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4



تاریخ دریافت94/۶/۲۰ :

تاریخ پذیرش94/۸/۲1 :

چکیده:
بهمنظورمقایسۀ عملكرد کمی و
نیمهخشک جهانازسالیاندرازیمتداولاست .
کشتخالصومخلوطدرمناطقخشکو 
نیمهخشک گنبدکاووس ،آزمایشیدرسال 1392-1391انجامشد.
کیفیکشت مخلوطوخالصچندگونۀمرتعیدرمنطقۀ 
(تیمارها) در 5سطحوشاملکشتخالص Medicago ،Festuca arundinacea Schreb ،Festuca ovina L.

الگویکاشت 

Agropyron elongatum Jose،scutellata Lوکشتمخلوطچهارگونهبهنسبت25درصدازهریکبود .نتایجنشاندادکه
بیشترینعملكردعلوفهبا2018/01کیلوگرمدرهكتارمربوطبهتیمارکشتمخلوطوکمترینعملكردبا416/96کیلوگرمدر
هكتار مربوطبهتیمار  F. ovinaبود .بیشترینعملكردبذربا 969/34کیلوگرمدرهكتارمربوطبهتیمار  M. scutellataبود.
مقایسۀمیانگینتیمارهای الگوی کاشت نشاندادکهحداکثرمادۀ خشکقابلهضمدرتیمارکشتخالصM. scutellataبا
 64/45درصدو حداقلاینصفت نیزمربوطبهتیمارکشتخالص  A. elongatumبا  49/54درصدمشاهدهشد.حداکثر
پروتئینخاممربوطبهتیمارکشتخالص M. scutellataبا20/55درصدوحداقلاینصفتمربوطبهتیمارکشتخالص
 F. ovinaبا11/83درصدبود.حداکثرفیبرخام مربوطبهتیمار A. elongatumبا 46/39درصدوحداقلآنمربوطبهتیمار
فه)برایگونههایموردبررسیبرابربا

کشتمخلوط با 37/32درصدبود.نسبت برابریزمین(براساس وزنخشکعلو
بود،ایننتیجهنشانمیدهدکشتمخلوطبهترازکشتخالصبودهاست.

1/18یعنیLER>1
نیمهخشک،کشتمخلوط،کشتخالص،عملكرد .
کلمات کلیدی :

کارشناسیارشدمرتعداری،دانشگاهگنبدکاووس

دانشآموخته 
 .1
.2دانشیار،گروهمرتعداری،دانشگاهگنبدکاووس،نویسندهمسئولEmail: ma_456@yahoo.com /

.3استادیارگروهتولیداتگیاهی،دانشگاهگنبدکاووس
دانشیارگروهجنگلداری،دانشگاهگنبدکاووس

.4
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آنافزودنموادآلیبهخاکواثراتمثبتوسازگارگیاهکان

مقدمه

3

آنضمنکاهشخطکراتاحتمکالیوافکزایشحاصکلخیزی درصدکربوهیدراتمحلولدرآببیشکتریازگیکاهگرامینکه
(دهقانپور.)1392،لذااینبررسیباهکدستعیکین

برداریمیشود.درایکنرو  جودارد 

خاک،ازمنابعنیزحداکثربهره
کشت،میکزانمرکرسسکمومگیکاهیوکودهکایشکیمیایی

اثکککککککرالگکککککککویکاشکککککککتscutellata

،M.

کاهشیافتهوبههماننسبتمیزانآلودگیمحیطزیستنیز F. arundinacea، F. ovinaو A. elongatumبرکمیت
کمترمیشود.کشکتمخلکوطتکوتولگکومهکادرمنکاطق وکیفیکتعلوفکهوارزیککابیشکاخصنسککبتبرابکریزمککین
نیمهخشک برایتوسعۀسیسکتمهکایپایکدارتولیکدتکذابکه ()LERانجامشد.معیاریکهاتلببرایداوریدررابطهبکا
خروصدرسیستمهایکاشتبانهکادهخکارجیککم،مهکم مؤثربودنکشتمخلوطمورداستفادهقرارمیگیکرد،نسکبت
است.اهمیتایننظامهابیشتربهدلیکل نیتروژنکیاسکتککه برابریزمیناستککهطبکقمعادلکه(میکدوویلکی)1980،4
توسطبقوالتتثبیتمیشکود(داپکاووهمكکاران .)2003،1محاسبهشد.درمراتعقشوقیترکمنصحرابالغبر700000

یفکرد و همكکاران()1983بکرای منکاطق دارای200تکا واحددامکیوجکوددارد.رونکدتخریکبپوشکشگیکاهیدر
پیمان 
گونههای مختلف آگروپایرون و یونجۀ مراتعقشوقیترکمنصحرادرچنددهۀگذشتهباعثشکده
یمتر بارندگی 
250میل 
دائمی را مناسب تشخیص دادنکد.آنکانمعتقدنکددر کشکت

کهدامهایموجوددرمنطقهباکمبودعلوفهروبهروباشکندو


گونهها به لحاظ عملكرد ،با کشکت خکالصاجکزای
مخلوط 

فشارمضکاعفیرابکرمراتکعقشکوقیواردسکازند.بنکابراین

لدهنکدۀ خکودبکهدلیکل خروصکیات مورفولکوژی و
تشکكی 

یبهنظرمیرسکدازمیکزانکمیکتوکیفیکتکشکت

ضرور

دراینوضعیتآبوهکواییآگکاهیداشکت

گونههایگیاهی

یدهند.دربررسیحاضر،
فیزیولوژی متفاوت اختوس نشان م 
هارابرایپروژههایاصوحیمراتکعدرمنکاطق


تابتوانیمآن
نههای گراس که ریشۀ افشکاندارنکد ،ازرطوبکت سکطح
گو 
خاک ویونجهکهدارای ریشه اصلی است ،از رطوبت عمکق

نیمهخشکتوصیهکرد .
خشکو 

خاکاستفادهکردوباعثافکزایشعملكکردکشکتمخلکوط مواد و روشها

2
نسبتبهکشتخکالصشکدند.سکنگول ()2003نشکان داد ایککنتحقیککقدرسککال1391-1392درمنککاطقخشکککو
کشت مخلوط لگوم بایکک یکا دو گکراس علوفکهای باعکث نیمهخشکگنبدکاووسباطولجغرافیکایی55درجکهو21

افزایش عملكرد مادۀ خشک نسبت بکهکشکتخکالص شکد.

دقیقۀشرقیوعرضجغرافیایی37درجهو26دقیقۀشمالی

کشتمخلوطلگوموتوتبهعلتافکزایشکیفیکتعلوفکه اجراشد.بافتخاکسیلتیکلیلومورژیمحرارتیمنطقکۀ
تولیدیمیتواندازاهمیکتفکو العکادهایبرخکوردارباشکد .ترمیکاست.مقدارpHخاک 7/9ومیزانمکوادآلکیخکاک

به 
مقایسهایکهبینعلوفۀ 
دستآمدهازکشتمخلوطلگومو 1/5درصدبود.ارتفاعمنطقۀموردآزمایشازسطحدریکا45
توتوعلوفۀتولیدیازکشتخالصتکوتانجکامشکد ،متروبرطبکقتقسکیمبنکدیآبوهکواییککوپندارایاقلکیم
نشاندادکهدرصدکربوهیدراتوپروتئیندرکشتمخلوط مدیترانهایگرمونیمهخشکاست.آزمایشدرقالکبطکرو
لگوموتوتنسبتبهکشتخکالصتکوتبکاالتربکودو بلوکهای کاملترادفیباسهتكکراراجکراشکد.تیمارهکای

خو خوراکیآننیزبیشتربود،کشتمخلکوطلگکومهکابکا موردبررسیالگویکاشتدرپنجسطحوشامل :
یشکودککهدلیکل
توتاتلبباعثافزایشعملكردعلوفهم 
کشتخالص( )Medicago scutellata1. Dapaah
2. Sengul

3. Hauggaard-Nielsen
4. Mead & Willey
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-کشتخالص()Festuca ovina

دستگاهNIR1ریختهشد.وپسازکالیبراسکیوندسکتگاه،NIR

-کشتخالص ) (Festuca arundinacea

اندازهگیریصفاتکیفیزیرانجامشد :


-کشتمخلوط(چهارگونه)()Intercropping

قبلازکاشتزمینموردعملیاتخاکورزیمناسبقکرار


درصدمادۀخشکقابلهضم ( )DMDدرصدکربوهیدراتهایمحلولدرآب

-

()WSC

4

5

 -درصدپروتئین خام ( ،)CPدرصدفیبر خام (،)ADF

گرفت.بذرهاموردآزمایشجوانهزنیقرارگرفکتوعملیکات درصدخاکسترکل
کشتبادستانجامشد.هر کرت آزمایشی شامل5ردیکفو

3

6

()ASH

نسبتبرابریزمینطبکقمعادلکه (میکدوویلکی)1980،

محاسبهشد .

یمتر بود .تکراکمبکذر
بهطول5مترو با فاصلۀ خطوط50سانت 
کشتخالصگونههاحکداقل130عکددبکذرخکالصو

برای

(LER= (Yab / Yaa) +(Yba / Ybb))1

زندهدرهرمترطولیدرنظرگرفتهشکد.همچنکیندرکشکت

کهدرآن 

مخلوطتعدادکلبذردرهرمترطولیبرایهرگونه33عکدد

:LERنسبتبرابریزمین 

خالصوزندهدرنظرگرفتهشکد.کاشکتبکذرهابکهصکورت

:Yabعملكردگیاهaدرکشتمخلوط 

ردیفیودرعمق1/5سانتیمتکربکادسکتانجکامشکد.زمکان

:Yaaحداکثرعملكردگیاهaدرکشتخالص 

درصدگلدهیلگومو مرحلۀ

برداشت علوفۀ تردر مرحله50

:Ybaعملكردگیاهbدرکشتمخلوط 

نههابود.وزمانبرداشکتبکذرگونکههکادر
خمیری دانۀ گرامی 

:Ybbحداکثرعملكردگیاهbدرکشتخالص 

پایانفرلرشدانجامشد.برای تعیینعملكرد علوفکۀ خشکک

دادههابااستفادهازنکرمافکزارSASver.9.1
تجزیۀ آماری  

نهاازآزمونLSDدرسطحپکنج
وبذر ازسهردیفوسطیکمترونیمطول(2/25مترمربع) انجاموبرایمقایسۀمیانگی 
د.شكلهانیزتوسطنکرمافکزار Excel 2007

برداشتشد.نمونههادردمای70درجۀسانتیگکرادبکهمکدت درصداستفادهش

خشکککنالكتریكکیقکراردادهشکدندو رسم شد.

48ساعتدرداخل
اندازهگیریشد.برایتعیکینکیفیکتعلوفکه
آنها 
وزنخشک 
ابتدانمونههاآسیابوبهصورتپودردرآمکدودرآزمایشکگاه
ازنمونههکایعلوفکۀ

قاتجنگلهاومراتعکشور

مؤسسۀتحقی
پودرشدهحدودپنجگرمدرسهتكکراربرداشکتهودرمخکزن

نتایج
میدهد که اثر الگوی کاشت
نتیجۀ تجزیۀ واریانس نشان  
(تیمارها)برصفاتعملكردعلوفۀ خشکوعملكردبذردر
یداراست(جدول1و .)2
سطحیکدرصدمعن 


جدول ( :)1تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) اثر الگوی کاشت بر عملکرد علوفۀ خشک
درجهآزادی 

عملكردعلوفۀخشک 

منابعتغییر 
بلوک 

2

 75/92

الگویکاشت 

4

1431506/7

خطا 

8

 341/58

ضریبتغییرات 

-

 1/35

**

یداردرسطحاحتمال1درصد 
**معن 
1. Near Infrared Reflectance Spectroscopy
2. Dry Matter Digestibility
3. Water Soluble Carbohydrates
4. Crude Protein
5. Acid Detergent Fiber
6. Total ASH
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جدول ( :)۲تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) اثر الگوی کاشت بر عملکرد بذر
بلوک

2

 788/1

الگوی کاشت

3

خطا

6

 377/09

ضریب تغییرات

-

 2/90

منابع تغییر

**

253166/2

یداردرسطحاحتمال1درصد 
**معن 

اثر الگوی کاشت بر عملکرد علوفۀ خشک
بیشترینعملكردعلوفهبا2018کیلکوگرمدرهكتکارمربکوط
بککهتیمککارکشککتمخلککوطوکمتککرینعملكککردبککا416/96
کیلوگرمدرهكتارمربوطبهتیمارF. ovinaبود(جکدول.)3

بینهمۀ تیمارهااخکتوسمعنکیدارمشکاهدهشکد.عملكکرد
علوفکککۀتیمارهکککای F. arundinacea ،M. scutellataو 
بککهترتیککب876/24،1871/63و1661/62
 A. elongatum
کیلوگرمدرهكتاربود.

جدول ( :)3تأثیر الگوی کاشت بر عملکرد علوفه در کشت خالص و مخلوط
عملكردعلوفهخشک(کیلوگرمدرهكتار) 

صفت 

تیمار 

e

416/96

Festuca ovina
Festuca arundinacea

876/24d

Medicago scutellata

1871/63b



Agropyron elongatum

1661/62c



کشت مخلوط

2018a

LSD5%

 34/80





حروف غیر مشابه در هر ستون عملکرد نشاندهندۀ اختالف معنیداربراساس آزمون LSDدر سطح5درصد است.

اثر الگوی کاشت بر عملکرد بذر

بهترتیب249/96،528/65و929/13کیلوگرمدرهكتاربود.


بهدلیلاینكهبهمرحلۀتولیدبذرنرسید،مورد
بیشترینعملكردبذربا969/34کیلکوگرمدرهكتکارمربکوط تیمار F. ovina
بککهتیمککارM. scutellataبککود(جککدول.)4عملكککردبککذر تجزیۀواریانسومقایسۀمیانگینعملكردبذرقرارنگرفت .
تیمارهایA. elongatum ،F. arundinaceaوکشتمخلوط


جدول ( :)4تأثیر الگوی کاشت بر عملکرد بذر در کشت خالص و مخلوط
صفت 

عملكردبذر(کیلوگرمبرهكتار) 

تیمار
Festuca arundinacea

b

 528/65

a

Medicago scutellata

 969/34

Agropyron elongatum
کشتمخلوط 

 249/96c

LSD5%

 929/13a
 38/80

اختوسمعنیداربراساسآزمون LSDدرسطح5درصداست .

مشابهدرستونعملكردنشاندهندۀ

حروستیر


بررسی صفات کیفی علوفه

دراتهای
خشکقابلهضم،درصدپروتئینخام،درصدکربوهی 

برتیرقابلحلدرشویندههکایاسکیدی

یدهکد.اخکتوس محلولدرآب،درصدفی
نتایجتجزیۀواریانسصفاتکیفیرانشکانمک 
یداریبینتیمارهکایالگکویکاشکتازنظکردرصکدمکادۀ ودرصدخاکستردرسطحیکدرصدمشاهدهشکد(جکدول.)5
معن 
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جدول ( :)5تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) اثر الگوی کاشت بر مادۀ خشک قابل هضم ،پروتئین خام ،کربوهیدراتهای محلول در آب ،فیبر
غیرقابل حل در شویندههای اسیدی و خاکستر علوفه
منابعتغییر 

درجه

کربوهیدراتهای


(درصد)

شویندههایاسیدی(درصد)


قابلهضم(درصد)  محلولدرآب(درصد) 

تكرار 

2

 0/09

 0/47

 0/11

 4/21

 0/20

الگویکاشت 

4

** 96/61

** 31/70

** 37/06

** 41/53

** 2/72

خطا 

8

 2/52

 0/73

 0/57

 3/10

 0/27

ضریبتغییرات 

-

 2/85

 8/63

 4/93

 4/31

 6/38

یداردرسطحاحتمالیکدرصدبراساسآزمونLSD
**معن 

اثر الگوی کاشت بر درصد مادۀ خشک قابل هضم ()DMD

درصککدبککود(شککكل.)1تیمککارF. arundinaceaبککا57/08

مقایسهمیانگینتیمارهایالگویکاشتنشاندادکهحکداکثر درصد،کشتمخلوطبا54/36درصکدF. ovina،بکا52/19
مادۀ خشککقابکلهضکممربکوطبکهتیمکارکشکتخکالص  درصدمادۀخشکقابلهضمبعدازتیماریونجکۀیککسکاله
M. scutellataبا64/45درصکدوحکداقلایکنصکفتنیکز قراردارند .
مربکوطبکهتیمکارکشکتخکالصA. elongatumبکا49/54

شکل ( :)1تأثیر الگوی کاشت بر درصد مادۀ خشک قابل هضم



یداربراساسآزمون LSDدرسطح5درصداست .
نشاندهندۀعدموجوداختوسمعن 
حروسمشابه 

اثر الگوی کاشت بر درصد کربوهیدراتهای محلول
در آب

()WSC

دراتهای محلکولدرآبمتعلکقبکه

بیشترین درصدکربوهی
تیمارکشکتخکالصM. scutellataبکا13/18درصکدبکود .
A. elongatumبا6/07درصدحداقلاینمقکدارراداشکت

(شککكل.)2تیمککارهککایکشککتمخلککوطبککا12/45درصککد،
F. ovinaبا10/96درصدF. arundinaceaبا6/86درصکد،
کربوهیدراتهایمحلولدرآببعدازتیمکارM. scutellata


قراردارند .
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آزادی 

مادۀخشک 

پروتئینخام 

فیبرتیرقابلحلدر 

خاکستر(درصد)
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یداربراساسآزمون LSDدرسطح5درصداست.
نشاندهندهعدموجوداختوسمعن 
حروسمشابه 

اثر الگوی کاشت بر درصد پروتئین خام ()CP
حککداکثرپککروتئینخککاممربککوطبککهتیمککارکشککتخککالص 
M. scutellataبا20/55درصکدبکود.حکداقلایکنصکفت

مربوطبهتیمارکشتخالصF. ovinaبا11/83درصدبکود

(شککكل.)3تیمککارهککایکشککتمخلککوطبککا17/25درصککد ،
A. elongatumبا14/49درصدF. arundinacea،با12/97
درصد،پروتئینخامبعدازتیمارخالصM. scutellataقرار
دارند .

شکل ( :)3تأثیر الگوی کاشت بر درصد پروتئین
یداربراساسآزمون LSDدرسطح5درصداست .
نشاندهندۀعدموجوداختوسمعن 
حروسمشابه 

اثر الگوی کاشت بر درصد فیبر غیر قابل حل درشویندههای
اسیدی ()ADF
حداکثر فیبر تیرقابل حل در شویندههای اسیدی مربوط به

تیمارA. elongatumبا46/39درصدوحداقلآنمربوطبه
تیمارکشتمخلوطبا37/32درصدبود(شكل.)4تیمار F.

 ovinaبا  42/82درصد بعد از تیمار  A. elongatumدارای
بیشترینفیبرخاماست .
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شکل ( :)4تأثیر الگوی کاشت بر فیبر غیر قابل حل در شویندههای اسیدی
یدارباآزمون LSDدرسطح5درصداست .
نشاندهندۀعدموجوداختوسمعن 
حروسمشابه 

اثر الگوی کاشت بر درصد خاکستر ()Ash
مقایسۀمیانگینتیمارهای الگوی کشت نشاندادکهحکداکثر
خاکسکککترعلوفکککۀمربکککوطبکککهتیمکککارکشکککتخکککالص 
F. arundinaceaبا9/83درصدوحکداقلایکنصکفتنیکز

مربوطبهتیمارکشتخالصM. scutellataبا7/45درصکد
بود(شكل.)5بینتیمارهایکشتمخلوطبکا8/31درصکد،
A. elongatumبا7/93درصدF. ovina،بکا7/61درصکدو
اختوسمعنیداریمشاهدهنشد .

M. scutellataبا7/45



شکل ( :)5تأثیر الگوی کاشت بر خاکستر
یداربراساسآزمون LSDدرسطح5درصداست .
نشاندهندۀعدموجوداختوسمعن 
حروسمشابه 
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شاخص نسبت برابری زمین

بررسیهکایدهقکانپکور

داد.نتایجاینتحقیقدراینزمینهبا

نسبت برابکریزمکین(براسکاس وزنخشککعلوفکه)بکرای ()2013مطابقتداشت.تیمارM. scutellataدارایحکداکثر

نتیجهنشانمیدهدکشتمخلوطبهترازکشتخالصبکوده میزانپروتئیندرخانوادۀلگوممعمکوالاچنکدبرابکرخکانوادۀ
است .
گرامینککهاسککت.بنککابراینبککاالبککودندرصککدپککروتئیندر 
بحث و نتیجهگیری 

M. scutellataکهازخانوادۀلگوماست،امریطبیعیاسکت.

گونههای گندمیان 
دراینتحقیق ،
بهدلیلاینكکه ریشکۀ افشکان نتایجتحقیقاتبانیکوهمكاران()2006استرایدهورست و
دارند ،ازرطوبت سطح خاک ویونجهکهدارای ریشه اصلی

همكاران()2008و راس و همكاران()2005بکانتکایجایکن

است ،از رطوبت عمقکی خکاک اسکتفادهمکیکنکدوافکزایش تحقیککقمطابقککتدارد.درایککنتحقیککق A. elongatumو 
عملكردکشتمخلوطنسبتبهکشتخالصبههمیندلیل F. ovinaدارایحککداکثرفیبککرخککامبودنککد.ایککنمسککئله
است.دراینتحقیق،تیمارکشتمخلوطبکهدلیکلاینكکهدر
نشاندهندۀکیفیتپکایینعلوفکهA. elongatumوF. ovina

استفادهازمنابعقابلدسترسکارآمدتراسکت،حکداکثرمکاده است.باالبودندرصدفیبرخامباکاهشدرصدمادۀخشکک
خشکعلوفهرانشاندادکهبکانتکایجتحقیقکات(ککوچكی ،قابلهضمعلوفههمراهاستکهاینامکرازنظکرتغذیکۀدام
1996؛ سنگول)2003،مطابقتدارد.عملكردبذردرکشکت مطلوبنیسکت.وجکودتفکاوتککمبکینتیمارهکایکشکت
خالصیونجۀیکسکالهازعملكکردبکذردرکشکتمخلکوط مخلوطوکشکتخکالصM. scutellataوF. arundinacea
بیشتربود.علتاینامر 
داریبینآنها

رامیتوانبهپایینبودنتولیدتوت ازنظردرصدفیبرخامباعثشدتفاوتمعنی

نسبتداد.
نتایجنشانمیدهدکهکشتمخلکوطچنکدگونکه مشاهدهنشود.باالتربودندرصدمادۀخشککقابکلهضکمو
گرامینهبایونجۀیکسالهدراینمنطقکۀنیمکهخشکک بسکیار پایینبودندرصدفیبرخامدرگیاهیونجۀیکسالهبیانگرباال
مناسبودارایعلوفۀقابلقبولیاسکتومکیتوانکدتعکداد بودنکیفیتاینگونهنسبتبهبقیۀگونکههاسکت،درهمکین
قابلتوجهیازاحشامراتغذیهکند،نتایجاینتحقیقبانتایج زمینککهلیتوجیککدیسوهمكککاران()2006نتککایجمشککابهیرا
پیمان 
یفرد و همكکاران()1983مطابقکتدارد.حکداکثرمکادۀ گزار کردهاند .
خشکقابلهضمدر تیماریونجۀیکسالهمشاهدهشد.ایکن

تفاوتکمتیمارهایکشتازنظردرصدخاکسترعلوفکه

موضوعنشاندهندۀبرتریلگومهاازنظردرصدمادۀخشکک نسبتبهصفاتدیگرحاکیازپایداریاینصفتنسبتبکه
قابلهضمبرگراسهاست.قرارگرفتنتیمارکشتمخلکوط صفاتدیگراست.درصد خاکسکتر علوفکه در واقکع بیکانگر
خزری
دربافتهای گیاهیاست.نک 

بعدازتیماریونجۀیکسالهازنظرمادۀخشککقابکلهضکم مقدار مواد معدنی موجود

بهعلتتالببودنگونۀیونجۀیکسکالهدرکشکتمخلکوط مقدموهمكاران()2009گزار دادندککهکشکتمخلکوط،
است.باالبودندرصد کربوهیدراتهکایمحلکولدرآبدر درصدخاکسترعلوفهرانسبتبهکشتخکالصگیکاهدارای

تیماریونجۀ
خالصنشاندهندۀبرتریاینصکفتدریونجکۀ خاکسترکمافزایشونسبتبکهکشکتخکالصگیکاهدارای
یکساله است.علتقرارگرفتنتیمارکشتمخلوطبعکداز خاکسترزیاد،کاهشمیدهد،بررسیحاضرهمهمیننتیجکه
درداشتنکربوهیدراتهایمحلکولدر

تیمارM. scutellata
رابیانمیکند.اگرنسبتبرابریزمکینبیشکترازیککباشکد


آبرانیزمیتوانبهتالببودنگیکاهM. scutellataنسکبت ()LER>1کشتمخلوطنسبتبهکشتخالصبرتریدارد
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کشتگونههایبومیوتیربومیدرایکن.وسیعیوجوددارد

نسبتبهکشتمخلوطبرتراسکتودرنهایکتاگکرنسکبت
 هرسالهدردستورکاراداراتمنابعطبیعکیشهرسکتان، کشتمخلکوطو منطقه،)LER=1(برابریزمینمساوییکباشد
،موردنیازدامهکا

ازآنجاککه قرارداردتابتوانندباتأمینبخشیازعلوفۀ.کشتخالصازنظکرسکودمندیمسکاویهسکتند
نتکایجویافتکههکایایکن. فشارواردهبرمرتعراکاهشدهند،نسبتبرابکریزمکیندرایکنتحقیکقبیشکترازیککاسکت
توانددرمدیریتپروژههکایمرتکعککاریدرایکن


تحقیقمی
در.نشاندهندۀبرتریکشتمخلوطنسبتبهخکالصاسکت

برایتولیدمحرولیبرابرباکشتمخلوطبایدسکطح منطقهوسایرمناطقیکهدارایشرایطمشابهیبامنطقۀمورد،واقع
 .بهکارگرفتهشود،
 علکت مطالعهدارند.درصدافزایشیابکد0/18زیرکشتدرکشتخالص
برتریکشتمخلوطرامیتوانبهنوعرشدگیاهکانمکرتبط
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Study of Pasture Species in Intercropping and Monoculture in
Semi-Arid of Gonbad-e- kavous
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Abstract
Monoculture and polyculture is common in arid and semi-arid of mony years in the world. In
order to evaluate and compare the yield of mixed and pure range land species, this research
was carried out of semi-Arid of Gonbad Kavous. The plan was designed complete Blok with
three replications in crop year of 2012-2013. The treatments were with 5 levels of planting
pattern included, Festuca ovina L, Festuca arundinacea Schreb, Medicago scutellata L,
Agropyron elongatum Analysis of variance showed that planting pattern in forage yield and
seed yield have significant effects (1%) Results showed that the highest yield was in mixed
cultures by 2018.01 kg/ha and lowest yield by 416.96 kg/ha. The highest seed yield was
969.34 kg/a for M. scutellata. Comparison of means treatment showed that maximum of dry
matter digestibility was for M. scutellata and cultures treated by 64.45 percent and at least
some of traits of pure treatments by 49.54 percent (A. elongatum). Maximum crude protein
was for M. scutellata pure cultures treated by 20.55 percent and minimum attribute the F.
ovina monoculture treated with 11.83 percent. Maximum crude fiber was for A. elongatum
with 46.39 percent and minimum treatment was for mixed cultures with 37.32 percent.
Comparison of means treatment showed that ash forage cropping patterns to pure cultures of
F. arundinacea treated with 9.83 percent and at least some of the traits of pure cultivation
treatments of M. scutellata with7.45 percent, Land equivalent ratio (dry matter basis) for the
species equivalent of 1.18 of the LER> 1 indicates that the result has been a mixed culture is
better than in pure culture.
Keywords: Semi-arid, mixed cultures, pure cultures, yield.

2. M.Sc. Student of Rangeland Dept, Gonbad kavoos University
3. Assistant Prof., of plant production Dept, Gonbad University
4. Associate Prof, of Forest Dept, Gonbad kavoos University
1. Associate Prof., of Rangeland Dept, Gonbad Kavoos University

