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چكيده
بهمنظور ارزیابی كشت مخلوط ذر

و چغندرقند آزمایشی در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفی با پنج تیمار و سته تکترار در استتان

همدانآ شهرستان نهاوندآ در سال  1392انجام گرفت .تیمارهاي آزمایشی شامل نسبتهاي كشتت صتفر100:آ 75:25آ 50:50آ  25:75و
:100صفر درصد ذر
اجزاي يملکرد ذر

به چغندرقند بهرو

جایگزیه بودند .نتایج نشان داد نسبتهاي مختلتف كشتتآ اثتر معنتاداري بتر يملکترد و

و چغندرقند داشتند .يملکرد ریشهآ درصد يیار قندآ درصد مالسآ درصد قند استحصالی و يملکرد شتکر ستفید

در چغندرقند و ذر آ ارتفاع بوتهآ تعداد دانه در ردیفآ وزن هزاردانه و يملکرد ذر

تحت تتأثیر نستبتهتاي مختلتف كاشتت قترار

گرفتند .نسبت برابري زمیه در نسبت كاشت  25:75چغندرقند :ذر پ  1/09و در نسبت كاشت  75:25چغندرقنتد :ذر پ  1/08بتود
بهترتیب  9و  8درصد افزایش نسبت به كشت خال
چغندرقند :ذر پ به میزان  1/03حاصل شد .گیاه ذر

پ .همچنتیه بیشتتریه نستبت برابتري ستیح و زمتان در نستبت كاشتت 25:75
در نسبت كاشت  75:25بهينوان گیاه غالب داراي بیشتریه يریب نسبی تراك

ka = 7پ و گیاه چغندرقند در نسبت كاشت  25:75بهينوان گیاه غالب kb = 3/88پ بودند.
كلیدواژهها :رقابتآ يریب نسبی تراك آ كشت خال
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 .1مقدمه

فواصل كشت بهترتیب 20آ 40آ  60و  80سانتیمتر افزایش

مفهوم كشاورزي پایدار كه ه اكنون بیشتر تنها در حد یک

داد [ .]13براساس نتایج آزمایش هاآ هنگتامی كته دو گونتة

میرح استآ اندیشهاي نو استت كته

مختلف بتا ارتفتاع بوتتهآ پوشتش گیتاهی و الگتوي رشتد

دوستتتداران محتتیط زیستتت در پتتی توستتعة آن و معرفتتی

متفاو آ همزمان در كشت مخلتوط قترار گیرنتدآ كمتتریه

راهکارهاي يملی مبتنی بر آن هستند [ .]8كشتت مخلتوط

رقابت را با یکدیگر ایجاد میكننتد و ایته مويتوع ستبب

یکتتی از مؤلفتتههتتاي كشتتاورزي پایتتدار و از مهتت تتتریه

افزایش كشت مخلوط در مقایسه با كشت خال

میشتود

سیست هاي كشاورزي انجامپ یر بهشمار میرود كه بهدلیتل

[.]17

بینش و نه یک رو

و سود حاصتل در واحتد ستیح و زمتان

نظر به اینکه در بسیاري از شرایطآ استتقرار بوتتههتاي

تنوع محصو

حائز اهمیت استت [ .]24كشتت مخلتوط ستبب افتزایش

چغندرقند در مرحلة ششبرگی یتا حتدود  30روز پتس از

يملکرد در واحد سیح []22آ افزایش كارایی مصترف آب

سبز شدن تقریباً قیعی محسوب متیشتود [ ]6و از طترف

[20آ]3آ افزایش بهرهوري از منابع مورد استتفاده [11آ ]22آ

دیگر كیفیت میلتوب شتربت قنتد در چغندرقنتد هنگتامی

كاهش مصرف سموم و آفت كش هاآ افتزایش بتازده تولیتد

بهدست می آید كه گیاه طی چهار تا هشت هفتة آخر رشتد

[]10

در پاییزپ دچار كمبود نیتروژن شده باشد []6آ گیاهی مانند

[ ]11و افزایش تنتوع و ثبتا

زیستتی در درازمتد

میشود.
ذر

ذر
از جمله گیاهانی است كه به دلیل سازگاري زیتاد

كشت كرد كه سبب تخلیة نیتروژن بهدلیل رقابت میشتود

مخلتوط كشتت شتود

يمه اینکه در اواخر رشد بهدلیتل برداشتت زودتتر ذر آ

میتواند با گیاهان زیادي بهصتور
[ .]15كشت مخلوط ذر
دانة ذر
خال

را میتوان بهينوان مخلتوط بعتد از استتقرار چغنتدر

و كدو نشتان داد يملکترد كتل

برداشت چغندرقند مانعی ندارد.

و میوۀ كدو در كشت مخلوط نستبت بته كشتت

ایه آزمایش با توجه به گستردگی سیح زیر كشت ایه

دو گیاه به دلیل استفادۀ بهتر از منابعآ برتري داشتت

دو گیاه در ایران و بتهخصتوت در شهرستتان نهاونتدآ بتا

[ .]7آزمایشی در جیرفت نشان داد كه كشت مخلوط ذر
و آفتتتابگردان بتتا تركیتتب  75درصتتد ذر

هدف بررسی امکان كشت مخلوط چغندرقند و ذر

و  25درصتتد

اجترا

شد.

آفتابگردان بیشتتریه يملکترد يلوفتة تترآ يلوفتة خشتکآ
يملکرد دانه و مقدار كل پروتئیه را در بر داشت [.]2

 .2مواد و روشها

چغندرقند یکی از منابع اصلی تولید ستاكارز بته شتمار

ایه آزمتایش در بهتار 1392آ در شهرستتان نهاونتدا استتان

بستیار كمتی در متورد كشتت مخلتوط

با يرر جغرافیایی  34درجته

می رود .تحقیقتا

همدانآ در روستاي كفرا

چغندرقند انجام گرفته استآ امتا محققتان مصتري كشتت

و  12دقیقة شمالی و طول جغرافیایی  48درجه و  21دقیقة

مخلوط چغندرقند با لوبیتا را در همتة نستبتهتاي كشتت

شرقی با ارتفاع  1621متتر از ستیح دریتا در قالتب طترح

مثبت ارزیابی كرده و نسبت برابري زمیه در همة نسبتهتا

بلوک هاي كامل تصادفی با پنج تیمتار و سته تکترار انجتام

را بیش از یک ارزیابی كردنتد [ .]12طتی آزمایشتی دیگتر

گرفت .تیمارهاي آزمایش شامل نسبت هاي مختلف كاشت

كشت مخلوط چغندرقند با گندم كاربرد زمیه را بته میتزان

بهرو

جایگزینی براساس درصد شامل صفر100:آ 75:25آ

37آ 35آ  31و  33درصد بیش از تکكشتی هر دو گیتاه در

50:50آ 25:75آ :100صتتتتفر چغندرقنتتتتد :ذر پ بتتتتود.
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تركیبهاي صفر 100:و :100صفر بهترتیب كشتت ختال
ذر

كیفی چغندرقند به كارخانة قند منتقل شتد تتا میتزان يیتار

و چغندرقند را تشکیل دادند .در تركیبهاي  75:25و

قندآ ناخالصی هاي ریشه و بازده استحصال و درصد مالس

و

تعییه شود و سپس بهوسیلة روابط زیر يملکرد قند شتکر

 25:75چغندرقند:ذر پ نیز بهترتیتب سته ردیتف ذر
یک ردیتف چغندرقنتدآ یتک ردیتف ذر

سفیدپ محاسبه شد [.]6

و سته ردیتف

چغندرقنتتد منظتتور شتتدند .تركیتتب  50:50شتتامل كشتتت
یکدرمیان ذر
كشت در هر كر

1پ

و چغندرقند بود .كاشت ب ر چغندرقند در

 15فروردیه بهرو

0/343 (K++ Na+) +0/094 (∝-amino-N) -0/29

دستی انجتام گرفتت .تعتداد خیتوط

درصد قند مالس -يیار=درصد قند قابل استحصال

 10ردیتفآ فاصتلة بتیه ردیتفهتا 50

درصد قند قابل استحصال ×يملکترد ریشته= يملکترد

سانتیمترآ فاصلة بوته روي ردیتف  20ستانتیمتتر و طتول
خیوط  10متر بود .كشت ب ر ذر

شکر سفید

پس از استتقرار كامتل

براي محاسبة نستبت برابتري زمتیه 1و يتریب نستبی

چغندرقند در تاری  26اردیبهشت در فضاهاي تعبیهشده از
قبلآ بعد از ح ف يلفهتاي هترز بتهرو

تراك بهترتیب از روابط زیر استفاده شد [.]10

دستتی انجتام

گونتتة  Bدر كشتتت مخلتتوط  : YAAيملکتترد گونتتة  Aدر

تراك نهایی براي هر دو گیاه در جاهتایی كته ردیتفهتاي

كشت خال

در كنار ه بودند  8/3بوته در متر مربتع

نسبت برابري زمیه جزئتی گونتة  Aو بختش دوم نستبت

رشد  210روز براي چغندرقند و ب ر ستینگل كتراس 704

برابري زمیه جزئی گونة  Bاست كه از مجموع نسبتهتاي

استفاده شد.

برابري جزئیآ نسبت برابري زمیه حاصل میشود.

قبل از كاشتآ كود مورد نیاز با توجه به نتتایج آزمتون

Yab ×Zba
) aa −Yab )(Zab
Yba ×Zab

تریپتل و  130كیلتوگرم

) bb −Yba )(Zba

پتاسی در هکتار استفاده شد .در پتاییز ستال قبتل

K a = (Y

K b = (Y

در ایتته رابیتتهآ  :Kيتتریب نستتبی تتتراك  Kaو :Kb

زمیه شخ زده شد و شش ته كود دامی استفاده شد.
برداشت و نمونهبرداري از ذر

K = Ka + Kb

3پ

ختتتاک جتتتدول 1پ بتتتهمقتتتدار  190كیلتتتوگرم نیتتتترا
سولفا

و  :YBBيملکرد گونة  Bدر كشتت ختال

است .فرمول مت كور شتامل دو بختش استت :بختش اول

بود .در ایه آزمایش از ب ر رق «دورتی فرانسوي» با طتول

آمونیومآ 110كیلوگرم سوپرفسفا

YBB

+

YA
YAA

= LER

 :YAيملکرد گونة  Aدر كشت مخلتوط  :YBيملکترد

فاصلة بوتهها روي ردیف  20سانتیمتر در نظر گرفته شتد.

دیررس براي ذر

YB

2پ

پ یرفتآ بهطوري كه فاصلة بیه ردیفها  75ستانتیمتتر و

چغندرقند و ذر

=درصد قند مالس

به ترتیب يریب نسبی گونه هاي  aو  :Yab bيملکرد گونة

در تتاری  10مهتر بتا

 aدر زرايتتت مخلتتوط  :Ybaيملکتترد گونتتة  bدر زرايتتت

ح ف اثر حاشیه در هتر واحتد آزمایشتی انجتام گرفتت و

مخلوط  Yaaو  :Ybbبهترتیب يملکرد گونتههتاي  aو  bدر

تعداد بوته ها در متر مربع بتراي تعیتیه يملکترد و اجتزاي

كشت خال

 :Zabنسبت مخلتوط گونتة  aو  Zbaنستبت

يملکرد برداشتت شتد .چغندرقنتد در تتاری  17آبتان بتا

مخلوط گونة  bاست.

ريایت كلیة اصول نمونهبرداري ذكرشده در قبلآ از هر متر
مربع بوته ها برداشت شد .غدد برداشتشده تتوزیه شتدند
تا يملکرد ریشه بهدست آید .سپس نمونهها بهمنظور تجزیة

)1. Land Equivalent Ratio (LER
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جدول  .1مشخصات خاک محل اجراي آزمايش

يمق
نمونهبرداري

شه

سیلت

رس

%پ

%پ

%پ

34

25

41

)(cm

30-0

بافت
رسی

هدایت

مادۀ آلی

نیتروژن

فسفر

پتاسی

%پ

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

اسیدیته

الکتریکی
)(ds/m

1/48

3/6

0/15

370

7/36

1/45

جدول  .2نتايج تجزيۀ واريانس عملکرد و اجراي عملکرد چغندرقند در نسبتهاي مختلف كشت مخلوط با ذرت

میانگیه مربعا
درجة آزادي

منابع تغییرا

يملکرد ریشه

يیار قند

درصد مالس

65052200

0/16

0/007

بلوک

2

تیمار

3

1649880922

اشتباه آزمایشی

6

**

يریب تغییرا

**

18/02

*

0/05

درصد قند

يملکرد قند

قابل استحصال
0/10
**

19/88

426278
**

47883248/1

81711422

0/40

0/01

0/39

1605263

21/94

3/63

3/11

4/48

20/56

nsآ *آ **  :بهترتیب معنیدار نیست معنیدار در سیح  5و  1درصد.

با توجه به اینکته كشتت مخلتوط چغندرقنتد و ذر آ
زمیه را در زمان بیشتري نستبت بته كشتت ختال

واقعی نسبت به يملکرد مورد انتظار در هر كدام از اجتزاي
مخلوط از فرمول زیر استفاده میشود:

ذر

اشغال میكندآ بهمنظور ارزیابی كشتت مخلتوط نستبت بته
كشت خال

شاخ

5پ

نسبت برابري سیح و زمتان 1طبتق

tM
YaI
a
)
×
(
})
t Ia
YaM

واقعی گونة مورد نظر يملکرد گونة مورد نظر در زرايتت
مخلوط با نسبت خاتپ و :YPيملکرد مورد انتظتار گونتة

n

مورد نظر يملکرد گونة متورد نظتر در كشتت ختال

({ ∑ = ATER
i=1

خاتپ است.

𝐼 :𝑡aمجموع طول دورۀ كشت مخلوط 𝐼 :𝑌aيملکرد

نرمافزارهاي آماري استفادهشده ®SASآ اكسل و Graph

گونة  aدر كشت مخلوط 𝑀 :𝑌aيملکرد گونتة  aدر كشتت
خال

×

درصد مخلوط همتان گونته در كشتت مخلتوط بتا نستبت

كتته در آن 𝑀 :𝑡aطتتول دورۀ رشتتد گونتتة  aدر كشتتت
خال

𝑃𝑌

 :%Yدرصد كاهش یا افتزایش يملکترد  :YRيملکترد

معادلة زیر محاسبه شد [.]10
4پ

× 100) − 100

𝑅𝑌

( = %Y

® pad Prismبودند و مقایسة میانگیهها با استفاده از آزمون

و  nتعداد گونتههتاي ارزیتابی در كشتت مخلتوط

چنددامنهاي دانکه در سیح  5درصد انجام گرفت.

است.
به منظور محاسبة درصتد افتزایش یتا كتاهش يملکترد
)1. Area Time Equivalent Ratio (ATER
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 .3نتايج و بحث

به میزان  18/63درصدآ و نسبت كشت  75درصد ذر

 .1. 3ااخصهاي بررسكاده در چغسدرقسد

 25درصد چغندرقند بته میتزان  13/88درصتدآ بتهترتیتب

نتایج تجزیة واریانس يملکرد و اجزاي يملکرد چغندرقنتد

بیشتریه و كمتریه يیار قند را دارند جدول 3پ .بتا توجته

نشان داد كه نسبت هاي مختلف كاشتت اثتر معنتاداري بتر

به اینکه اندامهاي هوایی برگهاپ تولیدكنندۀ كربوهیتدرا

يملکرد ریشه غدهپآ يیار قندآ درصد قند قابل استحصتال

هستتتندآ هرچتته فضتتا بتتازتر و شتترایط نتتورگیري مزريتته

و يملکرد قند شکرسفیدپ در سیح  1درصد و بتر درصتد

مسايدتر باشد بترگهتا در شترایط میلتوب بتراي فراینتد

مالس در سیح  5درصد دارند جدول 2پ.

فتوسنتز قرار گرفتند و بريکس .با افزایش نستبت ذر

بته

در

نتایج مقایسة میانگیهها در مورد يملکرد ریشته حتاكی

كشت مخلوطآ شرایط بهدلیل سایهاندازي بر روي بوتههاي

چغندرقند با  61733كیلتوگرم

چغندرقند مختل شد و يیتار قنتد كتاهش یافتت .محققتان

در هکتارآ بیشتتریه يملکترد ریشته و نستبت كشتت 75

دیگري نیز در مورد معنادار بودن تتأثیر تیمارهتاي مخلتوط

و  25درصد چغندرقندآ با  13200كیلوگرم در

بر يیار قند و همچنیه زیاد بتودن درصتد يیتار در كشتت

هکتار كمتریه يملکرد ریشه را به ختود اختصتات دادنتد

خال

چغندرقند و اینکه بتا افتزایش حضتور گیتاه گیتاه

جدول 3پ.

شریکپ در مخلوطآ يیار قند ك میشود اتفا نظتر دارنتد

از آن است كه كشت خال
درصد ذر

زرايیآ ژنتیکی و آبوهوایی در

[12آ  .]13در مورد درصد مالس نیز نتایج مقایسة میتانگیه

ازآنجا كه كلیة صفا

يملکرد ریشه در واحد سیح دخالتت دارنتد []23آ يلتت

نشان داد كه نسبت مخلوط  75درصد ذر

بتا  25درصتد

كاهش يملکرد ریشه در نسبتهاي مخلوط را متیتتوان از

چغندر بیشتریه درصد مالس ناخالصیپ را دارد و كمتریه

یک طرف به كاهش تعداد ردیف كشت چغندرقنتد كته بته

درصد ناخالصی بهطتور مشتترک بته نستبتهتاي مخلتوط

اختصات داده شده است و از طرف دیگر بته

با  75درصد چغندرقند اختصات

كشت ذر

سایهانتدازي بوتتههتاي ذر

 50:50و  25درصد ذر

روي چغندرقنتد و در نتیجته

دارد جدول 3پ.

افزایش تنفس نسبت داد .نتتایج مشتابهی در متورد كشتت
مخلوط گیاه غدهاي سیبزمینی و ذر

گزار

نظر به اینکه اندامهاي تولیدكننتدۀ تركیبتا

شده استت

فتوستنتزي

اندام هواییپ در شرایط كمبود نتور و فضتاي رشتد بتراي

مبنی بر اینکه بیشتریه يملکرد غده بعد از كشتت ختال

توسعة برگ ها به خوبی تغ یه نمیشتوند از لحتاظ نتور و

سیبزمینی به تیمار  75درصتد ستیبزمینتی و  25درصتد

سایر نیازهاپآ ناهنجاريهایی در رشد ایجاد میشتود بتراي

تعلتتق داشتتت [ .]1همچنتتیه در كشتتت مخلتتوط

مثال رشد زیادتر طوقه را سبب میشتود و از طرفتی متواد

چغندرقند با گندم بیشتریه يملکرد ریشه مربوط به كشتت

قابل استتفادهآ نمتیتوانتد بته ستريت

ذر
ختتال

غ ایی همچون از

چغندرقنتتد بتتود و پتتس از آن هتتر چتته فاصتتلة

تخلیه شود و در نتیجه سبب افزایش ناخالصی ها در ریشته

ردیف هاي كشت گندم با چغندرقند كمتر شد يملکرد نیتز

میشود كه ایه ناخالصیها همبستگی قوي بتا درصتد قنتد

كاهش یافت [.]13

مالس نشان میدهند [ .]9افتزایش درصتد قنتد متالس در

نتایج مقایسة میانگیههتا نشتان داد كته كشتت ختال

شرایط نامیلوب رشد چغندرقند در اكثر تحقیقتا

چغندرقند بیشتریه يیار قند را به میزان  19/36درصد دارد
و بعد از آن نسبت كشت  25درصد ذر

مربتوط

به ایه گیاه حتی در آزمایش هاي غیر از كشت مخلوطپ به

به  75چغندرقند

اثبا

رسیده است [9آ 12آ .]13
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جدول  .3مقايسۀ میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد چغندرقند در نسبتهاي مختلف كشت مخلوط با ذرت

نسبتهاي كشت

يملکرد ریشه

يیار قند

چغندرقند :ذر پ

)(kg/ha

%پ

b

75:25پ

c

13200

b

50: 50پ

a

25:75پ

59340

a

0:100پ

61733

b

18/63

3/39
3/33

ab

19/36

قابل استحصال

)(kg/ha

3/65

b

17/93

ab
a

a

13/88

b

30467

درصد مالس

درصد قند

يملکرد قند

3/45

c

10/22

b

14/53

ab
a

15/30

15/91

c

1354

b

4420

a
a

9047
9823

میانگیههاي داراي حروف مشترک در هر ستون میابق آزمون چنددامنهاي دانکه در سیح  5درصد اختالف معنادار ندارند.

نتایج مقایسة میانگیه ایه آزمایش بیانگر آن استت كته

ریشه منتقل كندآ مادۀ خشک ریشه را افتزایش متیدهتد و

بیشتریه درصد قند قابل استحصال مربوط به نسبت كشتت

سبب افزایش يملکرد ریشه میشود [ ]9و هتر يتاملی كته

چغندرقنتتد بتتود و بعتتد از آن نستتبت مخلتتوط 25

ناخالصی ها را كاهش دهد نیز به افزایش يملکرد نهایی قند

بتتا  75درصتتد چغندرقنتتد بتته میتتزان 15/30

كاسته

ختتال

درصتتد ذر

میانجامد .در ایه آزمایش هرچه از نسبت گیاه ذر

بیشتریه درصد قند قابتل استحصتال را داشتت و كمتتریه

و به نسبت گیاه چغندرقند افتزوده شتودآ ایته مهت اتفتا

درصد قند قابل استحصال مربتوط بته نستبت مخلتوط 75

افتتتاده استتت .چنتتیه رونتتد مشتتابهی در كشتتت مخلتتوط

با  25درصد چغندرقند بته میتزان  10/22بتود

چغندرقند با گندم و همچنیه چغندرقند بتا لوبیتا نیتز روي

درصد ذر

داده است [12آ .]13

جدول 3پ .با ينایت به اینکه درصد قند قابل استحصال از
تفايتتل قنتتد موجتتود در ریشتتة چغندرقنتتد و قنتتد متتالس
بهوجود میآیدآ همة يوامل دخیل در كاهش و افتزایش دو

 .2. 3ااخصهاي مورد بررسك در گياه ذرت

فاكتور م كورآ بر درصد قند قابل استحصال نیز مؤثرند.

نتایج تجزیة واریانس يملکرد و اجزاي يملکرد ذر

نشان

بتراي

داد كه نسبت هاي مختلف كاشت اثر معنتاداري بتر ارتفتاع

انتخاب نسبت كشت مخلوط محستوب متیشتود .مقایستة

بوتهآ تعداد دانه در ردیف بتاللآ وزن هزاردانته و يملکترد

میانگیهها نشان میدهد كته بیشتتریه يملکترد شکرستفید

دانه دارند .در مورد تعداد ردیف در بالل اختالف معناداري

يملکرد قند شتکر ستفیدپ مهت تتریه شتاخ

مربوط به كشت خال

مشاهده نشد جدول 4پ.

چغندرقند به مقدار  9823كیلوگرم

مقایسة میانگیه هاي ارتفاع بوتته نشتان داد كته كشتت

در هکتار و كمتریه يملکردآ مربوط به نسبت مخلتوط 75
درصتد ذر

خال

و  25درصتد چغنتدر قنتد بته مقتدار 1354

ذر

و همچنیه نسبت مخلوط  75درصد ذر

بته

 25درصد چغندرقند بهطور مشترک بیشتریه ارتفاع بوته را

كیلوگرم در هکتار است جدول 3پ.
با توجه به اینکه يملکرد شکرستفید بازتتاب يملکترد

بهترتیب به میزان  204و  207سانتیمتر به خود اختصتات

ریشه و يملکرد قند قابل استحصال استآ هتر يتاملی كته

دادند و همچنیه كمتریه ارتفتاع بوتته مربتوط بته نستبت

افزایش سیح برگ و افزایش ج ب نور و مقتدار فتوستنتز

كشت مخلوط  25درصد ذر

به  75درصد چغندرقند بود

گیاه را در پی داشته باشد و مواد هیتدروكربنی بیشتتري بته

جدول 5پ.
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با توجه به اینکه ذر

گیاه چغندر در مخلوطآ ارتفاع بوتة ذر

پس از استتقرار كامتل چغندرقنتد

كتاهش نشتان داد.

كاشته شدآ چغندرقند بهينوان گیاه پیشگامآ فشار رقابتی خود

معنتتادار شتتدن ارتفتتاع بوتتته در كشتتت مخلتتوط ذر

را از طریق كاهش نفوذ نور به داخل كانوپی و يقتب مانتدن

سیبزمینی مبنی بر اینکه بیشتتریه ارتفتاع بوتته مربتوط بته

رشد رویشیآ به ذر

تحمیل كرد .ازایهرو با افزایش درصد

ذر

كشت خال

است گزار

و

شده است [.]1

جدول  .4نتايج تجزيۀ واريانس عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در نسبتهاي مختلف كشت مخلوط با ذرت

میانگیه مربعا
درجة آزادي

منابع تغییرا
بلوک

2

تیمار

3

اشتباه آزمایشی

6

يملکرد دانه

وزن هزاردانه

1463333/3

356/25

**

64871111/1

**

تعداد ردیف

تعداد دانه

در بالل

در ردیف

3/25

69/75

ns

12790/97

**

4/97

ارتفاع بوته
11/08
**

312/75

459/33

854444/4

728/47

2/13

14/75

15/75

12/05

11/42

11/03

10/74

2/02

يریب تغییرا

nsآ *آ **  :بهترتیب معنادار نیستآ معنادار در سیح  5و  1درصد.

تعتتداد ردیتتف در بتتالل در نتتتایج مقایستتة میتتانگیه

نتایج مقایسة میانگیه وزن هزاردانة ذر

نشان داد كته

نسبتهاي مخلوط اختالف نشان نداد جدول 5پ .اما تعداد

بیشتریه وزن هزاردانه به كشت خال

ذر

به مقدار 293

دانتته در ردیتتف در نستتبتهتتاي مختلتتف كشتتت مخلتتوط

گرم در متر مربع و بعد از آن به نسبت مخلتوط  75درصتد

بودآ بهطوري كه بیشتتریه تعتداد دانته در ردیتفآ

به  25درصد چغندرقند بته مقتدار  290گترم در متتر

متفاو

به طور مشترک به كشت ختال

ذر

ذر

بتا  43دانته در هتر

مربع و كمتریه وزن هزاردانه به نسبت مخلوط  25درصتد

بتتا  25درصتتد

با  75درصد چغندر به مقتدار  165گترم در مترمربتع

ردیتتف و نستبت مخلتتوط  75درصتتد ذر

ذر

چغندرقند با  44/66دانه در ردیف تعلق داشتت و كمتتریه

اختصات داشت جدول 5پ .ازآنجا كته افتزایش بیومتاس

تعداد دانه در ردیفآ مربوط به نستبت مخلتوط  25درصتد

منبع و افزایش انتقتال متواد

ذر

گیاه ذر

سبب افزایش قدر

و  75درصد چغندرقند با  22/66دانه در ردیتف بتود

فتوسنتزي به مقصد دانههاپ میشتودآ هتر جتا كته فضتاي

جدول 5پ .استقرار زودتر چغندرقند يرصه را براي توسعة

بهدلیل كاهش درصد حضور چغندرقند بیشتتر

گیاه ذر

تن

رشدي ذر

كرد و با افزایش درصد گیاه چغندرقنتد در

شدهآ ایه اتفا به افتزایش وزن هزاردانته انجامیتده استت.

نسبت هاي مخلوطآ ایه يرصه تن تر شد و در نهایت اثتر

در كشتتت مخلتتوط بتتا

خود را بر اجزاي يملکترد ذر

معنتتادار شتتدن وزن هزاردانتتة ذر

از جملته تعتداد دانته در

ردیف گ اشت .نتایج مشتابهی در كشتت مخلتوط ذر

سیبزمینی گزار

و

در مورد يملکترد ذر

سیبزمینی مبنی بر بیشتر بتودن تعتداد دانته در ردیتف در
كشتتت ختتال
گزار

ذر

شده است [.]5
نتتایج نشتان داد كته بیشتتریه

يملکرد مربوط به كشتت ختال

نستتبت بتته بقیتتة تیمارهتتاي مخلتتوط

ذر

بته مقتدار 11733

كیلوگرم در هکتار بود كته نتتایج آن بتا نستبت كشتت 75
درصتد ذر

شده است [1آ .]19
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بته  25درصتد چغندرقنتد بته مقتدار 11200

مجتای خزائی

كیلوگرمآ از نظتر آمتاري اختتالف نداشتت .در ایته متورد

غالب شناخته شدند جدول 7پ .ایه حالت تعادل نمایتانگر

بته

رقابت بیه دو گونه استآ اما نه در حتدي كته همتدیگر را

 75درصد چغندرقند بته مقتدار  2000كیلتوگرم در هکتتار

ح ف كننتد .استتقرار زودتتر چغندرقنتد از یتک طترف و

تعلق داشت جدول 5پ .با توجته بته اینکته يملکترد دانتة

از طرف دیگر سبب ایه تعادل شد و هتر

كمتریه يملکرد دانه به نسبت كشتت  25درصتد ذر

ذر

ارتفاع بلند ذر

حاصل اجراي يملکرد آن استآ كلیة يوامل ذكرشده

جا جمعیت یکی افزایش پیدا كردآ يملکرد دیگري كتاهش

در بحث وزن هزاردانهآ تعداد دانه در ردیف و حتی ارتفتاع

یافت و بريکس كته در نهایتت در نستبت كاشتت 75:25

بوته در كاهش و افزایش يملکرد نهایی دخیتلانتد .نتتایج

چغندرقند :ذر پ و  50:50بهترتیتب بیشتتریه و كمتتریه

مشابهی مبنی بتر اینکته كمتتریه يملکترد ذر

تراك نسبی كل را داشتند.

در كشتت

مخلوط با گیاه غدهاي ستیبزمینتیآ مربتوط بته تیمتار 75

نسبت برابري جزئی زمیه براي هر دو گونه بتر مبنتاي

شتده

يملکتترد قنتتد شتتکر ستتفیدپ در هکتتتار در چغندرقنتتد و

در

جداگانه محاسبه

درصد سیبزمینی و  25درصد ذر

استت گتزار

است [ .]1همچنیه معنتادار شتدن يملکترد دانته ذر
مخلوط با سیبزمینی نیز گزار

يملکرد دانه در هکتار در ذر
شد جدول 6پ و مشخ

شده است [5آ .]16

يریب نسبی تراك در ایه آزمایش نشان داد كته گیتاه
ذر

به صور

شد كته دو گیتاه مت كور داراي

یک تعادل در نسبت هتاي مخلتوط انتدآ یعنتی در صتور
افزیش درصد گیاه ذر آ يملکترد نهتایی گیتاه چغندرقنتد

در نسبت كاشتت  75:25چغندرقنتد :ذر پ و گیتاه

كاهش پیدا كرد و بريکس جدول  7و شکل 1پ.

چغندرقند در نسبت كاشت  25:75چغندرقند :ذر پ گیتاه

جدول  .5مقايسۀ میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در نسبتهاي مختلف كشت مخلوط

نسبتهاي كشت

يملکرد دانه

وزن هزاردانه

تعداد ردیف

تعداد دانه

ارتفاع بوته

چغندرقند :ذر پ

)(kg/ha

)(g

در بالل

در ردیف

)(cm

100:0پ

11733a

293/33a

14a

43a

204/66a

75:25پ

11200a

290a

14a

44/66a

207/45a

50: 50پ

5733/3b

196/67b

13/66a

32/66b

192/33b

a

c

c

c

25:75پ

b

2000

165

11/33

22/66

180/35

میانگیههاي داراي حروف مشترک در هر ستون میابق آزمون چنددامنهاي دانکه در سیح  5درصد اختالف معنادار ندارند.
جدول  .6اثر نسبتهاي مختلف كاشت بر كارايی كشت مخلوط چغندرقند با ذرت

نسبتهاي كشت
چغندرقند :ذر پ

نسبت برابري

نسبت برابري

نسبت

نسبت برابري

يریب نسبی

يریب

يریب

زمیه جزئی

زمیه جزئی

برابري زمیه

سیح و زمان

تراك

نسبی تراك

نسبی تراك

ذر

LER

ATER

چغندرقند

ذر

كل

چغندرقند

75:25پ

0/13

0/95

1/08

0/71

0/49

7

3/43

50:50پ

0/45

0/48

0/93

0/75

0/81

0/95

0/77

25:75پ

0/92

0/17

1/09

1/03

3/88

0/61

2/36
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جدول  .7عملکرد واقعی و مورد انتظار در كشت مخلوط

يملکرد واقعی و مورد انتظار ذر

يملکرد واقعی و مورد انتظار چغندرقند در كشت مخلوط با ذر
نسبتهاي
كشت
چغندرقند:
ذر پ

يملکرد مورد

يملکرد

انتظار

واقعی

چغندرقند

چغندرقند

در كشت مخلوط

با چغندرقند

درصد افزایش یا كاهش
يملکرد واقعی چغندرقند
نسبت به يملکرد مورد

يملکرد مورد
انتظار ذر

يملکرد
واقعی
ذر

انتظار

درصد افزایش یا كاهش
يملکرد واقعی ذر
نسبت به يملکرد مورد
انتظار

75:25پ

2455/75

1354

-44/86

8799/75

11200

+27/27

50: 50پ

4911/5

4420

-10

5866/5

5733/3

-2/27

25:75پ

7363/25

9047

+22/86

2933/25

2000

-31/81

شکل  .1اثر رقابت در كشت مخلوط ذرت و چغندرقند
(در محور افقی اعداد رديف اول نسبت چغندرقند و اعداد رديف دوم نسبت ذرت است)

بته 75

نسبت برابري سیح و زمان استفاده شد كه در اینجا نستبت

هرچند در نسبتهتاي كشتت  25درصتد ذر

درصد چغندرقند يملکرد كشت مخلوط  9درصتد نستبت

و  75درصد چغندرقند تنها نسبتی

به كشت خال
ذر

مخلوط  25درصد ذر
بود كه يملکرد

آ و همچنیه در نسبت مخلتوط  75درصتد

از یک بته میتزان  3درصتد بیشتتر شتد

به  25درصد چغندرقند ایه متورد  8درصتد افتزایش

جدول 6پ .كمتر شتدن نستبت برابتري ستیح و زمتان در

یافت جدول 6پ اما با توجه به اینکه چغندرقنتد زودتتر از

مقایسه با نسبت برابري زمیه در تمامی آزمتایشهتایی كته

ذر

كاشته شد و دیرتر نیز برداشت شتدآ ذر

ایه دو مورد  LERو ATERپ با ه بررسی شد به اثبتا

در حتدود

رسیده است [4آ 14آ 18آ .]21

 80روز كمتر از چغندر در مخلوط حضتور داشتت و ایته
تعداد روز باید در محاستبه وارد شتود .بنتابرایه از معادلتة
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مجتای خزائی

 .3جوانشتتیر ع.آ دبتتاغ محمتتدي نستتب ع.آ حمیتتدي آ .و

 .4نتيجهگيري
با توجه به طبقهبندي تأثیر رقابت در كشتت مخلتوط []10
در ایه آزمایش رقابت بیه دو گونتة ذر

قلیپور م 1379پ اكولوژي كشت مخلتوط ترجمتهپ.
انتشارا

و چغندرقنتد از

نظر نسبت برابري زمیه در نسبت مخلوط  50درصد ذر

.4

جهاد دانشگاهی مشهد.

حستتهزاده اول ف.آ كتتوچکی ع.ر.آ خزايتتی ح.ر .و

بتتا  50درصتتد چغندرقنتتد از نتتوع منفتتی و همچنتتیه در

نصتتیرمحالتی م 1389پ اثتتر تتتراك بتتر خصوصتتیا

نسبتهاي  75:25و  25:75از نوع مکملتی مثبتت ارزیتابی

زرايتی و يملکترد مترزه ) (Satureja hortensis L.و

شد جدول  7و شکل 1پ .از دیدگاه نسبت برابري سیح و

شبدر ایرانی ) (Trifolium resupinatum L.در كشتت

زمانآ تیمارهاي  75درصد ذر

با  25درصد چغندرقنتد و

مخلوط .پهوهشهاي زرايی ایران6 8 .پ.929-920 :

همچنیه نسبت مخلوط  50:50از نوع رقابتی و منفتی و در
نسبت مخلوط  25درصد ذر

.5

و  75درصتد چغندرقنتد از

نوع مکملی و مثبت ارزیابی شد .البتته تحقیقتا

قربانی ر 1389پ .ارزیابی كتارایی جت ب نتور در كشتت

بیشتتر در

مخلوط سیبزمینی و ذر  .اگرواكولوژي1 2 .پ.60-50 :

ایه زمینه میتواند به شناسایی بیشتر روابط بیه گونتههتاي

.6

همراه در كشت مخلوط منتهی شود.

.7

بدیهوسیله از مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان نهاونتد و

پهوهش و سازندگی و باغبانی.199-193 :73.

كارخانة قند در شهرستتان نهاونتد آقتاي صتاد ظفتري و

.8

همچنیه كشاورز محترم آقاي گتودرز احمدونتد قتدردانی

كامکتتتار ب.آ مهتتتدوي دامغتتتانی ع 1387پ مبتتتانی
كشاورزي پایدار .انتشارا

میشود.

جهتاد دانشتگاهی مشتهد.

 315صفحه.
.9

مسابع

محمدنیا م.آ سلیمانی ع.آ شیرانی راد ام .و نتادري م ر
1385پ اثر آرایش كاشت بر يملکرد كمی و كیفی دو

 .1افشارمنش غ .ر 1391پ اثر كشت مخلوط بر يملکترد

رق ت چغندرقنتتد در منیقتتة اقلیتتد .يلتتوم كشتتاورزي

و ستتیبزمینتتی در كشتتت

دانشگاه آزادپ1 12.پ.85-75 :

زودهنگام بهاره در منیقة جیرفت .يلوم زرايی ایتران.

 .10مظتتاهري د 1377پ .زرايتتت مخلتتوط .انتشتتارا

4 14پ .345-333 :

دانشگاه تهران 262 .صفحه.

توحیدي نتهاد ع.آ مظتاهري د .و كتوچکی ع 1383پ
بررسی كشت مخلوط ذر

) (Zea mays L.و خیتتار

) (Cucumis sativus L.بتر كنتترل يلتفهتاي هترز.

فریادرس و مدیریت كارخانة قند هکمتان همدان و نمایندۀ

.2

قنبري الف.آ غدیري ح .و جوكتار م 1358پ بررستی
اثتتر كشتتت مخلتتوط ذر

كشتتاورزي حومتته آقتتاي حستتیه

و اجتتزاي يملکتترد ذر

خواجهپتور م.ر 1383پ گیاهتان صتنعتی .انتشتارا
جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهانآ  571صفحه.

تشكر و قدردانك
مستتئول مركتتز ختتدما

حستتیه پنتتاهی ف.آ كتتوچکی ع.ر.آ نصتتیر محالتتتی م .و

 .11نصیري محالتی م.آ كوچکی ع.آ ريوانی مقتدم

و آفتتابگردان .پتهوهش و

.و

بهشتی ع 1380پ اگرواكولتوژي ترجمتهپ .انتشتارا

سازندگی در زرايت و باغبانی.45-39 :64 .

دانشگاه فردوسی مشهد 459 .صفحه.

دوره   16شماره   4زمستان 1393
996

بررسی كشت مخلوط ذرت و چغندرقند

12. Abo Mostafa RRI, El-Abbas El, Rabie EM and
Aboshady KhA (2012) Agronomic and
economic evalution for some patterns of
intercropping faba bean with sugar beet under
tow sowing dates. Agriculture Reserche Kafr Elsheikh University. 38(4): 443-457.

and Pigeonpea intercropping under rainfed
condition in northern transitional zone of
Karnataka. Karnataka Journal agriculture
Scince. 20(1): 1-3.
19. Midmore D, Roca J and Bearrios D (1988)
Potato (Solanum spp.) in the hot topice: IV.
Intercropping with maize and the influence of
shade on the potato microenvironment and crop
growth. Feld Crops Reaserch. 18: 141- 157.

13. Abou Khadra SH, Shaimaa AAB, Salah E.A.T
and Dina E.E.E (2013) Effect of intercropping
Wheat with Sugar beet on their Productivity and
Land use. Agriculture Reserche Kafr El-sheikh
University. 39(1): 37-54.

20. Morris RA, Villegan AN, Polthanee A and
Centeno HS (1990) Water use by monocropped
and intercropped cowpea and sorghum after
rice. Agronomy. 82; 664-668.

14. Egbe OM, Alibo SE and Nwueze I (2010)
Evaluation of some extra-early- and earlymaturing cowpea varieties for intercropping
with maize in southern Guinea Savana of
Nigeria. Agriculture and Biology Journal of
North America. 1(5): 845-858.

21. Muhammad A, Umer EM and Karim A (2008)
Yield and competition indices of intercropping
Cotton (Gossypium hirstum L.) Using different
planting patterns. Tarim Bilimleri Dergisi. 14
(4):326-333.

15. Francis R and Decteau DR (1993) Developing
and effective southern pea and sweet corn
intercropping system. Hort. Technology. 3: 178187.

22. Pandita AK, Saha MH and Bali AS (2000).
Effect of row ratio in cereal- legume
intercropping system on productivity
and
competition functions under Kashmir condition.
Indian Journal Agronomy. 45: 48-53.

16. Jamshidi K, Mazaheri D and Saba J (2008) An
evalution of yield in intercropping of maize and
potato. Desert. 12:105-111. (online at:
http://jdesert.ut.ac.ir.)

23. Powers L and Finkner RE (1959) Genetic
improvement of processing quality in sugar
beet. J. AM. Soc. Sugar beet technology. 5(7):
578-593.

17. Klindt Andersen M, Hauggaard-Nielsen H,
Weiner J and Steen Jensen E (2007)
Competitive dynamics in tow- and threecomponent intercrops. Appl. Ecology. 44: 545551.

24. Zulfigar A, Asghar Malik M and Cheema MA
(2000) Studies on determining a suitable canola
– wheat intercropping. Agriculture Biology.
2(1): 42-44.

18. Marer SB, Lingaraju BS and Shashidhara GB
(2007) Productivity and economics of Maize

1393  زمستان 4  شماره 16 دوره
997

