نشریه بوم شناسی کشاورزی

Journal of Agroecology
Vol. 9, No. 4, Winter 2018, p. 1050-1069

جلد  ،9شماره  ،4زمستان  ،1396ص1050-1069 .

ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط گوار
و آفتابگردان

()Helianthus annuus L.

()Cyamopsis tetragonoloba L.

تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن
4

مهدی مؤمن کیخا ،1عیسی خمری ،*2مهدی دهمرده 3و محمد فروزنده
تاریخ دریافت3194/82/82 :
تاریخ پذیرش3195/80/84 :

مؤمن کیخا ،م ،.خمری ،ع ،.دهمرده ،م ،.و فروزنده ،م .6931 .ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک

کتکم مخلکوو رکوار ( Cyamopsis

 )tetragonoloba L.و آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.تحم تأثیر سطوح مختلف نیتروژن .بومشناسی کتاورزی.6101-6113 :)4(3 ،

چكيده
کتم مخلوو عبارت اسم از کتم دو یا چند محصول زراعی بهطور همزمان در ی مزرعه .اصلیترین هدف کتم مخلوو ،حصول عملکرد بیتتر
در ی قطعه زمین و استفاده از منابعی که در غیر این صورت توسط ی نوع محصول نمیتوان مورد استفاده قرار داد .اهداف عمده کتم مخلوو شامل
کاهش جمعیم آفات و بیماری های ریاهی ،کاهش فرسایش و حداقل رسانیدن هزینه نیروی کاررری در کنترل علفهای هرز هستند .به منظور ارزیکابی
جنبههای اکوفیزیولوژی کتم مخلوو روار ( )Cyamopsis tetragonoloba L.و آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.تحم تکأثیر سکطوح
مختلف کود نیتروژن ،آزمایتی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوكهای کامکل تصکادفی بکا سکه تککرار در مزرعکه تح ی کاتی پژوهتککده
کتاورزی دانتگاه زابل (چاه نیمه) در سال زراعی  6936- 39اجرا رردید .عامل اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن  611 ،1و 601کیلکوررم در هکتکار و
عامل فرعی ،نسبم مختلف کتم شامل کتم خالص آفتابگردان ،کتم خالص روار 50 ،درصد روار 90 +درصد آفتابگردان 01 ،درصد روار 01 +درصد
آفتابگردان 90 ،درصد روار 50 +درصد آفتابگردان بود .نتایج تجزیه دادهها نتان داد که سطوح مختلف کود نیتروژن ،نسبمهای کاشم و برهمکنش آن-
ها تأثیر معنیداری بر عملکرد زیسمتوده دو ریاه آفتابگردان و روار داشم .باالترین عملکرد دانه آفتابگردان ( 6199/99کیلکوررم در هکتکار) از الگوهکای
کاشم  50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان همراه با مصرف  611کیلوررم در هکتار کود نیتروژن و در روار ( 4901/5کیلوررم در هکتکار) از  50درصکد
روار 90 +درصد آفتابگردان و کاربرد  601کیلوررم درهکتار کود نیتروژن بهدسم آمد .سطوح مختلف کود و نسبمهای کاشم تأثیر معنکیداری بکر عکدد
اسپد در دو ریاه آفتابگردان و روار داشم .بیتترین و کمترین م دار نیتروژن خاك بهترتیب با میانگین  1/9و  1/65درصد از کتم خالص رکوار و کتکم
خالص آفتابگردان بهدسم آمد .باالترین نسبم برابری زمین ( )9/59از مخلوو  50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان بهدسم آمکد .در خصکو کنتکرل
علفهای هرز ،بیتترین وزن خت علفهرز بهترتیب با میانگین  639/9و  601/1ررم در مترمربع از کتم خالص آفتابگردان و کتم خالص روار بکه-
دسم آمد و کمترین میزان آن نیز با میانگین 609/9ررم در مترمربع از  50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان متکاهده شکد .بکاالترین عملککرد دانکه در
آفتابگردان و روار بهترتیب در تیمار مخلوو  90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان و  50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان حاصل شکد .همچنکین میکزان
وزن خت علفهای هرز مربوو به کتم خالص آفتابگردان بود ،اما کتم خالص روار و تمامی نسبمهای کتم مخلکوو باعک ککاهش وزن ختک
علفهای هرز رردید.
واژههای كليدی :الگوی کتم ،عدد اسپد ،علف هرز ،کتم خالص ،نسبم برابری زمین
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 .)Extension Organization, 2014آلیتکری ) (Altieri, 1999بکا

ثانویه و نفوذ به اعماق بیش از دو متکر سکبب شکده در شکرایطی ککه

مطالعه ن ش اکولوژیکی تنوع در اکوسیستمهای زراعی اظهار داشکم

زراعمهای دیگر صدمه شدید میبینند محصول رضایم بختی مکی-

که اهمیم تنوع ،فراتر از تولید مواد غاایی بوده و اثرات مثبتکی نظیکر

دهد ( .)Farokhi et al., 2015روغن آن به علکم بکاال بکودن ارزش

رردش مواد غاایی ،کنترل آفات ،بیماریها و علفهای هکرز را در بکر

غاایی و ف دان فاکتورهای ضد تغایهای ،برای تغایه بتر مفیکد اسکم

دارد .با وجودی که مح ین حضکور کتکمهکای مخلکوو را یککی از

(.)Sosulski, 1979

شاخصههای مهم در تنوع نظامهای زراعکی مکیداننکد (et al., 2003

در بررسی کتکم مخلکوو ذرت ( )Zea mays L.و لوبیکا چتکم

 ،)Nassiri Mahallatiاما وجود این نوع کتم در نظامهکای زراعکی

بلبلی ( )Dahmardeh, 2010( )Hassk vigna sinensis L.و کتم

ایران بسیار محدود و در واقع قابل چتم پوشی میباشد (Koocheki

مخلوو رنکدم ( )Triticum aestivum L.و بکاقال ()Vicia faba L.

) .et al., 2004نظام کتم مخلوو ،با افزایش تعکداد رونکه در واحکد

( )Ghanbari, 2000افزایش جاب نور را به عنوان یکی از منابع مهم

راهحل برای افزایش تولید در کتاورزی پیترفته

محیطی عامل افزایش عملکرد در کتم مخلوو اعالم شکده و تأکیکد

پیتنهاد شده اسکم ) .(Brummer, 1998اهکداف رونکارونی بکرای

شده اسم که اجزای مخلوو در مصرف منکابع مکمکل هکم بکودهانکد.

کتم مخلوو در نظر ررفته میشود که عمدهترین آنهکا عبارتنکد از؛

عالوه بر آن در کتم مخلوو به علم بیتتر بودن ب ایکای ریکاهی در

استفاده بهتر از عوامل محیطی موجود ،افزایش عملکرد در واحد سطح،

سطح خاك ،کیفیم فیزیکی و شیمیایی خاك بیتتر میشود ( Raiesi,

ثبات عملکرد در شرایط نامطلوب محیطی ،افکزایش کیفیکم و کمیکم

 .)2006چاوش لی و همککاران ( )Chavoshgholi et al., 2015نیکز

محصول ،افزایش راندمان مصرف آب ،کنترل فرسایش خاك و کاهش

اظهار داشتند عدم وجود رقابم برون رونکهای مکؤثر ،کتکم مخلکوو

مصکرف سکموم و آفکمککشهکای شکیمیایی ( Tsubo & Walker,

تأثیری منفکی بکر عملککرد آفتکابگردان و لوبیکا چیتکی ( Phaseolus

.)2003

 )vulgaris L.نداشته اسم .مح ان دیگری با ارزیابی کتم مخلوو

سطح ،به عنوان ی

ریککاه رککوار ( )Cyamopsis tetragonoloba L.در دسککته

عنوان کردند که کتم مخلوو تاخیری آفتابگردان و باقال افکزون بکر

لگومهای ی ساله طب هبندی میشود که در برابر شرایط سخم جوی

ایجاد تنوع در اکوسیستمهای کتاورزی و همچنین ایجکاد پایکداری و

نظیر کمآبی ،زمینهای سنگی و تابش شدید نورآفتاب م کاوم بکوده و

ثبات تولید ،میتواند در افزایش درآمد اقتصادی و بهرهوری اسکتفاده از

توانایی رشد در مناطق کم آب را نیز دارد .این ریاه دارای ریته ت ریباً

زمین هکای کتکاورزی بکه طکور چتکمگیری مکؤثر باشکد (Rezaei-

عمیق بوده و دارای برگهای نسبتاً زبر و ختن میباشد .البته واریته-

) .Chiyaneh et al., 2015تح ی ات در زمینه کتم مخلوو ارزن دم

هایی از آن دارای برگهای صاف هستند .این ریاه حکدود  9 -6متکر

روبکاهی ( )Setaria italica L.و مکاش ( )Vigna radiata L.نیکز

ارتفاع دارد و هر خوشه دارای  96 -60دانه اسم (.)Sij et al., 2002

متخص کرد که همه تیمارهای مخلوو نسبم برابری زمین بیتکتری

زمینی که در آن روار کتم شده باشد ،بهعلم همزیستی ریتکههکای

نسبم به کتم خالص داشتند که نتاندهنده مزیکم کتکم مخلکوو

روار با باکتریهای تثبیمکننده نیتروژن پس از اینکه شخم زده می-

نسبم به خالص اسم (.)Khatamipour et al., 2014

شود و در این زمین کتم صورت ریرد ،بازده محصول افکزایش مکی-

بنابراین ،با توجه به اینککه افزایش رونکد جمعیکم منجر به ایجاد

یابد .زیرا قابلیم دسترسی نیتروژن توسط ریته ریاه در خکاك بهبکود

فتار بکککر روی منکککابع طبیعککککی و تهدیککککد سیککککستمهککککای

مییابد ( .)Undersander et al., 1997روار اصوالً بهخاطر م کادیر

کککتاورزی پایککدار شده ،نیککاز بکککه طراحکککی و اجکککرای نظکام-

زیاد صمغ راالکتومانان در دانه به عنوان غلیظکننده در صکنایع لبنکی

هککای برخککوردار از پایککداری و عملکککرد بککاال مورد تأکید خواهکد

استفاده میشود .هتتاد درصد روار مصرفی جهان در کتور هند تولید

بود .لاا این پژوهش بهمنظور بررسی کتکم مخلکوو دو ریکاه رکوار و

میرردد (.)Rahman & Leithon, 1968

آفتابگردان با خصوصیات رشدی متفاوت انتخاب شدهاند.

آفتککابگردان ( )Helianthus annuus L.یکککی از مهککمتککرین
ریاهان روغنی جهان ،ریاهی بسیار متحمل به ختککی نیسکم ،ولکی
ویژریهایی مانند سیستم ریته متراکم و منعتکب ،قکدرت رسکترش

مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی جنبههای اکوفیزیولوژی

کتم مخلکوو رکوار و
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آفتابگردان تحم سطوح مختلف ککود نیتکروژن ،آزمایتکی در مزرعکه
تح ی اتی پژوهتکده کتاورزی دانتگاه زابل (چاه نیمکه) در سکال 39
 6936اجرا رردید .آب و هوای منط ه بر اساس طب کهبنکدی ککوپنجزء اقلیمهای خت و بسیار ررم با تابستانهای ررم و خت مکی-
باشد .میانگین دراز مدت ( 91سکال) بارنکدری در منط که مطالعکه 19
میلیمتر و میزان تبخیر سالیانه بهطور متوسط  4011-011میلکیمتکر

پژوهتکده کتاورزی دانتگاه زابل تهیه شد .بهمنظکور دسترسکی بکه
تراکم مطلوب مورد نظر دو تا سه هفته بعد از سکبز شکدن بوتکههکا در
مرحله چهار برری بوته های اضکافی تنک رردیکد .پکس از رسکیدری
فیزیولوژی آفتابگردان در تاریخ  61مرداد ورکوار درتکاریخ  99مهکر،
عملیات برداشم توسط داس از نزدی سطح خاك و با در نظر ررفتن
اثرات حاشیه (حاف ی ردیف از طرفین و انتهای هکر ککرت) انجکام

میباشد ( .)Iran Meteorological Organization, 2012قبکل از

شد .ویژریهای مورد بررسی شامل ارتفاع ریاه ،عملکرد زیسمتوده،

شروع آزمایش بهمنظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خکاك
محل آزمایش ،تعداد ده نمونکه بکه صکورت تصکادفی از عمکق 1-91
سانتیمتری تهیه و در آزمایتگاه مورد تجزیه قرار ررفم .نتایج حاصل
بهشرح ذیل؛ اسیدیته  ،5/5هدایم الکتریکی عصاره اشکباع ()dS.m-1
 ،9/8ماده آلی (،Mn:6/0 )mg.kg-1( ،Fe:1/5 )mg.kg-1( ،1/53 )%
()%( ،K :609 )mg.kg-1( ،P:96 )mg.kg-1( ،Zn:6/0 )mg.kg-1
 N:1/13و دارای بافم لومشنی بود .آزمایش بهصورت کرتهای خکرد
شده در قالب طرح بلوكهای تصادفی با سه تکرار اجرا رردید .فاکتور
اصلی شامل سه سطح  611 ،1و  601کیلوررم در هکتار کود نیتروژن
(از منبع اوره) که در سه مرحله ،ی سوم در هنگام کاشم ،ی سکوم
در مرحله  9تا  0برری و ی سوم هم در آغاز رلدهی در نظکر ررفتکه
شد .کرت های فرعی شامل پنج نسبم کاشم (کتم خالص روار50 ،
درصککد رککوار 90 +درصککد آفتککابگردان 01 ،درصککد رککوار 01 +درصککد
آفتابگردان 90 ،درصد روار 50 +درصکد آفتکابگردان و کتکم خکالص
آفتابگردان) بودند .عملیات کتم دو رونه در 91فکروردین مکاه انجکام
ررفم و تراکم بوتهای کتم خالص روار و آفتابگردان بهترتیکب  90و
 8بوته در مترمربع منظور رردید .تیمارهای کتکم مخلکوو بکه روش
جایگزینی انجام شد .در این آزمایش طول هر کرت چهار متر و عرض
هر کرت دو متر متتمل بر چهار ردیکف بکا فاصکله  01سکانتیمتکر از
یکدیگر بوده و فاصله بین دو پالت اصلی و بکین تکرارهکای مختلکف
 6/0متر در نظر ررفته شد تا کرتهای مجاور اثری روی هم نداشکته
باشند .اولین آبیاری بالفاصله پس از کاشم بهصکورت جکوی و پتکته
انجام شد .پس از آن آبیاری هر سه روز ی بار صورت ررفم که پس
از سبز شدن هر دو ریاه هر پنج روز یکبار آبیاریهکا انجکام شکد و در
نهایم به منظور رسیدن دانهها ،آبیاریها هر هتم روز ی بار صورت
ررفم .آفتابگردان مورد استفاده رقم چرنیانککا  11از مرککز تح ی کات
سیستان تهیه رردید ،و طکول دوره رویکش آن  81تکا  611روز مکی-
باشد.روار با طول دوره رشد  691تا  601روز ،رقمی رشکد نامحکدود و
تیپ رشدی بوتهای بوده و بهاره کتم میشود .رقم مکورد اسکتفاده از

وزن طبق ،میانگین قطر طبق ،عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،شکاخص
برداشم ،عدد اسپد برگ ،وزن خت علفهای هرز ،درصکد نیتکروژن
خاك و جهم ارزیابی کتم مخلوو نسبم به کتم خالص از نسکبم
برابری زمین (معادله  )9استفاده شد .در این آزمایش هیچ رونکه اقکدام
کنترلی علیه علفهای هرز صورت نگرفم در نهایم قبل از برداشکم
ریاهان با استفاده از ی کوآدرات یک متکرمربعکی نمونکهبکرداری از
علفهای هرز جهم تعیین وزن خت آنها صورت پکایرفم سکپس
نمونهها در آون در دمای  11درجه سانتیرکراد بکه مکدت  48سکاعم
خت و وزن شد .برای اندازهریکری میکزان عکدد اسکپد ،بکرگهکا در
مرحله پر شدن دانهها توسط دستگاه کلروفیل متر مدل SPAD 502
 Plusاز هر ریاه سه برگ انتهایی و در سه ن طه از هر بکرگ قرائکم و
میانگین آن بهدسم آمد.
برای محاسبه درصد نیتروژن ابتدا  1/0ررم از خاك خت شکده
داخل لوله آزمایش ریخته و ی
اسید سولفوری

عدد قر

کجلکدال و  91سکیسکی

به آن اضافه شد .سپس لولههای آزمایش به دسکتگاه

هضم با درجه حرارت  491درجه سانتیرراد انت کال داده شکد .پکس از
آنکه محلول داخل لوله آزمایش به رنگ سبز فسفری درآمد دسکتگاه
خاموش و پس از سرد شدن لولههکا ،در دسکتگاه کجلکدال اتوماتیک
مدل آرمیناد قرار ررفم و مرحله ت طیر برای هر نمونکه بکه مکدت 68
دقی ه صورت پایرفم .سپس بهازای هر لوله هضم چند قطکره معکرف
کجلدال داخل ی

ارلن ریخته و در دستگاه کجلدال قرار ررفم .پس

از پایان کار ت طیر ،تیتراسیون با استفاده از اسکید کلریکدری

صکورت

پایرفم .پس از آنکه رنگ محلول داخل ارلن بکه رنکگ قرمکز اولیکه
تبدیل شد ،حجم اسید مصرفی یادداشم و با اسکتفاده از معادلکه یک
درصد نیتروژن بهدسم آمد (.)Bremner & Mulvaney, 1982
معادله (:)6
معادله (:)9

× 100

 ×0.0014حجم اسید مصرفی )(cc
وزننمونه )ررم(

= درصد نیتروژن

/Yaa + Yba /Ybb LER1 = Yab

6- Land equivalent ratio

ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط گوار...

1501

:Yabعملکرد رونه  aدر کتم مخلوو :Yaa ،عملکرد رونه a

بوته آفتابگردان معنیدار بود (جدول  .)6م ایسه میانگین نسکبمهکای

در کتکم خکالص Yba ،عملکککرد رونکه  bدر کتکم مخلککوو:Ybb ،

مختلف کاشم نتان داد که باالترین ارتفکاع بوتکه مربکوو بکه تیمکار

عملکرد رونه  bدر کتم خالص.

مخلوو  50درصد رکوار 90 +درصکد آفتکابگردان بکود (جکدول  .)9در

برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمفزار آماریSAS 9.1.3

بررسی کتم مخلوو ذرت و لوبیا چتم بلبلی بیان شد که ارتفاع ذرت

نسخه  Portableاستفاده رردید و م ایسه میانگین تیمارها با اسکتفاده

در مخلوو با لوبیا چتم بلبلی افزایش یافکم و علکم افکزایش ارتفکاع

از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

ذرت در مخلککوو را بککه تککامین بهتککر نیتککروژن توسککط جککزء لگککوم
دانستند ) .)Hakan et al., 2008در مخلوو غلکه -لگکوم (Ghosh,

نتایج و بحث

) 2004و در مخلوو ذرت -نخود )Watiki ( )Cicer arietinum L.

ارتفاع بوته آفتابگردان

 ،)et al.,1993بیتترین طول ساقه در باالترین تراکمها بهدسم آمکد

سطوح مختلف کود نیتروژن و نسبمهای مختلف کاشم بر ارتفاع

تولید اکسین عنوان شد.

و دلیل آن رقابم برای دریافم نور و تحری

جدول  -1تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات اندازه گيری شده آفتابگردان تحت تأثير الگوی كاشت و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 1- Analysis of variance (means of squares) for measured traits of sunflower under sowing pattern and different levels
of nitrogen fertilizer

عدد اسپد

وزن 1111دانه

قطر طبق

ارتفاع بوته

درجه

SPAD
reading

1000- seed
weight

Head
diameter

Plant
height

آزادی
Df

S.O.V

4.86 ns

*2.56

**175

2

تکرار

**6.56

**775

2

21.87

4
3

شاخص برداشت

عملكرد دانه

عملكرد زیست توده

Harvest Index

Seed yield

Biological yield

0.00043 ns

10277.77 ns

18958.33 ns

**3.83

**0.0017

**555277.77

**8471458.33

**10.50

**311.11

0.00017

9444.44

119116.67

0.81

36.11

0.89

0.00054 ns

**147291.66

**2215069.44

**5.19

77.77 ns

**10.13

**348.14

**0.00053

**81666.66

**2319791.67

**5.43

**177.7

0.95 ns

9.28 ns

6

0.00028

18888.88

167523.15

0.33

28.47

0.63

36.80

18

8.5

11.7

6.9

5.3

6.6

8.2

6.5

-

منابع تغييرات

Replication

کود (نیتروژن)
Fertilizer
)(nitrogen

اشتباه اصلی
Main error

الگوی کاشم
Sowing pattern

کود× الگوی کاشم
× Fertilizer
Sowing pattern

اشتباه فرعی
Sub error

ضریب تغییرات ()%
)CV (%

 * ،nsو ** :به ترتیب عدم وجود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح پنج و ی درصد میباشد.
ns ,* and **: are non-significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

از نظر م ادیر مختلف مصرف کود نیتروژن باالترین میزان ارتفاع

قطر طبق آفتابگردان

بوته آفتابگردان برابکر بکا  33/5سکانتیمتکر همکراه بکا مصکرف 611

تأثیر سطوح مختلکف ککود نیتکروژن و نسکبمهکای کاشکم بکر

کیلوررم در هکتار کود نیتروژن بهدسم آمد ولی اختالف معنکیداری

میانگین قطر طبق در ریاه آفتابگردان اثر معنیداری در سطح احتمال

نسبم به تیمار 601کیلوررم در هکتار ککود نیتکروژن متکاهده نتکد

ی

درصد نتان داد و بکرهمکنش تیمارهکای فکوق بکر قطکر طبکق

(جدول .)9

معنیدار نبود ( جدول  .)6از نظر نسبمهای مختلف کاشم بکاالترین
میانگین قطر طبق  61/34سانتیمتر از تیمار مخلوو  50درصد رکوار
 90 +درصد آفتابگردان بهدسم آمد که اختالف معنیداری بین ایکن
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تیمار با سایر تیمارها وجود داشم (جدول  .)9با توجه به غالب بکودن

اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر میانگین قطر طبق نتکان داد

کانوپی آفتابگردان در م ایسه با کتم مخلوو ،چنین بهنظر میرسکد

که کمترین میانگین قطر طبق برابر با  8/3سانتیمتر در تیمکار عکدم

که کتم خالص آفتابگردان بهدلیل افکزایش رقابکم درون رونکه ای

اعمال کود و باالترین میانگین قطر طبق برابر با  61/95سکانتیمتکر

برای جاب نور سبب افزایش رشد رویتکی آفتکابگردان شکده اسکم.

همراه با مصرف  601کیلوررم در هکتار کود نیتروژن بهدسم آمد .با

نتایج بررسی انجام شده روی کتم مخلوو آفتابگردان ،لوبیکا قرمکز

افزایش م ادیر کود نیتکروژن از  611کیلکوررم بکه  601کیلکوررم در

( )Phaseolus calcaratus L.و کنجد ()Sesamum indicum L.

هکتار میانگین قطر طبق احتماأل بهدلیل جاب بهتر نیتروزن افزایش

نتان داد که با جابهجایی از کتم خالص به سمم کتکم مخلکوو،

یافته اسم (جدول  .)9در آزمایتی بر روی آفتابگردان متکخص شکد

میانگین قطر طبق در آفتابگردان افزایش پیدا ککرد ( Koocheki et

که کود ازته باع

.)al., 2015

).et al., 2004

افزایش قطر طبق در آفتابگردان میشود (Rafiae

جدول  -2مقایسه ميانگينهای صفات اندازه گيری شده آفتابگردان تحت تأثير الگوی كاشت و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 2- Mean comparison measured traits of sunflower under sowing pattern and different levels of nitrogen fertilizer

شاخص
برداشت
(درصد)

عملكرد دانه
(كيلوگرم در
هكتار)

عملكرد زیست
توده (كيلوگرم در
هكتار)

Harvest
index

Seed yield
()kg.ha-1

Biological
yield
()kg.ha-1

()%

عدد اسپد
SPAD
reading

وزن هزار
دانه (گرم)
1000- seed
weight
()g

قطر طبق
(سانتی-
متر)
Head
diameter
()cm

ارتفاع
بوته
(سانتی-
متر)

تيمارها
Treatments

Plant
height
()cm

كود نيتروژن (كيلو گرم در
هكتار)
19.57 b
22.15 a
18.39 b

966.67 c
1212.5 b
1350 a

4991.7 c
6108.3 b
6637.5 a

11.44 a
11.29 a
9.75 b

75 b
81.66 ab
85 a

8.89 b
9.62 ab
10.37 a

*84.16 b
96.66 a
99.16 a

20.60 a

1166.67 b

5616.7 b

b11.13 a

82.22 a

8.70 c

87.77 b

19.44 a

1144.44 b

5796.4 b

10.89 b

83.33 a

10.94 a

101.1 a

19.81 a

1105.56 b

5594.4 b

11.53 a

80 ab

10.05 b

95.55 a

20.28 a

1288.89 a

6644.4 a

9.76 c

76.66 b

8.80 c

88.88 b

Nitrogen fertilizer
)(kg.ha-1
شاهد Control
100
150

الگویهای كاشت
Sowing patterns

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 50درصد روار90 +درصد
آفتابگردان
75% guar+ 25%
sunflower

 01درصد روار 01 +درصد
آفتابگردان
50% guar+ 50%
sunflower

 90درصد روار 50 +درصد
آفتابگردان
25% guar+ 75%
sunflower

*حروف متابه در هر ستون و برای هر جزء نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column and for each component, are not significantly different (p≤0.05) based on
Duncan multiple range test.
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جدول  -3مقایسه ميانگين برهمكنش صفات اندازهگيری شده آفتابگردان تحت تأثير الگوی كشت مخلوط با گوار و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 3- Means comparison of interaction of measured traits of sunflower under sowing patterns with guar and different
levels of nitrogen fertilizer

شاخص
برداشت
(درصد)
Harvest
index
()%

عملكرد دانه
(كيلوگرم در
هكتار)

عملكرد زیست
توده (كيلوگرم در
هكتار)

Seed yield
()kg.ha-1

Biological yield
()kg.ha-1

عدد اسپد

وزن هزار دانه
(گرم)

SPAD
reading

1000- seed
weight
()g

16.45 c

800 g

4866.7 de

83.33 b

*12.65 a

16.86 c

883.3 b

5250 d

70 c

12.80 a

20.40 abc

1083.33 def

5316.7 d

73.33 bc

11.47 abc

24.57 a

1100 de

4533.3 e

73.33 bc

8.83 e

23.19 ab

1333.33 bc

5433.3 d

80bc

12.04 ab

24.87 a

1250 bcd

6583.3 bc

100 a

10.18 cde

20.48 abc

1083.33 def

5266.7 d

83.33 b

12.54 a

20.06 abc

1433.33 b

7150 b

76.66 bc

10.42 cd

22.16 ab

1450 ab

6550 bc

83.33 b

8.71 e

16.61 c

916.67 efg

5550 d

80 bc

9.69 de

18.57 bc

1150 cd

6200 c

83.33 b

10.58 bcd

16.23 c

1633.33 a

8250a

80bc

10.02 cde

تيمارها
Treatments

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 50درصد روار90 +درصد
آفتابگردان
75% guar+ 25%
sunflower

 01درصد روار 01 +درصد
آفتابگردان

شاهد
Control

50% guar+ 50%
sunflower

 90درصد روار 50 +درصد
آفتابگردان
25% guar+ 75%
sunflower

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 50درصد روار90 +درصد
آفتابگردان
75% guar+ 25%
sunflower

 01درصد روار 01 +درصد
آفتابگردان
50% guar+ 50%
sunflower

 611کیلوررم در
هکتار
100 kg.ha-1

 90درصد روار 50 +درصد
آفتابگردان
25% guar+ 75%
sunflower

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 50درصد روار90 +درصد
آفتابگردان
75% guar+ 25%
sunflower

 01درصد روار 01 +درصد
آفتابگردان
50% guar+ 50%
sunflower

 601کیلوررم در
هکتار
150 kg.ha-1

 90درصد روار 50 +درصد
آفتابگردان
25% guar+ 75%
sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح  0درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.
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مصرف نیتروژن ،عدد اسپد برگ کاهش مییابد که ایکن امکر احتمکاأل

وزن هزار دانه آفتابگردان

بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها اثکر سکطوح مختلکف ککود

به دلیل توسعه بیتتر سطح برگ و در نتیجه کاهش غلظکم کلروفیکل

نیتروژن بر وزن هزار دانه آفتکابگردان معنکیدار بکود امکا تحکم تکأثیر

در واحد سطح برگ بود (جکدول  .)9عکدد اسکپد در ریکاه بکه قابلیکم

نسبمهای کتم معنی داری نبود .همچنکین بکرهمکنش بکین ککود و

دسترسی نیتروژن خاك و توانایی جاب نیتروژن توسط ریکاه ،وابسکته

درصد معنیدار

اسم و اینها از جمله عوامل مهم مدیریم در مزارع بهشمار مکیرونکد

شد (جدول  .)6در بین سطوح مختلف کود نیتروژن بیتترین وزن هزار

( .)Jongschaap & Booij, 2004م ککادیر میککانگین نسککبمهککای

دانه با میانگین  80و  86/11ررم بهترتیب مربوو به تیمارهای مصرف

مختلف کاشم نتان داد باالترین میانگین از تیمکار  01درصکد رکوار+

 601و  611کیلوررم در هکتار کود نیتروژن بود که نسکبم بکه شکاهد

 01درصد آفتابگردان و کمترین از تیمار  90درصکد رکوار 50 +درصکد

(عدم مصرف کود نیتروژن) بهترتیب  69/9و  8/8درصد افزایش نتان

آفتابگردان حاصل شد (جدول  .)9بکاالترین میکانگین کلروفیکل بکرگ

داد (جدول  .)9در آزمایتی رزارش رردید کود ازته باع افزایش وزن

آفتابگردان نیز از تیمار  50درصد روار 90 +درصد آفتکابگردان همکراه

هزار دانه در آفتابگردان میشود ( .)Rafiae et al., 2004همچنین در

با مصرف  611کیلوررم در هکتار کود نیتروژن حاصل شد (جدول .)9

نسبم های کاشم بر صفم فوق در سطح احتمال ی

بررسکی سکطوح مختلکف ککود ازتکه بکر روی سکورروم ( Sorghum

 )bicolor L.متاهده شد که رابطه مست یمی بین کود ازته و عملکرد
ماکزیمم دانه ،ماده ختک

عملکرد زیستتوده آفتابگردان

و وزن هزاردانکه وجکود دارد & (Powell

اثر سطوح مختلف کود نیتروژن ،نسبمهای کاشم و بکرهمکنش

) .Hons, 1992دلیل افزایش وزن هزاردانه را میتوان افزایش بافکم

آنها بر عملکرد زیسمتوده در سطح احتمال ی

درصد معنیدار بکود

سبز ،افزایش فتوسنتز و مواد فتوسنتزی دانسم .در بکین نسکبمهکای

(جدول .)6بیتترین عملکرد زیسمتوده با میانگین  1144/4کیلکوررم

کاشم بیتترین وزن هزاردانه از تیمکار  50درصکد رکوار 90 +درصکد

در هکتار از تیمار  90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان حاصکل شکد،

آفتابگردان برابر با  89/9حاصکل و کتکم خکالص آفتکابگردان (89/9

که نسبم به کتم خالص آفتابگردان  68/9درصد افزایش نتکان داد

ررم) و  01درصدروار 01 +درصد آفتابگردان ( 81رکرم) بکهترتیکب در

(جدول  .) 9سایر تیمارهای کتم مخلوو با کتم خالص آفتکابگردان

رتبه های بعدی قرار ررفتند .همچنین ،کمترین م کدار آن بکا میکانگین

از نظر عملکرد زیسکمتکوده تفکاوت معنکیداری نداشکتند (جکدول .)9

 51/1ررم از تیمار  90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان بهدسم آمد

توحیدی نژاد و همکاران ) (Tohidy Nejad et al., 2004در ارتبکاو

( جدول  .) 9بر اساس نتایج م ایسه میانگین اثرات مت ابکل ،بیتکترین

با کتم مخلوو ذرت و آفتابگردان متخص نمود که کتم مخلککوو

وزن هزار دانه با میکانگین  69/8رکرم از تیمکار  50درصکد رکوار90 +

ذرت و آفتککابگردان نسککککبم بککه تکک کتککتی ذرت و تکک

کتککتی

درصد آفتابگردان و عدم کوددهی حاصل شد (جدول  .)9ککاهش وزن

آفتککابگردان برتککری دارد و ترکیککب  50درصککد ذرت 90 +درصککد

هزار دانه آفتابگردان با افزایش تراکم آن اغلب ناشی از تتدید رقابکم

آفتابگردان  99درصد بیتتر از کتم خالص آفتکابگردان و  69درصکد

درون رونهای بر سر استفاده از منابع موجود بوده اسم .آفتکابگردان در

بیتتر از کتم خالص ذرت علوفه تر بهدسم آمده اسم که بکا نتکایج

تراکمهای مختلف قادر اسم که از مواد فتوسنتزی بهره الزم را ببرد و

این آزمایش مطاب م دارد.

دانههایی با میانگین وزن متابه در تراکمهکای مختلکف تولیکد نمایکد
(.)Moadab Shabestari & Mojtahedi, 2009

از نظر م ادیر مختلکف ککود نیتکروژن بکاالترین میکزان عملککرد
زیسمتوده برابر با  1195/0کیلوررم در هکتار با مصرف  601کیلوررم
در هکتار کود نیتروژن بهدسم آمد ،که اخکتالف معنکیداری بکا سکایر

عدد اسپد آفتابگردان

تیمارها داشم و نسبم به شاهد و کاربرد  611کیلوررم در هکتار بکه-

عدد اسپد برگ در آفتکابگردان بکهطکور معنکیداری تحکم تکأثیر

ترتیب  99/4و  99/3درصد افزایش نتان داد (جکدول  .)9بکر اسکاس

الگوهای کاشم ،کود نیتروژن و برهمکنش آنهکا در سکطح احتمکال

نتایج جدول اثرات مت ابل باالترین م کدار صکفم مکاکور از تیمکار 90

درصد قرار ررفم ( جدول  .)6نتکایج نتکان داد ککه بکا افکزایش

درصد روار 50 +درصد آفتابگردان همراه با مصرف  601کیلوررم کود

ی

ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط گوار...

1501

بهدسم آمد که با سایر تیمارها اختالف معنیدار نتان داد (جکدول .)9

احتمال ی

این مطلب بیانگر تأثیر مثبم نیتروژن بر افزایش عملکرد زیسکمتکوده

را نتان نداد (جدول  .)6بر اساس نتایج بکرهمکنش دادههکا بیتکترین

بوده که میتوان دلیل آن را افزایش رشد سبزینهای و افزایش سرعم

شاخص برداشم از تیمار  50درصد روار 90 +درصد آفتکابگردان بکه-

رشد ساقه و برگ و در نتیجه ماده خت

و زیسمتوده ریاه دانسم.

درصد معنیدار بود اما نسبمهای کاشم تأثیر معنکیداری

دسککم آمککد (جککدول  .)9مح ککان در کتککم مخلککوو ذرت و سککویا
( )Glycine max L.بیان کردند که تیمارهای مختلکف کاشکم روی
شاخص برداشم تأثیری نداشته اسم که این حالم میتوانکد ناشکی از

عملکرد دانه آفتابگردان

اثککر سککطوح مختلککف کککودی ،نسککبمهککای کاشککم و همچنککین

تغییرات هماهنگ عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک

در واحکد سکطح

درصد بر این صکفم معنکیدار

باشد ( .)Rahimi et al., 2002نتایج آزمایتی در کتم مخلوو ذرت

بود (جدول  .)6نتایج نتان داد با افزایش مصرف نیتروژن عملکرد دانه

و خیکار ( )Cucumis sativus L.نتکان داد ککه بکاالترین شکاخص

افزایش و در سطح کودی  601کیلوررم در هکتار به بکاالترین میکزان

برداشم ،در بین نسبمهای مختلف از کتم خالص ذرت بهدسم آمد

( 6901کیلککوررم در هکتککار) رس کید (جککدول  .)9در ریککاه آفتککابگردان

( .)Gokar, 2005در بین سکطوح مختلکف ککود نیتکروژن ،بکاالترین

استفاده از کودهای دارای نیتروژن بهمیکزان  601کیلکوررم در هکتکار

شاخص برداشم از تیمار  611کیلوررم در هکتار حاصل ککه بکا سکایر

بهنحوی که نیتکروژن موجکود در خکاك بکه  911کیلکوررم در هکتکار

تیمارها نیز اختالف معنیداری داشم (جدول  .)9همچنین در آزمایتی

رسیده ،موجب افزایش عملکرد دانه و درصد روغکن دانکه و در نهایکم

رزارش رردید که نیتروژن باعک افکزایش شکاخص آفتکابگردان رقکم

عملکرد روغن شده اسم ( .)Scheiner et al., 2002در میان الگکو-

رلتید میشود ( .)Rafiae et al., 2004برهمکنش نسبمهای کاشم

های کتم ،بیتترین عملککرد دانکه بکا میکانگین  6988کیلکوررم در

و سطوح مختلف کود بر شاخص برداشکم معنکیدار شکد (جکدول .)6

هکتار از تیمار  90درصد روار 50 +درصکد آفتکابگردان متکاهده شکد،

همچنین نصیرپور ) )Nasirpour, 2010نیز در بررسی کتم مخلوو

سایر تیمارها هم تفاوت معنیداری نداشتند (جکدول  .)9ایکن بکه ایکن

ارزن و لوبیا چتم بلبلی به نتیجه متابهی دسم یافم.

برهمکنش آنها در سطح احتمال ی

معناسم که همجواری دو ریاه سبب مکیرکردد تکا از کتکم مخلکوو
محصول بیتتری نسبم به ت کتتی برداشم شود .دلیل آن را مکی-

وزن نیام گوار

توان در تثبیم بیولوژیکی نیتروژن توسط ریتههکای رکوار و افکزایش

نتایج جدول تجزیه واریانس دادهها نتان داد سطوح مختلف ککود

جاب نور جستجو کرد .در بررسی کتم مخلوو ذرت و لوبیا رکزارش

نیتروژن و نسبمهای کاشم تأثیر معنیداری بکر وزن نیکام در سکطح

رردید که در کتم مخلوو عملکرد بهطور معنیداری نسبم به کتم

احتمال ی

درصد دارد (جدول  .)4م ایسه میانگین دادهها نتکان داد

خککالص افککزایش یافککم ).(Nassiri Mahallati, et al., 2015

که در بین نسبمهای مختلکف کاشکم ،تیمکار  50درصکد رکوار90 +

برهمکنش عملکرد دانه آفتابگردان نتان داد که بیتترین عملککرد از

درصد آفتابگردان ،بیتترین وزن نیام ( 466ررم در مترمربکع) را تولیکد

تیمار  50درصد آفتکابگردان 90 +درصکد رکوار تکوأم بکا ککاربرد 601

کرد (جدول  .)0بیتترین وزن نیام ( 414/89ررم در مترمربع) از تیمار

کیلوررم در هکتار کود نیتروژن بهدسم آمد (جدول  .)9افزایش تولیکد

عدم اعمال کود و کمترین میزان وزن نیام از تیمکار  611کیلکوررم در

در کتم مخلوو به سرعم رشد بیتکتر و اسکتفاده بهتکر از منکابع در

هکتار کود نیتروژن حاصل شد (جدول  .)0نتکایج بکرهمکنش تیمارهکا

دسترس بهدلیل تفاوت رونهها نسبم داده شکده اسکم ( Gustave et

نتان داد باالترین میزان وزن نیام  413ررم در مترمربکع از تیمکار 50

.)al., 2008

درصدروار 90 +درصد آفتابگردان بکدون اعمکال ککود بکهدسکم آمکد
(جدول .)1

شاخص برداشت آفتابگردان

تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر شکاخص برداشکم در سکطح
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جدول  -4تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات اندازهگيری شده گوار تحت تأثير الگوی كشت مخلوط با آفتابگردان و سطوح مختلف كود
نيتروژن
Table 4- Analysis of variance (Means of squares) for measured traits of guar under sowing patterns with sunflowers and
different levels of nitrogen fertilizer

عدد اسپد

وزن نيام

وزن 1111
دانه

درجه

شاخص برداشت

عملكرد دانه

عملكرد زیستتوده

Harvest index

Seed yield

Biological yield

2.5ns

1144.4ns

87052.7 ns

*11.54

**26.53

**3234136.1

**13745219.4

**26.86

**00227.3

4.09

66823.6

1034386.11

0.476

1441.9

20.83

**52.87

**2349874.07

**5421025

**35.27

**59738.8

*70.37

3

2.64ns

**274987.96

**2328108.33

**32.22

**3433.07

37.03ns

6

4.24

26876.1

628775

2.87

241.08

20.37

18

5.56

4.74

8.53

7.28

4.33

5.52

-

منابع تغييرات

آزادی
df

S.O.V

تکرار

SPAD
erading

Pod weight

1000- seed
weight

*1064.08

25 ns

2

**133.3

2
4

Replication

کود (نیتروژن)
Fertilizer
)(nitrogen

اشتباه اصلی
Main error

الگوی کاشم
Sowing pattern

کود × الگوی کاشم
× Fertilizer
Sowing pattern

اشتباه فرعی
Sub error

ضریب تغییرات ()%
)CV (%

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم وجود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح پنج و ی درصد میباشد.
ns,* and **: are non-significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

وزن هزار دانه گوار

کود نیتروژنه ،در مطالعات مرادی بناب و همکاران ( Madadi Bonab

نتایج تجزیه واریانس نتان داد که اثر سیستمهای مختلف کتم

 )et al., 2013بککر روی شککوید ) (Anethum graveolens L.و

و سطوح مختلف کود نیتروژن بر وزن هزار دانه معنیدار شکد (جکدول

( )Faraji & Mirlohi, 1998در برنج ( )Oriza sativa L.مطاب م

 .)4بیتترین وزن هزاردانه  80/00رکرم از تیمکار مخلکوو  90درصکد

داشم .کود نیتروژن عملکرد دانه رلرنگ ( Carthamus tinctorius

روار 50 +درصد آفتابگردان بهدسم آمد که اختالف معنیداری با سایر

 )L.را عمدتاً از طریق تأثیر بر تعداد طبق در بوتکه افکزایش مکیدهکد

تیمارها داشم .کمتکرین وزن هزاردانکه  58/88رکرم از تیمکار کتکم

( .)Gilbert & Tucker, 1987تعداد دانه در طبق با شکدت کمتکری

خالص روار بود (جکدول  .)0فتحکی ) (Fathi, 2010در آزمایتکی بکر

تحم تأثیر نیتروژن واقع میشود و وزن هزار دانه چندان تحکم تکأثیر

روی ماش بیان کرد که وزن هزار دانه آن همبستگی مثبتی با عملکرد

نیتروژن قرار نمیریرد .برهمکنش نسبمهای کاشم و سطوح مختلف

دانکه دارد .در بررسکی کتکم مخلکوو اثکر تکراکم چکاودار ( Secale

کود نیتروژن بر وزن هزار دانه معنیدار نتد ( جدول .)4

 )montanum Guss.بر صفات زایتی رندم نتایج متکابهی رکزارش
شده اسم ) .(Haryanvi et al., 2005کمترین وزن هزاردانکه رکوار

عدد اسپد گوار

برابر با  58/99همراه با مصرف  611کیلوررم در هکتار کود نیتروژن و

عدد اسپد در ریاهان یکی از عوامل مهم حفظ ظرفیم فتوسنتزی

بیتترین آن با میانگین  80ررم از تیمار شاهد بهدسم آمد (جدول .)0

اسم .همچنین بین عدد اسپد و عملکرد همبستگی مثبتی وجکود دارد

احتماالً دلیل کاهش وزن هزار دانه ،افکزایش رشکد رویتکی (سکاقه و

که نتاندهنده اهمیم حفظ میزان مطلوب این رنگدانکه بکرای تولیکد

برگ) و کاهش رشد زایتی در شکرایط وجکود نیتکروژن بکاال و وجکود

عملککرد بکاال مکیباشکد ( .)Sivasemardeh., 2003تکأثیر سکطوح

رطوبم کافی اسم و اینکه ریاه نتوانسته از ازت ت سکیطی در مراحکل

مختلف کود نیتروژن و نسبمهای کاشم بر عدد اسپد رکوار در سکطح

کوددهی به خوبی استفاده کند .کاهش وزن هزار دانه با افزایش م کدار

درصکد معنکیدار بکود (جکدول  .)4بیتکترین عکدد اسکپد

احتمال ی

ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط گوار...
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( )90/65از کتم خالص روار بهدسم آمد .در صورتیکه این تیمار بکا

داری نداشم .در بین تیمارهای کودی نیز باالترین عدد اسپد از کاربرد

تیمار مخلوو  50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان اخکتالف معنکی-

 611کیلوررم اوره در هکتار حاصل شد (جدول .)0

جدول  -5مقایسه ميانگين صفات اندازهگيری شده گوار تحت تأثير الگوی كشت مخلوط با آفتابگردان و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 5- Mean comparison measured traits in guar under sowing patterns with sunflowres and different levels of nitrogen
fertilizer

شاخص برداشت
(درصد)

عملكرد دانه
(كيلوگرم درهكتار)

عملكرد زیست توده
(كيلوگرم درهكتار)

Harvest index
)(%

Seed yield
)(kg.ha-1

Biological yield
)(kg.ha-1

وزن  1111دانه
عدد اسپد
SPAD
reading

(گرم)
1000- seed
weight
)(g

وزن نيام
(گرم بر مترمربع)

تيمارها
Treatments

Pod weight
) (g.m-2

كود نيتروژن (كيلو گرم در
هكتار)

-

Nitrogen fertilizer
()kg.ha-1

35.36 b
37.41 ab
38.25 a

2851.7 b
3754.2 a
3747.5 a

8058.3 b
10016.7 a
9785.8 a

24.02a
24.25 a
21.55 b

85 a
78.33 b
81.66 ab

*404.83a
309.67 c
360 b

34.01 c

2861.1 c

8405.6 b

25.17 a

78.88 b

236.66 c

39.94 a

4108.8 a

10297.8 a

24.76 a

81.11 ab

411 a

37.23 b

3427.7 b

9222.2 b

21.27 b

81.11 ab

391.55 b

36.85 b

3406.6 b

9222.2 b

21.89 b

85.55 a

393.44 b

شاهد Control
100
150

الگویهای كاشت
Sowing patterns

کتم خالص روار
Sole crop of guar

 50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 01درصد روار 01 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.

کاهش غلظم کلروفیل مکیتوانکد ناشکی از تجزیکه کلروفیکل در
شکرایط تکنش تغایکهای باشکد (.)Pour Mousavi et al., 2007

کتم خالص ،محبوس شدن به دلیل افکزایش تکراکم و سکایهانکدازی
علفهای هرز در این تیمار میباشد.

افزایش کود میتواند از فراهمی جاب بیتکتر عناصکر غکاایی ،سکبب
افزایش میزان فتوسنتز و مکاده ختک

ریکاه شکود ( Atiyeh et al.,

 .)2001همچنین ،باالترین میانگین کلروفیل بکرگ ( )93/16از تیمکار

عملکرد زیستتوده گوار

تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن ،نسبمهکای مختلکف کاشکم و

کتم خالص روار همراه با عدم اعمال کود بهدسم آمد و ایکن تیمکار

برهمکنش آنها بر عملکرد زیسمتوده رکوار در سکطح احتمکال یک

اختالف معنی داری را با سایر تیمارهکا نتکان داد .کمتکرین م کدار آن

درصد معنیدار بود ( جکدول  .)4در میکان سکطوح مختلکف نیتکروژن،

( )65/43از تیمار  01درصد روار 01 +درصد آفتابگردان و عدم اعمکال

تیمارهککای مصککرف  611و  601کیلککوررم در هکتککار نیتککروژن م ککدار

کود حاصل شد (جدول  .)0دلیل افزایش میزان کلروفیل در تراکمهای

عملکرد زیسمتوده را نسبم به شاهد بهترتیب به میزان  94/9و 96/4

زیاد و در حالم کتم مخلکوو ،افکزایش سکایهانکدازی بوتکههکا روی

درصد افزایش داد (جدول  .)0با توجه به اینکه مصرف ککود نیتکروژن

یکدیگر اسم .ریاه زراعی در شرایط سایهاندازی برای به دام انکداختن

باع افزایش رشد رویتی و تجمع ماده خت

در ریاهکان مکیشکود،

هرچه بیتتر نور برای تولید فتوآسمیالت میزان کلروفیل برگ خکود را

طبیعی اسم که عملکرد زیسمتوده در اثکر ککاربرد نیتکروژن افکزایش

افزایش میدهد .ظاهرا دلیل افزایش غلظم کلروفیل رکوار در شکرایط

مییابد .از نظر نسبم های کاشم نیز باالترین م دار عملکرد زیسکم-
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توده مربوو به تیمار مخلوو  50درصد رکوار 90 +درصکد آفتکابگردان

آهسته این ریاه در اوایل فصل رشد درصد فضای بیتکتری در اختیکار

بود (جدول  .)0بیتترین عملکرد زیسمتوده در تیمار  50درصد روار+

علفهای هرز قرار ررفته و در نتیجکه تعکداد علفهای هکرز در واحکد

 90درصد آفتابگردان همراه با مصرف  611کیلکوررم در هکتکار ککود

سطح افزایش یافم ،بهطوریکه قدرت رقابتی ریاه زراعی با افککزایش

متاهده شد و کمترین م دار آن نیز مربوو به  90درصکد رکوار 50 +

بکاروری خاك بهعلم افزودن کود نیتروژن کمتر شد ( Ahmadvand

درصد آفتابگردان و عدم مصرف کود نیتروژن بود (جدول  .)0با توجکه

)et al., 2002

به این نتایج ،میتوان نتیجه ررفم که در کتم خالص ،به دلیل رشکد
جدول  -6مقایسه ميانگين برهمكنش صفات اندازه گيری شده گوار تحت تأثير الگوی كشت مخلوط با آفتابگردان و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 6- Means comparison of interaction of measured traits in under sowing patterns with sunflowres and different levels of
nitrogen fertilizer

عملكرد دانه

عملكرد زیست توده

(كيلوگرم درهكتار)
Seed yield
)(kg.ha-1

(كيلوگرم درهكتار)
Biological yield
)(kg.ha-1

عدد اسپد
SPAD
reading

وزن نيام
(گرم بر مترمربع)
Pod weight
)(g.m-2

2583.3de

e 7950d

29.61a

*256e

3650b

9733.3abc

25.61bc

469a

2856.7cd

7933.3de

17.49f

423b

2316.7e

6616.7e

23.38bc

471.33f

2986.7c

8533.3cd

26.37b

383.33c

4320a

10966.7a

25.02bc

365.67bc

3736.7b

9916.7abc

23.27bc

382d

3973.3b

10650a

22.34cde

307.67de

3013.3c

8733.3bcd

19.55ef

270.67de

4356.7a

10193.3ab

23.66bc

398.33be

3690b

9816.7abc

23.04bcd

369.67c

3930b

10400a

19.96def

401.33bc

تيمارها
Treatments
کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 50درصد روار90 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

شاهد

 01درصد روار 01 +درصد آفتابگردان

Control

50% guar+ 50% sunflower

 90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 50درصد روار90 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 01درصد روار 01 +درصد آفتابگردان

611کیلوررم در هکتار
100 kg.ha-1

50% guar+ 50% sunflower

 90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 50درصد روار90 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 01درصد روار 01 +درصد آفتابگردان

601کیلوررم در هکتار
150 kg.ha-1

50% guar+ 50% sunflower

 90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan
multiple range test.

عملکرد دانه گوار

کیلککوررم در هکتککار) از تیمککار مخلککوو  50درصککد رککوار 90 +درصککد

این صفم بهطور معنکیداری تحکم تکأتیر نسکبمهکای مختلکف

آفتابگردان و کمترین آن ( 9816/6کیلوررم در هکتار) از تیمار کتکم

کاشم ،کوددهی و برهمکنش آنها قرار ررفکم (جکدول  .)4م ایسکه

خالص روار بهدسم آمد (جدول  .)0دلیل این امکر مکیتوانکد افکزایش

میککانگین دادههککا نتککان داد کککه بککاالترین عملکککرد دانککه (4618/83

رقابم بهعلم حضور سایر رونههکا در شکرایط کتکم خکالص و عکدم

ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط گوار...
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کنترل علفهرز باشد که سبب کاهش منابع محیطی در دسترس ریاه

درصد از کتم خالص روار بکهدسکم آمکد (جکدول .)0علکم افکزایش

زراعی میرردد و همچنین نتکایج نتکان داد ،بیتکترین تکراکم و وزن

شاخص برداشم در کتم مخلوو نسکبم بکه کتکم خکالص رکوار را

کتتی بود (جدول .)3

ممکن اسم به دریافم بهتر نور در کتم مخلوو نسبم داد و اینککه

در تح یق حمزهای و سیدی ( Hamzei & Seyedi,)2014در مکورد

در این شکرایط از تتعتکع و سکایر منکابع در جهکم افکزایش اجکزای

عملکرد ،اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو ریکاه نخکود و

عملکرد ،بیتتر از دیگر تیمارها استفاده ککرده و همکین عامکل سکبب

جو ) (Hordeum vulgare L.در شرایط کتم مخلوو ،شکاخههکای

افزایش شاخص برداشم در این تیمار نسبم بکه دیگکر تیمارهکا شکده

فرعی ،تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه نخکود در تیمارهکای بکدون

اسم .احتماالً یکی از عواملی که باع کاهش عملکرد ریاهان زراعی

کنترل علف هرز به طکور معنکیداری ککاهش یافکم .نتکایج م ایسکه

میشود ،علفهای هرزی هستند که در بین ریاهان زراعی رشد ککرده

میانگینها نتان داد که مصرف  611و  601کیلکوررم ککود نیتکروزن

و بر سر نور ،فضا ،آب و هوا و مواد غاایی بکا ریکاه زراعکی بکه رقابکم

عملکرد دانه را بهترتیب  96/1و  96/4درصد نسبم به شاهد افکزایش

میپردازند .نتایج م ایسه میانگینها نیز حاکی از تأثیر مثبکم نیتکروژن

داد (جدول  .)0به نظر میرسد افزایش عملکرد دانه در اثر مصرف کود

بر این شاخص بود به طوری که مصکرف  611و  601کیلکوررم ککود

به دلیل ن ش اساسی نیتروژن در ساختمان کلروفیل و سنتز پروتئینها

نیتروژن این شاخص را نسبم به شاهد بکه ترتیکب  0/5و  8/6درصکد

و آنزیمها ،توسعه سطح برگ و در نتیجه افزایش مواد فتوسنتزی باشد.

افزایش داده اسم (جکدول  .)0افکزایش شکاخص برداشکم بکا ککاربرد

همچنین بیان شده که نیتروژن باعک افکزایش طکول عمکر تخمک ،

نیتروژن به علم کمتر بودن رشد ساقه ،بکرگ و وزن ختک

آن بکود.

افزایش زمان رردهافتانی مؤ ثر و کیسه جنینکی قکوی شکده و درصکد

افزایش شاخص برداشم با افزایش م دار ککود نیتکروژن در مطالعکات

تتکیل دانه را افزایش میدهد .باالترین میزان عملکرد دانه بهترتیکب

کتفی و همککاران ( )Kashfi et al., 2011روی نخکود در شکرایط

برابر بکا میکانگین  4901/5و  4991کیلکوررم در هکتکار ،از تیمکار 50

کرج نیز رزارش شده اسم.

خت

علف های هرز نیز مربوو به شرایط ت

درصد روار 90 +درصد آفتابگردان همراه با کاربرد  601کیلوررم ککود
و مخلوو  50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان همراه با مصرف 611

نسبت برابری سطح زمین

کیلوررم در هکتار کود نیتروژن بهدسم آمد (جدول  .)1نتایج متابهی

معیاری که اغلب جهم داوری در مؤثر بودن کتم مخلوو مکورد

در کتم مخلوو ذرت و سویا متاهده رردید ککه بیتکترین عملککرد

استفاده قرار میریرد ،نسبم برابری زمین می باشد .این معیکار نسکبم

محصول از تیمار  01درصد ذرت  01 +درصد سویا در شرایط مصکرف

میزان زمین الزم برای ت کتتیها را در م ایسکه بکا کتکم مخلکوو

 611درصد توصیهی کودی نیتروژن حاصل رردیکد ( Pahlavanloo

توصیف میکند .نسبم برابکری زمکین در همکه آرایکش هکای کاشکم

 .)et al., 2016بهنظر میرسکد ککه وجکود شکرایط مناسکب از جملکه

مخلوو بیتتر از ی

بود ککه نتکان از اثکر مفیکد کتکم مخلکوو در

افزایش دسترسی به نیتروژن برای رشد روار تحم تکأثیر نسکبمهکای

افزایش بهره وری از منابع اسم .نسبم برابری زمین تحم تأثیر نسبم

کتم مخلوو از طریق بهبود رشد ،عملکرد را نیز بهبود داده اسم .در

کاشم و سطوح مختلف کود نیتروژن تفاوت معنکیداری را نتکان داد

بررسی کتم مخلوو ارزن و لوبیا رزارش رردید ککه م کادیر مختلکف

(جدول  .)5بر اساس نتایج م ایسه میانگینها باالترین نسبم برابکری

کودهای دامی و شیمیایی اثر معنکیداری بکر عملککرد دانکه و علوفکه

زمین از  50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان معادل  9/59بکهدسکم

دو ریاه ارزن و لوبیا دارند ).(Tavasoli et al., 2010

آمد ( جدول  .)8بر این اساس ،عملکرد حاصل از کتم مخلوو در این

خت

تیمار نسبم به ت کتتی افزایش نتان داده اسم این بدان معناسکم
که کتم دو ریاه روار و آقتابگردان سبب میرردد تا از کتم مخلوو

شاخص برداشت گوار

م ادیر مختلف کود نیتروژن و نسکبمهکای مختلکف کاشکم اثکر

محصول بیتتری نسبم به ت کتتی برداشم شود و دلیل آن تثبیکم

درصد بر این صکفم داشکم (جکدول

بیولوژیکی نیتروژن توسط ریتکههکای ریکاه رکوار و اسکتفاده بهتکر از

 .)4باالترین شاخص برداشم روار با میانگین  93/34درصکد از تیمکار

عوامل محیطی بوده اسم .بانی

و همکاران )(Banik et al., 2006

 50درصد رکوار 90 +درصکد آفتکابگردان و کمتکرین آن برابکر 94/16

نیز با بررسی کتم مخلوو افزایتی نخود و رندم مالحظه کردند ککه

معنی داری در سطح احتمال ی
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تولیدکل و ظرفیم استفاده از زمین در تیمارهای کتم مخلوو بیتکتر

ماش

از کتم خالص هر دو ریاه بود .در کتم مخلوو ذرت و لوبیکا چتکم

در م ایکسه با کتکم خالص دو ریاه زراعی LER ،باالتری داشته ککه

بلبلی رزارش شد که  LERدر همه تیمارهای کتم مخلوو بکاالتر از

و ککاهش

ی

زراعی ( )Vicia sativa L.اعالم رردید که عمکلکرد مخکلوو

این امر به دلیل بهرهریری ارزن از ب ایای نیتروژن ماشک

رقابم درون رونهای میباشد ).(Sirous mehr et al., 2003

بود که این نتکان دهنکده سکودمندی کتکم مخلکوو مکیباشکد

( .)Dahmardeh, 2010در سیستم کتم مخلکوو ارزن نوتریفیکد بکا
جدول  -7تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات اندازهگيری شده گوار و آفتابگردان تحت تأثير الگوی كشت مخلوط و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 7- Analysis of variance (mean of squares) for measured traits of guar and sunflower under sowing patterns of intercropping and
different levels of nitrogen fertilizer

وزن خشک علفهای هرز

نيتروژن خاک

 LERكل

 LERآفتابگردان

 LERگوار

Weeds dry weight

Soil nitrogen

Total LER

Sunflower LER

Guar LER

درجه

منابع تغييرات

آزادی

S.O.V

1187.2 ns

0.55ns

0.040ns

*0.13

*0.031

2

تکرار

**19175.5

**100.02

**0.16

*0.12

**0.16

2

672.2

1.28

0.042

0.024

0.18

4

**2130

**13.47

*0.11

0.055ns

**0.22

2

**2361.6

0.49ns

0.048ns

0.027ns

**0.68

4

11136.6

11.73

0.019

0.024

0.80

12

12.9

3.65

5.34

11.32

6.53

-

df

Replication

(نیتروژن) کود
)Fertilizer (nitrogen

اشتباه اصلی
Main error

الگوی کاشم
Sowing pattern

کود× الگوی کاشم
Fertilizer×Sowing pattern

اشتباه فرعی
Sub error

ضریب تغییرات ()%
)CV (%

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم وجود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح پنج و ی درصد میباشد.
ns ,* and **: are non-significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

کاهش معنیدار وزن خت

وزن خشک علفهای هرز

علکفهکای هکرز در برخکی از تیمارهکای

مصرف نیتروژن و نسبمهای کاشم ،همچنین برهمکنش این دو

کتم مخلوو نسبم به ت کتتی شده اسم .عکدم جوانکهزنکی بکاور

علفهای هرز در سطح احتمال ی

درصد

علفهای هرز به وسیله دریافم کامل نور توسط ریاه همکراه و یکا بکه

معنیدار بود (جدول  .)5نتایج م ایسه میانگینهای وزن خت

علف-

علم خاصیم آللوپاتی آنها در مطالعه سایر مح ین نیکز بیکان شکده

هرز نتان داد که مصرف  611و  601کیلوررم در هکتار کود نیتروژن،

اسم ( .)Poggio, 2005بر اساس نتایج اثرات مت ابل باالترین میکزان

علفهای هرز را بهترتیب به میزان  99/1و  09/8درصکد

علف های هرز از تیمارهای کتم خالص رکوار همکراه بکا

فاکتور بر روی وزن خت

وزن خت

وزن خت

نسبم به عدم مصرف کود افزایش داد (جدول  .)3علم این امر را بکه

مصرف  601کیلوررم در هکتار کود نیتکروژن و  90درصکد رکوار50 +

حریصتر بودن علفهای هرز در جاب نیتروژن میتکوان نسکبم داد.

درصد آفتکابگردان همکراه بکا مصکرف  601کیلکوررم در هکتکار ککود

علکف-

نیتروژن حاصل شده اسکم (جکدول  .)61نتکایج متکابهای در کنتکرل

های هرز از تیمار مخلکوو  50درصکد رکوار 90 +درصکد آفتکابگردان

علف های هرز توسط کتم مخلوو رندم و نخود بهدسم آمد و اعالم

علفهای هکرز نیکز از تیمکار کتکم

رردید مزیم کتم مخلوو این دو ریاه بیتتر از کتم خکالص آنهکا

خالص آفتابگردان حاصل شد (جدول  .)3بهنظکر مکیرسکد ککه فتکار

میباشد ( .(Banik et al., 2006همچنین در کتکم مخلکوو جکو و

رقابتی ناشی از حضور آفتابگردان و روار در کنکار یککدیگر منجکر بکه

باقال ،افزایش عملکرد در کتم مخلوو نسبم به ت کتکتی دو ریکاه

همچنین در بین تیمارهای کتم مخلوو کمترین وزن خت
بدسم آمد .بیتترین وزن خت

ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط گوار...

به دلیل کنترل بهتر علفهای هرز در کتم مخلکوو صکورت ررفتکه
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اسم (.)Agegnnehu, 2006

جدول  -8مقایسه ميانگين نسبت برابری زمين برای عملكرد دانه گوار و آفتابگردان تحت تأثير الگوی كشت مخلوط و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 8- Means comparison of land equivalent ratio for seed yield of guar and sunflower under sowing patterns of
intercropping and different levels of nitrogen fertilizer
 LERگوار
 LERآفتابگردان
 LERكل
الگوی كاشت Sowing pattern
Guar LER
Sunflower LER
Total LER
2.73 a

1.29 a

*1.43 a

2.64 ab

1.45 a

1.19 b

2.5 b

1.36 a

1.14 b

 50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 01درصد روار 01 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.

میزان نیتروژن به ترتیب از کتم خالص روار ( 1/91درصد) و کتکم

نیتروژن خاک

نسبمهای کاشم و م ادیر مختلف کود نیتروژن تأثیر معنکیداری

خالص آفتابگردان ( 1/65درصکد) بکهدسکم آمکد .در مجمکوع ،میکزان

بر میزان نیتروژن خاك بعکد از برداشکم محصکول داشکم .همچنکین

نیتروژن خاك در کتمهای مخلوو بیتتر از ت

کتکتی آفتکابگردان

برهمکنش سطوح مختلف کود نیتروژن و سیستمهای مختلف کاشکم

بود و تفاوت معنیداری میان تیمارهای کتم مخلوو و کتم خکالص

اثر معنیداری بر درصد نیتکروژن خکاك نداشکم (جکدول  .)5م ایسکه

دو ریاه زراعی در میزان نیتروژن خاك بعکد از برداشکم متکاهده شکد

میانگینهای نسبمهای کاشکم نتکان داد ککه بیتکترین و کمتکرین

(جدول .)8

جدول  -9مقایسه ميانگين نيتروژن خاک و وزن خشک علفهای هرز تحت تأثير الگوی كشت مخلوط و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 9- Mean comparison of soil of nitrogen and weeds dry weight under sowing patterns of intercropping and
different levels of nitrogen fertilizer

نيتروژن
(درصد)

وزن خشک علفهای هرز
(گرم در مترمربع)

Nitrogen
()%

Weeds dry weight
()g.m-2

0.16c

*132.6c

0.19b
0.21a

164b
204a

0.17d

192.2a

0.20a

156.6b

0.19b

153.3b

0.19b

163.3b

0.18c

168.89b

تيمارها
Treatments

كود نيتروژن (كيلوگرم در هكتار)
(Nitrogen Fertilizer)kg.ha -1
شاهد
Control
100
150

الگویهای كاشت
Sowing patterns

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

کتم خالص روار
Sole crop of guar

 50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 01درصد روار 01 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple
range test.
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بنابراین ،میتوان نتیجهریری نمکود ککه علکم افکزایش میکزان

میزان مواد آلی خاك که عمدهترین منبع برای نیتروژن هسکتند ،بکه

نیتروژن خاك در کتم خالص روار بهدلیل تثبیکم نیتکروژن توسکط

دالیل مختلف از جمله بارندری کم ،تناوب زراعی نامناسکب ،پوشکش

روار میباشد در حالی که کاهش نیتروژن خاك پکس از برداشکم در

ریاهی ناچیز و عدم مصرف کودهای دامکی و ککود سکبز ککم اسکم.

کتم خالص آفتابگردان بهعلم جاب بیتتر عناصکر غکاایی توسکط

م ایسه میانگینهای نیتروژن خاك نتان داد که مصرف  611و 601

و نیمهختک  ،نیتکروژن

کیلوررم در هکتار کود ،نیتروژن خکاك را بکهترتیکب  96/14و 96/9

آفتابگردان میباشد .در مزارع مناطق خت

نخستین عنصری اسم که کمبود آن مطرح اسم ،زیرا در این مناطق

درصد نسبم به شاهد (عدم مصرف کود) افزایش داد (جدول .)3

جدول  -11مقایسه ميانگين برهمكنش وزن خشک علفهای هرز تحت تأثير الگوی كشت مخلوط و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 10- Means comparison of interaction of weed dry weight under sowing patterns of intercropping and different
levels of nitrogen fertilizer

وزن خشک علفهای هرز
تيمارها

(گرم بر مترمربع)

Treatments

Weeds dry weight
)(g.m-2
*135fgh
103.3h
116.67gh
170cdef
138.3efgh
186.6bcd
180bcde
146.67defgh
160cdefg
146.67defgh
255a
186.67bcd
196.67bc
160cdefg
221.67ab

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

کتم خالص روار
Sole crop of guar

 50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان

شاهد

75% guar+ 25% sunflower

Control

 01درصد روار 01 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

کتم خالص روار
Sole crop of guar

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان

 611کیلوررم در هکتار

75% guar+ 25% sunflower

100 kg.ha-1

 01درصد روار 01 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

کتم خالص روار
Sole crop of guar

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 50درصد روار 90 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

601کیلوررم در هکتار
-1

150 kg.ha

 01درصد روار 01 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 90درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range
test.
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 نسبم به سکایر تیمارهکای مخلکوو و نیکز دارا بکودن بیتکترین9/59
 کیلکوررم در هکتکار) مناسکبتکرین تیمکار در6199/99( عملکرد دانه
 باالترین میزان نیتروژن خاك نیز.کتم مخلوو روار و آفتابگردان بود
از کتم خالص روار و کمترین میزان نیتروژن خاك از کتم خکالص
آفتابگردان حاصل شد که این موضوع مؤید این مطلب اسم که کتم
 میتوان عالوه بر ایجکاد تنکوع،مخلوو رونههایی با فنولوژی متفاوت
 ایجاد پایداری و ثبات تولید از طریق کاهش مصرف نهادههای،زیستی
.شیمیایی بهطور قابل مالحظهای مؤثر باشد

نتيجهگيری
باالترین عملکرد دانه در آفتکابگردان و رکوار بکهترتیکب در تیمکار
90 + درصد رکوار50  درصد آفتابگردان و50 + درصد روار90 مخلوو
 همچنکین در بکین نسکبمهکای کاشکم.درصد آفتابگردان حاصل شد
علفهای هرز مربکوو بکه کتکم خکالص

باالترین میزان وزن خت

 اما کتم خالص رکوار و تمکامی نسکبمهکای کتکم،آفتابگردان بود
 در مجمکوع.علفهای هکرز رردیکد

مخلوو باع کاهش وزن خت

 معکادلLER  درصد آفتکابگردان بکا تولیکد90 + درصد روار50 تیمار
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Introduction
Intercropping is the cultivation of two or more crops simultaneously on the same field. The most common
goal of intercropping is to produce a greater yield on a given piece of land by making use of resources that would
otherwise not be utilized by a single crop. The main aims of intercropping are reduces the insect populations and
plant diseases, reduces hillside erosion and minimizes labor cost on the control of weeds. Guar belongs to the
legume family and drought resistant plant which is cultivated as a forage and seed crop and vegetable in warm
and dry regions of Asia and Africa. This plant is a precious plant in intercropping system, because it had a
development root system as a source of fertilizer and located in symbiosis with nitrogen- fixing bacteria. In fact,
use guar is necessary for second crop.

Materials and Methods
In order to investigate the physiological aspects of guar and sunflower intercropping under different levels of
nitrogen a split plot experiment was conducted as based on randomized complete block design with three
replications at the farm research of Agricultural Research Institute of University of Zabol (Chah nimeh), Iran in
2012-13 growing season -. Main factor was included 0, 100 and 150 kg ha -1 of nitrogen (N) (urea source) and
sub factor was different planting ratio including: sole crop of sunflower, sole crop of guar, guar 75%+ sunflower
25%, sunflower 50%+ guar 50% and guar 25%+ sunflower 75% . Traits such as plant height, head diameter,
1000- seed weight, chlorophyll index, biological yield, seed yield, harvest index, guar LER, sunflower LER,
total LER, soil nitrogen percentage and weeds dry weight were evaluated. Determination of soil nitrogen
percentage carried out by using of Kjeldahl apparatus and measured leaf chlorophyll content by SPAD 502 Plus
chlorophyll meter.

Results and Discussion
The statistical analysis showed that different levels of nitrogen fertilizer, planting ratios and interactions
between them had significant effect on biological yield of sunflower and guar. The highest seed yield (1633.33
kgha-1) in sowing pattern of sunflower were achieved from 75% guar+ 25% with consumption of 100 kgN ha-1
and in guar (4356.7 kg ha-1) from 75% guar+ 25% sunflower and application of 150 kgN ha -1 of . Different levels
of fertilizer and planting ratios had significant effect on chlorophyll index in sunflower and guar. The highest
chlorophyll index of sunflower were achieved from 100 kg ha-1 nitrogen application and %75 guar+
%25sunflower treatment with mean of 100 values and in guar plant this trait was 29.6 values from non
application fertilizers (control) and sole crop treatment. The maximum and minimum the soil nitrogen ratio were
obtained on sole crop of guar and sole crop of sunflower with mean 0.2% and 0.17%, respectively. The highest
1, 2, 3 and 4- MSc Student in Agroecology, Assistant Professor, Associate Professor, Department of Agronomy,
Faculty of Agriculture and Instructor, Agricultural Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran, respectively.
(*- Corresponding author Email: Ikhammari@gmail.com)
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land equivalent ratio (2.73) was obtained from 75% guar+ 25% sunflower and the lowest of value was obtained
from 25% guar + 75% sunflower treatment with mean of 2.5. On account of weed control, the highest weed dry
weight were obtained from sole crop of sunflower and sole crop of guar with mean 192.2 and 156.6 g m -2,
respectively and the lowest of weed dry weight showed that from 75% guar+ 25% sunflower with mean 153.3 g
m-2. Based on the results of mean comparison, the highest of LER (2.73) was obtained from 75% guar + 25%
sunflower treatment.

Conclusion
The highest seed yield of sunflower and guar were obtained from mixed 25% guar + 75% sunflower and
75% guar+ 25% sunflower treatment respectively. Also weed dry weight was highest in sole crop of sunflower,
but sole crop of guar and all ratios of intercropping reduced weed dry weight. The maximum of soil nitrogen was
obtained from sole crop of guar and minimum value from sole crop of sunflower.
Keywords: Chlorophyll index, Land equivalent ratio (LER), Planting ratio, Sowing pattern, Weeds

