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چکیده
کشت مخلوط گیاهان علوفهای راهکاری برای دسترسی به عملکرد مطلوب و افزایش تولید در مناطقی با مشکل کمبود آب است .این آزمایش در
مزرعه تحقیقاتی در شهرستان اشکذر ،بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .هدف اصلی در این
بررسی ،ارزیابی کشت مخلوط دو گیاه ارزن و گوار در بهبود شاخصهای فیزیولوژیک و عملکرد علوفه بود .در این آزمایش عامل اصلی فواصل آبیاری
در سه سطح شامل آبیاری در زمان تخلیه  70 ،60و  80درصد ظرفیت زراعی و عامل فرعی آرایش کشت شامل سه سطح کشت خالص ارزن و گوار
و کشت مخلوط دو گونه بود .کشت مخلوط به صورت ردیفی و به صورت جایگزینی اجرا شد .نتایج نشان داد که با تاخیر در آبیاری میزان نشت یونی
روند افزایشی و محتوای نسبی آب برگ روند کاهشی داشت .بیشترین محتوای رطوبت نسبی برگ در کشت مخلوط ( 70/3و  78/4درصد) و کمترین
محتوای رطوبت نسبی برگ در کشت خالص ارزن و گوار به ترتیب  61/4و  72/5درصد بهدست آمد .بیشترین و کمترین شاخص کلروفیل به ترتیب
در تیمارهای آبیاری در تخلیه  60و  80درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد .در فواصل مختلف آبیاری ،استفاده از کشت مخلوط ارزن و گوار سبب
افزایش محتوای قند محلول و پرولین نسبت به کشت خالص آنها گردید .بنابراین ،در همه سطوح آبیاری ،بیشترین عملکرد علوفه در کشت مخلوط
دو گیاه به دست آمد .از آنجایی که کشت مخلوط موجب بهبود شاخصهای فیزیولوژیکی گوار و ارزن گردیده است ،بنابراین بهبود رشد و عملکرد
علوفه دور از انتظار نیست .در مجموع میتوان نتیجهگیری کرد که کشت مخلوط ارزن با گوار میتواند تاثیر منفی تنش خشکی را بهطور قابل
مالحظهای کاهش داده و به عنوان یک راهکار مدیریتی در شرایط تنش خشکی مطرح باشد.
واژگان کلیدی :پروتئین ،پرولین ،عملکرد علوفه ،قند محلول

مقدمه
آب مهمترین عامل در بخش کشاورزی میباشد و مدیریت
استفاده بهینه آن از اهمّیت بسیار باالیی برخوردار است.
بیشک دستیابی به توسعة پایدار در زمینه کشاورزی بدون
جلوگیری از هدر رفت آب و بهرهمندی از فنآوریهای جدید
امکان پذیر نیست ] .[5تنش خشکی یکی از مهمترین
بازدارندههای تولید گیاهان در بسیاری از مناطق خشک و
نیمهخشک جهان به شمار میرود ] .[25هرچند مشخص

نیست که تحت شرایط تنش ،کدام عوامل نقش مهمتری در
بازدارندگی رشد و فعالیتهای فیزیولوژیک دارند.
از سوی دیگر عوامل متعدّدی سبب ایجاد تحمّل گیاهان
به تنش خشکی و تغییر در مکانیسمهای فیزیولوژیکی،
بیوشیمیایی و تعادل هورمونی میشود ] .[20تجمّع
اسمولیتهای سازگار از جمله قندهای محلول و پرولین در
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گیاهان میتواند سبب تنظیم اسمزی و حفظ رطوبت برگ
تحت شرایط تنشهای محیطی شود ].[3
اصالح خاکهای شور و بهبود شیوههای آبیاری از جمله
روشهای مدیریتی در خاکهای مناطق خشک و نیمه-
خشک میباشد که به علت گرانی و مقطعیبودن به آسانی
قابل استفاده نیستند ] .[29بنابراین ،شناسایی و معرفی
گونههای گیاهی متحمّ ل به خشکی و سازگار با شرایط هر
منطقه از اهمّیت خاصی برخوردار است ] .[12برای تولید
علوفه با کیفیت در مناطق خشک و نیمهخشک ،مدیریت
صحیح گیاهان علوفهای و شناسایی گیاهان متحمّل،
ضروری است ].[18
گوار گیاهی علوفهای و متعلق به خانوادة بقوالت است.
گوار در گسترة وسیعی از انواع خاک و آب و هوای خشک تا
نیمهخشک قابلیّت کشت را دارد .این گیاه میتواند در
شرایط آب و هوای گرم در برابر کم آبی و شوری باال مقاومت
داشته باشد .گوار از سایر لگومها تحمل باالتری به تنش
شوری و خشکی دارد ] .[31ارزن گیاهی یکساله و سازگار
به مناطق گرم و خشک است .ارزن مقاومت خوبی نسبت به
کم آبی داشته و قابلیت خوبی برای تولید علوفه و دانه در
مناطق خشک دارد .دوره رشد ارزن سریع و توانایی رشد در
محیطهای خشک ،بایر و نسبتا سخت را هم دارد ].[6
کشت مخلوط بهعنوان نمونهای از نظام کشاورزی پایدار،
اهدافی هم چون ایجاد تعادل اکولوژیک ،بهرهوری بیشتر و
افزایش کمی و کیفی محصول را دنبال میکند ] .[17اخیرا
توجه زیادی به افزایش تنوّع سامانههای تولیدی با افزودن
تعداد گونههای گیاهی برای به حداکثر رساندن کارآیی
استفاده از منابع در مقایسه با نظامهای تککشتی شده است
] .[9از اهداف کشت مخلوط ،تکمیل ویژگیهای برتر دو
گونه و در نتیجه تولید علوفه کاملتری نسبت به کشت
خالص است ] .[1در شرایط تنشهای محیطی از جمله
خشکی و شوری ،کشت مخلوط نسبت به کشت خالص
دارای مزیت نسبی است و شاخصهای ک ّمی و کیفی علوفه
در کشت مخلوط با لگومها بهبود پیدا میکند ].[22
در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در مورد استفاده از
گیاهان متحمّل به شوری و خشکی برای اصالح خاکهای
مناطق خشک و نیمهخشک صورت گرفته است .با این حال
مطالعات کمی و در ارتباط با ارزیابی کشت مخلوط در

شرایط تنشهای محیطی از جمله تنش خشکی انجام شده
است .در مناطقی که با تنش خشکی و شوری و محدودیّت
تولید محصول مواجه هستند ،کاشت گیاهان متحمّل
میتواند اهمّیت زیادی داشته باشد ] .[30کشت مخلوط
گیاهان علوفهای نیز راهکاری برای تولید در اراضی مناطق
خشک و نیمهخشک میباشد ] 9و .[15
با در نظر گرفتن مشکل کمبود آب در مناطق مناطق
خشک و نیمهخشک و با توجه به این حقیقت که
سیستمهای کشت مخلوط گیاهان علوفهای ،راهکاری
مناسب برای دسترسی به عملکرد مطلوب و افزایش تولید
است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی کشت مخلوط دو گیاه
ارزن و گوار در بهبود شاخصهای فیزیولوژیک و عملکرد
علوفه انجام شد.
 -2مواد و روشها
 -1-2طراحی آزمایش و تیمارها
این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی در شهرستان اشکذر در
استان یزد با طول جغرافیایی  54درجه و  20دقیقه شرقی
و عرض جغرافیایی  31درجه و  99دقیقه شمالی و ارتفاع
 1174متر باالتر از سطح دریا ،اجرا شد.
آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .عامل اصلی
فواصل آبیاری در سه سطح آبیاری در زمان تخلیه  60درصد
ظرفیت زراعی ،آبیاری در زمان تخلیه  70درصد ظرفیت
زراعی و آبیاری در زمان تخلیه  80درصد ظرفیت زراعی و
عامل فرعی آرایش کاشت در سه سطح شامل کشت خالص
ارزن وگوار و کشت مخلوط دوگونه بود .بذر مورد نیاز ارزن
از توده های بومی منطقه و بذر گوار از مرکز تحقیقات
کشاورزی تهیه گردید.
 -2-2اجرای آزمایش
قبل از اجرای آزمایش از عمق صفر تا  30سانتیمتری خاک
نمونهبرداری انجام شد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاک تعیین شد (جدول  .)1عملیات خاکورزی اوّلیه شامل
شخم با عمق مناسب ،دیسکزدن و عملیات آمادهسازی
بستر کشت برای همه تیمارها بهصورت یکسان و در اواسط
اردیبهشت ماه انجام گرفت .به منظور تأمین فسفر و پتاسیم
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مورد نیاز گیاه ،قبل از کاشت مقدار  100کیلوگرم در هکتار
سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل به طور یکنواخت
بهصورت نواری در زیر خطوط کاشت قرار گرفت .نیتروژن
مورد نیاز گیاه از منبع کود اوره و به مقدار  150کیلوگرم در
هکتار و در سه قسمت مساوی (در مرحله گیاهچهای،
ساقهدهی و شروع گلدهی) مصرف شد.
قوه نامیه بذرها  98درصد بود و به میزان  0/5و  0/4گرم
در متر مربع به ترتیب برای ارزن و گوار استفاده شد .کاشت
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با فاصله ردیف  25سانتیمتری از هم ،در عمق 1-3
سانتیمتری با  7خط کاشت و در اوایل خرداد ماه و بهصورت
دستی بود .روش کشت مخلوط از نوع جایگزینی بود ،به
صورتی که در روی خط کاشت اول ،گیاه اول و در خط
کاشت بعدی گیاه دوم کشت گردید .بنابراین کشت مخلوط
به صورت ردیفی و از سری جایگزینی ( )50:50اجرا شد.
فاصله بین کرتهای اصلی یک متر در نظر گرفته شد.

جدول  -1نتایج ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک محل انجام آزمایش
پتاسیم

فسفر

کلسیم

(میلی گرم بر
کیلوگرم)

141

12

منیزیم

کلر

نیتروژن

سدیم

(میلی اکی واالن بر لیتر)
20

27

124

کربن آلی

(درصد)
104

تعیین مقدار آب مورد نیاز با اندازهگیری رطوبت از عمق
 30سانتیمتری خاک به روش  TDR1صورت گرفت .سپس
بر اساس ظرفیت مزرعهای خاک و با اندازهگیری آب داده
شده ،میزان آب مورد نیاز تعیین شد .نخستین آبیاری بعد
از کاشت انجام شد .بعد از اطمینان از استقرار گیاه،
آبیاریهای بعدی طبق تیمارهای آزمایشی صورت گرفت.
در طول فصل رشد ،آبیاری براساس تخلیه رطوبتی 70، 60
و 80درصد از ظرفیت زراعی خاک انجام شد.
 -2-3اندازهگیری صفات
تعیین صفات فیزیولوژیکی در مرحله  50درصد گلدهی
انجام گرفت .جهت اندازهگیری محتوای نسبی آب برگها،
اول صبح و قبل از طلوع آفتاب از هر تیمار سه برگ کامل
جوان و شاداب انتخاب و توسط قیچی قطعاتی تقریبا به یک
اندازه از برگ جدا و وزن تر آنها با ترازو (دقت 0/0001
گرم) اندازهگیری شد .برای تعیین وزن آماس یافتهی برگ،
برگها در ظروف سربسته و حاوی آب مقطر در محلی
تاریک با دمای ثابت  251درجه سلسیوس به مدت 12
ساعت قرار گرفتند .سپس رطوبت سطحی برگها با کاغذ
واتمن شماره یک گرفته شد و وزن آماس محاسبه گردید.
برای اندازهگیری وزن خشک ،همان برگهای استفاده
شده به مدت  24ساعت در آون در دمای  70درجه
1- Time Domain Reflectometry

0/07

0/24

هدایت الکتریکی

بافت خاک

(دسی زیمنس بر
متر)

14/63

لوم رسی

سلسیوس قرار داده و سپس وزن شد .محتوای آب نسبی
برگها با استفاده از رابطه  1محاسبه گردید ].[34
()1

 = ((FW - DW) / (TW - DW)) × 100محتوای آب نسبی برگ

که در آن FW :وزن تازة بافت برگ DW ،وزن خشک
بافت برگ TW ،وزن آماس یافته بافت برگ است .برای
سنجش میزان نشت یونی از روش سایرام و همکاران ][27
استفاده شد.
برای اندازهگیری مقدار قندهای محلول از روش نلسون
] [21استفاده شد ،به نحویکه  0/2گرم نمونه تازه را با 5
میلیلیتر اتانول  95درصد مخلوط کرده ،بعد  5میلیلیتر
الکل  70درصد به آن اضافه شد ،سپس به مدت  10دقیقه
با دور  3500آن را سانتریفوژ کرده و سپس  0/1از این
عصاره را به  3میلیلیتر آنترون تازه اضافه گردید .در مرحله
بعد آن را به مدت  10دقیقه در حمام آب گرم قرار داده و
بعد از خنکشدن میزان جذب با استفاده از اسپکتوفتومتر
مدل  Vis 2100در طول موج  625خوانده شد.
برای اندازهگیری پرولین  0/5گرم نمونه تازه برگ را
همراه با  10میلیلیتر اسید سولفوسالیسیلیک داخل هاون
کوبیده و سپس صاف شد ] .[4مقدار دو میلیلیتر از محلول
صاف شده را با دو میلیلیتر اسید ناین هیدرین (مخلوط
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 1/25گرم ناین هیدرین در  30میلی لیتر اسید گالسیال و
 20میلی لیتر اسید فسفریک شش موالر) به مدّت یک
ساعت در حمام آب گرم  100درجه قرار داده شد .پس از
خنک شدن ،چهار میلیلیتر تولوئن اضافه شد .محلول به
دست آمده به مدت  15-20دقیقه شیکر شد .میزان جذب
را با استفاده از اسپکتوفتومتر مدل  Vis 2100در طول موج
 625نانومتر خوانده شد.
برای اندازهگیری شاخص سبزینگی ( ،)Spadاز هر بوته
 5برگ انتخاب و میزان سبزینگی با دستگاه SPAD-502
قرائت شد.
برای تعیین ارتفاع بوته 10 ،بوته در خط وسط هر کرت
به طور تصادفی انتخاب و پس از اندازهگیریهای الزم،
میانگین آنها محاسبه شد .ارتفاع ساقة اصلی هر بوته گوار
از سطح خاک تا نوک بوته و برای ارزن تا آخرین گره قابل
شمارش ،اندازهگیری شد .برای اندازهگیری عملکرد
بیولوژیکی ،از بوتههای داخل مزرعه مساحتی معادل یک
متر مربع انتخاب و برداشت شد .برای تعیین عملکرد خشک،
علوفه برداشت شده ،خرد و در آونی با دمای  75درجه
سانتیگراد به م ّدت  72ساعت نگهداری و در آخر وزن شد.
از هر واحد آزمایشی از نمونههای برگ خشک شده از
هر کرت حدود  50گرم نمونه جدا و پس از آسیاب به
آزمایشگاه منتقل و میزان نیتروژن محاسبه شد .در پایان
مقدار پروتئین بذر با ضرب درصد نیتروژن (محتوای
نیتروژن) با ضریب  6/25محاسبه شد ] 10و .[24
 -4-2آنالیز آماری
تجزیه واریانس دادهها برای صفات مختلف با نرمافزار
آماری  SASنسخه  9/1انجام گرفت .مقایسه میانگین
دادهها نیز با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال  5درصد صورت گرفت .در صورت معنیدار بودن اثر

برهمکنش ،برشدهی انجام و مقایسه میانگینها با استفاده
از رویه  L.S.Meansانجام شد.
 -3نتایج و بحث
 -1-3محتوای نسبی آب برگ و نشت یونی
تجزیه دادهها نشان داد که محتوای نسبی آب برگ و نشت
یونی بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمار آبیاری و آرایش
کشت قرار دارد .برهمکنش بین آبیاری و آرایش کشت تأثیر
معنیداری بر نشت یونی داشت ،اما نتوانست محتوای نسبی
آب برگ را تحت تأثیر قرار دهد (جدول .)2
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با تأخیر در آبیاری،
محتوای نسبی آب برگ بهطور معنیداری کاهش مییابد
(جدول  ،)3بهطوریکه بیشترین محتوای رطوبت نسبی
برگ ( 69/6درصد) در آبیاری در تخلیه  60درصد ظرفیت
زراعی و کمترین محتوای رطوبت نسبی برگ ( 67/7درصد)
در تیمار آبیاری در زمان  80درصد تخلیه ظرفیت زراعی
بهدست آمد .در مقایسه بین آرایشهای کشت ،نتایج نشان
داد که محتوای رطوبت نسبی برگ ارزن در کشت مخلوط
و گوار در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص هر کدام به
ترتیب افزایش  14/4و  8/2درصدی نشان داد (جدول .)3
از سوی دیگر تأخیر در فواصل آبیاری باعث افزایش
میزان نشت یونی شد .بهطوری که نشت یونی در فواصل
آبیاری در زمان تخلیه  70و  80درصد ظرفیت زراعی نسبت
به  60درصد ظرفیت زراعی روند افزایشی نشان داد (جدول
.)4
در آبیاری در زمان تخلیه 60و  70درصد ظرفیت زراعی،
نشت یونی در تیمار تککشتی ارزن و گوار نسبت به کشت
مخلوط آنها تفاوت معنیداری نشان نداد .اما در آبیاری در
زمان تخلیه  80درصد ظرفیت زراعی ،کشت ارزن به صورت
مخلوط ،میزان نشت یونی را نسبت به کاشت خالص ارزن
به طور معنیداری کاهش داد (جدول .)4
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) برای صفات مورد بررسی
منابع تغییرات

درجه
آزادی

محتوای
نسبی آب
برگ

نشت یونی

قند محلول

تکرار

2

0/86

ns

**11/12

0/56

ns

پرولین
2/25

ns

شاخص
کلروفیل

ارتفاع بوته

ns

ns

0/35

آبیاری

2

*15/99

**31/95

**44/07

**1514/97

**170/62

خطای اصلی

4

1/84

0/33

0/10

3/69

0/27

آرایش کشت

2

**4/81

**19/84

**4/56

**286/01

**16/97

آبیاری× آرایش
کشت

4

0/40

ns

0/466

633/188

عملکرد علوفه
7349/6

**

ns

10377/3

0/855

**

8377/7

0/001
0/016

ns

**

0/0009

**

0/119

**0/11

**2/59

**11/54

**0/92

2/788

*

1245/9

*

0/015

خطای آزمایش

12

3/40

0/17

0/22

5/93

0/25

1/111

2/9555

0/003

ضریب تغییرات
(درصد)

-

6/68

8/62

8/93

6/42

7/60

12/78

14/80

7/90

92/066

**

پروتئین

52157/2

**

ns

* ** ،و nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و عدم معنیدار

جدول  -3مقایسه میانگین سطوح مختلف آبیاری و آرایش کشت مخلوط برای محتوای نسبی آب برگ و پروتئین
تیمارهای آزمایشی

محتوای نسبی آب برگ ()%

پروتئین برگ ()%

آبیاری در زمان تخلیه  60درصد ظرفیت زراعی
آبیاری در زمان تخلیه  70درصد ظرفیت زراعی
آبیاری در زمان تخلیه  80درصد ظرفیت زراعی

69/55a
68/55b
67/67c

18/12b
24/52a
25/13a

محتوای نسبی آب برگ ()%

پروتئین برگ ()%

گیاه
ارزن
گوار

آرایش کشت
کشت خالص

c

کشت مخلوط

b

کشت خالص
کشت مخلوط

72/47b
78/41a

61/39
70/26

b

10/36

b

12/97

26/17a
27/91a

میانگینهایی دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری با آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد ندارند.

تجمّع اسمولیتهای سازگار در گیاه گوار موجب جذب
بیشتر آب از ریشه گردیده است که با تنظیم اسمزی نقش
زیادی در حفظ محتوای نسبی آب برگ بازی کرده است.
برخی از گیاهان متحمّل به تنش خشکی با تجمّع یونهای
معدنی مثل سدیم و کلر کمک به تنظیم اسمزی کرده و در
نتیجه سبب حفظ محتوای نسبی آب برگ میشوند ].[13
در واقع گیاهان برای حفظ تعادل یونی و فشار اسمزی
سلول ،یونهای سدیم و کلر را در واکوئل جای میدهند و
در مقابل یون پتاسیم و اسمولیتهای آلی را وارد سیتوزول
میکنند ] .[16آستانه سوخت و ساز در گیاهان مختلف ،به
مکانیسمهای موجود تحمّل به تنشهای محیطی بستگی
دارد ] .[32در سامانههای کشت مخلوط از طریق تغییر در
پتانسیل اسمزی خاک سبب جذب بهتر آب از خاک و

افزایش محتوای نسبی آب برگ شده است .بنابراین دور از
انتظار نیست که در سامانه کشت مخلوط میزان نشت یونی
کمتری مشاهده شود .استفاده از گیاهان متحمّل به
تنشهای محیطی در کشت مخلوط شرایط بهتری برای
رشد سایر گیاهان در شرایط تنش فراهم مینماید ].[30
 -2-3قند محلول و پرولین
تجزیه دادهها نشان داد که قند محلول و پرولین بهطور
معنیداری تحت تأثیر تیمار آبیاری و آرایش کشت قرار
میگیرد .برهمکنش بین آبیاری و آرایش کشت تأثیر
معنیداری بر قند محلول و پرولین داشت (جدول .)1با
افزایش سطح تنش خشکی میزان قندهای محلول در
گیاهان تحت بررسی افزایش یافت (جدول .)4
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ظرفیت زراعی ،کشت مخلوط ارزن و گوار منجر به افزایش
پرولین نسبت به کشت خالص آنها شد .هر چند که در زمان
تخلیه  60درصد ظرفیت زراعی تفاوت معنیداری بین
سطوح آرایش کشت مخلوط با کشت خالص وجود نداشت
(جدول .)4

در سطح آبیاری در زمان تخلیه  80درصد ظرفیت
زراعی ،بیشترین میزان قند محلول برگ مربوط به تیمار
گونههای ارزن و گوار در کشت مخلوط بود .کمترین میزان
قند محلول برگ نیز مربوط به تیمار تک کشتی بود (جدول
 .)4از سوی دیگر در آبیاری در زمان تخلیه  70و  80درصد

جدول  -4مقایسه میانگین برهمکنش سطوح مختلف آبیاری و آرایش کشت مخلوط برای نشت یونی ،قند محلول ،پرولین ،شاخص
کلروفیل ،ارتفاع بوته و عملکرد علوفه
سطوح
آبیاری

آرایش
کشت

آبیاری در
زمااااااان
تخل یه 60
درصاااااد
ظر فی ات
زراعی

کشت
خالص

66/64

نشت یونی ()%
ارزن

آبیاری در
زمااااااان
تخل یه 70
درصاااااد
ظر فی ات
زراعی
آبیاری در
زمااااااان
تخل یه 80
درصاااااد
ظر فی ات
زراعی

گوار

قند محلول

پرولین برگ

()%

)(µmol.gr-1of FW

ارزن

گوار

گوار

ارزن

شاخص کلروفیل
برگ
گوار

ارزن

a

63/83

a

2/75

a

b

3/88

7/70

a

8/91

a

39/26

کشت
مخلوط

65/72

a

63/72

a

2/91

a

4/83

a

7/93

a

9/15

a

41/03

کشت
خالص

67/70

a

64/86

a

4/57

a

6/91

a

b

10/68

a

64/76

a

5/12

a

7/27

a

11/83

a

14/06

a

66/15

a

b

5/62

b

b

11/73

14/51

b

65/16

a

6/23

a

a

13/87

a

کشت
مخلوط

66/23

کشت
خالص

70/20

کشت
مخلوط

67/23

7/91

8/60

16/21

)(cm

)(kg/ha

گوار

ارزن

گوار

ارزن

a

52/41

a

115/07

a

74/07

a

5983

a

4960

a

53/53

a

114/35

a

73/07

a

5978

a

4955a

a

37/20

a

b

99/76

b

b

5371

4800

a

a

112/13

a

5738

a

4811a

b

73/53

b

b

4757

4740

a

108/96

a

4913

a

4751a

b

27/06

a

29/34

12/41

ارتفاع بوته

عملکرد علوفه

a

38/61

b

b

23/26

b

30/33

a

28/14

a

35/13

a

a

a

63/26

72/41

55/44

68/41

a

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون و هر فواصل آبیاری اختالف معنیداری با رویه  L.S. Meansدر سطح احتمال  5درصد ندارند.

به دلیل اینکه تحت شرایط تنش شدید خشکی میزان
آب سلولی کاهش مییابد ،بنابراین تغییر در میزان قند
محلول و پرولین بخشی از پاسخ گیاه به شرایط موجود است.
در شرایطی که گیاهان با تنش خشکی مواجه شوند ،برای
حفظ کارکرد ساختارهای خود نیاز به تغییر در ترکیبات آلی
دارند که پاسخ آنها بسته به شدت تنش و نوع گیاه متفاوت
است .اگرچه پژوهشگران گزارش کردهاند که افزایش
تنشهای محیطی سبب افزایش محتوای قندهای محلول
برگ گیاهان میگردد ،اما نتایج متناقضی هم در برخی
پژوهشها به دست آمده است ] 13و .[28

نظرات مختلفی در مورد تجمّع پرولین در هنگام تنش
خشکی بیان شده است .تنش خشکی از دو طریق افزایش
بیان آنزیمهای سازنده پرولین و کاهش فعالیت آنزیمهای
تخریب کننده پرولین باعث افزایش میزان پرولین میشود
] .[23تجمّع قندهای محلول در حفظ سازوکارهایی مانند
ترمیم و جبران حجم از دست رفته سلول و آماس آن،
کاهش صدمات ناشی از رادیکالهای آزاد به سلول ،حفاظت
و ثبات آنزیمها و ساختمان غشا مهم است ] .[19در هر حال
تجمع اسمولیتهای سازگار مانند قندهای محلول و پرولین
در شرایط کشت مخلوط سبب کاهش صدمات ناشی از
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رادیکالهای آزاد به سلول ،حفاظت و ثبات آنزیمها و
پایداری ساختمان غشا میشوند ] 2و .[9
 -3-3شاخص کلروفیل برگ
تجزیه دادهها نشان داد که شاخص کلروفیل برگ بهطور
معنیداری تحت تأثیر تیمار آبیاری و آرایش کشت قرار
میگیرد .برهمکنش بین آبیاری و آرایش کشت نیز تأثیر
معنیداری بر شاخص کلروفیل برگ داشت (جدول.)1
با افزایش سطح تنش خشکی میزان شاخص کلروفیل
برگ در گیاهان تحت بررسی کاهش یافت (جدول  .)4در
آبیاری در زمان تخلیه  60و  70درصد ظرفیت زراعی،
شاخص کلروفیل برگ در تیمار تککشتی ارزن و گوار
نسبت به کشت مخلوط آنها تفاوت معنیداری نشان نداد.
اما در آبیاری در زمان تخلیه 80درصد ظرفیت زراعی،
شاخص کلروفیل برگ ارزن در کشت مخلوط و گوار در
کشت مخلوط نسبت به کشت خالص آنها به ترتیب افزایش
 20/9و  16/6درصدی نشان داد (جدول .)4
مقدار رنگدانههای فتوسنتزی برگ از شاخصهای مهمّی
است که برای اندازهگیری وضعیت فتوسنتزی و عملکرد گیاه
استفاده می شود ] .[3در این پژوهش افزایش تنش خشکی
سبب کاهش شاخص کلروفیل شد .از سوی دیگر استفاده از
کشت مخلوط تا حدودی از تجزیه و تخریب آن جلوگیری
کرد.
کاهش میزان کلروفیل تحت شرایط تنشهای محیطی
بهواسطه افزایش فعالیت آنزیمهای کلروفیالز و در نتیجه
تجزیه و تخریب کلروفیل است ] .[14گزارش مشابهی از
تاثیر منفی تنش شوری بر محتوای کلروفیل گیاه سسبانیا
موجود میباشد ] .[7در مقابل ،در تنش شدید رطوبتی
سامانه کشت مخلوط سبب بهبود سنتز محتوای کلروفیل
گیاه گردید .این موضوع نشان میدهد کشت مخلوط توان
گیاه را برای حفظ رنگدانههای فتوسنتزی برگ نسبت به
سیستم تککشتی آن افزایش میدهد .در واقع میتوان
گفت که کشت مخلوط موجب افزایش جذب و فراهمی
عناصر غذایی و در نتیجه بهبود محتوای کلروفیل شده است.
جذب بهتر عناصر غذایی از جمله نیتروژن و پتاسیم در
کشت مخلوط با گیاهان هالوفیت در شرایط تنش شوری
گزارش شده است ].[36
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 -4-3ارتفاع بوته و عملکرد علوفه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری و
آرایش کشت بر ارتفاع بوته و عملکرد علوفه در سطح 1
درصد و برهمکنش آنها در سطح  5درصد معنیدار است
(جدول  .)1مقایسه میانگین برهمکنش آبیاری و آرایش
کشت نشان داد که در آبیاری در زمان تخلیه  60درصد
ظرفیت زراعی ،ارتفاع بوته و عملکرد علوفه در تیمار
تککشتی ارزن و گوار نسبت به کشت مخلوط آنها تفاوت
معنیداری ندارند .اما در آبیاری در زمان تخلیه  70و 80
درصد ظرفیت زراعی ،ارتفاع بوته ارزن در کشت مخلوط و
گوار در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص آنها افزایش
معنیداری نشان داد (جدول  .)4در آبیاری در زمان تخلیه
 70و  80درصد ظرفیت زراعی ،عملکرد علوفه ارزن در کشت
مخلوط نسبت به کشت خالص آن به ترتیب افزایش  6/8و
 3/3درصدی نشان داد (جدول .)4
تنش خشکی باعث اختالل در بسیاری از صفات
فیزیولوژیکی مورد اندازهگیری ،شد .بنابراین ،کاهش ارتفاع
و عملکرد علوفه دور از انتظار نبود ] .[11از سوی دیگر
افزایش در میزان عملکرد علوفه در سامانههای کشت
مخلوط مشاهده شد .بررسی کشت مخلوط ارزن و گوار نشان
داد که استفاده از این گیاهان در سامانههای کشت مخلوط
میتواند یک راهکار کاربردی برای افزایش عملکرد بیوماس
در شرایط تنشهای محیطی باشد .این موضوع نشان می
دهد کشت مخلوط توان گیاه را برای بهبود صفات
فیزیولوژیکی نسبت به سیستم تککشتی آن افزایش می
دهد ].[15
نتایج مشابهی در مورد کشت مخلوط با گیاهان هالوفیت
از جمله کوشیا توسط محققان گزارش شده که نشان دهنده
بهبود عملکرد بیوماس با استفاده از سامانه کشت مخلوط در
شرایط تنش شوری است ] .[8از سوی دیگر بهبود عملکرد
در سامانههای کشت مخلوط میتواند به کمتر بودن رقابت
و همچنین اثرات مکملی بیشتر گونهها در این سامانهها
باشد ].[35
 -5-3میزان پروتئین علوفه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمار آبیاری و آرایش
کشت بر درصد پروتئین دانه اثر معنیداری داشت ،ولی
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لوبیا در شرایط تنش خشکی را سنتز پروتئینهای جدید در
.[26] شرایط تنش خشکی عنوان کردند
نتیجهگیری کلی
نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش رشد
 تاثیر منفی تنش خشکی بر کشت خالص گیاهان.میشود
 از آنجایی که کشت مخلوط ارزن و گوار در.بیشتر بود
بیشتر موارد موجب بهبود شاخصهای فیزیولوژیکی گوار و
 میتوان نتیجهگیری کرد که سامانه کشت مخلوط،ارزن شد
میتواند تاثیر منفی تنش خشکی را به طور قابل مالحظهای
.کاهش دهد
بنابراین میتوان گفت که الگوی کشت مخلوط ارزن و
گوار میتواند به عنوان یک راهکار مدیریتی در شرایط تنش
، از طرف دیگر در شرایط تنش خشکی.خشکی مطرح باشد
آرایش کشت مخلوط به دلیل ایجاد شرایط ریز اقلیمی خاص
.میتواند در بهرهبرداری از منابع بهتر عمل نماید
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Abstract
Intercropping of forage plants is considered as an effective startegy to achieve optimal yield and
increase production in areas with water shortages. A field-based split plot experiment based on a
randomized complete block design with three replications was conducted in Ashkezar research farm
with the aim of evaluating the intercropping of millet and guar in improving physiological indices
and forage yield. Irrigation intervals was considered as the main factor in three levels (irrigation at
the time of discharge of 60, 70 and 80% of field capacity) and the cropping system was considered
as the sub-factor in three levels (sole cropping of Millet, sole cropping of Guar, and intercropping of
Millet and Guar). The intercropping system was implemented as row intercropping pattern with a
replacement series design. Results showed that the amount of ionic leakage increased and the relative
content of relative water content decreased when irrigation was delayed longer. The highest relative
water content for Millet and Guar (70.3 and 78.4%, respectively) were obtained in intercropping
system and their lowest relative water content (61.4 and 72.5%, respectively) were obtained in their
sole cropping. The highest and lowest chlorophyll indices were observed in irrigation treatments at
60 and 80% of field capacity, respectively. The intercropping of Millet and Guar resulted in increased
content of soluble sugar and proline and the highest forage yield compared to their sole culture, in all
assessed irrigation intervals. Since intercropping system was shown to cause improved physiological
indices of Guar and Millet, the consequent improvement of forage growth and yield could be
expected. Overall, it can be concluded that intercropping system of Millet with Guar can significantly
reduce the impacts of drought stress and can be considered as an effective management strategy in
drought-prone areas.
Keywords: Protein, Proline, forage yield, soluble sugar

