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۳۹پژوهش و سازندگي

                    

پژوهش و سازندگي 

در زراعت و باغباني 
شماره ۶۴ ، پاييز ١٣٨٣

¿¿¿

بررسي كشت مخلوط ذرت و  آفتابگردان

چكيده
به منظور بررسي كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان در منطقه جيرفت ،آزمايشي در سال ۱۳۷۶ در مزرعه تحقيقاتي مركز تحقيقات 
شهرستان جيرفت ، در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با ۵ تيمار و ۳ تكرار انجام گرفت كه تيمارهاي مورد آزمايش عبارت بودند 
 M۴، ( ۵۰ درصد ذرت + ۵۰ درصد آفتابگردان)  M۳، ( ۷۵ درصد ذرت + ۲۵ درصد آفتابگردان)  M۲، ( تك كشـتي ذرت ) M۱: از
(۲۵ درصد ذرت + ۷۵ درصد آفتابگردان ) وM۵ ( تك كشـتي آفتابگردان ) .گياهان مذكور با اسـتفاده از روش جايگزيني كاشـته 
(۷۵ درصد ذرت + ۲۵   M۲( نسبت برابري زمين ) مالحظه گرديد كه كشـت مخلوط اين دو گياه با تركيب LERشـدند .با محاسـبه
درصد آفتابگردان ) بيشترين عملكرد علوفه تر ،علوفه خشك ، عملكرد دانه و ميزان كل پروتئين را در منطقه بر داشت .همچنين 
براي استفاده بهينه از رطوبت خاك تركيب M۲ نسبت به ساير تركيبها برتري نشان داد .بنابراين شايد در مجموع براي منطقه اين 

نوع كشت (M۲ ) جهت دستيابي به عملكرد باال قابل توصيه باشد . 

كلمات كليدي : ذرت ، آفتابگردان ،كشت مخلوط ، رطوبت .
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عنايت اهللا توحيدي نژاد، استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان •
داريوش مظاهري، استاد دانشگاه تهران  •

عوض كوچكي،  استاد دانشگاه فردوسي مشهد  •

تاريخ دريافت: شهريور ماه ۱۳۷۹   تاريخ پذيرش: آذر ماه ۱۳۸۳

Pajouhesh & Sazandegi No:64 pp: 39-45

Study of maize and sunflower intercropping
By: E. Tohidy Nejad, Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
D. Mazaheri, Professor of Tehran University. A. Koocheki, Professor of Ferdowsi University. A. Ghalavand, Associale 
Professor of Tarbiat Modarres University
To study the intercropping system of maize and sunflower an experiment was Conducted at Jiroft Agricultural Research 
Center In 1376 cropping . Experimental design was R , C . B . D . with five treatment and three replication. The  
Treatment were as fallows : M1 : sole cropping of maize M2 : 75 % maize + 25 % sunflower M3 ; 50 % maize + 50 % 
sunflower N4: 25 % maize + 75 % sunflower M5: sole cropping of sunflower . The plants were planted as replacement 
method .
calculation LER indicate that Ms treatment of intercropping system of 75 % maize + 25 % sunflower had highest fresh 
matter , dry matter grain yield and total protein in the region . Also this treament had higher efficiency in term of using 
of moisture as well. In general the Ms treatment could be recommended for high Yielding cropping system in this 
region . 
Keyword : Maize , Sunflower, Intercropping, Moisture
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پژوهش و سازندگي  ۴۰

بررسي كشت مخلوط ذرت...

مقدمه 
ــكالتي كه دراثر كاربرد بي رويه مواد شيميايي در كشاورزي و روشهاي رايج توليد مواد غذائي بروز  ــالهاي اخير به علت مش در س
كرده است توجه بيشتري به كشاورزي پايدار۱ معطوف شده و آنچه مسلم است كشاورزي پايدار را نبايد تنها به عنوان مجموعه اي از 
روشها به حساب آورد بلكه بايد آن را نوعي بينش قلمداد نمود كه در آن جنبه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و حتي فلسفي نهفته 

است و ابعاد فرهنگي آن كمتر از جنبه هاي فني و تكنيكي مربوطه نيست (۵).
ــيد و تبديل آن به محصوالت  ــتمر و در عين حال سودمندترين نحوه استفاده از انرژي خورش ــودمند ، مس ــاورزي پايدار ، س كش

كشاورزي است كه بدون تخريب خاك ، آب و محيط زيست انجام  مي گيرد (۶).
                                                                                                      

ــوب مي گردد ، استفاده از سيستم هاي مخلوط به عنوان تأمين علوفه  ــت مخلوط۲يكي از مؤلفه هاي كشاورزي پايدار محس  كش
ــت مكانيزه در اين روش را تاكنون مطرح شده است را منتفي مي كند .زيرا در كشت مخلوط زمانيكه علوفه  ــكالت برداش ،برخي از مش

مدنظر باشد برداشت اجزاء به طور همزمان انجام مي شود (۱۰) .
علت افزايش محصول در زراعت مخلوط استفاده بيشتر گياهان از عوامل محيطي مانند آب ، مواد غذائي و نور است ولي تحقيقاتي 
كه تاكنون در اين زمينه شده است محدود است (۷ ، ۸) .در كشت مخلوط جامعه گياهي در زماني كوتاهتر زمين را پوشانده و بدين 

ترتيب جذب يا كارايي استفاده از تشعشع را افزايش مي دهد (۱۱) .
ــت مخلوط آفتابگردان و سويا به عمل آمد ، شاخص سطح  ــط Shafshak و همكاران ( ۱۸ ) در ارتباط با كش ــي كه توس ــط Shafshakدر بررس ــي كه توس Shafshakدر بررس
ــن از   ۹/  ۴۱ درصد در  ــاه كاهش پيدا كرد و ميزان روغ ــه و اما در تراكم هاي باال ارتفاع گي ــه افزايش يافت ــر دو گون ــرگ۳ (LAI ) ه ب
ــت مخلوط افزايش يافت . در اين مخلوط تعداد برگ در هر بوته و وزن ۱۰۰ دانه و قطر طبق  ــت خالص به   ۵/  ۴۴ درصد در كش كش
ــويا در كشت مخلوط افزايش يافت و ميزان نسبت  ــان داد .همچنين تعداد غالف و تعداد دانه در هر بوته س در آفتابگردان افزايش نش

برابري زمين۴ (LER ) بيشتر شد (۱۹) .
ــوداني نسبت برابري زمين به   ۲۳/  ۱ افزايش  ــت مخلوط آفتابگردان و لوبياي س ــان دادند كه در كش Mulik و همكاران (۱۵) نش
ــاهده  ــي قرار دادند و مش ــوداني را مورد بررس Venugopalيافت . در آزمايش ديگر Venugopalيافت . در آزمايش ديگر Venugopal و همكاران (۱۲) مخلوط آفتابگردان و لوبياي س
Ujinaiahكردند كه با افزايش ميزان كود سود حاصله افزايش يافت و در تحقيق ديگر Ujinaiahكردند كه با افزايش ميزان كود سود حاصله افزايش يافت و در تحقيق ديگر Ujinaiah و همكاران (۲۰) دريافتند كه عليرغم كاهش 
عملكرد دانه آفتابگردان و لوبياي سوداني در كشت مخلوط ، در كل نسبت برابري زمين (LER ) به   ۵۱/  ۱ افزايش يافت و بيشترين 

سود خالص به ميزان ۴۲۰۳ روپيه در هكتار حاصل شد .
در مطالعه كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان مشاهده شد كه آفتابگردان ۱۳ ٪ افزايش و ذرت ۱۵ ٪ افزايش دانه دارد (۱۷) .

ــتفاده  ــير ايران از جمله جيرفت ، محل اجراي آزمايش ، آب به عنوان يك عامل محدود كننده توليد بوده و اس در نواحي گرمس
ــت مخلوط ذرت و آفتابگردان براي  ــي امكان كش ــد . مطالعه حاضر به منظور بررس بهينه آن جهت حداكثر توليد حائز اهميت مي باش

افزايش كمي و كيفي توليد در واحد سطح اجرا گرديد . 
                                                                                                        

ــيلوي اين گياه متداول بوده و آنرا با انواع گياهاني كه داراي قند زيادي هستند مخلوط  ــتفاده از س ــيلو كردن آفتابگردان و اس س
ــبت ۹۰ ٪ ذرت و ۱۰ ٪ آفتابگردان كيفيت علوفه را تا حد زيادي مرغوب  ــت . نس مي كنند . راه ديگر، مخلوط كردن آن با ذرت اس

مي سازد (۴). 
ــته است كه قبايل سرخپوست ايروكويان۵  (۱۹۵۸) اظهار داش Jenness ــت مخلوط ذرت و آفتابگردان ــابقه كش ــت مخلوط ذرت و آفتابگردان Jennessدر ارتباط با س ــابقه كش Jennessدر ارتباط با س

آفتابگردان را همراه با ذرت و لوبيا كشت مي كرده اند(۳). 
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۴۱پژوهش و سازندگي

مواد و روش ها 
ــت در مرداد ۱۳۷۶ در مزرعه مركز تحقيقات كشاورزي شهرستان  كاش
ــول جغرافياييَ ۴۸ وْ ۵۷ و  ــتان جيرفت با ط ــت انجام گرفت . شهرس جيرف
ــطح دريا در فاصله  عرض جغرافياييَ ۳۵ وْ  ۲۸ و با ارتفاع   ۶/  ۶۲۵ متر از س
۲۴۵ كيلومتري از مركز استان ،در جنوب شرقي استان كرمان قرار دارد . با 
توجه به آمار هواشناسي ميزان متوسط بارندگي ساليانه اين شهرستان ۱۳۰ 
ــبي متوسط حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد و حداكثر درجه  ميلي متر ، رطوبت نس

حرارت ۴۸ درجه سانتيگراد است .
ــش در جدول -۱  ــيميايي خاك محل آزماي ــات فيزيكي و ش خصوصي
ــده است .در اين مطالعه از طرح بلوكهاي كامل تصادفي با ۵ تيمار  آورده ش
ــد . در اين آزمايش فاصله رديف ها براي هر دو گياه  ــتفاده ش و ۳ تكرار اس
۷۵ سانتي متر و فاصله بوته ها در روي رديف ۱۵ سانتي متر در نظر گرفته 
ــد ( تراكم براي هر دو گياه بر اساس ۸۸۸۸۵ بوته در هر هكتار محاسبه  ش

گرديد ) . 
در داخل هر بلوك ۵ كرت مربوط به تركيبهاي مختلف به طور تصادفي 
قرار گرفتند .هر كرت شامل ۶ رديف كاشت كه دو خط آن به عنوان حاشيه 
ــرت ۱۰ متر بود و بين هر دو كرت ۲ خط  ــد و طول هر ك در نظر گرفته ش
به صورت نكاشت رها شد . از ذرت هيبريد سينگل كراس و رقم آفتابگردان 
زاريا استفاده شد . روش مورد استفاده در اين آزمايش ،روش جايگزيني۷ و 

تيمارهاي ( تركيبها ) آزمايشي شامل :

Mmmm = ( تك كشتي ذرت ) ۱۰۰ درصد ذرت = M1
  MmmS  = ۷۵درصدذرت + ۲۵ درصد آفتابگردان = M2

      MmSs = ۵۰ درصد ذرت + ۵۰ درصد آفتابگردان = M3
MSss = ۲۵ درصد ذرت + ۷۵ درصد آفتابگردان = M4

Ssss = ( تك كشتي آفتابگردان ) ۱۰۰ درصد آفتابگردان = M5
       

ــف اقدام به  ــاي ذرت ، از تركيبهاي مختل ــري دانه ه ــه خمي در مرحل
ــه هاي  ــرداري و پس از خرد كردن و مخلوط نمودن در داخل كيس نمونه ب
ــيلو انجام شد . عمليات برداشت نهايي جهت بررسي  پالستيكي عمليات س
ــد . ضمنًا  ــك و دانه در اواخر آذرماه انجام ش عملكرد علوفه تر ، علوفه خش

ميزان پروتئين ماده خشك نمونه اي از تركيبهاي مختلف تعيين گرديد .
جهت بررسي رطوبت خاك از روش اندازه گيري رطوبت به روش وزني 
ــق ۳۰ – ۴۰  ــه از كرتهاي مختلف از عم ــد (۳) و به طور روزان ــتفاده ش اس

رعمق نمونه برداري         رعمق نمونه برداري         
( cm)

هدايت الكتريكي      هدايت الكتريكي      
( mho)

 EC*۱۰۳

اسيديته
PH

درصد ازت
N ٪

فسفر قابل
Pavail
( ppm) 

پتاسيم قابل   
Kavail
( ppm) 

بافت خاك

سيلتي لوم۱۲۸  ۰۹/  ۷  ۰۴/  ۰  ۱/  ۸  ۹۹/  ۰۰ - ۳۰

جدول ۱- خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك محل

ــانتيمتري ، نمونه اي به وزن تقريبي ۱۰۰ گرم برداشته و توزين و سپس  س
به مدت ۲۴ ساعت در آون با درجه حرارت ۱۰۵ درجه سانتيگراد قرار داده 
شد . پس از خشك شدن و توزين مجدد ، درصد رطوبت وزني با استفاده از 

فرمول هاي ۱ تا ۳ بدست آمد :

 فرمول۱:                                                      
W۱ – W۲                                                    

                                                                                 θm ٪=       *   ۱۰۰(۱)  = درصد جرمي رطوبت 
  W۲                         

ــد ، حجم آن نيز  ــت مي ش ــا توجه به اينكه نمونه خاك با مته برداش  ب
مشخص بود .
فرمول۲:    فرمول۲:فرمول۲:

W۱ – W۲             
              = ٪ θV = نسبت حجمي رطوبت  

V                    

سپس با استفاده از فرمول۳ درصد حجمي رطوبت محاسبه مي گرديد :

فرمول۳: 
     

W۱ – W۲                   
                       

θV ٪=       *۱۰۰                                     ۲                      *۱۰۰                                     ۲                   

V                                                

w۱= وزن تر خاك   w۲= وزن خشك خاك  V= حجم خاك 

تجزيه واريانس داده هاي حاصل بر اساس طرح بلوكهاي كامل تصادفي 
انجام و ميانگين هاي بدست آمده براي صفات مورد بررسي به روش دانكن 
 ( LER) مورد مقايسه قرار گرفتند . مقادير دو شاخص نسبت برابري زمين

و شاخص رقابت (CI ) براي هر دو گياه محاسبه گرديد .

كودهاي بكار رفته در اين تحقيق عبارت بودند از:

www.SID.ir
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پژوهش و سازندگي  ۴۲

۱-اوره بر اساس ۱۵۰ كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار
۲-فسفات تريپل ۱۵۰ كيلوگرم در  هكتار
۳-سولفات پتاس ۱۰۰كيلوگرم در هكتار 

نتايج 
ــت مخلوط ذرت  ــي در كش جدول -۲ تجزيه واريانس صفات مورد برس
ــاظ ميزان عملكرد علوفه  ــان مي دهد تيمار (M ) از لح ــردان را نش و آفتابگ
ــيار معني دار  ــه و درصد پروتئين بس ــك دان ــك ، وزن خش تر ، علوفه خش

مي باشد .
ــي در آزمايش را نشان  ــه ميانگين صفات مورد بررس جدول -۳ مقايس
(۷۵درصد ذرت +   (۷۵درصد ذرت +   (۷۵درصد ذرت +  M۲ــترين عملكرد كل علوفه در تركيب مي دهد كه بيش
ــت آمده است كه با M۱ ( تك كشتي ذرت ) و  ۲۵ درصد آفتابگردان ) بدس
تركيب M۳  (۵۰ درصد ذرت + ۵۰ درصد آفتابگردان ) اختالف معني داري 
ــد ذرت + ۷۵ درصد آفتابگردان  (۲۵ درص M۴ ــاي ــته ولي با تركيبه نداش

ــاير  ــردان ) داراي تفاوت معني دار بوده و با س ــتي آفتابگ ــك كش ۵و ۵و M۵  ( ت
تركيبها تفاوت معني داري ندارد .

ــترين عملكرد وزن خشك دانه در تركيب M۱ ( تك كشتي ذرت)  بيش
ــد ذرت + ۲۵ درصد آفتابگردان)  (۷۵درص M۲ ــت آمده كه با تركيب بدس
ــته ولي با ساير تركيبها داراي اختالف معني داري  اختالف معني داري نداش
ــت  ــترين درصد پروتئين در تركيب M۵  به دس ــت .همچنين بيش بوده اس

آمده است .
جدول ۳ نشان مي دهد كه بيشترين مقدارLER در تركيبهاي مختلف 

ــك مربوط  ــرد علوفه تر و خش ــه با عملك در رابط
ــد  ــد ذرت + ۲۵ درص (۷۵ درص M۲ ــب ــه تركي ب
ــد  ــدار آن   ۱۸/  ۱ مي باش ــوده و مق ــردان) ب آفتابگ
ــه با عملكرد دانه  ــترين مقدارLER در رابط و بيش
ــد ذرت + ۷۵  (۲۵ درص M۴ ــب ــك در تركي خش

درصد آفتابگردان ) بدست آمد .
ــخص مي گردد كه در  با توجه به جدول-۵ مش
ــت مخلوط سودمند بوده است  تمامي تركيبها كش
ــرد علوفه تر  ــاخص رقايت براي عملك و حداقل ش
ــه  ــك نيز   ۱۳/  ۰ بوده ك ــراي علوفه خش   ۱۳/  ۰ و ب
ــد  ــد ذرت + ۲۵ درص (۷۵ درص M۲ ــب در تركي

ــرد   ۰۵/  ۰  ــدار (CI  ) براي عملك ــد و كمترين مق ــت آم آفتابگردان ) بدس
ــت  (۵۰ درصد ذرت + ۵۰ درصد آفتابگردان ) بدس M۴ ــود كه در تركيب ــود كه در تركيب ۴ب ۴ب
ــرايطي كهCI  <  ۱ است نشان دهنده برتري كشت  آمد .به طور كلي در ش

مخلوط به تك كشتي مي باشد .
  

(۷۵ درصد ذرت + ۲۵  M۲ ــاك در تركيب ــزان رطوبت حجمي خ    مي
M۱ ، M۳) درصد آفتابگردان ) در مقايسه با ساير تك كشتي ها و مخلوط ها

M۴ ، M۵ ، ) به طور متوسط ۴ ٪ كمتر بوده ، ( نمودارهاي شماره ۱و۲ ) كه 
نشان دهنده استفاده بهتر از آب و برتري اين تيمار (M۲ ) مي باشد .  

ــبت برابري زمين ) وCI  ( شاخص رقابت)  با توجه به مقدارLER ( نس
ــان مي دهند نتيجه كلي آزمايش نشان  ــودمندي كشت مخلوط را نش كه س
مي دهد كه كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان در تيمار (M۲ ) به منظور توليد 
ــك بهترين نتيجه را در برداشته است كه مي تواند به  علوفه تر و علوفه خش
عنوان غذاي مناسبي براي دامها در منطقه مورد استفاده قرار گيرد. مخلوط 
ذرت و آفتابگردان كيفيت علوفه را تا حدي 

مرغوب مي سازد (۴).

بحث 
در اين آزمايش مشخص شده كه كشت 
ــبت به تك  ــوط ذرت و آفتابگردان نس مخل
كشتي ذرت و تك كشتي آفتابگردان برتري 
ــد ذرت + ۲۵  (۷۵درص M۲ــب دارد و تركي
ــتر از كشت  درصد آفتابگردان ) ۳۲ ٪ بيش
ــتر  خالص آفتابگردان و همچنين ۱۲ ٪ بيش
از كشت خالص ذرت علوفه تر بدست آمده 
(۷۵ درصد ذرت   (۷۵ درصد ذرت   (۷۵ درصد ذرت  M۲ ــه تر در تركيب .علوف
ــتر از ديگر  ــد آفتابگردان ) بيش + ۲۵ درص

تركيب ها بود .
ــتر از ساير تركيبها  ــتي آفتابگردان ) بيش درصد پروتئين M۵( تك كش
ــت با تركيب  ــتي آفتابگردان نتوانس بود ولي به علت كمبود پايين تك كش
Robinson(۷۵ درصد ذرت + ۲۵ درصد آفتابگردان ) رقابت كند . Robinson(۷۵ درصد ذرت + ۲۵ درصد آفتابگردان ) رقابت كند . Robinson در  M۲
سال ۱۹۸۴ در ارتباط با كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان مشخص نمود كه 
كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان باعث افزايش عملكرد آفتابگردان به ميزان 
۱۳ ٪ و ذرت به ميزان ۱۵ ٪ نسبت به تك كشتي خالص اين دو گياه بوده 

٪ Pro
درصد پروتئين

(t  /  ha ) S.D.W
وزن خشك دانه

(t  /  ha ) T.D.W
وزن علوفه خشك

(t  /  ha ) T.F.W 
وزن علوفه تر

Mixture
تركيب

۵/۳۹e
۶/۰۸D
۷/۳۱C
۹/۷۸B

۱۰/۸۱A

۱۲/۰۰a
۱۰/۷۱a
۷/۵۳b
۵/۹۲b
۲/۸۵c

۲۴/۰۵ab
۲۵/۹۹a
۲۲/۰۶ab
۲۱/۱۷bc
۱۸/۰۶c

۱۱۵/۰۴ab
۱۲۹/۲۰a

۱۱۴/۷۵ab
۱۰۶/۴۶b
۹۷/۰۴b

M۱
M۲
M۳
M۴
M۵

( M . S) ميانگين مربعات

٪ Pro
درصد پروتئين

S.D.W
وزن خشك دانه

T.D.W
وزن علوفه خشك

T.F.W
وزن علوفه تر

d.f
درجه آزادي خطا

S.O.V
منابع تغييرات

۰/۰۰n.s
۱۶  /۴۶   **

۰  /۰۵  

۷  /۱۰    **
۳۷  /۶۲   **

۰  /۵۴  

۰/۱۱n.s
۲۶  /۹۹   **

۱  /۹۶  

۷۴  /۱۷   **
۴۲۴  /۲۴   **

۳۹  /۲۹  

۲
۴
۸

(Rep ) تكرار
(M ) تركيب

(E ) خطا

۲  /۹۶  ۶  /۶۹  ۶  /۲۹  ۵  /۵۷  ٪ C.V

جدول ۲: جدول آناليز واريانس صفات مورد بررسي در آزمايش كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان .

جدول ۳ : مقايسه ميانگين هاي صفات مورد بررسي در آزمايش كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان .

بررسي كشت مخلوط ذرت...
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شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳

۴۳پژوهش و سازندگي

كه با نتايج اين آزمايش مطابقت دارد (۱۸) .
ــت مخلوط مورد  ــت كه به ندرت براي كش ــا توجه به اينكه آفتابگردان گياهي اس ب
ــت كه در مخلوط  ــاه داراي خصوصيات مطلوبي اس ــرار مي گيرد ،اما اين گي ــتفاده ق اس
مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . صفاتي چون رشد مستقيم ، توانائي توليد در رديفهاي 
ــت و همچنين داشتن پتانسيل يك غذاي  ــاني برداش پهن و عريض ، بزرگي طبق و آس
ــتفاده قرار  ــت مخلوط مورد اس عمده كه مي تواند به عنوان يك محصول ايده آل در كش

ــردان و ذرت به عنوان مخلوط يك گياه پهن  گيرد .تركيب آفتابگ
ــتر از نور مي گردد . عالوه  ــتفاده بيش برگ و باريك برگ باعث اس
بر اين چنين مخلوطي با سيستم ريشه اي متفاوت باعث جذب آب 
ــود .كارآيي بيشتر نور در مخلوط آفتابگردان و  و مواد غذائي مي ش
C۴آفتابگردان و C۳ذرت شايد به دليل تركيب سيكل فتوسنتزي

ذرت باشذ (۱۳) .
(۷۵ درصد ذرت +  M۲در كشت مخلوط در تركيب LERميزان
۲۵ درصد آفتابگردان ) حداكثر بود . مقدارLER براي تركيب فوق 
ــت  ــك   ۱۸/  ۱ بدس براي عملكرد علوفه تر   ۱۸/  ۱ و براي علوفه خش
(۲۵ درصد ذرت + ۷۵  M۴ ــوط به تركيب آمد . حداقلLER مرب

درصد آفتابگردان ) بود . 
و همكاران (۱۴) بر روي Machado و همكاران (۱۴) بر روي Machado و همكاران (۱۴) بر روي  در آزمايشي كه توسط 
LERكشت مخلوط لوبيا ، ذرت و آفتابگردان انجام دادند مقدار

ــردان و ذرت   ۲۹/  ۱  ــراي آفتابگ ــا و ذرت   ۲۵/  ۱ و ب ــراي لوبي ب
ــاوي از ذرت و آفتابگردان  ــبت مس ــت آوردند . ماچادو نس بدس
ــتفاده نمود كه روش آزمايش نامبرده با اين تحقيق متفاوت  اس
ــت مخلوط بيشتر از  ــت آمده با كش ــد . ليكنLER بدس مي باش

ــت خالص بود .           كش
ــي مخلوط نخود و  ــكاران در بررس ــا Paolini و هم در ايتالي
 ( LER) ــبت برابري زمين ــاهده كردند كه كًال نس آفتابگردان مش
ــط   ۱۶/  ۱ و برابري عملكرد دانه  ــاس ويروالنس به طور متوس بر اس
  ۲۵/  ۱ بود و افزايش نسبت برابري زمين كه ناشي از كشت مخلوط 
ــود حاصله از عملكرد دانه   ۶/  ۴۴ ٪ بيشتر از  بود باعث گرديد كه س

كشت خالص باشد(۱۶). 
ــت  ــهاي مربوط به كش ــه قابل توجه در ارتباط با آزمايش نكت
ــه در اين آزمايش ها همه  ــت ك مخلوط ذرت و آفتابگردان اين اس
ــت و در نقاط  ــده اس نظرها معطوف به عملكرد دانه اين دو گياه ش
ــه عملكرد  ــت آورده اند و توجهي ب ــج متفاوتي بدس ــف نتاي مختل
علوفه اي اين دو گياه در مخلوط نشده است ولي در اين تحقيق به 

كميت و كيفيت علوفه نيز توجه خاص شده است .
ــك در  ــه تر ،علوفه خش ــت (CI )براي علوف ــاخص رقاب ش
(۷۵ درصد ذرت + ۲۵ درصد آفتابگردان ) كمتر از  M۲ــب ترمي
ــبت  ــان دهنده برتري تركيب M۲ نس ديگر تركيبات بود كه نش
   CIــاير تركيب ها مي باشد و به طور كلي هر زمان كه مقدار به س
ــودمند بودن مخلوط در مقايسه با  ــد نشان دهنده س ۱  >  باش
ــد كه در اين آزمايش امر فوق صادق است  ــتي مي باش تك كش
ــد كه  ــتخراج ش ــتري از خاك اس رطوبت بيش M۲ ــب در تركي
ــه  ــش عملكرد اين تركيب در مقايس ــايد يكي از داليل افزاي ش
ــت آب و خاك در  ــد .الخاني نيز وضعي ــاير تركيب ها باش ــا س ب
ــت مخلوط آفتابگردان و ترب علوفه اي را اندازه گيري نمود  كش
ــه نمود كه در افقهاي معين خاك تيمارهاي حاوي دو  و مالحظ
ــت خالص قادر به استخراج آب از خاك هستند  گياه بهتر از كش
ــت مخلوط ذرت و آفتابگردان  ــه اين امر در آزمايش كش (۹) .ك

ــت . صادق اس
ــاوت باعث  ــه اي متف ــتم ريش اصوًال مخلوط گياهاني با سيس

نمودار ۱- مقا يسه ميزان رطوبت تك كشتي ها با تركيب M۲ در طول دوره كشت 

نمودار ۲- مقا يسه ميزان رطوبت تركيبها ي مورد بررسي در طول دروه كشت
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پژوهش و سازندگي  ۴۴

ــت كه در  ــود Kass . (۱۰) معتقد اس ــود Kass . (۱۰)حداكثر جذب آب و مواد غذائي مي ش Kassحداكثر جذب آب و مواد غذائي مي ش
ــتفاده نبود و نمي تواند جذب كند و از دسترس گياه  ــت خالص قابل اس كش
ــتفاده كند و يا به عبارت ديگر گياهان در  ــود بهتر مي تواند اس خارج مي ش
ــت مخلوط به نحو بهتري از آب موجود بهره مي برند (۱) . دقيقًا موارد  كش
ــده  ــان داده ش فوق در اين آزمايش صادق بوده و در نمودارهاي ۱ و ۲  نش

است . 
(۷۵ درصد ذرت + ۲۵  M۲ ــب ــت مخلوط ، تركي ــن آزمايش كش در اي
درصد آفتابگردان ) بيشترين عملكرد علوفه تر ، علوفه خشك ، عملكرد دانه 
ــتفاده بهينه از  ــت . براي اس ، ميزان كل پروتئين را در منطقه جيرفت داش
رطوبت خاك اين تركيب نسبت به ساير تركيب ها برتري نشان داد . بنابراين 
شايد براي منطقه اين نوع كشت جهت دستيابي به عملكرد باال قابل توصيه 

باشد .
                             

تشكر و قدرداني 
  بدين وسيله از پرسنل مركز تحقيقات و كشاورزي جيرفت و دانشگاه 
ــكر  ــهيالت مالي و تجهيزات تقدير و تش ــهيد باهنر كرمان به خاطر تس ش

مي گردد .

پاورقي ها
۱ - Sustainable  Agriculture
2 - Intercropping    
3 - Leaf  Area  Index
4 - Land  Eqivalent  Ratio  
5- Jenness
6 -Iroquaian 
7- Replacement Series Technique

منابع مورد استفاده
ــين و كوچكي ، عوض. ۱۳۶۸. فيزيولوژي گياهان زراعي ،  ــرمدنيا ، غالمحس ۱ - س

انتشارات جهاد دانشگاهي فردوسي مشهد ، ۴۶۷ صفحه.
۲ - عرشي، يوسف .۱۳۷۳. علوم و تكنولوژي آفتابگردان، وزارت كشاورزي، معاونت 

امور زراعت، اداره كل پنبه و دانه هاي روغني ايران، ۷۱۹ صفحه. 
ــتان قدس  ــارات آس ــن .۱۳۷۸ . رابطه آب و خاك و گياه ، انتش ــزاده ، امي ۳ - علي

رضوي ، ۳۵۳ صفحه
ــگاه تهران، ۳۸۷  ــارات دانش ــادي.۱۳۶۹. گياهان زراعي، انتش ــي، ه ۴ - كريم

ــه.  صفح
ــن .۱۳۷۴.  ــمي دزفولي ، ابوالحس ــيني ، محمد و هاش ــي ، عوض و حس ۵ - كوچك

S.D.W
وزن خشك دانه

D.W
علوفه خشك

F.W
علوفه تر

Mixture
تركيب

M CIEFSEFCCIEFSEFCCIEFSEFC

۰  /۱۱  
۰  /۲۵  
۰  /۰۵  

۰  /۱۲  
۰  /۲۳  
۰  /۱۲  

۰  /۱۷  
۰  /۱۱  
۰  /۰۴  

۰  /۱۳  
۰  /۲۲  
۰  /۱۵  

۰  /۴۵  
۰  /۳۵  
۰  /۱۶  

۰  /۲۹  
۰  /۶۵  
۰  /۹۴  

۰  /۱۳  
۰  /۲۰  
۰  /۱۵  

۰  /۵۱  
۰  /۳۵  
۰  /۱۷  

۰  /۲۵  
۰  /۵۹  
۰  /۸۹  

M۲
M۳
M۴

S.D.W
وزن خشك دانه

D.W
علوفه خشك

F.W
علوفه تر

Mixture
تركيب

M LERLSLCLERLSLCLERLSLC

۰  /۱۰  
۱  /۰۳  
۱  /۱۳  

۰  /۲۸  
۰  /۵۳  
۰  /۸۳  

۰  /۸۳  
۰  /۵۰  
۰  /۲۹  

۱  /۱۸  
۱  /۰۸  
۱  /۰۷  

۰  /۴۵  
۰  /۳۵  
۰  /۱۶  

۰  /۷۸  
۰  /۵۱  
۰  /۲۹  

۱  /۱۷  
۱  /۰۹  
۱  /۰۵  

۰  /۴۰  
۰  /۵۹  
۰  /۸۰  

۰  /۸۰  
۰  /۸۰  
۰  /۲۵  

M۲
M۳
M۴

جدول ۴ : جدول مقاديرLER   در آزمايش كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان .

جدول ۵ : مقادير شاخص رقابت (CI  ) در آزمايش كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان .

بررسي كشت مخلوط ذرت...
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شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳

۴۵پژوهش و سازندگي

كشاورزي پايدار جهاد دانشگاهي مشهد ، ۱۱۸ صفحه. 
۶ - محبوبي ، علي اكبر.۱۳۷۳ . شخم حفاظتي در كشاورزي پايدار ، سومين كنگره 
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