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     چکيده:

نسبت به کشت خالص بررسي حاضر در  زميني و گلرنگ به منظور بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد در کشت مخلوط سيب

اجرا گرديد.  تکرار در مزرعه پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي 3هاي کامل تصادفي با با استفاده از طرح بلوک 1388سال زراعي 

مربع، کشت خالص گلرنگ با تراکم  هاي بوته در متر 6زميني در تراکم ثابت تيمارهاي مورد بررسي شامل کشت خالص سيب

 18، 12، 6هاي مربع( با گلرنگ در تراکمبوته در متر 6زميني )در تراکم بوته در متر مربع و کشت مخلوط سيب 18و  12، 6

زميني در تيمارهاي کشت مخلوط و خالص دادند. تجزيه واريانس صفات مربوط به گياه سيببوته در مترمربع تشکيل مي

هاي مربع ساير صفات مورد بررسي از جمله: تعداد غده در هر بوته، وزن غدهزميني نشان داد که به جز تعداد ساقه در مترسيب

تايج تجزيه واريانس صفات مربوط به گلرنگ نيز نشان داد که داري با هم دارند. نها، تفاوت آماري معنيهر بوته و عملکرد غده

بوته، تعداد دانه در طبق، وزن دانه در طبق و عملکرد دانه از تفاوت آماري کليه صفات مورد بررسي که شامل تعداد طبق در

-و مجموع (LER)زمين  برابري هاي نسبتداري برخوردارند. به منظور ارزيابي سودمندي کشت مخلوط از شاخصمعني

هاي خالص برتري ها نشان دادند که تقريبًا در کليه موارد کشت مخلوط بر کشتاستفاده شد. اين شاخص (RVT)نسبي ارزش

-متر بوته در  12در کشت مخلوط  65/1و  38/1هاي به ترتيب با ارزش RVTو   LERدارد. در اين بررسي باالترين مقادير 

 زميني  به دست آمد.مربع سيبدر متربوته  6مربع گلرنگ و تراکم 

آن  يک از مراحل فنولوژيچ يهنتايج تجزيه واريانس تيمارهاي کشت مخلوط و کشت خالص  سيب زميني نشان داد که در 

دارد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس مراحل فنولوژي گلرنگ در کشت خالص و مخلوط با نمعني داري وجود  يآمار تفاوت

معني داري وجود دارد.  تفاوت آماريشدن ز  نشان داد که در کليه مراحل فنولوژي آن  به جز مرحله سبززميني ني سيب

گونه غالب سيب زميني نسبت به گلرنگ که  ي کشت مخلوط نشان دادضريب ازدحام نسبي در کليه تيمارهاو شاخص غالبيت 

 .مي باشد
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 مقدمه

افزايش جمعيت و تخريب منابع طبيعي و به دنبال آن نياز مبرم به افزايش توليدات غذايي از 

رود. افزايش عملکرد گياهان زراعي به منظور پاسخ به اين ي دنياي امروز به شمار ميمشکالت اساس

تقاضاي روزافزون ضروري است. اين امر به ايجاد فشار بر روي منابع طبيعي منجر شده و پايداري 

هاي برخوردار از کند. بنابراين، نياز به طراحي و اجراي سيستمهاي کشاورزي را تهديد ميسيستم

    هاي توليدي صنعتي براساس تک کشتي سيستمابد. يمي  يداري و عملکرد باال به تدريج افزايشپا

هاي هاي زراعي از طريق حذف کامل علفسازي اکوسيستمها سادهاند. در اين سيستمگذاري شدهپايه

دت و استفاده از هاي کوتاه مآفات مضر همراه با نابودي حشرات مفيد، تناوبهرز، مبارزه شيميايي با 

دهند. در کشت ارقام ارقام تجارتي با ساختار ژنتيکي يکسان، پايداري خود را به تدريج از دست مي

تجارتي با ساختار ژنتيکي همگن به منظور به دست آوردن محصول يکنواخت حاصلخيزي خاک را با 

کنندگان خاک تا يق فعاليت تجزيهغذايي از طرکنند و در نتيجه، چرخه مواد هاي شيميايي تأمين مينهاده

ها در سطوح وسيع، حدودي حذف مي گردد. از معايب اين سيستم به طغيان حشرات آفت و پاتوژن

هاي حيات هاي آبي و بادي، فقر وحشتناک منابع ژنتيکي و گونهتشديد مشکالت مربوط به فرسايش

ظور گريز از تنگناها و معايب مربوط به به من  (.1379مي توان اشاره کرد )جوانشير و همکاران،  وحش

اي براي دستيابي به پايداري بيشتر کشتي، شيوههاي زراعي و چندها، ايجاد تنوّع در سيستمکشتي تک

هاي اي در پايداري اکوسيستمکنندهتوليد به شمار مي رود. در اين رهگذر کشت مخلوط، نقش تعيين

 (.1374)المعي،  تواند ايفا کند کشاورزي مي

مخلوط، ثبات عملکرد و کاهش خطرات در توليد  ترين عوامل مطرح در روش کشتيکي از مهم  

هاي کشت مخلوط، اين است که اگر به داليلي شرايط محيطي براي رشد يک است. يکي ديگر از ويژگي

را در واحد سطح  تواند عملکرد قابل قبوليگياه نامطلوب گردد، گياه دوم با استفاده بيشتر از منابع مي

  (.1377توليد کند )مظاهري، 
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از محاسن ديگر کشت مخلوط، به حفاظت خاک، کاهش کاربرد کودهاي شيميايي و حفظ 

توان اشاره کرد. در کشت حاصلخيزي آن با استفاده از مواد آلي و ازت حاصل از تثبيت بيولوژيک مي

و  تروژنين ي منحصر به فرد در تثبيت بيولوژيکاز گياهان تيره لگومينوز به دليل ويژگمخلوط، استفاده

   (.1385دهد )راعي و همکاران، توليد پروتئين باال کارآيي سيستم را افزايش مي

است ولي هاي کشت مخلوط بر روي گياهان گرمسيري متمرکز شدهبا اينکه تحقيقات مربوط به شيوه

بررسي حاضر به منظور رفع   رسد.نظر مي هايي در مناطق معتدله و حتي سردسير نيز ضروري بهبررسي

 است.سيب زميني مدنظر قرار دادهزميني، کشت مخلوط گلرنگ را با  برخي از معايب تک کشتي سيب
 

 کشتي:زراعت چند -1-1

افزايش سطح زير کشت گياهان زراعي و افزايش عملکرد گياه در  در کشاورزي دو روش متداول

روش سومي نيز براي افزايش توليد محصول  .وجود دارد براي افزايش محصول گياهي واحد سطح

زراعي وجود دارد که در آن استفاده بهينه از زمان مطرح مي باشد. يعني با کشت بيشتر از يک گياه در 

کشتي يا زراعت مخلوط مورد يک سال زراعي مي توان توليد را باال برد. در اين راستا، استفاده از چند

کشت بيشتر از يک گياه زراعي در يک قطعه زمين و در يک سال زراعي را  نظر است. زراعت مخلوط

 (. 1377شود )مظاهري ، شامل مي

هاي اقتباسي از آن مانند کشت مخلوط، همبستگي بين هاي طبيعي مانند مراتع و الگودر سيستم

گيرد )محبوبي، نظر قرار ميسوددهي توليد با ثبات اکولوژيکي و محيطي به طور جامع در کنار هم مد

1373 .) 

هاي حامي حيات اکولوژيک خود اقتصادي توسعه يافته بر نظامهاياست که نظامذکر اين نکته مفيد

 (. 1372متکي هستند )معلمي، 

اين مطالب منطبق با تعريفي از توسعه پايدار است که مي گويد: توسعه پايدار عبارت است از 

نسل هاي آتي را در برآوردن رآورده کند، بدون آن که توانايي اي که نيازهاي حال حاضر را بتوسعه

 (.1377نيازهاي خود به مخاطره اندازد )غفاري، 

کشتي را به صورت تعدد کشت در ابعاد زمان و مکان و يا کشت دو يا چند گياه در يک مزرعه چند

 (.1379در طول يک سال تعريف مي کنند )جوانشير و همکاران، 
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اولين انواع کشاورزي سازمان يافته به شمار آورد که اثرات  از کشتي راهاي چندامشايد بتوان نظ 

شده و توسط اي درهم آميختهها به نحو پيچيدهعواملي چون خاک، اقليم، گياهان و جانوران در اين نظام

 (.1986؛ فرانسيس 2007گردد )ساکا و همکاران، شود مديريت ميفردي که کشاورز ناميده مي

 باشد:کشتي به قرار زير ميانواع چند

 کشت متوالي: -1-1-1

در کشت متوالي در يک مزرعه استقرار گياه دوم بعد از برداشت گياه اول صورت مي گيرد. در اين 

هاي سه گانه نيز ممکن است در يک سال زراعي انجام گيرد، در اين صورت رقابتي بين دو روش، کشت

 (.1377است )مظاهري، بر توليد محصول موثر زراعت وجود ندارد و تنها عامل زمان

                   کشتي همزمان:کشت مخلوط يا چند -2-1-1

اين روش، دو يا چند گونه گياهي، همزمان در يک مزرعه و در يک سال زراعي پرورش مي يابند. در

ترين دوره ظر، در بيشنلزومي ندارد که تاريخ کاشت و برداشت آن ها همزمان باشد، بلکه گياهان مورد

زندگي با يکديگر همراه هستند و در اين سيستم دو عامل زمان و مکان در افزايش توليد در واحد سطح 

 (.1370نيا، تواند وجود داشته باشد )کوچکي و سرمدهاي گياهي رقابت نيز ميتأثير دارند و در بين گونه

 هاي زير تقسيم کرد:کشت مخلوط را مي توان از نظر نحوه اختالط به گروه

 کشت درهم: -3-1-1  

کشت نامنظم دو يا چند گياه به طور همزمان در يک قطعه زمين را کشت درهم مي گويند. کشت  

اي، خوشهاي نظير ماشک گلهاي علوفهريز با  لگوماي دانهاي، به ويژه غالت علوفهمخلوط گياهان علوفه

 (.1375؛ کوچکي و زند، 1377گيرد )مظاهري، جام ميشبدر و غيره بيشتر به روش کشت درهم ان
 

 کشت مخلوط رديفي:  -4-1-1  

هاي منظم و مشخص کاشته در اين روش، حداقل يکي از گياهان مورد استفاده در سيستم در رديف

هاي مستقل، روي رديف گياه اول و يا به صورت نامنظم در مي شود. گياهان ديگر ممکن است در رديف

 (.1375هاي گياه اول کاشته شوند )کوچکي و زند، فبين ردي

کشت مخلوط رديفي ذرت و لوبيا در کشورهايي مختلف مانند شيلي، مثال خوبي در اين زمينه به  

 (.1378شمار مي رود. )بيجندي و رحيميان مشهدي، 
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 کشت مخلوط نواری: -5-1-1  

مستقل و يا بصورت نواري و در کننده در کشت مخلوط در چند رديف  هريک از گياهان شرکت

باشد و به ها و وسايل کار ميمي شوند. عرض نوارها متناسب با ماشين نوارهاي مجزا و موازي کشت

 (.1375 انتخاب مي شود که اثر متقابل بين دو گونه گياهي بتواند ظاهر شود )کوچکي و زند، نحوي

مي توان اشاره کرد )جوانشير و همکاران، اين باره به کشت مخلوط نواري ذرت و گندم در چين در 

1379.) 

 کشت مخلوط تأخيری: -6-1-1  

در کشت مخلوط تأخيري دو گونه گياهي در قسمتي از دوران رشد خود باهم تداخل دارند 

دهي گياه اول و قبل از برداشت آن کشت مي شود. (. در اين سيستم گياه دوم پس از گل1377)مظاهري، 

هاي زايشي گونه گياه اول آسيب وارد در زمان بذر پاشي و کاشت گياه دوم به اندامبايد دقت شود که 

 (.1984نشود )کاپالن و بارينکمن، 

 مزايای کشت مخلوط: -2-1

 استفاده بهينه از منابع: -1-2-1  

از منابع هاي مختلف، استفاده از منابع محدود در زماناستفادههاي مخلوط ممکن است به داليل کشت

برداري از اشکال مختلف منابع، بهرهاي و هاي ريشهدليل متفاوت بودن سيستماعماق مختلف خاک به در 

و   آلي )توفينگهاز نيتروژن منابع مختلف، مانند اتمسفري، شيميايي و با منشأ موادبه عنوان مثال استفاده

 (.1993پوآليني، 

نامند. نتايج هاي مختلف، منابع مکمل ميو يا شکلبرداري از منابع طبيعي را در زمان، مکان بهره

است که ذرت مي تواند از آن قسمت از منابع محيطي حاصل از کشت مخلوط ذرت و سويا نشان داده

برداري قرار دهد که يا در دسترس سويا قرار ندارد و يا به وسيله )نور، آب و مواد غذايي( را مورد بهره

 (.1377رد )مظاهري، آن مورد استفاده قرار نمي گي

هاي خالص، حالت پايدارتري را دارا مي باشد. به کشت مخلوط از نظر اکولوژيکي نسبت به کشت 

هاي خود مي باشد، نياز نيتروژن را در عنوان مثال گياه سويا چون داراي قدرت تثبيت نيتروژن در ريشه
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هاي کشاورزي از صرف نهادههايي مثل کشت مخلوط، هم مکشت مخلوط کم مي کند. با انجام روش

قبيل کود و سم کاهش خواهد يافت و هم توسعه اين کشت با ايجاد کشاورزي پايدار و تعادل اکولوژيک 

اي مي تواند در توسعه اقتصادي کشور به همراه داشته باشد در اکوسيستم زراعي، نقش تعيين کننده

 (.1382)رحيمي و همکاران، 

 افزايش عملکرد:   -2-2-1

ايش عملکرد در کشت مخلوط مي تواند از اختالفات مورفولوژيک مانند ارتفاع بوته، وضعيت افز

هاي فرعي و يا اختالفات فيزيولوژيکي نظير نحوه رشد )محدود يا نامحدود(، ها، تعداد شاخهآرايش برگ

نيز احتمال تر باشد به همان اندازه  طول دوره رشد و غيره ناشي گردد. هر اندازه اين اختالفات بيش

محققان کشت مخلوط ذرت و سويا را به منظور  افزايش عملکرد کشت مخلوط بيشتر خواهد بود.

استفاده جهت علوفه سيلويي مورد بررسي قرار دادند و مشاهده کردند که کشت مخلوط، ماده خشک و 

 (.1381)بهداني و راشد محصل، پروتئين بيشتري نسبت به کشت خالص داشت 

 خاک و کنترل فرسايش: حفاظت -3-2-1

افزايش درصد پوشش گياهي خاک در کشت مخلوط نسبت به کشتت ختالص، موجتب حفاظتت از 

 (.1377شود )مظاهري، خاک و کنترل فرسايش مي

هاي بتادي و آبتي است فرسايشهاي چند ساله قادرکشت مخلوط ذرت همراه با نوارهايي از گراس 

 (. 1373اقدم، ه نحو مطلوبي کنترل کند )صياديهاي شني مستعد به فرسايش، برا در خاک

دهتد و از پوشش گياهي اثرات مخرب ناشي از برخورد قطرات باران به سطح خاک را نيز کاهش مي

 (.1996هان و سيمونز، جريانات شديد سطحي جلوگيري مي کند )مويي

 حفظ حاصلخيزی خاک: -4-2-1

ترين عنصرهاي مورد نياز گياهان يعني يهاي مخلوط بقوالت با غالت يکي از اساسدر کشت

نيتروژن، توسط بقوالت در خاک تثبيت مي شود و چنان چه در اين سيستم، نيتروژن تثبيت شده مورد 

يابد. برخي  هاي مربوط به کود شيميايي نيتروژنه کاهش مياستفاده غالت قرار بگيرد بسياري از هزينه

يتروژن در شرايط کشت مخلوط نسبت به خالص است ها حاکي از افزايش ميزان تثبيت نگزارش

  (.1374نيري، ؛ دهقان1378مشهدي، )بيجندي و رحيميان
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در آزمايشي اثر بقاياي ناشي از کشت مخلوط بادام زميني، لوبيا چشم بلبلي، ماش سبز و سويا را با 

ي، مقدار فسفر و ذرت مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند که در کشت مخلوط، درصد کربن آل

هاي فقير بيشتر يابد و اين تأثير در خاکپتاسيم قابل دسترس خاک در مقايسه با کشت خالص افزايش مي

 (.1991است )آدهيکاري و همکاران، 

 استفاده کارآمد از آب: -5-2-1

ه حلي براي حفظ آب بها از طريق کاهش تبخير، راهکشتي افزودن گياه زراعي دوم به بعضي از تک

شمار مي رود. اين امر از طريق افزايش درصد پوشش گياهي و نقش آن به عنوان بادشکن، در کاهش 

 (. 1379است )جوانشير و همکاران، ميزان تبخير قابل توجيه

درصد ذرت، گياه ذرت به  25درصد سويا با  75(، گزارش کرده است که در نسبت 1996فرانسيس ) 

زايش کارآيي مصرف آب و کم شدن سرعت باد و تبخير و تعرق مي عنوان بادشکن عمل کرده باعث اف

است که تيمارهاي کشت مخلوط، در اي گزارش شدهگردد. در کشت مخلوط آفتابگردان و ترب علوفه

هاي مختلف خاک استخراج مي کنند )محمدي و مقايسه با کشت هاي خالص، آّب بيشتري را از افق

 (.1379همکاران، 

بودن آب، کشت مخلوط از نظر کارآيي مصرف آب مزيت دارد )فرانسيس، در صورت محدود  

1996.) 

-است بايد سعي شود تا با بهرهدر مناطق خشک و نيمه خشک مانند ايران که آب عامل محدود کننده

ها براي نيل به اين هدف، انجام برداري مطلوب از آب موجود، ميزان توليد را افزايش داد. از بهترين راه

 (. 1377کشتي و يا کشت مخلوط است )مظاهري، چند

 

 ها:کنترل آفات و پاتوژن -6-2-1

-يابد. با هاي مخلوط کاهش ميهاي مختلف، حمله آفات به ميزان زيادي در کشتاساس گزارشبر

هاي مخلوط اند، ولي براساس شواهد موجود، کشتاکثريت تحقيقات بر روي حشرات تمرکز داشتهاينکه

هاي دخيل در مورد کاهش هجوم آفات دهند. مکانيسمزا را هم کاهش ميعوامل بيماري وها دحمله نمات

 هاي مخلوط را به سه گروه تقسيم مي کنند:در کشت
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گياهي ثانوي، توانايي يک آفت در ورود و  مکانيسم گياه زراعي حايل: بدين ترتيب که گونه -الف

 ند. اين مورد بيشتر در مورد آفات اختصاصي کاربرد دارد.حمله موثر به ميزبان خود را درهم مي شک

مکانيسم گياه زراعي تله: در اين حالت گونه ثانوي، آفتي را که به طور طبيعي به گونه گياهي  -ب

 اصلي خسارت وارد مي کند، به سوي خود جلب مي کند. اين مورد بيشتر در آفات عمومي کاربرد دارد.

هاي مخلوط، شکارگرها و پارازيتوئيدهاي بيشتري را نسبت به کشتمکانيسم دشمنان طبيعي:  -ج

يابد. کاهش شدن کاهش  ميها جلب مي کنند و از اين رو آفات از طريق شکار و يا پارازيتهکشتيتک 

فرنگي و لوبيا مثال خوبي در مورد گياه زراعي حايل در کشت مخلوط گوجه پره پاييزه جمعيت شب

است که گياه زراعي ثانويه، توانايي انتشار عوامل شدهها نيز پذيرفتهدر مورد بيماري است. به طور کلي،

بلبلي و زا را کاهش مي دهد. افزايش دشمنان طبيعي در سيستم کشت مخلوط ذرت و لوبيا چشمبيماري

ي در خوار ذرت مي شود. مطالعه ديگرکرم ساقه زميني، موجب کنترل حشرات مضري مانندذرت و بادام

فرنگي به جاي حمله به فرنگي نشان مي دهد که، کرم برگ خوار گوجهکشت مخلوط لوبيا و گوجه

شود و لوبيا به عنوان گياه تله تا حد زيادي موجب کاهش مي هاي لوبيا جلبفرنگي به سوي بوتهگوجه

 (.1379شود )جوانشير و همکاران،  فرنگي ميخسارت اين حشره بر روي گوجه

 های هرز:کنترل علف -7-2-1

هاي هرز به کار رود، زيرا اي براي کنترل علفتواند به طور بالقوه به عنوان وسيلهکشت مخلوط مي

ها، سهم بيشتري از منابع شرايطي را فراهم مي کند که مخلوطي از گياهان زراعي، در مقايسه با تک کشتي

 (.1986ري و ليبمن، ؛ آلت 2007قابل دسترس را تصاحب کند )ساکا و همکاران، 

-هاي انتخابي و آرايش فضايي آناجزاي مخلوط، واريتههرز بههايها در کنترل علفتوانايي مخلوط 

هاي مخلوط ممکن است به علت باال بودن تراکم گياهي ها بستگي دارد. قدرت رقابت بهينه در کشت

هرز در هايعلف  تر هستند، مشکلها باشد. در گياهاني که داراي رشد اوليه کندنسبت به تک کشتي

ابتداي سال زراعي شديدتر است. اگر اين گياهان با گياهان برخوردار از رشد اوليه سريع به صورت 

نيا، شود )کوچکي و سرمدهرز تا حد زيادي جلوگيري ميهايمخلوط کشت شوند، از رشد و نمو علف

1370.) 

هرز هايبا لوبيا و آفتابگردان با لوبيا در کنترل علف به عنوان مثال کشت مخلوط ذرت با ماش، ذرت 

 (.1379موثرتر از کشت خالص هريک از اجزاي کشت مخلوط است )جوانشير و همکاران، 
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 پايداری توليد و کاهش ريسک: -8-2-1

 هاي مختلف نيز از برتريپذيري کمتر در مقابل نوسانات عوامل محيطي و اجتناب از ريسکتغيير

-است که سيستمشوند. به طور کلي مسلم شدهکشتي محسوب مي ت مخلوط نسبت به تکهاي کش

هاي متنوّع، از ثبات بيشتري برخوردار هستند و کمتر دست خوش تغييرات مي شوند. وقتي که يک جزء 

در مخلوط آسيب مي بيند و يا در شرف حذف شدن قرار مي گيرد جزء ديگر با توليد بيشتر تا حدودي 

-هاي متنوع همواره بيشتر از سيستمها در سيستمکند. به طور کلي اين نوع جبرانقيصه را جبران مياين ن

هاي مختلف نيز موجب ايجاد هاي کم تنوع انجام مي گيرد. کاهش قيمت محصوالت توليدي در سال

احتمال کاهش  گانه،ناپايداري و بي ثباتي در درآمدهاي زارع مي شود، با استفاده از کشت متنوع و چند

 (.1379يابد )جوانشير و همکاران، شديد درآمد کشاورز نسبت به تک کشتي کاهش مي

 حفاظت فيزيکي: -9-2-1

در کشت مخلوط، يکي از اجزاي کشت ممکن است به عنوان حافظ گياه ديگر به کار رود. به عنوان 

-ر کشت مخلوط خردل با نخودمثال ذرت مي تواند به عنوان قيم از لوبيا حفاظت کند. طي آزمايشي د

نيا، درصد افزايش داد )کوچکي و سرمد 40فرنگي را تا فرنگي، نقش قيم بودن خردل، عملکرد نخود

1370.) 

در کشت مخلوط جو با ماشک، قيم بودن جو عالوه بر افزايش عملکرد، امکان برداشت مکانيزه  

 (.1374علوفه را نيز ميسر مي سازد )خزايي و کوچکي، 
 

 توزيع بهتر کارگر در طول فصل کار: -10-2-1

هاي خالص ترجيح دارد مخلوط به دليل توزيع بهتر کارگر در طول فصل کار نيز بر کشت کشت

 (.1377)مظاهري، 
 

 افزايش کيفيت محصول: -11-2-1

اي گراس و لگوم در سه سال آزمايش در خوزستان )اهواز(، به اين هاي علوفهبا ارزيابي مخلوط

ها عملکرد علوفه باالتري دارند )کاشاني و ه رسيدند که به طور کلي مخلوط ها نسبت به تک کشتينتيج

 (.1993بحراني، 
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هاي هوايي بيشتري مي نمايند داراي ريشه توسعه هايي که توليد انداماست که مخلوطثابت شده 

وند در مورد عملکرد هوايي و شها همراه ميها موقعي که با لگومتري نيز هستند. معموال گراسيافته

 (. 1992ها وضعيت بهتري دارند )هوولند و ريچاردسون، توسعه ريشه

فرنگي ميزان پروتئين خام را در دهند که کشت مخلوط جو و يوالف با نخودها نشان ميبررسي

 (. 1993؛ جدل و هلم، 1998دهد )کار و همکاران، علوفه افزايش مي

از پروتئين باال نسبت به ذرت خالص، جهت توليد دليل برخورداري  مخلوط سويا و ذرت نيز به

 (.1992و همکاران،  است )آندرگتوتر تشخيص داده شده سيلو مناسب
 

 حفاظت از سرما وباد: -12-2-1

در يک تحقيق، بر روي کشت مخلوط لوبيا قرمز و چيتي با سير، مشخص شد که ميزان خسارت 

درصد کاهش پيدا کرد )مهرپناه و همکاران،  50مقايسه با کشت خالص لوبيا هاي لوبيا در سرما به بوته

1375.) 

توان از گياه زراعي پابلند به منظور حمايت از يک گياه زراعي پاکوتاه در هاي نواري ميدر کشت 

 (.1377برابر باد استفاده کرد )عطري، 

باز در رماي پاييزه از ديرهاي جوان يونجه از سکشت مخلوط يونجه و جو در حفظ گياهچه 

 (.1379کشاورزي سنتي ايران متداول است )جوانشير و همکاران، 

 باقي گذاردن بقايای گياهي بيشتر در خاک: -13-2-1

هاي مخلوط داراي فوايد و مزاياي متعددي است که از آن جمله به نگهداري بقاياي گياهي در کشت

ت به نزوالت آسماني، کاهش ميزان تبخير، جلوگيري از پذيري خاک نسبرطوبت در خاک، افزايش نفوذ

کرد )سيدشريفي توان اشارهروزي و فصلي دما و جلوگيري از فرسايش خاک ميالعاده شبانهنوسانات فوق

 ،1378.) 
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Abstract: 

In order to study of the stages of phenology and competition potato and safflower 

intercropping system,  present  study  carried out in 1388 under the weather conditions 

Ardebil.A factorial experiment was con ducted in the form of randomized complete  block 

design (RCBD) with seven treatments and three replications. First treated to cultivate potatoes 

in net density of sex plants per square meter fixed was allocated. Three- dimensional culture 

treated potato mixture (with a density of six plants per square meted) and safflower densities 

of  6, 12, 18 plants per square meter was allocated and the other three trat ment densities of 

pure cultures of safflower  6, 12, 18, plants formed. . Variance analysis relater to plant 

potatoes in pure cultures as a example and intercropping treatments, was observed that the 

number of tubers per bush, bulb weight and yield of tubers per bush exists significant 

differences in traits, but about number of stems per square meter, significant differences were 

noted. Analysis of variance related to safflower shewed that all treatments studied include the 

number of heads per plant, seeds per head, seed weight and seed yield exists satistically 

significant difference. In order to evaluate the usefulness of the intercropping used of Land 

Equivalent Ratio (LER) and Relative Value Total (RVT) indexes. These indexs shewed that 

almost always intercropping is superier than pure culture. In this study abtained the highest 

RVT and LER values 1/35 and 1/68 in 12 plant in per.square meter of safflower and density of 

6 plant in per square meter of potato arrangemen.                                                                      
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