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  چکیده

گردد، بلکه بـا پوشـاندن سـطح زمـین باعـث       بخصوص گیاهان لگومینه نه تنها باعث بهبود کیفیت علوفه گیاه زراعی میاستفاده از گیاهان پوششی 
هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار در مزرعـه تحقیقـاتی     به صورت بلوك 1390زراعی شوند، بدین منظور آزمایشی طی سال  هاي هرز نیز می کنترل علف

 Trigonella) شنبلیله ،(.Glycine max L) ع طبیعی ساري انجام شد، که تیمارهاي آن شامل سه گیاه لگومینه، سویادانشگاه علوم کشاورزي و مناب
foenum gracu L.)  بلبلیو لوبیا چشم  (Vigna unguiculata L.) روز بعد از کاشت گیـاه   21همزمان با گیاه ذرت و (در دو تاریخ مختلف کاشت

نتایج نشان داد که تأخیر در زمان برداشت از مرحله شیري تا مرحله خمیري سبب افزایش ماده خشک شد، به . بود) گیاه لگومبدون (همراه با شاهد ) ذرت
 9و  14(، گیاهان لگومینه سویا در تـاریخ اول و دوم  )درصد 17) (بدون گیاه پوششی(طوري که برداشت ذرت در مرحله خمیري در تیمارهاي ذرت خالص 

نسـبت بـه مرحلـه شـیري سـبب افـزایش       ) درصـد  11و  3(و دوم  و لوبیا چشم بلبلی در تاریخ اول) درصد 22و  11(در تاریخ اول و دوم  ، شنبلیله)درصد
هـا نشـان داد برداشـت در مرحلـه     بررسـی . بلبلی حاصل شدهمچنین بیشترین علوفه در بین گیاهان لگومینه در گیاه لوبیا چشم. عملکرد ماده خشک شد

بیشترین درصد پروتئین خام و ماده خشک قابل هضم علوفـه ذرت بـه ترتیـب در    . به مرحله خمیري از کیفیت علوفه باالتري برخوردار بود شیري نسبت
مشـاهده  ) بدون گیاه لگوم(همچنین حداکثر درصد قندهاي محلول در آب نیز در تیمار ذرت خالص . دست آمدبلبلی و سویا بهتاریخ اول و دوم لوبیا چشم

  . کاهش یافت )≥05/0P(داري توده در کشت مخلوط به صورت معنیهرز نیز با افزایش زیستهاي وزن خشک علف. ردیدگ
  

  ماده خشک قابل هضم گیاهان پوششی،پروتئین خام،  :هاي کلیديواژه
  

    1 مقدمه
اي باشد که پاسخگوي توسعه صنعت دامپروري کشور باید به گونه

فرآورده پروتئینی باشد، بنابراین، به رویکـردي   نیاز روبه رشد جامعه به
متخصصـین علـوم   . جدي براي تأمین علوفه و خوراك دام نیاز اسـت 

مرتعداري فشار بیش از حد دام بر مرتـع بـه منظـور تـأمین نیازهـاي      
داننـد، لـذا   اجتماعی را یکی از دالیل تخریب فزاینده منابع طبیعی می

نیـاز علوفـه دام و حفاظـت از     ضروري است به منظور تأمین بخشی از
 اي انجام پـذیرد زراعی گیاهان علوفهمراتع اقدامات موثري از جمله به

                                                             
دانشــجوي ان و اســتادیار ،دانشــجوي کارشناســی ارشــدبـه ترتیــب   -5و  3، 2، 1

دانشـگاه علـوم کشـاورزي و منـابع      ،کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات
  طبیعی ساري

  )Email: fa_zaefarian@yahoo.com               :ویسنده مسئولن -(*
  ز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشورهاي هراستاد بخش تحقیقات علف -4

 مصـرف در  موارد متعدد جمله از زیادي هايقابلیت دلیل به ذرت). 3(
 این گیاه، عالوه .)7(شود می کشت گسترده طور به کشورها از بسیاري

 تـأمین  از نظـر  باشـد، مـی  دام براي مطلوب بسیار ايعلوفه که آن بر
 زراعی محصول چند یا دو هرگاه). 9(است  مناسب دام نیز براي انرژي

 حاصل متقابل روابط شوند، کاشته سیستم زراعی یک در توام طور به
 طـور  به را خارجی هاينهاده به نیاز و سودمند بوده هاگونه تمام براي

زارش کردند کـه  گ) 3(چی و دریایی چائی). 8(دهد می کاهش موثري
 هو یونجـ  (.Sorghum bicolor L)کشـت مخلـوط سـورگوم    

(Medicago sativa L.)  شودباعث افزایش عملکرد علوفه می .
لگوم  –اي گراس هاي علوفهبا ارزیابی مخلوط) 18(کاشانی و بحرانی 

در سه سال آزمایش در خوزستان اظهار داشتند بـه طـور کلـی کشـت     
-عیشـی  . عملکـرد علوفـه بـاالتري دارد   کشتی مخلوط نسبت به تک

 Glycine)با بررسی کشـت مخلـوط سـویا    ) 6(رضایی و همکاران 
max L.) و ارزن (Pennisetum americanum L.)  اظهار
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داشتند که عملکرد علوفه تر و خشـک در کشـت مخلـوط ردیفـی بـر      
بـه طـور کلـی بررسـی     . کشتی و کشت درهـم برتـري نشـان داد   تک

د این موضوع اسـت کـه تـأخیر در زمـان برداشـت      عملکرد علوفه مؤی
بـا  ) 24(محمد و همکاران . شودسبب افزایش عملکرد ماده خشک می

 ايهـاي مختلـف برداشـت بـر عملکـرد سـورگوم علوفـه       تاثیر زمان
(Sorghum bicolor L. Moench)    بیان داشـتند، بیشـترین

و روز بعـد از کاشـت    75) تن در هکتـار  01/26(عملکرد ماده خشک 
روز بعد از کاشـت سـورگوم مشـاهده     45) تن در هکتار 1/8(کمترین 

  . شد
توانـایی تولیـد مـاده     (.Zea mays L) ايعلوفه اگر چه ذرت

خشک بـاالیی دارد، امـا مشـکل اصـلی ذرت پـایین بـودن محتـواي        
این گیاه جهت تولید علوفه سـیلویی  ). 17و  16(پروتئین خام آن است 
این مشکل با کشـت مخلـوط   . پروتئین باالستنیازمند گیاهی با تولید 

بـا کشـت دو   ) 19(گرین و همکـاران  . شودها برطرف میذرت با لگوم
و  (.Vigna unguiculata L) بلبلـی لوبیـا چشــم  /سـاله ذرت 

گــزارش کردندکــه کشــت  (.Vigna radiata L)مــاش /ذرت
مخلوط هر دو گیاه لگوم سبب افـزایش عملکـرد پـروتئین خـام ذرت     

البته گزارشات دیگري مبنـی بـر افـزایش    . کشت خالص شد نسبت به
 15و پـروتئین خـام تـا     )30(درصدي عملکرد ماده خشـک   40تا  20

مهمترین عاملی . در کشت مخلوط سویا و ذرت شده است )18(درصد 
زمـان  . باشددهد، سن گیاه میکه کیفیت علوفه را تحت تأثیر قرار می

دهمـرده و همکـاران   ). 4(وفه دارد برداشت تأثیر بسزایی بر کیفیت عل
با بررسی اثـر زمـان برداشـت بـر کیفیـت علوفـه ذرت در کشـت        ) 4(

بلبلی گزارش کردند که برداشت علوفه در مرحله مخلوط با لوبیا چشم 
. شیري نسبت به مرحله خمیري دانه از کیفیت باالتري برخوردار است

قبـل از  (ت هـاي مختلـف برداشـ   با بررسـی زمـان  ) 15(کارول و جین 
گنـدم،  (بر عملکرد غالت زمسـتانه  ) گلدهی، گلدهی، شیري و خمیري

اظهار داشتند کـه برداشـت در مرحلـه    ) جو، یوالف، چاودار و تریتیکاله
خمیري نسبت به مرحله قبل از گلدهی عملکرد ماده خشـک در ایـن   

  . درصد افزایش داد 60تا  30گیاهان را 
هرز آن  يها مربوط به علف ايعلوفهذرت  دیاز مشکالت تول یکی

ـ . دشـو یمـ  علوفهکه باعث کاهش عملکرد  باشد یم از  یکـ ی نیمحقق
هرز در مـزارع را اسـتفاده از    يها کنترل علف يبرا یعمل يراهکارها

 اهـان یگ). 27و  26، 12( داننـد  یمـ  یوششـ پ اهانیو گ یاهیگ يایبقا
 ،یاعـ زر اهـان یگ يها فیرد نیبصورت مالچ زنده، با کاشت در ب لگوم

 ییمواد غذا يهرز برا يها نور و رقابت با علف نفوذاز  يریسبب جلوگ
تـاثیر  ) 1(در تحقیقی ابوطالبیان و مظاهري  ).33و  29( ندشو یو آب م

زمینـی  هاي هـرز سـیب  مالچ زنده جو و شبدر ایرانی را بر کنترل علف
 نتایج این بررسی نشان داد که مالچ زنـده جـو  . مورد بررسی قرار دادند

تـوده  نسبت به مـالچ زنـده شـبدر ایرانـی در کنتـرل رشـد و زیسـت        
هاي هرز برتري خوبی نشان داد و مالچ زنده شبدر ایرانی به علت  علف

تـوده  داري از نظـر میـزان زیسـت    سرعت رشد کمتر، اخـتالف معنـی  
لـذا، ایـن تحقیـق بـه     . هاي هرز با تیمار بدون مالچ زنده نداشـت  علف

 Glycine max) اري گیاهان پوششی سـویا منظور بررسی تاثیرگذ
L.) ، بلبلـی لوبیا چشم (Vigna unguiculata L.)   و شـنبلیله

(Trigonella foenum gracum L.) هـاي مختلـف    و زمان
  .کاشت و برداشت ذرت روي کمیت و کیفیت علوفه ذرت انجام شد

  
  ها مواد و روش

 یشـ پژوه یدر مزرعه آموزشـ  1390این آزمایش طی سال زراعی 
 34در عرض جغرافیایی  يسار یعیمنابع طب و يدانشگاه علوم کشاورز

دقیقه شرقی  6درجه و  52دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  33درجه و 
قبل از اجراي نقشـه طـرح،   . متري از سطح دریا اجرا شد 109و ارتفاع 

از نقاط مختلف زمین مورد آزمایش، بصـورت تصـادفی نمونـه خـاك     
هم مخلوط شد و خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی   برداشت و سپس با

کامـل  هـاي  بلـوك  آزمایش در قالـب طـرح  ). 1جدول (آن تعیین شد 
و  ]بلبلـی و لوبیـا چشـم    شنبلیله، سویا[ :هفت تیمار شامل با یتصادف
کاشـت همزمـان ذرت و   [ لگـوم  پوششـی  اهـان یکاشت گ يهاتاریخ

 از کاشت ذرت عدسه هفته بان لگومینه اهیو کاشت گان لگومینه اهیگ
سـه  در ) بدون گیـاه پوششـی  (و یک تیمار شاهد  ])مرحله چهاربرگی(

 قاتیاز مرکز تحق شیآزما نیمورد استفاده در ا يبذرها .ر اجرا شدتکرا
مـورد    رقـم ذرت  .شـد  هیاستان مازندران تهکشاورزي و منابع طبیعی 

روز بـود کـه    125-135با طول دوره رشد  704کراس استفاده سینگل
باشد و در کلیه منـاطق  می) اياي و علوفهدانه(این هیبرید دو منظوره 

کشور به استثناء مناطق سرد کوهستانی به عنوان کشـت بهـاره قابـل    
ـ سـال قبـل عمل   زییدر پا ن،یزم يساز جهت آماده. باشدتوصیه می  اتی

ـ  ز،یماه ن بهشتیو در زمان کاشت در اواسط ارد شدشخم انجام   نیزم
مناسـب   طیو هـرس شـرا   سکیشخم زده و توسط د رگید یک نوبت

 5شـامل  کـه  متر مربع  20 کرتهر مساحت . شد ایبستر بذر مه يبرا
ـ رد يو فاصـله رو  متـر  یسانت 75 فیبا فاصله رد(ذرت  اهیگ فیرد  فی
ـ گ فیرد 6و ) متر یسانت 20 ـ   ( یپوششـ  اهی ـ رد نیبـا فاصـله ب  75 فی

 ییغذا ازیبا توجه به ن. بود )متر یسانت 5 فیرد يمتر و فاصله رویسانت
اوره و  لوگرمیک 200شد،  محسوب می شاین آزمای یاصل اهیذرت که گ

کـه از   بوددر هکتار نیاز کودي این گیاه  ومیفسفات آمون لوگرمیک 250
کود اوره همراه با کود فسفره قبل از کاشت و  لوگرمیک 100مقدار  نیا

ورت سرك و نواري به ص یبرگ 6-8در مرحله  یبستر بذر و مابق هیته
 15در مرحله اول همزمان با ذرت در  یششپو اهانیبذر گ. شد مصرف

، در ذرت در سـبز شـدن   یکنـواخت یجهت . دشدنماه کشت  بهشتیارد
عمـل   یبرگـ  4-6و در مرحلـه   داده شـد هر کپه حداقل سه بذر قرار 

ـ در هر کپـه   تیتا در نها شدتنک انجام  بـذور  . مانـد  یبوتـه بـاق   کی
بوتـه   کی تنها و شدندتنک  یبرگ 3-4در مرحله  نیز یشپوش اهانیگ



  239    ...هاي مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرتتأثیر زمان

 یپوششـ  اهانی، گنیز ذرت روز بعد از کاشت 21. ماند یباقدر هر کپه 
 3-4هـا هماننـد زمـان اول در مرحلـه     شدند و بوتهمرحله دوم کشت 

برداشـت ذرت در دو مرحلـه   . برگی تنک شدند تا یک بوته باقی مانـد 
بلبلـی  سویا، شنبلیله و لوبیا چشم شیري و خمیري و همچنین برداشت

. یک مرحله و همزمان با برداشت ذرت در مرحله خمیري انجام گرفت
در زمان برداشـت علوفـه پـس از حـذف اثـرات       عملکرد، تعیین براي

در . هاي میانی برداشت شداز هر کرت سه متر مربع از ردیف ايحاشیه
گیاهان لگومینه و  هر نمونه پس از تفکیک علوفه مورد نظر از وزن تر

 72سـاعت در آون   48هـا بـه مـدت    گیري و سپس نمونـه ذرت اندازه
 علف. درجه سانتیگراد قرار گرفت و وزن خشک علوفه محاسبه گردید

. بـود (.Abutilon theophras L)  هرز غالب مزرعه گـاو پنبـه  
و  متـر  یسانت 70× 70 يکادرها لهیهرز بوسي ها فلور علف يریگ نمونه

سـپس  . شـد انجـام   با برداشت علوفه ذرت در مرحله خمیري همزمان
گرم از  100خشک شده ذرت به وسیله آسیاب پودر شدند و هاي نمونه

گیري صفات مربـوط بـه کیفیـت علوفـه ماننـد میـزان       آن براي اندازه
و قنـدهاي   )DMD( 2، ماده خشک قابل هضـم )CP( 1مپروتئین خا

  NIRS 4ن توسط دستگاهپس از کالیبراسیو )WSC( 3محلول در آب
طـول مـوج در دامنـه     20شرکت پـرتن بـا    8620سري اینفراماتیک (

که بر پایه جذب و انعکـاس اشـعه مـادون قرمـز     ) نانومتر 2400-500
   .گیري شداست، اندازه

 SAS هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري       تجزیه واریـانس داده 
(Version 8.2) از آزمـون  ها بـا اسـتفاده   و مقایسه میانگین LSD  در

  .شد درصد انجام 5سطح 
  

  نتایج و بحث
  توده علف هرززیست

دهـد کـه کاشـت    نشـان مـی   1نتایج مقایسه میانگین در شـکل  
گیاهان پوششی لگومینه سویا در تاریخ اول و دوم، شـنبلیله در تـاریخ   

، 93، 96اول و دوم و لوبیا چشم بلبلی در تاریخ اول و دوم  به ترتیـب  
باعث ) بدون گیاه لگوم(درصد نسبت به تیمار شاهد  97و  91، 68، 83

این نتایج بیانگر ایـن موضـوع   . هاي هرز شدکاهش ماده خشک علف
هاي اول و دوم کاشت لوبیا چشم بلبلی و سویا به دلیل است که تاریخ

اندازي و تولید ماده خشک بیشـتر   رشد سریع در اوایل دوره رشد، سایه
بـا  ). 1شـکل  (هاي هـرز را کنتـرل نماینـد    علف اندتوانسته) 2جدول (

توجه به این که علف هرز غالب مزرعه گاوپنبه بود، مشـاهدات عینـی   
در این آزمـایش حـاکی از آن اسـت کـه ایـن علـف هـرز بیشـتر در         
                                                             
1- Crud protein 
2- Dry matter digestibly 
3- Water soluble carbohydrate 
4- Near infrared reflectance spectroscopy 

هایی از کرت رشد کرده است که فضاي باز کافی وجود داشـته   قسمت
ات مبـین ایـن   و نور زیادي دریافت کرده است همچنین ایـن مشـاهد  

است که گیاه گاوپنبه براي رشد و نمـو طبیعـی خـود نیـاز بـه درجـه       
را  جـه ینت نیبهتـر  یزمـان  لگـوم  اهانیگ. حرارت باال و نور شدید دارد

ـ جوانه زده و سـطح خـاك را بپوشـانند ا    تر عیخواهند داشت که سر  نی
 تواننـد  یهرز، م يها علف يبرا خفه کننده اهیگ کیبه صورت  اهانیگ

 يو دمـا  يطول مـوج نـور   بیترت نینموده و بد يریبور نور جلوگاز ع
ـ  منجر به عدم جوانهامر  نیکه ا ندده رییسطح خاك را تغ ـ بـذر   یزن  ای

شنبلیله به علـت آنکـه از    ).5( شود یعلف هرز م اهچهیکاهش رشد گ
لحاظ مورفولوژي رشد کمتري نسبت به لوبیا چشم بلبلی و سـویا دارد  

متري نسبت بـه ایـن دو گیـاه تولیـد نمـود،      و همچنین ماده خشک ک
امین  .)1شکل (ها کنترل نماید  هاي هرز را به نسبت آن نتوانست علف

ماشـک،  نیز اظهار داشتند کاشت گیاهـان  ) 2(غفوري و رضوانی مقدم 
ـ بـه ترت ی رانیو شبدر ا لهیشنبل تـوده   سـت یدرصـد ز  79و  67، 86 بی
ـ هرز را نسبت به شاهد کاهش مـی  يها علف در . د، مطابقـت دارد دهن

ـ  ) 10(و همکاران  نیراستا آبد نیا گیاهـان  از  یبا کاشت انـواع مختلف
شـبدر   د،یشبدر قرمز، چچم، شبدر سـف  ،يا ماشک گل خوشه( لگومینه

شـبدر   مسـون، یشبدرکر ،یرانیشبدر ا ونجه،ی ن،یریشبدر ش ،ینیرزمیز
ـ    20و  10کاشت  خیدر دو تار) میبرس  نیروز بعـد از کاشـت ذرت در ب
ـ  فـاوت ذرت ت يها فیرد ـ   يهـا  در تـراکم علـف   يدار یمعن  نیهـرز ب

 ،شده بود مصرفکه علفکش  ییها و کرت لگوم اهیگ يدارا يها کرت
همچنین در تحقیق دیگري گزارش شد کاشت گیـاه   .مشاهده نکردند

روز بعــد از کاشــت ذرت، در  Phaseolus vulgaris( 20( لوبیـا 
 68هـاي هـرز را   تـوده علـف   تهاي این گیاه توانست زیسبین ردیف

هر چه ). 13(درصد کاهش دهد، بدون اینکه عملکرد ذرت کاهش یابد 
سـطح بــرگ گیاهــان لگومینــه بیشـتر باشــد، میــزان تشعشــع فعــال   

یابـد بـدین   دریافتی توسط علف هرز کاهش می )PAR( فتوسنتزي
ترتیب این صفت باعث افزایش قابلیت رقابت این گیاهان با علف هرز 

  .ودشمی
  

  عملکرد علوفه ذرت
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین وزن تر علوفـه ذرت  

مربـوط بـه تیمارهـاي تـاریخ دوم     ) شیري و خمیري(در هر دو مرحله 
 44و  42(هـاي اول  و تـاریخ ) تن در هکتار 54و  48(لوبیا چشم بلبلی 

). 3و  2شـکل  (سویا بود ) تن در هکتار 44و  36(و دوم ) تن در هکتار
همچنین در هر دو مرحله کمترین وزن تر علوفه ذرت نیز  مربوط بـه  

بـه نظـر   ). 3و  2شـکل  (باشـد  مـی ) بدون گیاه پوششـی (تیمار شاهد 
رسد کاهش عملکرد علوفه ذرت در این تیمار به دلیـل بـاال بـودن     می

  ).1شکل (هاي هرز باشد وزن خشک علف
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  سانتیمتري 30خاك محل آزمایش در عمق صفر تا  یمیاییش – فیزیکو هايویژگی برخی - 1جدول 

)ds.m-1(Ec  فسفر   (%)نیتروژن)ppm(   پتاسیم)ppm(  ماده آلی   (%)سیلت   (%)رس   (%)شن   اسیدیته(%)  
17/1  23/0  14  05/278  52/7  33/10  33/46  33/43  41/2  

  

  
ستون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك اختالف معنی داري در سطح  .برداري ههاي هرز در مراحل مختلف نمون مقایسه میانگین ماده خشک علف  - 1شکل 

  .ندارند LSDدرصد با آزمون  5
 

. هاى هرز مهـم مـزارع شـمال ایـران اسـت      یکى از علفگاوپنبه 
زنی گاوپنبه با ذرت، همـراه بـا خصوصـیات    تشابه نیازها و زمان جوانه

ف هرز به سرعت رشـد  ژنتیکی و ارتفاع زیاد آن باعث شده که این عل
با توجه بـه نتـایج بدسـت آمـده     . کرده و قدرت رقابت آن افزایش یابد

توان اینگونه بیان کرد که علت کاهش علوفه ذرت در تیمار تـاریخ  می
هاي هرز را به طـور  بلبلی با وجود این که توانسته علفاول لوبیا چشم 

زمـان بـا ذرت   بلبلـی هم مؤثرکنترل کند این باشد که گیاه لوبیا چشـم 
اي که این گیاه لگـوم دارد از ذرت  کاشته شده و با توجه به رشد رونده

به عنوان قیم استفاده کـرده و مـانع رسـیدن نـور و در نتیجـه سـبب       
  . کاهش ماده تر در این تیمار شده است

تاخیر در زمان برداشت از مرحله شیري نسبت به مرحله خمیـري  
، کـه بـا نتـایج هینتـز و     )3و  2شـکل  (سبب افزایش ماده خشک شد 

برداشـت ذرت در  . در مـورد گیـاه سـویا مطابقـت دارد    ) 20(همکاران 
، )بــدون گیــاه پوششــی(مرحلــه خمیــري در تیمارهــاي ذرت خــالص 

، )درصد 9و  14(گیاهان پوششی سویا در تاریخ اول و دوم ) درصد17(
در  و لوبیـا چشـم بلبلـی    )درصد 22و  11(شنبلیله در تاریخ اول و دوم 

، نسـبت بـه مرحلـه شـیري سـبب      )درصـد  11و  3(و دوم  تاریخ اول
بـا بررسـی   ) 11(آسـاید و همکـاران   . افزایش عملکرد ماده خشک شد

بــر ) روز بعــد از کاشــت 90و  70، 50(هــاي مختلــف برداشــت زمــان

عملکرد ماده خشک سویا اظهار داشتند که تاخیر در زمان برداشـت از  
نتـایج  . درصـدي عملکـرد شـد    24تا  20روز سبب افزایش  90تا  50

مقایسه میانگین حاکی از آن است که کمترین وزن خشـک علوفـه در   
تـن در هکتـار    5/7و  2/6هر دو مرحله شیري و خمیري به ترتیب بـا  

). 3و  2شـکل  (باشـد  مـی ) بدون گیاه پوششـی (مربوط به تیمار شاهد 
تیمـار  بیشترین وزن خشک علوفه ذرت در مرحله شـیري مربـوط بـه    

باشـد کـه از نظـر    تن در هکتـار مـی   19بلبلی با تاریخ دوم لوبیا چشم
آماري با تیمارهاي تاریخ اول و دوم کاشت گیاه پوششی سویا اختالف 

همچنین باالترین وزن خشک علوفه ذرت در مرحله . داري نداردمعنی
تن در هکتار مربوط بـه تـاریخ دوم    18و  18، 21خمیري به ترتیب با 

تـاخیر در  . باشـد بلبلی و تـاریخ اول و دوم سـویا مـی   لوبیا چشمکاشت 
زمان برداشت ارزن از مرحله گلدهی تا شیري عملکرد ماده خشـک را  

نیـز بـا بررسـی    ) 25(مـونز و همکـاران   ).  23(درصد افزایش داد  14
هاي مختلف بر عملکرد ماده خشک در سویا عنوان داشـتند کـه   زمان

با بررسی اثر . ب افزایش ماده خشک گردیدتأخیر در زمان برداشت سب
هاي مختلف کاشت گیاهان لگومینه بر عملکرد ماده خشک ذرت تاریخ

هاي اول و دوم کاشت گیاهان سویا و شنبلیله مشاهده گردید که تاریخ
در هر دو مرحله شیري و خمیري تأثیر چندانی بر عملکرد ماده خشک 

در مرحلـه شـیري نسـبت بـه     بلبلـی  نداشت ولی تاریخ اول لوبیا چشم



  241    ...هاي مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرتتأثیر زمان

تـن در هکتـار و در مرحلـه خمیـري      19بـه   13تاریخ دوم عملکرد از 
بلبلی نسـبت  عملکرد ماده خشک ذرت در تاریخ اول کاشت لوبیا چشم

ایـن افـزایش   . تن در هکتار افزایش یافـت  21به  13به تاریخ دوم از 

و در اختیار توان به تثبیت ازت بیشتر بلبلی را میاختالف در لوبیا چشم
  . قرار دادن آن به ذرت توسط این گیاهان نسبت داد

  

  
ستون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك  .تاثیر تاریخ هاي مختلف کاشت گیاه پوششی بر وزن خشک و تر علوفه ذرت در مرحله شیري  - 2شکل 

  .ندارند LSDدرصد با آزمون  5اختالف معنی داري در سطح 

 

  
ستون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك  .هاي مختلف کاشت گیاه پوششی بر وزن خشک و تر علوفه ذرت در مرحله خمیري یختاثیر تار  - 3شکل 

  .ندارند LSDدرصد با آزمون  5اختالف معنی داري در سطح 
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  عملکرد علوفه گیاهان پوششی

نتایج مقایسه میـانگین نشـان داد کـه کاشـت گیاهـان پوششـی       
که همزمان با ذرت کشت شدند، نسبت به تاریخ  لگومینه در تاریخ اول

روز بعـد از ذرت کشـت شـدند، داراي     21دوم کاشت این گیاهان کـه  
، که افزایش عملکرد در این )2جدول (وزن خشک و تر بیشتري بودند 

به استفاده بیشتر از منابع و عدم رقابـت در مراحـل   توان میتیمارها را 
هاي دوم گیـاه  داد، زیرا در تاریخ رشد بین ذرت و گیاهان لگوم نسبت

روز زودتر جوانه زده و نسبت بـه گیاهـان لگومینـه در     21ذرت حدود 
انـدازي سـبب   بکارگیري از منابع کارآمدتر گردیـده و بـا ایجـاد سـایه    

همـانطور کـه در   . کاهش وزن خشک و تر گیاهان لگـوم شـده اسـت   
تـاریخ   به گردد باالترین وزن تر و خشک مربوطمشاهده می 2جدول 

تـوان بـه    باشد، که علت آن را میبلبلی میاول کاشت گیاه لوبیا چشم 
هـاي فرعـی فـراوان کـه یـک ویژگـی       زنی سریع و ایجاد شاخهجوانه

به عقیده اسـپیترز و وانـدینبرگ   . ژنتیکی در این گیاه است، نسبت داد
اي که زودتر سبز شده و یا سرعت بیشتري داشته باشـد، در  گونه) 31(
حد زمان سهم بیشتري از این فضا را به خود اختصاص داده و شاخه وا

همچنـین بسـته شـدن زودتـر     . دهـد و برگ خود را زودتر توسعه مـی 
هاي هـرز نیـز خـود    بلبلی روي علفاندازي لوبیا چشم  کانوپی و سایه

هـاي هـرز و در نتیجـه    عامل مهمی در کاهش رسیدن نـور بـه علـف   
شود و در نتیجه سبب افزایش وزن کاهش رشد و وزن خشک آنها می

همچنین کمترین وزن تر و خشـک بـه   . شودتر و خشک این گیاه می
تن در هکتـار مربـوط بـه تـاریخ دوم کاشـت       83/0و  24/2ترتیب با 

داري بـا تـاریخ اول   باشد که از نظر آماري اخـتالف معنـی  شنبلیله می
رت رشد کمی از آنجاکه بذر شنبلیله کوچک است، قد). 2جدول (ندارد 

باشد، بنابراین تولید علوفه کمتري دارد و رشد اولیه آن بسیار بطئی می
رسد عامل دیگـري کـه سـبب کـاهش     همچنین به نظر می. نمایدمی

گرم  80(هاي هرز علوفه شنبلیله گردیده وجود زیست توده باالي علف
و رقابت شدید با شـنبلیله بـر سـر منـابع باشـد کـه وزن       ) در متر مربع

  ). 2و جدول  1شکل (شک و تر آن را تحت تأثیر قرار داده است خ
  

هاي مختلف کاشت گیاهان پوششی بر وزن تر تاثیر تاریخ –2جدول 
  و خشک

  وزن خشک  وزن تر  تیمار
  bc 46/5  b 06/3  )تاریخ اول(سویا 
  c 5/4  b 4/2  )تاریخ دوم(سویا 

  d 12/3  c 25/1  )تاریخ اول(شنبلیله 
  d 24/2  c 83/0  )دوم تاریخ(شنبلیله 

  a 52/8  a 85/4  )تاریخ اول(بلبلی لوبیا چشم
  b 98/5  b 61/2  )تاریخ دوم(بلبلی  لوبیا چشم

اعداد داخل هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند از نظر آماري 
   .داري ندارنداختالف معنی

  کیفیت علوفه ذرت
بـین  ) 3جـدول  (براساس نتایج تجزیـه واریـانس    :پروتئین خام

شیري (تیمارهاي مختلف از نظر پروتئین خام در هر دو زمان برداشت 
نتایج نشان داد کـه برداشـت    .داري وجود داردتفاوت معنی) و خمیري

علوفه در مرحله شیري نسبت به مرحله خمیـري از کیفیـت بـاالتري    
برداشت علوفه ذرت در مرحلـه خمیـري در تیمارهـاي    . برخوردار است

کاشت گیاهان پوششـی  ) درصد18(، )بدون گیاه پوششی(لص ذرت خا
، شنبلیله در تاریخ اول و دوم )درصد 15و  9(سویا در تاریخ اول و دوم 

 18و  19(و دوم  و لوبیــا چشـم بلبلــی در تــاریخ اول ) درصـد  15و  8(
نسبت به مرحله شیري سـبب کـاهش پـروتئین خـام گردیـد      ) درصد

) 28(و پوتام و هلبـرت  ) 4(و همکاران  ، که با نتایج دهمرده)4جدول (
هـاي مختلـف برداشـت بـر     با بررسـی زمـان  ) 22(جانز . مطابقت دارد

کیفیت ارزن بیان کرد که حـداکثر عملکـرد پـروتئین خـام در مرحلـه      
شیري بدست آمد و تـاخیر در زمـان برداشـت سـبب کـاهش درصـد       

سی نشان همچنین نتایج مقایسه میانگین در این برر. پروتئین خام شد
دهد که بیشترین میزان پروتئین خام علوفه ذرت در هر دو مرحلـه  می

هـاي اول و دوم کاشـت   شیري و خمیري مربوط به تیمارهـاي تـاریخ  
بـه نظـر   ). 4جدول (باشد هاي ذرت میبلبلی در بین ردیفلوبیا چشم 

رسد باال بودن مقدار پروتئین خام در این تیمارها مربوط به تثبیـت  می
در زراعـت سـورگوم اگـر    . بلبلی باشدوژن بیشتر توسط لوبیا چشم نیتر

نیتروژن کافی در اختیار این گیاه قرار گیرد باعث تسریع در روند رشد، 
). 24(گردد افزایش عملکرد ماده خشک و باال بودن میزان پروتئین می

کمترین پروتئین خام نیز در هر دو مرحله برداشت مربـوط بـه کشـت    
باشد که از نظر آمـاري اخـتالف   می) دون گیاه پوششیب(خالص ذرت 

با تیمارهاي کاشت گیاه پوششی شنبلیله ندارد  )≥05/0P( داريمعنی
رسـد علـت کـاهش پـروتئین در تیمـار کشـت       به نظر می). 4جدول (

خالص ذرت فقدان یک گیاه لگوم که سبب افـزایش نیتـروژن خـاك    
هرز در این تیمار باشد، توده علف گردد و همچنین، افزایش زیست می

هاي هرز در مخلوط با گیاهان لگومینه و گرامینه منجر زیرا وجود علف
کانیواري و همکاران ). 7(گردد به کاهش ارزش غذایی قابل هضم می

هاي هرز عالوه بر کاهش عملکرد، باعـث  اظهار داشتند که علف) 14(
نیز در ایـن   )16(اسکندري و قنبري . شودکاهش کیفیت علوفه نیز می

بلبلـی،  رابطه گزارش دادند که در کشت مخلـوط ذرت و لوبیـا چشـم    
کمترین پروتئین خام مربوط به تیمار کشـت خـالص ذرت و بـاالترین    

  . عملکرد پروتئین نیز در تیمارهاي کشت مخلوط بدست بود
نتایج تجزیه واریـانس نشـان داد بـین     :ماده خشک قابل هضم

ده خشـک قابـل هضـم در هـر دو زمـان      تیمارهاي مختلف از نظر ما
درصـد مـاده   ). 3جـدول  (دار بـود  معنی% 1برداشت اختالف در سطح 

خشک قابل هضم علوفه ذرت نیز در مرحله شـیري بیشـتر از مرحلـه    
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هـاي  با بررسـی زمـان  ) 4(دهمرده و همکاران ). 4جدول (خمیري بود 
چشـم  مختلف برداشت ذرت بر کیفیت علوفه در کشت مخلوط با لوبیا 

بلبلی بیان داشتند که بیشترین درصد ماده خشک قابل هضـم مربـوط   
ها همچنین عنوان داشـتند  آن. باشدبه زمان برداشت مرحله شیري می

که کمترین ماده خشک علوفه قابل هضم در تیمار کشت خالص ذرت 
 درصد 100در مرحله شیري بدست آمد و بیشترین نیز در تیمار کشت 

. بلبلـی در مرحلـه شـیري بدسـت آمـد     بیا چشم لو درصد 100+ ذرت 
گلـدهی،  (هـاي مختلـف   با بررسی تاثیر زمـان ) 23(مهاجر و همکاران 
برداشت ارزن مرواریدي اظهار داشتند که بیشترین ) شیري و رسیدگی

هـاي گلـدهی و شـیري و    درصد ماده خشـک قابـل هضـم در زمـان    
سـه میـانگین   نتـایج مقای . کمترین نیز در تیمار رسیدگی مشاهده شـد 

دهد که باالترین عملکرد ماده خشک قابل هضـم  نشان می )4جدول (
ذرت در مرحله شیري مربوط به تیمار تاریخ اول کاشت گیاه پوششـی  

همچنین کمترین درصد ماده خشـک قابـل   . باشدبلبلی میلوبیا چشم 
ذرت خـالص بـدون گیـاه    (هضم در مرحلـه شـیري در تیمـار شـاهد     

نیز عنـوان داشـتند کـه    ) 32(تسوبو و همکاران  .مشاهده شد) پوششی
کشت مخلوط ذرت و سویا داراي ماده خشـک قابـل هضـم بیشـتري     

دهـد کـه بیشـترین    نتایج نشـان مـی  . باشدنسبت به کشت خالص می
هـاي  میزان ماده خشک قابل هضم ذرت در مرحله خمیري در تـاریخ 

هـاي ذرت  بلبلی و سـویا در بـین ردیـف   اول و دوم کاشت لوبیا چشم 
هـاي اول و دوم شـنبلیله و   بدست آمد، و کمترین نیز مربوط به تـاریخ 

نکته قابـل توجـه ایـن اسـت کـه      ). 3جدول (ذرت خالص بدست آمد 
هـاي اول و  برداشت در مرحله خمیري کاشت گیاهان لگـوم در تـاریخ  

دار درصد ماده خشـک قابـل هضـم نگردیـد     دوم سبب افزایش معنی
  ). 4جدول (

بین تیمارهاي مختلف از نظـر قنـدهاي    :لول در آبقندهاي مح
داري مشاهده نشد ولی در محلول در آب در مرحله شیري تفاوت معنی

). 3جـدول  (دار بود اختالف معنی%  5مرحله خمیري در سطح احتمال 
درصد قندهاي محلول در آب در زمان برداشت در مرحلـه خمیـري در   

-جانسـون و مـک  ). 3جدول ( همه تیمارها بیشتر از مرحله شیري بود
اظهار داشتند که با افزایش سن گیاه درصد قندهاي محلول ) 21(کولر 

نیـز اظهـار   ) 4(همچنین دهمـرده و همکـاران   . یابددر آب افزایش می
داشتند که برداشت گیاهان در مرحله خمیري، نسبت به مرحله شیري 

ب شـد،  ها باعث افزایش میزان هیدرات کـربن محلـول در آ  شدن دانه
. ها دلیل این افزایش را به کاهش نسبت برگ به ساقه نسبت دادندآن

بـدون گیـاه   (بیشترین درصـد قنـدهاي محلـول در آب تیمـار شـاهد      
داري بـا سـایر   به دست آمد که از نظر آماري اختالف معنـی ) پوششی

ــد ــان داشــتند ) 15(کــارول و جــین . تیمارهــا مشــاهده نگردی ــز بی نی
سیدگی و افزایش درصدهاي قندهاي محلـول  همبستگی مثبتی بین ر

در آب وجود دارد، به طوریکه از مرحلـه گلـدهی تـا رسـیدگی درصـد      
  .یابدقندهاي محلول در آب افزایش می

  
  هاي مختلف کاشتهاي مختلف برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در تاریختجزیه واریانس اثر زمان  - 3جدول 

  قندهاي محلول در آب    ماده خشک قابل هضم    خامپروتئین     درجه آزادي  منابع تغییرات
  خمیري  شیري  خمیري  شیري  خمیري  شیري    
  n.s53/0   n.s79/17  n.s28/12   n.s91/0  n.s59/8  71/1*    2  بلوك
  n.s12/15  *46/18   17/287**  95/269**    73/8*  78/17**    6  تیمار
  78/6  74/6    86/21  2/19    55/2  4/0    12  خطا

  دارمعنی تفاوت عدم با برابر ns، درصد 1 و  5سطح  در دارمعنی ترتیب به -**و  *       
  

  هاي مختلف برداشت بر کیفیت علوفه ذرتهاي مختلف کاشت گیاهان پوششی و زمانتأثیر تاریخ - 4جدول 
    تیمار

  پروتئین درصد
    )CP(  خام  

درصد ماده خشک قابل 
    )DMD( هضم

  درصد قندهاي محلول در 
  )WSC( آب

  خمیري  شیري  خمیري    شیري  خمیري  شیري  
  c5/7  c2/6    d52  b50     a22   a23     )بدون گیاه پوششی(شاهد 
  b11   ab10     abc69   a66    abc 17  bc 17    )تاریخ اول(سویا 
    b11   ab9     bc67   a63     abc18   abc19     )تاریخ دوم(سویا 

  c9  bc 8     c61   b55     c15     bc17     )تاریخ اول(شنبلیله 
  c8   bc8     d52   b47     bc16   abc19     )تاریخ دوم(شنبلیله 

  a14   a11     a67   a71    ab 21   ab21     )تاریخ اول(بلبلی لوبیا چشم
  a13   ab4/10     ab73   a70     abc18   abc18    )تاریخ دوم(بلبلی لوبیا چشم

      .داري ندارندستند از نظر آماري اختالف معنیاعداد داخل هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك ه     
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   گیرينتیجه
تولید علوفه ذرت در کشت مخلوط بـا گیاهـان لگومینـه از ثبـات     

نتایج این آزمایش نشان داد که تأخیر در زمـان  . بیشتري برخوردار بود
برداشت از مرحله شیري تا خمیري سبب افزایش علوفه تـر و خشـک   

همچنـین نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه      . ا گردیدذرت در تمامی تیماره
فـه  برداشت در مرحله شیري نسبت به مرحله خمیـري از کیفیـت علو  

به طوري که درصد پروتئین خام و ماده  .باالتري در ذرت برخوردار بود
خشک قابل هضم در مرحله شیري نسبت به مرحله خمیري باالتر بود 

کیبـات غیرسـاختمانی   و درصد قندهاي محلول در آب که بخشی از تر
عملکـرد  . مرحله شـیري بـود   زدر گیاه است در مرحله خمیري باالتر ا

بلبلـی  علوفه تر و خشک گیاهان لگومینه در کشت همزمان لوبیا چشم
. با ذرت نسـبت بـه سـایر گیاهـان لگـوم داراي بـاالترین مقـدار بـود        

هاي اول و دوم کاشت لوبیا چشم بلبلی و سـویا بـه دلیـل رشـد      تاریخ
انـدازي و تولیـد مـاده خشـک بیشـتر       سریع در اوایل دوره رشد، سایه

  . هاي هرز را بهتر کنترل نمایندتوانستند علف
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