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"علوم زراعی ایرانمجله"
1393تابستان ، 2شماره، جلد شانزدهم

Hordeum vulgare(اثر مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو  L. ( و
Foeniculum vulgare(رازیانه  L.  (

Effect of nitrogen fertilizer application on forage yield and quality of barley
(Hordeum vulgare L.) and fennel (Foeniculum vulgare L.) intercropping

و4، علیرضا ابدالی مشهدي3، محمدرضا مرادي تالوت2، سید عطاءاله سیادت1سمانه کیانی
5محسن ساري

چکیده
اثر میزان نیتروژن بر عملکرد و کیفیـت علوفـه در کشـت مخلـوط جـو      . 1392. ساري. ابدالی مشهدي و م. ر.مرادي تالوت، ع. ر.سیادت، م. ع. ، س.کیانی، س

(Hordeum vulgare L.) و رازیانه(Foeniculum vulgare L.) .77-90): 2(16. مجله علوم زراعی ایران.

یعـی و منـابع طب يدانشگاه کشاورزدر مزرعه1391-92یسال زراعییزدر پایشیآزماارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه،به منظور 
در چهـار سـطح   یتـروژن ن. بـا سـه تکـرار انجـام شـد     یهاي کامل تصادفهاي خرد شده در قالب طرح بلوكبه صورت کرتینرام

در پـنج سـطح   یگزینکشـت مخلـوط جـا   يهـا و نسـبت یاصـل يهادر کرت) در هکتار از منبع اورهیلوگرمک210و 140، 70صفر،(
، )یانـه رازدرصـد 75+ جـو  درصـد 25(، )یانـه رازدرصد50+ جو درصد50(، )یانهرازدرصد25+ جو درصد75(، )جودرصد100(
در یلـوگرم ک8271(عملکرد علوفه خشـک  یشتریننشان داد که بیجنتا. ی در نظر گرفته شدندفرعيهادر کرت) یانهرازدرصد100(

ین بـاالتر . در هکتار به دست آمدیلوگرمک210یتروژنبا سطح نیانهرازدرصد50+ جو درصد50یماراز تو عملکرد پروتئین) هکتار
. در هکتـار بـه دسـت آمـد    یلوگرمک210یتروژنبا سطح نیانهرازدرصد100یمارهضم ماده خشک از تیتقابلوخامینپروتئمیزان
یسلولیوارهدین میزانر هکتار، باالتردیلوگرمک70یتروژنجو با سطح ندرصد100یمارخام علوفه از تیبرفین میزانباالترینهمچن

ـ يعـار یسـلول یوارهدین میزاندر هکتار ،باالتریلوگرمک210یتروژنجو با سطح ندرصد100یماراز ت 50یمـار از تسـلولز یاز هم
بـا سـطح   یانهرازدرصد100تیمارخاکستر از ین میزاندر هکتار ، باالتریلوگرمک140یتروژنبا سطح نیانهرازدرصد50+ جو درصد
ین باالتر. صفر به دست آمدیتروژنبا سطح نیانهرازدرصد25+ جو درصد75یمارمحلول از تيقندهاین میزانو باالتریتروژنصفر ن
بـر اسـاس   . به دسـت آمـد  یانهرازدرصد 100و  نسبت یتروژندر هکتار نیلوگرمک210از سطح یببه ترتیزناسانسو عملکرد میزان
کیلوگرم در هکتار نیتروژن، به جهت داشتن حداکثر تولیـد  210درصد رازیانه با سطح 50+ درصد جو 50دست آمده، تیمار نتایج ب

.علوفه خشک و مجموع صفات کیفی علوفه، تیمار برتر بود

.وکشت مخلوط تأخیريخامیبرفرازیانه، ، ايعلوفهجوخام، ینپروتئ: یديکليهاواژه

باشدنامه کارشناسی ارشد نگارنده اول میاین مقاله مستخرج از پایان31/02/1393: تاریخ پذیرش17/9/1392: دریافتتاریخ 
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین-1
)seyedatasiadat@yahoo.com: پست الکترونیک()کنندهمکاتبه(عضو انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. استاد دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین-2
استادیار دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین-3
استادیار دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین-4
شگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامیناستادیار دان-5
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مقدمه
یـور، عامل محدودکننده در بخـش دام و ط ینترمهم

علوفـه  تولیـد  مطلـوب کمبود علوفه و عدم امکان توسعه
اي موجـب  علوفهیاهانکشت مخلوط گ.استدر کشور 

عملکـرد کـل در   یشافـزا و سازگاري محصول یشافزا
Powers and(شـود یواحـد سـطح مـ    Mcsorley, 2000( .

گـــاناهمیـــت تغذیـــۀ مناســـب و کـــافی نشـــخوارکنند
نماید کـه کیفیـت غـذایی هـر یـک از مـواد       ایجاب می

ــزا  ــوراکی و اجــ ــق   يخــ ــده آن طبــ ــکیل دهنــ تشــ
و یــتکم.هــاي صــحیح و اســتاندارد تعیــین گــرددروش

یاهـان در گیـد مهـم تول يهـا از جنبـه یفیت علوفـه نیـز  ک
بـر  .مربـوط اسـت  يیگـر بـوده و هـر کـدام بـه د    یزراع

امکـان اسـتفاده از گیاهـان    ،اخیـر نتایج تحقیقـات  اساس 
دارویی جهت تغییر و کنترل متابولیسم برخی از مـواد در  

نیــز ثابــت شــده اســت هــاي نشــخوار کننــده دامشــکمبه 
)Garcia–Gonzales et al., 2005.(علوفه گیاهان دارویی

بـا در نظــر گــرفتن میـزان متابولیــت دارویــی موجــود در   
گیاهــان و اثرگــذاري آنهــا در تغذیــه و ســالمت دام بــه  

از منـابع غـذایی مهـم مـورد اسـتفاده دام      صورت طبیعی
Mohammad Abadi(شوند میمحسوب  et al., 2011.(

ــه    ــر مصــرف و ب ــک عنصــر پ ــوان ی ــه عن ــروژن ب نیت
ــ    ــدهاي گیـ ــه در فرآینـ ــایفی کـ ــاظ وظـ اهی داردلحـ

دولی ژائو و همکاران . شودموجب افزایش عملکرد می
)Duli Zhao et al., 2005 (    در آزمایشی نشـان دادنـد کـه

موجــب افــزایش عملکــرد مــاده  مقــادیر کــود نیتــروژن 
و يمحمــد آبــاد .ســورگوم گردیــد خشــک علوفــه 

Mohammad Abadi(همکـاران   et al., 2012 (  گـزارش
علوفـه  علوفـه تـر و خشـک   رین عملکرد تنمودند که بیش

به طـور کلـى   .بود، مربوط به تیمار کود شیمیایی شنبلیله
ــش ن ــروژننق ــهدر تغذیت ــانگی ــهیاه ــه علوف ــم ب اى، ه

بــه حـــداکثر عملکـــرد و هـــم از یـــابىلحــاظ دســـت 
علوفـه، از  ینپـروتئ میزانیلاز قبیفىکهاىیژگینظر و

ویــــدین آ. دو چنــــدان برخــــوردار اســــتیتــــىاهم
گــزارش کردنــد ) Aydin and Uzun, 2005(وزونا

خـام  باعـث افـزایش پـروتئین    نیتـروژن دار هايکه کود
ــی ــونم ــورآبادي  .دش ــریفی عاش Sharifi Ashoor(ش

Abadi., 2002 ( استفاده از مخلوطی از کودهاي شیمیایی
اسانس در گیـاه  میزانو دامی را براي رسیدن به بیشترین 

.رازیانه پیشنهاد کردند
،و نسـبت آن نـوع گیـاه  مخلـوط بسـته بـه   در کشت 

توکلی و . متفاوت خواهد بودیزعلوفه نیفیتککمیت و 
Tavakoli(همکـاران   et al., 2012 (   در کشـت مخلـوط

اي یونجــــه و رازیانــــه اظهــــار داشــــتند کــــهعلوفــــه
بیشترین عملکرد علوفه تر کل، عملکرد علوفـه خشـک   

75بـا  درصـد رازیانـه  25و پروتئین خام از نسبت کشت 
ــد    ــت آم ــه دس ــه ب ــد یونج ــوآج.درص ــاران ینه و همک

)Agegnnehu et al., 2006(  ــد ــزارش نمودنــ گــ
ــث     ــوط باع ــت مخل ــاقال، کش ــو و ب ــوط ج ــه در مخل ک

یهروانـــیالمعـــ.شـــودیعملکـــرد کـــل مـــیشافـــزا
)Lameii Hervani, 2013 (ــه ایدر پژوهشــ یجــهنتیــنب

جـو بـا   درصـد  75که نسبت کشت مخلوط یافتدست 
از نظـر میـانگین تولیـد    اي ماشک گل خوشـه درصد25

و یلیاسماع.بودکشت یبترکینترمناسبماده خشک 
Esmaieli(همکــــاران  et al., 2013 (یزگــــزارش ن

ــد ــه بکردن ــترینک ــزانمیش ــه   ی ــول علوف ــدهاي محل قن
، )درصـد 40/38(خام علوفه یبرفمیزان،)درصد42/15(

یسـول یـواره درصـد د یشـترین از کشت خالص جـو، و ب 
از کشـت  ) درصـد 88/30(علوفـه  سـلولز یاز همـ يعار

هـاي یشهـدف از آزمـا  . بـه دسـت آمـد   یونجـه خالص 
عملکـرد در  یشي، افـزا اعلوفـه یاهـان کشت مخلـوط گ 
یـاز محصول جهـت رفـع ن  یفیتکیشواحد سطح و افزا

ینـی پروتئیـدات تولینـه در زمییها و خودکفادامییغذا
همچنین با استفاده از گیاهـان دارویـی در ترکیـب    . است

ــی  ــه، م ــن    علوف ــی ای ــودمندي طبیع ــاي س ــوان از مزای ت
جهـت  یـن و از اگیاهان در جیره غذایی دام نیز بهره برد

کشـت مخلـوط علوفـه در منـاطق     هـاي یشآزمـا ياجرا
. رسدیبه نظر مروريمختلف کشور ض

ــه  Foeniculum vulgare(رازیان Mill (واده از خــان
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"...نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفهمصرف کوداثر "

٧٩

کـه  اسـت  چنـد سـاله   یـا دو یاهیگ) Apiaceae(چتریان 
تـرین  و مهـم تمام پیکـر گیـاه حـاوي مـاده مـؤثره اسـت      

جـــــو .ترکیـــــب اســـــانس گیـــــاه آنتـــــول اســـــت
)Hordeum vulgare L.(ــاهیگ ــه یشــتراســت کــه بی ب

و یـت با توجـه بـه کم  . شودیمصرف مياصورت علوفه
و یهدر تغذییدارویاهانگیتعلوفه و اهمیدتولیفیتک

یـابی عملکـرد و   حاضـر جهـت ارز  یـق سالمت دام، تحق
یـی جو و داروياعلوفهگیاهان خصوصیات کیفی علوفه

کشـت يهـا نسبتعاملبا دو (یانه در کشت مخلوطراز
.یدانجام گرد) یتروژننمیزانو مخلوط

هامواد و روش
درمزرعــه 91-92یپــژوهش در ســال زراعــ  یــنا

خوزسـتان، بـه   ینرامـ یعـی و منابع طبيدانشگاه کشاورز
طـرح  بـار خـرد شـده در قالـب     یـک يهاصورت کرت

انجـام  یمـار ت20تکرار و سهبا یکامل تصادفيهابلوك
در یتـروژن شامل سـطوح مختلـف ن  یاصلعامل. یدگرد

) لوگرم در هکتاریک210و 140، 70، صفر(چهار سطح 
مختلــف کشــت يهــاشــامل نســبت یفرعــعامــل و 

درصـد  100(یگزینی در پنج سـطح مخلوط به روش جا
درصــد25+جــو درصــد75یانــه،رازدرصــد100جــو، 

درصـد 25یانـه و رازدرصد50+جو درصد50یانه،راز
خصوصیات خـاك مـورد   . دنبو) یانهرازدرصد75+جو 

کــود. شــده اســت ارائــهآزمــایش در جــدول یــک   
ــفر  ــول  (فس ــفات معم ــوپر فس ــع س ــه میازمنب ــزانب 80ی

بـه  ینزمـ يبـه هنگـام آمـاده سـاز    )در هکتـار یلـوگرم ک
آبــان و 28یانــه کاشــت رازیختــار. شــدخــاك داده

ی بـه صـورت دسـت   یـاه کاشت هر دو گ. آذر بود16جو 
ي در ابتــدایتــروژننیمــارتســوم از ســطوحیــکو بــود

.کاشت مصرف شد

شیمیایی خاك محل آزمایشخصوصیات فیزیکی و -1جدول
Table1- Physical and chemical properties of soil in experimental site

بافت خاك
Soil Texture

نیتروژن
Nitrogen (%)

فسفر
P (mg.kg-1)

پتاسیم
K (mg.kg-1)

اسیدیته
pH

هدایت الکتریکی
EC (μmhos.cm-1)

ماده آلی
Organic matter (%)

بردارينمونهعمق
Sampling depth (cm)

Clay0.076.22147.23.10.660-30

و طــول متــريیســانت40پشــته8هــر کــرت شــامل 
یاهیتراکم گ. متر در نظر گرفته شد6یزخطوط کشت ن
بوته 250یزجو نيبوته و برا13یانهرازياعمال شده برا

مختلـف  يهانسبتيکشت برایبترک. در متر مربع بود
درصـد 75یانـه، رازدرصد100جو، درصد 100شامل، 

ــو  ــد25+ج ــهرازدرص ــته   (یان ــو، دو پش ــته ج ــش پش ش
پشـته  چهـار  (یانهرازدرصد50+جو درصد 50، )یانهراز

درصـد 75+جـو  درصـد  25، )یانـه پشـته راز چهارجو و 
در نظـر گرفتـه   ) یانـه ، شش پشته رازدو پشته جو(یانهراز
در مرحلـه ) مانـده یدو سوم بـاق (یتروژنکود نیمارت. شد

. شـد مصرفبراي هر دو گیاهجو آغاز رشد طولی ساقه
ــ   ــه ش ــه در مرحل ــت علوف ــاجهــت برداش ــريخمیري ت ی

متر مربع به صـورت  یکاز هر کرت )اسفند ماه27(جو

عملکـرد علوفـه   یـین و به منظـور تع یدتوأم برداشت گرد
از هـر کـدام از   یلـوگرمی کیمنمونـه نـ  یـک یزخشک ن

48درجـه بـه مـدت    70يجدا و در آون در دمایاهانگ
صــفات . خشـکانده و در نهایــت تـوزین گردیـد   سـاعت 

پانزده نمونه از هر تیمار یا پنج نمونه از هـر  (علوفهیفیک
روشاســتفاده از بــا)کــرت بــا احتســاب ســه تکــرار    

یشـگاه در آزما) NIR(یـک ن قرمز نزدمادوسنجییفط
ــه تحق ــر جنگـــلیقـــاتمؤسسـ ــا و مراتـــع کشـــور بـ هـ

و ) Jafari, 2002(ياساس روش ارائه شده توسط جعفر
ــا Inframatic 8620مــدل Pertenدســتگاه از اســتفادهب

مقـدار اسـانس   .شـد یريگاندازه، )ساخت کشور سوئد(
ــتفاده از روش تقط  ــا اس ــرب ــ ی ــه وس ــا آب ب ــتگاه یلهب دس

). Sefid Kan, 2002(انجـام شـد   کلـونجر یـري گسـانس ا
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1393، تابستان 2جلد شانزدهم، شماره ،"علوم زراعی ایرانمجله"

٨٠

. دست آمدبـه  یـر روابـط ز استفاده ازبا یزدرصد و عملکرد اسانس ن

اسانس =میزان گرم مقداراسانس 
) 50(گرم ماده خشک رازیانه  نان100×

(kg.ha-1)عملکرد اسانس= (kg.ha-1)عملکرد ماده خشک×اسانس میزان

تفاده از نـرم  با اسهاینگیانمیسهمقایانس وواریهتجز
هـا بـا آزمـون    دادهیانگینمیسهمقا،SAS (Ver 9.2)افزار
LSD ــنجدر ســطح ــرم  درصــد پ ــا ن ــا ب و رســم نموداره
الزم به ذکر اسـت کـه روش   .انجام گرفت.Excelافزار
ــال ــرایزآن درصــد و عملکــرد اســانس  صــفات يفقــط ب

درصـدگیاه  100نسـبت انجام شد که يابه گونهرازیانه،
بـه  یـافتن کـار دسـت   یـن کـه علـت ا  یدحذف گردجو

.درمورد صفات ذکر شده بوده استیحصحيبندگروه

نتایج و بحث
هــاي نتــایج نشــان داد کــه ســطوح نیتــروژن و نســبت
داري کشت مخلوط بر عملکرد علوفه خشک اثـر معنـی  

یشـترین در هکتار بیلوگرم نیتروژنک210سطح . داشتند
را ) در هکتـار یلـوگرم ک6688(عملکرد علوفـه خشـک   

53،یتـروژن عـدم مصـرف ن  ابـ یسهکرد که در مقایدتول
ــزا ــا ). 2جــدول(عملکــرد مشــاهده شــد یشدرصــد اف ب

یشخشـک افـزا  مـاده  تجمـع یتـروژن، مصرف نافزایش
یاهگیشیبر رشد رویتروژننیردهنده تأثکه نشانیابدیم

کنعانی الوار و همکـاران  .عملکرد علوفه استیشو افزا
)Kanani Alvar et al., 2013 (   بـا مصـرف   دریافتنـد کـه

تــن در شــاهد بــه 2/3از جــواوره عملکــرد بیولــوژیکی
و ینیغالمحسـ همچنـین  . افزایش یافتتن در هکتار 2/5

Gholam Hoseini(همکاران  et al., 2005 (کـه  یافتنـد در
تـن در  31/11به مقدار علوفه کلزا وزن خشکینباالتر

در هکتار به دست یتروژننیلوگرمک270یمارهکتار از ت
عملکـرد علوفـه خشـک در دو    بیشترین و کمترین.آمد

یـب بـه ترت یانـه رازدرصـد 100جو و درصد 100نسبت 
در هکتـــار بـــه دســـت آمـــد یلـــوگرمک3733و 6804

یمـار باالتر بودن عملکرد علوفه خشـک در ت ). 2جدول(

بـه  تـوان یمـ یرتیمارها راجـو نسـبت بـه سـا    درصد100
بـه لحـاظ اخـتالف در    یـاه متفاوت هر دو گهايیژگیو
ــزانم ــانآب می ــافتیی ــب کیــمورفولوژیاتو خصوص
یانـه مرحله برداشت جـو بـا راز  وزمان برداشتیاهان،گ

خلـوط هرچـه سـهم جـو در م   یبـه طـور کلـ   . نسبت داد
ــزا ــت،یشاف ــک   یاف ــه خش ــرد علوف ــر عملک ــزنآن ب ی

شـــکورزاده و همکـــاران ). 2جـــدول(گردیـــدافـــزوده 
)Shakur Zadeh et al., 2013 (یشـترین کـه ب یافتنددریزن

وکشـت خـالص جـو    یـب عملکرد علوفه خشک از ترک
.آمددست ماشک بهدرصد50+ جو درصد50نسبت 

میـزان بـر  داريیکشت مخلـوط اثـر معنـ   يهانسبت
100نشان داد کـه نسـبت   یجنتا. خام علوفه نشان دادیبرف

میزانینباالتريدرصد، دارا2/45یانگینجو با مدرصد
مخلـوط  يهـا خام بود و هرچه از سهم جو در نسبتیبرف

یـن علـت ا . یافـت کـاهش  یزخام نیبرفمیزانکاسته شد، 
برابـر جـو،   دریانـه شـدن راز یگزینه بر جاعالوموضوع

یـک دو مورفولوژتفاوت در خصوصیات ممکن است به
یاه، نسبت برگ به ساقه، بـاالبودن میـزان فیبـر جـو در     گ

و یلیاسـماع . )2جدول(مربوط باشدیزنمقایسه با رازیانه 
Esmaieli(همکـاران   et al., 2013 (     نشـان دادنـد کـه بـا

فیبــر خــام میـزان ســهم جـو در کشــت مخلــوط  یشافـزا 
ترین میزان فیبر شبیداشت و مخلوط روند افزایشی علوفه

)درصـد 4/38(خام علوفه مربوط به کشت خالص جـو  
.بود

خام ترکیبی از پـروتئین حقیقـی و ترکیبـات    پروتئین
و تولیـد  دام بـراي رشـد   وبـوده  غیرپروتئینی دارنیتروژن

و یتـروژن سـطوح ن عامـل اثـر دو . ضروري استآنشیر
ــانســبت ــر ا يه ــوط ب ــنکشــت مخل ــهی صــفت از علوف

ــ ــودداریمعنـ ــا.بـ ــزا  یجنتـ ــا افـ ــه بـ ــان داد کـ یشنشـ
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"...نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفهمصرف کوداثر "

٨١

یشافـزا نیـز  خام علوفـه  ینپروتئیتروژن، میزان سطوح ن
مربـوط بـه   ینپـروتئ میزانیشترینکه بيابه گونهیافت،
درصـد  5/19یـانگین بـا م یتـروژن نیلـوگرم ک210سطح 

در هکتــار باعــث یتـروژن نیلــوگرمک210مصــرف .بـود 
بـا  یسـه در مقاین خـام پـروتئ میـزان يدرصد33یشافزا

ــرف  ــدم مصـ ــدعـ ــروژن گردیـ ــدول(نیتـ وس و ). 2جـ
Vos(همکـاران   et al., 2005 (معتقـد هسـتند کـه بـا     یـز ن

یابـد و در  افزایش نیتروژن، سطح برگ نیـز افـزایش مـی   
گ به ساقه موجب افزایش میـزان  نتیجه افزایش نسبت بر

هاي خشبی و لیگنینی در علوفـه  پروتئین و کاهش بخش
نسـبت  یـز کشـت مخلـوط ن  يهـا نسبتیندر ب. گرددمی

ــد100 ــهرازدرص ــاالتریان ــزانینب ــروتئمی ــام را ینپ خ
کشـت  یـب در ترکیانـه داشت و هـر چـه بـر درصـد راز    

ــزانمخلـــوط افـــزوده شـــد،  ــه نینپـــروتئمیـ ــزعلوفـ یـ
عــالوه بــر کــاهش ایــن موضــوع،علــت . یافــتیفزونــ

مربـوط بـه بـاالبودن درصـد     یـاد درصد جو، به احتمال ز
ــروتئ ــهرازینپ ــتیان ــدول(اس ــ).2ج ــوزادهینق يو گل

)Naghizadeh and Galavi, 2013 (کـه بـا   یافتنـد دریـز ن
هـاي  کاهش نسبت ذرت و افزایش نسبت خلر در نسـبت 

عملکـرد  ،درصد کشت خلـر 100به یدنمخلوط، تا رس
یشافزاپروتئین خاممیزانکیفی علوفه از طریق افزایش 

عملکـرد  ،علوفـه یـد در تولیکـی از عوامـل مهـم    . یافـت 
یـه بـاال در تغذ یفیـت و کیتبوده که از نظر کمینپروتئ

.استیتحائز اهمیاردام بس
ــرد ــروتئعملک ــطوح   ینپ ــوص س ــا درخص ــام تنه خ

عملکـرد  یانگینم. را نشان دادداریاختالف معنیتروژنن
مطلب است که هر یندر هکتار بیانگر ایديتولینپروتئ

بـر عملکـرد   یافـت، یشافزایمصرفیتروژنچه سطوح ن
ــزنینپــروتئ در یلــوگرمک210ســطح . گردیــدافــزوده ی

یـزان را بـه م ینپـروتئ لکـرد عمینبـاالتر نیتروژن، هکتار 
مقـدار  یـن در هکتار داشت که مصرف اکیلوگرم1260

یشدرصد افزا71با عدم مصرف آن یسهدر مقایتروژنن
از یناشـ ایـن افـزایش   علت ). 2جدول(یدرا نشان دادتول

ــزا ــد33یشاف ــزاندرص ــروتئي می ــزاینپ ــام و اف یشخ

.تولیــدي بــود عملکــرد مــاده خشــک   يدرصــد53
ــ ــاران ینیغالمحس Gholam Hoseini(و همک et al.,

از ینپـروتئ عملکـرد ینکـه بیشـتر  گزارش دادند)2005
ــرف ــاالترمص ــدار نینب ــروژن مق ــه میت ــزانب 7/2539ی

یجبـا نتـا  این موضوعدر هکتار حاصل شد کهیلوگرمک
.حاضر مطابقت داردیشآزما
یســلول یــواره دمربــوط بــه  یــانسواریــه تجزیجنتــا

عامـل  درمـورد هـر دو   داريینشان داد که اختالف معن
وجـود  ) کشـت مخلـوط  يهـا و نسـبت یتروژنسطوح ن(

داريیاثـر معنـ  ی علوفـه سـلول یوارهبر دیتروژنن.داشت
یناختالف مشاهده شده در بـ رسد که به نظر میو داشته

ــطوح ن ــروژن،س ــیت ــرف   یناش ــدم مص ــرف و ع از مص
نیتروژن موجب افـزایش رشـد   ).3جدول(است یتروژنن

رویشی شده و با افزایش رشد، به دلیل پیرتر شدن گیـاه،  
یابـد و بـه احتمـال زیـاد،     دیواره سلولی نیـز افـزایش مـی   

موجب افزایش طول و عرض دیـواره سـلولی در هـر دو    
نشـان داد کـه هرچـه    هـا یانگینمیسهمقا. گیاه شده است

،باشـد یشـتر بیگزینیمخلـوط جـا  یبدرصد جو در ترک
یـب ترتینبه ا. خواهد بودیشتربیزنیسلولیوارهدرصد د

درصـد 100يهـا درصد از نسـبت ترینیینو پاینباالتر
) درصـد 8/36(یانهرازدرصد100و ) درصد9/44(جو 

یـواره درصـد د یرونـد کاهشـ  ).3جدول(به دست آمد 
یانـه، رازدرصـد 100جو به درصد100از نسبت یسلول

ــبت  ــر نس ــه اث ــب ــاياه ــا یگزینیج ــه ج ــو ب ــهرازيج یان
جـو در  یسـلول یـواره کـه د دهـد نشان مـی و گرددیبرم
آنبه دلیل تکمیل بیشتر چرخـه حیـات   یانهبا رازیسهمقا

ــه،    ــا رازیان ــه ب ــد بدر مقایس ــترياز درص ــورداریش برخ
ــت ــ. اسـ ــزا ینهمچنـ ــث افـ ــوط باعـ ــت مخلـ یشکشـ

بـا  یواره سـلول یکاهش درصد دیق علوفه از طریفیتک
هایـل و همکـاران  . شـود یممخلوط کاهش سهم جو در

)Hail et al., 2009 ( ی کشـت مخلـوط جـو و    ارزیابنیز با
ــد کــه کــم هــاي یــکلگــوم ــرین ســاله مشــاهده کردن ت

.بودمربوط به کشت خالص نخودNDFیزانم
از یبخشـ ) ADF(سلولز دیواره سلولی عاري از همی
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1393، تابستان 2جلد شانزدهم، شماره ،"علوم زراعی ایرانمجله"

٨٢

کشت مخلوطهاي تیمارهاي کود نیتروژن ونسبتدریانهعلوفه جو و رازینپروتئو خامیبرعملکرد علوفه خشک، فیانگینمیسهمقا-2جدول
Table 2. Mean comparison of dry forage yield, crude fiber and protein content of forage barley and fennel in nitrogen fertilizer and intercropping treatments

خامینعملکردپرونئ
Crude protein yield (kg.ha-1)

خامینپروتئ
Crude protein (%)

خامیبرف
Crude fiber (%)

علوفه خشکعملکرد 
Dry forage yield (kg.ha-1)

ییشآزمایمارهايت
Treatments

360d12.9 d38.5a3143c0
یتروژننمیزان

Nitrogen rates( kg.ha-1)
710c15.1 c39.7a4977 b70
980b17.5 b40.2a5768 ab140

1260a19.5 a38.6 a6688 a210
900a13.1 c45.2 a6804 a100% Barley

کشت مخلوطيهانسبت
)%(Intercropping ratios

830ab22 a29.5 e3733 c100% Fennel
800ab13.5 c43.4 b5681 b75%Barley + 25%Fennel
890ab15.7 b40.9 c5362 b50%Barley + 50%Fennel
730b17.0 b37.3 d4139 c25%Barley + 75%Fennel

دارندداري ندر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیLSDهایی که داراي حروف مشترك هستند، براساس آزمون میانگینستوندر هر 
Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test

هاي کشت مخلوطصفات کیفی علوفه جو و رازیانه در تیمارهاي کود نیتروژن و نسبتیانگینمیسهمقا-3جدول
Table 3. Mean comparison of forage quality of barley and fennel in nitrogen fertilizer and intercropping treatments

محلوليقندها
Solublecarbohydrates

(%)

هضمیتقابل
Dry matter digestibility

(%)

سلولزیاز هميعاریسلولیوارهد
Acid Detergent Fiber

(%)

یسلولیوارهد
Neutral Detergent Fiber

(%)
ییشآزمایمارهايت

Treatments
17.8 a61.4 a25.8 b38.9 b0

یتروژننمیزان
Nitrogen rates (kg.ha-1)

15.2 b59.1 a29.2 a42.0 a70
13.7 b59.3 a29.4 a42.7a140
14.3 b61.0 a27.5 ab42.6 a210
15.0 a55.7 d c30.1 a44.9 a100% Barley

کشت مخلوطيهانسبت
)%(Intercropping ratios

14.1 a67.9 a24.7 c36.8 d100% Fennel
16.0 a56.8 cd29.4 a43 ab75%Barley + 25%Fennel
15.8 a58.4 c28.8 ab42.2 bc50%Barley + 50%Fennel
15.3 a62.2 b26.7 bc40.0 c25%Barley + 75%Fennel

داري ندارندپنج درصد تفاوت معنیدر سطح احتمال LSDهایی که داراي حروف مشترك هستند، براساس آزمون در هر ستون میانگین
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test
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"...نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفهمصرف کوداثر "

٨٣

نشـان  کمتر اسـت را براي دام هضم آن یتکه قابلیافال
صفت ینخام است که ایگنینو شامل سلولز و لدهدمی

هضـم همبسـته اسـت و در    یتبا درصد قابلیبه طور منف
نشـخوارکنندگان  يقابل دسترس بـرا يانرژیزانمیجهنت

McDonald(دهـد یقـرار مـ  یررا تحت تأث et al., 1995.(
از يعـار یسـلول یـواره کشـت مخلـوط بـر د   يهانسبت

یتـروژن را نشان داد و سـطوح ن داريیاثر معنسلولزیهم
. دار نبودندمعنیصفت ینو اثر متقابل آنها در ارتباط با ا

و جـو  درصـد 100کشـت  هاينشان داد که نسبتیجنتا
و کمتـرین  یشـترین بيدارایانه به ترتیبرازدرصد100

یـانگین بـا م سـلولز یاز همـ يعـار یسـلول یوارهدرصد د
با کـاهش  یبه طور کلاست وبودهدرصد7/24و 1/30

یزصفت نینمخلوط از مقدار اهاي تنسبدرصد جو در 
بـه  تـوان یکـاهش را مـ  یـن علت ا.)3جدول(کاسته شد 

جـو  ADFبـاالتر بـودن   یانه و رازيجو در ازایگزینیجا
یانه به جهـت پیشـبرد بیشـتر چرخـه زنـدگی      نسبت به راز

رشـد  یشـرفت بـا پ .نسـبت داد جو در مقایسه بـا رازیانـه،  
یشسلولز افزایعاري از همیسلولیوارهدیاه، درصدگ

مزمـان  است که هیلدلیناموضوع بهینا.خواهد یافت
تـر  یتر و خشبی ضخیمسلولیوارهدیاه،سن گیشبا افزا

ینا.شودمیآن افزودهیگنینخام ولیبرفیزانشده و بر م
نسـبت سـاقه بـه    یشدو عامـل، افـزا  تـأثیر تحتییراتتغ

به مـوازات  یساختمانهايیش کربوهیدراتبرگ و افزا
کشـت  NDFکه در این پـژوهش  استیاهسن گیشافزا

خالص رازیانه به دلیل تکمیل نیمی از دوره رشـد خـود،   
ــایین ــت  پ ــوده اس ــو ب ــر از ج ــماع.ت ــاران یلیاس و همک

)Esmaieli et al., 2013 (که بیشـترین میـزان   یافتنددریزن
بـه کشـت   وطمربـ سـلولز یاز همـ يعـار یسـلول یوارهد

ترین میـزان  درصد و پایین88/30خالص یونجه به میزان 
ــ ــوط ب ــدار  آن مرب ــه مق ه آرایــش کشــت خــالص جــو ب

.درصد بود89/20
را بـه  يعناصـر مغـذ  یلتبدییهضم باال کارایتقابل

هضم یتقابلین،عالوه بر ا. بخشدیبهبود میوانحیلهوس
است یرشیدوزن دام و تولیشافزايصفت براینترمهم

)Smith et al., 1997.(کشـت مخلـوط بـر    يهانسبتاثر
.بـود داریمعنـ ) DMD(هضم ماده خشک علوفـه  یتقابل

نشان داد کـه  این صفت به دست آمده درخصوص نتایج
یـزان بـه م یانـه رازدرصـد 100مقـدار را نسـبت   ینباالتر

يهـا نسبتیردرصد به خود اختصاص داد که باسا9/67
هر اندازه یبه طور کل. داشتداریمخلوط، اختالف معن

وط کاسته و بـر درصـد جـو    در مخلیانهکه از درصد راز
بـه  یافت،یلتقلیزهضم علوفه نیتقابلمیزانافزوده شد، 

جو درصد100در نسبت آن مقدارینکمترکهياگونه
هضـم  یـت قابلعلت بـاال بـودن  ). 3جدول(به دست آمد 

از بـاالبودن  یناشـ تـوان یبـا جـو را مـ   یسهدر مقایانه راز
هـا بـرگ یديشـو شـکل یننسبت برگ به ساقه و همچن

بـودن سـاقه در   ی، علفدر اثر افزایش تعداد برگ به ساقه
تفاوت مشاهده شـده  .دانستNDFو ADFاثر کم بودن 

مـذکور،  یـل عـالوه بـر دال  را کشـت يهـا نسبتیندر ب
جـو نسـبت   یشـی و افزایانهرازیبه درصد کاهشتوانیم

Hail(و همکـاران  یلها. داد et al., 2009 ( کـه  دریافتنـد
-ین قابلیت هضم مـاده خشـک در مخلـوط نخـود    باالتر

و همکاران یتوجیدیسل. جو به دست آمد-جو و ماشک
)Lithourgidis et al., 2006 ( ییبـودن مـواد غـذا   یینپـا

از يعــاریســلولیــوارهکــه دیهیــاقابــل هضــم را در گ
یجـه تنیـن آن باال بود، گـزارش کردنـد کـه ا   سلولزیهم

بـودن  یینحاضر از جهت پایشآزمایجهبه نتیمقابل تعم
ــتقابل ــودن د ی ــاال ب ــم و ب ــوارههض ــلولی ــاریس از يع
.جو استسلولزیهم

اي از محلــول کــه بخــش عمــدههــايکربوهیــدرات
، دهنـد مـی هـاي غیرسـاختمانی را تشـکیل    کربوهیـدرات 
تعیـین کننـده کیفیـت علوفـه     يتـرین اجـزا  یکی از مهـم 

تــــأمین انــــرژي بــــراي هــــاکــــه وظیفــــه آنهســــتند
هـاي شــکمبه و حفـظ سـالمت دســتگاه    میکروارگانیسـم 

Lithourgidis(اسـت گوارشـی دام   et al., 2006.( نتـایج
بـر ایـن   داريیمعنـ اثریتروژننشان داد که فقط سطوح ن

در محلول در آب يقندهاین میزانباالتر. ندداشتصفت 
درصد به دست آمد82/17یزانبه میتروژننصفرسطح

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

56
25

54
0.

13
93

.1
6.

2.
1.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

gr
ob

re
ed

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
9 

] 

                             7 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.15625540.1393.16.2.1.8
https://agrobreedjournal.ir/article-1-35-fa.html


1393، تابستان 2جلد شانزدهم، شماره ،"علوم زراعی ایرانمجله"

٨٤

محلـول  يقنـدها میـزان از یتـروژن نوحسـط یشو با افزا
یلـــوگرمک210و 70،140کاســـته شـــد و ســـه ســـطح 

یـاد بـه احتمـال ز  ). 3جدول(نداشتندداريیاختالف معن
از ویشافـزا یاهـان گیشـی رشـد رو یتـروژن، نیشبا افزا

ــته و    ــول کاســ ــدهاي محلــ ــزان قنــ ــر میــ ــزانبــ میــ
ــدراتکربوه ــايیـ ــاختمانهـ ــزوده یسـ ــدافـ در . گردیـ

توجه داشت که باالتر یدبایتروژنخصوص سطح صفر ن
از یـاه، گيمحلـول بـه تعـادل رشـد    يقندهامیزانبودن

داشـتن نسـبت   یجـه متناسـب و در نت یشـی جهت رشد رو
و غالمحسـینی .شـود یساقه به برگ مطلوب، مربـوط مـ  

Gholam Hoseini(همکاران  et al., 2005 (یافتنـد دریـز ن
بـا کـاربرد   ییزهپايکلزامحلول علوفهيقندهامیزانکه 

در هکتـار،  یلـوگرم ک270و 180،90یتـروژن سه سطح ن
بـا  یجـه نتیـن د کـه ا اشتنندداريیاختالف معنگونهیچه

.مطابقت داردیشآزماینحاصله در ایجنتا
ــزان ــواد   میـ ــدار مـ ــانگر مقـ ــه، بیـ ــتر علوفـ خاکسـ

عناصـر  یـن هاي گیاهی است و امعدنی موجود در بافت
کـه در متابولیسـم حیـوان نقـش     در علوفه بـه لحـاظ ایـن   

هـاي بـدن الزم و مهـم هسـتند    دارد، براي فعالیت سـلول 
)Hail et al., 2009 .(ــایج ــهتجزنت ــانسواری ــزانی می

ــو و راز  ــه ج ــتر علوف ــهخاکس ــطوح  یان ــه س ــان داد ک نش
کشـت مخلـوط و اثـر متقابـل آنهـا      يهـا نسبتیتروژن،ن

اثر متقابل نشـان داد  یدهبرش.شتندداري دایتفاوت معن
یلوگرمک140و 70فقط در سه سطح صفر، یتروژنکه ن

داریکشـت مخلـوط تفـاوت معنـ    يهادرهکتار با نسبت
بـه  یتـروژن نیلـوگرم ک210نشدن سطح داریمعن.داشت

یريتـأث یتـروژن مقـدار ن یـن است که مصرف ایمعنینا
. خاکستر علوفه نخواهد داشترمیزانب

صـفر و در  یتـروژن نیمـار خاکستر از تمیزانیشترینب
حاصـل  ) درصـد 88/9(یانهرازدرصد100نسبت کشت 

یلوگرمک70و سطح یانه رازدرصد100که با نسبت شد
ــار ن ــروژندر هکتـ ــ یتـ ــاوت معنـ ــت وداريیتفـ نداشـ

در کشت مخلوطیانهخاکستر علوفه جو و رازمیزانکشت بر يهاو نسبتیتروژننکوداثر سطوح-1شکل
Fig.1. Effect of nitrogen fertilizer rates and intercropping ratios on ash content in forage

intercropping of barley and fennel

و در نسـبت  یتـروژن نیلوگرمک70آن در سطح ینکمتر
به دست آمد کـه  ) درصد خاکستر4/7(جو درصد100
بودنــدخاکســتریــددر توليدرصــد25اخــتالف يدارا

یـه توجگونـه یناتوانیرا ماین موضوع علت ).1شکل(

خاکسـتر میـزان یانـه جـو و راز یـاه دو گینکرد که در بـ 
در یانـه رازمیزانیشکه با افزایبود به نوعیشتربیانهراز

در ینبنابرا،خاکستر علوفه افزوده شدمیزانبر ،هانسبت
100سه نسبت مخلوط درصد خاکسـتر بـاالتر از نسـبت    

درصد جو100
درصد رازیانه100

درصد رازیانه25+جودرصد 75
درصد رازیانه50+درصد جو50
درصد رازیانه75+درصد جو25

کود نیتروژن
Nitrogen (kg.ha-1)

ستر
خاک

A
SH

(%
)
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٨٥

رشـد  یشباعث افـزا یتروژنو استفاده از نبودجو درصد
یـاه، خاکستر هـر دو گ میزانشد و از یاههر دو گیشیرو

نخـزري  .کاسـته شـد  یگنینـی ليهـا بافـت افزایشدر اثر
اظهار داشـت کـه   ) Nakhzari Moghadam, 2012(مقدم 

3/33جـو و تیمـار کشـت مخلـوط     تیمار کشت خـالص  
درصد خردل به جـاي جـو، حـداکثر میـزان خاکسـتر را      

.داشتند
سـطوح  بـین داريینشـان داد کـه تفـاوت معنـ    یجنتا

وجــودرازیانــه اســانسمیــزانبــر از نظــر تــاثیر یتــروژنن
در یلـوگرم ک210سطح یتروژن،سطوح نیندر ب.داشت

ــ ــار بـ ــزانیناالترهکتـ ــانس میـ ــد02/2(اسـ را )درصـ
ياتفاوت قابـل مالحظـه  یگرکه با سه سطح دکردیدتول

نشـان داد کـه بـا افـزایش میـزان      نتـایج ).2شکل(داشت
هاي هـوایی  اسانس در انداممیزانی،مصرفیتروژنکود ن

موضـوع  ایـن  فـت، اي افـزایش یا به طـور قابـل مالحظـه   
تولیـد  چنینتر و هملطیفهاي ت به دلیل بافتممکن اس

هــاي گیــاهی در اثــر   هــاي شــیزوژن در بافــت  کانــال
پـور یاحسـان نتـایج آزمـایش  . باشـد یشـتر بیشیرشد رو

Ehsani Pour(ٍو همکــاران  et al., 2012 (ــزن ــان ی نش
از ســـطحمیــزان کــود نیتــروژن   افــزایش داد کــه بــا   

اي جو و رازیانهکود نیتروژن بر میزان اسانس رازیانه در کشت مخلوط علوفهمیزاناثر -2شکل
Fig. 2. Effect of nitrogen fertilizer rates on essential oil content of fennel in forage intercropping

of barley and fennel

اســانس انــدام ، میــزانکیلــوگرم در هکتــار160تــا 120
و همکـاران  یـزاده عل. روند افزایشی داشتیانههوایی راز

)Alizadeh et al., 2010 ( کـه بـا افـزایش میـزان     دریافتند
ــیمیایی   ــود ش ــرف ک ــزانمص ــرزه  می ــانس م ــازده اس و ب

)Satureja hortensis ( یافتافزایش.
کشـت مخلـوط و اثـر    يهـا نسـبت یتـروژن، سطوح ن

عملکـرد اسـانس علوفـه    بـر داريیمتقابل آنهـا اثـر معنـ   
اثـر متقابـل نشـان داد کـه     یدهـ برش. نشان دادندیانهراز

یلـوگرم ک210و 140عملکرد اسانس فقط در دو سطح 

ــ  ــار اخــتالف معن ــ.داشــتداریدر هکت نشــدن داریمعن
بـه احتمـال   70اسانس درمورد سـطوح صـفر و   لکردعم

هنـوز  بـوده اسـت، زیـرا   مخلـوط ياجـزا مربوط بهزیاد 
یتـروژن نیافـت بـا در یانهنداشته و رازیکافیشیرشد رو

از یشیدرمورد کاهش رشد رویشتريبیرياثرپذکمتر،
بــرگ، ســاقه و تعــداد شــاخه یجــهخــود نشــان داد، در نت

.نمودیدتوليکمتر
عملکـرد یننشـان داد کـه بـاالتر   تیمارهـا  اثر متقابـل  

ــطح   ــانس در س ــوگرمک210اس ــار نیل یتــروژندر هکت

d
0.41

c
0.78

b
1

a
2.02y = 0.007x + 0.303

R² = 0.891

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

0 70 140 210

س
سان

ن ا
میزا

Es
se

nt
ia

l o
il 

(%
)

کود نیتروژن
Nitrogen fertilizer (kg.ha-1)

LSD 0.05 = 0.149
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ــبت  ــد100و در نسـ ــهرازدرصـ ــد  یانـ ــت آمـ ــه دسـ بـ
یر تیمارهـا اخـتالف   که با سا) در هکتاریلوگرمک1/93(

سـطوح  یشبا افزایبه طور کل).3شکل(داشتداریمعن
در مخلــوط عملکــرد رازیانــهســهم ینو همچنــیتــروژنن

علـت  که رسد ه نظر میب. یافتیشافزایزاسانس علوفه ن
هـاي  تولیـد شـاخه  یشـی، رشـد رو یش، افـزا این موضوع

تر بوده اسـت  تولید چتر و گل بیشیشتر،چتردار بفرعی
درصد و عملکـرد اسـانس   یشمنجر به افزایتکه در نها

حســن زاده اول . یــدگردیشــیرويهــاحاصــل از انــدام
)Hasanzadeh Aval, 2007 (    در کشـت مخلـوط مـرزه و

Trifolium(یرانـی شبدر ا resopinatum (    بیـان نمـود کـه
ــ ــت   بیش ــطح را کش ــد س ــانس در واح ــرد اس ترین عملک

خالص مـرزه تولیـد کـرد و بـا افـزایش تـراکم مـرزه در        
حکشـــت مخلـــوط عملکـــرد اســـانس در واحـــد ســـط

حاضـر  یشآزمـا یجـه با نتموضوعینافزایش یافت که ا
.مطابقت دارد

کشت مخلوط بر عملکرد اسانس علوفهيهاو نسبتیتروژناثر متقابل سطوح ن-3شکل
Fig. 3. Interaction effect of nitrogen rates and intercropping ratios on forage essential oil yield

ینزمــينســبت برابــریشــتریننشــان داد کــه بیجنتــا
درصــد 50+درصــد جــو 50از کشــت مخلــوط ) 16/1(

در هکتــار بــه یلــوگرمک210یتــروژنبــا ســطح نیانــهراز
50یمارفقط دو تیشآزمایندر ا). 4جدول(دست آمد 
140و 210در دو سطح یانه،درصد راز50+ درصد جو 

بـاالتر از  ینزمـ ينسـبت برابـر  يدرهکتار دارایلوگرمک
بـودن  یامهعلتبه یادآن به احتمال زیلبودند و دلیک
ــ ــايیانآش ــوژه ــاوت در سیکیاکول ــب، تف ــتممناس یس

یجـه درنتیـاه هـر دو گ يو تفاوت در مورفولـوژ ايیشهر
به صـورت مناسـب   یاهانگيبرایطیستفاده از منابع محا

فـاق اتياحداقل رقابت برون گونهیطشراینبوده و در ا

یبـر تـک کشـت   یـب، ترکیـن ایـت افتاده اسـت و در نها 
کشـت مخلـوط جـو و    یدر بررسـ یجنتـا . ي داشـت برتر

مخلـوط، نسـبت   یمارهـاي تیشـتر نخود نشان داد که در ب
دهنــدهبــود کــه نشــان   22/1از یشبــینزمــيبرابــر

تـک  یطبا شرایسهدر مقایاهدو گینمخلوط ايسودمند
Hauggard-Nielson(است یکشت et al., 2001.(

گیري کلینتیجه
از مقایســه میــانگین بـا توجــه بــه نتــایج بـه دســت آمــده  

تیمارهـــا در خصـــوص کلیـــه صـــفات مـــورد بررســـی 
تــوانمــی، )نشــده اسـت ارائــهجـدول مقایســه میـانگین   (

درصد رازیانه100
درصد رازیانه25+درصد جو75
درصد رازیانه50+درصد جو50
درصد رازیانه75+درصد جو25
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اي جو و رازیانههاي مختلف کشت مخلوط علوفهنسبت برابري زمین در ترکیب-4جدول
Table 4. Land equivalent ratio values in different intercropping ratios of forage barley and fennel

نسبت برابري زمین
Land Equivalent Ratio

Treatmentsهاي آزمایشیتیمار
مجموع
Total

رازیانه
Fennel

جو
Barley

%100صفر نیتروژن+ جو 100%--- Barley+Zeronitrogen
Fennel+ Zeronitrogen%100صفر نیتروژن+ رازیانه 100%---

%75صفر نیتروژن+رازیانه% 25: جو0.790.190.675% Barley:25% Fennel+ Zeronitrogen
%50صفر نیتروژن+ رازیانه %50: جو 0.620.260.3650% Barley:50% Fennel+ Zeronitrogen
%25صفر نیتروژن+ رازیانه % 75: جو 0.770.550.2225% Barley:75% Fennel+ Zeronitrogen

%70100نیتروژن +  جو 100%--- Barley+70nitrogen
Fennel+ 70nitrogen%70100نیتروژن +  رازیانه 100%---

%7075نیتروژن + رازیانه % 25: جو % 0.940.130.8175 Barley:25% Fennel+ 70 nitrogen
%7050نیتروژن + رازیانه % 50: جو 0.870.360.5150% Barley:50% Fennel+ 70nitrogen
%7025نیتروژن + رازیانه % 75: جو 0.830.570.2525% Barley:75% Fennel+ 70nitrogen

%140100نیتروژن +  جو 100%--- Barley+140nitrogen
%140100نیتروژن +  رازیانه 100%--- Barley+140nitrogen

%14075نیتروژن + رازیانه % 25: جو % 0.920.080.8475 Barley:25% Fennel+ 140 nitrogen
%14050نیتروژن +رازیانه % 50: جو % 1.020.340.6750 Barley:50% Fennel+ 140nitrogen
%14025نیتروژن + رازیانه % 75: جو 0.90.560.3425% Barley:75% Fennel+ 140nitrogen

%210100نیتروژن +  جو 100%--- Barley+210nitrogen
%210100نیتروژن +  رازیانه 100%--- Barley+210nitrogen

%21075نیتروژن + رازیانه % 25: جو 0.980.110.8675% Barley:25% Fennel+ 210 nitrogen
%21050نیتروژن + رازیانه % 50: جو % 1.160.310.8350 Barley:50% Fennel+ 210nitrogen
%21025نیتروژن + رازیانه % 75: جو 0.960.650.3125% Barley:75% Fennel+ 210nitrogen

ازخشـک  عملکرد علوفـه  نتیجه گرفت که بیشینه مقدار 
ــارت ــد50یم ــو درص ــد50+ ج ــهرازدرص ــطح  یان ــا س ب
ــروژنن ــوگرمک210یت ــار یل ــد در هکت ــه دســت آم در .ب

میــزانمقــدار یشــینهبیــزعلوفــه نیفــیصــفات کیــابیارز
100یمـار هضـم مـاده خشـک از ت   یـت خام، قابلینپروتئ

در هکتـار  یلـوگرم ک210یتروژنبا سطح نیانهرازدرصد
حاصـل  درصـد  7/69، 7/25یـزان به میبترتهبیتروژنن

از ) درصـد 6/47(خـام علوفـه   یبـر فمیـزان ینبـاالتر . شد
در یلـوگرم ک70یتـروژن جو با سـطح ن درصد100یمارت

از ) درصـد 1/46(یسـلول هیـوار دمیـزان ینهکتار، باالتر
در یلوگرمک210یتروژنجو با سطح ندرصد100یمارت

ــاالتر ــار، بـ ــزانهکتـ ــودین میـ ــلولیـ ــاریاره سـ از يعـ
50+ جـو  درصـد 50یمـار از ت) درصد1/32(سلولزیهم

در هکتار، یلوگرمک140یتروژنبا سطح نیانهرازدرصد
ــاالتر ــزانب ــتر ین می ــد8/9(خاکس ــاراز ت) درص 100یم

میـزان ینو بـاالتر یتـروژن با سـطح صـفر ن  یانهرازدرصد
درصـد 75یمـار از ت) درصد19(محلول در آب يقندها
بـه دسـت   یتروژننربا سطح صفیانهرازدرصد25+ جو 

50از تیمــار یــزخــام نینپــروتئعملکــردبــاالترین.آمــد
210درصـد رازیانـه بـا سـطح نیتـروژن      50+ درصد جو 

ــل    ــار حاص ــوگرم در هکت ــدکیل ــاالت.ش ــزان و ب رین می
ــرد ــطح  عملک ــانس در س ــوگرمک210اس ــار یل در هکت

. بـه دسـت آمـد   یانـه رازدرصد100و در نسبت یتروژنن
یشمــؤثر در افــزایفــیاز نظــر صــفات کیبــه طــور کلــ

مخلـوط و  يهـا بـاالتر از نسـبت  یانـه علوفـه، راز یفیتک
در نتیجه بـا در نظـر گـرفتن    نسبت کشت جو خالص بود

کرد علوفه خشک و مجموع صـفات کیفـی   حداکثر عمل
درصد رازیانه با سـطح  50+ درصد جو 50علوفه، تیمار 

کیلوگرم در هکتار بهترین تیمار در شرایط 210نیتروژن 
.بود1391-92آزمایش حاضر در سال زراعی 
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Effect of nitrogen fertilizer application on forage yield and quality of barley
(Hordeum vulgare L.) and fennel (Foeniculum vulgare L.) intercropping

Kiani, S1., S.A. Siadat2, M.R. Moradi Telavat3, A.R. Abdali Mashhadi4

and M. Sare5

ABSTRACT
Kiani, S., S.A. Siadat, M.R. Moradi Telavat, A.R. Abdali Mashhadi and M. Sare. 2014. Effect of nitrogen rates on yield and

quality of forage in intercropping of barley (Hordeum vulgare L.) and fennel (Foeniculum vulgare L.). Iranian Journal of

Crop Sciences. 16(2):77-90. (In Persian).

To investigate the yield and quality of forage in mixed intercropped of barley and fennel, an experiment was

conducted as split plot using randomized complete blocks design with three replications at research farm of

Agriculture and Natural Resources University of Ramin, Iran, in 2012-2013. In this experiment four nitrogen

levels including 0, 70, 140 and 210 kg N. ha-1 were assigned to main plots and five levels of replacement ratios

of mixed intercropped (100% barley), (75% barley + 25% fennel), (50% barley + 50% fennel), (25% barley +

75% fennel), (100% fennel) were randomized in sub-plots. Results showed that the highest dry forage yield

(8271 kg.ha-1) and protein yield were obtained from 50% barley + 50% fennel and application of 210 kg N. ha-1.

The highest crude protein content and dry matter digestibility were obtained from 100% fennel and application

of 210 kg N. ha-1. The highest crude fiber was obtained from 100% barley and application of 70 kg N. ha-1, and

the highest cell wall observed in 100% barley and application of 210 kg N. ha-1. The highest cell wall without

hemicellulose was observed in 50% barley + 50% fennel and application of 140 kg N. ha-1. However, the highest

ash content obtained from no application of nitrogen and 100% fennel. The highest soluble sugars content

obtained from 75% barley + 25% fennel and no application of nitrogen. The highest essential oil content and

yield was obtained from application of 210 kg N. ha-1 and 100% fennel. According to the results, 50% barley +

50% Fennel in 210 kgN. ha-1 produced the maximum dry forage yield and quality, so was considered superior

treatment.

Key words: Crude fiber, Crude Protein, Delayed mixed cropping, Forage yield, Forage barley and Fennel.
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