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 چکیده

 Brassica)سه گیاه زراعی کلزا  کشت مخلوطو  کشت خالصوري تشعشع در جذب، مصرف و بهرهمنظور بررسی راندمان به
napus L.) لوبیا ،(Phaseolus vulgaris L.)  و ذرت(Zea mays L.) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ،

این بررسی در قالب طرح . مرحله اجرا درآمدبه  1387-88و  1386-87 مشهد در دو سال زراعیکشاورزي دانشگاه فردوسی 
کشت در (کلزا کشت خالص تیمارها عبارت بودند از سه تیمار . هاي کامل تصادفی با سه تکرار و شش تیمار اجرا گردیدبلوك

کشت مخلوط شامل کشت مخلوط سه تیمار و ) کشت در دهم اردیبهشت(لوبیا کشت خالص ذرت و کشت خالص ، )یکم مهر
کشت در (ذرت و لوبیا و ) کشت در یکم مهر(اي کلزا دو مرحله تأخیري، کشت )کشت در دهم اردیبهشت(دوگانه لوبیا و ذرت 

و ذرت ) کشت در بیستم فروردین(، لوبیا )کشت در یکم مهر(اي کلزا مرحلهسه تأخیريخره کشت و باأل) دهم اردیبهشت
هاي زراعی در بر اساس نتایج، حداکثر و حداقل میزان راندمان جذب تشعشع در بین گونه). دهم اردیبهشتکشت در (

کشت و در لوبیا و ذرت در این انواع ) 53/0و  58/0( تأخیريکشت مخلوط ترتیب در کلزا در انواع تیمارهاي آزمایش، به
و کشت خالص وري تشعشع، ذرت در ها، راندمان مصرف و بهرهها در تیماراز نظر گونه. مشاهده شد) 25/0و  23/0( مخلوط
دوگانه،  کشت مخلوطذرت و نیز  کشت خالصدر میان تیمارها، . مقادیر را دارا بود ندوگانه، بیشتری کشت مخلوطنیز در 
و ) 59/0، 56/0(و نیز بر مبناي عملکرد دانه ) 99/1(مقدار راندمان مصرف تشعشع بر مبناي عملکرد بیولوژیکی  نبیشتری

) 25/0، 24/0(و بر مبناي عملکرد دانه ) 86/0، 84/0(وري تشعشع بر مبناي عملکرد بیولوژیکی همچنین بیشترین مقدار بهره
دوگانه  کشت مخلوطتوان به مسیر فتوسنتزي چهارکربنه ذرت و نیز همزیستی لوبیا و ذرت در این نتیجه را می. را دارا بود

کارآمدتر از  کشت مخلوط،برابري زمین بیشتر از یک در تمام موارد حاکی از این بود که ترکیبات نسبت . همزمان نسبت داد
  ،کشت مخلوطهمچنین نتایج مربوط به مجموع ارزش نسبی نشان داد که تمامی ترکیبات . اندبوده کشت خالصتیمارهاي 

  .اندبودهکشت خالص سودمندتر از تیمارهاي 
   
 .، راندمان جذب، راندمان مصرفکشت مخلوط، کشت خالص، تشعشع، وريبهره: واژگان کلیدي
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  مقدمه
تشعشع . )2004کاویگلیا و همکاران، (ترین راه رسیدن به پایداري است  مهموري منابع، فزایش راندمان مصرف و بهرها

البریزیو و استدیوتو، ( کندفراهم میها است و انرژي الزم براي جذب آب و فرآیند تعرق را نظامخورشیدي اولین منبع انرژي در بوم
هاي فیزیولوژیکی ترین شاخص با توجه به این مطلب، کمیت و کیفیت انرژي تشعشعی تثبیت شده در گیاهان، یکی از مهم. )2005

وري رهها مانند راندمان جذب، مصرف و بهو در این ارتباط، برخی شاخص )2005لیندکوئیست و همکاران، ( ثر بر رشد و نمو استؤم
  .شوندتشعشع مطرح می

وسیله گیاه زراعی و تشعشع فعال فتوسنتزي راندمان جذب تشعشع به نسبت مجموع تشعشع فعال فتوسنتزي جذب شده به 
ترین تعریف راندمان ساده). 2004کاویگلیا و همکاران، (گردد ورودي به سیستم در طول مدت یک فصل یا یک سال اطالق می

 ).1994ماچو و سینکلر، (ارت است از نسبت توده گیاهی تولید شده به تشعشع جذب شده توسط گیاه مصرف تشعشع نیز عب
و مقدار تشعشع فعال فتوسنتزي وارد ) بیومس یا دانه تولید شده(وري تشعشع نیز عبارت است از نسبت بین خروجی سیستم  بهره

  .شودراندمان جذب و راندمان مصرف تشعشع حاصل می ضرب که از حاصل) در طول مدت یک فصل یا یک سال(شده به سیستم 
میزان . در طول سال است 27/0تا  24/0در طول فصل و  68/0تا  58/0میزان راندمان جذب تشعشع براي گندم معادل 

میزان  .)2004کاویگلیا و همکاران، (گرم بر مگاژول است  72/0تا  64/0راندمان مصرف تشعشع بر مبناي عملکرد دانه براي گندم 
 9/0قند و براي چغندر )1987بل و همکاران، ( 37/1تا  02/1زمینی راندمان مصرف تشعشع بر مبناي کل تشعشع ورودي براي بادام

گزارش کردند که حداکثر راندمان  )1999( سینکلر و ماچو). 2001ریچر و همکاران، (گرم ماده خشک بر مگاژول است  84/1تا 
و براي گیاهان  گرم بر مگاژول 40/1و  77/1، 2ترتیب کربنه مانند نیشکر، ذرت و سورگوم بهمصرف تشعشع در گیاهان چهار

با توجه به این مطلب، میزان . استگرم بر مگاژول  46/1و  56/1، 7/1ترتیب زمینی، آفتابگردان و برنج، بهکربنه شامل سیب سه
 18/0تا  17/0و براي یک سال گرم بر مگاژول  44/0تا  42/0فصل وري تشعشع براي گندم بر مبناي عملکرد دانه در مدت یک بهره

هاي هاي زراعی بر مبناي روشالبته میزان راندمان مصرف تشعشع در بوم نظام. )2004کاویگلیا و همکاران، (است  گرم بر مگاژول
  ).2001تسوبو و همکاران، (مدیریتی قابل تغییر است 
البریزیو (هاي مختلف در یک سال متفاوت است هاي مختلف و نیز زمانقدار آن مکانهاي متغیري دارد و ماین شاخص ویژگی

رینولدز (گذارند عبارتند از مسیر فتوسنتزي تأثیربرخی فاکتورهاي گیاهی که بر مقدار راندمان مصرف تشعشع ). 2005و استدیوتو، 
 ).1988ماچو و دیویس، (و مرحله رشد  )1991و لومیس، بوت (واریته  ،)1989سینکلر و هوري، (گونه گیاهی ، )2000و همکاران، 

گذار توانند بر مقدار این شاخص تأثیرمیکشت مخلوط ساختار کانوپی و ، )1388پورامیر، (برخی ابزارهاي مدیریتی نیز مانند تراکم 
  ).1993فوکی، (باشند 

درصد از تشعشع 80اي که گیاه قادر به جذب زمان بین کاشت تا مرحله(، زمان هدررفت منابع کشت مخلوطاز آنجایی که در 
دلیل و این افزایش به )2004کاویگلیا و همکاران، (یابد یابد، راندمان جذب و مصرف تشعشع افزایش میکاهش می) ورودي باشد

قان محق ).1991بوت و لومیس، ( دهدافزایش میزان توسعه سطح برگ در اول فصل و افزایش حداکثر شاخص سطح برگ روي می
کشت خالص در مقایسه با کشت مخلوط هاي وري تشعشع را در سیستممتعددي بهبود میزان راندمان جذب و مصرف و نیز بهره

؛ 1984آبراهام و سینگ، ( اندازثر در این امر عبارتند از تنوع در ساختار سایهؤبرخی فاکتورهاي م). 1986ترنبت، (اند گزارش کرده
و افزایش پخش ) 2000رینولدز و همکاران، (، تغییر در ارتباط منبع و مخزن )1978؛ سان و همکاران، 1988کیامانیوا و امپوفو، 

  ).2006اوال و همکاران، (تشعشع 
بلبلی و ذرت را بر شدت تشعشع در کانوپی مورد بررسی قرار دادند و چشملوبیا کشت مخلوط تأثیر )1988( کیامانیوا و آمپوفو

. دهدلوبیا، میزان تشعشع کمتري را عبور میکشت خالص بلبلی و ذرت در مقایسه با چشممخلوط لوبیا کشتکه کانوپی  دریافتند
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گندم و پنبه را بررسی کردند و مشاهده کردند  تأخیريکشت مخلوط راندمان جذب و مصرف تشعشع در ) 2008(ژانگ و همکاران 
  . گندم و پنبه است کشت خالصسیار بیشتر از بکشت مخلوط وسیله گندم در الگوهاي میزان تشعشع جذب شده به

مشابه در سویا بیشتر از هاي غیرواریته کشت مخلوطنشان دادند که میزان تشعشع جذب شده در ) 1978(سان و همکاران 
 کشت مخلوطو  کشت خالصگزارش کردند که بین راندمان مصرف تشعشع در ذرت در ) 2002(تسوبو و والکر  .استکشت خالص 

با توجه به اهمیت اکولوژیکی و . درصد افزایش یافت12کشت مخلوط اما راندمان مصرف تشعشع در لوبیا در  ،وجود نداشت تفاوتی
کشت منظور بررسی هاي علمی، این آزمایش بهها بر اساس شاخصو لزوم ارزیابی این سیستم کشت مخلوطهاي زراعی سیستم

  .وري تشعشع انجام شدو ذرت با توجه به راندمان جذب، مصرف و بهره سه گیاه زراعی کلزا، لوبیاکشت مخلوط و  خالص
  

  هامواد و روش
در  ،ردوسی مشهدقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فدر مزرعه تحقی 1387-88و  1386- 87این بررسی در دو فصل زراعی 

از سطح دریا در خاك متر 985دقیقه شرقی با ارتفاع 38درجه و 59دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 16درجه و 36عرض جغرافیایی 
  .انجام شدبه صورت تجزیه و تحلیل ترکیبی  دو سال براي حطر آماري تحلیل وتجزیه . به مرحله اجرا درآمدلومی 

کشت خالص تیمارها عبارت بودند از . ي کامل تصادفی با سه تکرار و شش تیمار انجام شدهابلوكطرح این آزمایش در قالب 
کشت (دوگانه همزمان لوبیا و ذرت  کشت مخلوط، )کشت در دهم اردیبهشت(لوبیا و ذرت کشت خالص ، )کشت در یکم مهر(کلزا 

 ،)دهم اردیبهشتدر و ذرت کشت لوبیا  کلزا در یکم مهر،کشت (کلزا، لوبیا و ذرت ي ادومرحله تأخیريکشت ، )در دهم اردیبهشت
ذرت در دهم کشت و در بیستم فروردین کشت کلزا در یکم مهر، کشت لوبیا (اي کلزا، لوبیا و ذرت  مرحلهسه تأخیريکشت 

  .)اردیبهشت
تمامی عملیات . س بودندردیر 704در مورد ذرت رقم  رقم مورد استفاده کلزا در این تحقیق، مدنا و براي لوبیا درخشان و

 4در3هایی به ابعاد گیاهان زراعی در کرت. زراعی براي کاشت و مدیریت گیاهان زراعی برطبق عملیات رایج در منطقه انجام گرفت
  . یک متر کشت شدند متر با فاصله بین کرت
براي کلزا، لوبیا و ذرت ترتیب بهگیاه در متر مربع 7و  14، 20اکم تربا متر و سانتی50با فاصله ردیف هایی گیاهان در ردیف

کیلوگرم در هکتار استفاده 150و  100ترتیب به میزان کودهاي سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم قبل از کاشت به. کشت شدند
ودوم  پس از کاشت و نیز بیست(رهاي کلزا صورت دستی در دو مرحله در تیماکیلوگرم در هکتار به150کود اوره نیز به میزان . شدند
. بیاري به میزان الزم انجام شدآ. ، استفاده شد)برگیپس از کاشت و نیز در مرحله شش(ذرت  کشت خالص و در مورد ) اسفند

 طحس. سطح برگ در هر کرت با برداشت سه بوته از هر گونه تعیین شدمنظور تعیین سهم هر گیاه در جذب تشعشع ورودي،  به
مرحله براي لوبیا و ذرت در طول دوره 6نوبت براي کلزا و در 10، در(Delta-T)گیري سطح برگ برگ با استفاده دستگاه اندازه

گیري  خص سطح برگ اندازهکردن تابع لجستیک پیک به مقادیر شا مقادیر شاخص سطح برگ روزانه با فیت. گیري شدرشد اندازه
  . شده، تعیین شد

)1(   LAI=a0+a1*4*(exp(-(x-a2)/a3))/(1+exp(-(x-a2)/a3))^2       
  

میانگین سرعت  a2، زمان رسیدن به حداکثر شاخص سطح برگ t=0( ،a1در زمان  LAIمقدار (عرض از مبدا  a0که در آن 
  . باشندمی) شدنروز بعد از رزت یا سبز(زمان  tزمان شروع مرحله خطی رشد شاخص سطح برگ و  a3نسبی رشد سطح برگ، 
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وسیله روش ارائه شده  هاي مختلف جغرافیایی بهرا در عرض (I)مقادیر تشعشع روزانه خورشیدي ) 1379(صیري محالتی ن
اخذشده از ایستگاه هواشناسی مشهد و بر سپس این مقادیر بر اساس تعداد ساعات آفتابی . توسط خودریان محاسبه کرده است

  ):1997ون الر و همکاران، () 2معادله (اساس معادله آنگستروم تصحیح گردید 
  

)2(  I0/RADint=A+B (n/N) 
  

میزان تشعشع روزانه باالي کانوپی با  RADintسازي شده بدون احتساب اتمسفر، میزان تشعشع روزانه شبیه I0در این معادله 
در این معادله، . باشندمی ضرایب آنگستروم Bو  Aو  ترتیب تعداد ساعات آفتابی و طول روزبه Nو  nتوجه به ساعات آفتابی، 

با داشتن مقادیر شاخص . )1376خلیلی و رضایی صدر، (در نظر گرفته شد  37/0و  3/0ترتیب معادل براي مشهد به Bو  Aمقادیر 
بر حسب مگاژول بر مترمربع در  روزانه، مقادیر تشعشع جذب شده روزانه و تشعشع ورودي) 3معادله ( )LAIt(سطح برگ روزانه 

  :اي هر گونه محاسبه شدروز بر
  

)3(  DLRADabs= Daily I0 × (1-e K×LAIt) 
  

 لوبیا ؛)2000جاستز و همکاران، ( 6/0 ترتیب براي کلزااست که بهگونه  ضریب خاموشی تشعشع براي هر K در این معادله
 (RADabs)شده  شع جذبمجموع تشع. )2002؛ تسوبو و والکر، 2001تسوبو و همکاران، (در نظر گرفته شد  6/0و ذرت  7/0
شدن تا رسیدگی نهایی، حاصل از این معادله، از زمان سبزشده روزانه  ، با حاصل جمع میزان تشعشع جذب)عمگاژول بر مترمرب(

  ).1جدول(محاسبه شد 
  

  
  

  . گیري شد هاي گیاه از هر کرت در انتهاي فصل اندازهآوري اندام برداشت با جمعوزن خشک هر گونه پس از 
ر اساس و نیز نسبت برابري زمین ب) بر اساس عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه(تشعشع وري راندمان جذب، مصرف و بهره

  :محاسبه شد زیروري تشعشع با استفاده از معادالت راندمان جذب، مصرف و بهره
 3مجموع تشعشع ورودي )/ مگاژول بر متر مربع( 2مجموع تشعشع جذب شده )= مگاژول بر مگاژول( 1راندمان جذب تشعشع  )4(

  ).2004کاویگلیا و همکاران، ( )مگاژول بر متر مربع(
                                                   
1-  CRAD 
2-  RADabs 
3-  I0 

  ).2008- 9و  2007-8میانگین دو سال (تشعشع ورودي و تشعشع جذب شده در تیمارها  )1( جدول
  

  کشت خالص  تیمار
کشت مخلوط   کشت خالص ذرت  کشت خالص لوبیا  کلزا 

  دوگانه
 تأخیريکشت مخلوط 
  ايدومرحله

  کشت مخلوط 
  ايمرحلهسه تأخیري

  تشعشع ورودي 
  4676  4676  2520  2128  2393  2554  )مگاژول بر متر مربع(

تشعشع جذب شده 
  1680  1732  1053  901  780  1109  )مگاژول بر مگاژول(
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مجموع )/ گرم بر متر مربع(عملکرد بیولوژیکی )= گرم بر مگاژول( 1راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیکی  )5(

  ).2000درسر و همکاران، ) (مگاژول بر متر مربع( 2تشعشع جذب شده 
  

مجموع تشعشع جذب )/ گرم بر متر مربع(عملکرد دانه )= گرم بر مگاژول( 3راندمان مصرف تشعشع بر اساس عمکرد دانه  )6(
  ).2004کاویگلیا و همکاران، () مگاژول بر متر مربع( 4شده

 
گرم ( 6راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیکی)= گرم بر مگاژول( 5اساس عملکرد بیولوژیکی وري تشعشع بربهره  )7(

  ).2004کاویگلیا و همکاران، ()  مگاژول بر مگاژول( 7راندمان جذب تشعشع ×) بر مگاژول
  

) گرم بر مگاژول( 9عملکرد دانه راندمان مصرف تشعشع بر اساس)= گرم بر مگاژول( 8وري تشعشع بر اساس عملکرد دانهبهره  )8(
  ).2004کاویگلیا و همکاران، ()  مگاژول بر مگاژول( 10راندمان جذب تشعشع ×
  
وري تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیکی و دانه براي هر ترکیب کشت، منظور محاسبه راندمان جذب، مصرف و بهرهبه

ظور برآورد سهم هر گونه گیاهی در هر ترکیب کشت در جذب تشعشع منبه. آن ترکیب کشت در نظر گرفته شدهاي گیاهی در  گونه
گیري سطح برگ ه و با استفاده از دستگاه اندازهبا برداشت سه بوته از آن گونآن گونه در هر کرت ، سطح برگ )2جدول(ورودي 

(Delta-T) ، ،گیري شداندازهدر جندین نوبت در طول فصل رشد.   
گیري شده شاخص سطح براي آن گونه با فیت کردن تابع لجستیک پیک به مقادیر اندازهمقادیر شاخص سطح برگ روزانه 

براي هر گونه در ترکیب مورد نظر ) ر متر مربع در روزمگاژول ب( 11مقادیر تشعشع جذب شده روزانه. تعیین گردید )1معادله(برگ 
مجموع  برورد نظر در هر ترکیب در طول دوره رشد هاي موسیله گونهسپس مجموع تشعشع جذب شده به). 3معادله (محاسبه شد 

  ).4معادله(تقسیم شد تشعشع ورودي به کرت در طول این دوره 
ها گونهمنظور محاسبه راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه به

  ). 6و  5معادالت (تقسیم شد هاي مورد نظر در آن ترکیب ه گونهوسیلب بر مجموع تشعشع جذب شده بهدر هر ترکی
صرف تشعشع بر اساس وري تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیکی و دانه براي هر ترکیب، راندمان ممنظور محاسبه بهرهبه

  ). 8و  7معادالت (جذب تشعشعشع آن ترکیب ضرب گردید عملکرد بیولوژیکی و دانه هر ترکیب در راندمان 
تعیین این پارامترها براي هر  وري تشعشع براي هر گونه در هر ترکیب مانندمحاسبه راندمان جذب، مصرف و بهرهمنظور به

   ).2جدول (هاي مورد نظر در هر ترکیب در نظر گرفته شد امتر، فقط گونهترکیب انجام شد اما در محاسبه هر پار
  

                                                   
1-  RUEBY 
2-  RADabs 
3-  RUESY 
4-  RADabs 
5-  RPBY 
6-  RUEBY 
7-  CRAD 
8-  RPSY 
9-  RUEBY 
10-  CRAD 
11-  DIabs 
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  ).2008-9و  2007-8میانگین دو سال (ها در تیمارها تشعشع ورودي و تشعشع جذب شده در گونه )2( جدول

  کلزا در
  کشت خالص 

کلزا در کشت 
   تأخیريمخلوط 

  دو مرحله اي

کلزا در کشت 
  تأخیريمخلوط 

  حله ايسه مر 

  لوبیا در 
  کشت خالص

لوبیا در کشت 
  مخلوط دوگانه

لوبیا در کشت 
  تأخیريمخلوط 

  ايدو مرحله 

لوبیا در کشت 
  تأخیريمخلوط 

  ايمرحلهسه 

  ذرت در 
  کشت خالص

ذرت در کشت 
  مخلوط دوگانه

ذرت در کشت 
   تأخیريمخلوط 

  ايدو مرحله

  2554  2676  2676  2393  2520  2520  2695  2128  2238  2238  
  
  1109  1550  1423  780  893  628  609  901  806  553  

  
  

  :سبه شدندمحا زیروسیله معادالت ها بهکشت مخلوط براي  2(RVT)و مجموع ارزش نسبی  1(LER)نسبت برابري زمین 
  

)9
(  

LER=

 
LER=n=1m   

وري تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیکی و دانه راندمان جذب، مصرف و بهره Yiنسبت برابري زمین،  LERدر این معادله 
کشت انه همان گونه در یولوژیکی و دوري تشعشع بر اساس عملکرد براندمان جذب، مصرف و بهره Yii، کشت مخلوط هر گونه در 

  .است خالص 
  

)10(  RVT= (P1Y1+P2Y2)/[(P1Y3+P2Y4)/2] (Vandermeer  1989) 
  

ومان بر هکتار درآمد محصول در به ت کشت مخلوط نسبت تومان به هکتار درآمد در (مجموع ارزش نسبی  RVTدر این معادله، 
قیمت گیاه  P2، کشت مخلوط در ) کیلوگرم در هکتار(د گیاه اول عملکرY1، )تومان در هکتار(قیمت گیاه اول  P1، )کشت خالص 

در تک ) کیلوگرم در هکتار(عملکرد گیاه اول  Y3، کشت مخلوط در ) کیلوگرم بر هکتار(عملکرد گیاه دوم Y2، )تومان بر هکتار(دوم 
  .کشت خالص در ) کیلوگرم در هکتار(اه دوم عملکرد گی Y4کشتی و 

براي مقایسه میانگین . انجام شد  Powerpointو  SlideWrite،Mstat-Cافزارهاي اکسل، وسیله نرماري بهتجزیه تحلیل آم
  .اي دانکن استفاده شداز آزمون چند دامنه

  

                                                   
1-  Land Equivalent Ratio 
2-  Relative Value Total 
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  و بحثنتایج 
  راندمان جذب تشعشع .1

 هاي گیاهی در تیمارها راندمان جذب تشعشع گونه .1.1
 کشت مخلوط هاي گیاهی در ترکیبات مختلف کشت، کلزا در انواع راندمان جذب تشعشع گونهحاصل از بررسی  بر اساس نتایج 

) P<0.01(تشعشع را دارا بودند  دوگانه، بیشترین مقدار راندمان جذبکشت مخلوط و کشت خالص و لوبیا و ذرت در  تأخیري
  ).3جدول(

  
. دبو 3/1، در حدود کشت خالصدر مقایسه با  تأخیريکشت مخلوط در کلزا در انواع راندمان جذب تشعشع شاخص  برتري

ترتیب ، بهتأخیري کشت مخلوطیسه با انواع دوگانه در مقا کشت مخلوطو کشت خالص میزان برتري این شاخص در لوبیا و ذرت در 
، کشت خالصدر مقایسه با  تأخیري کشت مخلوط هاي سیستمدلیل برتري راندمان جذب تشعشع در کلزا در انواع . بود 6/1و  5/1

دلیل افزایش میزان شاخص سطح برگ و نیز دوره به) 1شکل( تأخیري کشت مخلوط ر انواع افزایش میزان تشعشع جذب شده د
  ).2شکل(ها است تر کلزا در این سیستمرشد طوالنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ).2008-9و  2007- 8میانگین دو سال (در کلزا در تیمارها ) مگاژول بر متر مربع(تشعشع ورودي و جذب شده روزانه  )1( شکل

 
 
 
 
 
 

 ).2008-9و  2007-8میانگین دو سال (ها در تیمارها در گونه) مگاژول بر مگاژول(راندمان جذب تشعشع  )3( جدول
  ذرت  لوبیا  کلزا  ترکیب کشت
  b43/0 a 33/0  a 42/0  کشت خالص

  a  36/0  a38/0  -   کشت مخلوط دوگانه
  a  58/0  b25/0  b25/0  ايدومرحله تأخیريکشت مخلوط 
  a  53/0  b23/0  b23/0  ايمرحلهسه تأخیريکشت مخلوط 

  .(P≤0.01)دار هستند هاي هر ستون با حداقل یک حرف مشترك، فاقد تفاوت معنیمیانگین
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  ).2008-9و  2007-8دو سال  میانگین(شاخص سطح برگ کلزا در تیمارها  )2( شکل
 

کشت هاي شده در حدي بود که حتی افزایش میزان تشعشع ورودي در کلزا در انواع سیستم افزایش میزان تشعشع جذب
قرار  تأثیرتحت ایجاد شده بود، ) 4جدول(ت مخلوط کشع که در نتیجه افزایش دوره رشد کلزا در انوارا ) 2جدول(تأخیري مخلوط 

  .داد

  
دلیل تراکم کمتر کلزا در به) 2شکل(تأخیري  کشت مخلوط انواع  الزم به ذکر است که افزایش شاخص سطح برگ در کلزا در

این امر به افزایش جذب تشعشع از جهات متفاوت منجر شده است و لذا به تولید . رخ دادکشت مخلوط هاي این انواع سیستم
کشت شعشع در لوبیا در رسد که افزایش راندمان جذب تنظر میبه. شد منتهیگیاهان بزرگ و قوي داراي شاخ و برگ فراوان 

دلیل افزایش میزان جذب تشعشع در لوبیا در به) 1جدول(تأخیري  کشت مخلوطدوگانه در مقایسه با انواع کشت مخلوط و خالص 
است که از افزایش شاخص سطح برگ لوبیا در این ترکیبات کشت ناشی شده است ) 3شکل(دوگانه  کشت مخلوط و  کشت خالص 

دوگانه کشت مخلوط و  کشت خالصنسبت به تأخیري  کشت مخلوط شاخص سطح برگ لوبیا در انواع البته کاهش  .)4شکل(
انداز کلزا و کاهش درصد سبز لوبیا و در در سایه تأخیري کشت مخلوط هاي لوبیا در انواع ردیف واقع شدندلیل به عمدتاً) 4شکل(

 . روي داد تأخیريکشت مخلوط نتیجه ایجاد گیاهان ضعیف لوبیا در انواع 
 
 
 
 
 
 

  
 ).2008-9و  2007- 8دو سال  میانگین(ها در تیمارها عملکرد بیولوژیک و دانه گونه )4( جدول

  کلزا در
کشت  

  خالص

کلزا در کشت 
   تأخیريمخلوط 

  دو مرحله اي

کلزا در کشت 
  تأخیريمخلوط 

  سه مرحله اي 

  لوبیا در 
  صکشت خال

لوبیا در کشت 
  مخلوط دوگانه

لوبیا در کشت 
  تأخیريمخلوط 

  ايدو مرحله 

لوبیا در کشت 
  تأخیريمخلوط 

  ايمرحلهسه 

  ذرت در 
  کشت خالص

ذرت در کشت 
  مخلوط دوگانه

ذرت در کشت 
   تأخیريمخلوط 

  ايدو مرحله

9307 8475 8753  3365  3266  2111  1694  17834  16350  6942  

2011  1404  1333  1192  1140  704 485 5000  4833 1950  

253  259  259  134  143 143  163 118  124 124 
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  در لوبیا در تیمارها )مگاژول برمتر مربع(تشعشع ورودي و جذب شده روزانه  )3( شکل

 ).2008-9و  2007- 8میانگین دو سال (
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ).2008-9و  2007-8دو سال  میانگین(شاخص سطح برگ لوبیا در تیمارها  )4( شکل

 
دوگانه کشت مخلوط و کشت خالص نسبت به تأخیري  کشت مخلوط انواع ر کلزا در توان کاهش راندمان جذب تشعشع دمی

هاي شکل(نسبت داد تأخیري  کشت مخلوطکاهش جذب تشعشع در ذرت در انواع نیز را به شاخص سطح برگ کمتر و ) 1جدول(
 کشت مخلوط در مقایسه با انواع الص کشت خدر لوبیا در براي افزایش راندمان جذب تشعشع  ررسد که دلیل دیگنظر میبه). 6و  5

 وقوع پیوستبهکشت خالص تر در  که در نتیجه دوره رشد کوتاه) 2جدول(بود  کشت خالص، تشعشع ورودي کمتر در تأخیري
  ). 4جدول(



 1392اسفند ماه  15ایش ملی علوم و فنون کشاورزي ، هم
 

١٢٠٢ 
 

  
  در ذرت در تیمارها) مگاژول بر متر مربع(تشعشع ورودي و جذب شده روزانه  )5( شکل

).2008-9و  2007-8دو سال  میانگین(   

 

 

 

 

  

  

 

  

 
  

 
  ).2008-9و  2007-8دو سال  میانگین(شاخص سطح برگ ذرت در تیمارها  )6( شکل



 1392اسفند ماه  15ایش ملی علوم و فنون کشاورزي ، هم
 

١٢٠٣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )2008-9و  2007- 8دو سال  میانگین( راندمان جذب تشعشع در تیمارها )7( شکل
 

هاي برگ، افزایش شاخص سطح ه افزایش الیهدر ارتباط باشد که بکشت مخلوط تواند با حضور سایر گیاهان در این نتیجه می
و تأخیري  کشت مخلوطدار بین انواع رسد که فقدان تفاوت معنینظر میبه. شودمنجر میشدن کانوپی  برگ و در پی آن بسته

با ) 1988(کیامانیوا و آمپوفو . مربوط باشد کشت مخلوطتواند به حضور ضعیف لوبیا و ذرت در این انواع لوبیا میکشت خالص 
 چندکشتیدر پوشش گیاهی دریافتند که پوشش گیاهی  تشعشعبلبلی و ذرت بر شدت چشملوبیا چندکشتیبررسی اثر 

بیان داشته است که پوشش ) 1995(مظاهري  .کمتري را عبور داده است تشعشعکشتی لوبیا ذرت در مقایسه با تک- بلبلی لوبیاچشم
  . جذب شده بیشتر است تشعشعکشتی است و به همان نسبت میزان زراعت تکبیش از  چندکشتیگیاهی سطح زمین در زراعت 

آبراهام و سینگ . کشتی بودبیشتر از تک تشعشعجذب  ،ذرت و لوبیا چندکشتیبیان داشتند که در  )2005(تسوبو و همکاران 
زمینی و سویا ، بادامبلبلی، ماشآن با لوبیا چشم چندکشتیکشتی سورگوم و در تک تشعشعگیري میزان جذب با اندازه )1984(

نشان دادند ) 1978(سان و همکاران . کشتی سورگوم بودهاي گیاهی بیشتر از تکچندکشتیدر تمامی  تشعشعدریافتند که جذب 
) موجی(کشتی است و این موضوع ناشی از پوشش گیاهی نامنظم هاي غیرمشابه سویا بیشتر از تک واریته چندکشتیکه عملکرد 

  .گردداست که باعث جذب بهتر تشعشع می تیچندکش
تواند با افزایش تشعشع جذب می) 7شکل(، راندمان جذب تشعشع بیشتر در کلزا و ذرت در مقایسه با لوبیا کشت خالصدر 

کشت که از افزایش شاخص سطح برگ در این انواع  )5و  1هاي شکل(مربوط باشد  کشت خالصشده در این گیاهان زراعی در 
د بود که کلزا در مقایسه با لوبیا به قدري زیا کشت خالصتشعشع جذب شده در برتري  ).6و  2هاي شکل(اشی شده است نخالص 

 ).5جدول(قرار داد  تأثیرکلزا و افزایش ورود تشعشع را تحت کشت خالص حتی افزایش دوره رشد 
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  راندمان مصرف تشعشع .2
  راندمان مصرف تشعشع گونه ها در تیمارها. 2-1

دوگانه، بیشترین میزان راندمان مصرف تشعشع را نشان داد کشت مخلوط و  کشت خالصدر بین تیمارها، ذرت در 
   .)7و  6 يهاجدول(داشت  دوجو(P<0.01) دار  نحوي که بین آنها و  برخی از سایر تیمارها تفاوت معنی به) 7و  6 يها جدول(

  
  
  
  
  
  
 

 ).2008-9و  2007-8دو سال  میانگین(عملکرد بیولوژیک و دانه در تیمارها  )5( جدول

کشت خالص   تیمار
  کلزا

کشت خالص 
  لوبیا

کشت خالص 
  ذرت

کشت مخلوط 
  دوگانه

کشت مخلوط 
  تأخیري

  ايدو مرحله 

کشت مخلوط 
  تأخیري

  ايمرحلهسه 
عملکرد بیولوژیک 

 17936 17528 19615 17830 3365  9307  )کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد دانه 
 3782 4059 5973 5000 1192  2011  )کیلوگرم در هکتار(

دوره رشد از کاشت تا 
 363 363  143 118 134  253  )روز(برداشت 

  در تیمارها) گرم بر مگاژول(ها راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک گونه )6( جدول
 ).2008-9و  2007- 8دو سال  میانگین(

  ذرت  لوبیا  کلزا  ترکیب کشت
85/0  کشت خالص   a 64/0   a 99/1  ab 

63/0 -  کشت مخلوط دوگانه  a 47/2  a 
56/0  ايکشت مخلوط تأخیري دومرحله  a 51/0  a 26/1  c 

63/0  ايمرحلهکشت مخلوط تأخیري سه  a 33/0  a 64/1  bc 
   . (P≤0.05)دار هستند هاي هر ستون با حداقل یک حرف مشترك، فاقد تفاوت معنیمیانگین

  در تیمارها) گرم بر مگاژول(ها ندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد دانه در گونهرا )7( جدول
 ).2008-9و  2007- 8میانگین دو سال (

  ذرت  لوبیا  کلزا  ترکیب کشت
18/0  کشت خالص  a 23/0  a 56/0  ab 

22/0 -  کشت مخلوط دوگانه  a 71/0  a 
09/0  ايدومرحله تأخیريکشت مخلوط   a 16/0  a 35/0  c 

09/0  ايمرحلهسه تأخیريمخلوط کشت   a 10/0  a 42/0  bc 
   . (P≤0.01)دار هستند هاي هر ستون با حداقل یک حرف مشترك، فاقد تفاوت معنیمیانگین
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 کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص و دانه در ذرت در  تشعشع بر مبناي عملکرد بیولوژیک برتري راندمان مصرف
کشت و دانه در ذرت در  تشعشع بر مبناي عملکرد بیولوژیک راندمان مصرف .درصد بود60و  9/57تیب تراي بهدو مرحلهتأخیري 
 . نشان دادبرتري درصد 8/45و  3/41ترتیب بهتأخیري  کشت مخلوطدوگانه در مقایسه با انواع مخلوط 

از مقدار ) بر مترمربع بر مگاژولگرم 85/0(کشتی در کلزا در سیستم تک راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک
آنها در آزمایشی که بر روي مقدار راندمان مصرف تشعشع در . باشدکمتر می )1387(آمده در بررسی وفابخش و همکاران  دست به

بر مگاژول گرم  16/2تا  03/1ز ارقام مختلف کلزا انجام دادند، مقدار راندمان مصرف تشعشع را در تیمار شاهد در ارقام مختلف کلزا ا
رسد کاهش شدید دما و نیز تداوم این کاهش در سال اول انجام آزمایش حاضر و همچنین خسارت آفت به نظر می. دست آوردند به

کلزا، دالیل کاهش مقدار راندمان مصرف تشعشع در این آزمایش  کشت خالص ویژه در تیمار شته در سال دوم اجراي این مطالعه به
  .باشد) 1387( خش و همکاراننسبت به آزمایش وفاب

بر اساس تشعشع فعال  کشت خالصدر کلزا در سیستم  وژیکدر این بررسی، راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیول
این . بود) 1995( آمده در آزمایش موریسون و استوارت دست که کمتر از مقدار به) 2جدول(بود گرم بر مگاژول 7/1 1فتوسنتزي

که بر روي تغییر تراکم در کلزا انجام دادند، مقدار شاخص راندمان مصرف تشعشع در گیاه کلزاي تابستانه را بر محققان در بررسی 
خسارت  و نیزکاهش شدید دما . گرم بر مگاژول در شرایط مطلوب و بدون تنش گزارش کردند 83/2اساس تشعشع فعال فتوسنتزي 

  .توانند دالیل این نتیجه باشند، میدوم اجراي این مطالعهاول و آفت شته در سال 
روز دماي 66 در سال انجام این آزمایش، هاي پاییز و زمستانماهطی در  بر اساس اطالعات سازمان هواشناسی، در این مطالعه 

قوع و به 1386ماه  دي18ریخ که در تا کاهش یافت گراد درجه سانتی- 21 تا وجود داشت و حداقل دما گراد صفر درجه سانتیکمتر از 
  .رسید گراد درجه سانتی-1 ادامه داشت و در این زمان به 1386پیوست و کاهش دما حتی تا تاریخ ششم اسفند 

 کندشده، راندمان مصرف تشعشع ماهیتی متغیر داشته و تحت تأثیر شرایط محیطی تغییر می بر اساس تحقیقات انجام
هاي مختلف هاي مختلف و نیز زماندر مکانقدار این شاخص ملذا  ،)2005؛ البریزیو و استدیوتو، 2005لیندکوئیست و همکاران، (

اندراد (از جمله شرایط محیطی تأثیرگذار بر این شاخص است  دما). 2005لیندکوئیست و همکاران، (باشد متفاوت می در یک سال
 ).2004؛ کاویگلیا و همکاران، 1997؛ الفیت و ادمیدز، 1993و همکاران، 

دما بر مصرف تشعشع و تخصیص بیومس در ارقام متنوع ذرت نتیجه  تأثیردر بررسی خود بر روي  )1997( الفیت و ادمیدز
 راندمانو ) بر توسعه و دوام سطح برگ تأثیراز طریق ( ها نظیر جذب تشعشعفرآیندبر یک سري  تأثیردما از طریق گرفتند که 

ها موجب کاهش هایی که دما باال است، تسریع در پیري برگدر محیطمثال عنوان به ؛گذاردمی تأثیراستفاده از تشعشع بر عملکرد 
دما بر راندمان مصرف تشعشع در  تأثیراي که بر روي در مطالعه )1993(اندراد و همکاران . شوددهی میجذب تشعشع در زمان گل

درجه 16 به 21 ه از تشعشع با کاهش دما ازاستفاد راندماندر هیبریدهاي مناطق معتدله،  ذرت انجام دادند، مشاهده نمودند که
  .ابدیکاهش می گراد، سانتی

راندمان بود، اما تأخیري  کشت مخلوط بیشتر از آن در تیمارهاي  کشت خالص اگرچه در این آزمایش، تراکم کلزا در تیمار 
 موریسون و استوارت). 7و  6هاي جدول(نشان نداد  کشت مخلوطنسبت به  کشت خالصداري در مصرف تشعشع تفاوت معنی

کلزا انجام دادند و اظهار داشتند که با افزایش تراکم، راندمان مصرف تشعشع کاهش آزمایشی بر روي تغییر تراکم در ) 1995(
دوگانه  کشت مخلوط و کشت خالص رد بیولوژیک و دانه در ذرت در توان افزایش راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکمی. یابد می

و نیز افزایش تولید ذرت در ) 5شکل (به افزایش جذب تشعشع ) 7و  6هاي جدول(را تأخیري کشت مخلوط ه با انواع در مقایس
  . نسبت داد) 26جدول (دوگانه کشت مخلوط و  کشت خالص

                                                   
1-  PAR 
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 هاي مدیریتی مانند تغییردالیل افزایش راندمان مصرف تشعشع در اثر اعمال روش )2002( به اعتقاد بهشتی و همکاران
باالتر و در نتیجه تولید  راندمان مصرف تشعشع دالیل ایشان. استشده  میزان تشعشع فعال فتوسنتزي جذبآرایش کاشت، افزایش 

کاهش  و علت توزیع بهتر جریان فتوسنتزي در طول کانوپی، فتوسنتز ناخالص بیشتربهرا بیوماس بیشتر در آرایش کاشت مربع 
  .عنوان کردند تنفس

و کشت خالص دوگانه و در کلزا و لوبیا در  کشت مخلوط و کشت خالص ، راندمان مصرف تشعشع در ذرت در در این آزمایش
راندمان مصرف  )2002(که در مطالعه تسوبو و والکر در حالی، )7و  6هاي جدول(اري نشان نداد د، تفاوت معنیکشت مخلوطانواع 

  .درصد افزایش یافت12کشتی لوبیا، تکدوگانه با ذرت نسبت به  چندکشتیدر لوبیا در  تشعشع
در   زمینی نتیجه گرفتند که راندمان مصرف تشعشعروي چندکشتی ذرت و بادامبر در آزمایش خود  )2006( آوال و همکاران

در این بررسی، راندمان مصرف تشعشع بر . آن بود کشت خالصدرصد بیش از مقدار این شاخص در 75کشت مخلوط زمینی در بادام
   ). 3و  2هاي جدول(هاي کشت بود س عملکرد بیولوژیک و دانه در ذرت بیشتر از مقدار این شاخص در لوبیا در تمامی ترکیباسا

سینکلر و هوري، (بود هاي تشعشع متفاوت، در ذرت بیش از سویا ها، راندمان مصرف تشعشع تحت شدتدر برخی بررسی
. در ذرت با آناتومی و بیوشیمی گیاهان چهارکربنه در ارتباط استمصرف تشعشع ن یش راندماااین محققان معتقدند که افز ).1989

توانند هاي روغنی میین بیشتر در دانهئروتتولید پن و ژرفته براي جذب همزیستی نیتروکاریشان ادعا کردند که میزان انرژي بها
  . کربنه باشدداراي مسیر فتوسنتزي سهغالت  هايگونه دالیلی براي کاهش راندمان مصرف تشعشع در سویا در مقایسه با

  
  راندمان مصرف تشعشع در تیمارها. 2-2

عملکرد بیولوژیک  سذرت، بیشترین مقدار راندمان مصرف تشعشع بر اساکشت خالص دوگانه و  کشت مخلوطبر مبناي نتایج، 
کشت و  کشت خالص سایر انواع ترکیبات کشت در و  بین آنها (P<0.01)داري هاي معنیکه تفاوتنحويو دانه را نشان دادند به

 ).9و  8هاي شکل(وجود داشت  مخلوط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  ).2008-9و  2007- 8میانگین دوسال ( راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک در تیمارها )8( شکل
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  ).2008-9و  2007- 8میانگین دوسال (ه در تیمارها راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد دان )9(شکل 
  
  

و  8هاي شکل(لوبیا و کلزا کشت خالص ذرت در مقایسه با  کشت خالص رسد که برتري راندمان مصرف تشعشع در نظر میبه
  . بود) چهارکربنه(دلیل مسیر فتوسنتزي ذرت به) 9

گالو و همکاران، ( اندهاي مختلف گیاهی تأکید کردهدر گونه عبرخی از محققان بر وجود مقادیر متفاوت راندمان مصرف تشعش
ندم اظهار داشتند در گ هاي بهبود ژنتیکی راندمان مصرف تشعشعدر بررسی خود بر روي روش) 2000( رینولدز و همکاران. )1993

موجب  نمایند که این امرمی آنهاي همراه در ساخت آنزیم رابیسکو و سایر آنزیم کمتري گذاريسرمایه ،کربنهکه گیاهان چهار
  .در پی دارد کربنهسههاي  گونهرا نسبت به در آنها  راندمان مصرف تشعشع بهبوددر این گیاهان شده و  نوريکاهش میزان تنفس 

اما  ؛لوبیا و کلزا برتري نشان داد خالص هايکشتنسبت به دوگانه  کشت مخلوطدر این آزمایش، راندمان مصرف تشعشع در 
کشتی ذرت تک در تشعشعراندمان مصرف ). 9و  8هاي شکل(داري مشاهده نشد ذرت این تفاوت معنیکشت خالص ن آن و بی

  ).2005تسوبو و همکاران، (لوبیا و ذرت بود  چندکشتیبیشتر از 
و عملکرد سویا و گندم انجام گرفت، راندمان مصرف تشعشع براي تولید ماده خشک  کشت مخلوط یک بررسی که بر روي در 

نیز به نتایج مشابهی در این ) 1993(فوکی  ).2004کاویگلیا و همکاران، (آنها بود  کشت خالصبیش از آن در کشت مخلوط در 
کشت ، اما )7شکل (براي راندمان جذب تشعشع وجود نداشت کشت مخلوط داري بین انواع اگرچه تفاوت معنی. زمینه دست یافتند

توان این امر را می). 9و  8هاي شکل(یی بیشتري براي تولید ماده خشک مصرف نمود آبا کارده را دوگانه، تشعشع جذب شمخلوط 
ناشی کشت مخلوط تر گیاهان در این  نسبت داد که از دوره رشد کوتاهدوگانه کشت مخلوط به کاهش تشعشع جذب شده در 

 تسوبو و همکاران). 5جدول (یگر براي این موضوع است دوگانه، دلیل دکشت مخلوط عملکرد بیشتر در البته ). 5جدول (شود  می
کشتی تک کشتی بود ولی راندمان مصرف تشعشعبیشتر از تک تشعشعذرت و لوبیا جذب  چندکشتیبیان داشتند که در ) 2005(

  .بود چندکشتیذرت بیشتر از 
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  وري تشعشعبهره .3
  ها در تیمارهاوري تشعشع گونهبهره. 3-1

در این شد و  مشاهدهدوگانه کشت مخلوط و کشت خالص وري تشعشع براي ذرت در ترین میزان بهرهدر بین تیمارها، بیش
 ). 9و  8هاي جدول(وجود داشت   (P<0.01)دار ، تفاوت معنیتأخیري کشت مخلوط و انواع  کشت خالص بین مورد، 

 
  

  

کشت مخلوط مقدار این شاخص در برابر 5/2کشت خالص ر تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک و دانه در ذرت د وريبهره
، )7معادله (شود مصرف تشعشع حاصل می ضرب راندمان جذب و راندمان لصوري تشعشع از حااز آنجا که بهره. بود تأخیري

ي کشت هادوگانه در مقایسه با سایر انواع ترکیبکشت مخلوط و کشت خالص وري تشعشع در ذرت در بنابراین افزایش بهره
دوگانه  کشت مخلوط و کشت خالص مصرف تشعشع در ذرت در راندمان افزایش راندمان جذب تشعشع و  دلیل ، به)9و  8جدول (

  ).7و  6و  3هاي جدول(باشد می
 ،)8جدول (هاي کشت در مقایسه با لوبیا لوژیک در کلزا در تمامی ترکیبوري تشعشع بر اساس عملکرد بیوالبته افزایش بهره

ملکرد بیولوژیک در کلزا در این مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک بر اساس عراندمان جذب تشعشع و راندمان از افزایش 
 .ناشی شده است) 6و  3هاي جدول(هاي کشت در مقایسه با لوبیا ترکیب

ن دلیل برتري راندمابه عمدتاً) 9و  8هاي جدول(هاي کشت در مقایسه با لوبیا وري تشعشع در ذرت در همه ترکیببرتري بهره
وري تشعشع در ذرت در افزایش بهره ).7و  6هاي جدول(هاي کشت در مقایسه با لوبیا بود مصرف تشعشع در ذرت در آن ترکیب

جذب تشعشع راندمان از افزایش ) 9و  8هاي جدول(تأخیري کشت مخلوط دوگانه در مقایسه با انواع  کشت مخلوطو  کشت خالص

  در تیمارها) ولگرم بر مگاژ(ها وري تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک گونهبهره )8(جدول 
 ).2008-9و  2007- 8میانگین دو سال (

  ذرت  لوبیا  کلزا  ترکیب کشت
37/0  کشت خالص  a 15/0  a 84/0  a 

13/0 -  کشت مخلوط دوگانه  a 94/0  a 
32/0  ايدومرحله تأخیريکشت مخلوط   a 09/0  a 32/0  b 
33/0  ايمرحلهسه تأخیريکشت مخلوط   a 06/0  a 38/0  b 

   . (P≤0.01)دار هستند ستون با حداقل یک حرف مشترك، فاقد تفاوت معنی هاي هرمیانگین
  

در تیمارها ) گرم بر مگاژول(ها وري تشعشع بر اساس عملکرد دانه گونهبهره )9(جدول 
 ).2008-9و  2007- 8میانگین دو سال (
  ذرت  لوبیا  کلزا  ترکیب کشت
08/0  کشت خالص  a 08/0  a 24/0  a 

08/0 -  هکشت مخلوط دوگان  a 27/0  a 
05/0  ايدومرحله تأخیريکشت مخلوط   a 04/0  a 09/0  b 
05/0  ايمرحلهسه تأخیريکشت مخلوط   a 02/0  a 10/0  b 

   . (P≤0.01)دار هستند هاي هر ستون با حداقل یک حرف مشترك، فاقد تفاوت معنیمیانگین
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وري معتقدند که بهره) 2008(ژانگ و همکاران ). 7و  6و  3ها ي جدول( یاهان ناشی شدراندمان مصرف تشعشع در ذرت در آن گو 
 . مصرف تشعشع  یا هر دوي آنها بهبود یابدراندمان جذب تشعشع، راندمان تواند با افزایش می

 29/1تا  56/0کرد بیولوژیک را در سویا در مقیاس فصل وري تشعشع بر اساس عملمیزان بهره )2004(کاویگلیا و همکاران 
 62/1تا  35/1ترتیب آنها این مقادیر را براي گندم به. گرم بر مگاژول تعیین نمودند 65/0تا  30/0گرم بر مگاژول و در مقیاس سال 

تا  25/0ویا در مقیاس فصل س بر اساس عملکرد دانه براي را وري تشعشعایشان میزان بهره. محاسبه کردند 65/0تا  57/0و 
تا  42/0ترتیب  آنها این مقادیر را براي گندم به. گرم بر مگاژول تعیین نمودند 15/0تا  13/0گرم بر مگاژول و در مقیاس سال 29/0
  . محاسبه نمودند 18/0تا  17/0و  44/0

  
  وري تشعشع در تیمارهابهره. 3-2

کشت در کشت مخلوط شع بر اساس عملکرد بیولوژیک و دانه در بین تیمارهاي وري تشعناي نتایج، بیشترین میزان بهرهببر م
و  84/0ترتیب به نیز در ذرتکشت خالص دست آمد و در بین تیمارهاي به) گرم بر مگاژول25/0و  86/0ترتیب به(دوگانه  مخلوط

نها و سایر انواع ترکیبات کشت وجود داشت بین آ (P<0.01)داري هاي معنیتفاوتکه نحويبه ،دست آمدبه گرم بر مگاژول24/0
  ).11و  10هاي شکل(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  ).2008-9و  2007- 8میانگین دو سال (وري تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک در تیمارها بهره )10(شکل 
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  ).2008- 9و  2007- 8میانگین دو سال (وري تشعشع بر اساس عملکرد دانه در تیمارها بهره )11(شکل 

  
  

دلیل  به) 10شکل (کشت خالص ذرت نسبت به انواع کشت خالص وري تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک در برتري بهره
وري تشعشع بر اساس برتري بهره). 8شکل (ذرت بود  کشت خالصافزایش راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک در 

دوگانه در مقایسه با سایر  کشت مخلوطکلزا و لوبیا و در کشت خالص ذرت در مقایسه با  شت خالصکعملکرد بیولوژیک و دانه در 
این تیمارها در تواند با افزایش راندمان مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک و دانه در می) 11شکل( کشت مخلوطانواع 

 ).9و  8هاي شکل(ارتباط باشد 

  
  هاشاخص. 5
 ي زمین نسبت برابر. 5-1  

کشت نسبت به تیمارهاي  کشت مخلوط گیري شده مصرف منابع، ترکیبات نتایج نشان داد که در همه پارامترهاي اندازه
  ). 5جدول(ر عملکرد بیشتري تولید کرد و در نهایت مقدا) 10جدول ( (LER>1) نداز زمین به نحو کارامدتري استفاده کردخالص 
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یی استفاده از منابع بیولوژیک نظیر تشعشع، آنسبت برابري زمین، ارزیابی صحیحی از کار )2006( به اعتقاد قش و همکاران
 ،معنی است که در چندکشتیبدین ،شودکه نسبت برابري زمین بیشتر از یک میزمانی. عناصر غذایی و بارندگی در چندکشتی است

در برخی  ).1989واندرمیر، ( اي استگونهاي بیش از رقابت بینگونهدهد تسهیل بینارد و این موضوع نشان میسود مثبت وجود د
خسروي، (زعفران و زیره سیاه  ،)2006قش و همکاران، ( سویا و سورگومکشت مخلوط شامل کشت مخلوط مطالعات بر روي 

  . تأیید گردید کشت مخلوط  يرحاسبه نسبت برابري زمین، برت، پس از م)2007گونز و همکاران، (و گندم با نخود ) 2006
  
  RVT)1( نسبی ارزش مجموع .4-2

در   ).12شکل ( (RVT>1)داشتند  کشتیچندکشتی مزیت اقتصادي بیشتري نسبت به انواع تکترکیبات بر اساس نتایج، 
با ) ≥05/0P(داري دارا بود و از این نظر تفاوت معنی باالترین مقدار مجموع ارزش نسبی را 94/1چندکشتی دوگانه با  ،این میان

  .اي تأخیري نشان داد مرحلهچندکشتی سه

                                                   
1-  Relative Value Total 

 ).2008- 9و  2007-8میانگین دو سال (تیمارهاي کشت مخلوط   نسبت برابري زمین در )10(جدول 

  صفت
  ترکیب کشت مخلوط

  کشت مخلوط   کشت مخلوط دوگانه
  ايدو مرحله تأخیري

  کشت مخلوط 
  ايمرحلهسه تأخیري

17/2  راندمان جذب تشعشع  a 72/2  a 68/2  a 
  راندمان مصرف تشعشع

15/2  )بر اساس عملکرد بیولوژیک(  a 16/2  a 21/2  a 

  راندمان مصرف تشعشع
28/2  )بر اساس عملکرد دانه(  a 89/1  a 75/1  a 

  وري تشعشعبهره
92/1  )بر اساس عملکرد بیولوژیک(  a 01/2   a 79/1  a 

  وري تشعشعبهره
90/1  )بر اساس عملکرد دانه(  a 66/1  a 34/1  b 

 .(P≤0.05)هستند دار هاي هر ستون با حداقل یک حرف مشترك، فاقد تفاوت معنیمیانگین
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  .      )2008- 9و  2007-8میانگین دو سال ( کشت مخلوط مجموع ارزش نسبی در تیمارهاي  )12(شکل 
  

چندکشتی نسبت به  ،ه انجام داد، از نظر این شاخصزعفران و زیره سیا بر روي چندکشتی) 2006(در بررسی که خسروي 
چندکشتی زعفران با غالت، حبوبات و گیاهان دارویی را مورد بررسی قرار ، )1388(کوچکی و همکاران  .کشتی برتري نشان دادتک

حاظ مجموع ارزش زعفران با سایر گیاهان زراعی از لچندکشتی  اقتصاديمزیت شان،  و بر اساس نتایجدادند و مشاهده نمودند 
زعفران با بررسی نامبردگان در چندکشتی در  RVT مقادیر. دست آمدبهدانه و زنیان  زعفران با سیاهچندکشتی در  تنها ،نسبی
  .بود 16/2و  85/1ترتیب  دانه و زنیان بهسیاه

 

  گیرينتیجه
ن مقدار و کمتریتأخیري کشت مخلوط ت در کلزا در ترکیبا ،هاي گیاهیونهبیشترین میزان راندمان جذب تشعشع در بین گ

وري تشعشع مصرف تشعشع و بهرهراندمان در بین تیمارها، حداکثر . لوبیا مشاهده شد کشت خالصدر این شاخص در بین تیمارها، 
سیر توان به ماین نتیجه را می .دوگانه حاصل شد کشت مخلوطو  ذرتکشت خالص بر اساس عملکرد بیولوژیک و دانه در 

نسبت برابري زمین در تمام پارامترها  .بت داددوگانه نسکشت مخلوط لوبیا و ذرت در  و همزیستی) چهارکربنه(تزي ذرت فتوسن
مجموع ارزش  نتایج همچنین،. بودندکشت خالص مدتر از تیمارهاي آکار ،کشت مخلوطترکیبات  دادبیشتر از یک بود که نشان 

 . سودمندتر بودند ،کشت خالصسبت به تیمارهاي ن کشت مخلوط نسبی نشان داد که همه ترکیبات 
، )هاانبی فراوان در بین ردیفهاي جاندازي و نیز تولید شاخهسایهنظیر (کلزا بر روي گیاهان همراه  با درنظرگرفتن اثرات منفی

و رشد  سبز شدنبراي ي کمتري هاحرارت استفاده کنیم که نیاز به درجهکلزا  هایی در ترکیب بابهتر است از گونهرسد که نظر میبه
منظور کاهش اثرات ها بههمچنین اگر مرحله رشد بعدي کلزا همزمان با گیاه همراه باشد، تغییر در فاصله بین ردیف .دارند
و ند شوکشت مخلوط هایی است که بعد از برداشت کلزا وارد تفاده از گونهپیشنهاد دیگر، اس. اندازي نیز باید در نظر گرفته شود سایه

از  ،هاي بزرگتر استفاده از کرت. دوره رشد کوتاهی داشته باشند تا مرحله رسیدن آنها با کاهش دماي انتهاي پاییز برخورد نکند
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هاي مختلف بر روي یکدیگر وجود خواهد داشت و گونه تأثیرجمله سایر پیشنهادات است زیرا به این ترتیب فضاي بیشتري براي 
  .وجود داردهاي بیشتري به حاشیه فردیامکان اختصاص  ضمناً
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