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سردسیر شرایط دیم  کارپا و جو پاییزه تحتارزیابی انواع کشت مخلوط ماشک داسی

  مهاباد

   2شنود علیزاده، خ1محمود پوریوسف میاندوآب

  ایران مهاباد، اسالمی، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد آگرواکولوژي، و زراعت گروه  -  1

  موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مراغه، ایران -2

  

  چکیده

رهم و نواري دکشت مخلوط  در عملکرد علوفهخصوصیات زراعی و به منظور بررسی  قیاین تحق

شامل کشت خالص  شیآزما نیا يمارهایت. شدانجام  مهاباد مید طیشرا تحت پاییزهدر کشت  ماشک با جو

 2:1و  1:2،  1:1به نسبت  )رقم آبیدر(با جو  )رقم مراغه(کارپا داسیهمراه اختالط بذر ماشک هماشک و جو ب

بین . کامل تصادفی در سه تکرار بود هاي در قالب طرح بلوكو درهم  ينوار مخلوطدر دو حالت کشت 

اختالف درصد گلدهی و عملکرد علوفه  50تیمارها از لحاظ درصد سبز بهاره، ارتفاع بوته، تعداد روز تا 

ارتفاع بوته و عملکرد علوفه جو در کشت خالص آن بیشتر از انواع مخلوط . داري وجود داشت بسیار معنی

کشت  بیشتر از% 500 ،مخلوطهاي  تر در برخی کشت نیز علوفه حال، عملکرد علوفه خشک و با این. بود

از بیشترین میانگین عملکرد علوفه  )1:1( ماشک و جو با نسبت برابر کشت مخلوط درهم. خالص ماشک بود

هاي کشت مخلوط درهم و نواري  در مقایسه میانگین انواع نسبت. برخوردار بود) kg/ha 3187(خشک 

معنی امکان استفاده از هر دو روش در کشت مخلوط ماشک و جو در نیامد، که به داري بدست اختالف معنی

هاي مخلوط این آزمایش بزرگتر از یک  در تمام انواع کشت) LER(نسبت برابري زمین . این آزمایش بود

جو کارپا رقم مراغه و از ماشک داسی 1:1کشت مخلوط درهم متعلق به ) LER )35/1حال، بیشترین  بود بااین

  .باشد رقم آبیدر بود که براي کشت پاییزه در این منطقه و احیانا مناطق مشابه قابل توصیه می

  کشت پاییزه، عملکرد علوفه، نسبت برابري زمین :هاي کلیديژهوا

  

   

                                                              
   مسئولنگارنده :  pooryousefm@yahoo.com       27/03/1397: تاریخ پذیرش        15/07/1396: تاریخ دریافت  
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  مقدمه

کشت مخلوط دو یا چند گیاه، بخشی از 

. برنامه تناوب زراعی در کشاورزي پایدار است

اي کشت مخلوط در برابر ترین مزاییکی از مهم

کشت خالص این است که در کشت مخلوط 

گیاهان در کنار هم سازگاري بیشتري نشان 

اي همیشه  دهند، و کشت مخلوط گیاهان علوفه می

دهد عملکرد کل را در هکتار افزایش می

)Roberts et al., 1989 .( ،پایداري محصول

وري تولید، استفاده بهتر از منابع  افزایش بهره

آب و عناصر  زمان، زمین ،کار،(موجود 

ها   ،کاهش خسارت ناشی از آفات، بیماري)غذایی

هاي هرز، معموالً به عنوان مزایاي کشت  و علف

  ).Ross et al., 2004(شوند مخلوط برشمرده می

هاي کشت بررسی عملکرد در سیستم

مخلوط در گرو انتخاب گیاهان سازگار و واجد 

حداقل رقابت و  صفات مناسب براي ایجاد

کارگیري عملیات زراعی حداکثر مساعدت و به

باشد  می) از جمله تراکم و نسبت اختالط(مناسب 

)Mutungamiri et al., 2001 .( کشت مخلوط

درهم به کشت و پرورش همزمان دو یا چند 

محصول زراعی بدون در نظرگرفتن آرایش 

شود، در این روش دو یا ردیفی مجزا اطالق می

یاه در یک قطعه زمین به طور همزمان و در چند گ

بذور این گیاهان . شوند یک مکان کاشته می

توانند به صورت مجزا و یا مخلوط شده کاشته  می

در این نظام کشت، رشد محصوالت با . شوند

یکدیگر انجام و برداشت نیز همزمان صورت 

کشت و در کشت مخلوط ردیفی، . گیردمی

محصول زراعی با پرورش همزمان دو یا چند 

براي هر محصول  نظرگرفتن آرایش ردیفی مجزا

  . شود انجام می

تـرین غـالت   تـرین و قـدیمی  جو یکی از مهم

ــون  5/1کشــور اســت کــه در ســطحی معــادل   میلی

از ایـن میـزان   . شـود  کاشته می) آبی و دیم( هکتار 

درصـد آن بـه صـورت دیـم در منـاطق       60بیش از 

متوسط عملکـرد جـو   . سرد و سرد معتدل قرار دارد

کیلــوگرم در هکتــار  900الــی  700دیــم در ایــران 

). 1388انصـاري و همکـاران،   (گزارش شده است 

با توجه به ایـن موضـوع، در منـاطق سردسـیر دیـم      

کشور دسترسی به ارقـام پـر محصـول بـا پایـداري      

هـاي  عملکرد و متحمل به سرما، خشکی و بیمـاري 

موسسـه  در مختلف از جمله اهداف اصـالحی جـو   

که جو رقـم   استتحقیقات کشاورزي دیم کشور 

 آبیـدر  جـو . آبیدر در این رابطه معرفی شـده اسـت  

 و سـرما  بـه  گـرم، مقـاوم   43-33 دانـه  هـزار  وزن با

 مناسـب  بوده، دانه ریزش به مقاوم نیز و خوابیدگی

 تـاریخ . معتدل اسـت  و سرد مناطق در پاییزه کشت

 ردسـیر، دیـم س  مناطق رقم آبیدر در مناسب کاشت

ذکـر شـده اسـت     هـا بارنـدگی  از قبل مهرماه اوایل

  ).1388انصاري و همکاران، (

ــک ــه  (Vicia spp)ماش ــود از  ب ــراه نخ هم

آسـا بـه   ترین گیاهان زراعی خانواده پروانـه قدیمی

رود ولی از لحاظ سـطح کشـت و تولیـد،    شمار می

طـور کلـی، انـواع    بـه . اسـت توسعه چندانی نداشته 

سـایش خـاك، بهبـود بافـت     ماشک در کـاهش فر 

ــزایش   ــتفاده از ســـموم و افـ خـــاك، کـــاهش اسـ

وري در کشاورزي نقش دارنـد و تنهـا قابلیـت     بهره

بـوده و  % 70هـا بـیش از   هضم ماده خشک ماشـک 
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اسـتفاده از  . ها باال استآن 1بازده وزن زنده روزانه

ها و تأثیر آن بر اکوسیستم مزرعه به شرایط ماشک

ــز ــوع و می ــی خــاك و آب و هــوایی، ن ان مــواد آل

مـدیریت کشــت ایـن گیاهــان بسـتگی داشــته و در    

 هاي تناوبی گوناگون بامناطق مختلف و در سیستم

ــت   ــاوت اس ــدیگر متف  ,.Alizadeh et al(یک

 وزن بـا  کارپـا داسـی  ماشـک رقم مراغه از  ).2013

ــد ــه ص ــرم، 2/4 دان ــأ گ ــیاي در منش ــه، آس ــه میان  ب

. گیـرد یمـ  قـرار  اسـتفاده  مورد آزاد چراي صورت

نسـبتا  . است مترمیلی 350 نیاز مورد بارندگی میزان

 بـه  مقاوم نیز و رویشی دوره طول در سرما به مقاوم

 منـاطق  در بهاره کشت مناسب فصل، آخر خشکی

 ،و گـرم بـوده   معتدلکشت پاییزه در مناطق  و سرد

 فخرواعظی(است  رونده نیمه رشدي عادت داراي

   ).1389 همکاران، و

ک لگوم از جمله ماشـک و غلـه   ترکیب یدر 

تولید باعـث افـزایش    شعالوه بر افزای از جمله جو

کیفیت علوفه تولیدي نیز خواهد شد و عملکرد در 

ــوردار     ــتري برخ ــات بیش ــاورزي از ثب ــی کش اراض

ــد  ــد ش ــه . خواه ــان علوف ــت گیاه ــانواده  کش اي خ

زارهـا، منجـر بـه    لگومینوز بـه جـاي آیـش در دیـم    

ــرو  ــی و نیت ــواد آل ــزایش م ژن در خــاك شــده و اف

ــیمیایی      ــی و ش ــیات فیزیک ــود خصوص ضــمن بهب

خاك، تثبیـت بیولـوژیکی نیتـروژن و بـه حفاظـت      

خیـزي  خاك از خطر فرسـایش و افـزایش حاصـل   

 ).Alizadeh et al., 2013(نمایـد  آن کمـک مـی  

هاي متعددي مبنی بر افـزایش عملکـرد در   گزارش

ــود دارد   ــوط وجـ ــت مخلـ ــام کشـ  Abdali(نظـ

Mashhadi, 2006 ؛Aliyu and Emechebe, 

                                                              
1- Daily live-weight gain 

نتایج تحقیقات متعدد نشان داده که کشت ). 2006

) Kusvuran et al., 2014(مخلوط ماشک با جـو  

ــزایش   و یونجــه ــا جــو ســبب اف ــاله ب هــاي یــک س

 ,.Eshgizadeh et al(عملکـرد کـل شـده اسـت     

 ,Mirhagi and Mohammad Aliha؛ 2007

گـــزارش نمـــود کـــه در ) 2003(ســـنگل ). 2001

ت مخلوط جـو بـا مـاش، عملکـرد بیولوژیـک      کش

بــر اســاس ). Sengul, 2003(جــو افــزایش یافــت 

، کشت مخلوط )2006(نتایج آگگنهو و همکاران 

. شـود جو و باقال باعـث افـزایش عمکـرد کـل مـی     

افـــزایش ) 2008(همچنـــین دریـــایی و همکـــاران 

عملکرد علوفه در کشت مخلوط جو و نخود سـیاه  

مخلـوط  بقــوالت و   کشـت . انــدرا گـزارش کـرده  

ــنتی    ــاورزي سـ ــداول در کشـ ــی متـ ــالت روشـ غـ

بینگـول  . آیدکشورهاي در حال توسعه به شمار می

در آزمایشـی نشـان دادنـد کـه     ) 2007(و همکاران 

کشت مخلوط ماشک و جـو از نظـر مـاده خشـک     

داري قابل هضم و میزان پروتئین خام تفاوت معنـی 

  .با کشت خالص داشت

رســی عملکــرد پــژوهش حاضــر بــا هــدف بر 

علوفــه دو گیــاه جــو و ماشــک در دو نــوع کشــت  

اسـتفاده بهینـه   مخلوط درهم و نواري با یکدیگر و 

در تولیــد  میــاز تــوان بــالقوه اراضــی کشــاورزي د

ــاال  ــا کیفیــت ب ــه حاصــلخیزي  و  علوفــه ب کمــک ب

ــاك ــودن   خ ــا وارد نم ــا ب ــومه ــا لگ ــب در ه  ترکی

  .شد انجام مخلوط هاي کشت

  ها مواد و روش

 در و مهابـاد  تحقیقـاتی  مزرعه در وهشپژ این

 محـل  خاك. شد انجام 1393-94 زراعی سال طی



  7139 شهریور،  1ه ،  شمار7 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

4 

 

 محـدودیت  بـدون  و سـنگین  بافـت  داراي آزمایش

 در سـنگین  بافـت  داشـتن  با که بود قلیایی و شوري

الـی   1/0(االرض، داراي قابلیت نفوذ آهسته  سطح

و فاقـد سـنگ و سـنگ    ) سانتی متر در سـاعت  5/0

آزمـایش داراي هشـت    .اسـت  زمین ریزه در سطح

تیمار شـامل کشـت خـالص ماشـک مراغـه و جـو       

 2:1 و 1:2 ، 1:1(آبیدر به همراه سه نسبت مخلـوط  

ــدر بصــورت درهــم و   )  ماشــک مراغــه و جــو آبی

هـاي کامـل    نواري بود کـه در قالـب طـرح بلـوك    

 ســازي آمــاده. تصــادفی در ســه تکــرار انجــام شــد

 در نـدم گ برداشـت  از قلمـی بعـد   گـاوآهن  با زمین

 مهرمـاه  اواخـر  در بـذرکار  با کاشت و تابستان نیمه

 منبـع  از نیتـروژن  کودهـاي  اعمـال  همـراه  به 1393

بـا فرمـول    تریپـل  سوپرفسـفات  منبع از فسفر و اوره

ــودي  ــق N20:P30کـ ــاز طبـ ــودي نیـ ــه کـ  منطقـ

  . بود جایگذاري صورت به

 کاشت عمق و مترسانتی 20 خطوط فاصله

 یادداشت. شد گرفته نظر در مترسانتی 3 حدود

 در و زراعی فصل طول در الزم هايبرداري

 رشد زنی، جوانه( فنولوژي مختلف مراحل

 انجام) گیاه ارتفاع و رسیدگی گلدهی، رویشی،

 زمان در علوفه تولید مقایسه جهت. گردید

 با برداري نمونه جو دهی خوشه و ماشک گلدهی

 آمد بعمل مترمربعی نیم هاي چارچوب از استفاده

 در دانه عملکرد مقایسه جهت محصول برداشت و

 از بعد. بود جو و لگوم دانه رسیدگی زمان

. شد محاسبه آنها خشک و تروزن علوفه، برداشت

 در آون در هانمونه خشک، علوفه تعیین براي

 شدند، گذاشته ساعت 72 مدت به درجه 65 دماي

  .شدند نیوزت ترازو با و خارج آون از سپس

گیري نسبت برابري زمین  جهت اندازه

)LER( عملکرد خالص جو و خالص ماشک در ،

در  LER. گیري شد هریک از انواع مخلوط اندازه

هاي مخلوط براساس سطح زمین زیر کشت  کشت

و بوسیله آن   )Willey, 1979(گردد  محاسبه می

شود که براي بدست آوردن مقدار  مشخص می

 محصولی که از یک هکتار کشت مخلوط بدست

آید چه مقدار از زمین به صورت زراعت تک  می

کشتی مورد نیاز است تا همان مقدار محصول 

 Aبرداشت شود، مثالً اگر مقدار محصول دو گونه 

تن در  10در یک هکتار کشت مخلوط  Bو 

توان  هکتار باشد بوسیله نسبت برابري زمین می

تن  10تعیین نمود که براي بدست آوردن همان 

ار زمین را باید به تک کشتی دو محصول چه مقد

  .اختصاص داد Bو  Aگونه 

  

100×  
  مخلوط مقدار محصول یک گونه در واحد سطح در کشت

=  
ii

im

A Y

Y
LER  


1

  
  محصول همان گونه در واحد سطح در تک کشتی

  

هـاي تـک   باشـد محصـول زراعـت    LER=1  اگـر 

باشد که این امر در دو  کشتی و مخلوط یکسان می

 :افتد حالت اتفاق می

موقعی که در گیاهان تشکیل دهنده مخلوط ) لفا 

  .اي برابر استاي با برون گونهرقابت درون گونه
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میزان کاهش محصول یک گیـاه در مخلـوط   ) ب 

 . با افزایش محصول دیگر برابر است

ــر  ــافه    <1LERاگ ــوط اض ــت مخل ــد در زراع باش

محصــول نســبت بــه زراعــت تــک کشــتی بدســت  

  .آید می

ول کمتــري بدســت باشــد محصــ >1LERو اگــر  

  . آید می

 با استفاده از نرم افزار  ها تجزیه واریانس داده

 SPSS انجام شد و مقایسه میانگین صفات مختلف

  .  انجام گرفت% 5به روش دانکن در سطح احتمال 

  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس خصوصیات مورد 

در این . خالصه شده است 1مطالعه در جدول 

ها از لحاظ برخی صفات نظیر  آزمایش بین بلوك

 درصد گلدهی ماشک، بیوماس 50روز تا تعداد 

دار بدست  ترکل، اختالف معنیتر جو و بیوماس

اختالف بین تیمارها از لحاظ درصد سبز . آمد

درصد گلدهی ماشک،  50روز تا بهاره، تعداد 

درصدگلدهی جو، ارتفاع بوته  50تعداد روز تا 

تر تر جو، بیوماسماسماشک، ارتفاع بوته جو، بیو

ترکل، بیوماس جو و بیوماس ماشک، بیوماس

 تیمارها بین ).1جدول (دار بود  بسیار معنی ماشک

 سبز درصد لحاظ از داري معنی بسیار اختالف

 تیمارهاي میانگین). 1 جدول( داشت وجود بهاره

 دانکن روش با( مربوطه کالس همراه به مختلف

. است شده ائهار 2جدول  در) درصد 5 سطح در

 به متعلق آزمایش دوم سال در سبز سطح بیشترین

 اختالف حال این با بود، جو خالص کشت

 و 1:2 نسبت با درهم مخلوط کشت بین داري معنی

. نداشت وجود جو خالص کشت هاي کرت

 خالص کشت به متعلق بهاره سبز درصد کمترین

 در سرما خسارت خطر به توجه با که بود ماشک

 از دور اي نتیجه چنین الص ماشک،خ هاي کشت

  .نبود انتظار

   

  ی ماشک و جوفیکشت مخلوط درهم و رددر آزمایش  انسیوار هیجدول تجز -1جدول 

منابع 

 تغییر

 درجه

 آزادي 

  

 میانگین مربعات

 بهاره سبز

روز تا گلدهی 

 ماشک

 روز تا گلدهی

 جو

 ارتفاع بوته

 ماشک

 ارتفاع بوته

 جو

 ترعلوفه 

 جو

 ترعلوفه 

 ماشک

 خشکعلوفه 

 جو

 خشکعلوفه 

 ماشک

 10/1284 59/245099* 48/10336 04/2727121** 55/34 46/58 00/2 79/2* 00/14 2 تکرار

 99/20856** 75/1104524** 22/143347** 23/4927382** 55/1633** 37/542** 98/20337** 38/18594** 28/257** 7 تیمار

 03/785 83/61599 6/78 07/392183 9/22 19/37 62/1 65/0 33/33 14 خطا

  

 جو گلدهی تا روز تعداد لحاظ از تیمارها بین

). 1 جدول( آمد بدست داري معنی اختالف نیز

 نشان خصوصیت این لحاظ از ها میانگین مقایسه

 به متعلق گلدهی تا روز تعداد کمترین در که داد

 دو و ماشک یک نسبت با نواري کشت حالت

 گلدهی تا روز تعداد بیشترین و باشد می جو سهم

 هاي مخلوط کشت به متعلق) روز 4 فاصله با(

 گلدهی تا روز در این آزمایش، تعداد. بود دیگر
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 با داري معنی اختالف جو خالص کشت براي

  ).2جدول ( نداد نشان دیگر هاي مخلوط

 هاداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

بر  مختلف يهاتیمار اثر که داد نشان) 1جدول (

 مقایسه. است دارمعنی بسیار جو بوته ارتفاع

 در جو بوته ارتفاع بیشترین که داد نشان ها میانگین

 که چند هر است بوده 1:2 نسبت با درهم مخلوط

 و مخلوط کشت انواع سایر با داري معنی اختالف

 .است نیامده بدست جو خالص کشت حتی

 رهمد مخلوط کشت در جو بوته ارتفاع کمترین

 که آمد بدست برابر نسبت با جو و ماشک

 کشت در جو بوته ارتفاع با اري د معنی اختالف

رسد رقابت به نظر می ).2جدول ( داشت خالص

شود گیاهان سرمایه گیاهان بر سر نور باعث می

گذاري بیشتري براي ارتفاع بوته خود داشته 

در ) 2009(رضوانی مقدم و همکاران  .باشند

خلوط ماش و سیاه دانه، افزایش بررسی کشت م

ارتفاع بوته سیاه دانه را در کشت مخلوط نسبت به 

  .کشت خالص گزارش دادند

 داد نشان) 1 جدول( هاداده واریانس تجزیه

 تر علوفه عملکرد بین داري معنی بسیار اختالف که

 ترینبیش. دارد وجود مختلف تیمارهاي در جو

 بدست آن خالص کشت در جو تر علوفه عملکرد

 دو مخلوط کشت با داري معنی اختالف که آمد

 حالت دو هر در( ماشک سهم یک و جو سهم

 کمترین). 2جدول ( نداشت) نواري و درهم

 مخلوط کشت به متعلق جو تر علوفه عملکرد

 بود جو سهم یک و ماشک سهم 2 نسبت با نواري

 آن خالص کشت با داري معنی بسیار اختالف که

  ).2جدول ( داد نشان

 از تیمارها اختالف شدن دار معنی به توجه با

 مقایسه به اقدام جو خشک علوفه عملکرد لحاظ

. است شده خالصه 2جدول  در که شد ها میانگین

 این تر علوفه نتایج مشابه که دهد می نشان نتایج

 در نیز جو خشک علوفه عملکرد ترینبیش گیاه،

 اختالف که آمد بدست آن خالص کشت

 یک و جو سهم دو مخلوط کشت با يدار معنی

) نواري و درهم حالت دو هر در( ماشک سهم

 علوفه عملکرد کمترین). 2جدول ( نداشت

 نسبت با نواري مخلوط کشت به متعلق جو خشک

 اختالف که بود جو سهم یک و ماشک سهم 2

 داد نشان آن خالص کشت با داري معنی بسیار

با ) 2007( همکاران و لیسورگیدس ).2جدول (

علوفه  کیفی و کمی عملکرد ارزیابی هدف

 با گندم معمولی ماشک مخلوط کشت از حاصل

 دو و و جو گندم واریته دو با را آزمایشی جو، و

 در) 65:35(و ) 55:45( مخلوط کشت نسبت

 سال مدت دو به یونان شمال اقلیمی شرایط

 نتایج در. دادند قرار بررسی مورد 2003- 2005

 مخلوط و کشت خالص بین ی،بررس این از حاصل

 خشک ماده و علوفه تر عملکرد نظر از تیمارها

 درصد مشاهده 5 سطح احتمال در دارمعنی تفاوت

 تعیین اثر منظور به) 2003(یاشار و اوگور  .گردید

 ماشک معمولی و خلر مخلوط مختلف هاينسبت

 کیفیت خشک و ماده تر، علوفه عملکرد بر جو با

 2002-2001دوسال  مدت به را آزمایشی علوفه،

 .کردند اجرا ترکیه توکت اکولوژیک شرایط در

 نسبت که، داد نشان بررسی این از حاصل نتایج

بیشترین  با جو%  75 و ماشک%  25 کشت مخلوط

ماده  و) هکتار در تن 65/39(تر  علوفه عملکرد
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 نسبت ترینمناسب )تن در هکتار 71/10(خشک 

  ).Yasar and Ugur, 2003(کردند  معرفی کشت

 تعیین منظور به) 2006( ترك و باالبانلی

 مخلوط کشت هاينسبت و برداشت اثرات زمان

علوفه،  کیفیت و عملکرد بر مجاري و ماشک جو

 اجرا 2004- 2002دوسال  مدت به را آزمایشی

 با تحقیق، این از حاصل بر اساس نتایج. نمودند

و تر  علوفه عملکرد مخلوط، در جو نسبت افزایش

 Balabanli(یافت  افزایش ماده خشک عملکرد

and Turk, 2006( .  

 هاداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 بر مختلف هايتیمار اثر که داد نشان) 1جدول (

 بسیار ماشک گلدهی درصد 50 تا روز تعداد

 گلدهی تا روز تعداد ترینبیش .است دارمعنی

 جو و ماشک درهم مخلوط متعلق روز 224 معادل

 اختالف آماري نظر از ولی بود برابر نسبت به

 کمترین. نداشت دیگر هاي مخلوط با داري معنی

 خالص کشت به متعلق گلدهی تا روز تعداد

 نسبت در جو با ماشک نواري مخلوط و ماشک

  ). 2جدول ( بود 2:1

 از داري معنی بسیار اختالف تیمارها بین

 لجدو( داشت وجود ماشک بوته ارتفاع لحاظ

 کالس همراه به مختلف تیمارهاي میانگین). 1

 2جدول  در%) 5 سطح در دانکن روش با( مربوطه

 در ماشک بوته ارتفاع بیشترین. است شده ارائه

 نواري مخلوط کشت به متعلق آزمایش دوم سال

 داري معنی اختالف حال این با بود، 2:1 نسبت با

 حالت با تیمار این در ماشک بوته ارتفاع بین

 مخلوط هاي کشت اکثر و ماشک خالص شتک

 بوته ارتفاع کمترین. نیامد بدست آزمایش این در

 البته که آمد بدست 2:1 درهم کشت در ماشک

 آزمایش این تیمارهاي بیشتر با داريمعنی اختالف

 همکاران شکورزاده و آزمایش در. نداد نشان

 نسبت از ماشک بوته ارتفاع ترینبیش ،)1391(

 ،300تراکم در جو% 50+ شکما% 50کشت 

% 75تیمار با که آمد دست به مترسانتی 73/50

 یک در 100 تراکم سطح در جو% 25+ ماشک

 بقیه به نسبت و داشتند قرار آماري سطح

 کهحالی در .داشتند برتري کشت هاي ترکیب

+ ماشک% 50ترکیب از 081/1 ارتفاع ترینپائین

ول جد(آمد  بدست 250 تراکم سطح در جو% 50

 در ماشک سهم افزایش با که رسد می نظربه). 2

 نیتروژن تثبیت افزایش دلیل به مخلوط، هايکشت

 با که شودمی حاصل بوته ارتفاع افزایش احتماالً

 در) 1996 (کردعلی و همکاران آزمایش نتایج

 دارد، مطابقت ماشک با جو مخلوط کشت زمینه

 وج اندازي سایه افزایش محقق این که طوريبه

 ساقه ارتفاع افزایش علت را ماشک روي بر

 رشد سریع و سایه دلیل به جو بنابراین دانست،

 مجاور گیاه براي را طولی رشد شرایط اندازي

 و جانان آزمایشات در .نماید می فراهم خود

 8/89 ماشک ارتفاع ترینبیش) 2007(اوراك 

% 75 مخلوط از مترسانتی 4/79 و مترسانتی

 حالیکه بدست آمد در فیوال% 25+ ماشک

 متعلق به مترسانتی 8/57 و 5/64 ارتفاع ترینپائین

  .بود دوم و اول سال در خالص کشت

 از داري معنی بسیار اختالف تیمارها بین

 داشت وجود ماشک تر علوفه عملکرد لحاظ

 همراه به مختلف تیمارهاي میانگین). 1 جدول(

 رد%) 5 سطح در دانکن روش با( مربوطه کالس
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 علوفه عملکرد بیشترین. است شده ارائه 2جدول 

 که بود آن خالص کشت به متعلق ماشک تر

 داشت دیگر تیمارهاي با داري معنی بسیار اختالف

 B کالس در 2:1 نسبت با نواري مخلوط کشت و

 در ماشک تر علوفه عملکرد کمترین. داشت قرار

 بدست 1:2 نسبت با جو و ماشک درهم کشت

 تیمارهاي بیشتر با داريمعنی اختالف البته که آمد

 شکورزاده و آزمایش در. نداشت آزمایش این

 ماشک ترعلوفه تولید باالترین ،)1391( همکاران

 با 300 تراکم در جو% 50+ ماشک% 50ترکیب  از

 کهحالی در. آمد بدست هکتار در تن 70/9 تولید

 ترکیب از هکتار در تن 41/0 مقدار ترینپائین

 بدست 250 تراکم در جو% 50+  کماش% 50

بورك  بیوك و کارداغ آزمایش در. بود آمده

 و سبز علوفه عملکرد باالترین ترکیه، در) 2003(

 ماشک% 25+ جو% 75 مخلوط از خشک ماده

 مانند اکولوژیکی شرایط علت به که آمد بدست

  .باشدمی حرارت درجه و بارندگی

 نیز ماشک خشک علوفه عملکرد لحاظ از

 داشت وجود داري معنی بسیار اختالف تیمارها بین

 مختلف تیمارهاي میانگین مقایسه). 1 جدول(

 ماشک تر علوفه عملکرد بیشترین که داد نشان

 بسیار اختالف که بود آن خالص کشت به متعلق

 کشت و داشت دیگر تیمارهاي با داري معنی

 قرار B کالس در 2:1 نسبت با نواري مخلوط

 در ماشک ترعلوفه لکردعم کمترین. داشت

 بدست 1:2 نسبت با جو و ماشک درهم کشت

 تیمارهاي بیشتر با داريمعنی اختالف البته که آمد

 در موجود تحقیقات اکثر در .نداشت آزمایش این

 یک و لگوم یک مخلوط از نوعی به که منابع

 در مخلوط کشت اند،شده تشکیل اي علوفه يغله

 خشک علوفه لحاظ از کشتی تک با مقایسه

 چند هر. است بوده برتر سطح واحد در تولیدي

 نسبت نظر از برتر تیمار ترکیب است ممکن

 تحقیقات در یکدیگر با گونه دو اختالط

 که شد استنباط بنابراین. باشد متفاوت گوناگون

 به رسیدن براي ماشک و جو مخلوط کشت در

 خشک، ماده عملکرد در تولید مناسب سهمی

 گیاه دو جهت مخلوط پایه بذر انمیز است بهتر

 ماشک بذر میزان و نشود گرفته نظر در یکسان

 علوفه از سهم مسئله. گردد منظور جو از بیشتر

 جالب کیفی و کمی خصوصیات از بسیاري کل،

 شدت به جو با مخلوط کشت در را ماشک توجه

 ,Balabanli and Turk( دهدمی قرار تأثیر تحت

 این در تولید ایشافز علت طرفی از .)2006

 رشد ماشک، سریع رشد احتماالً بذري هاينسبت

 در جو بیشتر دهی پنجه قدرت و زیاد ايسبزینه

  .بود ترکیب این

 در) 2013(داسیلوا  و علیزاده آزمایشات

 تک تیمار ماشک و جو مخلوط کشت بررسی

 در خشک ماده تن 14/10 تولید با را جو کشتی

 ماشک% 50+ جو %50 مخلوط آن از پس و هکتار

 پر هکتار در خشک ماده تن 49/2 تولید با را

این   نتایج با  که  کردند معرفی  تیمارها تولیدترین

 سایر هايیافته بررسی. دارد همخوانی آزمایش

 تک با مخلوط کشت مقایسه زمینه در محققین

 تولیدي خشک ماده نظر از زراعی گیاهان کشتی

 و برتري از یحاک موارد اکثر در سطح واحد در

 Alizadeh(است  بوده مخلوط زراعت سودمندي

and da Silva, 2013.( همکاران  و کردعلی
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  ی ماشک و جوفیکشت مخلوط درهم و ردهاي آزمایش مقایسه میانگینجدول  -2جدول 

روز تا گلدهی 

 ماشک

 

 درصد سبز بهاره
 روز تا گلدهی جو

 

 ارتفاع بوته ماشک

)cm(  

 ارتفاع بوته

  )cm(جو 

 بیوماس تر جو

)kg/ha( 

 بیوماس تر ماشک

)kg/ha( 

 بیوماس خشک جو

)kg/ha(  

 بیوماس خشک ماشک

)kg/ha( 
 تیمار

 سیستم درصد میانگین کالس میانگین کالس میانگین کالس میانگین کالس میانگین کالس میانگین کالس میانگین کالس میانگین کالس میانگین کالس

a 7/221  c 7/51  - - ab 7/40  - - - - a 33/1633  - - a 10/243   

- -  a 3/83  ab 7/232  - - ab 68 a 52/6734  - - a 88/2684  - -  

ab 7/222  b 3/72  b 234 b 8/28  ab 3/66  ab 62/5622  cd 52/1609  bc 38/1712  c 38/557   

b 7/223  b 0/65  b 234 ab 7/35  c 6/57  bc 00/5100  cd 38/1552  Bc 91/1926  cd 71/520   

b 3/223  ab 0/74  ab 232 ab 7/30  a 9/68  a 86/6417  d 29/1514  A 14/2587  d 14/502   

a 7/221  b 0/63  b 7/233  a 3/41  bc 6/61  c 19/4201  b 29/1864  C 62/1517  b 38/632   

ab 3/222  b 7/66  b 3/233  ab 6/39  ab 2/65  ab 48/5665  c 14/1682  B 14/2087  cd 43/541   

b 3/223  b 0/65  a 3/230  b 1/29  ab 1/68  a 57/6528  cd 90/1561  A 62/2662  cd 29/524   
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 ماشک توسط کمتر خشک ماده تولید) 1996(

 به را ايعلوفه ماشک- جو درمخلوط ايعلوفه

 Kurdali  et(دادند  نسبت جو توسط دهیسایه

al., 1996(. عامل ترینمهم نور رسدمی نظر به 

 هاتفاوت. است مخلوط جوامع در گیاهان رقابت

 کارایی یا نور دریافت تغییر از ناشی عملکرد در

 در مخلوط جامعه در گونه یک نور مصرف

در . است شده گزارش خالص کشت با مقایسه

 علوفه عملکرد باالترین) 2010(شبیري آزمایش 

 مقدار ترینپائین و) جو - ماشک( 50: 50 نسبت از

 دوم سال در. آمد بدست ماشک خالص کشت از

 25:75 نسبت از درصد 93/18 مقدار ترینبیش

 خالص کشت از مقدار ترینپائین و) جو - ماشک(

آمد  درصد بدست 2/4 عملکرد با ماشک

)Shobeiri, 2010(.  

 خشک علوفه میانگین عملکرد برابري نسبی

 انواع باجو  خالص هاي کشت ترعلوفه نیز و

 جو علوفه عملکرد بودن باال به توجه با مخلوط

 بسیار تفاوت. نبود انتظار از دور چندان خالص

 ماشک تر و خشک علوفه عملکرد بین قابل توجه

 در. بود راستا همین در نیز خالص جو با خالص

 مخلوط کشت هاي نسبت انواع بین آزمایش این

 که نشد مشاهد داري معنی اختالف نواري و درهم

 کشت در روش دو هر از استفاده امکان معنیبه

علیزاده  مشاهدات ولی است جو و ماشک مخلوط

 کشت که داده است نشان )2013(و همکاران 

 نواري کشت بر دلیل دو به درهم مخلوط

 مراغه رقم اینکه ماشکنخست  .دارد ارجحیت

 صورت در و ندارد سرما برابر در زیادي مقاومت

 مناطق در زمستان سرماي در و برف پوشش نبود

 خسارت نواري کشت در که دارد امکان سردسیر

 جداگانه نوارهاي در ماشک هاي بوته بر زیادي

 کشت در سرما خسارت کهحالی در شود وارد

 رسد یم نظربه که طوري است، کمتر درهم

 حد تا جو هاي بوته البالي در ماشک هاي بوته

 محافظت یخبندان و سرما برابر در زیادي

 درهم مخلوط مکانیزه دوم اینکه کشت. شوند می

 تر آسان نواري مخلوط مکانیزه کشت به نسبت

 بار دو که است الزم نواري کشت براي زیرا است

 خطوط رعایت و شود زمین وارد کار خطی ماشین

 چندان عمل در جو و ماشک براي داگانهج کشت

   .نیست راحت

 از )LER( زمین برابري نسبت برآورد

 در جو و ماشک خشک علوفه عملکرد میانگین

 مواد در آنچه مطابق مخلوط و خالص هاي کشت

 و گردید انجام است، شده توصیف ها روش و

 مالحظه.  است شده خالصه 3 جدول در نتایج

 انواع تمام در زمین برابري نسبت که شود می

 یک از بزرگتر آزمایش این در مخلوط کشت

 کشت به آنها نسبی برتري از نشان که است

 برابري نسبت بیشترین حال،این با. است خالص

 برابر نسبت در جو و ماشک درهم کشت به متعلق

 در) 1391( شکورزاده و همکاران). 35/1( بود

اعالم کردند که  جوو  ماشک مخلوط کشت

LER  1در کلیه تیمارهاي کشت مخلوط بیشتر از 

 سیستم بودن برتر نظر از حاضر آزمایش با بود که

  .دارد مطابقت کشتی تک به نسبت مخلوط کشت

بررسی میانگین خصوصیات مختلف در 

 در افزایش که داد نشان تیمارهاي این آزمایش

 مانند مخلوط کشت شرایط در جو بذر میزان
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 در افزایش سبب ماشک بذر میزان در افزایش

 عمدتاً امر این که گردد، می جو علوفه تولید

 جهت اي گونه درون رقابت افزایش به مربوط

 در تواند می که باشد می محیطی منابع از استفاده

 از بسیاري در. باشد مؤثر گیاه بیشتر رویشی رشد

 کدام هر علوفه تولید که است شده گزارش موارد

-غله مخلوط سیستم در کننده شرکت اجزاي از

 عملکرد از کمتر اي گونه بین رقابت دلیل به لگوم

 عملکرد چند هر باشد، می اجزا این کشتی تک

 .است بیشتر هاآن کشتی تک از دو این تجمعی

نیز در ارزیابی ) 2007(محسن آبادي و همکاران 

ماشک در سطوح مختلف -کشت مخلوط جو

بت به کود نیتروژنه دریافتند که کشت مخلوط نس

 با نتیجه تک کشتی جو و ماشک برتري دارد که

 Mohsenabadi et(داشت  مطابقت این تحقیق

al., 2007( .همکاران و رابرت همچنین )1989 (

 گیاهان رشد بر مؤثر را اکوفیزیولوژیکی عامل دو

اند  نموده معرفی مخلوط و خالص کشت در

)Roberts et al., 1989(.  

  نور کسب جهت رقابت- 1

  غذایی مواد و آب جذب در ابترق- 2

 کشت در) 2003( بورك بویوك و کاراداغ

 تولید جهت را جو% 75 و ماشک% 25 مخلوط

 این تحقیق نتیجه با که دانند می مناسب علوفه

رسد که برتري  ندارد و بنظر می مطابقت

هاي اختالط در شرایط مختلف، یکسان  نسبت

 کشتبررسی  در) 2013( علیزاده و داسیلوا .نیست

 نسبت دیم ایران، شرایط در جو و ماشک مخلوط

هاي  در برخی استان را جو% 50+  ماشک% 50

 و در برخی دیگر کشت دانند می کشور مناسب

جو را برتر گزارش % 25 و ماشک% 75 مخلوط

   .اند نموده

  

  و آبیدردر هر دو نوع کشت مخلوط نواري و درهم ماشک مراغه با ج LERنسبت برابري زمین   -3جدول 

  کشت  نواري    درهم

  ماشک 2+جو1  ماشک 1+جو1  ماشک1+جو2    ماشک 2+جو1  ماشک1+جو1  ماشک1+جو2  مخلوط

28/1  35/1  27/1    16/1  20/1  29/1  LER 

  

 که شد گیري نتیجه تحقیق این از مجموع در

 نواري و درهم مخلوط کشت نوع دو هر امکان

 آبیدر رقم جو مراغه و رقم کارپاداسی ماشک

 مهاباد سردسیر دیم شرایط تحت پاییزه ورتبص

حال، عملکرد کشت مخلوط  این با. دارد وجود

درهم اندکی بیشتر از کشت نواري بود و بنظر 

 درهم مخلوط کشت از رسد که استفاده می

 شدید سرماي خطر که مناطقی بخصوص در

 نواري مخلوط کشت به نسبت دارد وجود

 توان می شرایط این در. داشته باشد ارجحیت

 براي را جو و مخلوط درهم ماشک از 1:1 نسبت

 پاییزه در این منطقه و احیانا مناطق مشابه کشت

  .نمود توصیه
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Abstract 

This research was carried out to evaluate some agronomic characteristics and forage 

yield in two types of vetch and barley bi-culturing under Mahabad rainfed conditions. The 

treatments consisted of pure stands along with seed mixture of smooth vetch (cv. 

Maragheh) with barley (cv. Abidar) at 1:1, 1:2 and 2:1 seeding ratio as strip intercropping 

(different rows) and mixed seeding in a randomized complete block design with three 

replications. There were significant differences between treatments in terms of spring 

green coverage, plant height, days to flowering and forage yield. Plant height and forage 

yield in pure barley stands were more than mixed treatments. However, forage yield in mix 

cropping was 500% greater than pure vetch stands. The highest dry forage yield (3187 

kg/ha) was obtained from 1:1 mix cropping of Maragheh and Abidar. There were no 

significant differences between two types of mix cropping in this experiment. Land 

equivalent ratio (LER) were more than 1 in all bi-cultures however, The highest LER 

(1.35) was obtained from 1:1 mixture of Maragheh and Abidar which could be 

recommended for autumn cultivation in Mahabad and similar conditions. 

Keywords: Autumn cultivation, forage yield, LER , Intercropping 
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