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ارزیابي اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقال بر عملکرد و کارایي
استفاده از زمین
3

اسماعیل رضایی چیانه* ،1سرور خرمدل 2و پریسا قرهچالی

 .1استادیار گروه گیاهان دارویی ،دانشکدة کشاورزی ،مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران و
مدرس گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه پیام نور مرکز نقده ،نقده ،ایران
 .2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه پیام نور مرکز نقده ،نقده ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1393/03/27 :

تاریخ وصول مقاله1392/12/25 :

چكيده
این آزمایش به منظور بررسی اج ای عملکرد ،عملکرد و نسبت برابری زمین تحت تأثیر کشت مخلو تاأخیری آفتاابگردان و بااقال ،در
قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در م رعۀ تحقیقاتی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی  -شهرستان نقاده در ساال
زراعی  1391-92به اجرا درآمد .تیمارهای آزمایش شامل کشت مخلو ردیفی (یک ردی
مخلو نواری (دو ردی

باقال  +چهار ردی

آفتابگردان ،چهار ردی

باقال  +دو ردی

بااقال  +یاک ردیا
آفتابگردان و ساه ردیا

آفتاابگردان ،،کشات
بااقال  +ساه ردیا

آفتابگردان ،و کشت خالص باقال و آفتابگردان بود .الگوهای کشت مخلو تاأخیری اثار معنااداری بار صافات ماورد مطالعاۀ دو گیااه
آفتابگردان و باقال (بهج تعداد دانه در نیام باقال ،داشت .بیشترین عملکرد دانۀ آفتابگردان ( 4140کیلوگرم در هکتاار ،و بااقال (2567/3
کیلوگرم در هکتار ،از کشت مخلو ردیفی و کمترین مقادیر عملکرد داناۀ آفتاابگردان ( 3136/7کیلاوگرم در هکتاار ،و بااقال (1957
کیلوگرم در هکتار ،از کشت خالص بهدست آمد .درصد روغن آفتابگردان در تمامی تیمارهای کشات مخلاو بیشاتر از تیماار کشات
خالص بود .بیشترین نسبت برابری زمین ( ،= LER1/85و کاهش یا افا ایش عملکارد واقعای کال ( ،AYL=1/67از کشات ردیفای و
بیشترین سودمندی کشت مخلو ( ،= IA1/25از کشت مخلو چهار ردی

باقال  +دو ردی

آفتابگردان بهدست آماد .نتاایج تحقیا

حاضر نشان داد که استفاده از کشت مخلو تأخیری راهکار مناسبی برای استفادۀ بهتر از منابع محیطای و افا ایش تولیاد محصاول در
مقایسه با کشت خالص دو گونه

دارد.

كلیدواژهها :درصد روغن ،سودمندی کشت مخلو  ،عملکرد دانه ،کاهش یا اف ایش عملکرد واقعی کل ،نسبت برابری زمین.

* نویسنده مسئول

Email: e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.ir
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در بررسی کشت مخلو

 .1مقدمه

تأخیری گندم -ذرت و

به منظور تأمین نیازهای روزاف ون جمعیت در حال رشد ،بر

گندم  -سویا مشاهده شد که عملکرد دانه و عملکرد بیولوییکی

مبنای بهره گیری از اصول کشاورزی اکولوییک بهکاارگیری

در کشت مخلو در مقایسه با خالص اف ایش یافت و در

روشهای نوین علمی امری ضروری اسات [ .]24بار ایان

تمامی تیمارهای مخلو

نسبت برابری زمین ،LER(1

اساس ،مدیریت نظامهای کشاورزی بایاد ماورد باازنگری

بیشتر از یک بهدست آمد که نشاندهندۀ برتری کشت

جدی قرار گیارد و نظاامهاای ناوینی طراحای شاوند کاه

مخلو نسبت به تککشتی بود [ .]28نتایج مطالعۀ کشت

اولویت آنها پایاداری درازمادت در عاین حفاظ تولیاد در

مخلو

تأخیری گندم با ذرت مشخص کرد که کارایی

کوتاهمدت باشد [ .]31ازاین رو ،کشات مخلاو باه عناوان

جذب و مصرف عناصر غذایی از جمله نیتروین اف ایش

یکی از مؤلفههای مؤثر کشااورزی پایادار ضامن افا ایش

یافت [ .]17بررسی کارایی مصرف آب در کشت مخلو

تنوع بومشناختی و اقتصاادی ،سابب افا ایش عملکارد در

تأخیری ذرت و باقال نشان داد عملکرد دانۀ ذرت اف ایش

واحد سطح ،استفادۀ کارامدتر از عوامل محیطی نظیار ناور،

داشته است [ .]26همچنین ،عملکرد پنبه و گندم در کشت

آب و مواد غذایی موجود در خاک ،کاهش مشکالت آفات

مخلو

تأخیری بهدلیل اف ایش کارایی مصرف منابع

و عواماال بیماااریزا ،اف ا ایش توانااایی رقااابتی در کنتاارل

محیطی بهبود یافت و بهدلیل هم مان نبودن گلدهی پنبه و

عل های هرز ،بهبود حاصالخی ی خااک از طریا تثبیات

گندم ،کمترین رقابت برونگونهای حادث شد [ .]41در

نیتروین حاصل از بقوتت ،کاهش خطر تولید ،ایجاد موازنه

کشت مخلو خردل و عدس نی مشخص شد که عملکرد

در تغذیۀ گیاهی ،اف ایش کمیت و کیفیت محصول و غیاره

دانۀ عدس در کشت مخلوطی ردیفی نسبت به سایر

در برخی از نقا دنیا کشت میشود [.]18 ، 24 ،31 ،37

الگوهای کشت بهدلیل تثبیت نیتروین و کاهش رقابت

زمانی سودمند خواهد بود که منابع

عناصر غذایی اف ایش یافت [ .]23نتایج آزمایش کشت

کشت مخلو

محیطی مورد نیاز گونهها بهطور مناسبی در مکان و زمان

مخلو کنجد و نخود نشان داد که عملکرد دانه و عملکرد

متفاوت توزیع شده باشند .یکی از روشهای اف ایش کارایی

بیولوییکی هر دو گونه در کشت ردیفی بیشتر از سایر

بهصورت تأخیری است.

روشهای کاشت بود که علت آن را به آرایش فضایی

کشت مخلو تأخیری ،کشت هم مان دو یا چند گیاه است

مناسبتر و در نتیجه استفادۀ بهینۀ گیاهان از منابع بهویژه نور

که گیاهان همراه ،تنها در بخشی از دورۀ رشدونمو با

نسبت دادند [ .]6محققان در بررسی عملکرد جو و باقال در

یکدیگر تداخل داشته باشد .در این نوع سیستم ،در مرحلۀ

تراکم و ترکیبهای مختل

مخلو از طری شاخصهای

زایشی گیاه اول ،کاشت گیاه دوم انجام میگیرد [.]4 ، 18

رقابتی دریافتند که عملکرد جو و باقال در کشت مخلو

م یت کشت تأخیری در زمینۀ کاهش رقابت بین گیاهان

اف ایش یافت و  LERدر تمامی تیمارهای مخلو بیشتر از

مصرف نهادهها ،کشت مخلو

2

است ،زیرا عمده تقاضای موجود برای منابع در زمانهای

یک بود و شاخص افت واقعی عملکرد ( ،AYLنی در هیچ

مختلفی رخ میدهد [ .]40بنابراین ،بهنظر میرسد که

یک از ترکیبهای کشت مخلو با تراکمهای مورد بررسی

بهدلیل رشد دو گونه در

افت عملکرد نداشت که این موضوع بیانگر سودمندی کشت

زمانهای بهنسبت متفاوت ممکن است موجب اف ایش

به تککشتی است [ .]2تحقیقات در زمینۀ کشت

بهرهگیری از این نظام مخلو

مخلو

کارایی جذب و مصرف نهادهها شده و ازاینرو ،بهرهگیری
بیشتر از منابع محیطی را موجب شود [.]34

1. Land equivalent ratio
2. Actual yield loss
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مخلو ارزن دمروباهی و ماش و کشت مخلو زیرۀ سب و

بین ردی

شنبلیله نی مشخص کرد که همۀ تیمارهای مخلو نسبت

انتخاب شد .بذرهای باقال و آفتابگردان بهترتیب با فاصلۀ 5

برابری زمین بیشتری نسبت به کشت خالص داشتند که

و  20سانتیمتر روی ردی هایی بهطول  5متر بهصورت

نشاندهندۀ م یت کشت مخلو

برای باقال  40و برای آفتابگردان  60سانتیمتر

دستی کاشته شدند.

نسبت به خالص است

بذر باقال ،رقم ‘شاخ ب ی’ ،در تاریخ  20اسفند و بذر

[.]3 ، 12

آفتابگردان ،رقم ‘آذرگل’ ،در تاریخ  24اردیبهشت (مصادف

با توجه به اهمیت زراعی دو گونۀ باقال و آفتابگردان و
نبودن اطالعات کافی و مستند در خصوص کشت مخلاو

با مرحلۀ زایشی باقال ،بر روی ردی های مربوطه کاشته

تأخیری این دو گیاه ،این آزمایش باا هادف امکاان پاذیری

شدند .بذور باقال قبل از کاشت با باکتری ری وبیوم
1

لگومینوزاروم آغشته شده و برای حفاظت در برابر

کشت مخلو تأخیری باقال و آفتابگردان و تعیاین بهتارین

بیماریهای قارچی نی توسط قارچکش بنومیل به نسبت 2

الگوی کشت مخلو برای استفادۀ بهینه از منابع باه منظاور

گرم در کیلوگرم ضدعفونی شدند .با مشاهدۀ اولین عالئم

دستیابی به بیشترین عملکرد در شارایط آب و هاوایی نقاده

بیماری لکۀ شکالتی باقال 2در مرحلۀ شروع پر شدن دانه و

طراحی و اجرا شد.

بهمنظور جلوگیری از گسترش و پیشرفت بیماری ،گیاهان
با استفاده از قارچکش بنومیل بهنسبت دو در ه ار ،دو بار

 .2مواد و روشها
این آزمایش با هدف بررسی اج ای عملکرد ،عملکرد و
نسبت برابری زمین تحت تأثیر کشت مخلو

بهفاصلۀ  10روز سمپاشی شدند .بهمنظور تسهیل در سب
شدن ،اولین آبیاری بالفاصله بعد از کاشت انجام گرفت و

تأخیری

آبیارهای بعدی برحسب شرایط اقلیمی منطقه هر هفت روز

آفتابگردان و باقال ،بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی

یک بار تا پایان فصل رشد ادامه یافت .عل های هرز در

با سه تکرار در م رعۀ تحقیقاتی دانشگاه پیام نور شهرستان

طول فصل رشد از طری وجین دستی کنترل شدند .در

نقده واقع در استان آذربایجان غربی با  45درجه و 24

ضمن با توجه به زیاد بودن مقدار پتاسیم و فسفر قابل

دقیقۀ طول جغرافیایی و  36درجه و  57دقیقۀ عرض

جذب خاک و نمود بیشتر تأثیر تثبیت نیتروین باقال ،در

جغرافیایی و ارتفاع  1328متر از سطح آبهای آزاد در

طول دورۀ رشد از هیچگونه کود (اعم از شیمیایی و

سال زراعی  1391-92اجرا شد .متوسط میانگین دما و

غیرشیمیایی ،استفاده نشد.

بارندگی سالیانه در طی یک دورۀ دهساله بهترتیب 12/40

در پایان فصل رشد هر گیاه ،بوتهها بهمنظور تعیین

درجۀ سانتیگراد و  323میلیمتر گ ارش شده است.

عملکرد دانه و عملکرد بیولوییک با شرایط حذف اثرهای

خصوصیات فی یکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در

حاشیهای جمعآوری شدند .محصول باقال در تاریخ  20تیر

جدول  1نشان داده شده است.

و محصول آفتابگرادن در تاریخ  15شهریور هم مان با زرد

تیمارهای آزمایش شامل چهار نوع کشت مخلو

شدن اندامهای زایشی برداشت شدند .برای تعیین عملکرد

تأخیری براساس تعداد ردی های اختصاصیافته به هر
گونه شامل یک ردی
ردی

باقال  +چهار ردی

دو ردی

باقال  +یک ردی

آفتابگردان ،دو

آفتابگردان ،چهار ردی

آفتابگردان و سه ردی

بیولوییک ،پس از جدا کردن بذور ،نمونهها در دمای 70
درجۀ سانتیگراد تا ثابت ماندن وزن خشک درون آون قرار

باقال +

گرفتند و سپس همراه بذور توزین شدند.

باقال  +سه ردی

1 . Rhizobium leguminozarum
2 . Broad bean chocolate spot

آفتابگردان و کشت خالص باقال و آفتابگردان بودند .فاصلۀ
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جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از شروع آزمایش
پتاسیم قابل

فسفر قابل

جذب

جذب

)(ppm

)(ppm

670

66/5

هدایت

مادۀ آلی

نیتروین کل

(، %

(، %

EC × 10 3
)(dS/m

1/77

0/16

0/77

الکتریکی

اسیدیته

7/78

رس

سیلت

شن

بافت

(، %

(، %

(، %

خاک

46

40

14

رس
سیلتی

]AYLb  [LERb  ( 100 )  1
Zba

برای استخراج روغن آفتابگردان ،ابتدا نمونهها آسایاب
و پودر شده و سپس  5گرم از نمونههاای آسایاب شاده در

AYL = AYLa+ AYLb

سوکسله در  300سی سای محلاول دیاتیال اتار قارار داده
در این رابطه ها AYLa ،کاهش یا اف ایش عملکرد واقعی

شدند .پس از  6ساعت حالل مورد نظار از روغان توساط

ج ئی آفتابگردان؛  AYLbکاهش یا اف ایش عملکارد واقعای

روتاری جدا شد [.]27
بارای ارزیااابی کشاات مخلااو باااقال و آفتااابگردان در

ج ئی باقال؛  Zabسهم آفتابگردان در کشت مخلو ؛  Zbaسهم

مقایسه با کشت خالص از شااخص نسابت براباری زماین

باقال در کشت مخلو ؛  LERaنسبت براباری زماین ج ئای

(براساس عملکرد دانه ،طب معادلۀ  1استفاده شد [:]18

آفتابگردان؛ و  LERbنسبت برابری زمین ج ئی باقال است.

Y1 Y2

F1 S2

(،1

تج یهوتحلیل دادهها با استفاده از نرماف ار آمااری SPSS

LER 

(نسخۀ  ،16و مقایسۀ میانگینهای به دستآمده توسط آزمون

در این رابطه Y1 ،و Y2به ترتیب عملکرد گونههاای اول

چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.

و دوم در مخلو ؛ و  F1و  S2نی عملکرد گونه هاای اول و
دوم در کشت خالص است.

 .3نتایج و بحث

شاخص سودمندی کشات مخلاو نیا باا اساتفاده از

 .1 .3اجووزای عملكوورد ،عملكوورد دانووه و روغوون

معادلۀ  2محاسبه شد [:]37

آفتابگردان

(،2

 .1 .1 .3تعداد دانه در طبق آفتابگردان

IA = (Pa/ Pa+Pb) × AYLa+ (Pb/ Pb+Pa) × AYLb
در این رابطه Pa ،قیمت واحد محصول آفتاابگردان؛ Pb

الگوهای مختل

آفتابگردان در ساطح احتماال  1درصاد داشات (،P≤0/01

قیمت واحاد محصاول بااقال؛  AYLaکااهش یاا افا ایش

(جدول  ،،2به طوری که کشت مخلو یک ردیفی با 866/7

عملکرد واقعی ج ء آفتابگردان؛ و  AYLbکاهش یا اف ایش

دانه در طب بیشترین؛ و کشت خالص با  636/67کمتارین

عملکرد واقعی ج ء باقالست.

دانه در طب را تولیاد کردناد کاه نشاان دهنادۀ کااهش 27

کاهش یا اف ایش عملکرد واقعی نی با استفاده از معادلۀ

درصدی تعداد داناه در کشات خاالص نسابت باه کشات

 3محاسبه شد [:]22
(،3

کشت اثر معناداری بر تعداد دانه در طبا

مخلو یکردیفی است (جدول .،3

]AYLa  [LERa  ( 100 )  1
Zab
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جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) اجزای عملکرد و عملکرد كمی و كیفی آفتابگردان در كشت مخلوط تأخیری با باقال
تعداد دانه در طب

منابع تغییرات

درجۀ آزادی

تکرار

2

6203/40 ns

تیمار

4

** 20543/60

* 230/57

خطا

8

2856/4

43/31

50585/17

7/20

9/45

6/30

ضریب تغییرات (،%

وزن ه اردانه

عملکرد دانه

درصد روغن

2/40 ns

41884/86 ns

6 ns

** 493865/17

**53/56
2/31
3/45

* ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنادار؛ و معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد.

جدول  .3مقایسۀ میانگین اجزای عملکرد و عملکرد كمی و كیفی آفتابگردان در كشت مخلوط تأخیری با باقال
وزن ه اردانه

عملکرد دانه

محتوی روغن

)(g

)(kg/ha

(،%

A

866/7a

78a

4140a

48/67a

B

716bc

61b

3220/33c

44/33b

C

746/68b

76a

3686/67b

45b

D

750b

76/67a

3669/68b

42/30b

E

636/67c

59/33b

3136/67c

39/33c

الگوهای کشت مخلو

تعداد دانه در طب

 D ،C ،B ،Aو  :Eبه ترتیب نشاندهندۀ یک ردی
آفتابگردان ،سه ردی

ردی

باقال  +سه ردی

باقال  +یک ردی

آفتابگردان ،دو ردی

باقال  +چهار ردیا

آفتاابگردان ،چهاار ردیا

بااقال  +دو

آفتابگردان و کشت خالص است.

میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون ،بر اساس آزمون دانکن اختالف معناداری دارند (.،P≤0/05

احتماتً دلیل بیشتر بودن تعداد دانه در طب در کشت

کلروفیل برگی بهطور متناسبی اف ایش مییابد که اف ایش

یکردیفی این است که بوتههای آفتابگردان در

فتوسنت را بهدنبال خواهد داشت .با توجه به اینکه مدت

آرایش یکردیفی رقابت درونگونهای و برونگونهای کمتری

زمان رشد توأم دو گونۀ باقال و آفتابگردان در همۀ مخلو ها

با یکدیگر و همچنین با بوتههای باقال داشتهاند و در نتیجه

حدود  50روز بود ،بهنظر میرسد که در این مدت

توانستهاند از منابع و عناصر غذایی بهنحو مطلوبتری

آفتابگردان از عوامل رشد نظیر نیتروین و نور بهرهبرداری

بهرهبرداری کنند و این امر در نهایت سبب اف ایش تعداد دانه

بیشتری کرده که این عوامل در نهایت ،به بهبود اج ای

در طب شده است .اف ون بر این ،تثبیت زیستی نیتروین در

در الگوهای کشت

مخلو

گونههای بقوتت نظیر باقال در کشت مخلو

عملکرد از قبیل تعداد دانه در طب

مخلو منجر شده است .تحقیقات در زمینۀ کشت مخلو

نسبت به

کشت خالص بهطور معناداری اف ایش مییابد [ ]5که دلیل

تأخیری ذرت و گندم نشان داد اج ای عملکرد از جمله

آن را تحریک تثبیت زیستی نیتروین توسط بقوتت از طری

تعداد دانه در سنبله گندم بهدلیل بهبود راندمان مصرف آب و

کاهش بیشتر محتوای نیتروین خاک دانستهاند .بنابراین ،هر

مواد غذایی در کشت مخلو

اندازه دسترسی گیاه به نیتروین مناسبتر باشد ،محتوای

خالص بهطور معناداری اف ایش یافت [.]40

دوره   17شماره   1بهار 1394
187

تأخیری نسبت به کشت

اسماعیل رضایی چیانه و همکاران

 .2 .1 .3وزن هزاردانه
بین الگوهای مختل

مخلو

ذرت و خلر دریافتند که وزن ه اردانۀ ذرت در

کشت از نظر وزن ه اردانۀ

نسبت  75ذرت 25 :خلر بیشتر از سایر نسبتهای کاشت

آفتابگردان اختالف معناداری وجود داشت (جدول .،2

بود [ .]20اف ایش وزن ه اردانۀ ذرت در کشت مخلو با

مقایسۀ میانگین تیمارهای الگوهای مختل

کشت بر وزن

لوبیا نی مشاهده شد [.]11

ه اردانه نشان داد اگرچه از نظر این صفت بین الگوهای
یک ردی

باقال  +یک ردی

 +چهار ردی

آفتابگردان ،دو ردی

آفتابگردان و سه ردی

 .3 .1 .3عملكرد دانه

باقال

تأثیر الگوهای مختل

باقال  +سه ردی

سطح احتمال  1درصد معنادار بود (( ،P≤0/01جدول .،2

آفتابگردان تفاوت معناداری مشاهده نشد ،ولی بیشترین
وزن ه اردانه با  78گرم مربو به الگوی یک ردی
 +یک ردی
ردی

بیشترین عملکرد دانه  4140کیلوگرم در هکتار مربو به

باقال

تیمار کشت مخلو ردیفی بود و کمترین عملکرد دانه با

آفتابگردان بود (جدول  .،3همچنین وزن

ه اردانه در مقایسۀ الگوهای دو ردی

 3136/67کیلوگرم در هکتار از کشت خالص بهدست آمد.

باقال  +چهار

در مقایسۀ الگوهای دو ردی

آفتابگردان و کشت خالص نی اگرچه تفاوت

میرسد کشت مخلو

تیمارها از نظر عملکرد دانه تفاوت معناداری وجود ندارد،

بود .بدینترتیب بهنظر

اما مقدار آن در کشت خالص  3درصد کمتر از این الگوی

ردیفی احتماتً بهدلیل نبود

کشت مخلو

بوتههای آفتابگردان در ردی های مجاور کمترین رقابت

گونهها ،حتی با ترکیب گونههایی که قدرت رقابتی متفاوتی

باقال ،آفتابگردان در کشت مخلو تأخیری با فشار رقابت

دارند نی کل تشعشع جذبشده توسط تاجپوشش گیاهی

بینگونهای زیادی مواجه نشد که این وضعیت ،اف ایش

مخلو اف ایش مییابد [ .]17نتایج تحقیقات مختل

وزن ه اردانه را به دنبال داشته است.

نور در ردی هایی اتفا

تثبیت بیولوییک نیتروین و

ردی ها تأثیرات مثبت کشت مخلو در جذب نور کاهش

اف ایش

مییابد [ .]42بهعالوه ،تأثیر مثبت ردی های مجاور فقط

سطح برگ و بهتبع آن بهبود ظرفیت فتوسنت ی در دورۀ

مربو به نور نیست و بهبود جذب عناصر غذایی و آب

قبل از گلدهی آفتابگردان شده و در مرحلۀ پس از گلدهی،

نی در ردی هایی که دو گونه مجاور هم قرار دارند [،]41

با انتقال مجدد این مواد فتوسنت ی از منبع به مخ ن ،وزن

به اف ایش عملکرد دانه منجر شد.

زیرۀ

بهنظر میرسد که بیشتر بودن عملکرد دانه و اج ای

سب و عدس مشخص شد که وزن ه اردانۀ زیرۀ سب با
جابهجایی از کشت خالص بهسمت مخلو

خواهد افتاد که دو گونه در

مجاورت یکدیگر قرار دارند و با فاصله گرفتن از این

اف ایش جذب تشعشع توسط کانوپی مخلو  ،سبب

ه اردانه را بهبود بخشیده است .در کشت مخلو

نشان

داده است که در کشتهای مخلو نواری حداکثر جذب

در تحقی حاضر ،بهاحتمال زیاد حضور باقال در کنار

اف ایش آسیمیالسیون مواد فتوسنت ی از طری

بود (جدول  .،3در کشت مخلو های

تأخیری بهدلیل هم مان نبودن دورۀ رشد سریع سطح برگ

درونگونهای را متحمل شد .از طرف دیگر ،با برداشت

گیاه آفتابگردان از طری

باقال  +چهار ردی

آفتابگردان و کشت خالص مشخص شد که بین این

معناداری نداشت ،مقدار آن در کشت خالص  3درصد
کمتر از دیگر الگوی مخلو

کشت بر عملکرد دانۀ آفتابگردان در

عملکرد آفتابگردان در کشت ردیفی بهدلیل بهبود کارایی

ردیفی وزن

مصرف منابع محیطی باشد .نتایج تحقیقات قبلی نی نشان

ه اردانه اف ایش پیدا کرد [ .]8محققان دیگری نی در کشت
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میدهد که آزادسازی و ترشح انواع اسید ارگانیک توسط

ازآنجا که هر عاملی که سبب اف ایش فتوسنت گیاهی شود،

ریشههای باقال ،از طری اف ایش حاللیت فسفر غیرمحلول

میتواند به اف ایش درصد روغن نی منجر شود ،بهنظر

خاک ،همراه با فراهمی نیتروین ،بهبود رشد و گلدهی را

میرسد که دلیل اف ایش درصد روغن در کشت مخلو ،

بهدنبال دارد [ .]39همچنین ازآنجا که نیتروین یکی از

کمتر بودن رقابت باقال با آفتابگردان ،توانایی گیاه برای

عناصر غذایی مؤثر بر فعالیت آن یمهای فتوست ی گیاهان

جذب تشعشع بیشتر ،اف ایش جذب عناصر غذایی و

است ،هر عاملی که سبب اف ایش جذب نیتروین شود

فراهمی نیتروین از طری تثبیت زیستی نیتروین است که

درنهایت میتواند به بهبود عملکرد گیاه نی بینجامد .در

در این حالت تخصیص منابع و توزیع آنها بین گونهها با

بررسی کشت مخلو تأخیری ذرت و گندم نی مشخص

کارایی بیشتری صورت گرفته و این امر به بهبود رشد و

شد که بهرهگیری از کشت مخلو تأخیری سبب اف ایش

فتوسنت و بهتبع آن اف ایش مقدار روغن منجر شده است.

عملکرد دانۀ گندم نسبت به کشت خالص شد [ .]40محققان

درصورت کشت مخلو بقوتت در کنار گونۀ دیگر،

دیگری در کشت مخلو تأخیری نعناع و چاودار دریافتند

بهدلیل اثر مکمل ج ء بقوتت برای تثبیت نیتروین ،تثبیت

که عملکرد نعناع در کشت مخلو تأخیری بهدلیل کاهش

نیتروین تحریک میشود و در نتیجه تعداد گره فعال و

تلفات نیتروین و جلوگیری از آبشویی آن و کاهش جمعیت

سرعت و تشکیل آنها اف ایش مییابد [ .]25ازآنجا که باقال

عل های هرز بهبود یافت [ .]32تحقیقات در زمینۀ کشت

در بین حبوبات از قدرت تثبیتکنندگی نیتروین بیشتری

مخلو زیرۀ سب و عدس نی نشان داد هرچه از نوع کشت
مخلو

ردیفی به کشت مخلو

برخوردار است [ ،]21توانسته است عالوه بر تأمین نیتروین

نواری تغییر روش داده

مورد نیاز خود با انتقال نیتروین به گیاه مجاور بر فعالیت

شود ،عملکرد دانۀ زیرۀ سب بهتدریج کاهش مییابد [.]10
در مطالعۀ کشت مخلو

آن یمهای فتوست ی و در نتیجه مقدار روغن آفتابگردان نی

نواری و ردیفی ریحان و لوبیا،

تأثیر مثبتی داشته باشد .همچنین مقدار تجمع روغن

مشخص شد که بیشترین عملکرد دانۀ لوبیا از کشت خالص

میتواند تحت تأثیر عواملی نظیر ساختار ینتیکی ،تاریخ

بهدست آمد ،اما اختالف عملکرد دانه بین کشت مخلو

کاشت ،ینوتیپ ،شرایط اقلیمی منطقه ،حاصلخی ی خاک،

ردیفی و کشت خالص لوبیا معنادار نبود [.]15

تراکم و الگوی کاشت قرار گیرد [ .]7، 13در این آزمایش
نی مقدار روغن تحت تأثیر الگوی کاشت قرار گرفت.

 .4 .1 .3درصد روغن
نتایج تج یۀ واریانس نشان داد که اثر الگوهای مختل

 .2 .3اجزای عملكرد و عملكرد باقال

کشت بر درصد روغن معنادار بود (( ،P≤0/01جدول .،2

نتایج تج یۀ واریانس نشان داد که اثر الگوهای مختل

درصد روغن در کشت خالص متفاوت با تیمارهای کشت
مخلو

کشت بر تعداد نیام ،وزن دانه ،عملکرد بیولوییک و دانۀ

بهدست آمد ،بهطوری که درصد روغن در تمام

تیمارهای مخلو
الگوهای مختل

باقال در سطح احتمال  5درصد معنادار بود ،اما تعداد دانه

بیشتر از کشت خالص بود .در بین

در نیام تحت تأثیر الگوی کاشت قرار نگرفت (،P≤0/05

کشت ،بیشترین درصد روغن با 48/67

درصد از کشت مخلو

(جدول .،4

ردیفی ،و کمترین مقدار آن از

کشت خالص با  39/33درصد حاصل شد (جدول .،3
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جدول  .4نتایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) اجزای عملکرد و عملکرد باقال در كشت مخلوط تأخیری با آفتابگردان
تعداد نیام در بوته

منابع تغییرات

درجۀ آزادی

تکرار

2

0/11

تعداد دانه در نیام

ns

0/70

ns

تیمار

4

0/61

*

0/23

ns

خطا

وزن ه اردانه

عملکرد بیولوییک

*

753259/33

16143/26

ns

29331/67

عملکرد دانه

ns

54417/8

*

39010/23

ns

230302/43

8

2/64

0/19

6292/43

133104/33

423017

ضریب تغییرات (،%

8/75

12/31

7/37

5/70

10/12

*

 nsو * :بهترتیب غیرمعنادار؛ و معنادار در سطح احتمال  5درصد.

جدول  .5مقایسۀ میانگینهای صفات بررسیشدة باقال در كشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقال
الگوهای کشت مخلو

تعداد نیام

وزن ه اردانه

عملکرد بیولوییک

عملکرد دانه

در بوته

)(g

)(kg/ha

)(kg/ha

10/50a

1209/33a

6940a

2567/33a

A

b

B

b

D

 D ،C ،B ،Aو  :Eبهترتیب نشاندهندۀ یک ردی
باقال  +سه ردی

1025/68

1133/33ab

ab

1099

c

8

باقال  +یک ردی

5933/33

6821/33a

ab

8/83
b

E

ردی

8/50
9b

C

آفتابگردان ،سه ردی

bc

b

909

آفتابگردان ،دو ردی

5843/68

باقال  +چهار ردیا

2006/26

2484/4a
ab

6490

b

b

2343/68
b

1957

آفتاابگردان ،چهاار ردیا

بااقال  +دو

آفتابگردان و کشت خالص است.

میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون ،براساس آزمون دانکن اختالف معناداری دارند (.،P≤0/05

 .1 .2 .3تعداد نيام در بوته

میشود .در این آزمایش ،مشاهده شد کاه بارای باهدسات

براساس نتایج بهدست آمده ،کشت مخلو ردیفی با 10/50

آوردن عملکرد قابل قبول و جلوگیری از کاهش تعداد نیام،

نیام در بوته بیشترین ،و کشت خاالص باا  8نیاام کمتارین

استفاده از کشت مخلاو تاأخیری باهصاورت ردیفای باا

تعداد نیام در بوته را تولید کردند (جدول  .،5این امر حاکی

آفتابگردان م یت دارد؛ چراکه بهدلیل هم مانی کمتار دورۀ

از وجود شرایط محیطی بهتر بارای رشاد بااقال در شارایط

رشدی این دو گوناه در کشات مخلاو تاأخیری ،رقابات

کشت مخلو ردیفی با آفتابگردان اسات؛ هرچناد تفااوت

بینگونهای این گیاهان کاهش یافتاه و از ریا ش گالهاا و

معناداری از نظر تعداد نیام در بوته بین کشت خالص بااقال

کاهش تعداد نیام در بوته جلوگیری شده اسات .تحقیقاات

و دیگر تیمارهای کشت مخلو نواری وجود نداشات .در

در زمینۀ کشت مخلاو تاأخیری ذرت و ساویا نشاان داد

صورت کشت هم مان دو گیاه ،بهدلیل هم مانی بیشتر دورۀ

تعداد نیام در بوتۀ سویا در کشت مخلو تأخیری بههماراه

رشدی دو گونه ،رقابت برای مناابع رشاد شادیدتر اسات؛

مصرف کودهای فسفر و پتاسیم بهطاور معنااداری افا ایش

ازاین رو در چنین شرایطی تولیاد ماواد فتوسانت ی کااهش

یافت [ .]38نتایج مطالعه در زمینۀ کشت مخلاو ساویا و

مییابد که سبب ری ش گلها و کاهش تعداد نیام در بوتاه

نعناع نی نشان داد که تعداد نیاام در بوتاه ساویا در کشات
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مخلو بهدلیل اف ایش بهرهوری در استفاده از منابع بیشتر از

تأخیری در زمینۀ کاهش رقابات باین گیاهاان اسات ،زیارا

کشت خالص بود [.]29

عمده تقاضای موجاود بارای جاذب مناابع در زماانهاای
مختلفی رخ میدهد [ .]37، 40بناابراین باهنظار مایرساد

 .2 .2 .3وزن هزاردانه

بهرهگیری از این نظام مخلو بهدلیل رشاد دو گوناه در دو

بیشترین وزن ه اردانه در کشت مخلو ردیفی با میاانگین

زمان تا حدودی متفاوت توانسته است از طری اف ایش بهتر

 1209/33گاارم وزن ه اردانااه ،و کمتاارین آن در کشاات

کارایی جذب و مصرف نهادهها ،درنهایت به بهبود عملکرد

خالص با میاانگین  909گارم وزن ه ارداناه مشااهده شاد

نهایی گیاهان در کشت مخلو منجر شود.

(جدول  .،5علت احتماالی کااهش وزن داناۀ لگاومهاا در

سیستم فتوسنت ی باقال به دماهای بیشتر حساس اسات

کشت مخلو با سایر گیاهان ،کاهش انتقال مواد فتوسنت ی

و بهتر است در مناطقی با دمای زیاد کشت نشاود [ .]33از

به دانه در اثر اف ایش به کارگیری ایان ماواد فتوسانت ی در

طرف دیگر ،آفتابگردان بهدلیل بلند بودن بوتاههاا و ایجااد

رشد رویشی برای اف ایش ارتفاع و تولیاد بارگ در جهات

سایهانادازی روی بوتاههاای بااقال موجاب تعادیل دماای

کسب موفقیت برای رقابت با گیااه مجااور اسات [ ،]9اماا

کانوپی و درنتیجه اف ایش دوام سطح برگ باقال شده است.

بهنظر میرسد که در کشت مخلو تأخیری بهدلیل کااهش

این امر ممکن است بهدلیل اف ایش رطوبت نسابی ،کااهش

رقابت نوری ،مواد فتوسنت ی بیشتری به مخاازن (داناههاا،

درجۀ حرارت و در پی آن کاهش خشاک شادن و ریا ش

اختصاص یافته و گیاه باقال توانسته اسات در افا ایش وزن

برگ های پایینی باقال در کشت مخلو با آفتابگردان باشاد

دانه موف تر از سایر الگوها عمل کند .در کشت مخلو جو

[ .]9 ، 30عالوه بر این ،پایین بودن نقطۀ توازن نوری برای

و باقال مشخص شد که وزن دانۀ بااقال در کشات مخلاو

باقال ،این گیاه را قاادر مایکناد از ناور ورودی باه داخال

بیشتر از کشت خالص باود کاه باا نتاایج آزماایش حاضار

کانوپی بهره ببرد و فتوسنت خود را در حد قابل قبولی نگاه

مطابقت دارد [.]2

دارد و عملکرد زیادی داشته باشد [.] 33
در بررسی کشت مخلو ذرت و باقال مشاهده شد کاه

 .3 .2 .3عملكرد دانه و عملكرد بيولويیک

بهدلیل سایه اندازی ذرت روی باقال ،شاخص ساطح بارگ،

کشت مخلاو ردیفای باهترتیاب باا میاانگین  2567/33و

دوام سطح برگ ،مقدار کلروفیل و کاارایی مصارف ناوری

 6940کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین ،و کشت خالص با

باقال در کشت مخلو اف ایش یافت که سبب بهبود اج ای

میااانگین  1957و  5843/68کیلااوگرم در هکتااار دارای

عملکرد و عملکرد باقال شد [ .]9در بررسی کشت مخلاو

کمترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوییک بودناد (جادول

تأخیری ذرت و سویا مشاهده شده است که عملکارد داناۀ

 .،5در کشت مخلو هایی که گونههای هماراه دورۀ رشاد

سویا در کشت مخلو تأخیری باهدلیال اساتفادۀ بهیناه از

خود را بهصورت هم مان با گیاه دیگار تکمیال مایکنناد،

منابع محیطی نسبت به کشت خالص افا ایش یافات [.]38

غالبیت یک گونه اغلب موجب کاهش عملکارد گوناۀ دوم

محققااان دیگااری بااا بررساای کشاات مخلااو تااأخیری

میشود ،اما در کشت مخلو تأخیری بهدلیل عدم رقابات

آفتابگردان با لوبیاا دریافتناد کاه عملکارد لوبیاا در کشات

شدید بین گونههای مخلاو  ،عملکارد و اجا ای عملکارد

ردیفی بهطور متوسط  59درصد نسبت باه کشات خاالص

چندان تحت تأثیر قرار نمیگیارد .بناابراین ،م یات کشات

اف ایش نشان داد [.]36
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 .3 .3شاخص ارزیابی کشت مخلوط

مقدار نسبت برابری زمین ( ،1/85از کشت مخلو

 .1 .3 .3نسبت برابری زمين ( )LERبراساس

یکردیفی حاصل شد که معادل  85درصد اف ایش در

عملكرد دانه

بهرهوری استفاده از زمین نسبت به کشت خالص دو گونه

مقایسۀ میانگین حاکی از وجود اختالف معنادار نسبت

بود .علت این اف ایش میتواند به اختالفات مورفولوییک و

کشت مخلو

فی یولوییک بین این دو گونه ،تثبیت بیشتر نیتروین در

برابری زمین ( ،LERبین الگوهای مختل

تأخیری بود .با محاسبۀ نسبت برابری زمین (،LER

خاک توسط گیاه لگوم و بهبود شرایط محیطی برای ج ء

مشخص شد که می ان  LERدر تمام الگوهای کشت

دیگر مخلو  ،استفادۀ بهتر از منابع محیطی ،بهبود کارایی

مخلو آفتابگردان و باقال ب رگتر از یک بود که بیانگر

مصرف نور ،کاهش فشار رقابتی بین دو گونه و زیستتودۀ

سودمندی کشت مخلو نسبت به خالص است (جدول .،6

عل های هرز نسبت داد [.]4،15، 25، 35، 37

کمترین مقدار نسبت برابری زمین ( ،1/24از کشت مخلو
نواری دو ردی

آفتابگردان و بیشترین

باقال  +چهار ردی

جدول  .6شاخصهای سودمندی كشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقال
نسبت برابری

الگوهای

زمین ج ئی

کشت

واقعی ج ئی

عملکرد واقعی

کشت

نسبت برابری زمین کل
)(LER

مخلو

باقال

آفتابگردان

A

0/94

0/91

1/85

B

0/64

0/60

1/24

0/92

C

0/88

0/78

1/66

0/35

1/34

D

0/82

0/74

1/56

0/63

0/56

 C ،B ،Aو  :Dبهترتیب نشاندهندۀ یک ردی
آفتابگردان و سه ردی

باقال  +سه ردی

باقال  +یک ردی

کل

باقال

آفتابگردان

0/89

0/85

1/74

0/5

1/42

0/4

1/69

1/25

1/19

0/61

آفتابگردان ،دو ردی

باقال  +چهار ردی

)(AYL

)(IA

0/87

آفتابگردان ،چهار ردی

باقال  +دو ردیا

زیرۀ سب و عدس

میدهد که مقدار  LERدر تمام تیمارهای مخلو بیشتر از

ردیفی بهسمت

یک بهدست آمد که این امر نشاندهندۀ برتری کشت

نشان داد با تغییر الگوی کشت مخلو

نواری ،بهدلیل کاهش آثار تسهیلکنندگی و تکمیلکنندگی

مخلو در مقایسه با کشت خالص بود [.]38

دو گونه ،مقدار  LERکاهش پیدا کرد ،بهطوری که بیشترین

 .2 .3 .3کاهش یا افزایش عملكرد واقعی کل

نسبت برابری زمین ( ،1/8از کشت مخلو یکردیفی ،و
کمترین مقدار آن ( ،0/94از کشت مخلو
عدس  +دو ردی

مخلو

آفتابگردان است.

تحقیقات در زمینۀ کشت مخلو

ردی

کاهش یا اف ایش عملکرد

کاهش یا اف ایش

سودمندی

()AYL
محاسبۀ کاهش یا اف ایش عملکرد واقعی تحت تأثیر کشت

نواری شش

زیرۀ سب حاصل شد [.]10

مخلو تأخیری آفتابگردان و باقال نشان داد که هیچ یک از

مطالعه در زمینۀ کشت مخلو تأخیری ذرت و سویا نشان

الگوهای کشت مخلو افت عملکرد نداشت ،بهطوری که
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در همۀ تیمارها مقادیر کاهش یا اف ایش عملکرد واقعی

 .4 .3نتيجهگيری

باقال و آفتابگردان مثبت بود .این امر حاکی از م یت کشت

استفاده از گونههای گیاهی با فنولویی و خصوصیات

مخلو نسبت به تککشتی است .نتایج نشان داد که محصول

مورفولوییکی متفاوت که کمترین رقابت را در یک آشیان

تأخیری بیشتر از

اکولوییکی ثابت از نظر دریافت عوامل محیطی در مکان و

محصول پیشبینیشده بود که این امر نشان میدهد گونههای

زمان با یکدیگر ایجاد کنند ،گام مهمی در موفقیت کشت

واقعی این گیاهان در کشت مخلو

همراه در کشت مخلو تأخیری از عوامل محیطی رشد نی

مخلو

استفادۀ بیشتری کردهاند (جدول  .،6براساس مطالعات برخی

کشت مخلو

محققان ،محاسبۀ کاهش یا اف ایش عملکرد واقعی (،AYL

استفاده از کشت مخلو

عالوهبر بررسی رقابت بینگونهای ،با درنظر گرفتن عملکرد

بینگونهای نسبت به رقابت درونگونهای از طری استفادۀ

هر گیاه ،وضع هر گونه در مخلو رقابت درونگونهای را نی

بهینه از عوامل محیطی موجب بهبود عملکرد و اج ای

با ج ئیات دقی تری بیان میکند [ .]22محققان دیگری با
مقادیر

تأخیری

آفتابگردان و باقال اف ون بر ایجاد تنوع در اکوسیستمهای
کشاورزی و همچنین ایجاد پایداری و ثبات تولید ،میتواند

عملکرد وجود نداشت .این محققان دلیل آن را به استفادۀ

در اف ایش درآمد اقتصادی و بهرهوری استفاده از زمینهای

بهینه از منابع موجود با حداقل رقابت بینگونهای و

کشاورزی بهطور چشمگیری مؤثر باشد.

درونگونهای نسبت دادند [.]14، 29

منابع

 .3 .3 .3سودمندی کشت مخلوط ()IA
تیمار کشت مخلو

تأخیری بهدلیل کاهش رقابت

نتایج میتوان عنوان کرد که کشت مخلو

کاهش یا اف ایش عملکرد واقعی کل مثبت بود و افت

چهار ردی

تأخیری آفتابگردان و باقال نشان داد که

عملکرد هر دو گونۀ زراعی میشود .بدین ترتیب ،براساس

ارزیابی کشت مخلو ذرت با ارزن دمروباهی و جو با باقال
نی دریافتند که در همۀ تیمارهای کشت مخلو

محسوب میشود .نتایج این آزمایش دربارۀ تأثیر

 .1احمدی ا ،دباغ محمدی نسب ع ،زهتاب سلماسی س،

باقال  +دو ردی

امینی ر و جانمحمدی ح ( ،1389ارزیابی عملکرد و

آفتابگردان بیشترین سودمندی کشت مخلو ( ،1/25را در

شاخصهای سودمندی در کشت مخلو جو و ماشک

بین تیمارهای کشت مخلو به خود اختصاص داد (جدول

گلخوشهای .دانش کشاورزی و تولید پایدار:،2(4 .

 .،6این امر احتماتً ناشی از ایجاد اشکوبهای مختل

.77-87

برای بهرهبرداری بهتر از منابع محیطی از قبیل نور ،آب و
مواد غذایی در این تیمار است و کمترین شاخص سودمندی

 .2اسالمیخلیلی ف ،پیردشتی ه و متقیان آ (،1390

باقال  +چهار

بررسی عملکرد جو و باقال در تراکم و ترکیبهای

آفتابگردان مربو بود که احتماتً ناشی از کاهش آثار

از طری شاخصهای رقابتی

کشت مخلو
ردی

( ،0/4به تیمار دو ردی

مختل

کشت مخلو

بومشناسی کشاورزی.94-105 :،1(3 .

تسهیلکنندگی و تکمیلکنندگی دو گونه در این تیمار است.
نتایج مطالعات برخی از محققان در کشت مخلو ذرت و

 .3اصغریپور م ر و خاتمیپور م ( ،1392بررسی تأثیر

لوبیا ،جو و ماشک گلخوشهای گویای این امر است که

کود دامی بر عملکرد و کنترل عل های هرز در کشت

این گیاهان بیشتر از

ارزن دمروباهی و ماش .بهزراعی کشاورزی.

سودمندی اقتصادی کشت مخلو

مخلو

کشت خالص آنهاست [.]1، 19

.175-190 :،1(15
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 .4آینهبند ا ( ،1386اکولویی بوم نظامهای کشاورزی.

کاشت ،کود بیولوییک و کشت مخلو بر عملکرد و

انتشارات دانشگاه شهید چمران ،اهواز  374ص.

کمیت اسانس زیرۀ سب و شنبلیله .علوم گیاهان
زراعی.217-230 :،2(43 .

 .5پارسا م و باقری ع ( ،1387حبوبات .انتشارات جهاد

 .13سیدشریفی ر ( ،1388گیاهان صنعتی .چاپ دوم،

دانشگاه مشهد ،مشهد  522ص.

انتشارات عمیدی 424 .ص.

 .6پورامیر ف ،کوچکی ع ،نصیریمحالتی م و قربانی ر
( ،1389ارزیابی عملکرد و اج ای عملکرد کنجد و

 .14شایگان م ،مظاهری د ،رحیمیان مشهدی ح و پیغمبری

سریهای جایگ ینی.

س ع ( ،1387اثر تاریخ کاشت و کشت مخلو ذرت

نخود در کشت مخلو

و ارزن دمروباهی بر عملکرد دانۀ آنها و کنترل

پژوهشهای زراعی ایران.747- 757 :،8(5 .

عل های هرز .علوم زراعی ایران.31-46 :،10(1 .

 .7پوستینی ک ،سهمرده ع ،زواره م و مداح حسینی ش

 .15علی اده ی ،کوچکی ع ر و نصیری محالتی م (،1389

( ،1384عملکرد گیاهان زراعی ،فی یولویی و

بررسی خصوصیات زراعی ،عملکرد ،اج ای عملکرد و

فرآیندها .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 614 .ص.

پتانسیل کنترل عل

 .8جهانی م ،کوچکی ع و نصیری محالتی م (،1387
بررسی ترکیبهای مختل

در شرایط کشت مخلو  .بومشناسی کشاورزی:،2(3 .

کشت مخلو زیرۀ سب و
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