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   چكيده

خشكسالي نيز به كرات اتفاق افتاده و باعث كمبود آب در بخشهاي  در اكثر نقاط كشور، در ايران به رغم حاكم بودن شرايط خشكي      
مختلف مصرف از جمله كشاورزي مي گردد با توجه به اينكه در شرايط خشكسالي ميزان منابع آبي محدود مي باشد بهتر است كه از 

مانند كشت مخلوط تا ضمن صرفه جويي در مصرف آب  شندهايي از كشت استفاده شود كه كارايي مصرف آب بااليي داشته با سيستم
   در تير ماه  در اين آزمايش افزايش راندمان مصرف آب در سيستم كشت مخلوط شبدربرسيم و ارزن .عملكرد باالتري نيز حاصل شود

مخلوط ارزن وشبدر برسيم تيمارهاي آزمايش شامل نسبتهاي مختلف بذر . در مزرعه اي در جنوب شهركرد مورد بررسي قرار گرفت1386
 -0ارزن و%75شبدربرسيم  -%25  ارزن ،% 50شبدربرسيم-%50ارزن ، %25شبدربرسيم  -%75، ارزن 0شبدربرسيم-%100ارزن:تيمار 5 شامل

قرار  كشتتكرار مورد  3سانتيمتري در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 30بودند كه به روش كشت درهم روي خط% 100شبدربرسيم
 نتايج نشان داد از نظركارايي مصرف آب اختالف معني.ند خشك مورد ارزيابي قرار گرفتو  علوفه تر عملكرد، راندمان مصرف آب .ندتگرف

كيلوگرم در متر مكعب بيشترين كارايي 0/ 667با ميانگين % 50شبدربرسيم% 50تيمار ارزن وجود دارد ودرصد  5در سطح تيمارها بين داري
بيشترين و كمترين علوفه . كيلوگرم در متر مكعب كمترين كارايي مصرف آب را داشت 455/0در خالص با ميانگين مصرف آب و تيمارشب

اين نتايج .حاصل شدتن در هكتار  5/3و 5با حدود  % 100شبدربرسيم -0و وارزن %50شبدربرسيم% 50ارزن از تيمارهاي خشك به ترتيب
ت دوم يا كشت تابستانه يا تاخيري با راندمان مصرف آب باالتر و عملكرد علوفه بيشتر نشان داد از سيستم كشت مخلوط مي توان در كش

  .   ،در شرايط كم آبي استفاده كرد
        .كارايي مصرف آبكشت مخلوط، ارزن، شبدربرسيم، عملكرد،  :كليديواژگان  

   مقدمه
شده است كه يكي از صفات وابسته به عملكرد  حاصل نسبت ميزان تجمع ماده خشك بر آب مصرف(WUE)كارايي مصرف آب     

اين صفت توانايي گياه را در مقابله با .محسوب مي شود مطلوب است كه بهبود آن به ويژه در محيط هاي كم آب،به عنوان يك صفت
عملكرد  مي تواند به حفظ يا حتي افزايشWUE وقتي منابع آب محدود است بهبود).1987فرانك وهمكاران(تنش آب نشان مي دهد

گيرد يعني كارايي مصرف آب در اين سيستم باالست  به  در كشت مخلوط آب به طور كارآمدتري مورد استفاده قرار مي.كمك نمايد
در كشت مخلوط گياه از ميزان آبي كه در ). 1370ستوهيان و مظاهريان(همين خاطر اين كشت در نواحي  خشك بيشتر معمول است 

شود، بهتر استفاده مي كند  تواند جذب كند و از دسترس گياه خارج مي وده و نميكشت خالص قابل استفاده نب
گونه هاي مختلف ارزن به دليل كوتاه بودن فصل رشد و داشتن  برخي خصويات ويژه ،در ) 1373كوچكي و قربانيو1370ستوهيان(

است كه داراي  اي يكساله بهاره  ياهي علوفهشبدر برسيم گ )1374كاظمي اربط(هان ديگر به آب كمتري نياز دارد مقايسه با گيا
كه در نزديكي سطح قرار گرفته و به اعماق  استهاي ضخيم و عميق با انشعابات كم زيرزميني است و ريشه هاي ارزن  افشان  ريشه

كرده و از  ها از حجم بيشتري از خاك استفاده شود كه ريشه مخلوط اين دو گياه، باعث ميدر نتيجه كشت  نفوذ نمي كندخاك 



 
از اين نظر كشت مخلوط ارزن و شبدر برسيم به لحاظ كارايي ،بتوانند از آب و مواد غذايي سود ببرند خاك عمق قسمتهاي مختلف

در كشت مي تواند حايز اهميت باشد اين تحقيق با هدف بررسي كارايي مصرف آب  مصرف آب وعملكرد بيشتر نسبت به تك كشتي
   .ه عنوان كشت دوم اجرا شدمخلوط شبدر برسيم وارزن ب

  ها مواد و روش
و ارزن معمولي   (Trifolium alexandrinum)دراين آزمايش افزايش راندمان مصرف آب در كشت مخلوط  علوفة شبدر برسيم  

(Panicum milisceum) ين ا .بررسي شد )مطابق با برداشت جو در منطقه(1386تاريخ تيرماه در اي در جنوب شهركرد  در مزرعه
% 100ارزن  :1تيمار : شامل  كه تيمارها به ترتيبتيمار انجام شد15تيمار مجموعاً  5تكرار و  3طرح در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با 

ـ شبدر برسيم % 25ارزن  :4،  تيمار %50ـ شبدر برسيم % 50ارزن  - :3، تيمار %25ـ شبدر برسيم % 75زن ار  :2، تيمار 0ـ شبدر برسيم 
طرف  در دو كهسانتيمتري بود  60كاشت روي پشته هاي .متر بود 5در3ابعاد كرتها . بودند%100ـ شبدر برسيم  0ارزن  :5يمار ،  ت 75%

استفاده محلي و رقم رقم ارزن مورد. ت مخلوط درهم بودروش كاشت به صور.شدسانتي متر انجام 30 به فاصله تقريبي پشته
شبدربرسيم بر اساس كرتهاي تك  kg/ h 45ارزن و kg/ h 100ار بذر مصرفي به ترتيب مقد.شبدربرسيم موسوم به توليدي كرج بود
روز يكبار انجام شد و با ميزان تقريبي   8آبياري ابتدا هر .هاي متفاوت اين مقادير اعمال شدكشتي بود كه در ساير تيمارها نسبت

چين برداري يك نوبت و براساس اوايل . مرداد ماه آغازشديادداشت برداري وثبت عملكرد از . انجام شد هكتارمتر مكعب در 7500
صفات مورد اندازه . در مجموع يك چين برداشت انجام شد.اولين گونه اي كه گلدهي داشت انجام شد) درصد10- 25حدود(گلدهي 

راندمان مصرف جهت محاسبه )  BC= و شبدربرسيم M= ارزن. (راندمان مصرف آب، عملكردعلوفه تر و خشك  بودند: گيري شامل
ها و  جهت تجزيه واريانس داده SASافزار آماري  از نرم. شدماده خشك توليد شده در هر تيمار بر ميزان آب مصرفي تقسيم ،آب 

 .درصد انجام شد5مقايسه ميانگين ها با آزمون  چند دامنه دانكن در سطح .مقايسه ميانگين آنها مورد استفاده قرار گرفت 

  نتايج و بحث
 05/0از نظركارايي مصرف آب در سطحتيمارهاي مختلف بين ) بلوكهاي كامل تصادفي ( بر اساس نتايج تجزيه واريانس ساده 

كيلوگرم در متر مكعب بيشترين كارايي  0/ 667با ميانگين  درصد50شبدربرسيم 50تيمار ارزن داري وجود دارد و اختالف معني
همانطور كه از نتايج  .كيلوگرم در متر مكعب كمترين كارايي مصرف آب را داشت 455/0مصرف آب و تيمارشبدر خالص با ميانگين 

آزمايش مشخص شد كشت مخلوط نسبت به كشت خالص كارايي مصرف آب باالتري دارد  اين به دليل سيستم ريشه اي متفاوت دو 
يرد وعملكرد افزايش يابد كه همين گ جذب آب و مواد غذايي صورت ،گياه است كه سبب مي شود كه از حجم بيشتري از خاك

كارايي مصرف آب مي شود در ضمن در كشت مخلوط ارزن و شبدربرسيم به دليل اختالف ارتفاع دو  بهبودافزايش عملكرد باعث 
و  همچنين ارسالن. گياه و سايه اندازي ارزن بر شبدر برسيم باعث كاهش تبخير و تعرق ودر نتيجه  كارايي مصرف آب باالتر مي شود

خشك  اي در شرايط ديمكاري نيمه در ارزيابي مصرف آب و توزيع ريشه كشت مخلوط جو ـ ماشك علوفه نيز )1996(كوردالي 
  .مخلوط بهتر بود كشت سوريه مالحظه كردند كه كارايي مصرف آب در

  
   كلي گيري نتيجه

كاهش دوره رشد در مصرف آب صرفه جويي شود بهتر در زماني كه به دليل كمبود آب اقدام به كشت تاخيري مي كنيم تا به دليل   
با توجه به اينكه ميزان مصرف .د  به جاي كشت خالص استفاده شوداست از سيستم كشت مخلوط كه داراي عملكرد باالتري هستن

ب باالتردر آب در  كشت مخلوط و خالص يكسان بود كشت مخلوط شبدربرسيم و ارزن به دليل توليد علوفه بيشتر ،راندمان مصرف آ
  .دخشكسالي براي كاهش خسارت به دامپروران و كشاورزان توصيه مي شونرمال وشرايط 
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  مقايسه ميانگين عملكرد علوفه خشك، تر و كارايي مصرف آب: 1جدول  
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 kg/m3كارايي مصرف آب ton/haعملكرد خشك  ton / haعملكرد تر  تيمار

1  ab*437/14  abc195/4  559/0  abc 

2 ab467/13  bc821/3  bc509/0  

3 a480/15  a991/4  a667/0  

4 a037/16  ab871/4  ab649/0  

5  b435/12  c538/3  c455/0  

  .در هر ستون حروف مشترك به منزله عدم معني دار بودن در سطح آماري مورد تجزيه مي باشد* 6
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Abstract 
      Iran is one of region with arid and semi arid condition. Aridity occures for many years and 
deficit of water is visiable for agriclture and others parts. In aridity condition application of cultures 
systems such as intercropping that have heigh water use efficiency(WUE) are effective for crop 
production. WUE and forage yields of millet and berseem clover in intercropping were investigated 
after barley in Shahrekord region in July2007. Experimental treatments were different rates of 
millet and berseem clover in mixed seed.Treatments were : BC0M100, BC25M75, 
BC50M50,BC75M25 and BC100M0. Seed rates were planted in mixed intercropping on 30cm rows 
of RCBD design with 3 replications. WUE, dry and fresh forage yields were  measured and 
analyzed. Heighest and lowest WUE and dry forage were  obtained with 0.668 kg/m3 , 4.991ton/ha 
and 0.455 kg/m3 , 3.538ton/ha from BC50M50 and BC100M0 respectively. These resultes showed 
that intercropping millet and berseem clover in double cropping system followed heigher WUE and 
forage yield production. 
 
Keywords: Mix intercropping, Berseem clover, Millet, Forage yield, WUE 
 
 

 

 

 


