بر محتوی و تولید انرژی قابل هضم و انرژی

سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  ،)6به

خالص ویﮋه شیردهی در سطح احتمال یک درصد

طوری که حداکثر و حداقل میزان این شاخص (066/54

معنیدار بود (جدول  4و  .)6در نظام کشت خالص

و  56/34درصد) بهترتیب در کشت خالص شبدر و

شبدر بیشترین محتوی انرژی قابل هضم در ماده

سورگوم حاصل شد (جدول  .)5اگر میزان کیفیت نسبی

خشک ( 6/55مگاکالری در کیلوگرم) مشاهده شد و با

علوفه کمتر از  91باشد علوفه در گروه خشبی و اگر

افزایش نسبت شبدر به سورگوم در کشت مخلوط،

بین  91تا  001باشد ،در گروه کیفی قابلقبول

میزان این صفت افزایش یافت (جدول  .)5کمترین

درجهبندی میشود (جدول  .)3با توجه به این شاخص،

محتوی انرژی قابل هضم علوفه ( 6/65مگاکالری در

کیفیت علوفه در نظامهای کشت مخلوط جایگزینی 65

کیلوگرم ماده خشک) نیز در تیمار  55درصد سورگوم

درصد سورگوم  55 +درصد شبدر و افزایشی51

 65 +درصد شبدر حاصل شد که میتواند به باال بودن

درصد سورگوم  011 +درصد شبدر در حد قابل قبول
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و در کشت خالص شبدر در حد خوب میباشد (جدول 3

داشتند و در بین سریهای افزایشی ،نظام کشت مخلوط

و  .)5به طور کلی با افزایش نسبت شبدر به سورگوم

 51درصد سورگوم  011 +درصد شبدر توانست کیفیت

در کشت مخلوط ،کیفیت نسبی علوفه افزایش یافت که

نسبی علوفه قابلقبولی تولید کند .هر چند نظامهای

این میتواند به علت پایین بودن میزان الیاف نامحلول

کشت مخلوط  011درصد سورگوم  011+درصد شبدر

در شوینده اسیدی و همیسلولز در شبدر باشد (جدول

و  011درصد سورگوم  51 +درصد شبدر ،عملکرد

 .)5در کشت مخلوط جو با یونجه یکساله ،میزان ارزش

علوفه بیشتری نسبت به نظام کشت  51درصد سورگوم

نسبی علوفه باالتر از کشت خالص جو بود و با افزایش

 011 +درصد شبدر داشتند ،ولی بر اساس شاخص

نسبت لگوم در مخلوط ،ارزش غذایی به طور معنیداری

کیفیت نسبی علوفه ،علوفه تولیدی آنها در گروه خشبی

افزایش یافت (صادقپور و همکاران  .)6103فاوری و

دستهبندی شد .نظام کشت مخلوط افزایشی  011درصد

همکاران ( )6109گزارش کردند که کشت مخلوط شبدر

شبدر  51 +درصد سورگوم توانست معادل با نظام

گندمی

کشت خالص سورگوم ،علوفه خشک در واحد سطح

( )Thinopyrum intermediumنسبت به کشت خالص

تولید کند .در بین سریهای افزایشی ،حداکثر محتوی

گراس سبب افزایش محتوی پروتئین و کیفیت نسبی

پروتئین قابل هضم و پروتئین قابل متابولیسم و حداقل

علوفه (بهترتیب  49و  00درصد) و کاهش محتوی الیاف

محتوای الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و همیسلولز

نامحلول در شوینده اسیدی (به میزان  04درصد) شد.

در سری افزایشی  011درصد شبدر  51 +درصد

قرمز

(pratense

 )Trifoliumبا

علف

سورگوم حاصل شد .بنابراین با در نظر گرفتن هر دو
جنبه کمی و کیفی علوفه ،نظام کشت مخلوط  51درصد

نتیجهگیری
کشت خالص شبدر برسیم علیرغم داشتن بیشترین
محتوی پروتئین قابل هضم و قابل متابولیسم ،انرژی
قابل هضم در ماده خشک و کیفیت نسبی علوفه ،از
عملکرد علوفه باالیی برخوردار نبود .در نقطه مقابل،
کشت خالص سورگوم علیرغم داشتن عملکرد باال ،از
کیفیت علوفه مناسبی برخوردار نبود .کشت مخلوط
شبدر برسیم با سورگوم میتواند معایب کشت خالص
هر یک از این دو گیاه را برطرف کند .از میان تیمارهای

سورگوم 011+درصد شبدر بهعنوان تیمار برتر معرفی
میشود.
سپاسگزاری
بدین وسیله از همکاریهای مؤسسه تحقیقات
اصالح و تهیه نهال و بذر و سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی در اجرای این پروژه تحقیقاتی با کد
مصوب  6 -13 -13 -95004سپاسگزاری میشود.

کشت مخلوط ،سریهای افزایشی بر جایگزینی برتری
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