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 چکیده

از طریق  آب و نیتروژن مصرف و کارایی های هرز، پتانسیل تولیدبا علفدان آفتابگرافزایش قدرت رقابتی  برای

آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا  ،ورزی حفاظتیتحت سیستم خاک سویاو  لوبیا با کشت مخلوط

های کامل طرح بلوکاسپلیت پالت بر پایه انجام شد. آزمایش به صورت  8989و  8981همدان طی دو سال زراعی 

ورزی با دیسک و ورزی با چیزل و خاک، خاکمرسومورزی خاکشامل ورزی خاکتصادفی در سه تکرار اجرا گردید. 

هرز، کشت خالص آفتابگردان بدون وجین هایکشت خالص آفتابگردان با وجین علفبصورت الگوهای مختلف کاشت 

و  01، 91های مخلوط افزایشی لوبیا با آفتابگردان و کشتدرصد  81و  01، 91های مخلوط افزایشی هرز، کشتهایعلف

-بیشترین مقادیر تراکم و بیوماس کل علف ترتیب به عنوان فاکتور اصلی و فرعی بودند.درصد سویا با آفتابگردان به 81

ورزی مرسوم و سیستم کشت ورزی کاهش یافته و کشت خالص مشاهده شد. ولی، خاکهرز در تیمارهای خاکهای

با توجه به افزایش د. نرا کاهش دهو پیچک  چسبک ،خروستاجغالب مانند هرز هایتراکم و بیوماس علف ندخلوط توانستم

کارایی مصرف آب و نیتروژن را در مقایسه  هاسیستمعملکرد کل کشت مخلوط )مجموع عملکرد گیاه اصلی و همراه( این 

-های مخلوط در تراکمبر اساس نتیجه حاصل از این تحقیق، کشت .دادندبا کشت خالص آفتابگردان بدون وجین افزایش 

 د.درصد لوبیا یا سویا با آفتابگردان در مقایسه با کشت خالص، سودمندی کشت مخلوط را نشان دادن 91های بیش از 

ت مخلوط ورزی حفاظتی و کشبنابراین، نتایج آزمایش حاضر بیانگر این است که در شرایط مشابه، کاربرد ترکیبی خاک

هرز را بهبود بخشیده و عملکرد اقتصادی و کارایی استفاده از زمین را هایتواند مدیریت علفدر زراعت آفتابگردان می

 ورزی مرسوم افزایش دهد.در مقایسه با تک کشتی آفتابگردان در خاک

 

 نکارایی زمی، عملکرد دانه، های کشت مخلوطشاخصورزی، خاک: رقابت، های کلیدیواژه
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Abstract 

For increasing sunflower competitiveness to weeds, potential of production and water-nitrogen use 

efficiency through intercropping of bean and soybean under conservation tillage system, an experiment was 

conducted at the Agricultural Research Station, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, during 2013 

and 2014 growing seasons. Experiments were conducted as split plot based on randomized complete block 

design with three replications. Tillage as conventional tillage, reduced tillage by chisel and reduced tillage by 

disc) and different planting patterns :sunflower sole cropping with weeding, sunflower sole cropping without 

weeding, additive intercroppings of 30, 60 and 90%bean, as well as 30, 60 and 90%soybean with sunflower 

were considered as main plots and sub-plots, respectively. Results showed that the highest total weed density 

and biomass values were observed at reduced tillage and sole cropping treatments. However, conventional 

tillage and intercropping system were able to decrease density and biomass of dominant weeds, such as 

pigweed, foxtail and bindweed. Considering to the increasing total yield of intercropping (the sum of the 

yield of main and associated plants), these systems increased water and nitrogen use efficiency in 

comparison with sunflower sole cropping without weeding. The land equivalent ratio (LER) was calculated 

to measure efficiency of intercropping compared to sole cropping. Based on our findings, >30%bean: 

sunflower or >30%soybean: sunflower combination showed grain yield advantage (LER>1). In conclusion, 

our results suggest that under similar and favorable conditions, applying a combination of conservation 

tillage and intercropping to sunflower cultivation can improve weed management and increase the 

economical yield and land use efficiency when compared to sunflower sole crop under conventional tillage. 
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ورزی به منظور پایداری های کم خاککاربرد روش

 منابع و حفظ مواد آلی خاک از اهداف اصلی

باشد های کشاورزی در زمینه پایداری خاک میپژوهش

 ورزی مرسوم(. استفاده از خاک1185سالم و همکاران )
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ی بیش از حد و در نهایت ورزهای اضافی، خاکهزینه

به خاطر یکنواختی عمق شخم در طی سالیان متمادی 

رو، گردد. از اینهای سخت در خاک میسبب تشکیل الیه

گشا ورزی مشکلهای خاکاستفاده از سایر سیستم

سالم و  و 1181خواهد بود )گیاکومینی و همکاران 

ورزی حفاظتی بقایای های خاکسیستم .(1185همکاران 

باعث  در نتیجه د ونکنحفظ می یاهی سطح خاک راگ

کاهش  ،ایش آبی و بادی، افزایش ذخیره آبکاهش فرس

و  1181اسدی و همکاران ) هزینه تولیدات کشاورزی

ذخیره کربن و  و نیز افزایش (1181کاستلینی و ونترال 

ولی  .شوندمی (1181نیتروژن خاک )ایماز و همکاران 

-هایعلف ت ناشی ازمشکال ها،سیستممعموال در این 

هرز افزایش یافته و استقرار و عملکرد گیاه زراعی تحت 

 مقایسه در .(1181میشرا و سینگ ) گیردتأثیر قرار می

عملی  راهکارهای از یکی ،شیمیایی هایکشعلف با

استفاده از  ،هرز هایعلف تلفیقی مدیریت در اکولوژیک

 هرز هایفعل به طوری که، کنترل . استمخلوط  کشت

 کننده تعیین عامل یک عنوان به زراعی گیاه تداخل اثر بر

)توباتسی  گرددمی قلمداد مخلوط کشت عملکرد برتری

 مخلوط کشت در تولید افزایش مهمترین دالیل .(1118

 محیطی عوامل از بهتر استفاده کشتی، تک به نسبت

)رن و همکاران  آب (،1188د و همکاران لیبنور ) مانند

گین و ا؛ چاپ1181ئی و سیدی ( زمین )حمزه1180

؛ فن و همکاران 1185؛ مائو و همکاران 1182رایزمن 

، 1188لعل و همکاران  و 1180؛ رن و همکاران 1180

خاک  در موجود مواد غذایی ( و1188نیاوید و همکاران 

ولیزادگان  ( ذکر شده است.1185)اولبرمن و همکاران 

وط گیاهان همیشه گزارش کرد در کشت مخل (1180)

مانند بهار و نخود صفات کمی و کیفی همیشه بهار 

نسبت به تک کشتی بهبود یافتند اسانس و عملکرد دانه 

که احتماال مربوط به مزایای کشت مخلوط گیاهان 

-حمزه باشد.مختلف با یکی از اعضای خانواده لگوم می

نیز کشت مخلوط افزایشی جو با  (1189) ئی و سیدی

موثرتر و بهتر از تک کشتی جو از نظر صفاتی نخود را 

این  مانند شاخص کارایی استفاده از زمین دانستند.

محققین اظهار داشتند که کشت مخلوط افزایشی از 

هرز است هایموثر در کنترل اکولوژیک علف هایروش

هرز را هایعلفجو با نخود و کشت مخلوط افزایشی 

بنیک و همکاران . داری کاهش دادطور بسیار معنیبه

( نیز ضمن مطالعه بر روی کشت مخلوط 1110)

افزایشی نخود و گندم، اعالم داشتند که کشت مخلوط 

نخود و گندم سودبری کل و نسبت برابری زمین را 

در . شودمی هرز هایافزایش داده و سبب کنترل علف

 811مطالعه این پژوهشگران کشت مخلوط افزایشی 

گندم از لحاظ این صفات  درصد 51درصد نخود و 

در ( 1185اسکالیس و همکاران )برتری مناسبی داشت. 

مطالعه خود روی کشت برخی گیاهان لگوم و جو 

دریافتند که حضور اعضای خانواده لگوم در کشت 

نسبت به مخلوط باعث افزایش مزایای کشت مخلوط 

 گردد.کشتی گیاهان میتک

یاهی یکساله و گ (.Helianthus annuus L)آفتابگردان 

های روغنی و آجیلی در جهان می یکی از مهمترین دانه

درصد از تولید جهانی روغن نباتی  89باشد. در حدود 

به آفتابگردان اختصاص دارد. به دلیل عملکرد باالی 

روغن و نیز باال بودن ارزش غذایی، سطح زیر کشت 

 (.1181فائو )آفتابگردان روغنی افزایش یافته است 
گردان یک محصول زراعی متحمل به خشکی و با آفتاب

سیستم ریشه ای عمیق است که ریشه این گیاه در 

-شرایط خشکی در مقایسه با دیگر گیاهان زراعی می

های زیرین و داری از الیهمعنیتواند آب را به طور 

 (.1189 همکاران و )اکبرلوتر خاک جذب کند عمیق

که در حبوبات از جمله گیاهان زراعی هستند 

شوند و به شرایط آب و هوایی سراسر دنیا کشت می

متفاوت از معتدل تا گرمسیر و از مرطوب تا خشک، 

اند. حبوبات بعد از غالت، دومین منبع سازگاری یافته

روند و نیز در تغذیه دام مهم غذایی انسان به شمار می

و در نتیجه تأمین پروتئین حیوانی، نقش بسیار مهمی 

های گیاهان به خاطر همزیستی با باکتریدارند. این 
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کنندة نیتروژن هوا، در حاصلخیزی خاک تأثیر تثبیت

صورت بسیار مثبتی دارند. عالوه بر این، حبوبات به 

های فیزیکی خاک کود سبز برای تقویت و بهبود ویژگی

مجنون حسینی و  1189پارسا و باقری روند )به کار می

 Glycine)و سویا ( .Phaseolus vulgaris L)(. لوبیا 1111

max L. ) دو گیاه مهم از خانواده حبوبات هستند که

عالوه بر مصارف خوراکی و صنعتی، اهمیت باالیی در 

کاربرد گیاهان  حفظ و افزایش حاصلخیزی خاک دارند.

لگوم در کشت مخلوط با دیگر گیاهان سابقه طوالنی 

 نای از این رو، هدف (.1111مجنون حسینی )دارد 

های رشد، عملکرد و کارایی شاخصپژوهش مقایسه 

–مواد در اجتماع گیاهی کشت مخلوط آفتابگردان 

هرز و با هایلوبیا/سویا در حضور و عدم حضور علف

 .بودهای مرسوم و حفاظتی ورزیاعمال خاک
 

 هامواد و روش

در  8989و  8981زراعی  در دو سال آزمایش

زی دانشگاه بوعلی مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاور

 21سینا همدان انجام گرفت. محل اجرای آزمایش در 

دقیقه  8درجه و  95دقیقه طول شرقی،  98درجه و 

متر ارتفاع از سطح دریا قرار  8081عرض شمالی و 

های اجرای آزمایش همچنین، متوسط دما طی ماه دارد.

گراد درجه سانتی 1/19حدود  8989و  8981در سال 

آن را  pHخاک، بافت خاک را لوم رسی و آزمون بود. 

های خاک محل آزمایش نشان داد. سایر ویژگی 28/7

 ارائه شده است.  8در جدول 

 
 .1939و  1932های زراعی خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاك محل آزمايش در سال -1 جدول 

 سال
 بافت خاک %شن %سیلت %رس

فسفر قابل 

 (ppm)جذب 

پتاسیم قابل 

 (ppm)جذب 

نیتروژن 

 %کل
pH 

هدایت الکتریکی 
)1-m.dS( 

کربن 

 %آلی

88/1 901 10 لوم رسی 28 92 15 8981  28/7  211/1  81/8  

یلوم رس 28 92 15 8989  51  589  88/1  58/7  021/1  11/8  

 

 

صورت اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوک آزمایش به 

-خاکاجرا گردید.  های کامل تصادفی در سه تکرار

ورزی با چیزل و خاک، خاکمرسومرزی وورزی )خاک

ورزی با دیسک( و الگوهای مختلف کاشت )کشت 

هرز، کشت خالص هایخالص آفتابگردان با وجین علف

های مخلوط هرز، کشتهایآفتابگردان بدون وجین علف

درصد لوبیا با آفتابگردان و  81و  01، 91افزایشی 

یا با درصد سو 81و  01، 91های مخلوط افزایشی کشت

ترتیب به عنوان فاکتور اصلی و فرعی آفتابگردان( به

از گاوآهن  ورزی مرسوماجرای خاک در. بودند

 ،در این آزمایش گیری شد.+ دیسک بهرهدار برگردان

آفتابگردان گیاه اصلی بود و لوبیا و سویا به عنوان گیاه 

هرز مزرعه آفتابگردان در هایهمراه برای کنترل علف

سه گونه هر عملیات کاشت . استفاده شد کشت مخلوط

خرداد  81در تاریخ گیاهی )آفتابگردان، لوبیا و سویا( 

بطور همزمان با دست انجام  8989خرداد  1و  8981

ردیف کاشت  0برای لوبیا و سویا در هر کرت گرفت. 

متر و با سانتی 51متر و با فاصله ردیف  5/2طول به

بع و برای آفتابگردان در بوته در متر مر 21تراکم نهایی 

متر و با فاصله  5/2طول ردیف کاشت به 5هر کرت 

بوته در متر  8متر و با تراکم نهایی سانتی 01ردیف 

مربع در نظر گرفته شد. قابل ذکر است که تراکم 

آفتابگردان، لوبیا و سویا طبق توصیه محققین مرکز 

. بر اساس ندتحقیقات کشاورزی همدان، انتخاب شد

کیلوگرم اوره در  75یج تجزیه خاک و توصیه کودی، نتا

هکتار در کشت خالص لوبیا و سویا به عنوان استارتر 

 151و در زمان کشت به خاک اضافه گردید. همچنین، 

کیلو گرم اوره در بقیه الگوهای کشت استفاده شد که 
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صورت پایه و در زمان کشت و نصف دیگر نصف آن به

برگی آفتابگردان  1تا  0صورت سرک و در مرحله به

مصرف گردید. آبیاری به صورت بارانی )کالسیک 

ثابت( و اولین آبیاری بالفاصله بعد از کاشت صورت 

ر اساس عرف منطقه )معیار گرفت و پس از سبز شدن ب

هر هفت روز یک بار آبیاری توسط کشاورزان منطقه( 

های میزان آب مصرفی در پالتمزرعه آبیاری شد. 

توسط کنتور اندازه گیری شد،  یکسان بوده وآزمایشی 

متر مکعب  0111میزان مصرف آب حدود  به طوری که

-هایپراکنش علفزنی، رشد و جوانه. ثبت شددر هکتار 

در به صورت طبیعی بود. های آزمایشی در کرتهرز 

های هرز )کشتهای آزمایشی عاری از علفپالت

ل فصل رشد های هرز در طوخالص(، چندین مرتبه علف

های بدون و به صورت دستی وجین شدند ولی در پالت

هرز اجازه هایوجین )الگوهای کشت مخلوط( به علف

های هرز برای تعیین تراکم نهایی علفرشد داده شد. 

نیز از یک کوادرات یک مترمربعی استفاده شد و نمونه 

ها قبل از برداشت گیاهان زراعی و در برداری از آن

گی فیزیولوژیک صورت گرفت و پس از زمان رسید

درجه سانتی گراد  11شمارش و خشک کردن در آون 

ساعت، توزین شدند. در نهایت تراکم و وزن  21به مدت 

های هرز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خشک علف

نمونه  1های رشد، گیری شاخصبه منظور اندازه

هفته  1و برداری از هر سه گونه گیاهی در زمان گلدهی 

بعد از آن به عمل آمد. جهت نمونه برداری از ده بوته 

سطح برگ گیاهان بوسیله کاغذ  هر گیاه استفاده شد.

خشک شد و وزن خشک کل بعد از  تعیینشطرنجی 

ساعت  21درجه سانتی گراد به مدت  11کردن در آون 

سرعت رشد ثبت گردید. به منظور تجزیه و تحلیل 

گیاه  (NAR) ب خالصسرعت جذ( و CGR) محصول

زیر استفاده گردید )هوزاین و همکاران  روابطاز 

1117:) 

CGR= (1/GA) × (W2 – W1)/(T2 – T1)                                      )8 رابطه( 

NAR= ((W2 – W1)/(T2 – T1)) × ((lnLA2 – lnLA1)/(LA2 –LA1))          )1 رابطه(    
 

وزن  Wزمان بر حسب روز،  Tها که در این معادله

سطح برگ بر حسب  LAخشک بوته بر حسب گرم، 

سطح زمین بر حسب متر مربع  GAمتر مربع و سانتی

های مربوط به دادهقابل ذکر است که مجموع  باشد.می

در هر کرت آفتابگردان و گیاه همراه )لوبیا یا سویا( 

آزمایشی به عنوان شاخص سطح برگ، ماده خشک کل، 

 سرعت جذب خالص کانوپیشد محصول و سرعت ر

 .شدنددر نظر گرفته و آنالیز )آفتابگردان +  گیاه همراه( 

عملیات برداشت در اوایل مهر ماه هر سال و با 

های مختلف توجه به زمان رسیدگی محصوالت در کرت

آزمایشی انجام گرفت. بدین صورت که بعد از حذف دو 

تدا و انتهای تمام ردیف از هرطرف و حدود نیم متر از اب

ها به عنوان حاشیه، نمونه برداری از واحدهای ردیف

آزمایشی به عمل آمد. عملکرد دانه آفتابگردان و سویا با 

درصد  82درصد رطوبت و عملکرد دانه لوبیا با  81

رطوبت محاسبه شد. برای تعیین عملکرد نهایی دانه و 

از  متر مربع 1عملکرد بیولوژیک هر سه گونه گیاهی، 

های آفتابگردان برای تعیین هر کرت برداشت شد. ساقه

 11دقیق وزن خشک نهایی پس از خشک کردن در آون 

 ساعت، توزین شدند. 21درجه سانتی گراد به مدت 

میزان عملکرد دانه بر تقسیم کارایی مصرف نیتروژن از 

حسب کیلوگرم در هکتار به نیتروژن مصرف شده بر 

محاسبه گردید. همچنین، حسب کیلوگرم در هکتار 

کارایی مصرف آب از میزان عملکرد دانه بر حسب 

کیلوگرم در هکتار به آب مصرف شده بر حسب متر 

 (.1180مکعب در هکتار محاسبه شد )فن و همکاران 

بر اساس سطح زمین زیر شاخص نسبت برابری زمین 

-گردد و به وسیله آن مشخص میکشت محاسبه می

آوردن مقدار محصولی که از یک شود که برای به دست 

شود چه مقدار از زمین به هکتار کشت مخلوط عاید می
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صورت زراعت تک کشتی مورد نیاز است تا همان 

(: 1110مقدار محصول برداشت شود )بنیک و همکاران 

محاسبه شد.  9این شاخص با استفاده از معادله شماره 

 مقدار محصول یک گونه )در واحد Iدر این فرمول: 

عبارت از محصول همان  Pسطح( در کشت مخلوط و 

 گونه )در واحد سطح( در کشت خالص است.

 )رابطه 9(                                                                              

 :(8917، مظاهری)بر اساس معادله زیر محاسبه شد  نیز شاخص نسبت معادل سطح زیر کشت و زمان

 =BA/TBB(T ×) BB/YBA[(Y + )]AA/YAB(Y × )AB/TAA[(T ATER[((                             2رابطه )

 

ها )بر اساس ها و مقایسه میانگینتجزیه مرکب داده

درصد( توسط نرم  5در سطح احتمال  LSDآزمون 

الزم به ذکر است صورت گرفت.  SAS 9.1افزار آماری 

زمایش اثر سال بر صفات مورد که چون در این آ

ها دار نبود، لذا از ارائه نتایج آزمایش سالبررسی معنی

خودداری شد و بر اساس تجزیه  صورت جداگانهبه 

تعیین روابط  ها، نتایج ارائه و تفسیر گردید.مرکب داده

رگرسیونی و رسم نمودارها نیز توسط نرم افزار 

Excel 2013 .انجام شد 

 

 نتايج و بحث

در این مطالعه و بر حسب شرایط اکولوژیکی محل       

چسبک  (،Amaranthu retroflexus)خروس آزمایش، تاج

(Setaria gluaca)  و پیچک(Convolvulus arvensis) 

 .های هرز غالب بودندعلف

 هرز هایتراکم علف

های هرز در این آزمایش محاسبه و تراکم علف

ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. تجزیه واریانس داده

تحت تأثیر  هرزهاینشان داد که تراکم کل علف

(. تیمار تک 1تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند )جدول 

-ورزی دیسک به طور معنیکشتی آفتابگردان در خاک

ا در باالترین وضعیت از داری نسبت به سایر تیماره

بوته  01های هرز قرار گرفت )حدود نظر تراکم کل علف

( نیز در 1189در متر مربع(. عباس دخت و همکاران )

هرز را در هایمطالعه خود بیشترین میزان تراکم علف

-ورزی با دیسک و کمترین مقدار آن را در خاکخاک

 (1181ورزی مرسوم گزارش کردند. میشرا و سینگ )

-ها را تأیید کردند. با انجام کشت مخلوط بهنیز این یافته

هرز مختلف هایداری از میزان تراکم علفطور معنی

کاسته شد. در این مطالعه کمترین میزان تراکم کل 

بوته در متر مربع( به تیمار  8های هرز )حدود علف

سویا + آفتابگردان در  %81کشت مخلوط افزایشی 

ترین (. عمده9لق گرفت )جدول ورزی مرسوم تعخاک

های دلیل این موضوع به فرونشانی و سرکوب علف

هرز توسط کشت مخلوط افزایشی و زیر و رو شدن 

( نیز در 1110گردد. بنیک و همکاران )کامل خاک باز می

بررسی کشت مخلوط نخود و گندم، نشان دادند که 

داری تراکم و طور معنیکشت مخلوط نخود و گندم به

های هرز را نسبت به کشت خالص این وماس علفبی

( در 1180ویسانی و همکاران )گیاهان کاهش داد. 

لوبیا دریافتند که -پژوهشی روی کشت مخلوط شوید

 هرز شد. هایکشت مخلوط باعث کاهش تراکم علف

 هرز هایبیوماس علف

ها نشان داد که بیوماس نتایج تجزیه واریانس داده

ورزی، ت تأثیر تیمارهای خاکتح هرزهایکل علف

ورزی و الگوهای کشت الگوهای کشت و اثر متقابل خاک

-هایبیشترین بیوماس کل علف(. 1قرار گرفتند )جدول 

تیمار دست آمد. ورزی حفاظتی بههرز در تیمار خاک

ورزی دیسک نسبت به تک کشتی آفتابگردان در خاک

را به  هرزهایسایر تیمارها بیشترین بیوماس کل علف

(. مطالعات دیگر نیز حاکی 9خود اختصاص داد )جدول 

-های خاکهرز در سیستمهایاز افزایش بیوماس علف

و  1189)عباس دخت و همکاران ورزی حداقل است 

(. در میان الگوهای کشت، تیمار 1181میشرا و سینگ 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Amaranthus_acanthochiton&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 7                                                                  های هرز، پتانسیلبر رقابت علف سویاو  لوبیا با کشت مخلوطو  ورزی حفاظتیاثر خاک

 

ورزی تک کشتی آفتابگردان در هر سه حالت خاک

هرز مختلف و کل هایفدارای بیوماس باالیی از عل

-طور معنیهرز بود. با اجرای کشت مخلوط بههایعلف

هرز کاسته شد. کمترین هایداری از بیوماس علف

گرم در متر مربع( به  08/07های هرز )بیوماس کل علف

 %811سویا +  %81تیمار کشت مخلوط افزایشی 

ورزی مرسوم تعلق گرفت )جدول آفتابگردان در خاک

( نشان داد که کشت مخلوط ذرت با 1118سی )(. توبات9

سه گونه مختلف لوبیا چشم بلبلی موجب کاهش وزن 

هرز نسبت به کشت خالص ذرت گردید. خشک علف

 مخلوط با توجه به افزایش قدرت رقابتی سیستم کشت

های زراعی نسبت به کشت خالص هر گونه گونه تراکم

-هایفبیشتر خواهد بود که این عامل مهار مناسب عل

؛ میدگا و 1189 هرز را در پی دارد )آموسه و همکاران

ویسانی و  و 1180؛ کائور و همکاران 1182همکاران 

 (. 1180همکاران 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های رشدشاخص

آمده است. نتایج  2ها در جدول دادهتجزیه واریانس 

که اثر الگوهای کاشت بر شاخص سطح  نشان دادند

ورزی و اثر اکدار بود. ولی اثر خبرگ کانوپی معنی

ورزی در الگوهای کشت بر این ویژگی متقابل خاک

ها نشان داد که تمام دار نبود. مقایسه میانگینمعنی

الگوهای کشت مخلوط دارای شاخص سطح برگ 

کانوپی بیشتری نسبت به تک کشتی آفتابگردان بودند. 

در الگوهای مختلف کشت، مربوط  LAIبیشترین مقدار 

سویا + آفتابگردان بود که  %81ط به تیمار کشت مخلو

داری لوبیا + آفتابگردان تفاوت معنی %81البته با تیمار 

نداشت. کمترین شاخص سطح برگ کانوپی نیز متعلق 

هرز به تیمار کشت خالص آفتابگردان بدون کنترل علف

بود. محققان دیگر نیز افزایش شاخص سطح برگ را در 

اند کردهکشت مخلوط نسبت به تک کشتی گزارش 

ممکن است گیاهان موجود  (.1182ئی و سیدی )حمزه

در کشت مخلوط جهت جذب نور اقدام به افزایش سطح 

برگ خود بنمایند که این امر احتماالً موجب حفظ بیشتر 

رطوبت خاک و کاهش دما گردیده و نهایتاً موجب 

گردد. در نهایت، تعدیل افزایش رطوبت نسبی کانوپی می

تواند موجب افزایش انوپی مخلوط میمیکروکلیمای ک

شاخص سطح برگ کانوپی مخلوط نسبت به کانوپی 

نتایج تجزیه  (.1182ئی و سیدی )حمزهخالص گردد 

ماده خشک کل کانوپی ها نشان دادکه واریانس داده

ورزی و الگوهای کاشت قرار گرفت، تحت تأثیر اثر خاک

این  ورزی در الگوی کاشت برولی اثر متقابل خاک

 هرزهایورزی و الگوهای مختلف کشت بر تراکم و بیوماس علفمیانگین مربعات اثر خاك -2جدول 

 بیوماس تراکم درجه آزادی بع تغییرامن

8 07/82 (Yسال )  11/981  

10/811 2 سال× تکرار   98/2119  

 **1 9511/19** 99929/15 (Tورزی )خاک

T×Y 1 11/0  71/288  

98/28 1 خطای اصلی  98/971  

 **0 1780/28** 888118/58 (P) الگوی کاشت

T×P 81 02/12** 8991/97** 

P×Y 0 89/8  11/59  

Y×T×P 81 01/1  51/22  

05/88 71 فرعی خطای  88/981  

02/81 -- ریب تغییرات )%(ض  15/89  

 می باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنی* و ** به



 9911بهار   / 9شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                      ئیسیدی، حمزه                  8

 

ماده خشک کل (. بیشترین 2دار نبود )جدول صفت معنی

-گرم در متر مربع( در تیمار خاک 18/8098کانوپی )

حال  (. با این8دست آمد )شکل ورزی مرسوم به

ورزی با ورزی مرسوم با تیمار خاکاختالف بین خاک

دار نبود. ماده خشک کل کانوپی معنیچیزل از نظر 

لوبیا و سویا سبب  -ابگرداناجرای کشت مخلوط آفت

افزایش ماده خشک کل کانوپی نسبت به کشت خالص 

ماده خشک کل طوریکه، بیشترین آفتابگردان شد. به

دست آمد سویا + آفتابگردان به %81کانوپی در تیمار 

(. کمترین ماده خشک کل کانوپی نیز متعلق به 5)جدول 

بود  هرزتیمار تک کشتی آفتابگردان بدون وجین علف

از بهترین فواید کشت  گرم بر متر مربع(. 11/880)

مخلوط افزایش تولید در واحد سطح نسبت به تک 

کشتی، به دلیل استفاده بهتر از عوامل مختلف محیطی 

( 1182(. استولز و نادئا )1180همکاران  و رناست )

میزان وزن خشک کل را در کشت مخلوط ذرت و باقال 

 ردند.بیش از کشت خالص گزارش ک

 

-تراکم و بیوماس علف ایورزی در الگوی کشت برخاك ترکیبات تیماریمقايسه میانگین  -9جدول 

 هرز های

  g.m)-2) بیوماس  plant.m)-2( تراکم تیمار

RC×NWH b51/51 b51/981 

RC×HP30 fg11/98 ef07/890 

RC×HP60 ij11/12 ghi99/881 

RC×HP90 kl99/87 ijk19/88 

RC×HG30 igh99/17 efg99/891 

RC×HG60 jk99/11 ghi07/888 

RC×HG90 lm00/82 jk07/15 

RD×NWH a80/01 a99/779 

RD×HP30 c00/21 d11/872 

RD×HP60 ef51/99 e19/820 

RD×HP90 hi51/15 fgh07/882 

RD×HG30 de19/90 de11/855 

RD×HG60 gh80/11 efg19/891 

RD×HG90 k11/11 hij19/812 

CT×NWH d11/91 c07/150 

CT×HP30 jk51/11 i-f11/288 

CT×HP60 kl00/80 hij 19/80 

CT×HP90 mn99/88 k11/79 

CT×HG30 kl80/87 ghi51/881 

CT×HG60 lm11/82 ijk51/88 

CT×HG90 n80/8 k07/08 

بدون کشت خالص آفتابگردان  ،(RD)ورزی با دیسک و خاک (RC)ورزی با چیزل ، خاک(CT) مرسومورزی خاک

و  HP30 ،HP60ترتیب درصد لوبیا با آفتابگردان )به 81و  01، 91کشت مخلوط  ،(NWHهرز )هایوجین علف

HP90)  به 81و  01، 91و کشت مخلوط( ترتیب درصد سویا با آفتابگردانHG30، HG60  وHG90) 

 

در کانوپی نشان ( NAR( و سرعت جذب خالص )CGR)میانگین مربعات صفات سرعت رشد محصول 
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ها که تنها اثر تیمار الگوی کاشت بر این ویژگیداد 

(. اغلب الگوهای کشت مخلوط 2دار بود )جدول معنی

دارای سرعت رشد محصول کانوپی و سرعت جذب 

تک کشتی آفتابگردان بیشتری نسبت به کانوپی خالص 

سرعت رشد محصول بیشترین (. 5بودند )جدول 

در تیمار کشت  کانوپیکانوپی و سرعت جذب خالص 

(. 5دست آمد )جدول سویا + آفتابگردان به %81مخلوط 

ضمن اینکه، کمترین سرعت رشد محصول کانوپی و 

متعلق به تیمار کشت کانوپی سرعت جذب خالص 

ترتیب هرز بود )بهرل علفخالص آفتابگردان بدون کنت

-گرم بر متر مربع در روز(. به نظر می 12/7و  21/87

افزایش ، هاز دالیل عمده افزایش این شاخصرسد یکی ا

سطح برگ کانوپی بوده که به نوبه خود با شاخص 

اندازی و نیز دریافت حفظ رطوبت خاک از طریق سایه

های نور بیشتر سبب افزایش روند ماده سازی در گونه

در تیمار کشت خالص آفتابگردان . استزراعی شده

های رشد در کانوپی هرز، شاخصبدون کنترل علف

داری یافتند که علت این امر را باید در کاهش معنی

های هرز با گیاه زراعی دانست. کنترل رقابت شدید علف

های رشد در هرز منجر به افزایش شاخصهایعلف

(. عالوه بر این 5شد )جدول  تیمار تک کشتی آفتابگردان

-هاینباید نقش سیستم کشت مخلوط را در کنترل علف

های رشد کانوپی هرز و در نتیجه آن افزایش شاخص

استولز و نادئا  و 1182ئی و سیدی نادیده گرفت )حمزه

1182). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)مجموع  های رشد کانوپیورزی و الگوهای مختلف کشت بر شاخصمیانگین مربعات اثر خاك -4جدول 

 های گیاه اصلی و گیاه همراه(داده

 بع تغییرامن
درجه 

 آزادی
 ماده خشک کل شاخص سطح برگ

سرعت رشد 

 محصول

سرعت جذب 

 خالص

8 29/1 (Yسال )  58/811072  11/72  50/1  

12/1 2 سال× تکرار   08/527297  07/110  91/1  

1 28/1 (Tورزی )خاک  801071/11** 19/19  81/8  

T×Y 1 119/1  87/88  11/1  10/1  

81/1 1 خطای اصلی  59/15189  87/51  19/8  

 **7 11/77** 1588590/17** 771/51** 85/51 (P) الگوی کاشت

T×P 82 81/1  2299/81  15/2  21/1  

P×Y 7 18/1  90/8015  72/1  80/1  

Y×T×P 82 15/1  88/88  11/1  80/1  

 58/8 78/85 18/12817 80/1 12 فرعی خطای

 تغییرات ضریب

%() 
-- 21/7 11/81 71/89 81/81 

 میباشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنی* و ** به
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 ورزی  اثر خاكدر   های گیاه اصلی و گیاه همراه()مجموع داده ماده خشک کل کانوپیمقايسه میانگین  -1شکل  

 
 

 

 

 عملکرد کل

که عملکرد کل  ها نشان دادتجزیه واریانس داده

ل یک درصد تحت تأثیر بیولوژیک و دانه در سطح احتما

ورزی و الگوهای کاشت قرار گرفتند، ولی اثر اثر خاک

-ورزی در الگوی کاشت بر این صفات معنیمتقابل خاک

(. بیشترین عملکرد کل بیولوژیک و 0دار نشد )جدول 

در  گرم در مترمربع( 85/907و  75/8185ترتیب دانه )به

وم ورزی مرسورزی به تیمار خاکهای خاکبین روش

(. کمترین عملکرد کل بیولوژیک و A  1)شکل تعلق گرفت

گرم در مترمربع( که  91/918و  72/8811ترتیب دانه )به

ورزی با دیسک مشاهده شد نسبت به در تیمار خاک

درصدی  89و  81ترتیب کاهش ورزی مرسوم بهخاک

عملکرد کل بیولوژیک و دانه در نشان دادند. با اینکه 

داری بیش از طور معنیرسوم بهورزی متیمار خاک

ورزی با دیسک بود ولی اختالف آن با تیمار تیمار خاک

دار نبود. سالم و همکاران ورزی با چیزل معنیخاک

( نیز در تحقیق خود اظهار داشتند که عملکرد دانه 1185)

. دار نبودورزی مرسوم و حفاظتی معنیذرت در خاک

ای رقابت برون گونهدر این مطالعه با اینکه تا حدودی 

 تراکم باالی لگومیان گیاهان زراعی مشاهده شد و نیز م

  های گیاه اصلی و گیاه همراه()مجموع داده یهای رشد کانوپشاخص مقايسه میانگین  -5جدول 

 الگوهای کشت  دردر زمان گلدهی 

 الگوهای کشت
شاخص سطح 

 برگ

 ماده خشک کل

(2-g.m) 

 سرعت رشد محصول 

(1-day 2-g.m) 

  سرعت جذب خالص

(1-day 2-g.m) 

WH d51/2 f71/8919 c02/15 e12/1 

NWH e05/9 g11/880 d21/87 e12/7 

HP30 c17/5 e80/8298 c98/15 d27/88 

HP60 b87/5 cd51/8021 b80/99 cd81/88 

HP90 a01/0 b07/8879 ab81/92 bcd17/81 

HG30 c81/5 d11/8521 c71/12 bc21/81 

HG60 b80/0 c71/8721 ab51/99 b78/81 

HG90 a71/0 a98/1118 a15/90 a08/89 

-درصد لوبیا با آفتابگردان )به 81و  01، 91کشت مخلوط  ،(NWHو  WHرتیب تهرز )بههایوجین علفو بدون کشت خالص آفتابگردان با 

 (HG90و  HG30 ،HG60ترتیب درصد سویا با آفتابگردان )به 81و  01، 91و کشت مخلوط  (HP90و  HP30 ،HP60ترتیب 
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، اجرای کشت ب کاهش عملکرد آفتابگردان شد ولیسب

لوبیا و  %91های بیش از مخلوط آفتابگردان با تراکم

سویا اغلب سبب افزایش عملکرد بیولوژیک و دانه نسبت 

ین طوریکه، بیشتربه کشت خالص آفتابگردان شد. به

لوبیا و سویا +  %81عملکرد کل بیولوژیک در تیمارهای 

(. همچنین، بیشترین  1B دست آمد )شکلآفتابگردان به

لوبیا و سویا +  %01عملکرد کل دانه در تیمارهای 

(. کمترین عملکرد کل B 1 آفتابگردان مشاهده شد )شکل

بیولوژیک و دانه نیز متعلق به تیمار تک کشتی 

 50/757ترتیب هرز بود )بهوجین علفآفتابگردان بدون 

تیمار کشت خالص  گرم بر متر مربع(. 51/112و 

هرز در عملکردهای آفتابگردان بدون وجین علف

ترتیب بیولوژیک و دانه نسبت به تیمارهای برتر )به

لوبیا +  %01لوبیا + آفتابگردان و  %81کشت مخلوط 

داد.  درصدی نشان 59و  58ترتیب افت آفتابگردان( به

از فواید کشت مخلوط افزایش تولید در واحد سطح 

نسبت به تک کشتی، به دلیل استفاده بهتر از عوامل 

محیطی مانند آب و مواد غذایی موجود درخاک است 

 هایگزارش مخلوط کشت . در(1180همکاران  و رن)

 کشتی نظام این در عملکرد افزایش بر مبنی متعددی

فیونته و ؛ 1188کاران نیک نیائی و هم) دارد وجود

و  اسالمی زاده؛ 1182یان و همکاران ؛ 1182همکاران 

 (. 1185همکاران 

 

 
 کارايی مصرف نیتروژن و آب 

کارایی مصرف نیتروژن و آب بر اساس عملکرد کل دانه 

ورزی، الگوی کاشت و اثر متقابل تعیین شد و اثر خاک

ر سطح د هادر الگوی کاشت بر این ویژگیورزی خاک

(. بیشترین و 7دار شد )جدول احتمال یک درصد معنی

( 11/7و  80/81کمترین میزان کارایی مصرف نیتروژن )

لوبیا +  %01ترتیب در تیمارهای کشت مخلوط به

ورزی چیزل و کشت خالص آفتابگردان در خاک

یسک ورزی دهرز در خاکآفتابگردان بدون وجین علف

(. بیشترین و کمترین میزان کارایی 1مشاهده شد )جدول 

کیلوگرم بر متر مکعب( نیز در  91/1و  70/1مصرف آب )

-لوبیا + آفتابگردان در خاک %01تیمارهای کشت مخلوط 

ورزی چیزل و کشت خالص آفتابگردان بدون وجین 

(. 1دست آمد )جدول ورزی دیسک بههرز در خاکعلف

 مؤثرکمک این سیستم در کنترل و اجرای کشت مخلوط 

 تأثیر     همچنین افزایش عملکرد کل دانه    هرز وهایعلف

 ورزی و الگوهای مختلف کشت بر عملکرد کل بیولوژيک و عملکرد کل دانه میانگین مربعات اثر خاك -6جدول 

 عملکرد کل دانه  عملکرد کل بیولوژیک درجه آزادی بع تغییرامن

8 07/59979 (Y)سال   08/1112  

95/125890 2 سال ×تکرار   10/882180  

 **1 857155/08** 10718/05 (T)ورزی خاک

T×Y 1 89/875  80/220  

11/8871 1 خطای اصلی  09/1125  

 **7 8910101/81** 811922/19 (P) الگوی کاشت

T×P 82 11/7918  92/8815  

P×Y 7 20/011  71/8119  

Y×T×P 82 15/011  59/177  

07/85511 12 فرعی خطای  91/1008  

 10/82 75/81 -- )%( تغییرات ضریب

 میباشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنی* و ** به
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 عملکرد کل بیولوژيک و دانهبر  (B)کشت  هایو الگو (A) ورزیاثر خاك یانگینم يسهمقا -2شکل 

ترتیب درصد لوبیا با آفتابگردان )به 81و  01، 91کشت مخلوط  ،(NWHو  WHترتیب هرز )بههایوجین علفو بدون کشت خالص آفتابگردان با 

HP30 ،HP60  وHP90)  به 81و  01، 91و کشت مخلوط( ترتیب درصد سویا با آفتابگردانHG30 ،HG60  وHG90) 

 
 

سزایی در افزایش کارایی مصرف نیتروژن و آب در به

های مختلف داشته ورزیخاک الگوهای کشت مخلوط با

کی دیگر از عوامل افزایش کارایی است. شاید بتوان ی

مصرف نیتروژن را تثبیت بیولوژیکی این عنصر توسط 

هرز در هایگیاهان لگوم دانست. از طرفی، رقابت علف

هرز، باعث افت کشت خالص آفتابگردان بدون وجین علف

شدید عملکرد دانه شد که همین عامل کاهش کارایی 

ه این کاهش مصرف نیتروژن و آب را در پی داشت، البت

سبب هجوم ورزی با دیسک بهعملکرد دانه در خاک

ترین فواید کشت از مهمهرز، بیشتر بود. هایشدیدتر علف

مخلوط افزایش تولید در واحد سطح نسبت به تک کشتی، 

به دلیل استفاده بهتر از عوامل محیطی مانند نور، آب و 

مواد غذایی موجود در خاک است. در واقع در کشت 

ط، استفاده بهینه از منابع محیطی به اختالف ارتفاع، مخلو

های هوایی و زیرزمینی و نیاز نحوه قرار گرفتن اندام

شود )تانوار و غذایی متفاوت گیاهان نسبت داده می

(. استفاده بهینه از آب در سیستم کشت 1182همکاران 

 (. 1180مخلوط گزارش شده است )رن و همکاران 
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کارايی مصرف نیتروژن و  ایکشت بر یورزی در الگوخاك ترکیبات تیماریمقايسه میانگین  -8جدول 

   نسبت معادل سطح زير کشت و زمانهای نسبت برابری زمین و و مقادير عددی شاخص آب

 تیمار
کارایی مصرف 

 نیتروژن

 کارایی مصرف آب

 (3-kg.m) 

نسبت برابری 

 زمین

نسبت معادل سطح زیر 

 کشت و زمان

RC×WH        i81/89 h55/1 - - 

RC×NWH no81/1 op99/1 - - 

RC×HP30 l17/88 ml25/1 18/1  77/1  

RC×HP60 a80/81 a70/1 28/8  90/8  

RC×HP90 e22/80 de00/1 10/8  81/8  

RC×HG30 k05/88 kl20/1 15/1  18/1  

RC×HG60 cd15/87 c71/1 11/8  11/8  

RC×HG90 ef85/85 ef02/1 88/8  81/8  

RD×WH        i78/89 hi52/1 - - 

RD×NWH o11/7 p91/1 - - 

RD×HP30 m29/81 n21/1 70/1  79/1  

RD×HP60 fg05/85 f09/1 80/8  88/8  

RD×HP90 j12/89 ij59/1 10/8  81/1  

RD×HG30 lm89/81 m22/1 11/1  78/1  

RD×HG60 e10/80 de05/1 17/8  18/8  

RD×HG90 h87/82 g01/1 18/8  85/8  

CT×WH gh81/85 g58/1 - - 

CT×NWH n52/1 o92/1 - - 

CT×HP30 k07/88 k27/1 78/1  75/1  

CT×HP60 bc10/87 bc71/1 15/8  80/8  

CT×HP90 d88/80 c08/1 11/8  81/8  

CT×HG30 j81/81 j51/1 17/1  11/1  

CT×HG60 b17/81 b79/1 12/8  85/8  

CT×HG90 e99/80 d00/1 85/8  10/8  

 ورزی و الگوی کشت بر کارايی مصرف نیتروژن و آبن مربعات اثر خاكمیانگی -7جدول 
 کارایی مصرف آب کارایی مصرف نیتروژن درجه آزادی بع تغییرامن

8 10/1 (Yسال )  1118/1  

11/1 2 سال× تکرار   1111/1  

 **1 28/27** 1/17 (Tورزی )خاک

T×Y 1 81/1  1111/1  

10/1 1 خطای اصلی  1110/1  

 **7 888/95** 1/98 (P) تالگوی کاش

T×P 82 9/22** 1/115** 

P×Y 7 89/1  1115/1  

Y×T×P 82 89/1  1117/1  

1119/1 11/1 12 فرعی خطای  

 میباشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنی* و ** به
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 های ارزيابی سودمندی کشت مخلوطشاخص

  نسبت برابری زمین

بیان این ادعا که کشت  جهت نسبت برابری زمین

مخلوط عملکرد بیشتری از کشت خالص در واحد سطح 

بررسی . گیردکند مورد استفاده قرار میتولید می

در این مطالعه نشان داد زمین نسبت برابری شاخص 

ها تراکم که در آن یکه تیمارهای کشت مخلوط افزایش

بیشتر از یک  LERدرصد بود،  91لوبیا و سویا بیش از 

( که نشان از برتری کشت مخلوط دو 1شتند )جدول دا

گونه نسبت به تک کشتی هر یک از دو گونه دارد. در 

نسبت برابری میان الگوهای مختلف کشت، کمترین 

لوبیا  %91مربوط به تیمار کشت مخلوط افزایشی  زمین

-و سویا + آفتابگردان بود که در هر سه حالت خاک

(. به نظر 1جدول ند )کمتر از یک بود LERورزی دارای 

رسد عملکرد بسیار کم لوبیا و سویا و نیز رقابت می

نسبت هرز با گیاهان زراعی باعث کاهش هایشدید علف

در این تیمارها شده است. با افزایش تراکم  برابری زمین

ها در لوبیا و سویا و در نتیجه با افزایش عملکرد آن

-یافت، بهنیز افزایش  نسبت برابری زمینواحد سطح، 

و  %01طوریکه در تمام الگوهای کشت مخلوط دارای 

بیشتر از  نسبت برابری زمینسویا و لوبیا  %01بیش از 

 نسبت برابری زمینیک بود. بیشترین میزان شاخص 

لوبیا +  %01( درتیمار کشت مخلوط افزایشی 28/8)

دست آمد. کمترین ورزی چیزل بهآفتابگردان در خاک

( نیز از تیمار کشت مخلوط 70/1میزان این شاخص )

ورزی دیسک لوبیا + آفتابگردان در خاک %91افزایشی 

حاصل شد. بسیاری از پژوهشگران نیز در مطالعات 

ئی و سیدی، خود به چنین نتایجی دست یافته اند )حمزه

قلی نژاد و  و 8982موسی پور و همکاران ؛ 8988

و  (، فن1182(. چاپاگین و رایزمن )1181همکاران 

چیمونیو و  ،(1180(، رن و همکاران )1180همکاران )

در مطالعات  (1188لعل و همکاران ) و( 1180همکاران )

های کشت مخلوط کارایی خود دریافتند که در سیستم

 یابد.استفاده افزایش می

 نسبت معادل سطح زير کشت و زمان 

توان تشخیص بهتری از با بررسی عامل زمان می

در این . دست آوردمورد کاشت بهم و الگوی سیست

مطالعه، ارزیابی تیمارهای مختلف آزمایشی نشان داد 

که اغلب تیمارها دارای نسبت معادل سطح زیر کشت و 

زمان باالتر از یک بودند که نشان دهنده سودمندی 

کشت مخلوط نسبت به کشت خالص گیاهان مورد کشت 

 %01ر ( به تیما90/8است. بیشترین میزان این شاخص )

ورزی چیزل تعلق گرفت. لوبیا + آفتابگردان در خاک

کمترین مقدار نسبت معادل سطح زیر کشت و زمان 

-لوبیا + آفتابگردان در خاک %91( نیز در تیمار 79/1)

-ورزی دیسک مشاهده شد که دلیل این کاهش را می

توان پایین بودن عملکرد لوبیا به سبب تراکم پایین آن و 

هرز دانست. بنیک و همکاران ایهنیز هجوم علف

( نیز با بررسی شاخص نسبت معادل سطح زیر 1110)

نخود، کشت -کشت و زمان در کشت مخلوط گندم

 دمندتر از کشت خالص گزارش کردند.مخلوط را سو

 
 گیری کلینتیجه

در بیشتر تیمارهای  نتایج آزمایش نشان داد که

لوبیا  با آفتابگردانمخلوط کشت  کلعملکرد آزمایشی 

-بهها بود. این گونه خالصسویا بیش از کشت  یا

طوریکه، بیشترین عملکرد دانه کل از تیمار کشت 

درصد لوبیا + آفتابگردان حاصل  01مخلوط افزایشی 

 و نسبت برابری زمینهای شاخص در حقیقتشد. 

نسبت معادل سطح زیر کشت و زمان و شاخص رقابت 

یا/سویا را نسبت برتری کشت مخلوط آفتابگردان + لوب

به کشت خالص تایید کردند، بنحویکه در الگوهای کشت 

درصد لوبیا/سویا + آفتابگردان، میزان  81و  01مخلوط 

شاخص نسبت معادل سطح زیر کشت و زمان باالتر از 

یک بود که نشان دهنده برتری کشت مخلوط است. 

از تیمار  نسبت برابری زمینبیشترین مقدار شاخص 
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درصد لوبیا + آفتابگردان در  01افزایشی کشت مخلوط 

های کشت دست آمد. سیستمورزی چیزل بهخاک

مخلوط توانستند کارایی مصرف آب و نیتروژن را در 

مقایسه با کشت خالص آفتابگردان بدون وجین افزایش 

طور کلی، نتایج نشان داد که در شرایط مشابه، دهند. به

شت مخلوط در ورزی حفاظتی و ککاربرد ترکیبی خاک

هرز را هایتواند مدیریت علفزراعت آفتابگردان می

بهبود بخشیده و عملکرد اقتصادی و کارایی استفاده از 

-را در مقایسه با تک کشتی آفتابگردان در خاک زمين

های این با توجه به یافته ورزی مرسوم افزایش دهد.

لوبیا + آفتابگردان سودمندی بیشتری  %01مطالعه تیمار 

 نسبت به سایر الگوهای کشت داشت.
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