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 کشت مخلوط راهکاری برای استفاده بهینه از زمین م ال ه موردی: عدس و ذرت
 ، بهرام میرشکاریرضا صیامی

 تبریز، گروه زراعت و اصالح نباتات، تبریز، ایرانواحد  ،میدانشگاه آزاد اسال
Siyamireza@yahoo.com  

 

 چکیده 

های مختلف کشت مخلوط با ذرت بر عملکرد و اجزای عملکرد هر دو های کاشت عدس در نسبتبه منظور بررسی اثرات تاریخ

طرح  در ایستگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه 1531ال زراعی گیاه، آزمایشی در س

اردیبهشت، فاکتور دوم  26و  16، 6سطح تاریخ کاشت عدس:  5تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل  5بلوک کامل تصادفی در 

 26درصد تراکم مطلوب بود. کاشت ذرت در تاریخ  100و  30، 3/53، 23، 3/12سطح تراکم کاشت عدس: صفر ،  6شامل 

های ارزیابی کشت درصد انجام شد. نتایج به دست آمده از شاخص 100اردیبهشت به طور همزمان برای تمامی تیمارها با تراکم 

حاصل شد. با درصد عدس  30اردیبهشت با تراکم  6از تاریخ کاشت  2/2مخلوط نشان داد که حداکثر نسبت برابری زمین معادل 

توجه به شاخص نسبت برابری زمین به عنوان معیاری مهم در بررسی مؤثر بودن کشت مخلوط، تمامی تیمارهای مخلوط به غیر از 

درصد عدس دارای مزیت نسبت به تک کشتی بودند. حداکثر مجموع ارزش  3/12اردیبهشت با تراکم  16تیمار تاریخ کاشت 

درصد عدس به دست آمد. با توجه به اهمیت مجموع  3/12اردیبهشت با تراکم  6خ کاشت از تاری 42/1نسبی محصول معادل 

اردیبهشت( با تراکم  6های ارزیابی کشت مخلوط، اولین تاریخ کاشت عدس )ارزش نسبی محصول نسبت به سایر شاخص

 وط بود.درصد مطلوب به صورت مخلوط با ذرت دارای بیشترین مزیت نسبت به سایر تیمارهای مخل3/12

 کشت مخلوط، اجزای عملکرد، تراکم، نسبت برابری زمین. واژگان کلیدی: 
 

 مقدمه

با ادامه روند رو به رشد جمعیت جهان، تخریب و به هم خوردن تعادل اکولوژیکی در حال گسترش است، لـذا بایـد بـرای افـزایش 

سـازد، کشـت گیاهـان بـه را به این هـدف نزدیـک میهایی که ما تولیدات کشاورزی و حفظ محیط زیست اقدام کرد. یکی از راه

(. کشت مخلوط، رشد دو یا چند محصول زراعی به طور همزمان در یک مزرعه 1588صورت مخلوط است )کوچکی و همکاران، 

ترین توجیه برای رویکرد به کشـت مخلـوط اسـت کـه از طریـق افـزایش جـذب و  است. برتری عملکرد نسبت به تک کشتی مهم

شود؛ به ویژه زمانی که گیاهان زراعـی غـالت و بقـوالت در کنـار یکـدیگر رشـد داده شـوند ی بیشتر منابع توضیح داده میوربهره

(، کشـت مخلـوط بـه عنـوان یکـی از 2003(.  به عقیده فرنانـدز آپاریسـیو و همکـاران )2003؛ پوگگیو، 1335)موریس و گاریتی، 

برداری بیشـتر از منـابع، افـزایش کمـی و کیفـی افی نظیر ایجاد تعادل اکولوژیک، بهرههای پایدار در کشاورزی، اهدهای نظامنمونه

کند. با توجه به اهمیـت کشـت مخلـوط در جهـت تحقـق های هرز را دنبال میها و علفعملکرد و کاهش خسارت آفات، بیماری

های مختلف کشت مخلوط بـا ذرت بـر نسبتهای کاشت عدس در اهداف کشاورزی پایدار، این تحقیق با هدف تعیین تأثیر تاریخ

 عملکرد و اجزای عملکرد هر دو گیاه اجرا شده است.
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 ها مواد و روش

براسـاس  کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز اجـرا گردیـد. در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده 1531این آزمایش در بهار سال 

این  ( بود.63/3در محدوده قلیایی ضعیف تا متوسط ) pHشنی و  رای بافت لومنتایج آزمایش خاک، خاک محل اجرای آزمایش دا

تکرار انجام یافت. فاکتور اول شامل تـاریخ کاشـت  5های کامل تصادفی در طرح بلوک تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه

 100و  30، 3/53، 23، 3/12س )صـفر، سطح تراکم کاشـت عـد 6اردیبهشت( و فاکتور دوم شامل  26و 16، 6عدس در سه سطح )

کرت بود. کشـت مخلـوط  34کرت آزمایشی و در مجموع در کل واحد آزمایشی  18درصد تراکم مطلوب( بود. هر بلوک دارای 

بذر  5ای )به صورت کپه 26/2/31و  16/2/31، 6/2/31های از نوع افزایشی در نظر گرفته شد. کاشت بذر عدس به ترتیب در تاریخ

درصد تراکم مطلـوب( انجـام گرفـت. تـراکم  100و  30، 3/53، 23، 3/12های مختلف )صفر، ر کپه( با توجه به رعایت تراکمدر ه

زمان بـرای تمـامی به طور هم  26/2/31بوته در هکتار در نظر گرفته شد. کاشت بذر ذرت در تاریخ  300000مطلوب عدس معادل 

بوته در هکتار  30000متر با تراکم سانتی 20متر و بر روی ردیف سانتی 33له بین ردیف درصد مطلوب با فاص 100تیمارها با تراکم 

ای در مورد هر کدام از گیاهان عدس بوته از هر کرت به صورت مجزا و با رعایت اثرات حاشیه 4انجام یافت. برداشت نهایی برای 

ها به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح تجزیه واریانس داده گیری شد.و ذرت به صورت تصادفی برداشت و صفات مورد نظر اندازه

بلوک کامل تصادفی انجام شد. مقایسه میانگین صفات با استفاده از آزمون دانکن انجام گرفـت. بـرای محاسـبات آمـاری از برنامـه 

Mstat-c افزار و برای رسم نمودارها از نرمExcel یابی کشت مخلـوط بـه شـرح زیـر های ارزگیری شاخصاستفاده شد. نحوه اندازه

 بودند. 

                        (LER)نسبت برابری زمین  -1
1 1 2 2

LER P / M P / M  

نیز عملکرد خالص گونه اول و دوم است. اگر مقـدار  2Mو  1Mبه ترتیب عملکرد مخلوط گونه اول و دوم و  2Pو  1Pدر این رابطه 

LER  (.1533شود )جوانشیر و همکاران، برتر از کشت خالص بوده و ترجیح داده میبیشتر از یک باشد، کشت مخلوط 

121                    (RVT)مجموع ارزش نسبی  -2 aMbPaPRVT /)(  
قیمـت محصـول  aمحاسبه شده براساس ارزش پولی محصوالت تولید شده است. در ایـن رابطـه،  LERاین معیار، در حقیقت همان 

 1Mعملکرد حاصل از کشت مخلوط گیاه دوم و  2Pعملکرد حاصل از کشت مخلوط گیاه اول،  1Pمحصول ثانوی، قیمت  bاصلی، 

بیشتر از یک باشد، کشـت مخلـوط برتـر اسـت و اگـر  RVTعملکرد حاصل از کشت خالص گیاه اول یا گیاه اصلی است. هر گاه 

 (.1533اران، شود )جوانشیر و همککمتر از یک باشد، کشت خالص ترجیح داده می

 نتایج و بحث

های تراکمی عدس در صفات عملکرد دانـه عـدس در واحـد سـطح، تجزیه واریانس  نشان داد که اثر متقابل تاریخ کاشت و نسبت

 داری داشت.عملکرد دانه ذرت در واحد سطح، نسبت برابری زمین و مجموع ارزش نسبی در سطح احتمال پنج درصد اثر معنی

 در واحد س ح  عدس عملکرد دانه

اردیبهشت با تراکم  16گرم در مترمربع به ترتیب از تاریخ کاشت  6/26و  4/24، 8/26بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح به مقدار 

درصد یـا شـاهد و کمتـرین آن بـه  100درصد و اولین تاریخ کاشت با تراکم  30درصد یا شاهد، اولین تاریخ کاشت با تراکم  100

اردیبهشـت بـا  26درصد و تاریخ کاشـت  3/12اردیبهشت با تراکم  26گرم در مترمربع به ترتیب از تاریخ کاشت  3/5و  2/5مقدار 

کیلـوگرم  1/183عدس ) ( گزارش کردند که کمترین عملکرد دانه1583درصد حاصل شد. همچنین جهانی و همکاران ) 30تراکم 

 شترین عملکرد دانه در کشت خالص عدس به دست آمد. در هکتار( در کشت مخلوط نواری زیره سبز و عدس و بی
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 ذرت در واحد س ح عملکرد دانه

های تراکمی عدس حاکی از آن بود که بیشترین عملکرد دانه در واحد های اثر متقابل تاریخ کاشت و نسبتمیانگین بررسی مقایسه

ت با تراکم صفر درصد یا شاهد ذرت و کمترین آن اردیبهش 16گرم در مترمربع( مربوط به تیمار تاریخ کاشت  3/643سطح )

درصد عدس بود. یعنی با افزایش تراکم  3/53اردیبهشت با تراکم  16گرم در مترمربع( مربوط به تیمار تاریخ کاشت  3/533)

در ذرت  از عملکرد دانه %40درصد تراکم مطلوب عدس، حدود  30کاشت عدس در تاریخ کاشت دوم از صفر )شاهد ذرت( تا 

ای، واحد سطح کاسته شده است. طی آزمایشی با کشت مخلوط آفتابگردان و ماش به علت افزایش یافتن رقابت برون گونه

 (.2003درصد کاهش یافت )کاندهرو و همکاران،  22عملکرد آفتابگردان در حالت کشت مخلوط نسبت به کشت خالص 

  LERنسبت برابری زمین  

 16( از  تاریخ کاشت 3/0و کمترین آن ) 2/2درصد عدس معادل  30اردیبهشت با تراکم  6 از تاریخ کاشت LERبیشترین 

به دست آمده در تمامی تیمارهای مخلوط به غیر از  LERدرصد عدس به دست آمد. همچنین مقدار  3/12اردیبهشت با تراکم 

برتری یا مزیت کشت مخلوط  ه نشان دهندهدرصد عدس بزرگتر از یک بود ک 3/12اردیبهشت با تراکم  16تیمار تاریخ کاشت 

( نیز در کشت مخلوط ریحان و لوبیا نشان دادند که تقریباً تمامی 1583زاده و همکاران )(. علی1نسبت به تک کشتی است )شکل

کردند  گزارش 22/1ها برتری دارد، به طوری که باالترین نسبت برابری زمین را برابر تیمارهای کشت مخلوط بر کشت خالص آن

 درصد افزایش سودمندی نسبت به تک کشتی دوگونه داشت.  22که 
 

 
 نسبت تراکمی

 مقایسه میانگین های اثر متقابل تاریخ کاشت و نسبت تراکمی عدس روی نسبت برابری زمین در کشت مخلوط آن با ذرت. -1شکل 

A1                    :6             اردیبهشتA2 :16     اردیبهشت        A3 :26 اردیبهشت 

B2 :3/12   درصد تراکم مطلوب عدسB3 :23   درصد تراکم مطلوب عدسB4 :3/53   درصد تراکم مطلوب عدسB5 :30 درصد تراکم مطلوب عدس 

 

   RVTمجموع ارزش نسبی  

پـذیرد. بنـابراین در می در دنیای امروز تعیین الگوی کشت محصوالت زراعی، بیشتر از عملکرد بـر اسـاس عوامـل اقتصـادی انجـام

ترین شرایط تک کشتی دو گیاه زراعـی قابـل رقابـت صورت درگیری تولید کننده با مشکالت مالی، کشت مخلوط باید با مطلوب

های تراکمی عدس بر روی شاخص های اثر متقابل تاریخ کاشت و نسبت(. بررسی مقایسه میانگین1533باشد )جوانشیر و همکاران، 

RVT  د که بیشترین نشان داRVT  و بعـد از آن از  42/1درصـد مطلـوب عـدس معـادل  3/12از تیمار اولین تاریخ کاشت با تـراکم

درصد تراکم مطلوب عدس  23درصد تراکم مطلوب و آخرین تاریخ کاشت با تراکم  3/53تیمارهای اولین تاریخ کاشت با تراکم 

اردیبهشـت بـا  16( مربوط به تیمار تاریخ کاشـت 65/0کمترین مقدار آن )به دست آمد در حالی که  13/1و  51/1به ترتیب معادل 

نسبت 

برابری 

 زمین

     A1             A2           A3     
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( در کشت مخلوط ذرت و باقال مجمـوع ارزش نسـبی را 1530(.  رضائی چیانه و همکاران )2درصد عدس بود )شکل  3/53تراکم 

 اند. گزارش کرده 16/1برابر با 

 
 نسبت تراکمی

 متقابل تاریخ کاشت و نسبت تراکمی عدس روی مجموع ارزش نسبی در کشت مخلوط آن با ذرت.مقایسه میانگین های اثر  -2شکل 
A1             :6             اردیبهشتA2 :16             اردیبهشتA3 :26 اردیبهشت 

B2 :3/12   درصد تراکم مطلوب عدسB3 :23   درصد تراکم مطلوب عدسB4 :3/53   درصد تراکم مطلوب عدسB5 :30 درصد تراکم مطلوب عدس 

 منابع

. اکولوژی کشت مخلوط )ترجمه(. انتشارات جهاد دانشگاهی 1533پور. جوانشیر، ع.، ع. دباغ محمدی نسب، آ. حمیدی و م. قلی

 دانشگاه فردوسی مشهد.

س در ی سبز و عدهای مختلف کشت مخلوط زیره. بررسی ترکیب1583جهانی، م.، ع.ل. کوچکی و م. نصیری محالتی. 

 .63-33. صفحه: 1. شماره 6های زراعی ایران. جلد های کشاورزی کم نهاده. مجله پژوهشسیستم

های . بررسی برخی ویژگی1530زاد. رضائی چیانه، ا.، ع . دباغ محمدی نسب، م. ر. شکیبا، ک. قاسمی گلعذانی و س. اهری

 . 1-14. صفحه: 1. شماره 2/21ید پایدار. جلد زراعی ذرت در کشت مخلوط با باقال. نشریه دانش کشاورزی و تول

. بررسی خصوصیات رشد، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل 1583زاده، ی.، ع.ل. کوچکی و م. نصیری محالتی. علی

 .585-533. صفحه: 2های هرز در کشت مخلوط لوبیا و ریحان. مجله اکولوژی گیاهان زراعی. جلد علف

. ارزیابی عملکرد زعفران در کشت مخلوط با غالت، حبوبات و گیاهان 1588گانی دزکی. نیا و ب. اللهجیبکوچکی، ع. ل.، س. ن

 . 133 -184. صفحه: 1. شماره 3های زراعی ایران. جلد دارویی. مجله پژوهش
Fernandez- Aparicio, M., J. C. Sillero, and D. Rubials. 2007. Intercropping with cerals reduces 

infection be orobanche crenata in legumes. Crop Protection. 26: 1166-1172. 

Kandhro, M.N., S.D. Tunio, H.R. Memon, and M.A. Ansari. 2007. Growth and yield of sunflower 

under influence of mungbean intercropping. Pakistan Journal of Agricultural Research. 23: 9-13. 

Morris, R.A., and D.P. Garrity. 1993. Resource capture and utilization in intercropping: non-nitrogen 

nutrients. Field Crops Research. 34: 303-317. 

Poggio, S.L. 2005. Structure of weed communities occurring in monoculture and intercropping of field 

pea and barly. Agricultural Ecosystem and Environment. 109: 48-58. 
 

 

 

 

 

 

مجموع 

ارزش 

 نسبی

    A1           A2           A3 

    

     A1             A2           A3     

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

