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 چكيده

طترح  هتاي خردشتده در قالتب      صتور  كتر   بته  یشتی آزما یانهآيلوفه در كشت مخلوط جو و راز یفیتيملکرد و ك یمنظور بررس به

انجتام   92 -1391 یخوزستتان در ستال زرايت    هیرامت  یعیو منابع طب يدانشگاه كشاورز ةبا سه تکرار در مزري یكامل تصادف هاي  بلوک

و  یاصتل  يهتا  خال  از منبع اورهپ در كتر   یتروژندر هکتار ن یلوگرمك 210و 140آ 70صفرآ در چهار سیح   یتروژن. سیوح نگرفت

 50جتو +   درصتد  50پآ  یانته راز درصتد  25جتو +   درصتد  75آ   كشت خال  جو و رازیانهپكشت مخلوط در پنج سیح  يها نسبت

يملکرد يلوفتة تتر و    بیشتریهنشان داد كه  یجنتا گرفتند. قرار یفري يها پ در كر یانهراز درصد 75جو +  درصد 25پآ  یانهراز صددر

جو +  درصد 50در هکتار و  یلوگرمك 210 یتروژنبا سیح ن یانهرازكشت خال  در هکتار از  یلوگرمك 8271و  53380 یبترت خشک به

تعتداد  و  یانتهآ شامل ارتفاع جتو و راز  یزن یکیدست آمد. صفا  مورفولوژ در هکتار به یلوگرمك 210 تروژنیبا سیح ن یانهراز درصد 50

كشتت ختال    از  درصتد  7/25بتا   خام تئیهقرار گرفتند. بیشتریه درصد پرو یتروژنن یلوگرمك 140تحت اثر مثبت  یانهراز يیشاخة فر

نستبت   یتز و نكیلوگرم در هکتارپ  2/1528  خام یهيملکرد پروتئ بیشتریهست آمد. د در هکتار به یلوگرمك 210 یتروژنبا سیح ن یانهراز

 یجدستت آمتد. نتتا    بته  یتتروژن ن در هکتتار  یلتوگرم ك 210و در ستیح   یانته راز درصد 50جو +  درصد 50یماراز ت پ16/1یه  زم يبرابر

در هکتتار   یلتوگرم ك 210 یتتروژن با سیح ن یانهراز درصد 50جو +  درصد 50 یماريلوفه در ت یفیو ك یيملکرد كم یشافزا ۀكنندییدتأ

 است.

 .كشت مخلوط يها نسبت یهآزم ييملکرد يلوفهآ نسبت برابر یکیآخامآ صفا  مورفولوژ یهپروتئ ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

در  یتدار هتاي پا  از نظتام  اي ينتوان نمونته   كشت مخلوط بته 

 یتتکآاكولوژ یجتتاد تعتتادل ا یتترنظ یاهتتداف آكشتتاورزي

يملکرد و  یفیو ك یش كمیاز منابعآ افزا یشتربرداري ب هبهر

هرز را دنبتال   هاي يلف و ها یماريكاهش خسار  آفا آ ب

 هتاي  اینتد كته در فر  یفیلحاظ وظتا  به یتروژنن[. 29] كند یم

بته يملکترد    یابیدر دستت  یاساست  يتاملی داردآ  یاهگ یاتیح

 كشت یابیارز برخی پهوهشگران با. رود شمار می بهمناسب 

اظهار  یتروژنمخلوط جو و ماشک در سیوح مختلف كود ن

كشتی جو و ماشتک   كه كشت مخلوط نسبت به تک داشتند

 . [17] برتري داشت

اىآ هت    يلوفته  یاهتان گ یتة در تغ  یتروژنن آكل  طور به

بتته حتتداكثر يملکتترد و هتت  از نظتتر   یاب لحتتاظ دستتت بتته

 یتت يلوفتهآ اهم  یهدرصتد پتروتئ   یلاز قب یف ك هاى یهگیو

يالوه بتر تتأثیر بتر افتزایش يملکترد متادۀ        دارد و خاصی

ايآ كیفیت آنها را نیز تحت تأثیر قترار   خشک گیاهان يلوفه

 75مخلتوط  كشتت  كته   نتایج تحقیقتی نشتان داد   دهد. می

درصد جو بیشتریه درصد پروتئیه ختام   25درصد ما  و 

نشان دادند كه بیشتریه  یزنپهوهشگران  .[37] را تولید كرد

درصد  90+  یتیکالهدرصد تر 10از نسبت  یهد پروتئيملکر

دستت   درصد ماشتک بته   80+  یتیکالهدرصد تر 20ماشکآ 

یتا  كشت مخلوط ذر  و لوب یدر بررس یههمچن[. 42] آمد

 يهتا  خام در كشت یهكه يملکرد پروتئ گزار  شده است

 ختال  استت   يها از كشت یشترب يطور معنادار مخلوط به

ود نیتروژن سبب افزایش يملکترد  كاربرد كهمچنیه  .[28]

كلآ يملکرد دانهآ محتواي پروتئیه خام و يملکرد پروتئیه 

 .[17شد ]كشتی  تک و مخلوطكشت  در

نخود و جتو   در ارزیابی كشت مخلوط محققان دیگري

يملکترد يلوفتة    منظور تولید يلوفه گتزار  كردنتد كته    به

گرفتت و كشتت    ثیر نستبت اختتالط قترار   أنخود تحت تت 

 خود از بیشتتریه يملکترد يلوفته برختوردار بتود     خال  ن

 75كه نسبت كشت مخلتوط   [. همچنیه نتایج نشان داد26]

 یتد اي از نظتر تول  درصد ماشک گل خوشه 25درصد جو با 

[. 16] كشت انتخاب شتد  یبترك یهتر مادۀ خشکآ مناسب

كیفتی يلوفته در    يملکرد كمتی و درخصوت در آزمایشی 

 شتد اي مشتخ    يلوفه وزرايت مخلوط شبدر برسی  و ج

 - جتو   50:50كه حداكثر يملکرد مادۀ خشک به مخلتوط  

شتود. بیشتتریه مقتادیر     مربتوط متی   زیتاد شبدرپ در تراك  

 [. 16] دست آمد در همیه نسبت مخلوط به پروتئیه خام نیز

 استفاده نحوۀ در مخلوط كشت دهندۀ تشکیل اجزاي اگر

 طتور  بته  ابعمنت  ایته  از كننتد  يمل متفاو  منابع محییی از

 حتالتی  چنتیه  در درنتیجته  و شتد  استفاده خواهد مؤثرتري

 یتا . كشتت مخلتوط ذر  بتا لوب   یابتد  متی  افتزایش  يملکرد

ارتفتاع بوتتهآ وزن    یتر نظ یصفات یبلبل چش  یاو لوب یمعمول

 .[30دهد ] یقرار م یرترآ وزن خشک و يملکرد را تحت تأث

 هتاي  همچنیه محققتان در آزمایشتی دریافتنتد كته نستبت     

مختلف كشت بر ارتفاع ساقة هر دو گیاه ذر  و سویا اثتر  

كته ارتفتاع بوتته و تعتداد      [آ درحتالی 7معناداري نداشتت ] 

هاي فريی ارقتام مختلتف ستویا در كشتت مخلتوط       شاخه

 [.3هاي مختلف كشت قرار گرفتند ] تحت تأثیر نسبت

استت كته اغلتب     یاريمع 1پLER  یهنسبت برابري زم

. شتود  میبودن كشت مخلوط استفاده در مؤثر  یابیارز براي

جو  كشتی تک بركه كشت مخلوط  یافتنددر یزن پهوهشگران

. نستتبت رقابتتت [17] پLER>1و ماشتتک برتتتري داشتتت  

 CRتوانایی رقابت را براي گیاهتان زرايتی در مخلتوط     2پ

تتري بتراي بررستی كشتت      و معیار دقیتق  كند میمشخ  

 [.27]شود  مخلوط محسوب می

 ۀدارویی از منابع غ ایی مه  مورد استفاديلوفة گیاهان 

آ 4چتریتان  تیترۀ  از 3[. رازیانته 18شتوند ]  متی دام محسوب 

                                                           
1. Land equivalent ratio 

2. competitive ratio 

3. Foeniculum vulgare L. 

4. Apiaceae  
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حتاوي متادۀ    انتدام آن و تمتام   بتوده چندساله  یادو  یاهیگ

است  یانگندم تیرۀاز  یاهیگ 1. جو[8] است پاسانس مؤثره 

مصترف   يا صور  يلوفته  بهاي و ه   صور  دانه ه  بهكه 

 یتت يلوفه و اهم یدتول یفیتو ك یته به كمتوج . باشود یم

هتدف پتهوهش   و ستالمت دامآ   یته در تغ  ییدارو یاهانگ

 یتاه كشت مخلتوط گ  یفیو ك یيملکرد كم یابیارز آحاير

 بتتا دو فتتاكتور  یانتتهراز یتتیدارو یتتاهجتتو و گ يا يلوفتته

در  پیتتروژن كشتتآ و ستیوح مختلتف كتود ن     يهتا  نسبت

 .است هوایی اهواز و شرایط آب

 

 ها اد و روشمو. 2

يلوفته در   یفیتت يملکرد و ك یبررس با هدفپهوهش  یها

بتار   ي یتک هتا  صور  كر  آ بهیانهكشت مخلوط جو و راز

تکترار و   سته با  یكامل تصادف يها بلوک خردشده در قالب

 یعتی و منتابع طب  يدانشگاه كشتاورز  ةمزري در یمارت بیست

. گرفتت انجتام   92-1391 یخوزستان در سال زرايت  یهرام

در چهار سیح  یتروژنشامل سیوح مختلف ن یتور اصلفاك

ختال    یتروژنن هکتاردر  یلوگرمك 210و  140آ 70 صفرآ 

كشتت مخلتوط    يهتا  نستبت  یاز منبع اورهپ و فاكتور فري

 75 یانتهآ درصتد راز  100جوآ  درصد 100شامل  یگزینیجا

یانه  دو پشته جو و یتک پشتته   درصد راز 25 درصد جو +

درصد  50 درصد جو + 50 رارشوندهپآصور  تک رازیانه به

صتور    یانه  یک پشتته جتو و یتک پشتته رازیانته بته      راز

یانته  یتک   درصتد راز  75 جتو +  درصد 25 تکرارشوندهپآ

پ بتود.  صتور  تکرارشتونده   پشته جو و دو پشته رازیانه به

آورده شتده   1در جتدول   یشخاک مورد آزما یا خصوص

 است.

 80بته مقتدار    یلمنبع سوپرفسفا  معمو كود فسفر  از

 ايمتال شتد.   یهزمت  يسازهنگام آماده به پدر هکتار یلوگرمك

 رقت   آبان و جو  28یانه  تودۀ بومی خوزستانپ در راز گیاه

سوم  یک. كشت شدند یصور  دست به رآذ 16پ در ’جنوب‘

ستتوم  دوو كاشتتت  زمتتاندر  یتتتروژنن یمتتاراز ستتیوح ت

ايمال شتد.   ساقة جو یآغاز رشد طول ةدر مرحل مانده قیبا

و طتول  بتود   متتري  یستانت  40 ةپشت هشتهر كر  شامل 

 یتاهی متر درنظر گرفته شد. تراك  گ یز ششخیوط كشت ن

 250 یتز جتو ن  يو بترا  [2] بوته 13 یانهراز يشده برا ايمال

در  آ جتو يلوفته براي تعییه يملکرد . دمربع بو بوته در متر

درصتد   50یتري و رازیانته در مرحلتة    خم -یري ش ةمرحل

صتور    بته  مربتع  متر آذیه از سیحی معادل یک هور گلظ

يملکرد يلوفة خشک  ییهمنظور تع و به برداشت شدند توأم

و شد جدا  یاهاناز هر كدام از گ یلوییك 5/0 ةنمون یز یکن

ستايت   48متد    به گراد ة سانتیدرج 70 يدر آون در دما

 وزن شد. سپس و گرفتقرار 

 

 1 يشمورد آزما يی خاک. خصوصیات فیزيکی و شیمیا1 جدول

 

                                                           
1. Hordeum Vulgar L. 

 پcmبرداري   يمق نمونه
 نیتروژن كل

  %پ

 فسفر قابل دسترس

 ppmپ 

 پتاسی 

 ppmپ 
 اسیدیته

 هدایت الکتریکی
(μmhos/cm) 

 مادۀ آلی

  %پ
 بافت خاک

 رسی 66/0 1/3 2/7 214 2/6 07/0 30-0
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1ستنج  كلروفیتل  از بترگ  كلروفیتل  گیري اندازه براي
در  

گ پرچ  و سه نقیة ابتداآ وستط و  از بر جو یگلده ةمرحل

 یانته جتو و راز  یتتروژن . برداشت نشد استفاده انتهایی برگ

يلوفتهآ در متادۀ    یتتروژن يترب درصتد ن   حاصتل  یلةوس به

در  یتتروژن ن یلتوگرم صور  ك آ بهتولیديخشک كل يلوفة 

جو و براي ارزیابی كشت مخلوط . [20] هکتار محاسبه شد

از شاخ  نسبت برابري در مقایسه با كشت خال   یانهراز

 زیر ةرابی با استفاده ازپ بیولوژیکیزمیه  براساس يملکرد 

 :[34] شد استفاده

                   LER = (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb)     پ1 

يملکترد   ۀدهنتد  نشان یبترت به: Ybaو  Yabدر ایه رابیهآ 

 یتتبترت بتته :Ybbو  Yaaو   در مخلتتوط bو  a يهتتا گونتته

در  bو  a يهتا  يملکرد در كشت خال  گونته  ۀدهند نشان

 است. یكشت تک

 ةمهت  بتراي شناستایی درجت     یروشت نیز نسبت رقابت 

 یزرقابت یک گیاه در مقابل گیاه دیگر است. نسبت رقابت ن

 [:41]محاسبه شد زیر  ةاز رابی

  CRa = (LERa/LERb)(Xba/Xab  پ     2 

ر كشتت  نسبتی از سیح زمیه است كه د :Xbaدر ایه رابیهآ 

نسبتی از سیح زمیه  :Xabو مخلوط به جو اختصات یافت 

 .یانه اختصات یافترازكه در كشت مخلوط به 

 ستنجی  یتف ط فنتاوري يلوفه با استفاده از  یفیصفا  ك

 ةمؤسستت یشتتگاهدر آزما 2پNIR  یتتکمتتادون قرمتتز نزد 

هتتا و مراتتتع كشتتور براستتاس رو      جنگتتل یقتتا تحق

 Pertenبا دستتگاه   و همکاران و يشده توسط جعفر معرفی

 . [5] شد یريگ اندازه Inframatic 8620مدل 

مقایستتة یتتانس و وار یتتةشتتامل تجز يآآمتتار یتتةتجز

و پ 2/9 نسخة  SAS يافزار آماربا استفاده از نرم ها یانگیهم

 5احتمتال   در ستیح  LSDها با آزمون  داده یانگیهمقایسة م

 .گرفتدرصد انجام 

                                                           
1. SPAD 502 Plus Chlorophyll Meter 

2. Near Infrared Reflectance Spectroscopy 

 و بحث يجنتا. 3

 وج . ارتفاع1. 3

آ پ≥01/0P بتود  بر ارتفاع جتو معنتادار    یتروژناثر سیوح ن

ایته  بتر   و اثتر متقابتل آنهتا    كشت مخلوط يها نسبتولی 

 یتتروژن ستیوح ن  یش. بتا افتزا  نداشتتند  يمعنادارصفت اثر 

 2/87بته میتزان    ارتفاع یشتریهب یافت. یشارتفاع ساقه افزا

 یتده در هکتار د یلوگرمك 140 يدر سیح كود یزن متر سانتی

با توجته بته نقتش نیتتروژن در توستعه و      پ. 2 شد  جدول

رسد افزایش ارتفتاع جتو    نظر می هاي جدید به تقسی  سلول

شده توستط ایته گیتاه بتوده      دلیل افزایش نیتروژن ج ب به

است. پهوهشگران در كشت مخلوط گندم و نخود دریافتند 

كه مصرف نیتتروژن ارتفتاع گیتاه را افتزایش دادآ بته ایته       

 31/87 یتتتروژنآيتتدم مصتترف ندر حالتتت  صتتور  كتته

 آدر هکتتار  یتتروژن ن یلتوگرم ك 100و با مصرف متر   سانتی

 .[21افزایش ارتفاع گندم مشاهده شد ] متریسانت 45/95

 

 يانهارتفاع راز. 2. 3

د بتتو معنتتادار یانتتهبتتر ارتفتتاع راز یتتتروژنستتیوح ن اثتتر

 05/0P≤یانهارتفاع ساقة راز یتروژنسیوح ن یشبا افزا .پ 

از  یناشت  آشده و اختالف ارتفاع مشاهده یش یافتافزا یزن

مصرف  بدون در نظر گرفته مقتدار آنپ و يتدم مصترف    

در ستیح   یانهپ. بیشتریه ارتفاع راز2 بود  جدول یتروژنن

 متتر  یسانت 2/96 یزانبه م یتروژنهکتار ن در كیلوگرم 140

رسد كاهش اندک ارتفاع در ستیح   نظر می به دست آمد. به

كیلوگرم در هکتار اوره نیز مشابه جو به اثتر   210ی مصرف

شود كته بته رازیانته     رقابتی دو گیاه در مخلوط مربوط می

اجازۀ افزایش ارتفاع ساقه را نداده است. بنابرایه افتزایش  

سیح نیتروژن دریافتی ایه گیاه بته احتمتال زیتاد صترف     

 شده است. فريی یا حجی  شدن گیاه  تولید تعداد شاخة
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 هاي سطوح نیتروژن بر ارتفاع جو و رازيانه، تعداد شاخۀ فرعی رازيانه و عدد كلروفیل جو  . مقايسۀ میانگین2 جدول
 اي در كشت مخلوط علوفه

 سیوح نیتروژن

  kg/hپ 

 ارتفاع جو 
(cm) 

 ارتفاع رازیانه 
(cm) 

 كلروفیل برگ جو تعداد شاخة فريی رازیانه 

0 b8/67 b9/64 b25/4 c1/36 

70 a1/83 a6/88 ab66/5 b6/46 

140 a2/87 a2/96 a33/6 a4/50 

210 a5/83 a2/92 a33/6 ab50 

LSD 5 4/3 5/1 3/16 1/8 %پ 

 .پ≥05/0P اختالف معنادار ندارند  LSDهر فاكتور براساس آزمون  يبا حروف مشابه در هر ستون و برا هاي یانگیهم

 

ی تعیتیه  ازآنجا كه كمبود يناصر غ ایی یکی از يوامل اصل

رستد تیمتار يتدم استتفاده از      نظتر متی   ارتفاع گیاه است به

يلتتت كمبتتود متتواد غتت ایی از رشتتد كمتتتري  بتته یتتتروژنآن

آن بود. نیتروژن در  یجةنتنیز برخوردار شد و كاهش ارتفاع 

و دیگتر   فیتل هاآ اسیدهاي نوكلئیکآ كلرو ساختمان پروتئیه

ه و تقستی   نیتروژن در توسع .دارد تأثیرهاي زیستی  مولکول

پهوهشتگران   .[36] دارد زیتادي  اهمیتت هاي جدیتد   سلول

دارآ ارتفاع ساقة  دریافتند كه با افزایش مصرف كود نیتروژن

 160رازیانه نیتز افتزایش یافتت كته ایته تغییتر در ستیح        

 [.1كیلوگرم در هکتار مشهودتر بود ]

كشت مخلوط  يها معنادار نشدن نسبت یاداحتمال ز به

 هتاي  یانمربوط به دارا بودن آش یاهآهر دو گ مورد ارتفاع در

 كاهش رقابت یجهنور و درنت یافتدر برايمناسب  ياكولوژ

 يرقابتت نتور   رو است. ازایهدر ج ب نور بوده  چشمگیر

 یرو ارتفتتاعآ تحتتت تتتأث  یتتل یافتتتدو گونتته تقل یهدر بتت

 نگرفت. اركشت قر يها نسبت

 

 برگ جو . تعداد3. 3

كشتت   يها نسبتیتروژن و ن سیوحتحت تأثیر تعداد برگ 

يدم معناداري ایه صفت به اثرگ اري . قرار نگرفت مخلوط

شودآ زیترا   دو گونه بر یکدیگر در كشت مخلوط مربوط می

با توجه به سیح احتمال معناداري اثر متقابل دو فاكتور بتر  

پ كه بسیار به معناداري نزدیک استآ ≥058/0Pایه صفت  

دلیتل افتزایش    اد برگ نیز بته با افزایش مصرف نیتروژن تعد

ستتريت ظهتتور بتترگآ افتتزایش یافتتت  يتتمه اینکتته در   

هاي كشتآ هرچه نسبت رازیانته در تركیتب بیشتتر     تركیب

دلیل استفادۀ بهینه از منابع محییتی و   بودآ تعداد برگ نیز به

تتراك  بوتته و    یرتأث یبررسكاهش رقابتآ بیشتر بود. نتایج 

صتفا    یيلوفة تر و برخت در يملکرد  یتروژنكود ن یرمقاد

یچ كته اثتر هت    یز نشتان داد ن يا سورگوم يلوفه یزیولوژیکف

كته بتا    بتود صفت تعداد برگ معنتادار ن  رفاكتورها باز  یک

  .[14] حاير میابقت دارد یشآزما یجنتا

 

 يانهراز كااخۀ فرع . تعداد4. 3

معنادار یانه راز یفري يها تعداد شاخه یتروژن برسیوح ن اثر

 يهتا  تعداد شاخه یتروژنسیوح ن یشپ. با افزا≥05/0P  شد

تعتداد   یشتتریه كته ب  يا گونه به یش یافتآافزا یانهراز یفري

 یتانگیه در هکتار بتا م  یلوگرمك 210 يشاخه در سیح كود

 یلتوگرم ك 140و  70دست آمد كه با دو سیح  يدد به 33/6

 اختتالف در  یته ا ینداشتآ ولت  ياختالف معنادار یتروژنن

پ. برابر شتدن  2 ف كود معنادار بود  جدولمورد يدم مصر

 210و  140در دو ستتیح  یانتتهراز یتعتتداد شتتاخة فريتت 



 سمانه كیانی و همکاران
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 140استتت كتته از ستتیح معن یتتهدر هکتتتار بتته ا یلتتوگرمك

یش افتزا  یتتروژن مصترف ن  چهدر هکتار به بعد هر یلوگرمك

 یته شتد و ا  خواهدافزوده ن یفري يها بر تعداد شاخه یابدآ

مربتوط   یتاه گ یکتی ژنت یلبته پتانست   یتاد مورد به احتمتال ز 

كیلتوگرم   100افزایش مصرف نیتروژن از صفر بته   .شود یم

درصتدي تعتداد شتاخة فريتی      15در هکتار موجب بهبود 

 [.10رازیانه شد ]

 

 يل برگ جوكلروف. 5. 3

معنتادار   جو یلبر كلروف یتروژننشان داد كه فقط اثر ن نتایج

بترگ   یتل كلروف یتتروژن سیوح ن یشپ. با افزا≥01/0P  بود

پآ 2  جتدول  یش یافتت افتزا  يطتور معنتادار   پرچ  جو بته 

روند  یتروژندر هکتار ن یلوگرمك 140كه تا سیح  يا گونه به

در  یلوگرمك 210بعد از آن تا سیح  یول آشد ه یدد يصعود

 يكتته البتتته اختتتالف معنتتادار یافتتتكتتاهش  یهکتتتار كمتت

با توجه به اهمیت نیتروژن در ساختار كلروفیتل و  نداشتند. 

هتاي بتا محتتواي     فسفا  كربوكسیالزآ برگآنزی  ریبولوز بی

كلروفیتتل بیشتتترآ از غلظتتت نیتتتروژن بیشتتتري برخوردارنتتد. 

يبار  دیگرآ بتا افتزایش ستیح مصترف نیتتروژنآ مقتدار        به

داري كلروفیل برگ نیز افزایش یافت. همبستگی قتوي و معنتا  

اي  همتر و كلروفیل برگ گیاهان يلوفت  بیه قرائت يدد كلروفیل

 [. در تحقیقا  بر روي گیاه گل جالیز صدفیآ40وجود دارد ]

در  ترتیتب  بته  متتر ايتداد كلروفیتل   تریه تریه و كوچک بزرگ

[. در تحقیقی 25] شاهد مشاهده شدو  با تریه سیح نیتروژن

متر یک رابیتة   دیگرآ رابیة نیتروژن برگ سویا و يدد كلروفیل

 .[12دست آمد ] خییآ مثبت و معنادار به

 

 يانهعملكرد علوفۀ تر جو و راز. 6. 3

كشتت   يهتا  و نستبت  یتتروژن نشان داد كه ستیوح ن  یجنتا

نشتان  بر يملکرد يلوفة تر  پ≥01/0P ي معنادار اثرمخلوط 

صفت معنتادار نبتود.    یهاثر متقابل فاكتورها بر ا لیو آدادند

 45598بیشتتریه   نشتان داد كته    هتا  یتانگیه مقایسة م یجنتا

پ در هکتار یلوگرمك 17791  كمتریهو  پتاردر هک یلوگرمك

يتدم  و  یلتوگرم ك 210به سیح  یبترت يملکرد يلوفة تر به

با مصترف بیشتتر   پ. 3 تعلق داشت  جدول یتروژنن مصرف

 یش یافتتتآافتتزا یتتزيلوفتتة تتتر ن كتتل يملکتترد نیتتتروژنآ

نسبت به يتدم   یتروژنن یلوگرمك 210مصرف  با كه طوري به

 بیشتتر حصول حاصل شتد.  م یشدرصد افزا 61مصرف آن 

را  یتتروژن ن یلوگرمك 210بودن يملکرد يلوفة تر در سیح 

و  یشتی و زا یشتی بر رشتد رو  نیتروژنبه اثر مثبت  توان یم

در  ينصر نستبت داد.  یها يبرا یاهانگ يج ب با  یتقابل

ارزن  یتتتروژنمختلتتف ن یرمقتتاد ی دیگتتر دربتتارۀپهوهشتت

 آ محققتان بته  طدر كشت مخلو یبلبل چش  یاو لوب يا يلوفه

در  یبلبلت  چش  یالوب ةكه يملکرد دان یافتنددست  یجهنت یها

در  یلوگرمك 820 در هکتار كود اوره به یلوگرمك 100سیح 

در هکتتار كتود اوره بته     یلتوگرم ك 300و در سیح  آهکتار

همچنیه پهوهشگران  .[32رسد ] یم در هکتار یلوگرمك 387

ند كته نیتتروژن   در كشت مخلوط ذر  و آفتابگردان دریافت

تأثیر معناداري بر بیومس داشت و بیومس ذر  بیشتر بتود  

كیلتتوگرم در هکتتتار  50و در هتتر دو محصتتول بتتا كتتاربرد 

 [.33نیتروژن بیومس افزایش یافت ]

كتل  مختلف كشت مخلوط بتر يملکترد    يها اثر نسبت

 یتانگیه بتا م  یانهراز خال نشان داد كه كشت  یزيلوفة تر ن

بیشتریه يملکرد  يگرم در هکتار داراویلك 39870يملکرد 

درصتد   25درصتد جتو +    75 نستبت كشتت  و يلوفة تتر  

 يوگرم در هکتار دارایلك 28985يملکرد  یانگیهبا م رازیانه

بتودن   بیشتتر پ. 3 يملکرد يلوفة تتر بتود  جتدول    كمتریه

بتا   یسته در مقا یانته رازدر كشت خال  يملکرد يلوفة تر 

نستبت بته    یاهگ ایه بودن ی ها را يالوه بر حج نسبت یرسا

رشد و كاهش رقابت  میلوببه داشته تراك   توان یجوآ م

یگزیه شدن رازیانه جا یزآن ن یلدل  نسبت داد يا گونه درون

هتاي كشتت مخلتوط جتایگزیهآ تتا       جاي جو در نستبت  به
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 یته استت و از ا  رسیدن به نستبت كشتت ختال  رازیانته    

در . دشت  یتد در واحتد ستیح تول   یشتتري يلوفة تر ب آجهت

كته يملکترد يلوفتة تتر مخلتوط در       تحقیقی مشخ  شد

 رد یهجتو و همچنت   درصد 50ماشک +  درصد 50 یبترك

 داشتت  يكشت برتتر  هاي یبترك یةبق بركشت خال  جو 

 از نسبت اختتالط نیز بیشتریه يملکرد يلوفة تر كل  .[11]

 [.4] دست آمد درصد یونجه به 75درصد رازیانه +  25

 

 يانهجو و رازعلوفۀ خشک  عملكرد. 7. 3

اثتر معنتاداري    كشت مخلوط يها و نسبت یتروژنسیوح ن

ولتی اثتر    آپ≥01/0P  ددندا بر يملکرد يلوفة خشک نشان

 یتتروژنآ ستیوح ن  یه. از بت متقابل در ایه مورد معنادار نبود

يملکترد يلوفتة    یشتتریه در هکتتار ب  یلتوگرم ك 210سیح 

ر كترد كته د   یتد در هکتارپ را تول یلوگرمك 9/6688 خشک 

يملکترد   یشدرصد افزا 53 یتروژنبا يدم مصرف ن یسهمقا

تجمتع   یتروژنآمصرف ن افزایشپ. با 3 مشاهده شد  جدول

بتر   یتروژنن یرتأث ۀدهند كه نشان یابد یم یشمادۀ خشک افزا

. [15است ] یاهيملکرد يلوفة گ یشو افزا یاهگ یشیرشد رو

ي پهوهشگران در بررسی مقدار نیتروژن بر يملکرد و اجتزا 

يملکرد كشت مخلوط گلرن  و لوبیتا اظهتار داشتتند كته     

طتور معنتاداري تحتت تتأثیر مقتادیر       يملکرد دو گونته بته  

كته بیشتتریه    طتوري  مختلف كود نیتروژن قرار گرفتآ بته 

 [.9دست آمد ] كیلوگرم در هکتار به 200مقدار آن در سیح 

از كشتت  يملکترد يلوفتة خشتک     یهو كمتر یشتریهب

و  9/6804 یتب ترت بته  یانته راز  كشت ختال جو و  خال 

يلتت  پ. 3 دست آمد  جدول در هکتار به یلوگرمك 8/3733

 در تیمار كشتت ختال   بودن يملکرد يلوفة خشک  بیشتر

یر تیمارهاآ يالوه بر بیشتر بودن تراك  جو جو نسبت به سا

 ینکته توجه به ا با شود كه نسبت به رازیانهآ چنیه توجیه می

 هتر دو   یانهبا راز یسهدر مقا جو یديمقدار مادۀ خشک تول

دوبرابتر بتوده استتآ     طتور تقریبتی   بته پ يبا وزن تر مساو

لحاظ اختالف  به یاهمتفاو  هر دو گ هاي یهگیوتوان به  می

 یاهتانآ گ يمورفولوژ یا و خصوص یبافت نیادر مقدار آب م

همچنیه با توجه  .نیز نسبت داد یانهجو با راز زمان برداشت

دلیتل   توان اظهار داشت كه بته  اهان میبه مرحلة برداشت گی

همزمانی برداشت گیاهانآ جو از نظر طول دورۀ رشد تقریباً 

ك   كه دست به مراحل انتهایی رشد خود رسیده بودآ درحالی

دو تا سه ماه دیگر از دورۀ رشد رازیانه باقی مانده بود و از 

ایه نظرآ تا ایه مرحله از رشدآ تجمتع متادۀ خشتک را بته     

كافی نداشت و يملکرد يلوفة خشک كمتري را نیتز   اندازۀ

بتر   آسه  جو در مخلوطبا افزایش  یآكل طور به تولید كرد.

 بیشتتر پ. 3 افتزوده شتد  جتدول    یزيملکرد يلوفة خشک ن

 یمارهتاي بودن يملکرد خردل در كشت خال  نسبت به ت

كشت خال   یهبا جو و همچن یگزیه آنكشت مخلوط جا

كشتت   پهوهشتگران در  [.22]نیز گزار  شتده استت    جو

 و ما  آزمایشی اظهار داشتند كته  ذر  یگزینیمخلوط جا

 ستبب كتاهش يملکترد يلوفتة     آجاي ذر  ما  به كاربرد

 یشتتریه ب[. 35شتد ]  بودن يملکرد ما  ك  یلدل به تولیدي

از  ماشتکآ يملکرد يلوفة خشک در كشت مخلوط جتو و  

 [.11] دست آمد كشت خال  جو به یبترك

 

 كل علوفه يتروژنصد ندر. 8. 3

كشت مخلوط بتر درصتد    يها و نسبت یتروژنسیوح ن اثر

نشتان داد   یجپ. نتتا ≥01/0P  بود كل يلوفه معنادار یتروژنن

درصتد   بیشتتر مصترف شتدآ    یتتروژن ستیوح ن چته  كه هر

 210روند تا ستیح   یهو ا یش یافتافزا یزيلوفه ن یتروژنن

نسبت  ادامه داشت و يصور  صعود در هکتار به یلوگرمك

درصتد   33كتل را   یتروژنژنآ درصد نیتروبه يدم مصرف ن

 تتوان  یمت  یتز را ن یشافتزا  یها یلپ. دل3 داد  جدول یشافزا

 یانته جتو و راز  یاهدر مورد هر دو گ یتروژنج ب ن ییتوانا

رشتد   آدر دسترس آنها یتروژنمقدار ن با افزایشدانست كه 

در  ريیتروژن بیشتدرصد ن یجهشد و درنت یشترب یزن یشیرو

 100محققتان دریافتنتد كته بتا كتاربرد       مانتد.  یباق یاهانگ
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كیلوگرم در هکتار كود نیتروژنآ كیفیت يلوفة گیاه مندابآ 

 [. 6یابد ] از جهت ارتقاي درصد نیتروژنآ افزایش می
 

 کل علوفه از خاک یتروژنن . مقدار برداشت1. 8 .3

بوربرداشوتیتورونناثورسوطوننطبقنتایجموجود،تنها

یش .بواافوزا≥01/0P)بودعلوفهازخاکمعناداریتروننن

یزازخاکتوسطعلوفهنیتروننبرداشتنیترونن،سطونن

ازیتوروننکهحوداکرربرداشوتنیاگونهبهیشیافت،افزا

کوهدسوتآموددرهکتواربوهیترونننیلوگرمک210سطح

درصودافوزایشداشوت70نسبتبهعدممصرفنیترونن

ی،درصود33یشصفتبهافوزاینبودنازیاد .3)جدول

یودتولیدرصود53یشکو علوفوهوافوزایترونندرصدن

نتایجآزمایشینشاندادکوهبواعلوفۀخشکمربوطاست.

افزایشمصرفنیترونن،برداشتنیتروننازخواکتوسوط

کیلوگرمدرهکتوارنیتورونن 180گندمتاباالترینسطح)

[.19زایشیافت]دربرابرخردلوحشیاف

 خام علوفه . پروتئین9. 3

ینکشتمخلوطبرپوروت یهاونسبتیترونناثرسطونن

نشاندادکهدرصدیج .نتا≥01/0P)بودعلوفهمعنادارخام

یشنافوزایتورونسوطوننیشخامعلوفهبواافوزاینپروت 

مربوطبهسوطحیندرصدپروت یشترینکهبطوریبهیافت،

درصوودبووود.57/19یووانگینبووامیتوورونننیلوووگرمک210

33یشدرهکتارسببافوزایترونننیلوگرمک210مصرف

بواعودممصورفیسهخام،درمقایندرصدپروت یدرصد

خوامترکیبویازپوروت ینپروت ین .3شد)جدولیتروننن

دارغیرپروت ینیاسوت.مصورفحقیقیوترکیباتنیترونن

شوودمویوت یندرعلوفوهدرصدپورافزایشنیتروننسبب

یابودو.باافزایشنیترونن،سطحبرگنیزافزایشمی[24]

موجوبافوزایش،درنتیجهافزایشنسوبتبورگبوهسواقه

هوایخشوبیولیگنینویعلوفووهپوروت ینوکواهشبخوش

.[39شود]می

 

 بر عملکرد علوفه هاي كشت مخلوط جايگزينی  اثر سادۀ سطوح نیتروژن و نسبت  . مقايسۀ میانگین3جدول 
 و خصوصیات محتوي نیتروژن جو و رازيانه

 سیوح تیمارهاي آزمایش

يملکرد 

 يلوفة 

 پkg/ha  تر

 يملکرد يلوفة

 پkg/haخشک  

 نیتروژن كل

  %پ

 برداشت نیتروژن

 كل از خاک

 kg/haپ 

 پروتئیه خام  %پ
 يملکردپروتئیه

 kg/haپ 

 سیوح نیتروژن

 kg.ha-1پ 

0 c17791 c4/3143 d07/2 d7/58 d9/12 d360 

70 b31583 b9/4977 c41/2 c8/114 c1/15 c710 

140 ab39594 ab5768 b8/2 b3/158 b5/17 b980 

210 a45598 a9/6688 a13/3 a8/201 a5/19 a1260 

LSD 5 2/0 1 36 1/0 7/1515 6/8376 %پ 

 هاي كشت نسبت

 مخلوط  %پ

 b33908 a9/6804 c1/2 a5/144 c1/13 a900 % جو100

 a39870 c8/3733 a52/3 ab4/133 a22 ab830 % رازیانه100

 b28985 b3/5681 c16/2 ab2/128 c5/13 ab800 % رازیانه25% جو + 75

 b32356 b8/5362 b51/2 ab1/143 b7/15 ab890 % رازیانه50% جو + 50

 b33089 c9/4139 b72/2 b9/117 b17 b730 % رازیانه75% جو + 25

LSD 5 1/0 2/2 7/25 2/0 1/1371 4/7585 %پ 

 (.≥05/0Pاختالف معنادار ندارند ) LSDهاي با حروف مشابه در هر ستون و براي هر فاكتور براساس آزمون  ميانگين
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درصد  100نسبت  یزكشت مخلوط ن يها نسبت یهدر ب

بتر  چته  خام را داشت و هر یهبیشتریه درصد پروتئ یانهراز

مخلوط افزوده شدآ درصتد   كشت یبدر ترك یانهدرصد راز

. يلت آنآ يالوه بر كاهش افزایش یافت یزيلوفه ن یهپروتئ

بتودن درصتد   زیتاد  مربتوط بته    یاددرصد جوآ به احتمال ز

 یتاه جو نستبت بته گ   یاهگ پ.3 است  جدول یه رازیانهپروتئ

درصتد   یشبتا افتزا   یول آبود یشتريب یهخردل داراي پروتئ

كتاهش   یهد پروتئدرص آكشت مخلوط یمارهايخردل در ت

ذر  و افزایش نستبت خلتر در    سه  با كاهش .[22یافت ]

درصد كشتت خلترآ    100به  یدنهاي مخلوطآ تا رس نسبت

یش خام افتزا  یهيملکرد كیفی يلوفه از طریق افزایش پروتئ

بتیش از همته اهمیتت    آنچته   آيلوفته  ید. در تول[23یافت ]

 تیفیت و ك یتت كته از نظتر كم   است یهيملکرد پروتئداردآ 

 است.  یتحائز اهم یاردام بس یةدر تغ  میلوبآ

 

 خام علوفه ينپروتئ . عملكرد10. 3

 یتتروژنآ خام تنهتا درخصتوت ستیوح ن    یهپروتئ يملکرد

يملکتترد  یتتانگیهپ. م≥01/0P  نشتتان داد اختتتالف معنتتادار

یش افتزا بتا  استت كته   آن  یانگردر هکتار ب یديتول یهپروتئ

افزوده شد.  یزن یهئبر يملکرد پروت یآمصرف یتروژنسیوح ن

را  یهپتروتئ  ددر هکتار بیشتریه يملکر یلوگرمك 210سیح 

 یته در هکتار داشت كته مصترف ا   یلوگرمك 1260 مقداربه 

درصتد   71بتا يتدم مصترف آن     یسته در مقا یتروژنمقدار ن

 يدرصد 71 یشپ. يلت افزا3 داشت  جدول یدتول یشافزا

ح و ستی  یلتوگرم ك 210ستیح   یهختام بت   یهيملکرد پروتئ

 یهدرصد پتروتئ  يدرصد 33 یشاز افزا یناش یتروژنصفر ن

يملکرد مادۀ خشک آن استت.   يدرصد 53 فزایشخام و ا

 یهيملکترد پتروتئ   یشتتریه كته ب  نتایج تحقیقا  نشتان داد 

بته مقتدار    یتتروژن يلوفة كلزا از كتاربرد بیشتتریه مقتدار ن   

بتا توجته بته     .[13] در هکتار حاصل شد یلوگرمك 7/2539

ودن هتتر دو فتتاكتور آزمایشتتی در متتورد درصتتد معنتتادار بتت

هتاي مختلتف    پروتئیه خامآ يلتت يتدم معنتاداري نستبت    

تتوان بته پتاییه بتودن      كشت درخصوت ایه صفت را متی 

 تولید مادۀ خشک يلوفة رازیانه نسبت داد. 

گیري كلی تیمارهتاآ صتفاتی كته هتر دو      منظور نتیجه به

در مورد هاي كشت مخلوط  فاكتور سیوح نیتروژن و نسبت

يبار  دیگرآ اثر متقابل فاكتورهتا   آنها معنادار شده بود و به

صور  طرح پایة بلوک كامل تصتادفی   معنادار نشده بودآ به

گیري كلتی از آنهتا استتفاده شتد.      آنالیز شدند و براي نتیجه

 نشان داده شده است. 4ها در جدول داده

 

 (LER) ينزم يبرابر . نسبت11. 3

 پ از16/1  یهزمت  ينسبت برابتر  یشتریهه بنشان داد ك نتایج

با ستیح   یانهدرصد راز 50 درصد جو + 50كشت مخلوط 

پ. 5  جتدول  دست آمتد  بهدر هکتار  یلوگرمك 210 یتروژنن

 درصتد  50جتو +   درصد 50یمار فقط دو ت یشآزما یهدر ا

 يهکتتار دارا  در یلوگرمك 140و  210در دو سیح  یانهآراز

آن بته   یتل بودنتد و دل  از یتک بیشتتر   یهزمت  يبرابر بتنس

 آمناستب  یکیاكولتوژ  هتاي  یانبتودن آشت   یامه یاداحتمال ز

اي و تفاو  مورفولتوژي هتر دو گیتاه      تفاو  سیست  ریشه

صتور    بته  یاهتان گ يبترا  یییاستفاده از منابع مح یجةدرنت

 يا گونته  حداقل رقابتت بترون   یطشرا یهبود و در ا مناسب

ي برتتر  یكشتت تتک  آ بتر یتب ترك یها یتاتفا  افتاد و درنها

كه  نشان دادكشت مخلوط جو و نخود  یبررسیافت. نتایج 

از  یشبت  یهزمت  ينسبت برابتر  آمخلوط تیمارهاي یشتردر ب

كه نشان از ستودمندي مخلتوط ایته دو گیتاه در      بود 22/1

 .[31كشتی دارد ] مقایسه با شرایط تک

 

 (CRنسبت رقابت ). 12. 3

درصد جو +  75 یبترك از جو ينسبت رقابت برا یشتریهب

در هکتتار   یلوگرمك 140 یتروژنبا سیح ن یانهدرصد راز 25

 ينسبت رقابت برا یشتریهب یهدست آمد. همچن پ به317/3 

با ستیح   یانهدرصد راز 25جو +  درصد 75نسبت  یانهآراز
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پ. مقایستة  5 پ حاصتل شتد  جتدول   984/0صتفر    یتروژنن

كه يطوردآ بهجو بو ياز برتر یدو گونه حاك بتیقدر  رقا

بوتته   3/3معادل  یهر بوته جو در بیشتریه رقابتآ اثر رقابت

 آتر از جو بود بزرگ یانهراز ییاندام هوا .را نشان داد یانهراز

توانستت بتا    یانته نسبت به راز یشترتراك  ب دلیل جو به یول

 یهبنتابرا  باشد. یانهراز رايب يقو یبیخودآ رق یتحفظ غالب

 25درصد جو +  75 یبجوآ ترك يبرا یجنتا یهتوجه به ا با

داشتته   یتل دل صتفرآ بته   یتتروژن بتا ستیح ن   یانته درصد راز

[آ غالب بودن و حصول يملکرد 1نسبت رقابت ] تریه ییهپا

 یتز ن یانته راز يتر است. بترا  ها میلوب نسبت یهب در یشترآب

 یتروژنن یحبا س یانهدرصد راز 25درصد جو +  75 یبترك

نستبت   كمتتریه لحتاظ داشتته    در هکتار بته  یلوگرمك 140

 يملکرد بود.  یشتریهب يپ دارا3/0رقابت  

 

تحت  يانهمخلوط جو و راز و عملکرد پروتئین خام ینپروتئدرصد نیتروژن كل، درصد ، عملکرد تر و خشک یانگینمقايسۀ م. 4جدول 
 كشت مخلوط يها و نسبت یتروژنسطوح ن

 تیمار
 يملکرد يلوفة تر

 kg/haپ 

 خشکيملکرد يلوفة 

 kg/haپ 

درصد نیتروژن 

 كل

درصد پروتئیه 

 خام

يملکرد پروتئیه 

 پkg/ha خام 

 fghi24250 cdefg5437 kl6/1 kl23/10 ghij4/545 % جو + صفر نیتروژن100

 ghi19843 h2033 bcd2/3 bcd41/20 hij1/413 % رازیانه + صفر نیتروژن100

 hi17488 gh3571 l5/1 l54/9 ij324 % جو و رازیانه + صفر نیتروژن%25: 75

 i12789 h2400 jkl8/1 jkl85/11 j9/269 % رازیانه + صفر نیتروژن50% جو: 50

 i14585 h2276 ijk2 ijk77/12 j2/284 % رازیانه + صفر نیتروژن75% جو: 25

 ef32867 abcd6891 jkl8/1 jkl47/11 defg9/790 70% جو + نیتروژن 100

 def35830 gh3676 cde3 cde31/19 efgh6/708 70% رازیانه + نیتروژن 100

 efgh29178 cdefg5695 ijk1/2 ijk14/13 defgh3/737 70% رازیانه + نیتروژن 25% جو: 75

 efg30702 defg4751 ghi2/4 ghi07/15 efgh3/715 70% رازیانه + نیتروژن 50% جو: 50

 efgh29337 fgh3877 efgh6/2 efgh56/16 fghi7/637  70% رازیانه + نیتروژن 75% جو: 25

 cde38030 abcd6842 fghi4/2 fghi48/15 bcde8/1037 140% جو + نیتروژن 100

 ab50427  efg4643 6/3 ab ab59/22 bcde9/1039 140% رازیانه + نیتروژن 100

 efg30527 abcde6393 hij3/2 hij42/14 bcdef6/949 140% رازیانه + نیتروژن 25% جو: 75

 bcde40328 bcdef6030 defg8/2 defg62/17 bcd3/1065 140ازیانه + نیتروژن % ر50% جو: 50

 bcde38659 cdefg4933 defgh7/2 defgh48/17 cdefg6/855 140% رازیانه + نیتروژن 75% جو: 25

 bcde40483 ab8050 fghi4/2 fghi49/15 ab1240 210% جو + نیتروژن 100

 a 53380 efg4583 1/4a a70/25 bc7/1174 210% رازیانه + نیتروژن 100

 bcde38747 abc7067 efgh7/2 efgh90/16 ab1194 210% رازیانه + نیتروژن 25% جو: 75

 abcd45604 a8271 cdef9/2 cdef36/18 a2/1528 210% رازیانه + نیتروژن 50% جو: 50

 abc49774 cdefg5473 bc4/3 bc41/21 bc2/1171 210% رازیانه + نیتروژن 75% جو: 25

LSD 5  2/337 1/3 5/0 4/2168 11993 درصدپ 

 .با ه  ندارند يحروف مشترک در هر ستون اختالف معنادار يدارا هاي یانگیهم



 یتروژننمختلف  در سطوحيانه در كشت مخلوط جو و رازعملکرد كمّی و كیفی علوفه  يابیارز

 

 1393زمستان   4شماره   16دوره 
983 

 اي جو و رازيانه هاي مختلف كشت مخلوط علوفه هاي مورد ارزيابی در تركیب . مقادير شاخص5جدول 

 تیمار

 نسبت برابري زمیه

 LERپ 
 پkg/haيملکرد يلوفة خشک  

 نسبت رقابت
(CR) 

 رازیانه جو رازیانه جو مجموع رازیانه جو

 - - 0 92/5436 - - - % جو + صفر نیتروژن100

 - - 2033 0 - - - % رازیانه + صفر نیتروژن100

 98/0 1 350 86/3220 79/0 19/0 60/0 % جو و رازیانه + صفر نیتروژن%25: 75

 71/0 40/1 442 73/1957 62/0 26/0 36/0 % رازیانه + صفر نیتروژن50% جو: 50

 83/0 19/1 1016 98/1259 77/0 55/0 22/0 % رازیانه + صفر نیتروژن75% جو: 25

 - - 0 88/6890 - - - 70% جو + نیتروژن 100

 - - 3676 0 - - - 70% رازیانه + نیتروژن 100

 49/0 2 609 46/5085 94/0 13/0 81/0 70% رازیانه + نیتروژن 25% جو: 75

 70/0 41/1 1251 17/3500 87/0 36/0 51/0 70% رازیانه + نیتروژن 50% جو: 50

 75/0 32/1 2110 1767 83/0 57/0 25/0  70% رازیانه + نیتروژن 75% جو: 25

 - - 0 96/6841 - - - 140% جو + نیتروژن 100

 - - 4643 0 - - - 140% رازیانه + نیتروژن 100

 3/0 31/3 402 1/5991 92/0 08/0 84/0 140ه + نیتروژن % رازیان25% جو: 75

 51/0 95/1 1563 31/4466 02/1 34/0 67/0 140درصد رازیانه + نیتروژن  50% جو: 50

 54/0 82/1 2584 38/2348 90/0 56/0 34/0 140% رازیانه + نیتروژن 75% جو: 25

 - - 0 3/8050 - - - 210% جو + نیتروژن 100

 - - 4583 0 - - - 210+ نیتروژن  % رازیانه100

 41/0 42/2 503 28/6563 98/0 11/0 86/0 210% رازیانه + نیتروژن 25% جو: 75

 37/0 66/2 1411 43/6859 16/1 31/0 84/0 210درصد رازیانه + نیتروژن  50% جو: 50

 68/0 45/1 2982 99/2490 96/0 65/0 31/0 210% رازیانه + نیتروژن 75% جو: 25

 كیلوگرم نیتروژن خال  در هکتار است. 210و  140آ 70آ 0یوح س

 

 گيري نتيجه. 4

و  یتتروژن كته ستیوح ن   نشان داد یشآزما یجنتا یكل طوربه

يوامل مختلف رشد و  بر یربا تأث آكشت مخلوط يها نسبت

 بهبتود  و يملکترد يلوفته   یشتجمع مادۀ خشک سبب افزا

 یجنتتا  یههمچنت . شدند یانهجو و راز یکیصفا  مورفولوژ

 یانته نستبت راز  یشنشان داد كه با كاهش نسبت جو و افزا

يملکترد   یانهدرصد راز 100به نسبت  یدندر مخلوط تا رس

بودن  زیاد توان یكه يلت آن را میش یافت يلوفه افزا یفیك

براي دستیابی  در نتیجه دانست. یانهخام راز یهدرصد پروتئ

 50تتوان تیمتار    میاي با كمیت و كیفیت میلوبآ  به يلوفه

 210درصتد رازیانته بتا ستیح نیتتروژن       50درصد جتو +  

دلیل داشته بیشتریه يملکرد يلوفة  كیلوگرم در هکتار را به

خشکآ بیشتریه يملکرد پتروتئیه ختام و نستبت برابتري     

 زمیه توصیه كرد.
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