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)پژوهش و سازندگی(

چکیده

به منظور بررسی اثر سیستم کاشت، تراکم و وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و بادام زمینی، آزمایشی در مزرعه آموزشی 
پژوهشی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. 
تیمارهای آزمایش شامل چهار سیستم کاشت مخلوط و خالص به عنوان عامل اول شامل )خالص ذرت، خالص بادام زمینی،50 درصد ذرت +50 درصد 
بادام زمیني،100 درصد ذرت + 100 درصد بادام زمیني( و آرایش کاشت به عنوان عامل دوم در دو سطح )40 و 50 سانتی متر( و وجین علف های  
هرز به عنوان عامل سوم در سه سطح شامل )عدم وجین، یک بار وجین و دوبار وجین( بودند. بر پایه نتایج به دست آمده، سیستم های مختلف 
کاشت بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد دانه در بالل، تعداد دانه در ردیف، تعداد بالل در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی و 
شاخص برداشت ذرت تاثیر معنی داری داشت. همچنین اثر وجین علف های هرز بر همه صفات یاد شده به جز عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی 
و شاخص برداشت معنی دار بود. اثر تراکم بر قطر ساقه، تعداد بالل در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادی معنی دار بود. 
بیشترین عملکرد اقتصادی ذرت در کشت خالص ذرت، دوبار وجین و تراکم 40 سانتی متر به دست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که باالترین 
میزان نسبت برابری زمین در سیستم کاشت 100 درصد ذرت + 100 درصد بادام زمیني به دست آمد که نشان از برتری کشت مخلوط نسبت به کشت 

خالص ذرت دارد.
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ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ...... 

To study of the sowing system, plant density and weeding on yield and yield components of maize and peanut, an experiment at the 
Research Farm of Agriculture Center of Zabol University (Iran) in 2012 at factorial experiment in the form of RCBD with three replica-
tions was conducted. Use of sowing system in four levels as first factor inclusive (sole maize, sole peanut, 50% maize + 50% peanut, 
100% maize + 100% peanut) and plant density as second factor in two levels (40 and 50 cm) and weeding as third factor in three levels 
inclusive (non weeding, once weeding, twice weeding). The results showed that the sowing system was significant on Plant height, Stem 
diameter, No. of kernel.ear-1, No. of kernel.row-1, No. of ear.plant-1, 1000 grain weight, biological yield, economical yield and harvest 
index. As well as, effect of weeding was significant on all of the said characteristics excluding of Biological yield, economical yield and 
harvest index. The highest economical yield was obtained from sole maize, twice weeding and 50 cm density. The results of this experi-
ment showed that the highest LER was obtained from 100% maize + 100% peanut that have sign of advantage of intercropping system 
compared to sole maize and sole peanut. 

مقدمه 
روز  تقاضای  با  هماهنگی  برای  کشاورزی  محصوالت  تولید  افزایش 
باعث  امر  این   .)FAO, 2006( است  ناپذیر  اجتناب   غذایی  منابع  افزون 
این  پایداری  و  گردیده  کشاورزی  ای  پایه  منابع  بر  اندازه  از  بیش  فشار 
 .(Heidari sharifabad and Dorri, 2002)  سیستم ها را تهدید می کند
کشاورزی پایدار به مدیریت صحیح منابع کشاورزی اطالق می شود که 
و  زیست  محیط  کیفیت  بشری،  تغییر  حال  در  نیازهای  رفع  ضمن  در 
از   .)Philipp, 2009( کند  می  حفظ  نیز  را  خاک  و   آب  منابع  ظرفیت 
اجزای کشاورزی پایدار می توان سیستم جنگل_زراعی، مدیریت تلفیقی 
 Tsubo; Walker; Ogindo,) آفات، تناوب زراعی و کشت مخلوط را نام برد
2005). کشت مخلوط شامل کشت دو یا چند گونه زراعی می باشد که 
شامل مخلوط گیاهان یکساله با یکساله، یکساله با چند ساله و یا کشت 
Caballero; Al-( باشد  می  چندساله  گیاهان  سایر  با  چندساله  نگیاها 
مخلوط  کشت  کلی  به طور   .)zueta; Ortiz; Rodriguez; Barro, 2001
مخاطرات  از  جلوگیری  بیشتر،  عملکرد  از  برخورداری  مانند  دالیلی  به 
احتمالی، جلوگیری از حمله آفات، استفاده بهینه از منابع موجود، ایجاد 
Yang; Aiwang; Jing-( لتعاد در جیره غذایی انسان و .. انجام می شود
sheng; Fusheng; Zugui; Hao, 2009(. افزایش تولید در کشت مخلوط 
 Jokar; Ghanbari; Ghadiri,)را می توان به کاهش رشد علف های  هرز
Sekamatte; Ogenga-Lati-)  2006) ، کاهش خسارت آفات و بیماری ها
go; Russell-Smith, 2003)، سرعت رشد بهتر و استفاده بهتر از منابع در 

.(Gustave; Jean; Ois; Xavier, 2008)  دسترس نسبت داد
محققین مختلف، دالیل عمده موفقیت تولید در تراکم باالی کشت 
مخلوط را جذب بیشتر نور خورشید در اوایل فصل کاشت و امکان رقابت 
Boquet; Koohce; Walk-)ابهتر این سیستم ب علف هاي هرز دانسته اند

er, 2003) . کشت مخلوط غله و لگوم مرسوم ترین نوع کشت مخلوط 
لوبیا و  با سویا،  این میان می توان به کشت مخلوط ذرت  از  است که 
 Aliyu and)بادام زمینی و  ارزن با لوبیا چشم بلبلی و ماش اشاره کرد
Emechebe, 2006) . لگوم ها داراي پروتئین و مواد معدني بیشتري بوده 
و به همین دلیل به صورت مخلوط با غالت کشت مي شوند تا کمبود 
 Karadage, 2004., Ghanbari and Lee,) شود  جبران  غالت  پروتئین 
در  خالص  کشت  به  نسبت  مخلوط  کشت  در  عملکرد  افزایش   .(2002
 Rahnama and Poori,) زراعت های مختلفی از جمله جو_شبدر برسیم
ذرت_لوبیا   ،  (Putnam; Herbert; Vargas, 1985)ذرت_سویا  ،(1996
و   (Dahmardeh; Ghanbri; Syahsar; Ramroudi, 2011) بلبلی  چشم 

ماشک-جو(Karadage, 2004)  گزارش شده است.
اسکندری (Eskandari, 2005) در کشت مخلوط ذرت و لوبیا جهت 
تولید علوفه گزارش کرد که وزن خشک علف های هرز در کشت مخلوط 
نسبت  در  لوبیا  و  برنج  مخلوط  کشت  در  بود.  خالص  کشت  از  کمتر 
با  بین گونه ای در مقایسه  رقابت  به علت کاهش  تولید  های مختلف، 
 Midya; Bhattacharjee; Ghose;) رقابت درون گونه ای افزایش یافت
علف  کنترل  مخلوط  دیگر کشت  هاي  مزیت  از جمله   .(Banik, 2005
هاي هرز است. کشت مخلوط به دلیل رقابت گیاهان با علف هاي هرز 
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از رشد و توسعه آن ها ممانعت به عمل مي آورد و این امر با وجود عدم 
منجر  کشت  سیستم  نوع  این  در  تولید  افزایش  به  کش،  علف  کاربرد 
تولید  موفقیت  عمده  دالیل   .(Liebman and Davis, 2000) شود  مي 
اوایل  در  خورشید  نور  بیشتر  جذب  را  مخلوط  کشت  باالی  تراکم  در 
 فصل کاشت و امکان رقابت بهتر این سیستم با علف هاي هرز می باشد

در  هرز  های  علف  بهتر  کنترل   .(Boquet; Koohce; Walker, 2003)  
کدو  ذرت  و    (Jokar; Ghanbari; Ghadiri, 2006)خیار ذرت  مخلوط 

(Safari, 2007) گزارش شده است.
   در بررسی کشت مخلوط لوبیا و ذرت، نسبت برابری زمین برای 
تولید دانه و نیز تولید ماده خشک تنها در نسبت مخلوط 50:50 بیشتر 
از یک بود (Koocheki; Allahgani; Najibnia, 2010). در کشت مخلوط 
 25 به  مربوط  زمین  برابری  نسبت  مقدار  بیشترین  آفتابگردان  و  ذرت 
نسبت  همچنین  آمد.  دست  به  آفتابگردان  درصد   75 و  ذرت  درصد 
مخلوط  دانه  عملکرد  که  نمود  مشخص  مطالعه  این  در  زمین  برابری 
است داشته  افزایش  ذرت  خالص  به کشت  نسبت  تیمارها   تمامی   در 

(Moosavian; Lorzade; Ebrahimpoor; Abdonoor, 2011). در کشت 
مخلوط ذرت و ماش سبز باالترین نسبت برابری زمین برای عملکرد کل 
قبل از برداشت بالل از تیمار سطح تراکم کم و کشت خالص ماش به 

.(Sarlak and Aghaalikhani, 2009) دست آمد
با توجه به مزایای کشت مخلوط و اهمیت دو گیاه بادام زمینی و 
ارزیابی  لزوم  و هوایی منطقه سیستان،  به شرایط آب  توجه  با  و  ذرت 
گیاهان جدید در منطقه، ورود بادام زمینی و بررسی نتایج عملکرد آن 

ضروری به نظر می رسد.
مواد و روشها

پژوهشي  آموزشي  مزرعه  در   1391 زراعي  سال  در  تحقیق  این 
کشاورزي دانشگاه زابل واقع در شهرستان زهک با موقعیت )61 درجه 
و 41 دقیقه طول شرقي و 30 درجه و 54 دقیقه عرض شمالي( اجرا 
)مجموعه  بود  دریا  سطح  از  متر   483 آزمایش  محل  ارتفاع  گردید. 
شنی  آزمایش  محل  خاک  زابل(.  کشاورزي  تحقیقات  مرکز  گزارشات 
لومی با pH =7/7 و EC=1/8 میلی موس بر سانتی متر و درصد نیتروژن 
0/048 بود. این آزمایش درسال 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح 
بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سیستم کاشت به عنوان 
درصد   50  + ذرت  درصد   50 خالص،  )ذرت  سطح  چهار  با  اول  عامل 
بادام زمیني، 100 درصد ذرت + 100 درصد بادام زمیني و بادام زمینی 
خالص( و آرایش کاشت با دو سطح به عنوان عامل دوم )40 و 50 سانتی 
متر( و وجین علف هرز به عنوان عامل سوم با سه سطح )عدم وجین، یک 
بار وجین و دوبار وجین( بودند. وجین علف های هرز در دو مرحله، 20 
روز و 40 روز پس از سبز شدن انجام شد. رقم مورد استفاده ذرت سینگل 
کراس 704 و بادام زمینی رقم گلی بودند. زمین آزمایش در پاییز  شخم 
عمیق زده شد. در اوایل اسفند براي خرد کردن کلوخه ها دو بار دیسک 
عمود بر هم اعمال شد. با استفاده از دستگاه لولر تسطیح و سپس توسط 
فاروئر جوی و پشته ایجاد شد. هر کرت آزمایشی شامل چهار ردیف کشت 
به طول 6 متر و فواصل روی ردیف بر مبنای نوع مخلوط متغیر بود. بر 
اساس نتایج حاصل از تجزیه خاک قبل از کشت مقادیر کود مورد نیاز 
ذرت  مخلوط  و  خالص  کشت  برای  ترتیب،  به  نیتروژن  و  فسفر  پتاسیم، 

100 : 300 : 350 و برای کشت خالص بادام زمینی 50 : 50 : 50 به 
زمین اضافه شد. عملیات کاشت هر دو گیاه به صورت هیرم کاري در 
اوایل فروردین انجام شد. عملیات کاشت به صورت دستي با تعداد 25 
بوته در متر مربع )در کشت خالص ذرت( و 16 بوته در متر مربع )در 
کشت خالص بادام زمینی( در نظر گرفته شد. تیمارهای کشت مخلوط به 
روش جایگزینی و افزایشی کامل در نظر گرفته شد. نسبت های کاشت 
با تغییر تراکم بوته )تغییر فاصله دو بوته روی ردیف( و فاصله متغیر بین 
دو ردیف )40 و 50 سانتی متر( اجرا شد. آبیاري بر اساس نیاز گیاه در 
زمان هاي مختلف صورت گرفت. تمامي تیمارها به صورت یک ردیف 
بادام زمینی و یک ردیف ذرت کشت شدند، فاصله ردیف ها و همچنین 
تراکم در هر ردیف متفاوت بودند. فاصله دو بوته روی ردیف بر اساس 
نسبت کاشت متغیر بود. عملیات داشت شامل آبیاری، واکاری، مبارزه با 

علف های هرز و تنک کردن در طول دوره رشد انجام گرفت.
برای اندازه گیری ارتفاع، 10 بوته به صورت تصادفي انتخاب و اندازه 
گیري انجام گردید. عملکرد علوفه خشک هر تیمار از سطح دو متر مربع 
حاشیه  اثر  با حذف  وسط   ردیف  دو  از  دانه  خمیری شدن  مرحله  در 
تر(  )علوفه  توزین  از  پس  ها  نمونه  گردید.  گیري  اندازه  و  برداشت  ای 
به آزمایشگاه منتقل شده و براي خشک کردن در آون و در دماي 74 
درجه سانتي گراد به مدت 72 ساعت خشک شدند. جهت ارزیابي کشت 
 LER)1)  مخلوط نسبت به کشت خالص از شاخص نسبت برابري زمین

استفاده گردید.
LER (T) = LER (a) + LER (b)
LER (a) = Yab / Yaa
LER (b) = Yba + Ybb

LER (T): نسبت برابری کل زمین، LER (a):  نسبت برابری زمین 
 A عملکرد گونه : Yab،B نسبت برابری زمین گونه :LER (b ،A) گونه
در کشت مخلوط، Yaa: عملکرد گونه A در کشت خالص، Yba: عملکرد 
گونه B در کشت مخلوط، Ybb: عملکرد گونه B در کشت خالص. تجزیه 
های آماری مختلفی بر اساس تیمار های بکار رفته و برای صفات مختلف 
دو گیاه استفاده شده، انجام گرفت. محاسبات آماري با استفاده از نرم 
آزمون  از  استفاده  با  ها  میانگین  مقایسه  و   Mstat-c و   SAS افزارهای 

دانکن در سطح احتمال 5 درصد انجام گرفت. 
نتایج 

تعداد نیام در بوته بادام زمینی 
معنی  بسیار  کاشت  مختلف  های  سیستم  اثر  که  داد  نشان  نتایج 
دار (p≤0/01)  بود )جدول 1(. بیشترین تعداد نیام در بوته )33/42( از 
کاشت خالص بدست آمد و کمترین تعداد )28/11( مربوط به سیستم 
کشت مخلوط 50 درصد ذرت + 50 درصد بادام زمینی بود )جدول 2(.

افزایش  هنگام  به  زمینی  بادام  گیاه  در  که  کردند  بیان  محققان 
طوری  به  کاشت  های  ردیف  بین  و  ردیف  روی  ها  بوته  بین  فواصل 
رقابت  گردد  یکسان  تقریبا  کاشت  های  ردیف  روی  و  بین  فواصل  که 
درون گونه ای کاهش یافته و گیاهان با ایجاد شاخه های فرعی بیشتر 
و پوشش برگ گسترده تر از هدر رفتن تشعشع خورشیدی جلوگیری 
 Yilmas, 1999., Gardner) نموده و حداکثر استفاده از آن را می کنند

.(and Auma, 1989., Bell; Harch; Wright, 1991
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اثر آرایش کاشت نشان داد بیشترین تعداد نیام در بوته )30/80( 
فاصله کاشت 40  با  آمد که  به دست  متر  فاصله کاشت 50 سانتی  از 
سانتی متر اختالف بسیار معنی داری (p≤0/01) داشت )جدول 2(. در 
زودتر  ها  بوته  بین  رقابت  زمینی  بادام  های  بوته  در  باال،  های  تراکم 
 شروع می شود و این موضوع سبب کاهش آهنگ رشد نسبی می گردد

بیشتر  گیاهان  پایین  های  تراکم  در   .(Bell; Harch; Wright, 1991)  
رشد می کنند زیرا که در نتیجه تعداد بوته کمتر در واحد سطح، گیاهان 

بیش از آنکه رقابت موجب کاهش آهنگ رشد آنها شود مدت طوالنی 
تری رشد می کنند. در مورد بیشتر گیاهان زراعی در تراکم های خیلی 
پایین ممکن است رقابت به هیچ وجه رخ ندهد و منابع غذایی با کارایی 
مؤثرتری مورد استفاده قرار نگیرند. لذا در انتخاب تراکم بوته برای یک 
گیاه زراعی باید از کاربرد نامؤثر منابع در سطوح پایین تراکم و رقابت 
 Karlen and Camp,) بیش از حد در سطوح باالی تراکم خودداری شود

.(1985., Hanna; Salama; Adb; Gawad, 1994
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اثر وجین علف های هرز معنی دار نبود )جدول 1(. نتایج مشابهی 
 Hagood; Bauman; Williams; Shreiber,) همکاران  و  هاگود  توسط 
 (Bloomberg; Kirkpatrick; Wax, 1982) 1981) ، بلومبرگ و همکاران
 )Channell, 1986( و چانل )Fellows and Rocth, 1992( فلوز و راث ،
گزارش شده است. وان آکر )Van Acker et al., 1993( گزارش نمود که 
به  ترین جزء عملکرد نسبت  بوته مهمترین و حساس  تعداد غالف در 
Weil; Weise; Sowan- )رقابت علف های هرز می باشد. ویل و همکاران 

ton, 1990( نیز تعداد غالف در بوته را به عنوان موثرترین جزء عملکرد 
معرفی کرده اند. آنچه مسلم است سایه اندازی علف های هرز روی بادام 
تاثیر  تواند  می  که  است  هرز  های  علف  وزن خشک  افزایش  و  زمینی 

بسزایی در کاهش تعداد دانه در غالف در بوته داشته باشد.
تعداد دانه در نیام بادام زمینی:

نتایج نشان داد که اثر سیستم های مختلف کاشت بسیار معنی دار 
(p≤0/01) بود )جدول1(. بیشترین تعداد دانه در نیام )1/73( از کاشت 
خالص به دست آمد و کمترین تعداد )1/42( مربوط به سیستم کشت 
مخلوط 50 درصد ذرت + 50 درصد بادام زمینی بود )جدول2(. علت 
افزایش تعداد دانه در نیام در تیمار کاشت خالص احتماال ناشی از باالتر 
و  از کاشت  روز پس  از 90  بعد  روزهای  در  برگ  بودن شاخص سطح 
باالتر بودن تولید مواد پرورده فتوسنتزی در این سیستم کاشت نسبت 
به دیگر سیستم های کاشت باشد. زیرا طی این مدت مواد پرورده تولید 
شده در سنتز ترکیبات ذخیره ای بذر مصرف می شود و هر چه مقدار 
مواد پرورده تولید شده بیشتر باشد سنتز ترکیبات ذخیره ای بذر نیز 

افزایش می یابد.
اثر آرایش کاشت نشان داد بیشترین تعداد دانه در نیام )1/63( از 
فاصله کاشت 50 سانتی متر به دست آمد که با فاصله کاشت 40 سانتی 
مورد  در   .)2 )جدول  داشت   (p≤0/01) داری  معنی  بسیار  اختالف  متر 
بیشتر گیاهان زراعی در تراکم های خیلی پایین ممکن است رقابت به 
هیچ وجه رخ ندهد و منابع غذایی با کارایی مؤثرتری مورد استفاده قرار 
 Karlen and Camp, 1985., Hanna; Salama; Adb; Gawad,) نگیرند

.(1994
اثر وجین علف های هرز بسیار معنی دار (p≤0/01) بود )جدول 1(. 
آمد  بدست   )1/66( وجین  دوبار  تیمار  از  نیام  در  دانه  تعداد  بیشترین 
)جدول 2(. به نظر می رسد که عامل اصلی کاهش تعداد دانه در غالف 
در تیمار بدون وجین، تخصیص کمتر مواد فتوسنتزی به دلیل فتوسنتز 
به آب و  اندازی علف های هرز و دسترسی محدود  اثر سایه  کمتر در 

منابع غذایی به دانه ها باشد.
وزن صددانه بادام زمینی 

بود   (p≤0/01) دار  معنی  بسیار  کاشت  مختلف  های  سیستم  اثر 
)جدول 1(. بیشترین وزن صددانه )84/60 گرم( از کاشت خالص بدست 
آمد و کمترین وزن )79/23 گرم( مربوط به سیستم کشت مخلوط 50 
درصد ذرت + 50 درصد بادام زمینی بود )جدول 2(. در کشت خالص 
چون تنها رقابت درون  گونه ای حاکم است، بنابراین وزن صددانه در 
گیرد. کاهش وزن صددانه  تاثیر قرار نمی  باالتر زیاد تحت  تراکم های 
بادام زمینی در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص در این آزمایش را 

می توان به رقابت برون  گونه ای بادام زمینی با ذرت نسبت داد.

گرم(   83/43( وزن صددانه  بیشترین  داد  نشان  کاشت  آرایش  اثر 
فاصله کاشت 40  با  آمد که  به دست  متر  فاصله کاشت 50 سانتی  از 
 .)2 )جدول  (p≥داشت   0/01( داری  معنی  بسیار  اختالف  متر  سانتی 
برخی تحقیقات نشان داده است که وزن صددانه در تراکم های باالتر 
از حد مطلوب به طور معنی داری کاهش می یابد که احتماالً به فضای 
کم تحت اختیار هر بوته در آنها مربوط می گردد که سبب ایجاد رقابت 
Yilmas, 1999., Jaf-) یشدید برای کسب مواد غذایی، نور و آب م شود

.)far and Gardner, 1988., Bell; Muchow; Wilson, 1987
اثر وجین علف های هرز بسیار معنی دار(p≤0/01) بود )جدول 1(. 
بیشترین مقدار وزن صددانه بادام زمینی از تیمار دوبار وجین )83/92 
 Mohler and Liebman,( موهلر و لیبمن .)گرم( بدست آمد )جدول 2
این  به  نخود و همچنین مخلوط آن ها  1987( در کشت خالص جو و 
نتیجه رسیدند که تغییر ترکیب گونه ای جوامع علف های هرز بستگی 
به قدرت رقابتی گیاه یا گیاهان زراعی دارد و تراکم سیستم زراعی نقشی 
در این موضوع ندارد. آن ها مشاهده کردند با افزایش وزن کل دانه گیاه 
زراعی، بیوماس کل تمام گونه های علف های هرز و گونه های غالب علف 

هرز مانند تاج خروس کاهش یافت.
عملکرد بیولوژیک بادام زمینی 

نتایج نشان داد که اثر سیستم های مختلف کاشت بسیار معنی دار 
(p≤0/01) بود )جدول 1(. بیشترین عملکرد بیولوژیک )55/25 تن در 
هکتار( از کاشت خالص بدست آمد و کمترین عملکرد )25/98 تن در 
هکتار( مربوط به سیستم کشت مخلوط 50 درصد ذرت + 50 درصد 
درون   رقابت  تنها  در کشت خالص چون   .)2 )جدول  بود  زمینی  بادام 
باالتر  های  تراکم  در  بیولوژیک  عملکرد  بنابراین  است،  حاکم  ای  گونه 
زیاد تحت تاثیر قرار نمی گیرد. کاهش عملکرد بیولوژیک بادام زمینی 
توان  را می  آزمایش  این  به کشت خالص در  در کشت مخلوط نسبت 
 Tuna) اوراک  و  تونا  داد.  نسبت  مخلوط  در کشت  آن  کمتر  تراکم  به 
and Orak, 2007) و پاتل و همکاران (Patel; Dilip; Gupta, 1999) به 
ترتیب در کشت مخلوط ماشک با یوالف و نخود با خردل گزارش کرده 
اند که عملکرد بیولوژیکی هر یک از گیاهان کشت شده در مخلوط این 
یافته  آنها کاهش  به کشت خالص  به طور معنی داری نسبت  دو گیاه 
است. در کشت مخلوط سویا با سورگوم، عملکرد بیولوژیک سویا تا 30 
 Ghosh; Manna;) درصد نسبت به کشت خالص این گیاه کاهش یافت

 .(Bandyopadhyay; Ajay Tripathi; Wanjari; Hati, 2006
بادام  بیولوژیک  عملکرد  بیشترین  که  داد  نشان  کاشت  آرایش  اثر 
زمینی )46/02 تن در هکتار( از فاصله کاشت 50 سانتی متر بدست آمد 
  (p≤0/01) که با فاصله کاشت 40 سانتی متر اختالف بسیار معنی داری
داشت )جدول 2(. احتماال علت کاهش عملکرد آن در فاصله کاشت 40 
سانتی متر، به دلیل تراکم بیشتر بوته بادام زمینی و رقابت گیاهان برای 
 Bell; Harch; Wright,) جذب نور، آب و مواد غذایی باشد. بل و همکاران
 Karle;) همکاران  و  کارل  و   (1991., Bell; Muchow; Wilson, 1987
Dahiphale; Solanke, 1991) در آزمایشات خود بیان کردند که آرایش 
کاشت مربع به دلیل توزیع فضایی مناسب تر بوته ها، باال بودن شاخص 
سطح برگ و افزایش گسترش عرضی بوته ها دارای عملکرد بیولوژیک 
 Karle; Dahiphale; Solanke, 1991., Bell; Harch and) باالتری گردید
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ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ...... 

 .(Wright, 1991., Bell; Muchow; Wilson, 1987
هرز  های  علف  وجین  تاثیر  تحت  زمینی  بادام  بیولوژیک  عملکرد 
وجین  دوبار  تیمار  از  عملکرد  بیشترین  ولی   .)1 )جدول  نگرفت  قرار 
 bidokhti,) بیدختی   .)2 )جدول  آمد  بدست  هکتار(  در  تن   43/83(
تفاوت  علت  به  مخلوط  کانوپی  در  که  نمود  اظهار  تحقیقی  در   (2004
های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گونه، جذب نور به طور مؤثرتری 
صورت می گیرد، در نتیجه بیشترین تداخل در جذب نور توسط علف 
های هرز ایجاد می شود، در نتیجه باعث محدودیت در رشد علف های 

هرز و افزایش عملکرد گیاه زراعی می شود.
عملکرد اقتصادی بادام زمینی 

بود   (p≤0/01) دار  معنی  بسیار  کاشت  مختلف  های  سیستم  اثر 
)جدول 1(. بیشترین عملکرد اقتصادی )17/74 تن در هکتار( از کاشت 
به  آمد و کمترین عملکرد )6/66 تن در هکتار( مربوط  خالص بدست 
بود  زمینی  بادام  درصد   50 + ذرت  درصد  مخلوط 50  سیستم کشت 
)جدول 2(. با توجه به این که تیمار سیستم کاشت خالص مزایایی از 
قبیل توزیع بهتر نور در کانوپی، توزیع فضایی مناسب بوته ها و کاهش 
به نحو مطلوبی  را  از عوامل محیطی  استفاده  برای  بوته ها  بین  رقابت 
را  اقتصادی  عملکرد  توجهی  قابل  طور  به  نتیجه  در  سازد،  می  فراهم 

افزایش می دهد.
اثر آرایش کاشت نشان داد که بیشترین عملکرد اقتصادی )13/16 
تن در هکتار( از فاصله کاشت 50 سانتی متر بدست آمد که با فاصله 
داشت   (p≤0/01) داری  معنی  بسیار  اختالف  متر  سانتی   40 کاشت 
)جدول 2(. علت برتری عملکرد اقتصادی در تیمار با فاصله کاشت 50 
سانتی متر ناشی از افزایش تعداد نیام در بوته در این آزمایش می باشد.

اثر وجین علف های هرز بسیار معنی دار (p≤0/01) بود )جدول 1(. 
تیمار دوبار وجین )13/18  از  بادام زمینی  اقتصادی  بیشترین عملکرد 
Stoller; Har-) 2(. استولر و همکاران  تن در هکتار( بدست آمد )جدول

rison; Wax; Regnier; Nafziger, 1987) در نتیجه آزمایش خود بیان 
از ظهور  تیمار وجین 5 هفته پس  از  بعد  به نظر می رسد که  کردند، 
شاخه های ثالثه، نخود سایه انداز خود را کامال توسعه داده و روی سطح 

تنها  نه  نخود  انداز  سایه  تکمیل شدن  با  کند،  می  اندازی  سایه  زمین 
مقدار نور بلکه کیفیت نوری که به پایین سایه انداز می رسد تغییر می 
کند به طوری که در پایین سایه انداز نسبت نور قرمز دور به قرمز افزایش 
می یابد. این تغییر در کیفیت و مقدار نور می تواند از ظهور و رشد علف 
های هرز ممانعت به عمل آورد که در نهایت این موضوع موجب افزایش 

قدرت رقابت نخود با علف های هرز می گردد.
شاخص برداشت بادام زمینی:

شاخص برداشت نشان گر کسری از ماده ی خشک گیاه است که 
به دانه ها اختصاص می یابد. نتایج نشان داد که شاخص برداشت شدیدا 
تحت تاثیر سیستم های مختلف کاشت قرار گرفت )جدول 1(. به طوری 
و  خالص  کاشت  از  درصد(   33/55( آن  مقدار  بیشترین  ترتیب  به  که 
کمترین مقدار از )27 درصد( سیستم کشت مخلوط 50 درصد ذرت + 
50 درصد بادام زمینی به دست آمد )جدول 2(. احتماال دلیل افزایش 
شاخص برداشت در تیمار سیستم کاشت خالص نسبت به سیستم کشت 
بادام  که  باشد  این  زمینی  بادام  درصد   50 + ذرت  درصد  مخلوط 50 
زمینی در این شرایط از تشعشع و سایر منابع در جهت افزایش اجزای 
سبب  عامل  همین  و  کرده  استفاده  تیمارها  دیگر  از  بیشتر  عملکرد، 
افزایش شاخص برداشت در این تیمار نسبت به دیگر تیمارها شده است.

اثر آرایش کاشت بر شاخص برداشت نشان داد که بیشترین درصد 
از فاصله کاشت 50 سانتی متر به دست آمد )جدول  )31/74 درصد( 
2(. در تیمار تراکم با فاصله کاشت 40 سانتی متر به علت رقابت شدید، 
افزایش سایه اندازی متقابل بوته ها، ریزش برگ ها در طی رشد رویشی 
و کاهش شاخص سطح برگ، انتقال مواد فتوسنتزی به غالف ها کاهش 

می یابد و این عوامل باعث کاهش شاخص برداشت می شوند.
 .)1 )جدول  بود   (p≤0/01) دار  معنی  هرز  های  علف  وجین  اثر 
بیشترین شاخص برداشت از تیمار دوبار وجین )32/83 درصد( بدست 
آمد )جدول 2(. یکی از عواملی که باعث کاهش عملکرد گیاهان زراعی 
می شود علف های هرزی هستند که در بین گیاهان زراعی رشد کرده 
و بر سر نور، فضا، آب و هوا و مواد غذایی با گیاه زراعی به رقابت می 

پردازند. 
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 نسبت برابری زمین 
بسیار معنی  اثر  نشان داد که سیستم های مختلف کاشت  نتایج   

داری (p≤0/01) داشت )جدول 3(.
 به طوری که بیشترین نسبت برابری زمین )1/36( از کشت مخلوط 
100 درصد ذرت + 100 درصد بادام زمینی بدست آمد و در مقایسه با 
کشت مخلوط 50 درصد ذرت + 50 درصد بادام زمینی )1/10( بیشتر 

بود )جدول 4(.
Nakhzari moghadam; Chae-) و همکاران Nakhzari moghadam
 ichi; Mazaheri; Rahimian mashhadi; majnoon hosseini; noorinia,
2010) نیز بیشترین میزان LER را در مخلوط 100 درصد ذرت+  100 
درصد ماش به مقدار 1/43 گزارش کردند. آنها بیان کردند که تیمارهاي 
مخلوط افزایشی از LER باالتري نسبت به تیمارهاي مخلوط جایگزینی 
برخوردار بودند و دلیل آن را انتقال بهتر نیتروژن از ماشک به جو ذکر 
مخلوط،  دانه  عملکرد  که  است  سودمند  زماني  مخلوط  نمودند. کشت 
به دست  عملکرد  اضافه  باشد.  از حداکثر محصول تک  کشتی  بیشتر 
و  گیاه  دو  توسط  موجود  منابع  از  بهتر  استفاده  به  توان  مي  را  آمده 
اختالف مورفولوژیک بین آنها و کمتر بودن علف هرز در سیستم کشت 

(Hemayati; Siadat; Sadeghzade, 2002). مخلوط نسبت داد
اثر آرایش کاشت نشان داد که بیشترین نسبت برابری زمین )1/27( 
از فاصله کاشت 50 سانتی متر بدست آمد که نسبت به فاصله کاشت 
همکاران  و   Hiebisch  .)4 )جدول  بود  بیشتر   )1/19( متر  سانتی   40
(Hiebisch; Teiokagho; Chirembo; Gerdner, 1995) در بررسي تراکم 
هاي مختلف در کشت مخلوط ذرت و دو رقم سویا نشان دادند که مقدار 
نسبت برابري زمین از 1/1 تا 1/4 در ترکیب ذرت با ارقام سویا متغیر 
بود و علت افزایش میزان LER را کمتر بودن علف هرز در کشت مخلوط 

و پایداري در استفاده از منابع تولید ذکر کردند.
دار  معنی  بسیار  زمین  برابری  نسبت  بر  هرز  های  علف  وجین   اثر 
دوبار  تیمار  در  زمین  برابری  نسبت  بیشترین   .)3 )جدول   (p≤0/01)
وجین )1/39( بدست آمد )جدول 4(. به نظر می رسد در تیمار دوبار 

وجین، استمرار حذف علف های هرز منجر به رشد کند علف های هرز و 
افزایش مقدار نسبت برابری زمین شده است.

نتیجه گیری کلی:
 نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تیمار کشت مخلوط 100 
برتری  تیمارها  به سایر  بادام زمینی نسبت  درصد ذرت + 100 درصد 
بادام  درصد   100  + ذرت  درصد   100 ترکیب  مخلوط  کشت  داشت. 
زمینی بیشترین نسبت برابری زمین  را به خود اختصاص داد. بنابراین 
شاید برای منطقه، این نوع کشت جهت دستیابی به عملکرد باال نسبت 

به کشت خالص بادام زمینی قابل توصیه باشد.
پاورقی ها 

1= Land Equivalent Ratio
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