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 چکیده

چغندرقند از  رقم سه کمی عملکرد و رشدی هایویژگی بر ارزن و بادرشبو سویا، مخلوط کشت اثرات بررسیاهداف: 

 باشند.اهداف این آزمایش می

 

 هایسال در تکرار سه در تیمار 20 با تصادفی کامل هایبلوک طرح پایه بر فاکتوریل صورت به آزمایشها: مواد و روش

 و فاکتور ) Vaclav و Kevin ،Ghazira) چغندرقند شامل ارقام اول اکتورف. گردید اجرا خوی شهرستان در 2381 و 2381

 12با نسبت ارزن و بادرشبو با هر یک از گیاهان  سویا، چغندرقند کشت مخلوط چغندرقند و خالص کشت الگوی دوم شامل

 .بودند 12:

 

 49/23خالص ) شکر و تن در هکتار( 42/222ریشه ) عملکرد درصد(،  90/21) عیار قند بیشترین نشان داد که نتایجها: یافته

 مخلوط از درصد( 33/21) عیارقند کمینه و گردید حاصل بادرشبو و چغندرقند مخلوط از اشغالی سطح در هکتار( در تن

 مخلوط از اشغالی سطح در هکتار( در تن 23/1خالص ) شکر هکتار( و در تن 38/43) ریشه عملکرد و ارزن، و چغندرقند

 سال در سویا و چغندرقند مخلوط کشت الگوهای به (03/2) نسبت برابری زمین بیشترین. گردید حاصل سویا و چغندرقند

 2381 سال در اختصاص داشت. 2381 سال در سویا و Kevin رقم چغندرقند مخلوط به (23/2) آن کمترین و ،2381

 بادرشبو حاصل شد. و Vaclav رقم چغندرقند مخلوط از کشت (02/2) نسبت برابری زمین بیشترین

 

با توجه به نتایج عملکرد ریشه، عیار قند، عملکرد شکر خالص و نسبت برابری زمین، کشت مخلوط چغندر قند گیری: نتیجه

 با بادرشبو جایگزین مناسبی برای کشت خالص چغندر قند در تولید پایدار این گیاه می باشد.

 

 زمین برابری لکرد، چغندرقند، نسبتسطح برگ، عم شاخص مخلوط، کشت :کلیدی هایواژه
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Abstract 

Background & Objective: The objective of this experiment was to study the effect of the 

intercropping by soybean, Moldavian balm and Proso millet on growth characteristics and yield of 

three sugar beet cultivars.  

 

Materials & Methods: A factorial experiment was conducted in Khoy city based on randomized 

complete block design with 12 treatments in three replications in 2016 and 2017. The first factor was 

sugar beet cultivars (Kevin, Ghazira and Vaclav) and the second factor was cropping pattern of mono–

cropping of sugar beet and the intercropping of sugar beet with soybean, Moldavian balm and Proso 

millet (50:50). 

 

Results: Results, indicated that the highest sugar content (15.82%), root yield (100.40 t.ha-1) and 

gross sugar yield (13.48 t.ha-1) in occupied area was obtained from the intercropping of sugar beet 

and Moldavian balm, and the lowest one (15.37%) obtained in intercropping of sugar beet and Proso 

millet and the intercropping of sugarbeet and soybean with 47.39 and 6.13 t.ha-1. The highest LER 

(1.27) obtained in intercropping of sugar beet cv. and soybean 2016, and the least (1.03) belonged to 

the intercropping Kevin cv. and soybean in 2017. The highest LER (1.21) belonged to the 

intercropping Vaclav cv. and Moldavian balm in 2017. 

 

Conclusion: Based on root yield, sugar content, gross sugar yield and LER results, the intercropping 

of sugar beet with Moldavian balm is suitable alternatives for monocropping of sugar beet. 
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 20....                                                                           و عملكرد چغندرقند رشدی صفاتبر  ارزن و ادرشبوب ،ایسو ثر کشت مخلوطا

 مقدمه

امروزه روند رو به افزایش تخریب منابع آب، خاک و 

رویه مواد شیمیایی در محیط زیست در اثر کاربرد بی

های رایج تولید مواد غذایی در جهان کشاورزی و روش

موجب توجه و ترغیب محققان به بخش کشاورزی پایدار 

گردیده است. از اهداف عمده کشاورزی پایدار، 

ل فرسایش خاک، کاهش خسارت حاصلخیزی خاک، کنتر

های هرز، تثبیت عملکرد در ها و علفآفات، بیماری

شرایط نامطلوب و افزایش عملکرد در شرایط مطلوب 

محیطی، افزایش کارایی استفاده از منابع آب، مواد غذایی، 

نور خورشید و در نهایت ایجاد تنوع و ثبات در 

 (.0224یانگ و همکاران )باشد اکوسیستم زراعی می

 به منزله طبیعت، از الگوگیری با پایدار کشاورزی

-هادهاز ن گیریبهره بر مبتنی که است تولید از سیستمی

 های تولیدینظام در هاگونه تنوع حفظ و زیستی های

هائی که ما را به این هدف نزدیک باشد و یکی از راهمی

 و همکاران سهورت دیاسترسازد، کشت مخلوط است )می

مهم در  عامل کیبه عنوان  تواندیشت مخلوط مک(. 0229

متفاوت  ازیموثر باشد و با توجه به ن داریکشاورزی پا

ه شود و بمی کمتر زیآنها ن نیها در مخلوط، رقابت بگونه

منابع درونی و قابل تجدید  های زراعی بهنظامواسطه آن 

پایداری آنها  کنند وخود وابستگی بیشتری پیدا می

 (. 0224)کوچکی و همکاران  ابدیمی افزایش

-تمسیس الگوی اقتباس شده از مخلوط کشت ستمیس

های بکر و مانند مراتع و جنگل اهانیگ یعیطب داریپا های

است که  مطلب نیا انگریو ب باشدیدست نخورده م

ای گونه ها را بر حالت تکگونه بیهمواره ترک عت،یطب

 یاگر اجزا(. 0224 زمنیو را نیچاپاگ) دهدیم حیترج

از منابع  استفاده دهنده کشت مخلوط در نحوه لیتشک

اده ستفا یمؤثرتر طورمتفاوت باشند، از منابع به یطیمح

کشت (. 0222 و همکاران نسبیدباغ محمد) کنندیم

 یکشاورز یهاستمیس نیترمهم ازی کیمخلوط به عنوان 

تنوع و سود حاصله  شیافزا جهت به تواندیقابل اجرا م

برخوردار باشد  یاژهیو تیاز اهم زمان واحد سطح ودر 

کشت مخلوط  یایاز جمله مزا(. 0224 همکاران و میابراه)

و  هایماریکاهش آفات، ب ،عملکرد شیافزا به توانیم

راندمان  بهبود و( 0221 کائو و همکاران) هرز یعلفها

 اشاره کرد.( 0221 بارگاز و همکاران)استفاده از منابع 

 بوده استراتژیک ( گیاهی.Beta vulgaris L) چغندرقند

 رانای در شکر کننده تأمین منبع تریناصلی عنوان به و

 بسیار محصوالت از چغندرقند. شودمی محسوب

 بخش در مدت بلند اهداف از پراهمیت بوده و یکی

و  کیفی خصوصیات بهبود و تولید بردن باال کشاورزی،

 های اقلیمیانسیلچغندرقند، با توجه به وجود پت کمی

(. ایران در سال 0221است )عبدالهیان نوقابی و همکاران 

 در تن ریشه چغندرقند میلیون 83/1با تولید  0221

 21/0( تن میلیون 81/031)  دنیا تولید کل با مقایسه

درصد تولید دنیا را به خود اختصاص داد و در همین 

 قایسهم در هکتار هر در تن 23/14 عملکرد با سال ایران

 درصد 18/22 حدود تن در هکتار(، 14/12عملکرد دنیا ) با

-داشته است )بی دنیا قند چغندر عملکرد میانگین از کمتر

 (.0228نام 

 هایدانه از یکی (Glycine max L. Merrill) سویا

 محسوب جهان سطح در روغن استخراج برای پیشتاز

 پس یدتول میزان نظر از سویا گذشته قرن نیم شود. درمی

ذرت  از پس ارزش نظر از و سوم رده در ذرت و گندم از

 .(0221است )دانشیان  داشته قرار جهانی دوم رده در

 خودگشن کوتاه، روز لپه،دو ساله،یک سویا گیاهی است

 تا 31 دانه آن دارای و n0=42دگرگشنی، درصد 1/2 با

. باشدمی روغن درصد 00 تا  28 و پروتئین درصد 42

 زیاد و برگ شاخ با و استوار ایبوته صورتبه سویا

 نامحدود و محدود رشد فرم دو دارای و کندرشد می

. (0224 پور خواجه و 0222 همکاران و آلیاری)است 

 03/222در جهان  0223سطح زیر کشت سویا در سال 

میلیون تن بوده است  42/031میلیون هکتار با تولید 

 سویا در کشت زیر نیز سطح ایران در (.0221 دانشیان)

هزار  82با تولید  هکتار هزار 42، 2381 -81سال زراعی 

  .(0228نام است )بی تن بوده
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 گیاه ( یک.Dracocephalum moldavica Lبادرشبو )

 در گیاه این رویشی پیکر مؤثره بوده و از مواد دارویی

شود می استفاده آرایشی و بهداشتی غذایی، صنایع

 سالهیک و علفی است گیاهی درشبوبا .(0221)امیدبیگی 

 هیمالیا هایسراشیب و سیبری جنوب آن منشأ که

 قزاقستان، در خودرو طوربه گیاه این. است شده گزارش

 رویشی پیکر و روید. گلمی روسیه و چین مغولستان،

 مقدار هستند. معطر( جوان هایساقه و هابرگ) بادرشبو

 و متفاوت رویش محل اقلیمی شرایط به با توجه اسانس

 متفاوتی از ترکیبات اسانس. است درصد 9/2 تا 1/2 بین

 41 تا 42) «سیترال» آنها مهمترین که است شده تشکیل

باشند می( درصد 21 تا 22) «ژرانیل استات و( درصد

آمار دقیقی از سطح زیر کشت بادرشبو . (0221)امیدبیگی 

در کشور در دست نیست لیکن در استان آذربایجان 

ربی که بیشترین سطح زیر کشت این محصول در غ

تن )سال زراعی  0322هکتار با تولید  82کشور را دارد 

 .(0228نام باشد )بی( می89-2383

 Panicum)با نام علمی   (Proso millet)پروسو ارزن

millaceum L.) دام، تعلیف که جهت ریز،دانه از غالت 

 و حیوانات تغذیه در آن پزی، از دانهشیرینی و نان تهیه

 اراستفاده قر مورد نیز الکل تهیه صنعت در در و پرندگان

های جنس پانیکوم بوده و ارزن پروسو از ارزن .گیردمی

 هایساقه و افشان هایریشه دارای غالت، سایر مانند

-میان و گره شامل که باشدانشعاب می بدون ایماشوره

 خشک ایقاره هوای و آب برای است. این ارزن گره

 آسیای شوروی، در وسیعی طوروبه  بوده مناسب

 افغانستان و عراق ایران، سوریه، مرکزی، عربستان،

 (.0223شود )تاجبخش و  پورمیرزا می کشت

لوبیا  با چغندرقند مخلوط کشت مصری محققان

(Phaseolus vulgaris L.) کشت هاینسبت همة در را 

-تنسب همة در نزمی برابری نسبت و کرده ارزیابی مثبت

ابو مصطفی و همکاران ) اندکرده ارزیابی یک از بیش را ها

 گندم، با چغندرقند مخلوط کشت آزمایشی در طی (.0220

یافت  افزایش گیاه دو کشتیتک نسبت به زمین استفاده از

( 0223) همکاران و جهانی (.0223ابوخدرا و همکاران )

 ،سبز زیره و عدس مخلوط کشت در که کردند گزارش نیز

 وزن بیولوژیک، عملکرد رویشی، هایاندام خشک وزن

 عملکرد و سبز زیره چتر هر در دانه تعداد و هزاردانه

امیرمردفر و . یافت افزایش داریمعنی طور به آن دانه

( در آزمایشی دو ساله با بررسی کشت 0223همکاران )

های ردیفی مختلف عنوان مخلوط گندم و کلزا در نسبت

های که بیشترین عملکرد دانه گندم در کشت کردند

کلزا و کمترین آن در کشت خالص -مخلوط نواری گندم

( 0222چیانه و همکاران )شود. رضائیگندم حاصل می

گزارش کردند که در کشت مخلوط ذرت و باقال، نور 

 دریافتی کانوپی نسبت به کشت خالص بیشتر بود. 

غندرقند مطالعات چندانی در خصوص کشت مخلوط چ

با سویا، بادرشبو و ارزن صورت نگرفته است بر این 

 به یابیدست در مخلوط کشت نقش به توجه اساس و با

 پایدار و اهمیت محصول چغندرقند، کشاورزی اهداف

مخلوط سه گونه زراعی و  کشت اثر هدف با آزمایشی

 کمی عملکرد و رشدی هایویژگی بر داروئی ذکر شده

 شد. ااجر چغندرقند ارقام

 

 هامواد و روش

-سال در ایاین پژوهش به صورت آزمایش مزرعه

کیلومتری جنوب غربی  22  در 2381 و 2381 های

غربی به خوی واقع در استان آذربایجان شهرستان

و   (38S,4259433N,487067E)مختصات جغرافیائی

متر از سطح دریا اجرا گردید. آزمایش به  2043ارتفاع 

 تصادفی کامل هایبلوک طرح پایه بر فاکتوریل صورت

 اول شامل فاکتور .گردید اجرا تکرار سه در تیمار 20 با

 ,.Kevin  (Strube coسطح: چغندرقند در سه ارقام

Germany)،Ghazira  (Kuhn & co. International 

B.V., Netherlands) و Vaclav (Strube co., 

Germany) رچها در کشت الگوی دوم شامل فاکتور و 

 ساده ردیفه دو روش به چغندرقند خالص کشت: سطح
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 دو روش به سویا و چغندرقند مخلوط ، کشت (شاهد)

 بادرشبو و چغندرقند مخلوط کشت ،(12: 12) ساده ردیفه

 مخلوط و کشت( 12: 12) ساده ردیفه دو روش به

بودند  (12: 12) ساده ردیفه دو روش به ارزن و چغندرقند

فروردین ماه  22چغندرقند در  2381(. در سال 2)شکل 

ها یعنی فروردین ماه و سایر گونه 8در  2381و در سال 

سویا رقم ساری، بادرشبو توده بومی ارومیه و ارزن 

فروردین ماه  08در  2381پروسو رقم پیشاهنگ در سال 

بذور  فروردین ماه کشت شدند. 03در  2381و در سال 

 قارچی هایریبیما از پیشگیری منظور به کاشت از قبل

 ضدعفونی هزار در 0 میزان به مانکوزب کشقارچ با

ردیف  9مترمربع و هر پالت  21 التمساحت هر پ .شدند

متر بود. یسانت 12 هایبین ردیففاصله  بهمتر  4طول به 

همه تیمارهای الگوی کشت مخلوط و کشت خالص 

 مطلوب تراکمساده کشت شده بودند.  ردیفه بصورت دو

متر(،  سانتی 12×02) بوته در مترمربع 22رقند چغند یبرا

 بادرشبومتر( و سانتی 12×1) بوته در مترمربع 42سویا 

-سانتی 12×3/1) بوته در مترمربع 32 و ارزن هر کدام

متر، سویا سانتی 3 -4چغندرقند  متر( و عمق کاشت برای

 0 -3متر و ارزن سانتی 2 -0متر، بادرشبو سانتی 3 -1

ود. با توجه به نتایج آنالیز خاک انجام شده متر بسانتی

-( زمین مورد کشت در هر دو سال از حاصل2)جدول 

خیزی مناسبی برخوردار بود و بر این اساس در هر دو 

کیلوگرم در  232سال کود سوپرفسفات تریپل به میزان 

کیلوگرم در هکتار   031هکتار، سولفات پتاسیم به مقدار 

کیلوگرم در هکتار  به  392مقدار قبل از کاشت و اوره به 

 و تنک از پس صورت سرک در سه مرحله، نوبت اول

دوم  روز بعد از کاشت(، نوبت 01) اولیه چغندرقند وجین

روز بعد از کاشت  91سوم  روز بعد از کاشت و نوبت 11

پاش مصرف گردید. در پائیز سال قبل نیز به روش دست

دامی داده و شخم زده تن در هکتار به زمین کود  1مقدار 

برگی  4 -1شده بود. تنک و وجین نوبت اول در مرحله 

برگی  22 -20چغندرقند و وجین نوبت دوم در مرحله 

برگی( سایر  4 -1چغندرقند، بعد از سبز شدن )مرحله 

با توجه به  انجام گرفت. ها و به صورت دستیگونه

 شرایط موجود از جمله درجه حرارت هوا، فاصله بین دو

نوبت آبیاری  24روز بوده و در مجموع  21تا  9آبیاری 

 گردید. 

با استفاده از دستگاه  (LAI)شاخص سطح برگ 

 ,.LP–80, Decagon Device INC)آکیوپار مدل 

USA)  روز  82و  2381روز بعد از کشت در سال  80در

-اندازه گیری شد. تعداداندازه 2381بعد از کشت در سال 

ن شاخص سطح برگ هر چهار گیاه از برای تعیی هایریگ

 جهت نیانگیو مقدار م انجام شد بوته از هر گیاه چهار

های ریشه مورد استفاده قرار گرفت. لیو تحل هیتجز

و سوم آبان سال  2381چغندرقند در پنجم آبان سال 

متر مربع از هر  1ها )های وسطی کرتاز ردیف 2381

 اشغالی سطح واحد در کرت( برداشت گردید. عملکردها

و  شده( اشغال گونه آن که زمین از سطحی در )عملکرد

 که زمین از سطحی در )عملکرد مخلوط سطح واحد

شد. نمونه  محاسبه شده( اشغال گونه دو هر توسط

های چغندرقند جهت انجام آنالیز با استفاده از ریشه

 FP–4, DR. KERNCHEN)مدل  Betalyserدستگاه 

Co. Germany) یشگاه کارخانه قند خوی منتقل به آزما

 و میزان عیار قند و عملکرد شکر خالص محاسبه شد.

روز بعد از کاشت(  218) 2381مهر سال  28سویا در 

-روز بعد از کاشت( از ردیف 218) 2381مهر سال  29و 

متر مربع از هر کرت کشت خالص  1ها، های وسطی کرت

ردید و متر مربع از هر کرت کشت مخلوط  برداشت گ 3و

-محاسبه گردید. سرشاخه %20عملکرد دانه با رطوبت 

روز بعد  82) 2381تیر سال  01دار بادرشبو در های گل

روز بعد از کاشت(  80) 2381تیر سال  01از کاشت( و 

متر مربع از هر کرت  1ها، های وسطی کرتاز ردیف

متر مربع از هر کرت کشت مخلوط  به  3کشت خالص و

دار در های گلشت شد. سرشاخهصورت دستی بردا

دمای آزمایشگاه خشک و عملکرد ماده خشک محاسبه 

 234) 2381شهریور سال  21گردید. همچنین، ارزن در 

روز  231) 2381شهریور سال  21روز بعد از کاشت( و 
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متر مربع  1ها، های وسطی کرتبعد از کاشت( از ردیف

کشت متر مربع از هر کرت  3از هر کرت کشت خالص و

-( اندازه%20مخلوط  برداشت و عملکرد دانه )با رطوبت 

 گیری شد.

 کشت به نسبت مخلوط کشت منظور ارزیابیبه 

 ( و نسبتRYعملکرد نسبی ) هایشاخص خالص،

 شد: ( محاسبهLERزمین ) برابری
RY=YP/YM 

عملکرد  MYعملکرد در کشت مخلوط و  PYدر این رابطه 

 اشد.بدر کشت خالص در همان سطح می

LER=RY(گیاه اصلی)+ RY(گیاه فرعی) 

 SAS افزار نرم از آماری هایتجزیه انجام برای

Ver. 9.0.3  ها با مقایسه میانگین داده. شد استفاده

 احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون استفاده از

 برای رسم نمودارها و جداول از نرم انجام گردید و 1%

 استفاده شد. Excel افزار

 
 چیدمان کشت خالص چغندرقند و مخلوط با سویا، بادرشبو و ارزن به روش جایگزینی و -1شکل 

 05: 05نسبت 

 

 آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

 Sand بافت سال

(%) 

Silt 

(%) 
Clay (%) 

K 

 (mg.kg-1) 

P 

(mg.kg-1) 

N 

(%) 

OC 

(%) 
pH 

EC 

(dS.m-1) 

2381 

2381 

 لوم

 لوم

4/32  

8/32  

2/49  

3/43  

1/02  

9/02  

000 

001 

3/8  

1/8  

28/2  

22/2  

91/2  

82/2  

24/9  

22/9  

92/2  

38/2  

 

 نتایج و بحث

 تعداد برگ در بوته

 تأثیر سال، الگوی واریانس تجزیه بر اساس نتایج

کشت بر  الگوی در کشت و رقم الگوی در کشت، سال

 (. 0دار بود )جدول چغندرقند معنی برگ تعداد

کشت خالص  یتعداد برگ در بوته در الگو نهیشیب

کشت خالص  یمربوط به الگو 2/09چغندرقند به تعداد 

کشت  یاز الگو 0/01چغندرقند و کمینه آن به میزان 

و بین الگوهای  دست آمد ارزن به +مخلوط چغندرقند

نظر به .داری وجود نداشتکشت مخلوط اختالف معنی

چغندرقند در  تعداد برگ در بوته رسد علت کاهشمی

اندازی  سایه ،ارزن +کشت مخلوط چغندرقند یالگو

و  انهیچئیرضاباشد.  چغندرقند ارزن روی بیشتر

 نیشتریب، با باقالذرت  مخلوط کشتدر  (0222) همکاران
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را در  آن نیذرت را در کشت خالص و کمتر تعداد برگ

و  نی. طبق گزارش ابوحسگزارش کردند کشت مخلوط

کاهو،  - ازیپ – ایر کشت مخلوط لوبد (0221) همکاران

در کشت مخلوط کمتر از کشت خالص  ایلوب تعداد برگ

 و یآبادتوسط محسن ی نیزمشابه جهینت دست آمد.ه ب

-کشت مخلوط جو با ماشک گل در( 0229)همکاران 

. آنان کاهش تعداد برگ جو است گزارش شده یاخوشه

عدم )و کاهش ارتفاع بوته ج خاطر در کشت مخلوط را به

ر د یاگونهاز رقابت برون یناش (هاانگرهیم رشد شیافزا

 نیکه ب ییبا ماشک نسبت دادند. از آنجا مخلوط کشت

 وجود یکینزد یو تعداد برگ در بوته همبستگ بوته ارتفاع

-ینظر مبه، (0221 و همکاران نسبیدباغ محمد) دارد

کاهش تعداد برگ در کشت  زیحاضر ن قیدر تحق رسد

 بوده است. یاگونهبرون رقابت از یناش مخلوط

 مربوط 2/32 میزان بهتعداد برگ در بوته  بیشترین

 نآ کمینه و در سال اول چغندرقند خالص کشت الگوی به

 کشت و کشت خالص چغندرقند یالگو از 0/01 میزان به

 آمد به دست در سال دوم ارزن و چغندرقند مخلوط

رسد میزان بارندگی ینظر مدر این تحقیق به (.3 جدول)

های اردیبهشت تا شهریور در سال اول در طول ماه

-متر( میمیلی 9/34متر( نسبت به سال دوم )میلی 3/222)

 تواند یکی از عوامل موثر در این خصوص باشد. رزاتی

( نیز  0224جانسینس ) و و اکمل (0224) همکاران و

 نمیزا دما، قبیل از محیطی و مدیریتی مختلف عوامل

-تشعشع در زمان اندازه دسترس، میزان قابل رطوبت

دیگر در این مورد دخیل  عوامل و خیزیحاصل گیری،

 دانند.می

 1/08 میزان بهتعداد برگ در بوته  همچنین بیشینه

 و Kevinو رقم  چغندرقند خالص کشت الگوی به مربوط

 چغندرقند مخلوط کشت یالگو از 8/03 تعداد به آن کمینه

 (.0شکل ) آمد به دست Kevinرقم  و ارزن و

 

 

 رقم و کشت الگوی تأثیر تحت چغندرقند ارزیابی مورد صفات واریانس تجزیه نتایج -2جدول 

 درجه آزادی تغییر بعامن
 میانگین مربعات

 برگ سطح شاخص بوته در برگ تعداد
 222/2 203/91**  2 سال

 233/2 191/21 *  4 تکرار × سال
 492/2 494/2 0 رقم

 201/2 113/1 0 سال× رقم 
 281/1**  044/01**  3 الگوی کشت

 224/2 003/08**  3 سال× الگوی کشت 
 224/2 939/22 *  1 الگوی کشت× رقم 

 241/2 032/3 1 الگوی کشت× رقم×سال
 214/2 823/4 44 خطا

  12/9  31/9  ضریب تغییرات )%(
  .باشدمی %2 و %1 تمالاح سطح در دارمعنی ترتیب به**  و* 

 

 

 برگ سطح شاخص

 دارمعنی فقط تحت تأثیر برگ سطح شاخص

(p≤0.01 )بیشینه (.0 جدول) گرفت قرار الگوی کشت 

کشت  مربوط به الگوی 48/1 میزان به برگ سطح شاخص

 از الگوی 29/4 میزان به آن کمینه و چغندرقند خالص

 (.3کل ش) آمد چغندرقند+ ارزن به دست کشت مخلوط

 برگ چغندرقند در الگوهای سطح شاخص علت کاهش

های دیگر گونه اندازی به سایه توانمی را کشت مخلوط

 .داد نسبت چغندرقند ارزن روی و خصوصاً سویا
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 تأثیر الگوهای مختلف کشت و سال بر تعداد برگ در بوته چغندرقند -3جدول 

 الگوی کشت
 بوته در برگ تعداد

 2381ل سا 2381سال 
 a23/32 b 29/01 چغندرقند خالص
 b92/01 b 10/01 سویا و چغندرقند مخلوط
 b 20/03 b 13/01 بادرشبو و چغندرقند مخلوط
 b 03/01 b 29/01 ارزن و چغندرقند مخلوط

 بر اساس آزمون دانکن است.( %5دار در سطح احتمال )حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

 
 تأثیر الگوهای مختلف کشت و رقم   تحت ر بوته چغندرقندتعداد برگ د -2شکل 

 درصد بر اساس آزمون دانکن است. 1دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی
 

( در آزمایشی بر روی 0223مانجوناث و ساالکینکوپ )

سویا و ارزن گزارش کردند که میزان شاخص سطح برگ 

از کشت مخلوط بود.  در دو گونه در کشت خالص بیشتر

( در پژوهشی 0220اموکاارچچی )نشاد و راآرهمچنین 

 Sorghum bicolor)سورگوم مخلوط بر روی کشت 

L.)  ماشو (Vigna radiata L.)  گزارش دادند که

بیشتر  خالصشاخص سطح برگ هر دو گیاه در کشت 

-بیکه بر روی ترک یشیآزما جینتا از کشت مخلوط بود.

و لوبیا  ((.Zea mays L لوط ذرتمختلف کشت مخ های

Phaseolus vulgaris L.)  ،داد که  نشانانجام شد

 در کشت خالص باالتر از اهیشاخص سطح برگ دو گ

 (.0224)رضوان بیدختی مخلوط بود  کشت

 

 ریشه عملکرد

  تالگوی کش فقط تحت تأثیر چغندرقند شهیعملکرد ر

ح ریشه در سط عملکرد بیشینه (.4 جدول) واقع شد

تن در هکتار مربوط به الگوی  4/222 مقدار اشغالی، به

بود و با الگوی کشت  بادرشبو با چغندرقند کشت مخلوط

-تن در هکتار( اختالف معنی 43/89خالص چغندرقند )

تن در  38/43 میزان به ریشه عملکرد کمینه داری نداشت.

تعلق  سویا  با چغندرقند کشت مخلوط هکتار از الگوی

تن  02/12 مقدار و در سطح مخلوط به (4 شکل) داشت

 کمینه و بادرشبو و چغندرقند در هکتار از الگوی مخلوط

 کشت مخلوط تن در هکتار از الگوی 18/03 میزان به آن

  (.1 شکل) آمد به دست سویا  و چغندرقند
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 شاخص سطح برگ چغندرقند در الگوهای مختلف کشت -3شکل 

 درصد بر اساس آزمون دانکن است. 1دار در سطح احتمال معنی حروف متفاوت نشانگر اختالف

 

در میان الگوهای کشت مخلوط بیشترین عملکرد 

بادرشبو تعلق داشت.  با چغندرقند ریشه به الگوی مخلوط

تواند دالئل مختلفی داشته باشد یکی از دالئل این امر می

اندازی کمتر بادرشبو نسبت به دو گونه تواند سایهمی

با توجه به برداشت یگر )سویا و ارزن( و مهمتر اینکه د

 گریاز دو گونه د بادرشبوروز(  38از  شیزود هنگام )ب

رار قچغندرقند  در اختیار یشتریب یفضا ،(ارزنو  ای)سو

شت ک میزان نور دریافتی الگوی نیبنابرا گرفته است و

کشت  دو الگویاز  شیب بادرشبو و چغندرقند مخلوط

 و چغندرقند الگوهای کشت مخلوط است. گریمخلوط د

کمترین عملکرد ریشه را  سویا و چغندرقند و ارزن

 و ژنتیکی زراعی، صفات داشتند. با توجه به اینکه کلیة

دارند )پاندیتا و  دخالت ریشه هوایی در عملکرد و آب

در الگوهای  را ریشه عملکرد علت کاهش( 0222همکاران 

های سویا و ارزن بوته ازیاند توان به سایهمذکور را می

ه داد ب نسبت تنفس نتیجه افزایش در و چغندرقند روی

در  هوایی و آب و زراعی، ژنتیکی صفات کلیة دلیل اینکه

)قنبری و  دارند دخالت سطح واحد در ریشه عملکرد

 (.0221همکاران 

( مشاهده کردند در کشت 0223ابوخدرا و همکاران )

 (.Triticum aestivum L)مخلوط چغندرقند و گندم 

بیشترین عملکرد از کشت خالص چغندرقند به دست آمد. 

های مخلوط را آنها علت کاهش عملکرد ریشه در نسبت

از یک طرف به کاهش تعداد ردیف کشت چغندرقند که به 

کشت ذرت اختصاص داده شده بود و از طرف دیگر به 

های ذرت روی چغندرقند و در نتیجه اندازی بوتهسایه

با و ه توسط یمشابه جینتاافزایش تنفس نسبت دادند. 

( در کشت مخلوط چغندرقند و باقال 0221همکاران )

(Vicia faba L.) ( در کشت مخلوط 0223و افشارمنش )

مخلوط  کشت زمینی و ذرت مشاهده شده است. درسیب

 به طمربو هریش عملکرد نیز بیشترین گندم با چغندرقند

فاصلة  چه هر آن از پس و بود چغندرقند کشت خالص

 یزن عملکرد شد کمتر چغندرقند با گندم کشت هایردیف

اثر کشت   (.0223کاهش یافت )ابوخدرا و همکاران 

 عادتو  نوعبه  چغندرقند عمدتاً شهیمخلوط بر عملکرد ر

عبدالمتقلی و متولی دارد.  یبستگ راهمحصول هم یرشد

در کشت مخلوط چغندرقند و گزارش دادند که ( 0224)

 از کشت خالصچغندرقند  شهیعملکرد ر نیشتریبباقال، 

 .دیآیبه دست م

 

 ریشه قند عیار

 ریشه تحت قند درصد واریانس تجزیه نتایج براساس

تأثیر سال، رقم، سال در رقم، الگوی کشت، سال در 

 . (4الگوی کشت و رقم در الگوی کشت واقع شد )جدول 
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 عملکرد ریشه چغندرقند در سطح اشغالی در الگوهای مختلف کشت -4شکل 

 درصد بر اساس آزمون دانکن است. 1دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

 

 رقم و کشت الگوی تأثیر تحت چغندرقند ارزیابی مورد صفات واریانس تجزیه نتایج -4جدول 

 درجه آزادی تغییر بعامن
 میانگین مربعات

 عملکرد شکر خالص عیار قند ریشه عملکرد ریشه

 233/2 338/4** 393/290 2 سال

 202/2 142/2* 021/243*  4 تکرار × سال

 131/1** 923/2** 328/224 0 رقم

 823/2 024/2** 119/08 0 سال× رقم 

 184/013** 302/2* 118/23130**  3 الگوی کشت

 831/2 399/2* 383/31 3 سال× الگوی کشت 

 322/2 122/2* 934/19 1 الگوی کشت× رقم 

 122/2 231/2 999/29 1 الگوی کشت× رقم×سال

 041/2 283/2 843/48 44 خطا

 21/22 90/0 32/8  ضریب تغییرات )%(

 .باشدمی %2 و %1 احتمال سطح در دارمعنی ترتیب به**  و* 

 

 
 عملکرد ریشه چغندرقند در سطح مخلوط در الگوهای مختلف کشت -0شکل 

 درصد بر اساس آزمون دانکن است. 1دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی
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 Ghazira  (98/21 رقم قندعیار، 2381در سال 

سال بود. در  Vaclavو  Kevinارقام از  شتریبدرصد( 

قند  عیارنداشت.  یداریقند ارقام تفاوت معن عیار 2381

سال بیشتر از  2381سال در  Vaclavو  Kevinام رق

تواند ناشی از میزان ( این امر می1بود )شکل  2381

بارندگی در طول فصل رشد باشد. جاگارد و همکاران 

( گزارش کرده است اثر بارندگی بر عیار قند در 0224)

-های مرداد، شهریور و مهر منفی  و در طی ماهطی ماه

است که در این تحقیق برابر آمار های خرداد و تیر مثبت 

، 2381های با تأثیر منفی، سال هواشناسی در طی ماه

-متر و در طی ماهمیلی 3/23، 2381متر و سال میلی 0/22

متر و سال میلی 2/93، 2381های با تأثیر مثبت، سال 

در  Ghazira رقم  قندباشد. عیارمتر میمیلی 9/9، 2381

 دار متفاوت نبودند. ور معنیبه ط 2381و  2381های سال

 

  
 تأثیر رقم و سال بر عیار چغندرقند -6 شکل

 درصد بر اساس آزمون دانکن است. 1دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

 

 

بادرشبو  -الگوی چغندرقند قندعیار 2381در سال 

داری با کشت خالص بیشترین بود و تفاوت معنی

ارزن نداشت.  -ت مخلوط چغندرقندچغندرقند و کش

در کشت  2381درصد( در سال  98/24کمترین عیار قند )

-سویا به دست آمد و تفاوت معنی -مخلوط چغندرقند

در سال ارزن نداشت.  -داری با کشت مخلوط چغندرقند

سویا بیشترین مقدار  -الگوی چغندرقند قندعیار 2381

کشت خالص داری با درصد( بود و تفاوت معنی 23/21)

بادرشبو نداشت.  -چغندرقند و کشت مخلوط چغندرقند

در کشت  2381درصد( در سال  49/21کمترین عیار قند )

داری ارزن به دست آمد و تفاوت معنی -مخلوط چغندرقند

کشت مخلوط  قندبا کشت خالص چغندرقند نداشت. عیار

درصد( به  23/21) 2381سویا در سال  -چغندرقند

درصد(  98/24) 2381بیشتر از سال  داریصورت معنی

تواند که قبالً اشاره شد این امر میهمچنان (.3بود )شکل 

ناشی از میزان بارندگی در طول فصل رشد در دو سال 

 مورد مطالعه باشد.
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 تأثیر الگوهای کشت و سال بر عیار چغندرقند -7شکل 

 رصد بر اساس آزمون دانکن است.د 1دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

 

و   Ghaziraدرصد( از رقم 20/21بیشترین عیار قند )

بادرشبو به دست آمد و  -الگوی کشت مخلوط چغندرقند

 22/21داری با کشت خالص چغندرقند )اختالف معنی

( 82/21ارزن ) -درصد( و کشت مخلوط چغندرقند

-نیبین الگوهای کشت اختالف مع Kevinنداشت. در رقم 

بین الگوهای کشت  Vaclavداری وجود نداشت. در رقم 

درصد( به الگوی کشت  93/24کمترین مقدار عیار قند )

داری ارزن تعلق داشت و تفاوت معنی -مخلوط چغندرقند

( 82/21درصد( ) 09/21با کشت خالص چغندرقند )

بادرشبو  -کشت مخلوط چغندرقند ،یبه طور کلنداشت. 

در هر دو سال و تمام ارقام را  عیار قند نیشتریب

 فوقانی IPARتواند به یم جهینت نیچغندرقند داشت. ا

 شینسبت داده شود که منجر به افزا الگوی کشت مخلوط

PAR یشود. در الگوهایقند مندرچغ یبرا قابل دسترس 

 ،بادرشبو -سویا و چغندرقند -چغندرقندکشت مخلوط 

الگوی ا در نداشت ام یداریقند ارقام تفاوت معن عیار

 یدارا  Ghaziraارزن، رقم -چغندرقندکشت مخلوط 

هر چه (. 9شکل ارقام بود ) انیقند در م عیار نیشتریب

 مزرعه مساعدتر نورگیری شرایط اندازی کمتر وسایه

 رارق فرایند فتوسنتز برای مطلوب شرایط در هابرگ باشد

 کمبود شرایط های هوائی دربرعکس. اندام و گیرندمی

 به ها،برگ برای توسعة محدودیت فضای رشد و نور

 ایجاد رشد در هاییو ناهنجاری شوندنمی تغذیه خوبی

 شودمی سبب را طوقه زیادتر رشد برای مثال شود،می

(. در کشت مخلوط چغندرقند 2888 الئر و )کوسیکانکوی

 سویا و ارزن، ارتفاع این دو گیاه نسبت به چغندرقند با

 یرو بر اندازی سویا و ارزنسایه یلدل بیشتر شده و به

 و هشد مختل شرایط مساعد فتوسنتز های چغندرقندبوته

 در نیز محققان دیگری. یابدمی کاهش ریشه قند درصد

 کشت مخلوط در اندازیسایه افزایش با اینکه مورد

دارند )ابومصطفی و  نظر اتفاق شودکم می قند درصد

 (. 0223 و ابوخدرا و همکاران 0220همکاران 

 

 سفید )شکر خالص( شکر عملکرد

عملکرد  یاثر رقم بر رو واریانس تجزیه نتایج طبق

 (.4بود )جدول (p≤0.05)دار یمعن شکر خالص

تن در هکتار  18/22 عملکرد شکر خالصبا   Ghaziraرقم

کشت مخلوط است.  یرقم برا نیبهتردر سطح اشغالی 

به طور  عملکرد شکر ناخالص Vaclavو  Kevin ارقام

که همچنان .(22و  8های )شکل متفاوت نبود یداریمعن

ام اند که ارققبالً اشاره شد تحقیقات انجام شده تائید کرده

متفاوتی  عملکرد شکر ناخالصمختلف چغندرقند دارای 

 یدارا Vaclavو  Kevin ،Ghaziraرقم سه هستند و 

 م،انبیهستند ) تریکم ی قندهایباال و ناخالص عیار قند

0221.) 
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 تأثیر الگوهای مختلف کشت و رقم تحت   عیار چغندرقند -8شکل 

 درصد بر اساس آزمون دانکن است.1دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

 
 عملکرد شکر خالص سه رقم چغندرقند در سطح اشغالی -9 شکل

 درصد بر اساس آزمون دانکن است. 1احتمال دار در سطح حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

 

 
 عملکرد شکر خالص سه رقم چغندرقند در سطح مخلوط -15شکل 

 درصد بر اساس آزمون دانکن است. 1دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی 

 

ار دیمعن عملکرد شکر خالص یبر رو الگوی کشتاثر 

(p≤0.05)  مخلوط یلگوهاا انیدر م (.4شد )جدول ،

 34/1دارای بیشترین مقدار ) بادرشبو الگوی چغندرقند+

سویا  چغندرقند+ الگوی تن در هکتار در سطح مخلوط( و

تن در هکتار در سطح مخلوط(  23/3دارای کمترین مقدار )

 عملکرد اینکه به توجه با (.20و  22 هایشکل)بود 

 قابل قند عملکرد و عملکرد ریشه بازتاب شکرسفید

 برگ، سطح عاملی باعث افزایش هر است استحصال

abc
cd

abc
bcd

a

bc

a
ab

cd

abc abc

d

24.1

21.2

21.1

21.2

21.1

خالص چغندرقند امخلوط چغندرقند و سوی مخلوط چغندرقند و 
بادرشبو

مخلوط چغندرقند و ارزن

د 
 قن

ار
عی

)%
(

الگوی کشت

Kevin

Ghazira

Vaclav

b

a

b

٩.٠
٩.٢
٩.٤
٩.٦
٩.٨
١٠.٠
١٠.٢
١٠.٤
١٠.٦
١٠.٨

Kevin Ghazira Vaclav

ص 
خال

ر 
شک

د 
کر

مل
ع

(
t.

h
a-

1 )

رقم

b

a

b

1.2

1.0

1.4

1.1

1.9

3.2

3.0

Kevin Ghazira Vaclav

ص 
خال

ر 
شک

د 
کر

مل
ع

(
t.

h
a-1

) رقم



   9011/ سال 2شماره   03نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                   ی                                  چوبفروش، امین                  42

 

 

 فتوسنتز در نتیجه افزایش میزان و نور جذب افزایش

 ند،ک منتقل ریشه به بیشتری هیدروکربنی مواد و شود

 افزایش و سبب دهدمی افزایش را ریشه خشک مادۀ

نیز  ( و0221شود )محمدنیا و همکاران می ریشه عملکرد

 افزایش به دهد کاهش را هاناخالصیمقدار  که عاملی هر

در الگوهای  تحقیق این در. انجامدمی قند نهایی عملکرد

اندازی چغندرقند و بادرشبو و خالص چغندرقند سایه

ریشه و عیار قند شده و عکس  عملکرد افزایش کمتر سبب

ارزن  –سویا و چغندرقتد  -آن در الگوهای چغندرقتد 

ا بر روی چغندرقند اندازی آنهاتفاق افتاده که با سایه

نتایج . ها زیاد شده استعملکرد ریشه کاهش و ناخالصی

 -گندم و چغندرقند -مشابهی در کشت مخلوط چغندرقند

 0220لوبیا به دست آمده است )ابو مصطفی و همکاران 

 (.0223و ابوخدرا و همکاران 

 
 تعملکرد شکر سفید چغندرقند در سطح اشغالی الگوهای مختلف کش -11شکل 

 درصد بر اساس آزمون دانکن است. 1دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

 

 
 عملکرد شکر خالص چغندرقند در سطح مخلوط الگوهای مختلف کشت -12شکل 

 درصد بر اساس آزمون دانکن است. 1دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

 

 (LER) زمین برابری نسبت

 کشت مختلف الگوهای تمامی در برابری زمین نسبت

 مخلوط کشت برتری دهنده نشان که بود یک از بیشتر

 خالص کشت به نسبت سه محصول دیگر با چغندرقند

ریشه؛  عملکرد مبنای بر LER بیشترین مقدار .باشدمی

 و Kevin چغندرقند رقم به تیمارهای 03/2به مقدار 
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 سویا و چغندرقند رقم و Ghazira سویا، چغندرقند رقم

Vacla به مقدار  ، و کمترین آن2381سویا در سال  و

سویا در سال  و Kevin چغندرقند رقم به تیمار 23/2

 منابع از کارآمد استفاده (.1تعلق داشت )جدول 2381

 در توانایی رقابتی غذایی، افزایش مواد تبادل محیطی،

 در الفاخت وجود تثبیت نیتروژن، هرز، هایعلف کنترل

 تشعشع بیشتر جذب و اجزای مخلوط ایریشه سیستم

 و )بانیک باشدمی مخلوط در کشت  LER افزایش دلیل

گرفتند  نتیجه (0221) همکاران و (. مونتی0221 همکاران

مکملی  درجه به 1/2از  بیشتر به جزیی LERافزایش  که

 ( گزارش0220راجساوارا ) .دارد بستگی مخلوط اجزای

بت برابری زمین در کشت مخلوط نعناع و که نسنموده 

 یاسین وبود. طبق تحقیقات  یک بیشتر از شمعدانی معطر

 وتیور علف مخلوط کشت در( 0224 همکاران )

(Vetiveria zizanioides L.) برابری نسبت ریحان، و 

  د.بو 14/2 معادل زمین،

 

   آزمایش سال دو در مخلوط کشت زمین برابری نسبت و نسبی عملکردهای مقادیر -0 جدول

رقم 

 چغندرقند
 الگوی کشت

 2381سال  2381سال 

عملکرد 

نسبی 

چغندرقند 

(RY) 

عملکرد 

نسبی 

محصول 

 (RY) فرعی

 نسبت

 برابری

 زمین

(LER) 

عملکرد 

نسبی 

چغندرقند 

(RY) 

عملکرد 

نسبی 

محصول 

 (RY) فرعی

 نسبت

 برابری

 زمین

(LER) 

Kevin 23/2 90/2 02/2 27/1 22/2 01/2 چغندرقند و سویا 

 23/2 11/2 12/2 23/2 13/2 12/2 چغندرقند و بادرشبو

 23/2 90/2 01/2 20/2 91/2 03/2 و ارزن چغندرقند
Ghazira 29/2 94/2 04/2 27/1 20/2 01/2 چغندرقند و سویا 

 21/2 13/2 48/2 21/2 11/2 12/2 چغندرقند و بادرشبو

 24/2 93/2 32/2 02/2 93/2 33/2 و ارزن چغندرقند
Vaclav 22/2 91/2 01/2 27/1 20/2 01/2 چغندرقند و سویا 

 02/2 11/2 11/2 28/2 18/2 12/2 چغندرقند و بادرشبو

 22/2 93/2 09/2 01/2 81/2 32/2 و ارزن چغندرقند

 
 

 کلی  گیرینتیجه

-بادرشبو گونه مناسبی در کشت مخلوط با چغندرقند می

و گونه از مجاورت با هم استفاده باشد در این تحقیق هر د

و عملکرد بیشتری در کشت مخلوط داشتند. بیشینه عیار  کرده

قند و بیشترین عملکرد شکر سفید که بهترین شاخص جهت 

باشد از الگوی ارزیابی عملکرد چغندرقند در کشت مخلوط می

کشت مخلوط چغندرقند و بادرشبو به دست آمده است. سه 

استفاده در این آزمایش از پتانسیل باالئی رقم چغندرقند مورد 

نسبت به دو رقم  Ghaziraبرخودار بودند و در این میان رقم 

 تمامی در (LER) زمین برابری دیگر برتری داشت. نسبت

 رتریب دهنده نشان که بود یک از بیشتر کشت مختلف الگوهای

 کشت به نسبت دیگر محصول سه با چغندرقند مخلوط کشت

سویا  و در سال اول کشت مخلوط چغندرقند .شدبامی خالص

چغندرقند و بادرشبو بیشترین و در سال دوم کشت مخلوط 

نسبت برابری زمین را داشتند و بر اساس اولویت کشاورز در 

تولید گیاهان زراعی می توانند به عنوان روشهای جایگزین 

 برای کشت خالص در برنامه های تولید پایدار استفاده شوند. 
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