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مقاله پژوهشي
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چکیده
عاشوری ،ن ،.م .عبدی ،ف .گلزردی ،ج .اجلي و م .ن .ایلکایي .1399 .اثر نسبتهای افزایش ي و ج ایگزیني در کش ت مخل وط س ورگوم علوف های
( )Sorghum bicolor L. Moenchو شبدر برسیم ( )Trifolium alexandrinum L.بر تولید علوفه .نشریه علوم زراعي ایران.239-251 :)2( 22 .

بهمنظور ارزیابي تولید علوفه و نسبت برابری زمین در تیمارهای کشت مخلوط افزایشي و جایگزیني دو گیاه سورگوم علوف های
و شبدر برسیم ،آزمایشي در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفي با هشت تیمار و سه تک رار در مزرع ه تققیق اتي مسسس ه تققیق ا
اصالح و تهیه نهال و بذر کرج طي سالهای زراعي  1395و  1396اجرا شد .تیمارهای آزمایشي شامل هشت نسبت کشت مخلوط 75
درصد سورگوم  25 +درصد شبدر 50 ،درصد س ورگوم  50 +درص د ش بدر و  25درص د س ورگوم  75 +درص د ش بدر (بهص ور
جایگزیني)؛  100درصد سورگوم  50 +درصد شبدر 50 ،درصد سورگوم  100 +درصد ش بدر و  100درص د س ورگوم  100 +درص د
شبدر (بهصور افزایشي) و کشت خالص سورگوم و کشت خالص شبدر برسیم بودند .در این تققیق عملکرد علوفه خشک س ورگوم
و شبدر ،عملکرد معادل سورگوم و شبدر ،مقتوای پروتئین خام ،قابلیت هضم ماده خشک ،عملکرد پروتئین خام ،عملکرد ماده خشک
قابلهضم و نسبت برابری زمین برای تولید علوفه خشک و پروتئین مورد ارزیابي قرار گرفتند .نتایج نشان داد ک ه بیش ترین عملک رد
معادل سورگوم ،عملکرد معادل شبدر ،پروتئین خام و ماده خشک قابلهضم (بهترتیب  3163 ،17915 ،37598و  17754کیل وگرم در
هکتار) از تیمار  100درصد شبدر  100 +درصد سورگوم به دست آمد .کشت مخلوط  100درصد سورگوم  50 +درصد ش بدر نی ز ب ا
تولید  16455کیلوگرم ماده خشک قابلهضم در هکتار در گروه برتر قرار گرفت .باالترین نسبت براب ری زم ین ب رای تولی د علوف ه
خشک و پروتئین (بهترتیب  1/61و  )1/71در کشت مخلوط افزایشي  100درصد شبدر  100 +درصد سورگوم بهدست آمد .تیمارهای
افزایشي  100درصد شبدر  50 +درصد سورگوم و  50درصد شبدر 100+درصد سورگوم نیز نسبتهای برابری زمین ب االیي داش ته و
در گروه برتر قرار گرفتند .بر اساس نتایج این آزمایش ،کشت مخلوط افزایشي  100درصد ش بدر  100 +درص د س ورگوم ب هعنوان
تیمار برتر شناخته شده و جهت توسعه کشاورزی پایدار در تولید این دو گیاه علوفهای مناسبتر است.
واژههای کلیدی :پروتئین خام ،شبدر برسیم ،عملکرد معادل ،قابلیت هضم ماده خشک و نسبت برابری زمین.

تاریخ پذیرش 1399/07/07:این مقاله مستخرج از رساله دکتری نگارنده اول و پروژه تحقیقاتی مصوب شماره  2– 03– 03– 95118مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر میباشد

تاریخ دریافت1398/07/14 :
 -1دانشجوی دکتری ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد میانه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میانه ،ایران.
-2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد میانه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میانه ،ایران.

 -3استادیار مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران( .مکاتبه کننده)

(پست الکترونیک)f.golzardi@areeo.ac.ir :
 -4استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد میانه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میانه ،ایران.
 -5دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران..
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 )Moenchو شبدر برسیم ( )Trifolium alexandrinum L.بر تولید علوفه

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز 1399

مقدمه

مقابلتته بتتا انتتین شتترایطی ضتتروری بتته نظتتر میرستتد
(et al., 2012

کشتتتت مخلتتتوه نمونتتتهای از نظامهتتتای پایتتتدار

 .)Golzardiکشتتت مخلتتوه بقتتوتت بتتا

تعتتتادل اکولوژیتتتک ،بهرهبتتترداری بیشتتتتر از منتتتاب و

(از جملتته خشتتکی و گرمتتا) بتتر تولیتتد علوفتته آنهتتا را

افتتزایش عملکتترد گیاهتتان زراعتتی را دنبتتال میکنتتد

کاهش دهد .بهعنوان مثال کشت مخلتوه بترای کتاهش

( .)Lithourgidis et al., 2006نتایج فراتحلیتل نشتان داده

اتر تنش خشکی بر تولید علوفه خلر و سورگوم مناست

استتت کتته در سرتاستتر دنیتتا نظامهتتای کشتتت مخلتتوه

است .دهمرده و همکاران ( )Dahmardeh et al., 2012با

افتتزایش عملکترد و پایتداری عملکتترد

ارزیتتابی تولی تد علوفتته در کشتتت مخلتتوه رت و لوبیتتا

شده و در نتیجه سهم مهمی در تولید پایدار محصتوتت

اشمبلبلی گزارش کردند که بتاتترین عملکترد علوفته

کشاورزی برای پاسخگویی به تقاضای جهانی غتذا ایفتا

خشتتک ( 30300کیلتتوگرم در هکتتتار) در تیمتتار 100

 .)Raseduzzamanدر بتتین

درصد رت 100+درصد لوبیا اشتمبلبلی حاصتل شتد.

انواع نظامهای زراعی ،کشت مخلوه غالت بتا بقتوتت

شتبیری و همکتاران (et al., 2011

 )Shobeirriگتزارش

یکتتی از اقتصتتادیترین و متتؤترترین راهکارهتتا بتترای

کردنتتد کتته تیمتتار کشتتت مخلتتوه  50درصتتد ماشتتک

افزایش پتانسیل تولیتد علوفته و ارتقتای بتازده اقتصتادی

گلخوشتتتهای 50+درصتتتد تریتیکالتتته بتتتا تولیتتتد 8850

شناخته شده است (.)Iqbal et al., 2019

کیلوگرم علوفه خشک در هکتار و نسبت برابتری زمتین

میتواننتد باعت

نماینتتد (and Jensen, 2017

 1/33بیشترین عملکرد را داشت.

سورگوم گیتاهی مقتاوم بته خشتکی و دارای مستیر
فتوستتنتزی اهتتارکربنی استتت کتته بتتا داشتتتن ریشتتههای
افشان و گسترده به اعماق (بیش از دو متر) ختا
کتتترده و رتوبتتتت از موجتتتود در ختتتا

بتتتهتورکلی گیاهتتتان دارای مستتتیر فتوستتتنتزی
اهارکربنی نیاز نوری و دمایی باتتری نسبت به گیاهتان

نفتو

را بتتته نحتتتو

سهکربنی دارند ( )Hibberd et al., 2008و بهنظر میرسد

کارآمدی جذب میکند ) .(Golzardi et al., 2019شبدر

که با توجه به نیاز نوری و دمایی پایینتر شبدر ،این گیاه

برستتتیم گیتتتاهی بتتتا مستتتیر فتوستتتنتزی ستتتهکربنی و

بتواند در سایهانداز سورگوم رشد مناستبی داشتته باشتد.

دارای ریشههای راست ،کمعمق ،ضخیم و بتا انشتعابات

نتایج فراتحلیل  3313مقاله در زمینه کشت مخلتوه کته

انتتد

استتت کتته فقت تتتا عمتتق  40تتتا  60ستتانتیمتری

توس یو و همکاران ( )Yu et al., 2015انجام شد نشتان

خا

نفتو میکنتد .ریشتههای شتبدر برستیم بته دلیتل

داد که کشت مخلوه گیاهان ستهکربنی بتا اهتارکربنی

همزیستی با باکتریهای تثبیتکننده نیتتروژن ،میتواننتد

میتوان تد بهتترهوری اراض تی کشتتاورزی دنیتتا را بتتهتور

نقتتش مهمتتی را در بومنظتتامهتتای زراعتتی ایفتتا کننتتد

قابتتلتوجهی افتتزایش دهتتد .بتتهعالوه تفتتاوت سیستتتم

 .)Muhammadدر بستتتیاری از منتتتاتق

ریشهای و محدوده متفاوت جذب آب و عناصر غتذایی

دارای محدودیت ،از جملته شترای کمآبتی و همننتین

از ختتا

میشتتود کتته در

در خا هتتتای کتتتم حاصتتتلخیز ،ستتتورگوم علوفتتتهای

کشت مخلوه این گیاهان ،ریشههای دو گونته تتداخلی

جتتتایگزین مناستتتبی بتتترای رت محستتتوب میشتتتود

در فرایند جذب گونه دیگر ایجتاد نکنتد .بدینصتورت

(et al., 2014

(.)Khazaei et al., 2019

کتته شتتبدر برستتیم از رتوبتتت تیتته ستتطحی ختتا

تغییر اقلیم و گسترش تنشهای محیطی در ستالهای
اخیتتر باعتت

و

سورگوم از رتوبت عمقهای پایینتر (که ریشه شبدر به

کتتاهش عملکتترد گیاهتتان زراعتتی شتتده

استتت ،بنتتابراین شناستتایی راهکارهتتای مناستت

در ستتورگوم و شتتبدر باع ت

آن دسترسی ندارد) استفاده خواهند کرد.
با توجه به سوابق و نتایج مثبت تحقیقتات انجامشتده

بتترای
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کشتتتتاورزی استتتتت کتتتته اهتتتتدافی ماننتتتتد ایجتتتتاد

ستتورگوم متتیتوانتتد اتتترات منفتتی تنشهتتای محیطتتی

" اتر نسبتهای افزایشی و جایگزینی در کشت ،...عاشوری و همکاران"239-251 ،1399 ،

ارزیتتابی پتانستتیل

سرعت رشد مجدد بات ،ارتفاع بوته بلند و دارای قابلیتت

تیمارهای کشت مخلوه افزایشی و جایگزینی ستورگوم

کشتتت پتتاییزه و بهتتاره استتت کتته تولیتتد بتتذر آن در

علوفهای و شبدر برسیم برای افزایش تولیتد علوفته اجترا

حال حاضر توس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهتال

شد.

و بتتذر انجتتام میشتتود .رقتتم استت یدفید کتته رایجتتترین

ستتهکربنی ،ایتتن پتتهوهش بتتا هتتد

رقم ستورگوم علوفتهای در کشتور استت ،یتک هیبریتد
مواد و روشها

این آزمایش در قال

انداین و زودرس با پتانسیل باتی تولیتد علوفته استت

تترح پایته بلو هتای کامتل

و بتته تتتور متوستت هتتر  60تتتا  70روز ،یتتک اتتین

تصادفی با سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصتالح

علوفتتته تولیتتتد میکنتتتد و بتتترای تولیتتتد علوفتتته تتتتر و

و تهیه نهال و بذر -کترج تتی دو ستال زراعتی  1395و

خشتتک و همننتتین اتترای مستتتقیم مناستت

میباشتتد

 1396اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل هشتت نستبت

( .)Golzardi et al., 2019; Khazaei et al., 2019جهتت

کاشت مخلوه (سه سری جایگزینی ،سه سری افزایشتی

کاشتتت ستتورگوم و شتتبدر برستتیم در تیمارهتتای کشتتت

و کشتتت ختتالر ستتورگوم و شتتبدر برستتیم) بودنتتد .در

خالر ،بر اساس دستورالعمل فنی ارقام مذکور بهترتی

سریهای جتایگزینی نستبتهای  75درصتد ستورگوم+

 15و  25کیلتتتوگرم بتتتذر در هکتتتتار استتتتفاده شتتتد .در

 25درصد شبدر 50 ،درصد سورگوم 50 +درصد شتبدر

تیمارهای مخلوه نیز بر اساس نستبت مخلتوه  50 ،25و

و  25درصد سورگوم 75 +درصد شبدر و در ستریهای

 75درصتدی ،بتهترتی

 7/50 ،3/75و  11/25کیلتوگرم

افزایشتتی نستتبتهای  100درصتتد ستتورگوم 50+درصتتد

بتتذر ستتورگوم و  12/50 ،6/25و  18/75کیلتتوگرم بتتذر

شبدر 50 ،درصد ستورگوم 100 +درصتد شتبدر و 100

شبدر در هکتار مصتر

شتد .بعتد از استتقرار بوتتههای

درصد سورگوم 100 +درصد شبدر مورد ارزیتابی قترار

ستتورگوم ،تنتتک بوتتتههای اضتتافی انجتتام و تتتراکم بتتر

گرفتند.

اساس  20بوته در مترمرب تنظیم شد ،بهنحویکه فاصتله

هر کرت شامل شش ردیف کاشت (جتوی و پشتته)

بتتین دو بوتتته ستتورگوم روی خطتتوه کاشتتت ،هشتتت

به تول شش متر بود و فاصله بتین پشتتهها  60ستانتیمتر

ستتانتیمتر بتتود .تتتراکم شتتبدر برستتیم نیتتز  167بوتتته در

در نظر گرفته شد .در تیمارهای کشت ختالر و کشتت

مترمرب ت در نظتتر گرفتتته شتتد .نتتتایج آزمتتون ختتا

در

مخلوه جایگزینی ،از الگوی کاشت یکردیفه استتفاده

جدول  1ارائه شده است.

شتتد و عملیتتات کاشتتت در وس ت پشتتتهها انجتتام شتتد.

زمان برداشت اتین اول و دوم در ستورگوم ،ظهتور

در تیمارهای کشت مخلوه افزایشی ،از الگتوی کاشتت

اولتتین گلآ ینهتتا بتتود .در هنگتتام اتتین اول و دوم،

دوردیفه استفاده شد و دو گیاه مورد بررستی در تترفین

بوتتتههای شتتبدر برستتیم بتتهترتی

در مرحلتته  10و 50

پشتهها کاشته شدند ،بتهتوری کته فاصتله بتین بوتتههای

درصتد گلتتدهی بودنتتد .معیتتار برداشتتت اتتین ستتوم نیتتز

ستتورگوم و شتتبدر در تتترفین هتتر پشتتته  20ستتانتیمتر

مرحلتته  25درصتتد گلتتدهی شتتبدر بتتود .جهتتت تعیتتین

در نظتتر گرفتتته شتتد .در هتتر دو ستتال آزمتتایش ،کاشتتت

عملکرد علوفه ،از اهار ردیف وس هر کرت با حذ

در ابتتتتدای ختتترداد انجتتتام شتتتد .بتتتذر شتتتبدر برستتتیم

 50ستتانتیمتر از ابتتتدا و انتهتتای کلیتته ردیفهتتا بتتهعنوان

(تولیدی کرج) و سورگوم علوفهای (رقتم است یدفید) از

حاشیه ،بوتهها برداشت و بعد از توزین ،عملکترد علوفته

بختتش تحقیقتتات رت و گیاهتتان علوفتتهای (مؤسستته

سورگوم و شبدر به تفکیک محاسبه شدند .جهت تعیتین

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بتذر کترج) تهیته شتدند.

عملکتتترد علوفتتته خشتتتک ،نمونتتتهبرداری ستتتورگوم و
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در مورد کشت مخلوه غتالت اهتارکربنی بتا بقتوتت

شتتبدر برس تیم تولیتتدی کتترج ،یتتک رقتتم انتتداین بتتا

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز 1399

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا

محل اجرای آزمایش

Table 1. Physical and chemical properties of the soil at the experimental site

2.22

7.24

0.58

256

12.6

0.06

(رابطه )5

شبدر بهتور تصادفی انجام و در آون با دمای  70درجته

بافت خا
Texture
لوم -رسی
Clay-loam

LERs = Ysi / Ys

ستانتیگتتراد تتتا تابتتت شتتدن وزن ،خشتتکانده شتتدند .بتتر

 LERcو  :LERsبتتهترتی

استتاس درصتتد متتاده خشتتک در نمونتتههای ستتورگوم و

ستتتورگوم Yci ،و  :Ysiبتتتهترتی

شبدر ،عملکرد علوفه خشک آنها محاسبه شد .بهمنظور

ستتتورگوم در کشتتتت مخلتتتوه و  Ycو  :Ysبتتتهترتی

مقایسه بهتر تیمارهتای کشتت مخلتوه ،عملکترد علوفته

عملکرد شبدر و ستورگوم در تککشتتی میباشتند .بتر

خشک شبدر در هر تیمار بته عملکترد معتادل ستورگوم

اساس نتایج آزمون بارتلت و همگتن بتودن (یکنواختی)

( )EYsتبدیل شد .برای ایتن منظتور از رابطتههای  1و 2

واریانﺲ خطاهتتتای آزمایشتتتی در دو ستتتال ،دادههتتتا
بهصورت مرک

استفاده شد (:)Agegnehu et al., 2006

عملکتترد نستتبی شتتبدر و
عملکتتترد شتتتبدر و

تجزیه شده و با توجته بته غیرمعنتیدار

(رابطه )1

])EYc = Yc + [Ys × (Ps / Pc

شدن اتر سال در تیمار ،میانگین دوساله صفات گتزارش

(رابطه )2

])EYs = Ys + [Yc × (Pc / Ps

شد .محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار آماری

 EYcو  :EYsبتتتهترتی

عملکتتترد معتتتادل شتتتبدر و

 9.1و مقایسه میانگینها با روش  LSDدر ستط احتمتال

عملکرد معتادل ستورگوم (کیلتوگرم در هکتتار) Yc ،و
 :Ysبهترتی

SAS

پنج درصد انجام شد.

عملکترد شتبدر و ستورگوم (کیلتوگرم در

هکتار) و  Pcو  :Psبهترتی

نتایج و بقث

قیمتت هتر کیلتوگرم علوفته

خشک شبدر و ستورگوم (ریتال بتر کیلتوگرم) هستتند.

بر اساس نتایج تجزیه واریانﺲ ،اتر تیمارهای کشتت

قیمت هر کیلوگرم علوفه خشتک ستورگوم و شتبدر در

مخلوه بر عملکرد علوفه خشک در سط احتمال یتک

 3000و  6250ریتتال و در ستتال

درصد معنتیدار بتود .حتداکثر عملکترد علوفته خشتک

 3500و  7400ریال بود .با این روش کل

 24023و  10708کیلتوگرم

ستتال  1395بتتهترتی
 1396بهترتی

سورگوم و شبدر (بتهترتی

عملکرد هر کرت بر مبنتای عملکترد ستورگوم محاستبه

در هکتار) در کشت ختالر ایتن گیاهتان حاصتل شتد.

شده و مقایسه تیمارها به سادگی قابل انجام خواهتد بتود

بهعالوه سری افزایشی  100درصتد شتبدر 100+درصتد

(.)Agegnehu et al., 2006

ستتورگوم بتتا تولیتتد  22485کیلتتوگرم علوفتته خشتتک

برای ارزیابی کارایی و سودمندی کشت مخلتوه از

سورگوم در هکتار در گتروه آمتاری برتتر قترار گرفتت

شاخر نسبت برابری زمتین ( )LERاستتفاده شتد .بترای

(جتتدول  .)2در تیمتتار  100درصتتد شتتبدر 100+درصتتد

محاسبه این شاخر از رابطتههای  4 ،3و  5استتفاده شتد

سورگوم ،میزان اُفت عملکرد سورگوم و شبدر نسبت به
تیمارهای کشتت ختالر ایتن گیاهتان بته ترتیت

(:)Mead and Willey, 1980

 6/4و

(رابطه )3

LER = LERc + LERs

 32/7درصتتد بتتود کتته نشتتاندهنده تأتیرپتتذیری کمتتتر

(رابطه )4

LERc = Yci / Yc

سورگوم از رقابت بینگونهای با شتبدر استتد درحتالی
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هدایت الکتریکی
)EC (dS.m-1

اسیدیته
pH

ماده آلی
Organic matter
)(%

پتاسیم قابلجذب
Available
Potassium
)(mg.kg-1

فسفر قابلجذب
Available
Phosphorus
)(mg.kg-1

نیتروژن کل
Total Nitrogen
)(%

" اتر نسبتهای افزایشی و جایگزینی در کشت ،...عاشوری و همکاران"239-251 ،1399 ،

کتته عملکتترد شتتبدر تحتتت تتتأتیر رقابتتت بتتا ستتورگوم،

سورگوم بته دستت آمتد کته میتوانتد بتا تتراکم نستبی

اُفتتت شتتدیدتری داشتتت کتته میتوانتتد بتته تفتتاوت در

این گیاهان در ترکی

مخلوه مرتب باشد (جتدول .)2

ارتفاع بوته و آرایش پوشش گیاهی آنهتا مترتب باشتد

احمتتتتتد و همکتتتتتاران (2007

(.)Iqbal et al., 2019

گزارش کردند که کشت مخلتوه ستورگوم و بقتوتت

(بهترتی

(لوبیتتتتتا اشتتتتتمبلبلی ،گتتتتتوار ،متتتتتاش و ستتتتتزبانیا)
بهصتتورت افزایشتتی و دوردیفتته (در تتترفین پشتتتهها)

 9429و  3112کیلوگرم در هکتار) بته ترتیت

افتزایش معنتیدار عملکترد علوفته و زیستتتوده

در تیمارهتتای کشتتت مخلتتوه  75درصتتد شتتبدر25 +

باع

درصتتتد ستتتورگوم و  25درصتتتد شتتتبدر 75 +درصتتتد

شد.

جدول  -2مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک (کیلوگرم در هکتار) در تیمارهای کشت مخلوه سورگوم و شبدر برسیم
Table 2. Mean comparison of total dry forage yield (kg.ha-1) in sorghum and berseem clover intercropping treatments
نسبتهای مخلوه
)Intercropping ratios (%
سورگوم
شبدر
سورگوم
شبدر
معادل سورگوم
معادل شبدر
Sorghum
Clover
Sorghum
Clover
EYs
EYc
100
0
24023a
24023d
11449d
0
100
10708a
22476d
10708d
100
100
22485ab
7204c
37598a
17915a
100
50
21383b
6237d
34476b
16431b
50
100
14489d
9790b
35038ab
16693ab
75
25
18407c
3112e
24938d
11891d
50
50
15779d
6470cd
29354c
13988c
25
75
9429e
9012b
28344c
13501c
)LSD (0.05
1580
816
2874
1371
در هر ستون میانگینهایی که دارای حرو مشتر هستند ،بر اساس آزمون حداقل اختال معنیدار ()LSD
در سط احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different
at 5% probability level, using LSD test
 :EYsعملکرد معادل سورگوم و  :EYcعملکرد معادل شبدر
EYs: Equivalent yield of sorghum and EYc: Equivalent yield of clover

سورگوم و شبدر بهترتی

اتتتر تیمارهتتای کشتتت مخلتتوه بتتر عملکتترد معتتادل

 45/8و  55/9درصد افتزایش

سورگوم و شبدر معنیدار بود .حداکثر عملکترد معتادل

داشت .عملکرد معادل ستورگوم و شتبدر در ستریهای

 37598و  17915کیلتوگرم

افزایشی بهتور معنیداری بیشتر از سریهای جتایگزینی

در هکتتتار) در ستتری افزایشتتی  100درصتتد شتتبدر100+

بود و بین کشت خالر شبدر و کشت خالر ستورگوم

درصد سورگوم بهدست آمتد کته در مقایسته بتا کشتت

از این نظر تفاوت معنیداری وجود نداشت (جدول .)2

سورگوم و شبدر (بتهترتی

خالر سورگوم و شبدر بتهترتی

پوشتتتتش بیشتتتتتر ستتتتط ختتتتا

 56/5و  67/3درصتد

در تیمارهتتتتای

برتری داشتت (جتدول  .)2عملکترد معتادل ستورگوم و

کشت مخلوه افزایشی میتواند بتا کتاهش ستهم تبخیتر

شبدر در تیمار  100درصد شتبدر 50+درصتد ستورگوم

افتتزایش بهتترهوری

(بهترتی

در تخلیتته رتتتوبتی ختتا  ،باعتت

 35038و  16693کیلوگرم در هکتتار) نیتز در

آب شتود ( ،)Iqbal et al., 2019بنتابراین قستمت اعظتم

گروه آماری برتر قرار گرفت و نسبت به کشت ختالر

تعتترق گیاهتتان زراعتتی شتتده

رتوبتتت ختتا  ،صتتر
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حتتداقل عملکتترد علوفتته خشتتک ستتورگوم و شتتبدر

al.,

et

)Ahmad

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز 1399

 .)Golzardiفرصتتتتیان و همکتتتاران

( 1724کیلتتوگرم در هکتتتار) حاصتتل شتتد (جتتدول .)3

 )Forsatianدر ارزیتتابی کشتتت مخلتتوه

صتادقپور و همکتاران ( )Sadeghpour et al., 2014نیتز

سورگوم علوفهای بتا لوبیتا اشتمبلبلی و ستویا گتزارش

گزارش کردند کته بیشتترین عملکترد پتروتشین ختام در

کردنتتد کتته کشتتت ستتویا و لوبیتا اشتتمبلبلی در تتترفین

تیمتتار کشتتت مخلتتوه  50درصتتد یونجتته یکستتاله50 +

ردیفهتتای کشتتت ستتورگوم ،ضتتمن کتتاهش رقابتتت

درصد جو و کمترین مقدار آن در کشت خالر یونجته

(al., 2017

et

(et al., 2009

بینگونهای ،باع

یکساله حاصل شد.

افزایش عملکرد علوفه شد .تیمارهای

کشتتت مخلتتوه غتتالت و بقتتوتت بتته علتتت تفتتاوت در

تیمارهای کشت مخلوه اتتر معنتیداری بتر قابلیتت

خصوصتتیات مورفولتتوژیکی و فیزیولتتوژیکی ریشتتهها،

هضم ماده خشک شتبدر و ستورگوم نداشتتند .بیشتترین

باع

افزایش کارایی جتذب و مصتر

قابلیت هضم ماده خشتک شتبدر و ستورگوم (بتهترتی

عناصتر غتذایی

میشوند ( .)Ghosh et al,. 2006متفتاوت بتودن ستاختار

 65/68و  59/24درصد) در تیمارهای کشت ختالر دو

و تول ریشه سورگوم و شبدر باع

میشود که عناصتر

گیاه مشاهده شد ،هتر انتد تفتاوت آنهتا معنتیدار نبتود

غتتذایی از افقهتتای مختلتتف ختتا

جتتذب شتتده و بتتین

(جدول  .)3اتر تیمارهای کشت مخلوه بر عملکرد ماده

دو گونتته رقابتتت انتتدکی بتترای جتتذب آب و عناصتتر

خشک قابلهضم معنیدار بود .تیمار  100درصد شبدر+

.)Pal

 100درصتتد ستتورگوم بیشتتترین عملکتترد متتاده خشتتک

کشت مخلوه غالت با بقوتت عالوه بر افزایش غلظت

قابلهضم ( 17754کیلوگرم در هکتار) را تولید کرد که

(ماننتتد نیتتتروژن و فستتفر)

نسبت به کشت ختالر ستورگوم 24/6 ،درصتد برتتری

در ریشتتته و انتتتدام هتتتوایی گیاهتتتان زراعتتتی ،جتتتذب

داشت .تیمار  50درصد شبدر 100 +درصد سورگوم نیز

را نیتتز بهبتتود میبخشتتد

بتتا تولیتتد  16455کیلتتوگرم متتاده خشتتک قابلهضتتم در

غتذایی وجتود داشتته باشتد (and Sheshu, 2001

عناصتتر غتتذایی پرمصتتر
عناصتتر غتتذایی کممصتتر

هکتار در گروه آمتاری برتتر قترار گرفتت (جتدول .)3

(.)Inal et al., 2007
نتایج تجزیته واریتانﺲ نشتان داد کته اتتر تیمارهتای

مجیدی دیزج و همکاران ()Majidi Dizadj et al., 2014

کشت مخلتوه بتر محتتوای پتروتشین شتبدر و ستورگوم

در آزمایش کشتت مخلتوه یونجته و است رس گتزارش

معنتتیدار نبتتود .بتتا ای تن وجتتود محتتتوی پتتروتشین علوفتته

کردند که حداکثر قابلیت هضم متاده خشتک در تیمتار

ستتورگوم در تیمتتار  100درصتتد شتتبدر 100 +درصتتد

کشت ختالر است رس و حتداکثر محتتوی پتروتشین در

سورگوم نسبت به کشت خالر ستورگوم 9/7 ،درصتد

کشت خالر شتبدر حاصتل شتد .صتالحی و همکتاران

افزایش داشت .در ستایر تیمارهتای کشتت مخلتوه نیتز

(et al., 2018

 )Salehiنیتتز بتتا ارزیتتابی کشتتت مخلتتوه

میزان پروتشین علوفه سورگوم بیشتر از کشت خالر آن

تریتیکالتته بتتا بقتتوتت یکستتاله گتتزارش کردنتتد کتته

بود ،هر اند این برتری معنیدار نبود (جتدول  .)3نتتایج

تیمارهای کشتت مخلتوه در مقایسته بتا کشتت ختالر
تریتیکاله باع

تجزیه واریانﺲ نشان داد که تیمارهتای کشتت مخلتوه

افزایش کیفیت علوفه شدند.

اتر معنی داری بر عملکرد پروتشین خام داشتند .حتداکثر

نتایج نشان داد که اتر تیمارهتای کشتت مخلتوه بتر

عملکترد پتروتشین ختام ( 3163کیلتوگرم در هکتتتار) در

نسبت برابری زمین برای تولیتد علوفته خشتک معنتیدار

تیمار  100درصد شبدر 100+درصتد ستورگوم حاصتل

بود .باتترین نسبت برابری زمتین بترای عملکترد علوفته

شد که نسبت به کشتت ختالر ستورگوم  62/8درصتد

خشک ( )1/61در ستری افزایشتی  100درصتد شتبدر+

برتری داشت .در کشت ختالر شتبدر بتا وجتود بتاتتر

 100درصد سورگوم محاسبه شد ،بهعبارت دیگتر بترای
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و به دنبال آن فتوسنتز و عملکترد آنهتا افتزایش مییابتد

بتودن پتروتشین علوفته ،کمتترین عملکترد پتروتشین ختام

"239-251 ،1399 ، عاشوری و همکاران،..." اتر نسبتهای افزایشی و جایگزینی در کشت

 مقایسه میانگین کیفیت علوفه در تیمارهای کشت مخلوه سورگوم و شبدر برسیم-3 جدول
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Table 3. Mean comparison of forage quality in sorghum and berseem clover intercropping treatments
عملکرد پروتشین خام
پروتشین خام
Crude protein yield
قابلیت هضم ماده خشک
Crude protein content (%)
(kg.ha-1)
Dry matter digestibility (%)
سورگوم
شبدر
سورگوم
شبدر
Sorghum
Clover
Sorghum
Clover
8.0a
1943de
59.2a
16.0a
1724e
65.6a
8.8a
16.2a
3163a
58.0a
65.3a
8.3a
16.3a
2811b
57.8a
65.1a
8.4a
15.9a
2764b
58.0a
65.1a
8.6a
15.7a
2072cd
57.5a
65.6a
8.3a
15.9a
2353c
58.3a
64.9a
8.4a
15.8a
2226cd
58.1a
64.7a
1.08
1.48
307
3.14
1.98
) در سط احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارندLSD(  بر اساس آزمون حداقل اختال معنیدار،هستند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test
نسبتهای مخلوه
Intercropping ratios (%)
سورگوم
شبدر
Sorghum
Clover
100
0
0
100
100
100
100
50
50
100
75
25
50
50
25
75
LSD (0.05)

245

عملکرد ماده خشک قابلهضم
Digestible dry matter yield
(kg.ha-1)
14248b
7031e
17754a
16455a
14806b
12643cd
13402bc
11321d
1474
در هر ستون میانگینهایی که دارای حرو مشتر

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز 1399

زمین بیشتر مورد نیاز خواهد بتود .در تیمتار  100درصتد

سریهای جایگزینی بود ،با اینحال در کلیته تیمارهتای

شبدر 100+درصد سورگوم ،عملکرد نسبی ستورگوم و

مخلتتوه ،نستتبت برابتتری زمتتین بیشتتتر از یتتک بتتود کتته

 0/94و  0/67بتتود کتته نشتتان میدهتتد

نشاندهنده مزیتت نستبی کشتت مخلتوه در مقایسته بتا

عملکرد سورگوم و شبدر نستبت بته حالتت تککشتتی

کشتتت ختتالر میباشتتد .در اکثتتر تیمارهتتای کشتتت

 6و  33درصتتد کتتاهش داشتتته استتت،

مخلتوه ،عملکترد نستبی ستتورگوم بیشتتر از شتبدر بتتود

بنابراین سورگوم در مقایسه با شبدر ،اتر مثبت بیشتری از

(جدول  ،)4بنتابراین میتتوان انتین استتنباه کترد کته

همراهی در کشت مخلوه پذیرفته و اتر کاهشی کشتت

ستتورگوم در تیمارهتتای کشتتت مخلتتوه ،تتتأتیر مثبتتت

مخلوه بر شبدر بیشتر از سورگوم بتوده استت .بتهعالوه

بیشتری از همراهی با شبدر پذیرفته و این موضوع باع

ستتریهای افزایشتتی  100درصتتد شتتبدر  50 +درصتتد

بهبود عملکرد نسبی آن در مقایسه با شتبدر شتده استت.

ستتورگوم و همننتتین  50درصتتد شتتبدر  100 +درصتتد

ایتن موضتوع میتوانتتد بته تثبتتت بیولتوژیکی نیتتتروژن و

با نسبتهای برابری زمتین  1/52و

انتقال آن از شبدر به سورگوم و همننین مزیتت رقتابتی

شتتبدر بتتهترتی
آنهتتا بتتهترتی

سورگوم نیز بهترتی

سورگوم در کشت مخلوه برای استتفاده بهینته از منتاب

 ،1/47در گروه آماری برتر قرار گرفتند (جدول .)4

رشد مرتب باشد (.)Ghosh et al., 2009

بهتورکلی نستبت برابتری زمتین بترای تولیتد علوفته

جدول  -4نسبت برابری زمین برای تولید علوفه خشک و پروتشین در تیمارهای کشت مخلوه سورگوم و شبدر برسیم
Table 4. Land equivalent ratio (LER) for dry forage and protein in sorghum and berseem clover intercropping
treatments
نسبتهای مخلوه
نسبت برابری زمین برای تولید علوفه خشک
نسبت برابری زمین برای تولید پروتشین
)Intercropping ratios (%
LER for dry forage production
LER for protein production
سورگوم
شبدر
سورگوم
شبدر
مجموع
سورگوم
شبدر
مجموع
Sorghum
Clover
Sorghum
Clover
Total
Sorghum
Clover
Total
100
100
0.94a
0.67b
1.61a
1.03a
0.68c
1.71a
100
50
0.89a
0.58b
1.47a
0.92b
0.59d
1.51b
50
100
0.60c
0.92a
1.52a
0.63d
0.91a
1.53b
75
25
0.76b
0.29c
1.05c
0.82c
0.28e
1.10d
50
50
0.66c
0.61b
1.27b
0.68d
0.60d
1.28c
25
75
0.40d
0.84a
1.24b
0.41e
0.83b
1.24cd
)LSD (0.05
0.07
0.09
0.15
0.09
0.06
0.17
در هر ستون میانگین هایی که دارای حرو مشتر هستند ،بر اساس آزمون حداقل اختال معنیدار ( )LSDدر سط احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test

(Aydemir

دو ردیف سورگوم بتا یتک ردیتف ستویا حاصتل شتد

آیتتتتتدمیر و کیزیلسیمستتتتتک

 Kızılşimşek,نیتتز گتتزارش کردنتتد کتته در کلیتته

( .)Aydemir and Kızılşimşek, 2019بترای بهرهبترداری

نسبتهای مخلوه سورگوم و سویا ،نسبت برابری زمتین

مناستتتت از زمتتتتین و عوامتتتتل محیطتتتتی تزم استتتتت

بیشتر از یک بتود .ایشتان بیتان کردنتد کته بتا توجته بته

که شاخساره گیاه زراعی ستاختار مناستبی داشتته باشتد

افتزایش

تتتتا در کمتتتترین زمتتتان ،تمتتتام آشتتتیان اکولوژیتتتک

نسبت برابتری زمتین بترای تولیتد علوفته خشتک شتد و

ممکتتتتتن را اشتتتتتغال کتتتتترده و از منتتتتتاب محیطتتتتتی

بتتتاتترین نستتتبت برابتتتری زمتتتین در کشتتتت مخلتتتوه

(آب ،نور و مواد غذایی) بیشتتتتتترین بهتتتتتره را ببتتتتترد

)2019

غال

and

بودن سورگوم ،افزایش تراکم آن باعت
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تولید عملکترد مشتابه در تککشتتی 61 ،درصتد ستط

خشک در سریهای افزایشی بهتور معنیداری بیشتتر از

" اتر نسبتهای افزایشی و جایگزینی در کشت ،...عاشوری و همکاران"239-251 ،1399 ،

( .)Ahmadvand and Hajinia, 2016در کشتت مخلتوه

محتوی پروتشین ختام ستورگوم در ستری افزایشتی 100

غالت با بقوتت ،شاخسارههای دو گونه در کوتتاهترین

درصد شبدر 100+درصتد ستورگوم  8/85درصتد و در

زمتتان ممکتتن و در ترکی ت

کشتتت ختتالر  8/07درصتتد بتتود (جتتدول  ،)3بنتتابراین

بتتا یکتتدیگر بتته یتتک تی ت

محیطی امکانپذیر میشود (.)Banik et al., 2006

نداشت ،ولی به نظر میرستد کته در ایتن تیمتار حضتور
شتتبدر در کنتتار ستتورگوم ،باعتت

نتایج تجزیته واریتانﺲ نشتان داد کته اتتر تیمارهتای

افتتزایش جزئتتی در

کشت مخلتوه بتر نستبت برابتری زمتین بترای عملکترد

محتوی پتروتشین ختام علوفته و افتزایش عملکترد نستبی

پروتشین در سط احتمال یک درصتد معنتیدار بتود .در

پروتشین سورگوم شده است که این موضوع میتواند بته

تیمارهای کشت مخلوه ،نسبت برابری زمین برای تولید

تثبتتت بیولتتوژیکی نیتتتروژن و انتقتتال آن از شتتبدر بتته

پروتشین اندکی بیشتر از مقادیر این شاخر بترای تولیتد

سورگوم در کشت مخلوه مرتب باشتد

علوفتته خشتتک بتتود کتته ایتتن موضتتوع بتته علتتت برتتتری

) .2009کمترین نسبت برابری زمین برای تولیتد پتروتشین

عملکرد نسبی پروتشین ستورگوم در مقایسته بتا عملکترد

( )1/10نیز مشابه بتا کمتترین میتزان ایتن شتاخر بترای

نسبی علوفه خشک این گیاه استت (جتدول  .)4بته نظتر

تولیتتد علوفتته خشتتک ،در تیمتتار  25درصتتد شتتبدر75+

میرسد که عملکرد پروتشین سورگوم بیشتر از عملکترد

درصتتد ستتورگوم حاصتتل شتتد (جتتدول  .)4بتتهتورکلی

علوفه خشک این گیتاه از همراهتی بتا شتبدر در کشتت

تیمارهای کشت مخلوه افزایشی در مقایسه با سریهای

مخلوه تأتیر مثبت پذیرفته که این موضتوع میتوانتد بته

جتتایگزینی ،نستتبت برابتتری زم تین بتتاتتری بتترای تولی تد

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توس گونه بقتوتتی و بهبتود

پتتروتشین داشتتتند .در کلیتته تیمارهتتای کشتتت مخلتتوه،

جذب نیتروژن و تولید پروتشین در گونته غالتتی مترتب

نسبت برابری زمین برای تولید پروتشین بیشتر از یک بود

باشتتد (et al., 2001

(Ghosh et al.,

 .)Hauggaard-Nielsenمشتتابه بتتا

که این موضوع برتری تیمارهای کشتت مخلتوه نستبت

شتتاخر نستتبت برابتتری زمتتین بتترای عملکتترد علوفتته

به کشت خالر را نشان میدهد (جدول  .)4با توجته بته

خشتتک ،حتتداکثر نستتبت برابتتری زمتین بتترای عملکتترد

باتتر بودن عملکترد نستبی پتروتشین ستورگوم در بیشتتر

پروتشین نیز در ستری افزایشتی  100درصتد شتبدر100+

تیمارهای مخلوه ،میتتوان نتیجته گرفتت کته عملکترد

درصد سورگوم به دست آمتد ( ،)1/71بتهعبارت دیگتر

پروتشین ستورگوم ،تتأتیر مثبتت بیشتتری از همراهتی بتا

بتترای تولیتتد عملکتترد پتتروتشین مشتتابه بتتا ایتتن تیمتتار در

شتبدر پذیرفتتته استتت (جتتدول  .)4هوگتتارد-نیلستتون و

تککشتی 71 ،درصد زمین بیشتتری متورد نیتاز خواهتد

همکتاران ( )Hauggaard-Nielsen et al., 2001گتزارش

بود.

کردند که وقتتی در کشتت مخلتوه ،بقتوتت در کنتار

در تیمار  100درصد شتبدر 100+درصتد ستورگوم،

غالت قرار میگیرند ،به دلیل اتر همافزایی بین گونتهها،

1/03

تثبیت نیتروژن و تعداد گرههای فعتال در گونته بقتوتتی

و  0/68بود که نشاندهنده افزایش سه درصدی عملکرد

افزایش یافته و باع

افزایش عملکرد پتروتشین در گونته

پتتروتشین ستتورگوم و کتتاهش  32درصتتدی عملکتترد

غالتی میشود.

عملکرد نسبی پروتشین سورگوم و شتبدر بتهترتی

پروتشین شبدر نسبت به تککشتی آنها استت ،بنتابراین

احمدی و همکتاران ( )Ahmadi et al., 2017نیتز در

سورگوم در این تیمار ،تأتیر مثبت بیشتری از همراهی با

ارزیتتابی کشتتت مخلتتوه شتتبدر برستتیم و یتتوت

نتتتایج

شبدر در کشت مخلوه پذیرفتته و ایتن موضتوع باعت

مشابهی را گزارش کردند .آنها دلیل برتتری تیمارهتای

بهبود عملکرد نسبی پروتشین آن در مقایسه با شبدر شتد.

کشت مخلوه را فتراهم بتودن آشتیانهای اکولتوژیکی
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مطلوب رسیده و بیشترین بهرهبرداری از زمتین و عوامتل

هرانتتد بتتین ایتتن دو مقتتدار تفتتاوت معنتتیداری وجتتود

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز 1399

آنهتتا از منتتاب محیطتتی

تیمارهای کشت مخلوه سورگوم و شبدر برسیم ،نسبت

اعتتالم کردنتتد .در تیمارهتتای کشتتت مخلتتوه گیاهتتان

برابری زمین بیشتر از یتک بتود کته ایتن موضتوع نشتان

ستتتتهکربنی و اهتتتتارکربنی کتتتته دارای آشتتتتیانهای

دهنتتده بتتات بتتودن کتتارایی بهرهبتترداری از منتتاب در

اکولتتوژیکی متفتتاوتی هستتتند ،کتتارایی جتتذب آب و

تیمارهتتای مخلتتوه متتورد ارزیتتابی استتت .نتتتایج ایتتن

عناصر غذایی و نسبت برابتری زمتین بتهتور معنتیداری

آزمایش نشان داد که تیمار کشت مخلوه افزایشی 100

افزایش مییابد ( .)Cong et al., 2015تفتاوت در آشتیان

درصد شبدر 100+درصتد ستورگوم بتا تولیتد بتاتترین

اکولتتوژیکی و خصوصتتیات متفتتاوت مورفولتتوژیکی و

عملکرد معادل ،پروتشین خام و ماده خشک قابلهضتم و

میشود کته گونتهها بتر ستر جتذب

بیشترین نسبت برابری زمین ،تیمار برتتر بتود .تیمارهتای

از عوامتل

کشت مخلوه افزایشی سورگوم و شبدر عالوه بر تولیتد

رشد ،عملکرد نسبی بیشتری تولید کنند و نسبت برابتری

بیشتر علوفه و بهبود تنوع در زیستبومهای کشتاورزی،

دو گونتته و استتتفاده مناستت

فیزیولوژیکی باع

مناب داار رقابت نشوند و با استتفاده مناست

میتواننتد باعت

زمین باتتری داشته باشند (.)Li et al., 2013

افتزایش درآمتد و افتزایش بهترهوری

زمینهای زراعی شوند.
نتیجهگیری
سپاسگزاری

نتتتایج آزمتتایش حاضتتر نشتتان داد کتته در تیمارهتتای

این مقاله از پروژه تحقیقاتی با عنوان "ارزیابی فنی و

کشت مخلوه افزایشی ،علوفته خشتک و پتروتشین ختام

اقتصادی کشتت مخلتوه ستورگوم و شتبدر برستیم" بتا

بیشتری نسبت به کشت خالر سورگوم تولیتد شتد کته

شتتماره مصتتوب  2– 03– 03– 95118کتته در مؤسستته

این موضوع حاکی از سازگاری سورگوم و شبدر برسیم
بتتودن رقابتتت بینگونتتهای استتت.

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر اجرا شده ،استتخراج

بتتا یکتتدیگر و انتتد

عملکرد علوفه در تیمارهای مخلتوه جتایگزینی بتهتور

گردیتتده استتت .بدینوس تیله از حمایتهتتای ریاستتت و

معنتیداری کمتتر از کشتت ختالر ستورگوم بتود و بتتا

کارکنان محترم مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیته نهتال و

کاهش نسبت سورگوم در مخلوه ،عملکرد کتل علوفته

بذر و سازمان تحقیقتات ،آمتوزش و تترویج کشتاورزی

کاهش یافت ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت کته در ایتن

تشکر و قدردانی میشود.

تیمار ،ستورگوم گیتاه غالت

بتوده و در تعیتین مجمتوع
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Effect of additive and replacement intercropping ratios of forage sorghum
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ABSTRACT
Ashoori, N., M. Abdi, F. Golzardi, J. Ajalli, M.N. Ilkaee. 2020. Effect of additive and replacement intercropping ratios of
forage sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) and berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) on forage production. Iranian
Journal of Crop Sciences. 22(3): 239-251. (In Persian).

To evaluate forage production and land equivalent ratio (LER) in additive and replacement intercropping
systems of forage sorghum and berseem clover, a field experiment was conducted using randomized complete
block design with eight treatments and three replications at the research field station of Seed and Plant
Improvement Institute, Karaj, Iran, in 2016-17 and 2017-18 growing seasons. The experimental treatments
consisted of eight intercropping ratios: 75% sorghum + 25% clover (S 75C25), 50% sorghum + 50% clover
(S50C50), 25% sorghum + 75% clover (S25C75), as replacement intercropping systems and100% sorghum + 50%
clover (S100C50), 50% sorghum + 100% clover (S50C100), 100% sorghum + 100% clover (S100C100), as additive
intercropping systems, as well as sorghum monoculture (S100C0) and clover monoculture (S0C100). In this
experiment, dry forage yield of sorghum and clover, equivalent yield of sorghum and clover, crude protein
content, dry matter digestibility, crude protein yield, digestible dry matter yield and LER for dry forage and
protein production were evaluated. The results showed that the highest equivalent yield of sorghum, equivalent
yield of clover, crude protein, and digestible dry matter yield were obtained from S100C100 treatment with 37598,
17915, 3163, and 17754 kg.ha-1, respectively. S100C50 also ranked in the superior group with 16455 kg.ha-1 of
digestible dry matter. The highest land equivalent ratios for dry forage and protein production (1.61 and 1.71,
respectively) were calculated for S100C100. S100C50 and S50C100. According to the results of this study, additive
intercropping of 100% sorghum + 100% clover can be recommended as the superior intercropping system to
meet sustainable agricultural goals in production of these two forage crops.

Keywords: Berseem clover, Crude protein, Dry matter digestibility, Equivalent yield and Land equivalent
ratio.
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