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  چكيده
آزمايشي در قالب   ،كشتي گياهان مرتعي لگوم و گراس بر عملكرد كمي علوفه كشت مخلوط و تكتأثير منظور بررسي  هب

 تأثيردر اين تحقيق . و در شرايط ديم  در ايستگاه تحقيقات كشاورزي سارال  كردستان اجرا شدآماري فاكتوريل در سه تكرار  
 +بروموس و يونجه +كشتي گياهان يونجه، بروموس و اگروپايرون و كشت مخلوط يونجه هاي نوع كشت با سطوح تك عامل

 بر عملكرد )عدد بذر1138( و تراكم زياد )بذر  853( ، تراكم متوسط )بذر  569( سه سطح تراكم كماگروپايرون و تراكم بذر با 
نوع  عاملسطوح  تأثيرتحت  رشد و پنجم چهارمنتايج نشان داد كه عملكرد علوفه در سالهاي . مورد مطالعه قرار گرفت علوفه

خشك در هكتار كيلوگرم علوفه  2199و  2706يونجه با توليد . دار بود درصد معني كشت قرار داشته و تفاوت آنها در سطح يك
تراكم كشت و اثر متقابل تراكم و رشد  دوم در سال. نسبت به ساير انواع كشت برتري داشتو پنجم  چهارمترتيب در سالهاي  به

آمد و يونجه در  كيلوگرم در هكتار بدست 1049داشتند و باالترين عملكرد در تراكم زياد با مقدار  ثيرأنوع كشت بر اين صفت ت
كشتي يونجه با ميانگين توليد  تكها نشان داد كه  نتايج تجزيه مركب داده. تراكم زياد برتر از ساير گياهان بود كشتي و شرايط تك

كيلوگرم در  1769(كيلوگرم علوفه در هكتار برتر از ساير كشتها بود و بيشترين ميزان عملكرد نيز در سال چهارم رشد  1744
   .ثبت شد )هكتار
  

 ، عملكرد، شرايط ديمگراس و لگوم كشت مخلوط،ي، كشت تك :ي كليديها واژه
  

  مقدمه
پايداري و دوام پوششهاي طبيعي وابسته به حضور 

هاي  گياهان مختلف در جامعة گياهيست كه هر يك اليه
عدم . اند مختلفي را در درون و بيرون خاك اشغال كرده

توجه به افزايش كمي و كيفي علوفه باعث نابودي بخش 
گياهي مراتع و تشديد فرسايش خاك  عظيمي از پوشش

اين تحقيق با هدف بررسي و مقايسه ميزان . شده است
، علف )Medicago sativa(توليد علوفه سه گياه يونجه 

 و علف گندمي تاجدار) Bromus tomentellus( پشمكي
)Agropyron desertorum (كشتي و كشت  در شرايط تك

در بذر تلف هاي مخ با تراكم) لگوم  -گراس ( مخلوط
  .در شرايط ديم تدوين و اجرا شد واحد سطح و

يكي از مهمترين مزاياي كشت مخلوط افزايش 
عملكرد بالقوه گياه در واحد سطح زمين در مقايسه با 

 و كوچكي و حسيني، 1382حيدري، ( كشتي است تك
اي، علوفه  كشت مخلوط گياهان علوفه در). 1374
ري دارد چون گندميان ت آمده تركيب غذايي متعادل بدست
ولي بقوالت  ،اي داراي ماده خشك باال هستند علوفه

قرباني ( دارند يتركاروتن، كلسيم و منيزيم باال پروتيئن،
يونجه از معروفترين  - مخلوط بروموس). 1372 نوقاني،

مدت  ايست و در طوالني اهان علوفهيمخلوطها در توليد گ
هر گياه به  كشتي ميزان محصول اين كشت بيشتر از تك

 8تا  6در اين كشت ميزان بذر يونجه . تنهايي است
كيلوگرم در هكتار توصيه  8تا  3كيلوگرم و بذر بروموس 
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شده است و بهترين زمان كشت بذر در مناطق سردسير 
). 1375كوچكي و همكاران، ( باشد كاشت در بهار مي

 11-16ميزان بذر مورد نياز بروموس جهت كاشت خالص 
است و در مخلوط با يونجه براي توليد علوفه كيلوگرم 

 6-8كيلوگرم، بذر بروموس  10-12مقدار بذر يونجه 
براي  ).1382 حيدري،( باشد كيلوگرم در هكتار مناسب مي

برداري از عوامل محيطي بايد ميزان تراكم هر  حداكثر بهره
دو گياه در مخلوط به اندازه مجموع تراكم اين دو گونه در 

يعني تراكم بذر در مخلوط به اندازه دو . شدكشتي با تك
 كشتي است برابر ميزان بذر هر گياه در زراعت تك

 Bromusميزان پروتئين خام .)1373 و 1364مظاهري، (

tomentellus  در مرحله 1/13در مرحله رشد رويشي ،
ابن ( درصد بود  3/4 و در مرحله بذر دهي 9/9گلدهي 
 )Ag. desertorum( رعلف گندمي تاجدا). 1380عباسي، 

تا  230به خشكي مقاوم است و در مناطقي كه بارندگي 
لومي   در خاكهاي مختلف از شني ومتر است  ميلي 380

در چراگاه  وكند  سبك تا رسي سنگين بخوبي رشد مي
 حيدري،( باشد براي چراي دام داراي ارزش خاصي مي

دار جهت  ميزان بذر مورد نياز علف گندمي تاج). 1382
كيلوگرم در هكتار تعيين شده  6كشت در شرايط ديم 

ميزان بذر يونجه  ).1360 پيماني فرد و همكاران،(است 
تابع سالمتي، قوه ناميه و خلوص بذر، تاريخ كشت، نوع 

در كشت رديفي با ماشين  و كشت و طريقه كشت است
كيلوگرم در هكتار و در خاكهاي نامرغوب رسي  20تا  15

كيلوگرم در هكتار  60زني تا  جوانه سنگين با خطر عدم
در صورت كشت ). 1375كريمي، ( شود بذر مصرف مي

مخلوط يونجه با گراسها كشت بذر به مقدار زياد باعث 
شود و ميزان توليد علوفه در  كاهش حمله علفهاي هرز مي

  ).1375همكاران،  كوچكي و( يابد اوايل رشد افزايش مي
  

  مواد و روشها
كشتي و  تك( نوع كشت عامل 2اين آزمايش با 

 اي متفاوت بذرسه گياه علوفههاي  تراكم و) مخلوط
Medicago sativa،Bromus tomentellus   وAgropyron 

desertorum با طرح پايه  در قالب آزمايش فاكتوريل
تكرار در ايستگاه تحقيقات  3 با ،تصادفي بلوكهاي كامالً

 تأثيرتحقيق  اين در .اجرا شد كردستان كشاورزي سارال
 –كشتي يونجه  شامل پنج سطح تك: نوع كشت هاي عامل
كشت  -كشتي اگروپايرون تك  -كشتي بروموس تك

+ بروموس و كشت مخلوط يونجه + مخلوط يونجه 
سه سطح تراكم  با تراكم بذر در واحد سطح و اگروپايرون

 و تراكم زياد )بذر  853( ، تراكم متوسط)بذر  569( كم
تراكم  .بر عملكرد علوفه بررسي شدند )عدد بذر1138(

) گرم( گياه در متر مربع بر اساس تعداد بذر در واحد وزن
هر سطح از تراكم تعداد  در و هر گياه محاسبه گرديد

كاشته شده در هر كرت خالص و مخلوط برابر  رهايبذ
طور متوسط  هميزان بارندگي ساالنه ايستگاه ب. باشد مي
 2100ع متوسط آن از سطح دريا متر، ارتفا ميلي 13/344

و  02/4طور متوسط  همتر، حداقل درجه حرارت ايستگاه ب
گراد  درجه سانتي 95/14ميانگين حداكثر درجه حرارت آن 

روز در سال  115و تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه 
 25(از خيلي كم حدود خاك ايستگاه  عمق  .باشد مي

. متغير است) متر سانتي100-120(عميق  تا نسبتاً) متر سانتي
 20تا  10همزمان با شروع گلدهي  سال دوم رشد از

درصد از سطح هر پالت نسبت به برداشت علوفه در 
كرتهاي خالص و مخلوط بصورت جداگانه اقدام و 

 .كيلوگرم در هكتار تعيين شد بر اساس عملكرد هر تيمار
 ،آمده براي هر يك از صفات در هر سال هاي بدست داده

تجزيه و با آزمون   MSTATCافزار آماري ا استفاده از نرمب
آمده مقايسه و تجزيه  ميانگينهاي بدست اي دانكن چنددامنه

تجزيه مركب  ،در پايان دوره طرح. دشدنو تحليل 
عملكرد علوفه جهت تجزيه و تحليل  ةهاي چندسال داده

  .نهايي انجام شد
  
  نتايج

 لكرد علوفهي مربوط به عمها تجزيه واريانس داده
دوم در سالهاي مختلف نشان داد كه در سال  ،)1جدول (

تراكم كشت و اثر متقابل نوع كشت و تراكم بر اين  رشد
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درصد  5ترتيب در سطح يك و  دار به معني تأثيرصفت 
فقط تيمار نوع  پنجم چهارم واند و در سالهاي  داشته

 تأثيردرصد بر اين صفت  كشت در سطح آماري يك
مقايسه ميانگينهاي اثر متقابل نوع . داشته است دار معني

آماري در سطح  دار كشت و تراكم نيز بيانگر تفاوت معني
درصد بين تيمارهاي متفاوت است و تيمار كشت  5

با ) بذر در مترمربع 1138(خالص يونجه با تراكم زياد 
كيلوگرم علوفه خشك در هكتار برتر از ساير  1666توليد 

رين عملكرد علوفه مربوط به تيمار كمت. تيمارها بود
بذر در  853( بروموس با تراكم متوسط -مخلوط يونجه 

  .كيلوگرم در هكتار بود 5/478و با مقدار ) مترمربع

  
  )83-80(خالصة تجزيه واريانس عملكرد علوفه در سالهاي متفاوت  -1جدول 

80 81 82 83 

 منبع تغيير
درجة 
 MS F MS F MS F MS F آزادي

رتكرا  2 6/36353  4319/0  1/797351  823/2  1/569352  8133/1  9/369065  024/1  

2/115544 4 نوع كشت  3726/1  5/336321  1907/1  6/4350204  8547/13 ** 8/3709194  2910/10 **

1/706581 2 تراكم  3940/8 ** 9/461368  6335/1  4/91691  2920/0  7/85026  2359/0  

تراكم*كشت  8 1/194206  3071/2 * 5/427513  5136/1  08/197846  6301/0  6/283119  8755/0  

4/282445 - 84177 28 خطا  - 7/313988  - 3/360430  - 

درصد   درصد و پنج دار در سطح يك ترتيب معني به:  44 كل * **و 

 
ميانگين عملكرد تيمارهاي تراكم در واحد سطح 

 1049دهد كه با توليد  برتري تيمار تراكم زياد را نشان مي
و گرم علوفه در هكتار در يك كالس از نظر آماري كيل

دار با ساير تيمارها  تفاوت معني% 1قرار گرفته و در سطح 
 ).1نمودار (دارد 

 

  
  1380سطوح تراكم بذر در سال  تأثيرمقايسه عملكرد علوفه تحت   -1 نمودار
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مقايسة ميانگين عملكرد علوفه تحت  3و  2جدولهاي 
 را ر سالهاي چهارم و پنجم رشدنوع كشت د عامل تأثير

كشتي يونجه  دهند و در هر دو سال تيمار تك نشان مي
  .برتر از ساير كشتها بوده است

  
  1382مقايسه ميانگين  عملكرد علوفه تحت اثر نوع كشت در سال  -2جدول 

  يونجه بروموس  اگروپايرون  بروموس -يونجه  اگروپايرون -يونجه

1928 b2041 ab 1100 c1058 c2706 a عملكرد علوفه 

)كيلو گرم در هكتار(  

.دهد دار را نشان مي حروف مشابه در هر سطر عدم وجود تفاوت معني -  
  

 1383مقايسه ميانگين عملكرد علوفه تحت اثر نوع كشت در سال  -3جدول 
  يونجه بروموس  اگروپايرون  بروموس -يونجه  اگروپايرون-يونجه

1731 ab1857 ab618 c1050 bc2199 a عملكرد علوفه 

)كيلوگرم در هكتار(  

  .دهد دار را نشان مي حروف مشابه در هر سطر عدم وجود تفاوت معني -

  
  تجزيه مركب عملكرد علوفه

عملكرد علوفه نشان داد  ةسال 4 هاي تجزية مركب داده
نوع كشت، سال و اثر متقابل  تأثيركه اين صفت تحت 

در سطح  ها عاملاين  تأثيرسال و نوع كشت قرارگرفته و 
  .)4جدول ( دار بود درصد معني آماري يك

  
  متفاوت هاي مختلف در سالهاي عاملسطوح تأثيرتجزيه واريانس مركب عملكرد علوفه تحت  - 4 جدول

F  منبع تغييرات  درجه آزادي ميانگين مربعات  
8287/1  

**3784/6  
9764/0  
0535/1  
-  

230/1153582 
038/4023633  
677/615908  
091/664594  
316/630819 

2 
4  
2  
8  
28  

  تكرار
  نوع كشت
  تراكم

  تراكم *كشت
  )a( خطاي

**3707/56  
**0367/8  

0566/2  
3144/1  

075/7335493 
054/1045813  
195/267622  
327/171047 

3 
12  
6  
24  

  سال
  سال*كشت
  سال*تراكم

  سال*تراكم* كشت
  )b( خطاي  90 440/130129  -

  كل  179 صددر دار در سطح يك معني - **
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كشتي يونجه با  مقايسة ميانگينها نشان داد كه تك
كيلوگرم علوفة خشك در هكتار برتر  1744ميانگين توليد 

از ساير كشتها بوده و پس از آن تيمارهاي مخلوط يونجه 
كشتي اگروپايرن و  بروموس و تك + يونجه اگروپايرن،+ 

و  8/947، 1350، 1355ترتيب با مقدارهاي  بروموس به

 .دارندكيلوگرم علوفة خشك در هكتار قرار  8/945
دار آماري در سطح  ر معنيث ا سالهاي متفاوت برداشت،

درصد با هم داشتند و بيشترين ميانگين عملكرد علوفه  يك
كيلوگرم  1769با مقدار رشد در برداشت سال چهارم 

  ).2 نمودار( آمد علوفة خشك در هكتار بدست
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )تجزيه مركب( مقايسه عملكرد علوفه در سالهاي متفاوت -2نمودار 
  

سال نيز بر عملكرد علوفه در  اثر متقابل نوع كشت و
دار داشت و مقايسة ميانگينها  معني تأثيردرصد  سطح يك

نشان داد كه باالترين ميانگين توليد علوفه مربوط به تيمار 
كه در سال چهارم رشد حاصل  كشتي يونجه است تك

و كمترين ميانگين ) كيلوگرم در هكتار 2706( تشده اس
) كيلو گرم در هكتار 7/618(كشتي اگروپايرن  توليد به تك

  ).5 جدول( اختصاص داشت

 

  )تجزيه مركب(مقايسه ميانگين عملكرد علوفه تحت متقابل نوع كشت و سال  -5جدول 
 سال يونجه بروموس  اگروپايرون  بروموس -يونجه  اگروپايرون -يونجه

9/845  hi 6/636  i 3/817  hi 7/750  hi 941 ghi 1 

1140 efgh 1052 fgh 1255 efg 925 ghi 1431 def 2 

1938 bc 2041 b 1100 fgh 1058 fgh 2706 a 3 

1495 de 1669 cd 7/618  i 1050 fgh 1898 bc 4 

  .دهد دار را نشان مي حروف مشابه در هر سطر عدم وجود تفاوت معني -
  
   بحث

انجام شده از نظر تعداد گياه در واحد سطح  كشتهاي
در رقابت بين گياهان مختلف  بنابراين ،يكنواخت هستند

توجهي بين آنها ظاهر نشده  و تفاوت قابل سال اول كم
و در سال چهارم  گياهانسن تدريج با افزايش  هب. است
آشكار شده  تفاوت بين رشد و عملكرد گياهان كامالً رشد

٠

۵٠٠ 

١٠٠٠ 

١۵٠٠ 

2000

اول برداشت دومبرداشت  سومبرداشت چهارمبرداشت

عملكرد
ك(

يلوگرم
/

هكتار
)
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ايش شاخ و برگ، توسعه سيستم ريشه و و با توجه به افز
عملكردهاي  ،استفاده از منابع مختلفاه در يگ يايكار

در سالهاي چهارم و پنجم رشد، . متفاوتي توليد شده است
كيلوگرم علوفه خشك در  2199و  2706يونجه با توليد 

هكتار برتري خود را نشان داده و در شرايط مخلوط با 
   .لكرد آنها شده استگراسها نيز موجب افزايش عم

هاي متفاوت تفاوت  بين تراكم در سال دوم رشد
داد نشان  1نمودار . درصد ظاهر شد دار در سطح يك معني
كيلوگرم  1049در تراكم زياد بيشترين عملكرد با مقدار  كه

در سال دوم . توليد شده است علوفه خشك در هكتار
 هنوزويژه در گراسها  هرشد كه رشد شاخ و برگ گياه ب

خوبي توسعه پيدا نكرده است، باال بودن تراكم گياه  هب
در سالهاي دوم تا  ،باشد عاملي براي افزايش توليد مي

دار بين تراكمهاي متفاوت وجود ندارد  پنجم تفاوت معني
علت رقابت طبيعي، تراكم گياهان  و بيانگر آن است كه به

ان از هاي پايين گياه در تراكم و به حد منطقي خود رسيده
منابع موجود استفاده بهتري نموده و افزايش عملكرد 

اثر متقابل نوع كشت و تراكم بذر در . شود مشاهده مي
 تأثيردرصد  5سال دوم رشد بر عملكرد علوفه در سطح 

كه معادل  كشتي يونجه در تراكم زياد تك و دارددار  معني
يونجه بود بيشترين عملكرد را بذر كيلوگرم در هكتار  20

سرعت رشد . كيلوگرم در هكتار توليد نمود 1666معادل 
 اين .يونجه نسبت به گراسها در اوايل رشد بيشتر است

عنوان تراكم مناسب براي  بذر در منابع مختلف به مقدار
نتايج چهار ). 1357كريمي، ( كشت يونجه بيان شده است

ساله مؤيد آن است كه يونجه همواره بيشترين عملكرد را 
برتري ، مركب ةميانگينهاي حاصل از تجزي ةمقايس داشته و

كيلوگرم علوفه در هكتار  1744يونجه را با ميانگين توليد 
گراسها با استفاده از نيتروژن تثبيت شده  .دده مي نشان

رشدشان افزايش و مجموع عملكرد علوفه  يونجهتوسط 
 كشتي گراسها است در كرتهاي مخلوط بيشتر از تك

برداشت در سالهاي متفاوت تغييرات  ميزان ).5 جدول(
در اولين برداشت كه در سال دوم . قابل توجهي داشت

خوبي  هرشد انجام شد با توجه به اينكه هنوز گياهان ب

ويژه درگراسها  هاستقرار پيدا نكرده و توسعه شاخ و برگ ب
 3/798انجام نشده بود ميزان علوفه توليدي در مجموع 

 از نظر آماري تفاوت كامالً كيلوگرم در هكتار بود كه
 ،دار با ساير سالها دارد و در سال سوم و چهارم رشد معني

كيلوگرم در  1769و  1160عملكرد افزايش يافته و به 
ولي برداشت در سال پنجم رشد كاهش پيدا  ،هكتار رسيد
). 2 نمودار( كيلوگرم در هكتار رسيد 1346كرد و به 

طرح دچار نوسان بود وضعيت بارندگي در سالهاي اجراي 
و همواره سير صعودي را طي كرده است و افزايش 
عملكرد تا سال چهارم رشد منطبق بر افزايش بارندگي نيز 

دهد كه ميزان افزايش عملكرد  نشان مي 5جدول  .باشد مي
اثر متقابل نوع كشت و سال قرار داشته و  تأثيرتحت 

 2706با توليد  سال چهارم رشدكشتي يونجه در  تك
. ساير گياهان بود كيلوگرم علوفه خشك در هكتار برتر از

كمك  افزايش بارندگي در سال چهارم رشد موجب اگرچه
بر اساس سرشت  يول ،افزايش عملكرد گياه شده استبه 

بيان شده كه  ختلفدر منابع علمي م گياه و همچنين 
يونجه بيشترين ميزان عملكرد علوفه را در سالهاي سوم و 

اين ). Honson, 1988 ؛1367 ،كريمي( د داردچهارم رش
شود،  وضعيت عالوه بر يونجه در گراسها نيز مشاهده مي

گراسها از سالي به  اما ميزان افزايش رشد و عملكرد در
باشد و قابل مقايسه با  سال ديگر چندان چشمگير نمي

  ).2نمودار ( يونجه نيست
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Abstract 
This experiment was carried out in order to study the effects of intercropping and mono-
cropping of legumes and grasses on quantitative yield of forage. The study was conducted in a 
factorial experiment with three replications at Saral Research Station of Kurdistan province 
during five years (1999-2003). In this research, the effects of the cropping type including 
mono-cropping of Alfalfa, Bromus, and Agropyron as well as intercropping of 
Alfalfa+Bromus, and Alfalfa+Agropyron with three seed densities of 569, 853 and 1138 seeds 
were investigated. According to the results, the forage yield of the fourth and fifth years were 
affected by cropping type and showed significant differences at 1% level of probability. 
Results showed that mono-cropping of alfalfa with 2706 & 2199 kg per hectare, in the fourth 
and fifth years, respectively, showed superiority to other cropping types. In the second year of 
growth, seed density and the interaction effect between seed density and cropping type 
affected this trait and the highest yield (1049 Kg per hectare) was obtained in high density. 
Alfalfa, under mono-cropping and high seed density conditions, was superior to other species. 
The results of combined analysis showed that mono-cropping of Alfalfa with an average 
forage yield of 1744 Kg per hectare was superior to other cropping types and the highest yield 
was obtained in the fourth year of growth (1769 Kg per hectare).  
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