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  اي و جو بر  هاي اختالط بذر در کشت مخلوط ماشک علوفه تاثیر نسبت

 عملکرد آنها در شرایط دیم

  
  *2یمیکر لیسماعا -1یدانیم ياصغر لیجل

  11/2/1392: تاریخ دریافت
  2/6/1393: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

ایـن تحقیـق بـا هـدف تعیـین      . گردداحد سطح تلقی میهاي افزایش عملکرد  محصوالت در و عنوان یکی از روشکشت مخلوط گرامینه با لگوم به
در ایستگاه تحقیقات کشـاورزي دیـم مراغـه در قالـب طـرح       )1385لغایت  1382( سال زراعی 3ترین ترکیب کشت مخلوط ماشک و جو به مدت مناسب
بـه  ) V(و ماشـک  ) H(ختلف وزنی مخلـوط بـذور جـو    هاي م ترکیبدرصد تیمارها بصورت . کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار به اجرا در آمد  بلوك

 جو=,T3، 75 ماشک 25 جو= T2 ، 100 ماشک 0 جو T1=( :در پاییز کشت گردیدند) نواري(متري  سانتی 20صورت زیر تهیه و با فاصله خطوط کشت 
دار  سال، بیانگر تاثیر معنـی  3ست آمده در هاي بهدنتایج تجزیه واریانس مرکب داده )0ماشک 100جو  =T5 ، 25 ماشک 75 جو= T4 ،  50 ماشک 50

بر روي عملکرد علوفه تر و علوفه خشک در زمان آغاز گلدهی و پس از گلدهی ماشک و بر روي عملکرد کاه و کلش  و دانه در زمـان رسـیدگی    تیمارها
بیشترین عملکرد علوفه تر بـه ترتیـب   ) دهی گل ددرص10(دهی  در سه مرحله زمانی مطالعه یعنی زمان آغاز گل. بود% 1در سطح احتمال  کامل محصول

دهـی   گـل  در زمـان  و T4و  T3 ،T5تن در هکتار مربوط به تیمارهاي  30/3و  43/3، 77/3و عملکرد علوفه خشک به ترتیب با  65/6و  71/6، 84/6با 
تـن در هکتـار مربـوط بـه      30/3و  42/3، 76/3یـب بـا   به ترتو علوفه خشک  75/6و  80/6، 84/6به ترتیب با تر کامل ماشک، بیشترین عملکرد علوفه 

تن در هکتار متعلـق بـه تیمارهـاي     28/3و  56/3، 42/3به ترتیب با  علوفه خشکسیدن کامل بیشترین عملکرد رزمان در و   T4و  T3 ،T5تیمارهاي 
T3 ،T5  وT4 اي متعلق به تیماره تن در هکتار به ترتیب 96/1و  18/2، 34/2با  و عملکرد دانهT3 ،T5  وT4      بوده و کمترین آنهـا متعلـق بـه تیمـار
T1 با این حال تیمار . بودT3 هـا بـر  تیمارساله، تاثیر  3هاي بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب داده. با توجه به میزان عملکرد تیمار برتر شناخته شد 

دار بوده و بیشترین مقادیر درصد وزنـی رطوبـت در    درصد معنی 1تمال متري در سطح اح سانتی 20-30و  10-20، 0-10ذخیره رطوبتی خاك در اعماق 
  .بود 90/25و  43/25، 39/23در هر یک از سه عمق یاد شده برابر با  T3مقادیر متوسط درصد رطوبت وزنی . مشاهده گردید T3تیمار 

  
 زراعت پایدار ،حاصلخیزي خاك، لگوم، گرامینه: هاي کلیدي واژه

  
   1 مقدمه

ـ امن از یناش يها ینگران رفع رمنظو به  يکشـورها  در ییغـذا  تی
ـ  مرکز خشک، مهین و خشک يهوا و آب يدارا ـ  نیب  قـات یتحق یالملل

 را یعیوس قاتیتحق ریاخ دهه دو در ،)کاردایا( مید مناطق در يکشاورز
 بـه  و) 17( نموده آغاز يا علوفه هاي لگوم یمعرف و ییشناسا نهیزم در
 آلـی  مواد افزایش و ساختمان بر اي علوفه نباتات یاصالح اثرات لیدل

ـ ثبت و) 21 و 19( خـاك  یکیزیف اتیخصوص بهبود خاك،  یسـت یز تی
 عنـوان  بـه  آنهـا  حضور بر) 20 و 14 ،9 ،8 ،4( ها لگوم توسط نیتروژن

                                                
 )مراغه(مربی پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور  -1
 عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاك دانشگاه مراغه  -2

  )Email: sm_ka80@yahoo.com :                نویسنده مسئول -(*

ـ پا زراعـت  براي يضرور اجزاء از یکی ـ تاک خشـک  منـاطق  در داری  دی
 بـاال  مقاومت و اندك یآب ازین گرفتن نظر در با راستا نیا در و نماید می
 در کشـت  يبـرا  را) Vicia spp( هـا  ماشـک  ،یطـ یمح هاي تنش به

 شـات یآزما جینتـا  طبـق  بـر ). 17 و 5( است نموده هیتوص مید مناطق
 کـار  بـه  غـالت  بـا  تناوب در توانند یم ها ماشک کاردایا در شده انجام
ـ د در ماشـک  کـم  عملکـرد  بـه  توجـه  بـا  امـا . شـوند  گرفته  زارهـا،  می

 آن کشـت  جیتـرو  هـدف  بـا  تیمحـدود  ایـن  رفع جهت ییکردهایرو
ـ  بهـره . است ضروري ـ ا از یکـ ی مخلـوط  کشـت  سـتم یس از يرگی  نی

 ي هـا  لگوم ورود ساز نهیزم تواند یم و) 16 و 15 ،14 ،7( بوده کردهایرو
 مـه ین و خشـک  مناطق زارهاي مید در یتناوب هاي ستمیس به اي علوفه

 تنهـا  نـه  که دهند یم نشان افتهی انجام قاتیتحق که چرا باشد، خشک
 بلکـه ) 7 و 2( یابـد  مـی  افزایش مخلوط کشت ستمیس در علوفه دیتول
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 در). 12 و 11( گـردد  مـی  نیـز  زارهـا  دیم خاك کیفیت رفتن باال باعث
 ماشک مخلوط کشت اثرات مورد در ترکیه مرکزي آناتولی زارهاي دیم

 که است داده اننش تولیدي علوفه یفیک و یکم عملکرد روي بر جو و
 سـطح  واحـد  در علوفـه  عملکرد تنها نه جو و ماشک مخلوط کشت با

 همراه بلکه افته،ی شیافزا آنها از یک هر کشتی   تک سیستم به نسبت
 اسـت  افتـه ی شیافزا زین علوفه نیپروتئ زانیم عملکرد، شیافزا نیا با
نسبت اختالط بذور در کشت مخلوط یکی از عواملی است کـه    ).18(
 نتـایج مطالعـه  . ثیر گذار بوده استر زمینه موفقیت کشت مخلوط تاد

بـین   دهد که نسبت اخـتالط  در استان فارس نشان می) 1(خداحامی 
 Hordeum(  و جـو   بذور در کشت مخلوط کمیت و کیفیت ماشک

volgare( 33:33بهترین نسبت اخـتالط  تـراکم    سازد و را متاثر می  
در کشـت مخلـوط افزایشـی     )6( رانعشقی زاده و همکـا . گزارش شد

درصـد یونجـه    75جـو و   100درصـد یونجـه یکسـاله و     100ترکیب 
جو به صورت یک ردیف در میان را براي تولید علوفـه   100یکساله و 

  . در شرایط دیم موثر می دانند
 بـه  نسـبت  اي علوفـه  هـاي  لگـوم  دیم شرایط در چه گربهر حال ا

 الزامـات  بـه  توجـه  بـا  امـا  نـد، دار تـري  کـم  عملکـرد  اي علوفه غالت
 بکـارگیري  نقـش  بـاال،  کیفیـت  با محصوالت تولید و پایدار کشاورزي

 ایـن . باشـد  مـی  مطالعـه  و بررسـی  نیازمنـد  و بوده انکارناپذیر ها لگوم
وري  پایدار و بهـره  تولیدو کیفیت  کمیت بر تکیه با نموده سعی تحقیق

 در را جو و ماشک مخلوط کشت امکان ،بهینه از ذخیره رطوبتی خاك
و در نهایت بتوانـد بهتـرین ترکیـب     قراردهد یبررس مورد دیم شرایط

  .نسبت بذور را  براي این منظور انتخاب نماید
 

  ها مواد و روش
 20این مطالعه در ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي دیـم مراغـه، در     

شـرقی انجـام    هشترود در اسـتان آذربایجـان   –کیلومتري جاده مراغه 
  تکرار و بر اساس طرح پایـه بلـوك   3تیمار در  5مطالعه با  این. گرفت

بـه  ) 1382-1385(سال زراعـی   3به مدت  (RCBD) کامل تصادفی
هـاي مختلـف از وزن    تیمارهاي آزمایشی بر مبناي نسبت .اجرا در آمد

جو و کشت خالص هر یک از آنها  - بذور جهت کشت مخلوط ماشک
 : عبارت بودند از

  
T5  T4  T3  T2  T1  تیمار  
  درصد وزنی جو  0  25  50  75  100
  درصد وزنی ماشک  100 75 50 25  0

 
براي تهیه بستر بذر از گاوآهن قلمی و هرس بشقابی بهره گرفتـه  
شده و نیاز کودي طبق دستور کاشت موسسه تحقیقات کشاورزي دیم 

تعیین شده است، پـس از   N20P25و ماشک  N60P30که براي جو 
ي تمامی تیمارها محاسبه و قبـل از کشـت، بـه    انجام آزمون خاك برا

بـه  . شـد  اعمـال   متفاوت و متناسب با میزان بذر ماشک و جـو صورت 
  نـوع گـل سـفید    رقـم  منظور دستیابی به تراکم مناسب کشت، ماشک 

) (Hungarian vetch  بذر در مترمربـع  200با تراکم )   بـا وزن هـزار
بـا وزن  ( ر در مترمربـع بـذ  400و جو رقم سهند با تراکم  )گرم 40دانه 

پس از آماده نمودن تیمارها بر اساس . گردید کشت )گرم 43هزار دانه 
 20معموالً (ها  نسبت وزنی، عمل کشت در پاییز، قبل از وقوع بارندگی

 20توسط بذرکار آزمایشات با فاصله خطوط کشت ) مهر 10شهریور تا 
ـ  6×  40/8هایی به ابعاد  متر در کرت سانتی ه صـورت نـواري   متر و  ب

هـاي زراعـی از قبیـل     در طول اجراي آزمـایش مراقبـت  . انجام گرفت
هاي هرز، مبارزه با آفات صحرائی و جوندگان نیـز اعمـال    کنترل علف

براي ایـن  . گیري شد شده و در سه مرحله زمانی از رشد عملکرد اندازه
اي و پس  ماشک علوفه) دهی گل درصد10(دهی  کار در زمان آغاز گل

یعنی زمانی که شاخه هاي انتهایی نیز به گلدهی  دهی کامل آن گل از
درصـد   10روز اخـتالف نسـبت بـه زمـان      10-15بـا  (رسیده باشـند  

به طول یک متر  ردیفیک  مکاناز هر یک از تیمارها از سه  )گلدهی
برداري علوفه انجام گرفت و  انتخاب گردیده و به صورت کف بر نمونه

خشـک کـردن در   (علوفه تر و علوفـه خشـک   نسبت به تعیین میزان 
ضـمن توضـیح ایـن نکتـه کـه زمـان رسـیدن        . اقدام شد) هواي آزاد

باشـد پـس از رسـیدن کامـل      محصول جو و ماشک تقریباً مشابه مـی 
در جو در اثر ساییدن با دست دانه ها جدا شوند و در ماشک ( محصول

عمـوال در  غالفهاي انتهاي شاخه نیز به رسیدگی کامل رسیده باشند م
و قابـل برداشـت شـدن آن بـا      )جو ماشک رسـیدگی همزمـان اسـت   

یک متر از هر طرف (  کمباین، برداشت تمامی تیمارها با حذف حاشیه
هـم  (و عملکـرد دانـه    علوفه خشکآنها انجام و میزان عملکرد  )کرت

  . مربوط به هر یک از تیمارها نیز تعیین گردید) جو و هم ماشک باهم
دهـی ماشـک    درصد گل 50راي آزمایش در زمان هاي اج در سال

ــرداد ( ــط خ ــاق ) اواس ــانتی 20-30و  10-20، 0-10از اعم ــر،  س مت
گیري درصد رطوبـت وزنـی    برداري خاك انجام و نسبت به اندازه نمونه

بعـد از انجـام آزمـون تسـت      .خاك در هر یک از تیمارها اقدام گردید
هاي به دسـت  داده، یکنواختی و حصول اطمینان از همگن بودن نتایج

تجزیـه واریـانس    MSTAT-Cبا اسـتفاده از نـرم افـزار    ه سال 3آمده 
در سطح احتمال یک ها با آزمون دانکن  مرکب شده و مقایسه میانگین

  .انجام شدو پنج درصد 
  

  نتایج و بحث
تیمارهاي آزمایشی تاثیر معنی داري را در تک تک سالهاي مـورد  

تلفیـق ایـن   ) داده ها ارائه نشده انـد (د مطالعه بر عملکرد علوفه داشتن
 سـه سـاله   هـاي  داده مرکب واریانس تجزیه از حاصل نتایجداده ها و 

اختالف تیمارهاي آزمایشی از نظر میزان تولید علوفه در  که داد نشان
   ).2جدول( دار استمعنی% 1هر سه مرحله مطالعه در سطح احتمال 
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  مراغه  -ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم 1385تا 1382 هاي زراعیعوامل اقلیمی سال - 1جدول 

  متوسط دما  سال زراعی
 )Cº(  

متوسط رطوبت نسبی 
)%(  

  تبخیر سالیانه 
)mm(   کل میزان بارندگی)mm(   تعداد روز زیر صفر

  در سال
83-1382  11/2  30/63  1007  404  126  
84-1383  31/6  87/61  984  368  129  
85-1384  68/7  23/51  1080  382  140  

  
هـاي آغـاز    کـه در زمـان   داد نشـان  هاداده میانگین مقایسه نتایج

دهـی ماشـک بیشـترین عملکردهـا متعلـق بـه        دهی و بعد از گـل  گل
دار اسـت  بوده و اختالف میان آنها غیر معنی T5و  T3 ،T4تیمارهاي 

پس از تکمیـل شـدن   (اما در زمان مناسب برداشت علوفه ). 3جدول (
اگر ) گیاه و قابل برداشت بودن آن به وسیله کمباینرشد فیزیولوژیکی 

 T5و  T3 ،T4متعلق به تیمارهاي  علوفه خشکعملکرد چه بیشترین 
دار شدن اثر تیمار در سال در ارتباط بـا تـاثیر   بوده اما با توجه به معنی

ولی به هر حال بیشـترین مقـادیر    .توان صحبت نمودتیمار اصلی نمی
مربوط به سال اول بوده و به ترتیب عبارت بودند تولید در این تیمارها 

دار اسـت  که اختالفشان باهم غیـر معنـی   850/3و  760/3، 489/3از 
در سـال اول بـا وجـود    از نظر عملکرد دانه نیز ). اندنشدهارائه ها داده(

بیشـترین عملکـرد را دارا    T3تیمار دار نبودند ولی  اینکه تیمارها معنی
بـه ترتیـب در مرحلـه بعـدي قـرار دارنـد        T5و  T4بوده و تیمارهاي 

  ). 3جدول (
  

و دانه در  علوفه خشکدهی ماشک،  تر و خشک در زمان آغاز و پس از گلنتایج تجزیه واریانس مرکب اثر تیمار بر عملکردهاي علوفه – 2جدول
  رسیدن کاملزمان 

 درجه آزادي منابع تغییرات 

 میانگین مربعات
 عملکرد دانه علوفه خشک علوفه خشک  علوفه تر  ک علوفه خش علوفه تر

  دهی ماشک  زمان آغاز گل
  زمان رسیدن کامل   دهی کامل ماشک زمان گل  )دهی گل درصد10(

 ns269/0 ns 162/0 ns 340/0 ns 344/0  * 423/0 * 455/0  2 سال
 024/0 103/0 477/0 423/0 354/0 544/0   6  سال در تکرار

 578/1** 458/3** 712/1** 296/4** 848/1** 669/4**  4  تیمار 
 ns 321/0 ns 253/0 ns 396/0 ns 217/0 * 155/0 046 /0  8  سال در تیمار

 072/0 101/0 222/0 223/0 272/0 198/0  24  اشتباه 
  45/14  66/10  23/14  48/7  34/16 12/7  ضریب تغییرات   

ns - درصد 5و  1طح احتمال دار به ترتیب در س معنی -*و  **دار،  غیرمعنی  
  

دهی کامل آن ،  دهی ماشک و پس از گل مقایسه میانگین اثر تیمار بر عملکردهاي علوفه تر و خشک در زمان آغاز گل -3جدول
  )ton ha-1( رسیدن کاملو دانه در زمان  علوفه خشکعملکرد 

 تیمار
 دانه علوفه خشک علوفه خشک علوفه تر علوفه خشک علوفه تر

 درصد10(دهی ماشک  از گلزمان آغ
 زمان رسیدن کامل  دهی کامل ماشک زمان گل  )دهی گل

T1  c134/5  c 70/2 c23/5 b 69/2 b 18/2 d34/1 
T2  b 93/5 b 76/2 b02/6 b 76/2 b 47/2 c71/1 
T3 a84/6 a77/3 a84/6 a76/3 a 42/3 a34/2 
T4 a 65/6  a 30/3 a75/6 a30/3 a 28/3 b 96/1 
T5 a 71/6 a43/3 a80/6 a42/3 a56/3 ab 18/2 

LSD5% 433/0 507/0 46/0 437/0 217/0 165/0 
  .ح مورد مقایسه استوو حروف متفاوت بیانگر معنی دار بودن آنها در سط روف مشترك در هر ستون بیانگر غیر معنی دار بودن ح
  .باشدبه صورت مشترك و بدون جدا کردن آنها از یکدیگر می منظور از عملکرد کاه و کلش و دانه در تیمارهاي کشت مخلوط هم ماشک و هم جو 
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به لحاظ عملکرد ماده خشک گیاهی در مراحل مختلـف   T1 تیمار

کمترین مقادیر را به خـود اختصـاص داد و از   ) تر، خشک و دانهعلوفه(
بر مبناي ). 3جدول (دار داشت این لحاظ با کلیه تیمارها اختالف معنی

یعنی کشت خـالص   T1قیق و با توجه به تیمارهاي هاي این تحیافته
گیري شـده در   یعنی کشت خالص جو عملکردهاي اندازه T5ماشک و 

هر سه زمان براي جو در مقایسه با عملکردهاي مشابه در ماشـک بـه   
به جـز  ). 3جدول (بود ) کیلوگرم 1000تا  500(داري بیشتر طور معنی

مشابه بـوده   T5و  T3 ،T4ي عملکرد دانه سایر عملکردها در تیمارها
کـه ایـن سـه    باشد این در حالی اسـت  دار میو اختالف آنها غیرمعنی

اگـر چـه   . دارنـد  T2و  T1تیمار تفاوت عملکردي زیادي با تیمارهاي 
باشد، اما ایـن در حـالی   عملکرد جو در شرایط دیم زیادتر از ماشک می

دهد که ماشک بـه دلیـل کمـی فیبـر     است که بررسی منابع نشان می
تري بوده و خوش  قابل هضم نسبت به جو داراي قابلیت هضم مطلوب

نتـایج مطالعـات آتـیس و    . )13بـه نقـل از منبـع    ( باشـد تر میخوراك
دهد که کشت مخلوط ماشک در کشور ترکیه نشان می )13(ان همکار
تواند بـر میـزان عملکـرد و    می ).Triticum aestivum L( و گندم

بنابراین از یک سو با توجـه  . داري داشته باشدپروتئین خام تاثیر معنی
به افزایش کمیت و احتماالً افزایش کیفیـت علوفـه و از سـوي دیگـر     

هـاي زراعـی   هـا در زمـین   طلـوب لگـوم  منـدي از خصوصـیات م  بهره
کشتی ماشـک  توانند به عنوان جایگزین تکمی) T4و  T3(تیمارهاي 

توصیه قاطعانه بـراي انتخـاب یکـی از    . در شرایط دیم پیشنهاد گردند
این دو تیمار نیازمند مطالعـه کیفیـت علوفـه تولیـد شـده در تیمارهـا       

ولید پروتئین خام در بیشترین میزان ت) 13(آتیس و همکاران . باشد می
درصد گندم گزارش  75درصد ماشک و  25کشت مخلوط را با نسبت 

 .اندکرده
 25بـه   75نیز نسـبت وزنـی بـذري    ) 2(دارایی منفرد و همکاران 

جو را نسبت مناسبی براي تولیـد علوفـه در منطقـه     -درصدي ماشک
تغییر رفتارهاي عملکردي در کشت مخلـوط   .اند لرستان گزارش کرده

نظیر توان به عواملی  جو نسبت به حالت تک کشتی آنها را می-اشکم
تر از شرایط اقلیمی در طی دوره گیري مطلوب تغییر شرایط به نفع بهره

هـاي رقـابتی در جهـت تولیـد بیشـتر،      گیري از قابلیت رشد گیاه، بهره
تثبیت نیتروژن هوا در ریشه ماشک و ترشح آن بـه شـکل اسـیدهاي    

هـاي هـرز    حرك رشد به خاك، کنترل مناسب علـف آمینه و عوامل م
ماشک داراي ریشه عمیـق و  از آنجایی که گیاه  .نسبت داد )16و  13(

 سطحی است بنابر این در کشت مخلوط ایـن  وجو داراي ریشه افشان 
مواد غذایی موجـود  از منابع آب و  ،اي متفاوت سیستم ریشه دو گیاه با

 همچنـین  ).10( مـی گیـرد  ي صـورت  در پروفیل خاك استفاده بهتـر 
هاي ایسـتاده جـو در نقـش قـیم عمـل کـرده و باعـث سـر پـا           ساقه

این کار شرایط بهتري را جهت ورود نور که شود نگهداشتن ماشک می
و ) 2(هاي پایینی و تحریک رفتارهاي فیزیولـوژیکی داشـته    به قسمت

هاي هوایی شده و افزایش عملکرد دانـه را   موجب افزایش حجم اندام
کـه  گزارش کردنـد   )8(محسن آبادي و همکاران ). 20(شود ب میسب

نــور   درصـد 12کشت مخلوط ماشک و جو در مقایسه با تک کشـتی  
 . بردبـیشتـري جـذب کـرده و کـارآیی مـصرف نـور را باال می

اثر سال روي عملکرد علوفه تـر و علوفـه خشـک در زمـان آغـاز      
دار  کامل ماشک معنـی  دهی و پس از گل) دهی گل درصد10(دهی  گل

و عملکـرد دانـه    علوفه خشککه اثر سال روي عملکرد نبود، در حالی
به نظر . دار بود معنی% 5در مرحله رسیدگی محصول در سطح احتمال 

رسد که دلیل این امر تاثیر سال بر زمان رسیدن ماشک در مطالعـه  می
 .اتفاق افتاد) روز15 - 10( هاي متفاوتیباشد که در تاریخ

تیمار روي عملکرد علوفه تر و علوفه خشک در  × اثر متقابل سال
دار نبـود،   دهی کامل ماشک معنی درصد گلدهی و پس از گل 10زمان 

داري نداشـته ولـی   در زمان رسیدن ماشک بر عملکرد دانه تاثیر معنی
جـدول  (دار بـود   معنی% 5تولیدي در سطح احتمال  علوفه خشکروي 

2.(  
  

  رات رطوبت خاك  بررسی روند تغیی
مقـادیر رطوبـت    بـر ها  نتایج حاصله از تجزیه واریانس مرکب داده

نشان داد که اثر تیمار بر میزان رطوبت وزنی خـاك در هـر سـه    خاك 
در ) متـر  سـانتی  20-30و  10-20، 0-10(بـرداري خـاك    عمق نمونه

مقایسه میانگین اثر تیمـار  ). 4جدول ( استدار  معنی% 1سطح احتمال 
ماشک  درصدT3 )50صد رطوبت وزنی خاك نشان داد که تیمار بر در

برداري خـاك نسـبت بـه سـایر      در هر سه عمق نمونه) جو درصد50و 
درصـد رطوبـت    9/25و  43/25، 93/23تیمارها برتر بوده و به ترتیب 

و  34/21، 06/20بـا  ) کشـت خـالص جـو   ( T5تیمار . وزنی را دارا بود
اثـر سـال و   ). 5جدول (را دارا بود کمترین درصد رطوبت وزنی  92/21

  .دار نبود اثر متقابل سال در تیمار بر درصد رطوبت وزنی خاك معنی
از آنجایی که آب مهمترین عامل محدود کننده تولیـد در شـرایط   

باشد بنابراین کمـک بـه بهبـود وضـعیت نگهـداري از      دیم مطرح می
ور توجـه  تواند درخـ هاي آسمانی در تیمارهاي کشت مخلوط می بارش

باشد که تغییر در تراکم پوشش گیاهی به لحاظ وسعت یعنی میزان آن 
هـاي خزنـدگی و یـا ایسـتادگی      و وضعیت قرارگیري آن یعنی حالـت 

محصول به ویژه ماشک و تاثیرش بـر میـزان تبخیـر رطوبـت خـاك      
در شرایط دیـم بیشـترین تـاثیر    . وضعیت آن را متفاوت خواهد ساخت

باشـد کـه معمـوالً بـا     اواخر فصل رشد می رطوبت موجود در خاك در
اگـر چـه   . مواجـه اسـت   )مانند شـرایط ایـن مطالعـه   ( ها قطع بارندگی

 T5و کمترین میزان آن در تیمار  T3بیشترین میزان رطوبت در تیمار 
لحـاظ   از رغم این تفاوت رطوبتی این دو تیمارعلیاما . مشاهده گردید
 درصـد 10(دهـی   غـاز گـل  هـاي آ  تر و خشک در زمـان عملکرد علوفه

علوفـه  دهی کامـل ماشـک و از نظـر عملکـرد      و پس از گل) دهی گل
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داري و عملکرد دانـه در زمـان رسـیدن ماشـک تفـاوت معنـی       خشک
بنابراین با توجه به عملکـرد بـاالي جـو نسـبت بـه ماشـک       . نداشتند

رسد کـه  در شرایط یکسان، به نظر می) T1با تیمار  T5مقایسه تیمار (
  . ی مطلوبتري در استفاده از آب نسبت به ماشک داشته باشدجو کارآی

 
  گیري  نتیجه

دهد که در شرایط اطالعات به دست آمده از این تحقیق نشان می
در حالـت  ماشـک نسـبت بـه جـو     دانه کامالً یکسان رشدي، عملکرد 

این اخـتالف عملکـرد در   . تر استپاییندرصد  38کشت خالص حدود 

هاي ایکـاردا در کنـار افـزایش عملکـرد و     هحالی است که طبق توصی
ــد بهــره گــرفتن از لگــوم  ــداري تولی هــا در تولیــد علوفــه، جهــت پای

نتایج این مطالعـه  . ناپذیر است زارها اجتناب هاي تناوبی در دیم سیستم
اي افزایش تولید علوفه با کشت مخلوط داد که در شرایط مزرعه نشان

رسـد کـه ضـمن حفـظ و یـا      میجو و ماشک امکانپذیر بوده و به نظر 
اي بـا ایـن روش در   هـاي علوفـه   لگوم افزایش عملکرد، زمینه کاربرد

گردد در مطالعـات آتـی در   پیشنهاد می .زارهاي کشور فراهم گردد دیم
این خصوص بر کیفیت محصوالت نیز توجه گردد تا اطالعات تکمیلی 

  .تري به دست آید
  

  اي دهی ماشک علوفه گل درصد50بت وزنی خاك در زمان تجزیه واریانس مرکب درصد رطو - 4جدول 
 میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییرات

 متر سانتی 20-30 متر سانتی 10-20 متر سانتی 10-0
 ns72/12 ns 76/16 ns86/15 2 سال

 15/9 62/4 79/4  6  اشتباه
 55/23** 63/19** 4/17**  4  تیمار
 ns 16/0 ns 62/4 ns 014/0  8  تیمار ×سال 
 007/2 004/0 19/0  24  اشتباه

  76/5  28/0  99/1    ضریب تغییرات
  دار در بین تیمارها عدم وجود اختالف معنی - ns، درصد 5و  1ترتیب در سطح احتمال  دار به معنی -*و ** 

  
  

  اي لوفهدهی ماشک ع گل درصد 50مقایسه میانگین اثر تیمار روي درصد رطوبت وزنی خاك در زمان  - 5جدول 

 تیمار
 درصد رطوبت وزنی در اعماق مختلف خاك

 متر سانتی 20-30 متر سانتی 10-20 متر سانتی 10-0
T1  b 18/22  b 9/23  a 7/25 
T2 b 5/22 b 00/24 ab 13/25 
T3 a 93/23 a 43/25 a 9/25 
T4 b 93/21 c 43/23 ab 27/24 
T5 c06/20 d 34/21 b 92/21 

LSD 1%  003/1 14/0 23/3  
  .ح مورد مقایسه استوحروف مشترك در هر ستون بیانگر غیر معنی دار بودن  و حروف متفاوت بیانگر معنی دار بودن آنها در سط
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