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چکيده
کشت مخلوط با استفاده از عوامل زمان و مکان عالوه بر بهبود روشهای تولید از جنباه زیساتمحیطای و ساالمت انساان تاوان افا ایل تولیاد
محصوالت کشاورزی را دارا میباشد .بهمنظور بررسی اثر تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط گیاهان علوفهای یک ساله شامل :خلارLathyrus ( ،
 ،)sativus L.نخود علوفهای ( ،)Pisum avestum L.ماشک گل خوشهای ( )Vicia villosa L.و ماشاک مجااری ( Vicia paninica
 )L.بر عملکرد کمی و کیفی جو ( ،)Hordeum vulgare L.در قالب طرح پایه بلوک کامل تصاادفی در ساه تکارار در ایساتااه تحيیيااتی دیام
کردستان در سال زراعی  1392-93انجام گرفت .تیمارهای مورد بررسی ترکیبای از پانس ساطر تاراکم  300 ،250 ،200 ،150 ،100بوتاه در مترمربا
گیاهان علوفهای و چهار نسبت بذور این گیاهان ( 50 :50 ،75 :25 ،100 :0و  )0 :100در کشت مخلوط با جو بودناد .نتاایس نشاان داد کاه بیشاترین و
کمترین ميادیر عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب از تیمارهای کشت خالص جو و کشت خالص گیاه علوفهای با تراکم  100بوته در مترمرب به دسات
آمد .نسبتهای  75درصد نخود علوفهای 25+درصد جو در تراکم  250بوته در مترمرب و  50درصد ماشک گل خوشهای 50+درصد جو در تاراکم 300
بوته در مترمرب به ترتیب با  0/94و  0/86تن در هکتار بیشترین ميادیر پروتئین خام را دارا بودند .نسبتهای کشت  75درصد خلار 25+درصاد جاو در
تراکم 75 ،درصد نخود علوفهای 25+درصد جو در تراکم 50 ،درصد ماشک گل خوشهای 50+درصد جو در تراکم و  50درصد ماشک مجاری 50+درصد
جو در تراکم به ترتیب با  1/16 ،1/26 ،1/19و  1/13نسبت برابری زمین نسبت به سایر نسبتهای کشت برتری داشتند.

واژههای کليدی :عملکرد ،غالت ،کیفیت علوفه ،نسبت برابری زمین
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زمان و مکان داشته باشاد ( .)Lithourgidis et al., 2006از م ایاای
مهم کشت مخلوط مواردی مانند اف ایل تولید ،استفاده بیشتر از مناب
محیطی ،کنترل علفهای هرز و کاهل خسارت آفات و بیماریهاا را
میتوان نام برد .کشت مخلوط بياوالت و غاالت روشای متاداول در
کشاورزی سنتی کشورهای در حال توسعه به شمار مایآیاد .اساتفاده
مطلوب از مناب در دسترس و اف ایل کارایی زمین (

Dhima et al.,

 ،)2007تولیااد علوفااه باکیفی ات و اف ا ایل بهاارهوری (

Al-Masri,
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 ،)1998پایاداری عملکارد ( )Lithourgidis et al., 2011و کنتارل

 80 ،120و  100کیلااوگرم از بااذور ماشااک معمااولی ،ماشااک گاال

;Balabanli & Turk, 2006

خوشاهای و ماشاک مجااری و قاره داغ ( )Karadag, 2004مياادیر

 )Vasilakoglou et al., 2008از م ایای کشات مخلاوط بياوالت و

 80 ،80 ،100و  120کیلوگرم از بذور ماشک معمولی ،ماشک مجاری،

غالت در ميایسه با کشت خالص این گیاهان به شمار میرود .کشات

ماشک گل خوشاهای و خلار را باهترتیاب در کشات خاالص مبناای

مخلوط خلر ( )Lathyrus sativus L.و ماشک گل خوشهای ( Vicia

مطالعات کشت مخلوط قارار دادناد .توناا و اورک (

 )villosa L.با غالت ،بهویژه در مورد گونههایی که دارای ساقههاای

 )2007در ارزیابی کشت مخلوط ماشک معمولی با یوال( می ان باذر

& Tan

ماشک معمولی و یوال( را در کشات خاالص باهترتیاب  120و 180

.)Serin, 1996; Soya et al., 1996; Sebahttin et al., 2004

کیلوگرم در هکتار در نظر گرفت استفاده از گیاهان علوفهای یک ساله

کشت خلر و ماشک گل خوشهای باا جاو (،)Hordeum vulgare L.

در تناوب زراعی بهعنوان پشتوانه هر سیستم زراعای پایادار باهشامار

یااوال( ( ،)Avena sativa L.گناادم (،)Triticum aestivum L.

میآید.

آفاااات و علااافهاااای هااارز (

ضعیف هستند مفید بوده و از ورس آنها جلوگیری میکناد (

چاااودار ( )Secalem ontanum L.و تریتیکالااه (

Tuna & Orak,

Triticosecale

با کشت گیاهان علوفهای یکساله در سالهاای آیال دیامزارهاا،

 )wittmack L.ضامن حفاتات فی یکای بوتاههاا از خطار ورس ،در

عالوه بر کنترل فرسایل و حفاتات خااک و آب ،تيبیات بیولاويیکی

کنترل رشد علفهای هرز ،کاهل زمان رسیدگی و افا ایل عملکارد

نیتروين ،اف ایل مواد آلی ،بهبود خواص فی یکی و شایمیایی خااک و

بذور این گیاهاان باهدلیال جلاوگیری از خوابیادگی ما ثر مایباشاد

جبران بخشی از کمبود علوفه ،اساتفاده از کاود ساب حاصاله از ایان

Mueller & Troup-Kristensen, 2001; Ceglarek et al.,

گیاهان ضمن کااهل تياضاا بارای مصار( کودهاای شایمیایی ،در

 .)2004مخلوط علوفه غالت و بيوالت در ميایسه با مصار( خاالص

اف ا ایل بهاارهوری محصااوالت و گیاهااانی کااه متعاقااب آن کشاات

آنها از مواد معدنی ،پروتئینها ،ویتامینها و کربوهیدراتهاای کاافی

میگردد ،م ثر میباشد .با عنایت به اینکه تاکنون تحيیياات چنادانی

برخوردار بوده و بهدلیل ارزش غذایی باال ،رجحانپذیری بیشتری برای

در ارتباط با تأثیر کشت مخلوط و تراکم کشت بر خصوصیات علوفهای

دام دارد که این امر نيل مهمی را اف ایل فرآوردههای دامی ایفا می

خلر ،نخود علوفهای ( ،)Cicer arietinum L.ماشک گل خوشاهای و

نماید ( .)Serin et al., 1999در مطالعات یو و همکاران ( Yau et al.

ماشک مجاری ( ،)Vicia paninica L.در شرایط دیم در کشور انجام

 )2003که به مدت شل سال در شمال لبناان اجارا گردیاد ،در باین

نارفته و همچنین با در نظر گرفتن م ایای متعادد کشات مخلاوط در

گیاهان علوفه ای مورد بررسی در تناوب با کشت جو ،ماشک معماولی

بهبود کمیت و کیفیت عملکرد گیاهاان علوفاهای ،تحيیاخ حاضار باا

بهدلیل تولید بیشترین ميدار علوفه خشک و دانه ،مناسابتارین گیااه

هد( بررسی تأثیر تراکم بوته و نسبتهای مختلاف تاراکم بوتاه بار

Lithourgidis et

عملکرد کمی و کیفای علوفاه در زراعات مخلاوط گیاهاان علوفاهای

(

علوفهای معرفی گردید .لیسورگیدس و همکااران (

 )al., 2006مصر(  170کیلوگرم در هکتار باذر ماشاک معماولی در

یکساله با جو انجام گرفت.

کشت خالص را ،مبنای بررسیهای خود در نسبتهای کشت مخلاوط
بااا جااو و تریتیکالااه منظااور نمااود .قااره داغ ( )Karadag, 2004در
مطالعات خود ،کشت گیاهان علوفهای یکساله را جایا ینی مناساب،
برای تناوب رایس غاالت  -آیال در منااطخ خشاک و نیماهخشاک
دیمزارهای ترکیه معرفی که میتواند نيل مهمی را در جبران بخشی
از کمبود علوفه دام ایفا نماید.
استفاده از گیاهان علوفه ای یکساله در تناوب زراعای باهعناوان
پشتوانه هر سیستم زراعی پایدار به شمار مایآیاد .یوکلاو و همکااران
( )Yolcu et al., 2009ميادیر  100کیلوگرم از باذور خلار و ماشاک
معمولی ،صباح الدین و همکااران ( )Sebahttin et al., 2004مياادیر

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر تراکم بوته و نسبتهای مختلف تراکم بوته بر
عملکرد کمی و کیفای علوفاه در زراعات مخلاوط گیاهاان علوفاهای
یکساله با جو ،آزمایشی در ایستااه تحيیياتی دیام قااملو ،شاهر قاروه
استان کردستان انجام گرفت .در آزمایل چهاار گیااه علوفاهای خلار،
ماشک مجاری ،ماشک گل خوشهای و نخود علوفهای کشات گردیاد.
آزمایل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی باا  16تیماار در ساه
تکرار اجرا شد .تیمارهای مورد بررسی ترکیبی از پنس سطوح پنس سطر
تراکم  300 ،250 ،200 ،150 ،100بوته در مترمرب گیاهان علوفاهای
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و چهار نسبت کشت مخلوط تراکم بوته جو با ایان گیاهاان (،100 :0

توصااایههاااای بخااال خااااک و آب ( 80کیلاااوگرم کاااود اوره

 50 :50 ،75 :25و  )0 :100بودند .هر کرت آزمایشی شامل شل خط

( 120 ،)NH2CONH2کیلااااااوگرم دی آمونیااااااوم فساااااافات

پنسمتری به فواصل  20سانتیمتر و به مساحت شال مترمربا باود.

( 80 ،)(NH4)2HPO4کیلوگرم ساولفات پتاسایم (  ))K2SO4مصار(

برخی از خصوصیات فی یکی و شیمایی خاک محل آزمایل در جدول

گردید .ميادیر بذور مصرفی بر مبنای وزن صد داناه بارای هریاک از

 1آورده شده است .ميادیر کاود مصارفی بار اسااس آزماون خااک و

کرتهای آزمایشی محاسبه گردید.

جدول  -1برخی از خصوصيات فيزیکی و شيمایی خاک محل آزمایش
Table 1- Some physical and chemical properties of the soil in the experiment site

مس

آهن

روی

منيزیم

فسفر

پتاسيم

هدایت الکتریکی

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(دسیزمينس بر

کيلوگرم خاک)

کيلوگرم خاک)

کيلوگرم خاک)

کيلوگرم خاک)

کيلوگرم

کيلوگرم

متر)

خاک)

خاک)

Cu (mg.kg-

Fe (mg.kg-

Zn (mg.kg-

Mg (mg.kg-

P (mg.kg-

K

)1soil

)1soil

)1soil

)1soil

)1soil

(mg.kg)1soil

1.3

9.74

1.02

222.1

10.5

450

pH

بافت
Texture

ECe
)(dS.m-1

0.81

7.5

شنی لومی
Sandy lumi

 5/83یا ×6/25درصد نیتروين = درصد پروتئین خام

کشت بهصاورت پاایی ه و باا اساتفاده از رقام جاو پاایی ه آبیادر
(زودرس ،مياوم به تنل خشکی ،متحمل به سرما ،مياوم به ری ش ،دو

با ضرب ميادیر عملکرد علوفه خشاک در درصاد پاروتئین خاام،

ردیفه با متوسط ارتفاع  57سانتیمتر و وزن ه ار دانه بین  33الای 43

عملکرد پاروتئین خاام بارای هرکادام از تیمارهاا توساط رابطاه زیار

گرم) با تراکم کاشت  300بوتاه در مترمربا انجاام گرفات .برداشات

محاسبه شد (.)AOAC, 1980

علوفه تر زمانی که اولین غال(های گیاهان علوفهای بهخوبی توساعه

معادله ()2

یافته که در این زمان جو در مرحله شیری و ابتدای خمیری بود ،انجام

عملکرد علوفه خشک ×درصد پروتئین خاام = عملکارد پاروتئین

گردید .در زمان برداشت ،بوتههای  2ردیف میاانی باا رعایات فاصاله

خام

نیممتر از ابتدا و انتهای هر کرت بهعنوان اثار حاشایهای ،از ارتفااع 2

جهت ارزیابی م یت کشت مخلاوط برکشات خاالص از شااخص

سانتیمتری سطر زمین قط و وزن تر آنهاا تاوزین گردیاد .نموناه

نسبت برابری زمین  )LER(1بر اساس فرمول زیر استفاده به عمل آمد

آزمایشااهی از علوفه تر تیمارها به آزمایشااه منتيال و باه مادت 72

( .)Mead & Willey 1,980; Caballero et al., 1995

ساعت در آون  65درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس از تعیین درصد

معادله ()3

رطوبت آنها ،درصد ماده خشک و عملکارد علوفاه خشاک محاسابه

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

گردید ( .)AOAC, 1980از نمونههای مااده خشاک تیمارهاا ،جهات

 : Yabعملکرد گونه  aدر کشت مخلوط

تعیین ميادیر درصد نیتروين و پروتئین خاام اساتفاده گردیاد .پاس از

 : Yaaعملکرد گونه  aدر کشت خالص

تعیین درصد نیتروين هرکدام از گیاهان با استفاده از دستااه کجلادال

 : Ybaعملکرد گونه  bدر کشت مخلوط

( ،)Kejeltec Auto Analyzer 1030ميادیر درصد نیتاروين جاو در

 : Ybbعملکرد گونه  bدر کشت خالص

عدد  5/83و برای گیاهان علوفهای در عادد  6/25ضارب و باه ایان

تج یه و تحلیل دادهها با استفاده از نرماف ار  MSTAT-Cانجام و

ترتیب ميادیر درصد پروتئین خام با استفاده از رابطه زیر تعیین گردیاد

میاناینها با استفاده از آزمون دانکان در ساطر احتماال پانس و یاک

(.)AOAC, 1980

درصد ميایسه شدند.

معادله ()1

1- Land Equivalent Ratio
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چهار گیاه خلر ،ماشک گل خوشاهای ،ماشاک معماولی و مجااری در

نتایج و بحث

کشت مخلوط با جو متفاوت بود.

عملکرد علوفه تر

نتایس به دست آمده از تج یه واریانس داده ها (جدول  )2حاکی از
آن است که تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط خلر با جو ،بهطاور
معنیداری در سطر احتمال یک درصد ،عملکرد علوفه تر گیاه خلار را
تحت تأثیر قرار داد .همچنین نتایس بهدست آماده از تج یاه واریاانس
دادهها (جدول  )2نشان میدهد که تراکم بوتاه و نسابتهاای کشات
مخلوط نخود علوفهای با جو ،بهطور معنیداری در سطر احتمال یاک
درصد ،عملکرد علوفه تر گیاه نخود علوفهای ،ماشک گل خوشاهای و
ماشک مجاری را تحت تأثیر قرار داد.
بیشترین و کمترین ميادیر عملکرد علوفه تر را باهترتیاب کشات
خالص جو و کشت خالص خلر در ترکم  100بوته در مترمرب به خاود
اختصاص دادند (جدول  .)3در ميایسه نسابتهاای مشاابه تیمارهاای
متعلخ به کشت مخلوط جاو  +خلار باا افا ایل تاراکم خلار ،مياادیر
عملکرد علوفه تر نی اف ایل نشان داد .بهطوریکه بیشاترین مياادیر
عملکرد علوفه تراز تراکمهای خلر در سطوح  250بوته در مترمربا و
 300بوته در مترمرب حاصل شدند (جدول  .)3ميایسه میاناین دادهها
نشان داد که بیشترین و کمترین ميادیر عملکرد علوفه تر بهترتیاب در
کشت مخلوط  %75نخود علوفهای %25 +جو و کشت خاالص نخاود
علوفه ای در ترکم  100بوته در مترمرب مشااهده گردیاد (جادول .)4
همچنین بیشترین و کمترین ميادیر عملکارد علوفاه تار باهترتیاب از
تیمارهای کشت خالص جو و کشت خالص ماشک گال خوشاهای باا
تراکم  100بوته در مترمرب بهدست آمد (جدول  .)5نتایس ،گویاای آن
است که بیشترین و کمترین ميادیر عملکارد علوفاه تار باهترتیاب از
تیمارهای کشت مخلوط  %50مجاری  %50 +جو با تاراکم  100بوتاه
در مترمرب و کشت خالص ماشاک مجااری باا تاراکم  150بوتاه در
مترمرب به دست آمد (جدول .)6
نتایس مطالعه دوساله آل باایرا و همکااران (
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 )2004روی ارزیااابی عملکاارد کماای و کیفاای گیاهااان ماشااک گاال
خوشهای ،ماشک مجاری و ماشک معمولی در کشت خالص و مخلوط
با تریتیکاله ،نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد علوفاه تار باه-
ترتیب از کشت ماشک گل خوشهای با  30تن در هکتار و مجاری باا
 25تن در هکتار حاصل شد .در یک تحيیخ دیار که توساط قاره داغ
( )Karadag, 2004انجام گرفت ،دامنه تغییارات عملکارد علوفاه تار

عملکرد علوفه خشک

نتایس تج یه واریانس دادهها نشاان مایدهاد کاه تاراکم بوتاه و
نسبتهای کشت مخلوط خلر با جو ،عملکرد علوفه خشاک خلار را در
سطر احتمال یک درصد تحت تأثیر قارار داد (جادول  .)2بیشاترین و
کمترین ميادیر عملکرد علوفه خشک بهترتیب از کشت خاالص جاو و
کشت خالص خلر با تراکم  100بوته در مترمرب بهدست آماد (جادول
 .)3بین تراکمهای مختلف کشت خالص خلر از نظار عملکارد علوفاه
خشک ،تفاوت معنیدار مشاهده ناردید .تراکم با نسابتهاای مشاابه
اختالط بذور ،میاناین عملکرد علوفه خشک حاصل از کشت مخلاوط،
تفاوت معنیداری را در سطر احتمال یک درصد با کشت خالص ایان
گیاه در تراکمهای مشابه نشان داد .میاناین عملکارد علوفاه خشاک
حاصل از نسبت کشت  %75خلر  %25 +جو در تراکمهای ،150 ،100
 250 ،200و  300بوته در مترمربا و در نسابت کشات  %50خلار +
 %50جو بیشتر از کشت خالص این گیاه در تاراکم هاای مشاابه باود
(جدول  .)3بر اساس نتایس جدول تج یه واریانس دادههاا (جادول ،)2
تیمارهای آزمایشی بهطور چشمیاری عملکارد علوفاه خشاک نخاود
علوفهای ،ماشک گل خوشهای و ماشک مجاری را تحات تاأثیر قارار
دادند .نتایس نشان داد که بیشترین و کمترین مياادیر عملکارد علوفاه
خشک بهترتیب از کشت مخلوط  %50نخاود علوفاهای %50 +جاو و
کشت خالص نخود علوفهای حاصل شد (جدول .)4بهطوریکه کشات
مخلوط  %50نخود علوفهای %50 +جو باعث افا ایل  127درصادی
عملکرد علوفه خشک نسبت به کشات خاالص نخاود علوفاهای شاد
(جدول.)4
بهطوریکه در جدول  5مشاهده مایگاردد بیشاترین و کمتارین
ميادیر عملکرد علوفه خشک بهترتیب از کشت خاالص جاو و کشات
خالص ماشک گل خوشهای با تراکم  100بوتاه در مترمربا مشااهده
شد .کشت مخلوط  %50ماشک گل خوشهای  %50+جو باعث اف ایل
 158درصدی عملکرد علوفه خشک نسبت به کشات خاالص ماشاک
گل خوشه ای در تراکم کاشت  300بوته در مترمرب گردید .همچناان
که در جدول  6مشاهده میگردد بیشترین و کمترین مياادیر عملکارد
علوفه خشک بهترتیب از کشت مخلوط  %50ماشک مجاری %50+جو
و کشت خالص ماشک مجاری با تراکم  100بوته در مترمرب حاصال
شدند (جدول .)6
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جدول  -3مقایسه ميانگين تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط خلر با جو بر ميانگين عملکرد علوفه تر ،علوفه خشک ،نسبت برابری زمين و
عملکرد پروتئين خام
Table 3- Effect of seed rate and the ratio of green pea intercropping with barley on forage yield, dry matter, LER and crude
protein yield

عملکرد

عملکرد علوفه

پروتئين خام

نسبت برابری

(تن در هکتار)

خشک

زمين

(تن در هکتار)

Crude
protein yield
)(t.ha-1
0.44h
0.41j
0.39l
0.52d
0.48f
0.55b
0.40k
0.43i
0.43i
0.54c
0.46g
0.61a
0.50e
0.48f
0.61a
0.41j

LER

Dry matter
)(t.ha-1

1.00ab
0.75c
0.72c
1.00ab
1.00ab
0.95b
0.85c
1.00ab
0.84c
0.94b
1.00ab
1.11a
0.96b
1.00ab
1.19a
0.87c

2.02e
5.74cd
5.71cd
9.48a
2.1e
7.09bc
6.64bcd
2.19e
5.34d
7.49b
2.11e
7.92b
7.77b
2.25e
7.28bc
6.35bcd

عملکرد علوفه تر

نسبتهای تراکم بوته

تراکم بوته در

(تن در هکتار)

Plant density ratios

مترمربع

Fresh yield
)(t.ha-1
*6.22e
10.81d
13.43bcd
18.56a
6.10e
14.40bc
13.65bcd
6.42e
10.48d
14.59bc
5.58e
16.6ab
12.73cd
6.07e
14.44bc
13.19bcd

Plant density
m2
Greenpea %100
Barley %25 + Greenpea %75
Barley %50 + Greenpea %50
Barley %100
Greenpea %100
Barley %25 + Greenpea %75
Barley %50 + Greenpea %50
Greenpea %100
Barley %25 + Greenpea %75
Barley %50 + Greenpea %50
Greenpea %100
Barley %25 + Greenpea %75
Barley %50 + Greenpea %50
Greenpea %100
Barley %25 + Greenpea %75
Barley %50 + Greenpea %50

 100درصد خلر
 75درصد خلر  25+درصد جو
 50درصد خلر  50+درصد جو
 100درصد جو
 100درصد خلر
 75درصد خلر  25+درصد جو
 50درصد خلر  50+درصد جو
 100درصد خلر
 75درصد خلر  25+درصد جو
 50درصد خلر  50+درصد جو
 100درصد خلر
 75درصد خلر  25+درصد جو
 50درصد خلر  50+درصد جو
 100درصد خلر
 75درصد خلر  25+درصد جو
 50درصد خلر  50+درصد جو

100
100
100
150
150
150
200
200
200
250
250
250
300
300
300

*میاناینهای دارای حداقل یک حر( مشترک فاقد اختال( آماری معنیدار به روش دانکن در سطر احتمال  %5میباشند.
*Means with the same letter for each stage are not significantly different based on Duncan’s Multiple Range test; P≤0.05.

اف ایل محصول کشت مخلوط در ميایسه با کشت خالص را مای

در مخلوط ذرت ( )Zea mays L.و لوبیا ()Phaseolus vulgaris L.

توان به تفاوت در سیستم ریشاه ایان گیاهاان و اساتفاده مطلاوب از

نسبت برابری زمین بیل از واحد بوده ،ولی هناامی که از غادههاای

شرایط محیطی نسبت داد .کشت گیاه جاو باا ریشاههاای ساطحی و

تيبیت نیتروزن در لوبیا جلوگیری به عمل آمد هر دو گیاه برای جاذب

افشان در مجاورت گیاهان علوفه ای که دارای ریشههای عمیخ مای-

نیتروين با یکدیار رقابت کرده و ميدار نسبت براباری زماین از یاک

باشد که این امر موجب میشود ریشه این گیاهان در طبيات مختلاف

کمتر گردید .نتاایس حاصال از ایان تحيیاخ باا نتایجیوسال و آوسای

خاک پراکنده شده و در مجموع آب و ماواد غاذایی بیشاتری از یاک

()Yucel & Avci, 2009؛ وآتیس و همکاران)Atis et al., 2012( ،

حجم معینی از خاک جذب گردد .تيبیت بیولاويیکی نیتاروين توساط

مطابيت دارد .این محييین اف ایل عملکرد علوفه خشک در تیمارهای

ریشههای گیاهان علوفهای یکای دیاار از عوامال ما ثر در افا ایل

کشت مخلوط را به کارایی باال در استفاده مطلوب از شرایط محیطی و

کارایی کشت مخلوط این گیاهان بهشمار میآید .بهطوریکه میتاوان

مناب قابل در دسترس نسبت دادند.

گفت گیاهان خلر ،نخود علوفاهای ،ماشاک گال خوشاهای و ماشاک

قرهداغ ( )Karadag, 2004در آزمایشای عملکارد علوفاه و داناه

مجاری در کشت مخلوط از نیتروين اتمسافر و گیااه جاو از نیتاروين

چهار گیاه خلر ،ماشک گل خوشهای ،ماشک معماولی و مجااری را در

موجود در خاک استفاده نموده و به ایان ترتیاب از نظار جاذب ماواد

کشت مخلوط با جو به مدت دوسال ( )2001 -2003مورد بررسی قرار

غدایی بهعنوان مکمل یکدیار عمل نمودهاند.

داد .در نتایس حاصل ،عملکرد گیاهان علوفهای در کشت مخلاوط باه-

مظاهری ( )Mazaheri, 1993در مطالعات خود بیان نمود ،اگرچه

شدت تحت تأثیر گیاه جو قرار گرفت بهطوریکه درصد سهم عملکرد
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بررسی خصوصیات علوفهای کشت مخلوط جو...

واقعی گیاهان علوفهای از کل عملکرد علوفه خشک ،به مراتب کمتار
از عملکرد پیل بینی بود .لیتورگیدس و همکاران (

Lithourgidis et

معمولی در کشت خالص و مخلوط با گندم و جو آزمایشی را به مادت
دو سال ( )2003-2005در شرایط اقلیمی شمال یونان اجرا نمودند.

 ) al., 2007جهات ارزیاابی عملکارد کمای و کیفای علوفاه ماشاک
جدول  -4مقایسه ميانگين تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط علوفه تر نخود علوفهای با جو بر ميانگين عملکرد علوفه تر ،علوفه خشک ،نسبت
برابری زمين و عملکرد پروتئين خام
Table 4-Effect of plant density and seed ratio of chickpea intercropped with barley on forage yield, dry matter, LER and
crude protein yield and LER

عملکرد پروتئين خام
(تن در هکتار)

عملکرد علوفه خشک
نسبت برابری زمين

(تن در هکتار)

Crude protein yield
)(t.ha-1

LER

Dry matter
)(t.ha-1

0.52defg

1.00ab

2.55f

عملکرد علوفه
تر
(تن در هکتار)

نسبتهای تراکم بوته

تراکم بوته در

Plant density ratio

مترمربع
Plant
density per
m2

Forage yield
)(t.ha-1
*6.99g

Field pea %100

 100درصد نخود علوفه ای

0.60cd

0.82c

7.5abc

13.44abcd

%25 + Field pea %75

0.48defg

1.05ab

7.21bc

13.38abcd

0.41g

1.00ab

8.46a

15.17a

 75درصد نخود علوفه ای
 25+درصد جو
 50درصد نخود علوفه ای
 50+درصد جو
 100درصد جو

-

0.47efg

1.00ab

3.12ef

8.12fg

Field pea %100

 100درصد نخود علوفه ای

150

0.71bc

1.09ab

7.79ab

15.45a

%25 + Field pea %75

0.53defg

0.96b

6.69bc

12.43bcde

0.75b

1.00ab

3.59ef

11.81de

Barley
%50 + Field pea %50
Barley
Field pea %100

 75درصد نخود علوفه ای
 25+درصد جو
 50درصد نخود علوفه ای
 50+درصد جو
 100درصد نخود علوفه ای

0.59cde

1.26a

5.53d

10.21ef

%25 + Field pea %75

0.55def

1.13a

7.04bc

13.61abcd

0.78b

1.00ab

3.15ef

7.93fg

Barley
%50 + Field pea %50
Barley
Field pea %100

 75درصد نخود علوفه ای
 25+درصد جو
 50درصد نخود علوفه ای
 50+درصد جو
 100درصد نخود علوفه ای

0.94a

1.21a

7.75ab

14.73ab

%25 + Field pea %75

0.46fg

0.90b

5.69d

13.96abcd

0.80b

1.00ab

3.73e

8.61fg

Barley
%50 + Field pea %50
Barley
Field pea %100

 75درصد نخود علوفه ای
 25+درصد جو
 50درصد نخود علوفه ای
 50+درصد جو
 100درصد نخود علوفه ای

0.57def

0.93b

6.52cd

12.23cde

%25 + Field pea %75

0.56def

1.03ab

8.51a

14.42abc

 75درصد نخود علوفه ای
 25+درصد جو
 50درصد نخود علوفه ای
 50+درصد جو

Barley
%50 + Field pea %50
Barley
Barley %100

Barley
%50 + Field pea %50
Barley

100
100
100

150
150
200
200
200
250
250
250
300
300
300

*میاناینهای دارای حداقل یک حر( مشترک فاقد اختال( آماری معنیدار به روش دانکن در سطر احتمال  %5میباشند.
*Means with the same letter for each stage are not significantly different based on Duncan’s Multiple Range test; P≤0.05.

نتایس حاصل از تحيیخ نشان داد که عملکرد علوفه تر و خشک در

فتوسنت ی ( 1)PARو همچنین جذب بااالتر عناصار غاذایی و آب در

شرایط کشت مخلوط اف ایل پیدا کرد .جذب بیشتر تشعشاعات فعاال

کشت مخلوط میتواند دلیال اصالی افا ایل وزن خشاک در کشات
1- Photosynthetic Active Radiation
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مخلوط نسبت به کشت خالص باشد .همچنین اف ایل عملکرد مااده

( )Caballero et al., 1995و اصااالن و گاال کاان( ،

خشک در کشت مخلوط نسبت به تککشتی را میتاوان باه افا ایل

)Gulcan, 1996؛ و باس باگ و همکااران)Basbag et al., 1999( ،

فراهمی نیتروين از طریخ تيبیت زیستی نیتاروين توساط خلار ،نخاود

مطابياات داشاات .محييااان اخیاار ،نساابت کشاات  %50بيااوالت

علوفه ای ،ماشک گل خوشه ای و ماشک مجاری نسبت داد .از آنجاا

علوفهای %50+غالت دانه ری را جهت کشت مخلوط توصیه نمودند.

& Aslan

که نیتروين یکی از عناصر غذایی م ثر بر میا ان فعالیات آنا یمهاای

از نظر رقابت چنین استنباط میشود که گونههای مختلف گیااهی

فتوست ی و در نتیجه می ان تجم ماده خشک گیاهان است ،بناابراین

در مجاورت یکدیار برای جذب عنصر بخصوصی رقابت نمینمایند یا

حضور خلر ،نخود علوفهای ،ماشک گل خوشهای و ماشک مجاری در

بهعبارت دیار ،اثر رقابت برون گونهای مساوی و یاا کمتار از رقابات

کنار جو به اف ایل تجم ماده خشک کل در کاانوپی کشات مخلاوط

درون گونهای است .در چنین حالتی گیاهان نه تنها با یکدیار رقابات

منجر شده است.

نمینمایند بلکه مکمل یکدیار هم هستند .باهعلات اساتفاده ما ثر از
مناب موجود ،می ان کمیت و کیفیت در کشت مخلوط اف ایل مییابد.

نسبت برابري زمين ()LER

جذب بیشتر تابل فعال فتوسنت ی ،آب و تيبیت بیولويیک نیتروين در

میاناین ميادیر نسبت برابری زمین ،در تیمارهاای نسابت تاراکم

کشت مخلوط میتواند دلیل اصالی افا ایل عملکارد آن نسابت باه

بوته  %75خلر %25 +جو با تراکم های  150و  250بوته در مترمرب و

کشت خالص باشد بهعبارت دیار ثبات تولید در کشت مخلوط بیشاتر

همچنین نسبت تراکم بوته  %50خلر %50+جو با تراکمهای 200100

است .در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص از آب و مناب به طاور

و  300بوته در مترمرب بیل از عدد یک بوده که بیانار م یت کشات

مطلوبتری استفاده میشود و عملکرد بیشتری تولید میکنند.

مخلوط این دو گیاه نسبت به تککشتی آنها از نظر میاناین عملکرد
علوفه خشک میباشد (جدول  .)3همچنین در تیمارهای نسبت تاراکم

پروتئين خام

بوته  %75نخود علوفهای  %25 +جو با تراکمهای  150و  200بوته در

تجم پروتئین خام در بافتهای گیاهی یکی از مهمترین ویژگی-

مترمرب و در نسبت تراکم بوته  %50نخاود علوفاهای  %50 +جاو باا

های کیفی گیاهان علوفهای بوده که همواره برای ارزیابی کیفی علوفه

تراکمهای  200 ،100و  300بوته در مترمرب مياادیر نسابت براباری

بهویژه در سیستم کشت مخلوط مورد استفاده قرار میگیارد (

زمین بیل از عدد یک میباشد که بیانار م یت کشت مخلوط این دو

 .)et al., 2009نتایس حاصل از تج یاه واریاانس دادههاا ،گویاای آن

گیاه نسبت به تککشتی آنها از نظر میاناین عملکرد علوفه خشاک

است که بین سطوح مختلف تراکم بوته و نسبتهای کشات مخلاوط

میباشد (جدول .)4

خلر و ماشک مجاری با جو از لحاظ پروتئین خام اخاتال( معنایداری

Yolcu

نتایس بهدست آمده از این تحيیاخ نشاان داد کاه مياادیر نسابت

وجود نداشت (جدول  .)2در حالیکاه ساطوح مختلاف تاراکم بوتاه و

برابری زمین ،در تراکمهای  100و  150بوتاه در مترمربا باا نسابت

نسبتهای کشت مخلوط نخود علوفهای و ماشک گل خوشهای با جو،

تراکم بوته  %75ماشک گل خوشهای %25 +جو و تاراکم هاای ،100

عملکرد پروتئین خام را بهطور معنیداری بهترتیب در ساطر احتماال

 200و  300بوته در مترمرب با نسبت تراکم بوتاه  %50ماشاک گال

یک و پنس درصد تحت تأثیر قرار دادند (جدول  .)2کشت مخلاوط 75

خوشه ای %50+جو بیل از عدد یک میباشد که بیانار م یت کشات

درصد نخود علوفهای  25 +درصد جو در تراکم  250بوته در مترمربا

مخلوط این دو گیاه نسبت به تککشتی آنها از نظر میاناین عملکرد

باعث اف ایل  129درصدی عملکرد پروتئین خاام نسابت باه کشات

علوفه خشک میباشد (جدول  .)5میاناین ميادیر نسبت برابری زماین

خالص جو گردید (جدول  .)4همچنین ميایسه میاناین دادههاا حااکی

نشااان داد کااه در تیمارهااای نساابت تااراکم بوتااه  %50ماشااک

از آن است که بیشترین و کمترین ميادیر عملکرد پاروتئین خاام باه-

مجاری %50+جو با تراکمهای  100و  150بوته در مترمربا بایل از

ترتیب از نسبت کشت  %50ماشک گل خوشهای %50+جو در تاراکم

عدد یک بوده که بیانار م یت کشت مخلوط این دو گیااه نسابت باه

 300بوته در متر مرب و کشت خالص ماشک گل خوشهای در تاراکم

تککشتی آنها از نظر میاناین عملکرد علوفه خشک میباشد (جدول

 100بوته در مترمرب بهدست آمد (جدول .)5

 .)6نتااایس حاصاال از ایاان بررساای ،بااا نتااایس کابااایرو و همکاااران
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جدول  -5مقایسه ميانگين تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط علوفه تر ماشک گل خوشهای با جو بر ميانگين عملکرد علوفه تر ،علوفه خشک،
نسبت برابری زمين و عملکرد پروتئين خام
Table 5- Mean comparisons of plant density and seed ratio of hairy vetch intercropped with barley on forage yield, dry
matter, LER and crude protein yield
عملکرد علوفه
تراکم بوته در
عملکرد علوفه تر
عملکرد پروتئين خام
نسبتهای تراکم بوته
نسبت برابری
خشک
مترمربع
هکتار)
در
(تن
(تن در هکتار)
Plant density ratios
زمين
(تن در هکتار)
Plant
Forage yield
)(t.ha-1

Crude protein yield
)(t.ha-1

LER

Dry matter
)(t.ha-1

0.33h

1.00

1.55d

*5.02f

0.61cd

1.02ab

6.58bc

15.28bc

0.69b

1.08a

6.17c

17.69b

0.61c

1.00b

9.28a

21.06a

0.43g

1.00b

2.11d

6.54ef

0.64bc

1.15a

6.95bc

17.36bc

0.51fg

0.94bc

7.42bc

15.36bc

0.50fg

1.00b

2.37d

7.6ef

0.53ef

1.00b

6.36bc

15bcd

0.53def

1.10a

7.74b

17.17bc

0.58cdef

1.00b

2.77d

7.73ef

0.51fg

0.89c

6.05c

12.41d

0.60cde

0.95bc

7.39bc

16.16bc

0.61cd

1.00b

2.89d

8.7e

0.50fg

0.92bc

6.43bc

14.55cd

0.86a

1.16a

7.47bc

17.62b

density per
m2

Hairy %100
vetch
Hairy vetch %75
Barley %25 +
Hairy vetch %50
Barley %50 +
Barley %100
Hairy %100
vetch
Hairy vetch %75
Barley %25 +
Hairy vetch %50
Barley %50 +
Hairy %100
vetch
Hairy vetch %75
Barley %25 +
Hairy vetch %50
Barley %50 +
Hairy %100
vetch
Hairy vetch %75
Barley %25 +
Hairy vetch %50
Barley %50 +
Hairy %100
vetch
Hairy vetch %75
Barley %25 +
Hairy vetch %50
Barley %50 +

 100درصد ماشک گل خوشهای
 75درصد ماشک گل خوشهای 25+
درصد جو
 50درصد ماشک گل خوشهای 50+
درصد جو
 100درصد جو
 100درصد ماشک گل خوشهای
 75درصد ماشک گل خوشهای 25+
درصد جو
 50درصد ماشک گل خوشهای 50+
درصد جو
 100درصد ماشک گل خوشهای
 75درصد ماشک گل خوشهای 25+
درصد جو
 50درصد ماشک گل خوشهای 50+
درصد جو
 100درصد ماشک گل خوشهای
 75درصد ماشک گل خوشهای 25+
درصد جو
 50درصد ماشک گل خوشهای 50+
درصد جو
 100درصد ماشک گل خوشهای
 75درصد ماشک گل خوشهای 25+
درصد جو
 50درصد ماشک گل خوشهای 50+
درصد جو

100
100
100

150
150
150
200
200
200
250
250
250
300
300
300

*میاناینهای دارای حداقل یک حر( مشترک فاقد اختال( آماری معنیدار به روش دانکن در سطر احتمال  %5میباشند.
*Means with the same letter for each stage are not significantly different based on Duncan’s Multiple Range test; P≤0.05.

بهطوریکه کشت  %50ماشک گل خوشهای %50+جو در تاراکم

ناشی شده باشد .مکانیسمهای احتمالی انتيال نیتروين از لاوم به گیاه

 300بوته در مترمرب باعث اف ایل  40درصدی عملکرد پروتئین خام

مجاور در کشت مخلوط عبارت از تراوش مستيیم ،پوستاندازی گرهها

نسبت به کشت خالص ماشک گل خوشهای گردید (جادول  .)5علات

و پوسیدگی ریشهها ،شستشوی برگی و تج یه برگهای ریخته شاده

این اف ایل میتواند از قدرت تيبیت نیتروين بیشاتر در خااک توساط

است (.)Marschner, 2003

گیاه لاوم و بهبود شرایط محیطی مناسب تر برای ج ء دیار مخلاوط
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 نسبت، علوفه خشک، مقایسه ميانگين تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط علوفه تر ماشک مجاری با جو بر ميانگين عملکرد علوفه تر-6 جدول
برابری زمين و عملکرد پروتئين خام در منطقه تحت بررسی
Table 6- Mean comparisons of plant density and plant density ratio of hungarian vetch intercropped with barley on forage
تراکم بوته در
مترمربع

yield, dry matter, LER and crude protein yield
نسبتهای تراکم بوته
عملکرد علوفه خشک عملکرد علوفه تر
Plant density ratios
)(تن در هکتار
)(تن در هکتار

Plant density
per m2
100

100

100

150

150

150

200

200

200

250

250

250

300

300

300

 درصد ماشک100
مجاری
 درصد ماشک75
 درصد25+ مجاری
جو
 درصد ن ماشک50
 درصد50+ مجاری
جو
 درصد جو100
 درصد ماشک100
مجاری
 درصد ماشک75
 درصد25+ مجاری
جو
 درصد ن ماشک50
 درصد50+ مجاری
جو
 درصد ماشک100
مجاری
 درصد ماشک75
 درصد25+ مجاری
جو
 درصد ن ماشک50
 درصد50+ مجاری
جو
 درصد ماشک100
مجاری
 درصد ماشک75
 درصد25+ مجاری
جو
 درصد ن ماشک50
 درصد50+ مجاری
جو
 درصد ماشک100
مجاری
 درصد ماشک75
 درصد25+ مجاری
جو
 درصد ن ماشک50
 درصد50+ مجاری
جو

Forage yield
(t.ha-1)

Dry matter
(t.ha-1)

Hungarian %100
vetch

7.05i*

Hungarian %75
Barley %25 + vetch

نسبت
برابری زمين

عملکرد پروتئين خام (تن در
)هکتار

LER

Crude protein yield
(t.ha-1)

2.35g

1.00ab

0.49k

16.27c

8.54b

0.95b

0.70d

Hungarian %50
Barley %50 + vetch

19.45a

10.55a

1.13a

0.77a

Barley %100

18.07b

9.97a

1.00ab

0.57g

Hungarian %100
vetch

6.61i

2.72g

1.00ab

0.52j

Hungarian %75
Barley %25 + vetch

14.15def

8.28b

0.91b

0.73b

Hungarian %50
Barley %50 + vetch

14.19def

6.83de

1.07a

0.73b

Hungarian %100
vetch

7.57hi

2.65g

1.00ab

0.56h

Hungarian %75
Barley %25 + vetch

14.07def

7.03cde

0.89c

0.71c

Hungarian %50
Barley %50 + vetch

13.07ef

7.44cd

0.82c

0.55i

Hungarian %100
vetch

7.48hi

2.64g

1.00ab

0.52j

Hungarian %75
Barley %25 + vetch

12.91f

6.63e

0.79c

0.68e

Hungarian %50
Barley %50 + vetch

14.32de

7.81bc

0.87c

0.70d

Hungarian %100
vetch

8.39gh

2.51g

1.00ab

0.46m

Hungarian %75
Barley %25 + vetch

9.28g

5.51f

0.67d

0.48l

Hungarian %50
Barley %50 + vetch

14.39d

7.47cd

0.93b

0.58f

. میباشند%5 *میاناینهای دارای حداقل یک حر( مشترک فاقد اختال( آماری معنیدار به روش دانکن در سطر احتمال
*Means with the same letter for each stage are not significantly different based on Duncan’s Multiple Range test; P≤0.05.
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 اگرچه در بیشتر موارد کشات خاالص جاو عملکارد علوفاه.دست آمد

نتایس تحيیيی نشان داد که کشت مخلوط نخود با گنادم در تماام

، باا ایان وجاود،خشک بیشتری را نسبت به سایر تیمارهاا را دارا باود

 و عملکرد شده اساتLER تیمارها سبب اف ایل نسبت برابری زمین

علوفه مخلوط جو با گیاهان علوفهای بهدلیل تعادل بهتر عناصر غذایی

.)Jahansooz et al., 2007( که با نتایس این آزماایل مطابيات دارد

و همچنین می ان پروتئین خام بیشاتر نسابت باه کشات خاالص جاو

) اتهاار داشاتند کاهKrause & Krause, 2003( کراوس و کراوس

 همچنین در بیشتر موارد برتری کشت مخلوط جو.ترجیس داده میشود

 حدود دو هفته بعد از جوانهزنی،تيبیت بیولويیکی نیتروين در گیاه خلر

با گیاهان علوفهای با توجه باه نسابت براباری زماین بیشاتر از یاک

(آغاز و بیشترین ميدار تيبیت در مرحله شروع گلدهی تا تشکیل غال

+ گیااه علوفاهای%75  بنابراین نسبتهای تراکم بوته.مشاهده گردید

90-200  دامنه تغییارات تولیاد نیتاروين در ایان گیااه.اتفا میافتد

 جو از نظر عملکرد علوفه خشک%50+ گیاه علوفهای%50  جو و%25

 درصاد نیتاروين80 کیلوگرم در هکتاار گا ارش گردیاده کاه حادود

 بهدلیل غالب بودن گیاه جاو در رقابات.و پروتئین خام توصیه میشود

.تولیدی در اندام های هوایی گیاه ذخیره میشود

با گیاهان علوفه ای و همچنین برای دستیابی به ترکیب علوفه متعادل
%75  بهتر اسات از نسابت کشات،از نظر عناصر غذایی مورد نیاز دام
. جو در شرایط دیم استفاده گردد%25 + گیاه علوفهای
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 بوته در متر مربا باه100 جو و کشت خالص گیاه علوفهای با تراکم
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Introduction
Cereals and legumes are considered as important forage crops, because of their nutritional value, especially
protein content in legumes and crude fiber in cereals. Intercropping may be a useful strategy to grow crops
simultaneously, offering to improve resource utilization such as solar radiation, nutrients and water during
growth and development. This is also an important method for sustainable crop production, particularly when
inputs are limited. Higher yields have been documented for intercropping of beans and maize , barley and peas,
oats and vetches wheat and peas, and wheat and beans. Using time and space, in addition, improving plant
production methods in terms of environmental and human health, intercropping can increase agricultural
production. In order to increasing soil fertility and improving plant growth and quality, in medicinal plants
cultivation, elimination or reduction of chemical fertilizers, is very important. In terms of competition, this
means that the components are not competing for the same ecological niches and then the interspecific
competition is weaker than the intraspecific competition for a given factor. Intercrops can be more effective than
sole crops in preempting resources used by weeds and suppressing weed growth, because complementary
patterns of resource use and facilitative interactions between intercrop components can lead to a greater capture
of light, water, and nutrients. Several indices such as land equivalent ratio (LER), time equivalent ratio (ATER),
and relative value total (RVT), land utilization efficiency (LUE), relative crowding coefficient (K), and
aggressivity (A) are used to describe the competition and the economic advantage of intercropped plants.

Materials and Methods
In order to study the effect of plant density and intercropping ratio of annual forage legumes includes: grass
pea (Lathyrus sativus L.), field pea (Pisum avestum L.), hairy vetch (Vicia villosa L.) and hungarian vetch (Vicia
pannonica L.) on quantitative and qualitative barley performance in a randomized complete block design with
three replications were conducted in Kurdistan Agricultural Research (Sanandaj) stations under rainfed condition
during 2013 growing season. The treatments included five levels of legume seed densities (100, 150, 200, 250,
300 plant.m-2) and four seeding ratios (100% legume, 75% legume + 25% barley, 50% legume + 50% barley and
100% barley).In this experiment, fresh forage yield, dry matter, crude protein yield and land equivalent ratio
(LER) were recorded. The crops were managed according to organic farming practices without pesticide or
fertilizer use. No mechanical weeding was performed after sowing. Combined analysis of variance was
performed using SAS version 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) (SAS Institute Inc. 1988). Means of the
treatments were compared, using Generalized Linear Model (GLM) method and the least significant difference
(LSD) test at the 5% probability level. The data showed normal distribution and no transformation was required.

Results and Discussion
Results showed that the highest and lowest fresh forage yield and dry matter yield were obtained from pure
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barley and pure legumes in 100 plant.m2 seed density, respectively. Intercropping ratio of 75% field pea+ 25%
barley at 250 plant.m-2 density and 50% hairy vetch+ 50% barley at 300 plant.m-2 density with 0.94 and 0.86
t.ha-1 produced maximum crude protein yields, respectively. Intercropping ratio of 75% grass pea+25% barley at
300 plant/m-2 density, 75% field pea+ 25% barley at 200 plant.m-2 density, 50% hairy vetch+ 50% barley at 300
plant.m-2 density and 50% hungarian vetch+ 50% barley at 200 plant.m-2 density, with 1.19, 1.26, 1.16 and 1.13
LER values, respectively, performed the best efficiency in resources utilization in intercropping system.

Conclusion
Based on these results, it can be concluded that intercropping of annual forage legumes includes: grass pea,
field pea, hairy vetch and hungarian vetch with barley is a way for increasing productivity per unit area.
Keywords: Forage quality, Land equivalent ratio, Poaceae, Yield

