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 چکيده

 صتور  بته  زمايشتی آ کتاهو   و نختودفرنیی  مخلتو   کشتت  هاینسبت و نیتروژن سطوح کاربرد اثر بررسی منظوربه
 اجترا  1393-94زراعتی  ستا   در کتاوو   گنبت   دانشیاه در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوريل
 هنُ در کاشت الیوی و هکتار درکیلوگرم 50 و 25 صفر  سطح: سه در خالص نیتروژن شامل بررسی مورد هایعامل گردي .
 و 67  50  33 افتزاي   مخلو  کشت کاهو درص  67 و 50  33 جايیزين مخلو  کشت نخودفرنیی  خالص کشت سطح:
 دانه تع اد بوته  در غالف تع اد ارتفاع  بر داریمعنی اثر نیتروژن و کاشت الیوی بود. کاهو خالص کشت و کاهودرص  100
 محلتو   کربوهیت را  درص   ئین پروتدرص   بوته  در غالف وزن بوته  عملکرد  دانه100وزن بوته  در دانه تع اد غالف  در
 تعت اد  امتا   بتود  نختودفرنیی  خالص کشت و جايیزين از بی  افزايشی هایتیمار در بوته ارتفاع داشت. کل عملکرد و دانه
 ختالص  و جايیزين تیمارهای در بوته در غالف وزن ودانه 100وزن بوته  در دانه تع اد غالف  در دانه تع اد بوته  در غالف
 داریمعنتی  تفتاو   صتفا   اکثتر  مورد در هکتار در نیتروژنکیلوگرم 50 و 25 مصرف تیمار دو بین بود. افزايشی از بیشتر

 بی  نخودفرنیی جایبه کاهو درص 33 جايیزين تیمار و نخودفرنیی خالص کشت تیمار در پروتئیندرص   نش . مشاه ه
 67 افزاي  و نخودفرنیی جایبه کاهو درص 67 جايیزين لو مخ تیمار در محلو  کربوهی را درص   بود. تیمارها ساير از
 جتايیزين  تیمتار  در نختودفرنیی  بوتته  عملکترد  حتا    هتر بته  بود. تیمارها ساير از بی  نخودفرنیی به کاهودرص  100 و

 گرم44/27 و 25/30 با ترتیببه نخودفرنییدرص  50 و کاهودرص  50 همچنین و نخودفرنییدرص  33 و کاهودرص  67
 بته  نستبت  عملکترد  افتزاي   افزايشتی   مخلو  کشت تیمارهای خصوصبه و تیمارها کلیه در بود. ديیر تیمارهای از بی 
 ش . مشاه ه نخودفرنیی خالص کشت

 
 جايیزين کشت محلو   کربوهی را  غالف  پروتئین درص   کليدی: هایواژه

 

   1 مقدمه
 جملته  از کشتیتک کشاورزی مشکال  اخیر هایسا  در
 هتای زمتین  تولیت   تتوان  کاه  همچنین و خاک و آب آلودگی
 بتاروری  و ثبتا   حفظ به پی  از بی  را نامحقق توجه زراعی 
 & Bedoussac) است کرده معطوف کشاورزی تولی  هاینظام

Justes, 2010). حفتتظ و پايتت اری ايجتتاد هتتایروش از يکتتی 
 کشتت  از دهاستتفا  کشتاورزی  هتای نظتام بتوم  در تولیت   سالمت
 زراعتی  هتای شیوه از يکی عنوانبه مخلو  کشت است. مخلو 

 افتزاي   ( Raei et al., 2011) اکولوژيتک  اهت اف  بتا  راستاهم
 و (Mushagalusa et al., 2008) منتتاب  مصتترف کتتارآيی
 همتراه بته  را (Darbaghshahi et al., 2012) عملکرد پاي اری
 در کته  استت  پايت ار  یکشاورز هاینظام از يکی شیوه اين دارد.

                                                           
 raftarielham70@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 شتود متی  اجترا  توستعه درحتا   و يافتته توسعه کشورهای بیشتر
(Maffei et al., 2003.) عنتوان به مخلو  کشت اين  بر عالوه 

 ايجتاد  نظیتر  اهت افی  کشتاورزی  در پايت ار  هاینظام از اینمونه
 و کمتی  افتزاي   منتاب    از بیشتر برداریبهره اکولوژيک  تعاد 
 هرزهایعلف و هابیماری آفا   خسار  کاه  و عملکرد کیفی

 بته  هتا کت  آفت به کشاورزان وابستیی کاه  کن .می دنبا  را
 اهت اف  از يکتی  آن  بازارپسن ی و محصو  کیفیت حفظ شر 
 Fernandez) استت  پايت ار  کشتاورزی  در مخلو  کشت اصلی

Aparicio et al., 2007.)  
 عالوه ديیر اهانگی با لیومینوز تیره گیاهان مخلو  کشت

 در شود.می خاک حاصلخیزی موجب زمین  از بهینه استفاده بر
 بته  هتا لیتوم  وستیله هبت  ش هتثبیت نیتروژن کاشت  سیستم اين

 پايت اری  بته  توانت  متی  و شتود متی  منتقتل  هاآن همراه گیاهان
 ,.Banik et al) کنت   کمتک  نهتاده  کتم  کشاورزی در عملکرد
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 کشتت  Najafi & Keshtehgar (2014) بررستی  در .(2006
 صتحیح  استفاده بر عالوه غیرحبوبا  گیاهان با حبوبا  مخلو 

 افزاي  باعث کار  نیروی و زمین مثل مناب  از عادالنه و بهینه و
 و سطح واح  در کل وریبهره تقويت و سطح واح  در وریبهره
 Coriandrum) گشتنیز  مخلتو   کشت پژوهشی در ش . زمان

sativum L.) یلهشتنبل  و (Trigonella foenum-graecum 

L.) نیتتروژن  درصت   و هتا آن بیولوژيک عملکرد بر مثبتی تأثیر 
 (.Bigonah et al., 2014) داشتت  گشتنیز  گیتاه  تتوده زيستت 
 ستويا  جتايیزين  مخلتو   کشتت  مختلف الیوهای بررسی نتايج

(Glycine max L.) معمولی ارزن و (Panicum miliaceum 

L.) غتالف  تعت اد  بر داریمعنی اثر مخلو  کشت که داد نشان 
 داشتتت ستتويادانتته 100وزن و بوتتته در دانتته تعتت اد بوتتته  در
(Ahmadvand & Hajinia, 2015.)  در غتالف  و دانته  تعت اد 

 ستويا  بوتته  ارتفتاع  و بیولوژيک عملکرد اقتصادی  عملکرد بوته 
 و (.Phaseolus vulgaris L) لوبیتا  مخلو  کشت تأثیر تحت
 Alizadeh et) گرفت قرار (.Ocimum basilicum L) ريحان

al., 2010.) (2013) بررسی در Yildirim & Turan سیستم 
 ثیرأتت  بوتته  وزن بتر  کشتتی تتک  بتا  مقايسته  در مخلتو   کشت

 کته  داد نشتان  سیر و کاهو مخلو  کشت بررسی نتايج گذاشت.
 بتا  ستیر  رديتف  دو مخلتو   کشتت  در کتاهو  عملکترد  میانیین

 از بیشتتر  کتاهو  رديتف  متتر ستانتی 50 بین هفاصل مترسانتی20
  (.Amoli, 2012) بود خالص کشت

 در ایتغذيته  مشکال  ترينمعمو  از يکی نیتروژن کمبود
 گیتاه  رشت   مختلتف  مراحتل  در نیتتروژن  مصرف است. گیاهان
 رشت   بتا  ستس   و کتم  اولیه مراحل در آن مق ار است. متفاو 
 دهتی میوه تا دهیگل نزما در که طوریبه  ياب می افزاي  گیاه

 بتا  (.Koocheki & Soltani, 1998) رست  می خود ح اکثر به
 چهتار  در هکتتار  در نیتتروژن کیلتوگرم  30 میزانبه اوره کاربرد
 میتزان  نختود   بنت ی غتالف  پايتان  تتا  گل هی از مختلف مرحله
  (.Palta et al., 2005) يافت افزاي  نخود دانه پروتئین
 مخلتتو  کشتتت زمینتته در  کانتت اطالعتتا  بتته توجتته بتتا

 نیتاز  عت م  وجتود  با کاوو  گنب  منطقه در کاهو و نخودفرنیی
 زودتتر  تخلیته  و هتا آن زودتتر  برداشتت  و آبیاری به گیاه دو اين

 کتود  تأثیر بررسی مطالعه اين از ه ف بع ی  کشت برای زمین
 دو عملکترد  بر گیاه دو اين مخلو  کشت هاینسبت و نیتروژن
 کیفتتی و کمتتی صتتفا  برختتی و زمتتین ریبرابتت نستتبت گیتتاه 

 بود. نخودفرنیی

 

 هاروش و مواد
 کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوريل صور به آزماي 

 کتاوو   گنب  دانشیاه تحقیقاتی مزرعه در تکرار سه با تصادفی
 محتل  جغرافیتايی  طتو   گردي . اجرا 1393-94 زراعی سا  در

 و درجته 37 آن عتر   و شترقی  دقیقته 11 و درجه 55 آزماي 
 براستا   و متتر 46 دريتا  سطح از ارتفاع است. شمالی دقیقه15

 و گترم ایم يترانته  اقلیم دارای کوپن  هوايی و آب بن یتقسیم
 .است خشکنیمه

 قبتل  مزرعه  خاک فیزيکوشیمیايی مشخصا  تعیین برای
 و تهیته  ختاک  نمونته  چنت   یمترسانتی0-30 عمق از کاشت از

 کته  شت   ارسا  آزمايشیاه به نمونه يک نهايت در و ش  مخلو 
 است. ش ه آورده 1 ج و  در خاک تجزيه نتايج

 
 آزمایش محدوده در کاووس گنبد دانشگاه مزرعه خاک مشخصات -1 جدول

Table 1. Soil characteristics of Gonbad Kavous University farm in the range of test 

 خاک بافت
Soil texture 

 آلی ماده

Organic matter  

(%) 

 الکتریکی هدایت

EC (dS.m-1) 

 اسيدیته
pH 
- 

 پتاسيم
K 

 (mg/kg) 

 فسفر
P 

(mg/k) 

 نيتروژن
N (%) 

 عمق

 بردارینمونه
Depth 

sample 

(cm) 
لومی سیلتی  Silt-loam 0.78 0.77 7.94 409 11 0.08 0-30 

 
 مصترف  و مصترف  ع م شامل سطح سه در نیتروژن عامل

 اوره منبتت  از ختتالص نیتتتروژن هکتتتار درکیلتتوگرم 50 و 25
 ختالص  کشتت  شتامل  ستطح  نته  در کاشتت  الیوی ودرص  46

 و فرنیتی نختود  درصت  67 جتايیزين  مخلو  کشت نخودفرنیی 
 کتتاهو  درصتت 50و نختتودفرنیی درصتت 50 کتتاهو  درصتت 33
 مخلتتو  کشتتت کتتاهو  درصتت 67 و نختتودفرنیی درصتت 33

 درصت  100 و کتاه  درصت  33 و نختودفرنیی  درص 100افزايشی

 و نختتودفرنیی درصتت 100 کتتاهو  درصتت 50 و نختتودفرنیی
 و کتاهو  درصت  100 و نختودفرنیی  درصت  100 کاهو  درص 67

  بود. کاهو خالص کشت
 آستیرو  رقتم  و فرانستوی  ستفی   کاهوی از بررسی  اين در

 ستا   در آزمتاي   زمین کهاين به نظر ش . استفاده نخودفرنیی
 در شتخم  عملیتا   بتا  یاهتان گ بقايای بود  گن م زيرکشت قبل
 آمتاده  و شت   زده ديسک زمین شخم  از پ  ش . م فون خاک
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 چهتار  ختالص  کشتت  در کاشت هایرديف تع اد گردي . کاشت
 صتور  بته  ختط  چهتار درصت   50 جايیزين مخلو  کشت خط 
 مخلتتو  کشتتت در نختتودفرنیی  -کتتاهو-نختتودفرنیی-کتتاهو

 درصت  33 و کتاهو  درصت  33 و نختودفرنیی  درص 67 جايیزين
 -کتاهو  صتور  بته  ختط  5 شتامل  کاهو درص 67 و نخودفرنیی
 -نختودفرنیی  و نختودفرنیی  - کتاهو  –نخودفرنیی -نخودفرنیی

 افزايشتی  مخلتو   کشتت  در و کتاهو  -نخودفرنیی -کاهو -کاهو
 فاصتتله بتته میتتان در يتتک صتتور بتته و ختتط هشتتت شتتامل

 زمتان  در بتود.  متتر  سته  هارديف طو  بود. هم از مترسانتی15
 مصتترف هکتتتار در تريستتل سوپرفستتفا کیلتتوگرم 100 شتتتکا

بن ی)بسته فرانسوی کاهوی و آمريکايی نخودفرنیی بذر گردي .
 3) کتاهو  )نشتای  گیتاه  دو هتر  کشتت  شت .  تهیه گنب  از ش ه(
 کتود  .ش  انجام 1393ماهآذر اواخر در نخودفرنیی( بذر و برگی(

 ارهتا تیم در شت ه تعیتین  میتزان  بته  توجته  بتا  ختالص  نیتروژن
 کتود  شت .  مصترف  (درصت  50 يتک  )هتر  سرک و پايه صور به

 نیتتروژن  تثبیتت  کاه  با همزمان دانه پرش ن زمان در سرک
 فاصله خالص  کشت در ش . مصرف (1394 ماه فروردين )اواخر
 بتتترای و متتتترستتتانتی20 کتتتاهو بتتترای رديتتتف روی بوتتتته

 متتراک  ترتیتب  اين به ش . درنظرگرفته مترسانتی10نخودفرنیی
 ,Biabani) مترمرب  در بوته33/33 نخودفرنیی و 67/16 کاهو

 بتذور  شت .  انجتام  نشتایی  صتور  بته  کتاهو  کشتت  بود. (2008
 کشتت  هتا رديتف  روی بتر  متتر ستانتی  سه عمق در نخودفرنیی

 برگتی 3-4 مرحلته  در کته  شت   کاشته بذر دو کسه هر در ش ن .
 اقیبت  بوتته  يتک  کسه هر در و حذف نخودفرنیی اضافی هایبوته
 هترز هتای علف با اما  نش  آبیاری زمین رش  دوره طو  در مان .
 نختودفرنیی  ستبز  غالف برداشت ش . مبارزه رش  دوره طو  در
 بتا  بتازار  بته  عرضهقابل و پررنگ سبز رنگ و دانه پرش ن از پ 
 وستط  هتای رديف طرف دو از مترنیم و حاشیه هایرديف حذف
 بوتته   در غتالف  تع اد بوته  ارتفاع صفا  تعیین برای ش . انجام
 عملکترد   دانته 100وزن بوته  در دانه تع اد غالف  در دانه تع اد
 پتنج  تعت اد  کربوهیت را    و پتروتئین  بوته  در غالف وزن بوته 
 وزن تعیتین  برای ش . انجام الزم هایگیریان ازه و انتخاب بوته

 تتا  گتراد ستانتی  درجته 70 دمای در و خرد هانمونه بوته  خشک
 الکتريکتی  اون داخل در ساعت(48 )ح ود ثابت وزن به رسی ن
 شت ه خشتک  یهادانه ابت ا کیفیت  تعیین برای ش ن . داده قرار

 هتر  از گترم 1 مقت ار  ستس   و ن درآم  پودر صور به و آسیاب
 هتای دستتیاه  از استتفاده  با دانه ینئپروت درص  و انتخاب کر 

 ونیتراستتیت دستتتیاه و کجلتت ا  ریتتتقط  1015متت   هضتتم
 کته  گرديت   تعیتین  (سوی  کشور Tecator شرکت) 1030م  
انت ازه  شت .  استتفاده  AOAC (2003) روش از کتار  ايتن  برای
   ش . انجام هوفريتر و هچ روش براسا  کل کربوهی را  گیری

 Ver. 9.1آماری افزارنرم از استفاده با هاداده آماری تجزيه

SAS حت اقل  آزمتون  از هتا میتانیین  مقايسته  بترای  ش . انجام 
 استتفاده درصت   پتنج  احتما  سطح در (LSD) داریمعن تفاو 
   ش .

 

 بحث و نتایج
 نخودفرنگی عملکرد اجزای و عملکرد

 کشتت  اثتر  دارشت ن معنتی  از حاکی واريان  تجزيه نتايج
 دانته  پتروتئین درص   جز به بررسی مورد صفا  کلیه بر مخلو 

 و غتالف  در دانه تع اد رب نیتروژن تأثیر بود.درص  يک سطح در
 ستطح  در صتفا   بقیته  بتر  ودرصت   پنج سطح دردانه 100وزن
 صتفا   از کيت هتیچ  مورد در متقابل اثر بود. دارمعنیدرص  يک
   (.2)ج و  نش  دارمعنی

 افتزاي   نخودفرنیی بوته ارتفاع نیتروژن مصرف افزاي  با
 بتر  ننیتتروژ  تتأثیر  به توانمی را امر اين دلیل (.3)ج و  يافت
 رقابتت  و بیشتتر  فتوستنتزی  مواد تولی  گره میان طو  و تع اد
 ستاقه  ارتفتاع  افتزاي   بته  منجر احتماالً که دانست هاساقه بین
 گنت م  بتر  نیتتروژن  تأثیر بررسی با نیز ,Ali et al (2003) ش .
(Triticum aestivum)  مصترف  اثتر  در را ساقه ارتفاع افزاي 

 کردن . گزارش نیتروژن
 مخلتو   کشتت  تیمتار  بته  مربتو   بوتته  ارتفتاع  نيبیشتر

 بتود  مترسانتی72/89 با نخودفرنیی به کاهو درص 100 افزاي 
 افزايشی مخلو  کشت ديیر هایتیمار با داریمعنی اختالف که
 جتتایبتته کتتاهو درصتت 67 جتتايیزين مخلتتو  کشتتت تیمتتار و

 بترای  ایگونهبرون رقابت افزاي  (.4)ج و  ن اشت نخودفرنیی
 عامتل  تتوان متی  را افزايشتی  هایتیمار در خصوصبه ورن جذب
 دانستت   تیمارهتا  ايتن  در نخودفرنیی بوته ارتفاع افزاي  اصلی
 علتت بته  نتور  جتذب  برای رقابت گیاهی  جمعیت افزاي  با زيرا

 بتودن پتايین  ياب .می افزاي  بوته هر توسط دريافتی نور کاه 
 کشتت  و یینختودفرن  ختالص  کشتت  هتای تیمار در بوته ارتفاع
 کاه  به توانمی را نخودفرنیی باالیدرص  با جايیزين مخلو 
 بته  کاهو  مستقیم رش  به توجه با داد. نسبت هابوته بین رقابت
 مخلتو   کشت در نخودفرنیی برای یبیشتر فضای رس می نظر

 بوتته  ارتفتاع  لتذا   شت   فراهم نخودفرنیی کم رديف با جايیزين
 بررستی  در يافتت.  افتزاي   ینختودفرنی  خالص کشت به نسبت

(2010) Ahlawat & Gangaiah بتا  مخلتو   در زراعی نخود 
 بته  نستبت  یبیشتتر  ارتفاع نور جذب برای رقابت خاطربه کتان
 داشت. خالص کشت

کیلتوگرم  25 و 50 مصترف  تیمتار  در بوتته  در غالف تع اد
 بتود.  نیتتروژن  مصترف  عت م  تیمتار  از بتی   هکتار در نیتروژن
 کتود  مصترف  عت م  تیمتار  بته  هتم  بوتته  در الفغ تع اد ح اقل
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 بوتته  در غتالف  تعت اد  افتزاي   (.3 )ج و  بود مربو  نیتروژن
 تتأثیر  بته  احتمتاالً  تتوان متی  را نیتتروژن  سطح افزاي  با همراه
 افتزاي   دلیتل بته  غتالف  در دانته  تشتکیل  و لقتاح  در آن مثبت

 یفراهمت  داد. نسبت غالف به غذايی مواد بهتر انتقا  و فتوسنتز
 کتانوپی  توستعه  افتزاي   سبب احتماالً نیتروژن متعاد  سطوح
 کته  شت ه  گیاه جذب یبیشتر تشعشعی انرژی نتیجه در و ش ه
 در غالف تع اد جمله از عملکرد اجزای افزاي  به منجر امر اين
 مشتابهی  نتايج نیز .Ramroodi et al (2008) است. ش ه گیاه
 گتزارش  (.Lens culinaris L) عت    بتر  نیتتروژن  تأثیر از را

   کردن .

درصتت  33 و 50  67 تیمارهتتای در بوتتته در غتتالف تعتت اد
 واقت    در بتود.  ديیر تیمارهای از بی  نخودفرنیی جایبه کاهو

 رشت   نوع به توجه با نخودفرنیی رش  برای شرايط بودنمطلوب
 اصتلی  عامتل  توانمی را نخودفرنیی رديف تع اد کاه  و کاهو

 رقابتت  علتت به احتماالً فرنیینخود بوته رد غالف تع اد افزاي 
 مخلتو   کشتت  هایتیمار در (.4)ج و  دانست هابوته بین کم

 مخلتو   کشتت  هایتیمار از ترکم بوته در غالف تع اد افزايشی 
 هتا بوته بین رقابت تراکم  افزاي  ها تیمار اين در بود. جايیزين

   يافت. کاه  نییفرنخود بوته در غالف تع اد لذا  کرد بیشتر را

 
  نيتروژن و کاشت الگوی تأثير تحت نخودفرنگی کيفی و کمی صفات برخی (مربعات ميانگين) واریانس تجزیه -2 جدول

Table 2. Analysis of variance (mean squares) of some quality and quantity traits of pea under planting pattern and nitrogen 

تغيير منابع  
S.O.V. 

 درجه

 آزادی
df 

 ارتفاع

 بوته

Plant 

eight  

 غالف تعداد

 بوته در

Number 

of Pods 

per plant 

 دانه تعداد

 غالف در

Numbe

r of 

Seeds 

per 

pods 

 دانه تعداد

 بوته در 

 Number 

of seeds 
 per plant 

 دانه100وزن

100-

seed  
weight 

عملکر

 بوته د
Plant 

yield 

 غالف وزن

 بوته در

Pod 

weight 

per plant 

 درصد

 پروتئين
Protein 
percent 

 کربوهيدرات

 محلول
Soluble 

carbohydrates 

 عملکرد
 Yield 

 Replication 2 ns7.152 ns1.062 ns0.019 ns17.20 ns0.133 ns0.264 ns0.833 ns 0.093 ns 14.04 50666441 تکرار

مخلو  کشت  

Intercropping (I) 
7 **57.21 **21.09 **0.770 **849.8 **38.64 **268.4 **597.7 *4.415 **82.56 **2156575662 

  نیتروژن
Nitrogen (N) 

2 **133.5 **15.37 *0.597 **606.3 *53.43 **255.9 **540.4 **19.27 **129.4 **421899496 

مخلو  کشت  × 

 (I × N) نیتروژن
14 ns0.782 ns1.503 ns0.034 ns28.91 ns1.751 ns9.852 ns21.83 ns0.211 ns18.88 ns4613909 

 Error 46 15.76 2.252 0.169 60.54 11.3 13.63 28.82 1.495 22.99 24429175 خطا

 تغییرا  ضريب

 )درص (
CV (%) 

- 4.60 16.79 8.97 18.79 6.26 16.75 16.56 5.63 7.41 11.89 

 
ns، * درص يک و درص پنج تما اح سطح در دارمعنی و دارمعنی تفاو  وجود ع م ترتیببه :** و 

 ns, * and **: Non significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively  

 
  نيتروژن مصرف تأثير تحت نخودفرنگی کيفی و کمی صفات برخی ميانگين مقایسه -3 جدول

Table 3. Mean comparison of some quality and quantity traits of pea under nitrogen consumption 

 کل عملکرد

 در )کيلوگرم

 هکتار(
Total 

yield 

(kg. ha-1) 

 کربوهيدرات درصد

 محلول
Percent soluble 

carbohydrates 

 درصد

 پروتئين
Protein 

percent  

 غالف وزن

 بوته در

 )گرم(

Pod 
weight 

per 

plant(g) 

 عملکرد

 بوته غالف

 )گرم(
Plant 

pod 
 yield 

(g) 

دانه 100وزن
100 seed 

weight (g) 

 دانه تعداد

 بوته در
Number of 

seeds per 

plant 

 دانه تعداد

 غالف در

Number of 

seeds per 

pods 

 در غالف تعداد

 بوته

Number of 

pods per 

plant 

 بوته ارتفاع

 متر()سانتی

plant 

height 

(cm) 

 صفات
Traits 

 

 نيتروژن

 در )کيلوگرم

 هکتار(

Nitrogen 

)1-(kg.ha 
37432c ab64.8 b20.73 c27.67 c18.80 b52.04 c36.29 b4.42 b8.12 b83.65 0 
41935b a66.95 a21.93 b32.40 b22.01 ab53.98 b41.53 ab4.59 a8.96 a86.73 25 
45311a b62.31 a22.48 a37.16 a25.33 a54.98 a46.34 a4.74 a9.72 a88.28 50 
2699 2.79 0.71 3.12 2.15 1.95 4.52 0.23 0.87 2.30 LSD (%5) 
 .باش می LSDآزمون اسا  بردرص  پنج احتما  سطح در دارمعنی اختالف دهن هنشان غیرمشابه حروف

Different alphabet in each column indicate significant difference at p≤0.05 based on LSD. 
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 کاشت الگوی تأثير حتت زمين برابری نسبت و نخودفرنگی کيفی و کمی صفات برخی ميانگين مقایسه -4 جدول
Table 4. Mean comparison of some quality and quantity traits of pea and land equivalent ratio under planting pattern 

 زمين برابری نسبت

Land equivalent ratio 
 عملکرد

 کل

 )کيلوگرم

 در

 هکتار(
Total 

yield 

)
1-

ha (kg 

 درصد

 کربوهيدرات

 محلول
Percent 

soluble 

carbohydrates 

 درصد

 پروتئين
Protein 

percent  

 وزن

 غالف

 بوته در 

 )گرم(

Pod 

weight 

per 

plant 

(g) 

 عملکرد

 بوته

 )گرم(
Plant 

yield 
 (g) 

 دانه100وزن
100 seed 
weight 

(g) 

 تعداد

 در دانه

 بوته
Number 

of seeds 

per 

plant 

 تعداد

 دانه

 در

 غالف

Number 

of seeds 

per 

pods 

 تعداد

 غالف

 بوته در

Number 

of pods 

per 

plant 

 بوته ارتفاع

 متر()سانتی

plant 

height (cm) 

 Traits صفات

 

 کاشت نسبت
 Planting pattern 

 کل
Total 

 کاهو
Lettuce 

 نخودفرنگی
Pea 

- - - e11759 d60.83 a22.94 bc35.18 cd23.79 ab53.18 44.13bc 4.60bcd 9.52b 82.48c 
 نخودفرنیی خالص کشت 
 Sole cropping of pea  

 

1.08 1.08 0.69 d33224 d62.96 ab22.56 b36.45 bc24.50 ab54.65 48.37b 4.87ab 9.86ab 83.55bc 
 درص 33 جايیزين مخلو  کشت

نخودفرنیی جایبه کاهو  
33% lettuce instead of pea  

1.11 1.11 0.57 c41063 d61.99 bc21.7 ab40.10 ab27.44 a55.67 47.87b 4.75abc 10.10a 84.21bc 
 درص 50 جايیزين مخلو  کشت

نخودفرنیی جایبه کاهو  
50% lettuce instead of pea 

1.1 1.1 0.42 b48048 a68.49 c21.17 a44.57 a30.25 a56.19 56.92a 5.07a 11.16a 87.03ab 
 درص 67 جايیزين مخلو  کشت

نخودفرنیی جایبه کاهو   
67% lettuce instead of pea 

1.23 1.23 0.88 d32054 cd63.39 bc21.69 cd30.85 de20.91 ab54.47 39.76cd 4.41cd 9.01bc 87.12ab 
 درص 33 افزاي  مخلو  کشت

نخودفرنیی به کاهو   
100% pea + 33&% lettuce 

1.24 1.24 0.77 c38654 bcd63.83 bc21.56 de27.22 ef18.73 ab53.55 34.38de 4.45cd 7.76cd 87.28ab 
 درص 50 افزاي  مخلو  کشت

نخودفرنیی به کاهو  
100% pea + 50% lettuce 

1.29 1.29 0.68 b46198 ab68.1 c21.1 ef24.01 gh16.42 bc51.63 30.96e 4.24d 7.35d 88.35a 
 درص 67 افزاي  مخلو  کشت

 نخودفرنیی به کاهو
100% pea + 67% lettuce  

1.48 1.48 0.59 a65615 abc67.93 c20.99 f20.87 g14.34 c49.97 28.70e 4.28d 6.70d 89.72a 
 درص 100 افزاي  مخلو  کشت

  نخودفرنیی به کاهو

 100% pea + 100% lettuce  

- - - a61473 - - - - - - - - - کاهو خالص کشت 
Sole cropping lettuce  

   4675 4.55 1.16 5.09 3.50 3.19 7.38 0.39 1.42 3.76 LSD(%5) 

 .باش می LSDآزمون اسا  بردرص  پنج احتما  سطح در دارمعنی اختالف دهن هنشان غیرمشابه حروف

Different alphabet in each column indicate significant difference at p≤0.05 based on LSD. 

 
 تعت اد  ينبیشتتر  ,Zarifpour et al (2014) بررستی  در
 ستبز  زيتره درص  80 تیمار به مربو  زراعی نخود بوته در غالف

(Cuminum cyminum L.) ايتن  کته  بتود  نختود درصت   20 و 
 در نتور  افتزاي   و نختود  ایگونته درون رقابت کاه  به افزاي 
 .ش  داده نسبت کانوپی

 در دانته  تعت اد  ينبیشتتر  کته  داد نشتان  میانیین مقايسه
 در نیتتروژن گرم کیلتو 50 مصرف تیمار به مربو  74/4 با غالف
 بتا  هکتتار  در نیتروژنکیلوگرم 25 مصرف تیمار با که بود هکتار
 غالف در دانه تع اد کمترين ن اد. نشان داریمعنی تفاو  59/4
   (.3 )ج و  آم  دستبه نیتروژن مصرف ع م تیمار از

 از بتتی  جتتايیزين تیمارهتتای در غتتالف در دانتته تعتت اد
 (.4)جت و   بتود  ودفرنیینخت  خالص کشت و افزايشی هایتیمار
 کتاهو  و فرنیتی نخود هایبوته بین رقابت افزاي  رس می نظربه
 در دانته  تع اد کاه  باعث افزايشی مخلو  کشت هایتیمار در

 ايتن  در تتراکم  افتزاي   واقت    در شت .  هتا تیمتار  ايتن  در غالف
 واحت   در نختودفرنیی  بوتته  تعت اد  بتودن ثابتت  وجود با هاتیمار
 کشتت  هتای تیمار در کهدرحالی  ش  رقابت اي افز باعث سطح

 درصت  67 و نختودفرنیی  درص 33 خصوصبه جايیزين مخلو 
 توجته  با فرنیینخود هایبوته بهتر رش  برای کافی فرصت کاهو
 با غالف در دانه تع اد ينبیشتر ش . فراهم کاهو عمودی رش  به
 دو بتا  داریمعنتی  تفتاو   کته  شت   مشاه ه تیمار اين در 07/5

 بررستتی در ن اشتتت. جتتايیزين مخلتتو  کشتتت ديیتتر تیمتتار
(2009)Gill et al,  بتا  مخلتو   کشتت  در گن م در دانه تع اد 

 بیشتتر  عت د 405 خالص کشت به نسبت که بود ع د635 نخود
 از استتفاده  و هتا ريشته  گستترش  دانته   تع اد افزاي  دلیل بود.
 فستفر  همچتون  غتذايی  مواد خصوصبه خاک از بیشتری حجم
  ش . رشگزا

 تعت اد  و بوتته  در غتالف  تعت اد  از متأثر بوته در دانه تع اد
 مصترف  تیمتار  در صتفت  دو ايتن  افتزاي   استت.  غالف در دانه
 در دانه تع اد ينبیشتر ش  باعث هکتار در نیتروژنکیلوگرم 50
 در دانته  تع اد کمترين باش . تیمار اين به مربو  34/46 با بوته
 بتود  نیتتروژن  مصترف  عت م  متار تی بته  مربتو   29/36 بتا  بوته

   (.3)ج و 
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 در غتالف  در دانته  تعت اد  و بوتته  در غالف تع اد باالبودن 
 درصت  67 و نخودفرنیی درص 33 جايیزين مخلو  کشت تیمار
  شت   تیمتار  ايتن  در بوتته  در دانته  تع اد افزاي  باعث نیز کاهو
 92/56 بتا  تیمتار  ايتن  در بوته در دانه تع اد ح اکثر کهطوریبه
 مخلتتو  کشتتت ديیتتر تیمارهتتای (.4 )جتت و  شتت  شتتاه هم

 تیمارهتای  بته  نستبت  یبیشتر بوته در دانه تع اد هم جايیزين
 مخلتو   کشتت  هتای تیمتار  در داشتن . افزايشی مخلو  کشت

 غتالف  در دانته  تعت اد  و بوتته  در غتالف  تع اد کاه  افزايشی 
 نختودفرنیی  تتراکم  کاه  ش . بوته در دانه تع اد کاه  باعث
 دلیتل بته  جتايیزين  مخلتو   کشت تیمارهای در سطح واح  در

 نتوع  همچنین و مجاور هایرديف در همنوع گیاه حضور کاه 
 اختیتار  در بیشتتری  فضتای  کته  )مستتقیم(  مجتاور  گیتاه  رش 

 را هتا بوتته  بتین  ایگونهدرون رقابت میزان  داد قرار نخودفرنیی
 (2015) شت .  صتفت  اين افزاي  به منجر امر اين و داد کاه 

Ahmadvand & Hajinia مخلتو   کشتت  الیوهای بررسی با 
 (.Panicum miliaceum L) معمتولی  ارزن و ستويا  جايیزين
 در را بوتتته در دانتته تعتت اد و بوتتته در غتتالف تعتت اد ينبیشتتتر
 بررسی در کردن . گزارش (50:50) ارزن و سويا برابر هاینسبت

(2010) et al,  Alizadeh  لوبیتا (Phaseolus vulgaris L.) 
 یبیشتتر  بوتته  در دانه تع اد خالص کشت از  مخلو  کشت در

 کرد. تولی 
 تأثیر نیتروژن کود مصرف که داد نشان هامیانیین مقايسه

 حتت اکثر داشتتت. نختتودفرنییدانتته 100وزن بتتر داریمعنتتی
 مصتترف تیمتتار بتته گتترم98/54 بتتا نختتودفرنییدانتته 100وزن
 تفتاو   تیمار اين که داشت تعلق هکتار در نیتروژنکیلوگرم 50

 بتتا هکتتتار در نیتتتروژنکیلتتوگرم 25 کتتاربرد بتتا داریمعنتتی
دانتته 100وزن حتت اقل و ن اشتتت گتترم98/53دانتته 100وزن

 تعلتق  نیتتروژن  مصترف  ع م تیمار به گرم04/52 با نخودفرنیی
 بررستی  با et al, (2001 Yazdi-Samadi) (.3 )ج و  داشت
 دانته 1000وزن حت اکثر  که  کردن بیان ع   بر نیتروژن تأثیر
 بتا  مقايسته  در هکتتار  در نیتتروژن کیلوگرم 50 مصرف با ع  
  آم . دستبه هکتار در نیتروژنکیلوگرم 100 و صفر سطوح

 بته دانته  100وزن باالترين که داد نشان هامیانیین مقايسه
 جتتایبتته کتتاهو درصتت 67 جتتايیزين مخلتتو  کشتتت تیمتتار

 ديیتر  تیمارهتای  بتا  کته  شتت دا تعلق گرم19/56 با نخودفرنیی
 کشتت  و نختودفرنیی  ختالص  کشتت  و جايیزين مخلو  کشت
 اختتالف  نختودفرنیی  بته  کتاهو درص  50 و 33 افزاي  مخلو 
 مخلتو   کشتت  تیمارهتای  در تراکم افزاي  ن اشت. داریمعنی

 را نختودفرنیی  بوتته  هتر  توستط  نتور  دريافت بعاًط که افزايشی
 ايتن  بته  و کرد نامناسب انهد پرش ن برای را شرايط  داد کاه 
 بتین  ایگونته درون رقابت کاه  يافت. کاه  دانه وزن ترتیب

 کشتت  در (.Helianthus annuus L) آفتتابیردان  هتای بوتته 
 کنجتت  و (Phaseolus calcaratus) لوبیتتاقرمز بتتا مخلتتو 

(Sesamum indicum L.) در و شت   رويشی رش  بهبود سبب 
 شترايط  در آفتتابیردان  تزیفتوستن  متواد  تجمت   و تولی  نتیجه
 بهبتود  بته  منجتر  امتر  ايتن  کته  يافتت  افتزاي   رديفتی  مخلو 
 (.Koocheki et al., 2016) ش  دانه1000وزن

 هکتتتار در نیتتتروژنکیلتتوگرم 50 تیمتتار در بوتتته عملکتترد
 کتود  مصرف ع م تیمار به هم بوته عملکرد ح اقل بود. ح اکثر
 متعاد  سطح شرايط در درواق  (.3 )ج و  بود مربو  نیتروژن

 زايشتی  مرحلته  وارد مناستبی  رويشی رش  با گیاه نیتروژن کود
 زايشتی   هتای انت ام  مناستب  حمايت موجب امر اين که شودمی

 وزن آن دنبتا  بته  و شودمی پرش ن حا  در هایغالف خصوصاً
   ياب .می افزاي  دانه

 بتود.  افزايشی از بی  جايیزين هایتیمار در بوته عملکرد
 باعتث  جتايیزين  هتای تیمتار  در بوتته  در دانته  تعت اد  بودنزياد

 بته  بوتته  عملکترد  ح اکثر (.4 )ج و  ش  بوته عملکرد افزاي 
 جتتایبتته کتتاهو درصتت 67 جتتايیزين مخلتتو  کشتتت تیمتتار

 مخلو  کشت تیمار با که داشت تعلق گرم25/30 با نخودفرنیی
 گترم 44/27 بتا  نختودفرنیی  جتای بته  کتاهو  درص 50 جايیزين
 در فرنیتی نختود  نستبت  کتاه   بتا  ن اشت. داریمعنی فاختال
 ختالص   کشتت  بته  نستبت  جتايیزين  مخلتو   کشت هایتیمار
 بته  منجر امر اين و يافت کاه  هابوته بین ایگونهدرون رقابت
 & Ahmadvand (2015) بررستی  در شت .  صفت اين افزاي 

Hajinia مخلتو   کشتت  تیمتار  در ستويا  بوتته  در غالف تع اد 
   بود. خالص کشت از بی 

 يک وزن و بوته در غالف تع اد از متأثر بوته در غالف وزن
 در بوته در غالف وزن که داد نشان میانیین مقايسه است. غالف
 بتود.  (گرم16/37) ح اکثر هکتار در نیتروژنکیلوگرم 50 تیمار
 مصترف  عت م  تیمار به (گرم67/27) بوته در غالف وزن  ح اقل
 مصترف  مقت ار  افتزاي   (.3 )جت و   بتود  مربتو   نیتروژن کود

 ستبب  کل در که ش  غالف در دانه تع اد افزاي  سبب نیتروژن
 ,Panbekar et al (2014) شت .  بوتته  در غتالف  وزن افتزاي  
 باقال در بوته در غالف وزن بر نیتروژن مصرف که کردن  گزارش

(Vicia faba L.) غتالف  وزن ينبیشتر و داشت داریمعنی اثر 
 نیتتروژن  مصترف درصت   100 تیمتار  از گترم 3/140 بتا  بوته در

 ش . حاصل
 مخلتو   کشت هایتیمار در بوته در غالف تع اد زيادبودن

 (.4 )جت و   شت   بوتته  در غتالف  وزن افتزاي   باعتث  جايیزين
 جتايیزين  مخلتو   کشتت  تیمتار  به بوته در غالف وزن ح اکثر

 که تداش تعلق گرم57/44 با نخودفرنیی جایبه کاهو درص 67
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 جتتایبتته کتتاهو درصتت 50 جتتايیزين مخلتتو  کشتتت تیمتتار بتتا
   ن اشت. داریمعنی اختالف (10/40) نخودفرنیی
 داد افزاي  را دانه پروتئیندرص   نیتروژن مصرف افزاي 

 مصترف  بتا  (درصت  48/22) دانته  پتروتئین  حت اکثر  کهطوریبه
 تیمتار  بتا  که آم  دستبه هکتار در خالص نیتروژنکیلوگرم 50

 داریمعنتی  تفاو  هکتار در خالص نیتروژنکیلوگرم 25 مصرف
 از نیتتروژن  واردا  مقت ار  احتمتاالً  نیتروژنتی   کودهای ن اشت.
 هتا کربوهیت را   بتا  مقايسته  در را دانته  بته  رويشی هایقسمت
درصت   و دانته  نیتتروژن  غلظتت  افتزاي   موجتب  و داده افزاي 

 بتا  Achakzai & Bangulzai (2006) استت.  شت ه  پتروتئین 
 باعتث  نیتتروژن  افتزاي   کته  کردن  گزارش نخودفرنیی بررسی
 نیتتروژن  مصترف  افتزاي   گرديت .  دانته  پروتئیندرص  افزاي 
 طتوری بته   داد کاه  را آب در محلو  هایکربوهی را درص  

 مصترف  تیمتار  در ستبز  دانته  محلتو   کربوهیت را  درصت    که
 حت اکثر رصت   د95/65 با هکتار در خالص نیتروژنکیلوگرم 25
 ن اشت داریمعنی اختالف نیتروژن مصرف ع م تیمار با که بود

 ستطح  گیتاه  دستتر   در نیتروژن میزان افزاي  با (.3 )ج و 
 افزاي  رش  سرعت و فتوسنتز سرعت کلروپالست  تع اد برگ 
 گیتاه  در کربوهیت راتی  ذختاير  افتزاي   بته  منجر و کن می پی ا
 میتزان  حت اکثر  بته  گیتاه   را کربوهی ذخاير کهزمانی شود.می
درصت    بر داریمعنی تأثیر نیتروژن بیشتر افزاي   رسی ن  خود

 & Sarmadnia) گتذارد نمتی  آب در محلو  هایکربوهی را 

Koocheki, 2013.) 
 کشتت  تیمتار  به متعلق سبز دانه پروتئیندرص   ينبیشتر

 مخلتو   کشتت  تیمتار  بتا  کته  بود 94/22 با نخودفرنیی خالص
 تفتتاو  کتتاهو درصتت 33 + نختتودفرنیی درصتت 67 ينجتتايیز
 کشتت  تیمتار  در پتروتئین درصت    بتاالبودن  ن اشت. داریمعنی
 باش . نخودفرنیی توسط بیشتر نیتروژن تثبیت به مربو  خالص

(2014)Nazari et al,  کشتت  تیمتار  در پروتئین کاه  علت 
 نیتتروژن  افزاي  سبب که لیوم گیاه يک فق ان را ذر  خالص
 & Eskandari (2009) دانستتتن .متتی گتترددمتتی ختتاک

Ghanbari مخلو  کشت در که دادن  گزارش رابطه اين در نیز 
 پروتئین کمترين  (Vigna sinensis) بلبلی چشم لوبیا و ذر 
 عملکترد  بتاالترين  و ذر  ختالص  کشتت  تیمتار  بته  مربو  خام

 کربوهی را  ينبیشتر .بود مخلو  کشت تیمارهای در پروتئین
 درصت  33 جتايیزين  مخلتو   کشت به متعلق سبز دانه  محلو

 نختتودفرنیی ختتالص کشتتت و کتتاهو درصتت 67 + نختتودفرنیی
 بتا  داریمعنی اختالف که بوددرص  83/60 و 49/68 با ترتیببه

 و کتاهو  درص 67 + نخودفرنیی درص 100 مخلو  کشت تیمار
 کتاهو  درص 100 + نخودفرنیی درص 100 مخلو  کشت تیمار
   (.4 و )ج  ن اشت

 مصتتترف تیمارهتتتای از عملکتتترد کمتتتترين و ينبیشتتتتر
 بتا  ترتیتب بته  نیتتروژن  کود کاربرد ع م و هکتار درکیلوگرم 50

 بتا  (.3 )جت و   آمت   دستت بته  هکتار در تن 37432 و 45311
 اتمسفر نیتروژن کنن هتثبیت گیاه يک نخودفرنیی کهاين وجود
 ستطح  هتر   ارمقت  داشت. عملکرد بر زيادی تأثیر نیتروژن است 

 کشت جمله از  بود کاشت الیوی تیمار نُه برای مصرفی نیتروژن
 شت   باعتث  امتر  ايتن  افزايشی. مخلو  هایکشت و کاهو خالص
 بته  نیتتروژن  تثبیتت  لذا  باش  زياد نیتروژن به تیمارها اين نیاز

 تتأمین  ع م گربیان امر اين نبود. مناسب باال تولی  برای تنهايی
 افتزاي   مثبتت  تتأثیر  است. بیولوژيک تثبیت طريق از نیتروژن
 مقتادير  بررستی  بتا  ذر  علوفته  خشک وزن بر نیتروژن مصرف
 هکتتتار در نیتتتروژنکیلتتوگرم 150 و 120  90  60  30 صتتفر 
 Baser) استتت شتت ه گتتزارش کتتود مصتترف عتت م بتته نستتبت

Kouchebagh et al., 2012). 

 کته  داد نشتان  کاشت الیوی تیمارهای در عملکرد مقايسه
 درص 100 افزايشی مخلو  کشت تیمار به کل عملکرد ح اکثر

 کتاهو  ختالص  کشتت  تیمتار  و کتاهو  درصت  100 + نخودفرنیی
 داشتت  تعلتق  هکتتار  درکیلتوگرم  61473 و 61565 با ترتیببه

 بته  نسبت تیمارها اين در عملکرد باالبودن داليل از (.4 )ج و 
 تیمتار  رد بتود.  کتاهو  و نختودفرنیی  بتاالی  تراکم خالص  کشت
 بود هکتار درکیلوگرم 11759 عملکرد نخودفرنیی خالص کشت
 فضتايی  آراي  و ایريشه سیستم بود. تیمارها ساير از کمتر که

 از استتفاده  افتزاي   بته  منجر مخلو  کشت در گیاهان متفاو 
 کشتت  بررستی  بتا  محققتان  برختی  گردي . دستر  قابل مناب 

 به نسبت را مخلو  تکش در عملکرد افزاي  باقال و جو مخلو 
 بتا  .(Agegnehu et al., 2006) کردنت   گتزارش  کشتتی تتک 

درصت   75 و 50  25 افتزاي   مخلتو   کشتت  تیمارهای بررسی
 تتراکم  افزاي  با   (.Zea mays L) ذر  به لوبیا مطلوب تراکم
 افتزاي   بتا  يافتت.  افزاي  کل عملکرد  درص 75 به 25 از لوبیا

 & Morgado) يافت افزاي  مه عملکرد نیتروژن  کود مصرف

Willey, 2006.)  
 افزايشتی  مخلتو   کشت هایتیمار در زمین برابری نسبت

 ح اکثر بود. خالص و جايیزين مخلو  کشت هایتیمار از بی 
 + نختودفرنیی  درصت  100 تیمتار  به متعلق زمین برابری نسبت
 برابتری  نستبت  ح اکثر (.4)ج و  بود 48/1 با کاهو درص 100
 + نختودفرنیی  درصت  100 تیمتار  بته  متعلتق  ودفرنیینخ زمین
 کتاهو  زمتین  برابتری  نستبت  حت اکثر  و 88/0 با کاهو درص 33

 بتا  کتاهو  درصت  100 + نختودفرنیی  درصت  100تیمار به متعلق
 اتفتا   گیتاه  دو سبز برداشت دلیلبه احتماالً امر اين بود. 89/0
 بتاز  باال  راکمت دلیلبه هابوته بین زياد رقابت وجود با زيرا  افتاد
 بنتابراين   ش . تولی  یبیشتر عملکرد افزايشی تیمارهای در هم
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 کتاهو  و نختودفرنیی  مخلتو   کشت زمین  برابری نسبت نظر از
 بتاالترين  ,Hosseini et al (2003) بررستی  در بتود.  مناستب 
 و ارزندرصت   50 مخلو  کشت تیمار از 37/1 با را LER مق ار
 گتزارش  اورهکیلتوگرم  200 مصرف و بلبلیچشم لوبیادرص  50

 تختم  کت وی  مخلتو   کشتت  مخلو   کشت بررسی در کردن .
 Vigna) متاش  و کنجت   بتا  (.Cucurbita pepo L) کاغتذی 

radiata L. R. Wilczek.) مقتت ار LER تیمارهتتا تمتتام در 
 و دارد مطابقتت  حاضتر  آزمتاي   نتیجته  بتا  که بود يک از باالتر
 ختالص  کشتت  بتا  مقايسته  در مخلو  کشت برتری دهن هنشان
 (.Rastgoo et al., 2015) است

 

 گيرینتيجه
 هکتتار  در نیتروژنکیلوگرم 50 و 25 مصرف تیمار دو بین

 امتر  ايتن  نشت .  مشتاه ه  داریمعنی تفاو  صفا  اکثر مورد در

 طريتق  از نیتتروژن  به گیاه نیاز از بخشی تأمین دلیلبه احتماالً
 دو بتین  از بتود.  مربتو   بیومرايزو با نخودفرنیی گیاه همزيستی

 عملکترد  کمتتر  تتراکم  وجتود  بتا  کاهو کاهو  و نخودفرنیی گیاه
 ويژگتی  نوع به توانمی را کاهو بیشتر تولی  کرد. تولی  یبیشتر
 داد. نستبت  کتاهو  بوته وزن و ش هبرداشت قسمت گیاه  ژنتیکی
 و نختودفرنیی  بته  کاهودرص  100 افزاي  مخلو  کشت تیمار
 ختالص  کشتت  تیمتار  و عملکترد  حت اکثر  اهوکت  ختالص  کشت

 مصترف  افتزاي   بتا  کردن . تولی  را عملکرد ح اقل نخودفرنیی
 و ينبیشتتر  يافتت.  افتزاي   گیتاه  دو هتر  عملکرد نیتروژن  کود

 درکیلتوگرم  50 مصترف  تیمارهتای  از ترتیببه عملکرد کمترين
 نستبت  حت اکثر  آم . دستبه نیتروژن کود کاربرد ع م و هکتار
 بته  کتاهو درصت   100 افزايشتی  تیمتار  بته  متعلتق  زمین ریبراب

 کشتت  زمتین   برابتری  نستبت  نظر از بنابراين  .بود نخودفرنیی
 بود. مناسب کاهو و نخودفرنیی مخلو 
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Introduction  
The practice of growing two or more crops simultaneously in the same field is called intercropping and 

it is a common feature in traditional farming of small landholders. It provides farmers with a variety of 
returns from land and labour, often increases the efficiency with which scarce resources are used and reduces 
the failure risk of a single crop that is susceptible to environmental and economic fluctuation. This approach 
is increasing agricultural production per unit area by growing more than one crop in a year. Intercropping 
will be successful when competition for sources is less than competition within a species. Plants in the 
mixture can be chosen in a way that a species benefits from environmental changes caused by other species 
in mixed cultures directly. Intercropping inhibits the growth and development of weeds and leads to 
increased production. Since the system will reduce the pesticide use, environmental pollution will be also 
less proportionally. According to studying the intercropping of peas and lettuce in Gonbad Kavous despite 
the lack of need for the plant to irrigate and harvest earlier and unloading earlier land for cultivation next, 
objectives of the present study were to study the effect of nitrogen fertilizer and planting ratios mixture two 
plants on the performance of the plant, LER and some qualitative and quantitative characteristics of the pea. 

 

Materials & Methods 
In order to study the effect of nitrogen rates and planting patterns of pea and lettuce on quality and 

quantity of green pea seeds, a factorial layout based on a Randomized Complete Block Design was 
conducted with three replications at Gonbad Kavous University during 2014-2015 growing season. The 
treatments of planting pattern were included 9 levels of sole pea, 67% pea + 33% lettuce, 50% pea + 50% 
lettuce, 33% pea + 67% lettuce, 100% pea + 33% lettuce, 100% pea + 50 % lettuce, 100% pea + 67% lettuce, 
100% pea + 100% lettuce and sole lettuce and nitrogen factor was included three levels of non-application 
and application of 25 and 50 kg N/ha. Row spacing was 30cm. Density of pea was 33.3 plants/m2 and lettuce 
was 16.7/m2. For analysis variance of data software of SAS Ver.9.1.3 were used and treatment mean 

differences were separated by the least significant difference (LSD) test at the 0.05 probability level. 

 

Results & Discussion 
The results showed that planting patterns and nitrogen rates had significant effect on plant eight, number 

of pods per plant, number of seeds per pod, number of seeds per plant, 100-seed weight, seed weight per 
plant, pods weight per plant, protein percent, solution carbohydrate percent and total yield. Plant eight in 
additive intercropping was more than replacement intercropping but number of pods per plant, number of 
seeds per pod, number of seeds per plant, 100-seed weight, seed weight per plant and pods weight per plant 
in replacement treatments and sole cropping of pea was more than additive treatments. Protein percent in 
sole cropping of pea and replacement intercropping of 67% lettuce instead of pea was greater than other 
treatments. At least percent of protein obtained from additive intercropping and replacement intercropping of 
50 and 67% lettuce instead of pea. Solution carbohydrate percent in replacement intercropping of 67% 
lettuce instead of pea and additive intercropping of 100% pea + 67% lettuce and additive intercropping of 
100% pea + 100% lettuce was more than other treatments. However, plant yield of pea in treatment of 67% 
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lettuce and 33% pea and 50% lettuce and 50% pea with 30.25 and 27.44 respectively, was greater than other 
treatments. Land equivalent ratio in intercropping treatments was greater than sole cropping. The maximum 
land equivalent ratio with 1.48 belonged to additive intercropping of 100% pea + 100% lettuce. Therefore, 
intercropping of pea and lettuce especially in additive series was appropriate. 

 

Conclusion 
Of the two plants of pea and lettuce, lettuce plant produced more yield than pea plant in all treatments. 

Additive treatment of 100% lettuce to pea and lettuce sole crop with 61565 and 61473 kg/ha produced the 
maximum yield and pea sole crop with 11759 kg/ha produced the minimum total yield. With increasing of 
nitrogen fertilizer consumption, yield was increased. Protein percent in sole cropping of pea and replacement 
intercropping of 67% lettuce instead of pea was greater than other treatments. 

 
Keywords: Intercropping, Percent protein, Replacement cropping, Soluble carbohydrates 

 


