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چکيده
به منظور بررسی امکان کشت مخلوط بالنگو و نخود ،آزمايشی بهصورت فاکتوريل و در قالب طرح آماری بلوک کامل
تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1394-95در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجها شه  .تیمارهها شهامل
نسبتهای مختلف کشت مخلوط افزايشی نخود /بالنگو ( 100/100 ، 75/100 ، 50/100 ، 25/100 ، 0/100و  )100/0و
دو تاريخ وجین علفهایهرز ( 50و 70روز پس از کاشت) بودن  .نتايج نشان داد کهه تهاريخ وجهین تهثییر معنهیداری بهر
عملکرد زيستتوده و دانه بالنگو و نخود داشت ،بهطوریکه وجین علفهایهرز 70روز پس از کاشت به ترتیهب منجهر بهه
کاهش  24و 55درص ی زيستتوده و عملکرد دانه نخود و افزايش  5/7و 20/4درص ی زيستتوده و عملکرد دانهه بهالنگو
ش  .با افزايش نسبت کشت بالنگو در مخلوط با نخود کاهش معنیداری در عملکرد دانهه و زيسهتتهوده نخهود و افهزايش
عملکرد بالنگو مشاه ه ش  .باالترين مق ار شاخص نسبت برابری زمین ( )1/52در نسبت کشهت( 25/100نخهود /بهالنگو)
مشاه ه ش  .براساس نتايج اين پژوهش ،نسبت کشت( 25/100نخود /بالنگو) میتوان در کشت مخلوط اين دو گیاه مفی ،
اقتصادی و قابلتوصیه باش .
واژههای کليدی :تاريخ وجین ،سری افزايشی ،گیاه مکمل ،نسبتهای کاشت
کشت مخلوط بهه شهمار مهیرونه ( Giller, 2001; Maingi,
.)2001; Jeyabal & kupusswamy 2001

1

مقدمه
کشت مخلوط به داليل مختلفی موردتوجه قرار میگیهرد.
سودمن یهايی از جمله افزايش کهارآيی مصهر آب و خهاک و
کهاهش خسههارت آفههات بیمهاریههها و علههفههایهههرز از جملههه
مزيتهای چنین نظا کشتی اسهت کهه منجهر بهه پايه اری در
تولی و استفاده کارآم از زمین مهیشهود ( Javanshir et al.,
 .)2000; Nassiri et al., 2001; Pandita et al., 2000بها
وجود اين ،اين نظا کشت با مح وديتهايی از جملهه برداشهت
اجزای مخلوط ،بهويژه در کشت مکانیزه محصوالت روبهرو است.
اما در سیستمهای کشت سنتی و بههويهژه در کشهت ديهم ايهن
مسهئله اهمیهت کمتهری دارد ;.(Javanshir et al., 2000
) Mazaheri, 1998در کشت مخلوط گیاهان زراعی زمانیکهه
از بقوالت به عنوان يکی از اجزای کشت مخلوط استفاده شهود،
موفقیت بیشتری را به دنبال خواهه داشهت .بقهوالت بههدلیهل
ويژگیهايی از جمله تثبیت زيستی نیتروژن و سهازگاری آنهها
به الگوهای مختلف کشت به عنوان گزينه مناسبی در نظا ههای

نتايج حاصل از تحقیقات متع د نشاندهن ه برتری کشت
مخلوط نسبت به کشت خالص اسهت .بهرای مثهال ،در بررسهی
مزيههت کشههت مخلههوط زنیههان ) (Carum copticum L.و
شههنبلیله ( ،)Trigonella foenum-graecum L.شههاخص
برداشت و وزن خشك زنیان درکلیه تیمارهای کشت مخلوط در
مقايسه با کشت خالص زنیان بیشهتر بهود .(Mirhashemi et
) al., 2009در کشهت مخلهوط ذرت ( )Zea mays L.و لوبیها
( )Phaseolus vulgaris L.مشاه ه ش که عملکهرد دانهه در
کشت مخلوط نسبت به تكکشتی افزايش يافت ( Odhiambo
 .)& Ariga, 2001کشهت مخلهوط مهیتوانه موجهب بدبهود
کیفیت اسانس و مواد مؤیره در گیاهان دارويی نیز بشهود .بهرای
مثال ،در بررسی کشهت مخلهوط سهويا ) (Glycine max L.و
نعناع ( ،)Mentha piperitaعملکرد و کیفیت اسهانس نعنهاع
در کشههت مخلههوط در مقايسههه بهها کشههت خههالص بیشههتر ش ه
) .(Maffei & Mucciarelli, 2003در بررسی کشت مخلهوط
گن ( )Triticum aestivum L.و نخود ،کشت مخلهوط ايهن
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اقتصادی بیشتری داشته و در سالهای اخیر رغبهت کشهاورزان
برای کشت اين گیاه افزايش يافته است ،بهطهوریکهه خراسهان
رضوی به عنوان قطب تولی اين گیاه به شمار مهیرود ( Rahe
 .)Dana, 2016با اين وجود ،مح وديتههايی از جملهه رقابهت
علفهایهرز و خسهارت آنهها در بهالنگو و از طرفهی مه يريت
تغذيه و کوددهی آن در شرايط ديم از مدمتهرين موانه توسهعه
کشت و بدبود عملکرد اين گیاه دارويی ارزشهمن مهیباشه  .بها
توجه به اينکه از نظر تاريخ کاشت ،بالنگو و نخود تطهاب قابهل
قبولی با هم دارن  ،امکان کشت مخلوط آنها به منظور رفه يها
کاهش موان مذکور و يا افزايش درآم و یبات تولی کشهاورزان
وجود دارد .در اين ارتباط ،به نظر میرس نخود از طري تثبیت
زيستی نیتروژن بتوان نقش مدمی در تغذيه بالنگو داشته باش .
از طرفی ديگر ،ويژگی دگرآسیب بهالنگو کهه در اغلهب گیاههان
زراعی نیز وجهود دارد ،بهه همهراه مدن سهی کاشهت و پوشهش
کانوپی بر سط زمین ،نقش مدمی در بدینهسازی مصر مناب
و نیز کنترل علفهایهرز خواه داشت (Parsa & Bagheri,
) .2008اين بررسی با اه ا ارزيابی امکان کشت مخلوط بالنگو
و نخود ديم در مشد  ،تثییر زمان وجین در کشت مخلوط نخود
و بالنگو و بررسی نسبت برابری زمین در کشت مخلوط بالنگو و
نخود انجا ش .

دو گونه منجر به کاهش معنیدار عملکرد نخود ش  ،اما بههطهور
معنیداری منجر به کاهش تراکم و زيستتوده علفههایههرز و
افزايش نسبت برابری زمین و تولی کل نسبت به کشت خهالص
هر يك از گونهههها شه ) .(Banik et al., 2006همچنهین در
ارزيههابی کشههت مخلههوط نخههود ) (Cicer arietinum L.و
خردل) (Brassica juncea L.گزارش ش ه اسهت کهه کشهت
مخلوط باعث تولی کل بیشتری نسبت بهه کشهت خهالص شه
) .(Kumar et al., 2009در گزارشی ديگر ،در کشت مخلهوط
نخود با کلهزا ( )Brassica napus L.کشهت مخلهوط ايهن دو
گیاه ایر معنیداری بر عملکرد و اجهزای عملکهرد کلهزا و نخهود
داشت ).(Mahfouz & Migwer, 2004
در بین گیاهان زراعی موجود در ايران ،نخهود از مدهمتهرين
محصوالتی است که بهدلیل ويژگیهای مطلهوبی از جملهه بدبهود
ويژگیههای فیزيکوشهیمیايی خهاک ،اخهتلل در چرخهه زنه گی
آفات ،بیماریها و علفهایهرز در صهورت قرارگهرفتن در تنهاوب
زراعی و به خصوص توانايی تثبیت زيستی نیتهروژن مهورد توجهه
است و بههمین دلیهل ،جايگهاه ويهژهای را در نظها ههای کشهت،
افههزايش یبههات تولیه و بههخصههوص تنههاوب گیاهههان زراعههی دارا
میباش ) .(Parsa & Bagheri, 2008گزارشهای مختلفهی در
ارتباط با سودمن ی کشت مخلوط نخود بها سهاير گیاههان وجهود
دارد .با اين وجود ،مطالعات انجا ش ه در ارتباط با امکهانسهنجی
کشت مخلوط گیاهان دارويی با نخود محه ود اسهت .از آنجها کهه
رويکرد جدانی در تولیه گیاههان دارويهی بهه سهمت اسهتفاده از
نظا های کشاورزی پاي ار و بهکارگیری روشهای م يريتی آنهها
نظیر کشت مخلوط به منظور ارتقاء عملکرد کمی و کیفی گیاهان
دارويی است ،لذا امکانسنجی کشت مخلوط آنها با ساير گیاهان
زراعی به عنوان يکی از اولويتهای تحقیقاتی مرتبط است.
در بین گیاههان دارويهی کشهور ،بهالنگو (Lallemantia
) royleana Benth.از مدهمتهرين گیاههان دارويهی اسهت کهه
بهصورت ديم و در تناوب بها گنه ديهم در سهط وسهیعی در
استان خراسان رضوی کشت میشود .موسهیلژ دانههههای ايهن
گیاه در درمان نارسهايیههايی همچهون نهاراحتیههای عصهبی،
کب ی و کلیوی به کهار مهیرود و از دانههههای آن جدهت رفه
خونريزی لثهها ،بیمهاریههای روانهی ،گوارشهی و تقويهت کبه
استفاده میشود ) .(Zargari, 1990اين گیاه از نظر اکولوژيکی
گیاهی کمتوق و از نظر اقتصادی نسبت به گن و نخهود ارزش

مواد و روشها
ايههن آزمههايش در مزرعههه تحقیقههاتی دانشههک ه کشههاورزی
دانشگاه فردوسی مشد بههصهورت فاکتوريهل و در قالهب طهرح
آماری بلوک کامل تصادفی در سهال زراعهی  1394-95بها سهه
تکرار انجا ش که تیمارههای آن شهامل نسهبتههای مختلهف
کشههت مخلههوط نخههود /بههالنگو (، 50/100 ، 25/100 ، 0/100
 100/100 ، 75/100و  )100/0و دو زمان وجین علفهایههرز
( 50و 70روز پس از کاشت) بودنه  .بهرای ايهن منظهور پهس از
آمادهسازی زمین (گاوآهن برگرداندار در پايیز و ديسك و لهولر
در اسفن ماه) کشت نخود (رقم هاشهم) و بهالنگو (تهودة بهومی
کلت نادری) در تاريخ 21اسهفن ماه بههصهورت دسهتی در رو و
طرفین پشتههايی به فواصل 50سانتیمتر انجها گرفهت .بافهت
خاک مزرعه مورد مطالعه سیلتیلو بهود .همچنهین بهه برخهی
خصوصیات ديگر خاک اشاره ش ه است (ج ول .)1

جدول  -1برخی ویژگیهای فيزیکوشيميایی خاک مزرعه مورد مطالعه
Table 1. Physico- chemical soil properties of studied farm
اسيدیته

پتاسيم قابل دسترس

فسفر قابل دسترس

درصد نيتروژن

درصد مواد آلی

بافت خاک

PH
8.3

)K available (PPM
291

)P available (PPM
25

N%
0.068

)Organic matter (%
1.1

Soil texture
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يعنی 40بوته در متر مربه ( )Roohi Nogh et al., 2017در
عم سطحی بهصورت دستی کشت ش ن و پس از سبزش ن و
استقرار ،آنها تنهك گرديه ه و تهراکم مهوردنظر در ههر يهك از
تیمارهای کشت مخلوط تنظیم ش (شکل .)1

کشت بذور نخود با تهراکم مطلهوب 40بوتهه در مترمربه
( )Sarparast & Sheikh, 2010در دو خههط و در طههرفین
پشتهها انجا ش و بذور بالنگو بین رديهفههای نخهود در يهك
خط و در وسط پشته با تراکمهای بیشتر از تهراکم مطلهوب آن،

نخود

بالنگو

Chickpea

Balangu
شکل  -1الگوی کشت مخلوط نخود و بالنگو
Fig. 1. Planting pattern of chickpea and balangu

اما با توجه به بارن گیهای واق ش ه ،از آبیهاری در طهول فصهل
رش اجتناب ش (شکل  ،)2اما در اواخر فصل رش و در مرحله
پرش ن غل های نخود و رسهی گی دانههههای بهالنگو يهكبهار
آبیاری تکمیلی بهصورت نشتی انجا ش .

در طول فصل رش از هیچگونهه کهود شهیمیايی اسهتفاده
نش و بهرای مبهارزه بها آفهت هلیهوتیس ( )Heliothis spp.از
اين وکساکارب (آوانت) در مرحله پُرش ن غل ههای نخهود بهه
مق ار نیم لیتر در هکتار استفاده ش  .کشت بهصورت آبهی بهود،

Precipitation
Mean temp.

August

July

June

May

April

March

شکل  -2منحنی امبروترميک شهرستان مشهد طی فصل رشد
Fig. 2. Ombrothermic curve of Mashhad city in growing season

به منظور بررسی تثییر هر يك از تیمارها ،بهر زيسهتتهوده
خشك و عملکرد دانه نخود و بالنگو در پايان فصهل و در تهاريخ
9تیرماه در زمان برداشت هر يك از اجهزای کشهت مخلهوط بها
درنظرگرفتن نیممتر ایر حاشیه از کرتها ،اق ا به برداشت کهل
ان ا گیاه (ههوايی و زيرزمینهی) از سهطحی بهه مسهاحت يهك
مترمرب شه و پهس از خشهكشه ن در ههوای آزاد بهه مه ت
72ساعت و پس از تعیین زيستتهوده و عملکهرد دانهه نخهود و
بالنگو به منظهور تعیهین نسهبت برابهری زمهین از معادلهه زيهر
استفاده ش :

در اين معادله  LERنسبت برابری زمهین Yab ،عملکهرد
دانه گونه aدر کشت مخلوط هر يك از تیمارهای آزمايشYba ،
عملکرد دانه گونهه  bدر کشهت مخلهوط ههر يهك از تیمارههای
آزمايش و  Yaaو  Ybbبهترتیب عملکرد دانه گونههای aو  bدر
کشت خالص هر يك از اجزای کشت مخلوط مهیباشهن  .آنهالیز
واريانس و مقايسات میانگین دادههای آزمايش با استفاده از نهر
افزار آماری  Minitab 17و رسم نمودارهها بها کمهك نهر افهزار
 Excel 2013انجا ش .
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گونه باريكبرگ و  11گونه پدنبرگ 12 ،گونه يكسهاله و سهه
گونه چن ساله بودن و در بین علفهایههرز موجهود ،بیشهترين
تراکم و فراوانی علفهایهرز به ترتیب مربوط به تاجريزی سیاه،
علف هفتبن  ،سورو  ،سلمهتره و تاجخروس بود (ج ول .)2

نتایج و بحث
جمعيت علفهایهرز در مزرعه

با توجه به نتايج حاصل از آزمايش ،در مزرعه مورد مطالعه
15گونه علفهرز مشاه ه و شناسايی ش که از اين تع اد چدهار

جدول  -2علفهایهرز و خصوصيات آنها در سطح مزرعه مورد مطالعه
Table 2.Weeds and their characteristics in the studied farm
چرخه

فراوانی نسبی

تراکم (تعداد بوته

(درصد)
Relative
)frequency (%

در متر مربع)
Weed density
) (plants m-2

تيره
Family

74.5

Solanaceae
Polygonaceae

مسير فتوسنتزی
Photosynthetic
pathway

شکل برگ
Leaf
form

Annual

C3

Broadleaf

43.01

Annual

C3

Broadleaf

8.94

15.5

Annual

C4

Grass

14.2

24.6

Poaceae

Annual

C3

Broadleaf

6.63

11.5

Chenopodiaceae

Annual

C4

Broadleaf

7.39

12.8

Amaranthaceae

Perennial

C3

Broadleaf

1.78

3.1

Convulvulaceae

Annual

C3

Broadleaf

5.88

10.2

Fumariaceae

Perennial

C4

Broadleaf

3.57

6.2

Poaceae

Perennial

C3

Broadleaf

1.5

2.6

Asteraceae

Annual

C3

Grass

3.06

5.3

Poaceae

Annual

C3

Broadleaf

2.65

4.6

Asteraceae

Perennial

C4

Broadleaf

0.98

1.7

Asteraceae

Annual

C3

Broadleaf

0.23

0.4

Brassicaceae

Annual

C4

Broadleaf

0.18

0.3

Portulaceae

زندگی
Life
cycle

نام علمی
Scientific
name

نام فارسی
Persian
name

Solanum nigrum L.
Polygonum aviculare
L.
Echinochloa crus-galli L. Beauv.
Chenopodium album
L.

تاجريزی سیاه
هفتبن
سورو
سلمهتره

Amaranthus
retroflexus L.

تاجخروس
ريشه قرمز

Convolvulus arvensis
L.
Fumaria officinalis L.
Sorghum halepense
L. Pers.
Sonchus arvensis L.
Hill.
Hordeum murinum
L.
Xanthium
strumarium L.
Cirsium arvense L.
Scope.
Descurainia sophia
L. Webb.
.Portulaca oleracea L

پیچك
شاهتره
قیاق
شیرتیغی
جوموشی
توق
خارلته
خاکشیر
خرفه

 :Broadleafپدنبرگ؛  :Grassباريكبرگ؛  :Annualيكساله؛  :Perennialچن ساله

) .et al.,2003با توجه به نتايج حاصل از اين بررسی و نظر بهه
اينکه در رابطهه بها بهالنگو اطلعهاتی موجهود نیسهت ،نیهاز بهه
بررسیهای دقی تر در مطالعات آتی است.

نکته قابل ذکر در رابطه با پراکنش علفههایههرز در ايهن
آزمايش اين است که احتماالً به دلیهل نهوع آرايهش کاشهت دو
گونه زراعی و اعمال شرايط ديم در اين آزمايش ،علفههایههرز
غالباً در داخل جویها و در ت اخل با بوتههای نخود ظاهر شه ه
بودن  .به نظر می رس میزان آب حاصل از بارن گیهها و تجمه
آن در داخل جویها ،شرايط مناسبی را برای جوانهزنی و رشه
بدتر علفهایهرز در اين محلها فراهم آورده باش (شکل  .)1با
اين حال ،اين امکان وجود دارد که ایرات دگرآسیبی بهالنگو بهر
گونههای مجاورش يکی از داليل پايینبودن تراکم علفهایهرز
در روی پشتهها باش  .در گزارشهی در رابطهه بها بررسهی ایهرات
دگرآسیبی 239گیاه دارويی از جمله گیاههان دارويهی خهانواده
نعنايیان بر رش کاهو ( )Lactuca sativa L.مشاه ه ش کهه
اغلب آنها دارای ایرات بازدارن گی بر رش کاهو بودنه (Fujii

زیستتوده و عملکرد دانه نخود

نتايج حاصل نشان داد که ایر زمان وجین علفهایههرز و
نسبت کشت بهر عملکهرد دانهه و زيسهتتهوده نخهود در سهط
احتمال يكدرص معنهیدار شه  .همچنهین ایهر متقابهل زمهان
وجین و نسبت کشت نخهود در سهط احتمهال يهكدرصه بهر
عملکرد دانه و در سط احتمال پنجدرص بر زيستتهوده نخهود
معنیدار ش (جه ول  .)3بهر اسهاس نتهايج آزمهايش ،کمتهرين
زيستتوده (154گر بر متر مرب ) و عملکرد دانهه (28گهر بهر
متر مرب ) نخود در تیمار وجین علهفههای ههرز 70روز پهس از
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به نظر میرس تثخیر در وجین علفهایهرز باعث افزايش
طول دوره رقابت ش ه باش و کهاهش عملکهرد نخهود را در پهی
داشته است .در همین رابطه تهثییر افهزايش طهول دوره رقابهت
علفهایهرز بر کهاهش عملکهرد در مطالعهات زيهادی مشهاه ه
ش ه است.

کاشت مشاه ه ش و وجین علفهایهرز 50روز پس از کاشت،
باعث افزايش  24و 55درص ی زيستتوده و عملکرد دانه نخهود
نسبت به تیمار وجین علفهایهرز 70روز پهس از کاشهت شه
(شکل .)3

جدول  -3تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات اندازه گيری شده در نخود و بالنگو
Table 3. Analysis of variance (mean squares) of traits on chickpea and balangu
)LER (RYT

نخود )(Chickpea

بالنگو )(Balangu

Seed yield
)(SY

Dry matter
)(DM

عملکرد دانه
Seed yield

زیستتوده
Biomass

عملکرد دانه
Seed yield

زیستتوده
Biomass

درجه آزادی
Df

0.2598 ns

0.0004 ns

*10.25

*94.6

**10192.5

**19497.5

2

0.1043 ns

**0.0391

**77.86

**14314.8

**10829.9

**77596.7

5

0.1634 ns

0.0131 ns

**6.65

**90.8

**2630.7

*2623.5

0.0681
25.73

0.0078
9.46

1.49
21.12

14.1
6.43

95.7
21.63

953.8
17.35

5
22
-

منابع تغيير
Source of variation
زمان وجین
)Weeding time (WT
نسبت کشت
)Plant ratio (PR
زمان وجین× نسبت کشت
PR ×WT
خطا Error
درص ضريب تغییرات ()CV%

*و ** :بهترتیب معنیدار در سط احتمال 5درص و 1درص ؛  ،nsغیرمعنیدار
and **: Significant at 5% and 1% respectively; ns: Non-significant

) Zarghani et al, (2013نشان دادنه کهه بها افهزايش
طول دوره ت اخل علفهایهرز در اول فصل و يا در آخهر فصهل
عملکههرد و اجههزای عملکههرد کنجه ()Sesame indicum L.
بهطور معنیداری کاهش يافت و کهاهش طهول دوره رقابهت بها
افزايش طول دوره وجین علفهایهرز ،عملکرد کنج را افزايش
داد .در آزمايشههی در تبريههز و کرمانشههاه بهها افههزايش طههول دوره
ته اخل علهفههایههرز بها نخهود و عه س (Lens culinaris
) ،Medikusمشهههاه ه شه ه کهههه تهههثخیر در تهههاريخ وجهههین
علفهایهرز ،عملکرد دانه و زيستتوده نخود و ع س را کاهش
داد ).(Mohammadi et al., 2005در مطالعهههای ديگههر در
بررسی تثییر طول دوره ت اخل علفهایهرز بر عملکرد و اجزای
عملکرد نخود مشاه ه شه کهه بها افهزايش طهول دوره ته اخل
علفهایههرز ،تهراکم و وزن خشهك علهفههایههرز افهزايش و
عملکرد و اجهزای عملکهرد نخهود بهه صهورت خطهی و بههطهور
معنهیداری کهاهش پیه ا کههرد (Heshmatnia & Armin,
) .2015همچنههین در بررسههی تههثییر وجههین و عهه وجههین
علفهایهرز در کشت مخلهوط مهاش ( )Vigna radiata L.و
کنج مشاه ه شه کهه وجهین علهفههایههرز باعهث افهزايش
عملکرد بیولوژيك و دانه هر دو گونه زراعهی نسهبت بهه کنتهرل
نش ن علفهایهرز در تمهامی تیمارههای کشهت مخلهوط شه
(.)Koocheki et al., 2016
) Banik et al, (2006در کشت مخلهوط نخهود و گنه
گزارش کردن که در صورت کنترلنش ن علفهایهرز عملکهرد

*

دانه در هر دو گونه دچار کهاهش شه ي ی مهیگهردد .در سهاير
مطالعات نیز به نقش افزايش طول دوره وجین و کاهش ته اخل
علفهایهرز در نخود بهر افهزايش عملکهرد اشهاره شه ه اسهت
(.)Frenda et al., 2013; Al-Thahabi et al., 1994
بههه نظههر مههیرسه علههت تثییرگههذاری طههول دوره رقابههت
علفهایهرز بر نخود ،مجاورت و رقابت بیشتر علفهایههرز بها
اين گونه بوده است و از آنجايی که بر اسهاس مشهاه ات انجها
ش ه در مزرعه بیشترين تراکم علفهایهرز در داخل جویها و
در مجاورت بوتههای نخود بود ،اين نتیجه دور از انتظار نیسهت.
از طرفی با افزايش نسبت کاشهت بهالنگو در کشهت مخلهوط بها
نخود کاهش معنیداری در عملکهرد دانهه و زيسهتتهوده نخهود
مشاه ه ش و افزودن بهالنگو بهه کشهت مخلهوط باعهث رقابهت
ش ي بین اين دو گونهه گرديه  ،بههطهوریکهه بها اضهافهشه ن
25درص تراکم بالنگو (10بوته در متر مربه ) ،عملکهرد دانهه و
زيستتوده نخود بهصورت محسوسی کاهش پی ا کرد و با اضافه
ش ن تراکمهای بیشتر بالنگو به کشت مخلوط ادامه پیه ا کهرد،
بهطوریکه بیشترين زيستتوده (348/3گهر در متهر مربه ) و
عملکرد دانه (118/3گر در متر مرب ) نخود مربوط بهه کشهت
خههالص نخههود بهها تههراکم 40بوتههه در مترمربه مشههاه ه شه و
کمترين زيستتوده (147/3گر در متر مربه ) و عملکهرد دانهه
(17/9گر در متر مرب ) آن مربوط به نسبت کشهت 100/100
(نخود /بالنگو) بهدست آم (شکل .)4
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)(B

)(A

شکل -3تأثير زمان وجين (روزهای پس از کاشت) علفهایهرز بر زیستتوده ( )Aو عملکرد دانه ( )Bنخود در کشت مخلوط با بالنگو
Fig. 3. Effect of weeding time on chickpea biomass (A) and seed yield (B) in mixcropping of chickpea with balangu
 :DAPروز پس از کاشت؛ در هر ستون حرو مشابه ،بیانگر ع اختل معنیدار در سط احتمال 5درص است.
DAP: Day after planting; Means of each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probability.

همچنین در تیمار وجهین علهفههایههرز 50روز پهس از
کاشهههت بهههین نسهههبتههههای کشهههت  25/100و 50/100
(نخههود /بههالنگو) در عملکههرد دانههه نخههود اخههتل معنههیداری
مشاه ه نش  .از سوی ديگر وجین علفهایههرز 70روز پهس از
کاشت هم بین نسبتهای کشت  25/100و کشت خالص نخود
اختل معنیداری در عملکرد دانه نخود ايجاد نکرد (ج ول.)4
در آزمايشههی مربههوط بههه کشههت مخلههوط نخههود و زيههره سههبز
) (Cuminum cyminum L.بیشههترين عملکههرد دانههه نخههود
مربوط به تیمار يكبار کنترل علفهایههرز و تهراکم60بوتهه در
مترمرب بهدست آم و همچنین با کاهش تراکم نخود عملکهرد
دانههه نخههود هههم در تیمههار يههكبههار کنتههرل و ب ه ون کنتههرل
علفهایهرز کاهش معنی داری داشت ،بههطهوریکهه کمتهرين
عملکرد دانه نخود در تیمار ب ون کنترل علفهایههرز و تهراکم
15بوته در مترمرب نخهود بههدسهت آمه (Alikamar et al.,
) 2006که در تطاب با نتايج اين مطالعه است.

از آنجا که بالنگو دارای ريشهای راست و عمی اسهت و بها
توجه به آرايش کاشت دو گیاه ،بهه نظهر مهیرسه کهه ته اخل
ريشهای بین دو گونه بهوجود آم ه است و در تراکمههای بهاالی
دو گیاه ،افزايش رقابت بینگونههای نخهود و بهالنگو در افهزايش
تلفات عملکرد نخود تثییر معنیداری داشته استPuramir et .
) al, (2010نشان دادن که در بهین نسهبتههای کشهت ،تهك
کشتی نخود با  44/07درص بیشترين و نسبت 30درص نخود+
100درص کنج بها 40/1درصه کمتهرين عملکهرد و شهاخص
برداشت نخود را داشتن  .همچنهین در کشهت مخلهوط نخهود و
گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.در هن وستان بیشترين
عملکرد و اجزای عملکرد نخود مربوط به تیمهار کشهت خهالص
اين گیهاه بهود ( .)Malvi et al, 1988در آزمايشهی در کشهت
مخلهوط ذرت و مههاش مشهاه ه شه کههه کشهت خههالص مههاش
عملکرد باالتری نسبت به کشت مخلهوط ايهن دو گونهه داشهته
است ).)Pandita, 2000
در بررسی ایرات متقابل وجین و نسبت کشهت ،بیشهترين
زيستتوده (390گر در متر مرب ) و عملکرد دانه (173/9گهر
در متر مرب ) نخود مربهوط بهه تیمهار کشهت خهالص و وجهین
علفههایههرز 50روز پهس از کاشهت بهود و تهثخیر در وجهین
علفهایهرز تا 70روز ،منجر به کاهش معنیدار عملکرد دانهه و
زيستتوده نخود در همه نسبتهای کشت ش  .با وجود اين ،در
نسبت کشت ( 25/100نخود /بالنگو) زمان وجین علفهایههرز
تثییر معنیداری بر عملکرد دانه نخود ن اشت و بین نسبتههای
کشت  75/100 ،50/100و ( 100/100نخود /بالنگو) در وجین
علههفهههایهههرز 70روز پههس از کاشههت اخههتل معنههیداری در
زيستتوده و عملکرد دانه نخود مشاه ه نش .

زیستتوده و عملکرد دانه بالنگو

نتايج نشان دادن که ایهر زمهان وجهین بهر زيسهتتهوده و
عملکرد دانه بالنگو در سط احتمال پهنجدرصه و ایهر متقابهل
تاريخ وجین و نسبت کشت بر عملکرد دانه و زيستتوده بهالنگو
درسط احتمال يكدرص معنیدار ش (ج ول .)3
بهر اسهاس نتهايج آزمهايش و بهر خهل انتظهار ،کمتههرين
زيستتوده (56/69گر در متر مرب ) و عملکرد دانه (5/24گهر
در مترمرب ) بالنگو در تیمار وجین علفهای هرز 50روز پس از
کاشت بالنگو مشاه ه ش و وجین علفهایههرز 70روز پهس از
کاشههت بههه ترتیههب منجههر بههه افههزايش  5/7و 20/4درصهه ی
زيسههتتههوده و عملکههرد دانههه بههالنگو نسههبت بههه تیمههار وجههین
علفهایهرز 50روز پس از کاشت ش (شکل .)5
95

ایزدی دربندی و همکاران؛ ارزیابی عملکرد /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،10شمارة ،2نيمة دوم 1398

)(A

)(B

شکل  -4تأثير نسبت کاشت بالنگو و نخود بر عملکرد زیستتوده ( )Aو دانه ( )Bنخود
Fig. 4. Effect of balangu and chickpea planting ratio on biomass (A) and seed yield (B) of chickpea
در هر ستون حرو مشابه بیانگر ع اختل معنیدار در سط احتمال 5درص است.
Means of each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probability.

جدول  -4اثرات متقابل وجين و نسبت کشت بالنگو و نخود بر زیستتوده و عملکرد دانه نخود و بالنگو
Table 4. Mean comparison the effect of weeding time and plant ratio interaction on dry matter and seed yield of
chickpea and balangu
صفت )(Trait
نخود Chickpea
عملکرد دانه
(گرم در مترمربع)
Seed yield
)(g.m-2
0e
22.78 d
40.86 c
62.52 b
72.13 b
173.92 a
0e
13.18 de
16.08 de
12.93 de
65.33 b
62.78 b

بالنگو Balangu

عملکرد زیستتوده
(گرم در مترمربع)
)Biomass (g.m-2
0e
146.33 d
174.43 cd
221.83 c
275 b
390 a
0e
148.33 d
138.33 d
155 d
180 cd
306.66 b

در هر ستون ،حرو مشابه بیانگر ع

تيمار )(Treatment

عملکرد دانه
(گرم در مترمربع)
Seed yield
)(g.m-2
10.846 a
5.014 c
8.775 b
4.175 cd
2.686 d
0h
9.197 ab
7.261 b
8.543 b
8.409 b
4.492 cd
0h

نسبت کشت

عملکرد زیستتوده
(گرم در مترمربع)
)Biomass (g.m-2

(بالنگو /نخود)
Plant ratio
)(Chickpea/Balangu

144.727 a
71.010 d
56.467 e
48.127 f
19.823 g
0h
135.833 b
82.933 c
67.920 d
49.880 f
23.043 g
0h

0:100
100:100
100:75
100:50
100:25
100:0
0:100
100:100
100:75
100:50
100:25
100:0

تاریخ وجين (روز پس از کاشت)
Weeding time (day after
)planting

50

70

اختل معنیدار در سط احتمال 5درص است.
Means of each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probability.

در شرايط مزرعههای و گلخانههای در مطالعهات آتهی مهیباشه .
) Puramir et al, (2010گزارش کردن که در کشت مخلهوط
نخود و زيرهسبز يكبار کنترل علفهایهرز تثییر معنیداری بهر
عملکرد و اجزای عملکرد اجزای مخلوط دارد .بهر اسهاس نتهايج
مذکور نامبردگان برای کاهش ایرات زيانبار علهفههایههرز بهر
نخود و زيرهسهبز و افهزايش بدهرهوری ،کشهت مخلهوط آندو را
پیشنداد کردن .

بهها توجههه بههه ايههنکههه بههر اسههاس مشههاه ات انجهها ش ه ه
علفهایهرز موجود در مزرعه در فاصله بین رديفههای کشهت
مخلوط نخود و بالنگو حضور داشتن و نیز با توجهه بهه ايهنکهه
بالنگو در روی رديفها کشت ش ه بود ،بهه نظهر مهیرسه ايهن
امکان وجود داشته باش که رقابت علفههایههرز بها بوتههههای
نخود که در مجاورت علفهایهرز بودن و کاهش ایرات ته اخل
آنها با بالنگو در ايهن مدهم دخیهل بهوده باشه  ،بها ايهن حهال،
پیشنداد بر تکرار مطالعه و بررسی بیشتر و دقی تر اين آزمايش
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)(B

)(A

شکل  -5تأثير زمان وجين (روزهای پس از کاشت) علفهایهرز بر زیستتوده ( )Aو عملکرد دانه ( )Bبالنگو در کشت مخلوط با نخود
Fig. 5. Effect of weeding time (day after planting) on biomass (A) and seed yield (B) of balangu in mixcropping with chickpea
 :DAPروز پس از کاشت؛ در هر ستون حرو مشابه ،بیانگر ع اختل معنیدار در سط احتمال 5درص است.
DAP: Day after planting; Means of each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probabili ty.

نتايج حاصل در هر دو زمهان وجهین علهفههایههرز ،بهاالترين
عملکرد زيستتوده و دانه بالنگو در کشت خالص آن حاصل ش
و کههاهش نسههبت کشههت بههالنگو ،منجههر بههه کههاهش معنههیدار
زيستتوده و عملکرد دانه بالنگو ش  .با اين وجود زمهان وجهین
علفهایهرز در نسبتهای کشهت  25/100و  50/100تهثییری
بر عملکرد زيست توده بالنگو ن اشت ،اما در عملکرد دانه بهالنگو
ایر معنیداری داشت .عملکرد دانه بالنگو در کشت خالص آن از
نظر آماری و در سط احتمال 5درص  ،تحت تثییر زمان وجهین
علفهایهرز قرار نگرفهت کهه ممکهن اسهت مربهوط بهه ایهرات
دگرآسیبی اين گیاه بر علفههای ههرز مجهاورش باشه کهه در
مطالعات آتی نیاز به بررسیهای بیشهتری اسهت .امها در کشهت
خالص آن با تثخیر در تاريخ وجین علفهایهرز ،عملکرد دانه و
زيستتوده بالنگو کاهش پی ا کرد .با توجه به نتايج حاصهل ،بها
کاهش نسبت بالنگو در کشت مخلوط ،ایهرات کهاهش عملکهرد
ناشی از وجین علفهایههرز در50روز پهس از کاشهت بهیش از
 70روز بود ،هرچن اين مدم در نسهبت کشهت 75/100تفهاوت
معنیداری در عملکرد دانهه ن اشهت و در تیمهار وجهین 70روز
پس از کاشت ،اختل معنهیداری در عملکهرد دانهه بهالنگو در
نسبتههای کشهت  50/100يها  75/100و  100/100مشهاه ه
نش ( ج ول .)4
در اغلب آزمايشات معموالً ایر زمان وجین علفهایهرز در
کشت خالص بررسی ش ه است و اطلعات در ايهن خصهوص در
کشت مخلوط مح ود است .بر اسهاس مطالعهات انجها شه ه در
کشت خالص ،افزايش طول دوره ت اخل علفهایهرز منجهر بهه
افزايش ایرات منفهی علهفههایههرز بهر عملکهرد گیهاه زراعهی
میشود.

در همین رابطه در آزمايشی ديگر در کشت مخلهوط زيهره
سبز و نخود ،بیشترين عملکرد زيرهسبز در تیمار يكبار کنتهرل
علههفهههایهههرز و کمتههرين عملکههرد در تیمههار ب ه ون کنتههرل
علفهایهرز بهدست آم ) .(Alikamar et al., 2006از سوی
ديگههر بهها افههزايش نسههبت کشههت بههالنگو در کشههت مخلههوط،
زيستتوده و عملکرد دانهه بهالنگو افهزايش معنهیداری داشهت.
بیشترين زيستتوده (140/28گر در متر مرب ) و عملکرد دانه
بالنگو (10/02گهر در متهر مربه ) در کشهت خهالص و تهراکم
40بوته در مترمرب بالنگو مشاه ه ش و کمتهرين زيسهتتهوده
(21/43گر در متر مرب ) و عملکهرد دانهه (3/58گهر در متهر
مرب ) بالنگو در زمهانی مشهاه ه شه کهه تهراکم آن در کشهت
مخلوط با نخود10 ،بوته در مترمرب در نسهبت کشهت 25/100
(نخود /بالنگو) بود (شکل  .)6از آنجا که تراکم گیاهان در کشت
خالص نسبت به کشت مخلوط بیشهتر اسهت و رقیبهی بهر سهر
مناب غیر از گیهاه زراعهی وجهود نه ارد ،تهراکم اجهزای کشهت
مخلوط به عنوان اولین و مدمترين عامهل تثییرگهذار بهر رشه و
عملکرد آنها است ( .)Ghosh, 2004لذا تغییر در نسبت کشت
میتوان تثییر معنیداری بر عملکرد آنها داشهته باشه کهه در
تطاب با نتايج اين آزمايش است و در ساير مطالعات نیهز بهه آن
اشهاره شه ه اسهت ( Banik et al., 2006; Rodrigo et al.,
 .)1997; Sobkowicz, 2006در همین رابطه و در مطالعههای
در کشت مخلوط لوبیا و ريحان بذری (Ocimum basilicum
) L.بیشترين عملکرد دانه در مقايسه با ساير تیمارهای مخلوط
در کشت خالص لوبیا مشاه ه ش ).(Alizadeh et al., 2008
در بررسی ایرات متقابهل وجهین علهفههایههرز و نسهبت
کشت مخلوط بالنگو نیز نتايج مشابدی مشاه ه ش  .بهر اسهاس
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)(B

)(A

شکل -6تأثير نسبت کشت بالنگو و نخود بر عملکرد زیستتوده ( )Aو دانه ( )Bبالنگو
)Fig. 6. Effect of balangu and chickpea plant ratio on balangu biomass (A) and seed yield (B
در هر ستون حرو مشابه ،بیانگر ع اختل معنیدار در سط احتمال 5درص است.
Means of each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probability.

مطالعات نیز به ایرات مثبت کشت مخلوط بهر عملکهرد گیاههان
زراعی اشاره ش ه است (Song et al., 2007; Zhang et al.,
) .2010; Dai et al., 2012بههطهور کلهی در تیمهار وجهین
علفهایهرز  70روز پس از کاشت ،شاخص نسبت برابری زمین
در تمههامی نسههبتهههای کشههت در مقايسههه بهها تیمههار وجههین
علفهایهرز 50روز پس از کاشت بیشتر بهود و در سهه نسهبت
کشههت  50/100 ،25/100و ( 75/100نخههود /بههالنگو) بههاالتر از
يك بود .با وجود اين Alikamar et al., (2006) ،نشان دادنه
که نسبت برابری زمین در کلیه تیمارهای کشت مخلهوط زيهره
سبز و نخود باالتر از يك بهود کهه در ايهن بهین نسهبت 25/75
(زيرهسبز /نخود) به ترتیب با تراکم90بوته در مترمرب زيرهسبز
و 15بوته در مترمرب نخود دارای بیشترين مق ار بود.
در تیمار وجین علهفههایههرز 50روز پهس از کاشهت در
تمامی نسبتهای کشت بهجُز نسهبت کشهت ( 100/75بهالنگو/
نخود) که شاخص نسبت برابهری زمهین برابهر  1/03بهود ،ايهن
شاخص کمتر از يك بود کهه نشهاندهنه ه برتهری ايهن نسهبت
کشت نسبت به کشت خالص بالنگو و نخود میباشه  .در زمهان
وجین علفهایهرز  70روز پس از کاشت در تمامی نسبتههای
کشت ،اين شاخص بیشهتر از يهك بهود ،غیهر از نسهبت کشهت
 100/100که میتوان به خاطر تراکم بهاالی بهالنگو و نخهود در
واح سط و اشغال فضای بیشتر و ت اخل دو گونه بها يکه يگر
مربوط دانست .در بین ايهن نسهبتهها نسهبت کشهت 100/25
دارای بیشترين مق ار شاخص نسبت برابری زمین ( )1/53بهود
که نشان میده اين نسبت کشت مهیتوانه از نظهر اقتصهادی
مفی باش  .با توجه به نتايج حاصل در مجموع میتهوان نسهبت
کشههت  100/25را در هههر دو زمههان وجههین نسههبت بههه سههاير
نسبتهای کشت اقتصادیتر و قابلتوصیه دانست.

در آزمايشی تثییر زمان وجین علفهایهرز بر روی عملکرد
سويا بررسی ش که نتايج نشان داد کهه بها افهزايش طهول دوره
رقابت و تثخیر در زمان وجین علفهایهرز اجزای عملکرد سويا
بهطور معنیداری کاهش يافت ) .(Ehteshami et al., 2006با
اين حال بسته به اجزای کشت مخلوط ،اضافهش ن گونه زراعهی
ديگری در شرايط وجین يا حضور علفهایهرز ایرات متفاوتی بر
عملکرد گونهها خواه داشت .بر اساس نتايج ايهن آزمهايش بهه
نظر میرس اين امکان نیز وجود داشته باش که حضور نخود در
طرفین رديفهای کشت و رقابت با علفهایهرز ،کاهش ایهرات
ت اخلی علفهایهرز با بالنگو کهه در روی رديهف کشهت شه ه
است را داشته باش  .در سیستمهای مخلوط بهدلیل وجود چنه
گیاه و چن اليهایبودن سیستم ،مشکل علفهایهرز نسهبت بهه
سیستم تهكکشهتی کمتهر اسهت ).(Ghanbari et al., 2010
بهصورت کلی در اين سیستم بهح اکثررسان ن پوشش خهاک و
تنوع گیاهی دو اصل مدم میباشهن کهه باعهث کنتهرل بدتهر و
مویرتر علفهایهرز نسبت به تكکشتی میشون .
نسبت برابری زمين ()LER

بیشترين میزان شاخص نسهبت برابهری زمهین ( )1/52در
تیمار وجین علفههایههرز 70روز پهس از کاشهت و در نسهبت
کشت ( 25/100نخود /بهالنگو) مشهاه ه شه  .اگرچهه عملکهرد
نسبی بالنگو در اين نسبت کشت در کمترين میزان خود برابر با
 0/48بود ،اما به دلیل باالبودن عملکرد نسهبی نخهود ،شهاخص
نسبت برابری زمین در مقايسه با ديگر نسبتهای کشت ،میزان
باالتری را به خود اختصاص داد .در تیمار وجین علفههایههرز
50روز پس از کاشت هم باالترين میزان عملکرد نسبی نخود در
همین نسبت کشت مشاه ه ش و به نظر نخود در ايهن نسهبت
کشت ایرات مثبتی از بالنگو پذيرفته باش (ج ول  .)5در سهاير
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جدول  -5نسبت برابری زمين در کشت مخلوط نخود و بالنگو
Table 5. Land equivalent ratio in chickpea and balangu mixcropping
نسبت برابری زمين
LER
)(Land equivalent ratio

بالنگو ()Balangu

نخود ()Chickpea

1
0.59
1.03
0.73
0.65
1
1
0.99
1.18
1.11
1.52
1

1
0.46
0.80
0.38
0.24
0
1
0.79
0.93
0.91
0.48
0

0
0.13
0.23
0.35
0.41
1
0
0.20
0.25
0.20
1.04
1

عملکرد نسبی ()Relative yield

نسبت کشت (بالنگو /نخود)
)Plant ratio (chickpea /balangu
0:100
100:100
100:75
100:50
100:25
100:0
0:100
100:100
100:75
100:50
100:25
100:0

در ساير مطالعات نیز به ایهرات مفیه کشهت مخلهوط بهر
افزايش نسبت برابری زمین اشاره شه ه اسهت ( Rahimian et

تاریخ وجين (روز پس از کاشت)
Weeding time
)(day after planting

50

70

مخلوط ممکن است بر ایر مجموعهای از ایرات عوامهل مختلهف
مانن بدرهوری بدتهر از رطوبهت خهاک ،نهور و عناصهر غهذايی و
کنترل مؤیرتر علفهایهرز باش .

al., 1992; Putnam & Allan, 1992; Koocheki et al.,
 .)1995در مطالعهههای در کشههت مخلههوط جههو ( Hordeum
 )vulgare L.و نخود شهاخص نسهبت برابهری زمهین در همهه
نسبتها بیشتر از يك بود ) .(Seyedi et al., 2012همچنهین
) Hasan zadeh avval et al, (2010در ارزيههابی نسههبت
برابری زمین در کشت مخلهوط مهرزه (Satureja hortensis
) L.و شهب ر ايرانهی ) (Trifolium resupinatum L.گهزارش

نتيجهگيری
با توجه به نتايج مذکور در شرايط مشد به نظر مهیرسه
نسههبت کشههت ( 100/25بههالنگو /نخههود) ( تههراکم 10بوتههه در
مترمرب بالنگو همراه با 40بوته در مترمرب نخود) ،میتوانه در
اين کشت مخلوط ،مفی و اقتصادی واق شود ،بههطهوریکهه از
بررسی نتايج شاخص نسهبت برابهری زمهین ( )LERبیشهترين
مق ار اين شاخص ( )1/52در اين نسبت کشت مشاه ه ش  .بها
اين حال ،کاشهت بهالنگو بها تهراکمههای 20 ،10و  30بوتهه در
مترمربهه همههراه بهها 40بوتههه در مترمربهه نخههود در وجههین
علفهایهرز 70روز پس از کاشت باعث ش که نسهبت برابهری
زمین بیشتر از يك شود .به نظر میرس بالنگو با نخهود رقابهت
ش ي ی داشته است که احتماالً به دلیل نوع آرايش کاشت ايهن
مخلوط بوده است ،بههمهینخهاطر کهاهش جمعیهت بهالنگو در
کشت مخلوط با نخود از طري کاهش ت اخل آن با نخود منجهر
به افزايش عملکرد و بدرهوری نخود ش ه است.

کردن که کشت مخلوط نسبت به کشهت خهالص آنهها برتهری
داشت .بر اسهاس نتهايج مطالعهه مهذکور ،زيهرهسهبز در کشهت
مخلوط با نخود ایرات مثبتی پذيرفته و اين مدم ضمن افهزايش
رش و عملکرد آن ،برتری شاخص نسبت برابری زمین در کشت
مخلهوط را نیهز بههدنبهال داشهته اسهت .(Alikamar et al.,
) 2006در کشت مخلوط رديفی نخود و کنج نیز مشاه ه شه
که کشت مخلوط نسبت به کشت خالص هر يهك از اجهزای آن
برتر و بدهرهوری زمهین در آن بیشهتر بهود (Puramir et al.,
) .2010در کشت مخلوط شنبلیله و زنیان نیز مشاه ه ش کهه
شاخص نسبت برابری زمین در تما نسبتهای کشت ،بزرگتهر
از يك شه (Bigonah et .)Mardani & Balouchi, 2013
) al, (2015نشان دادن که برتری عملکرد و بدرهوری در کشت
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Introduction
Intercropping is considered to be important for a lot of reasons like optimizing water and soil resource
uses, increasing water use efficiency, increasing pest, diseases and weed control efficiency, decrease
pesticide application, increasing total production and land equivalent ratio and sustainability in
agroecosystems. Production of medicinal plants requires sustainable and healthy methods like intercropping
for increasing quantity and quality of medicinal plants and intercropping is one of the methods has special
attention for this approach. Intercropping would be more successful when one of the intercropping
components is legume, because of their nitrogen fixation ability and compatability to different planting
patterns in mixcropping systems. Chickpea and balangu planting date is close together, with these abilities of
legumes and planting dates it seems that their intercropping is an ideal purpose for medicinal production. It is
possible that chickpea nitrogen fixation is useful for balangu growth and allelopathic effects of balangu with
planting patterns with increasing canopy covering on the ground and shading on weed seedling would be
helpful to improve quality and quantity in this intercropping. The objective of this study was to evaluate the
chickpea and balangu intercropping possibility, land equivalent ratio and effect of weed control in this
intercropping pattern.
Matherials & Methods
The experiment was arranged as a factorial based on randomized complete blocks design with three
replications and performed at research farm of faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran,
during 2015-16 growing season. Treatments considered six planting (Chickpea/Balangu) ratio: (100/0,
100/25, 100/50, 100/75, 100/100, 0/100) and two weeding time (50 and 70 days after planting). Chickpea
and balangu were planted at the same time (March 11th) in the way that Balangu is planted on the top of the
rows with high density and chickpea is planted on the sideways of rows in recommended density (40
plant/m-2). When Balangu is emerged, they were thinned to its recommended density (40 plantm-2). Because
of good precipitation during the growing season, one time irrigation was applied at the beginning of chickpea
poding and balangu seed ripening. To determine the effect of treatments, chickpea and balangu biomass and
seed yield were determined at the end of the season. To compare the performance of intercropping, land
equivalent ratio (LER) was used, according to below equation:

RYa: relative intercropped yield out of monocropped plant a yield Ryb: relative intercropped yield out
of monocropped plant b. Yab: yield of plant a intercropped with plant b, Yba: yield of plant b intercropped
with plant a, Yaa: yield of plant a monocropped, Ybb: yield of plant b monocropped. The data statistical
analysis and draw the figures were performed by Mini Tab Ver 17 and Excel 2013. Means were also
compared by Fisher test at 5% probability level.
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Results & Discussion
Results indicated that chickpea biomass and seed yield decreased as 24 and 55 percent respectively in 70
days after planting weeding time. However, biomass and seed yield were increased 5.7 and 20.4 percent
respectively in balangu. By increasing balangu density, balangu seed yield increased but chickpea seed yield
decreased significantly. The highest seed yield and biomass in both crops is observed in their monocropping
and 50 days after planting weeding time. When weeds were left longer (70 days after planting) to compete
with the crops, yield was decreased. Results showed that land equivalent ratio (LER) in 100/25 (chickpea/
balangu) plant ratio were the highest (1.52) and is useful and economic in chickpea and balangu
intercropping.
Conclusion
Based on the results, by increasing the balangu density, biomass and seed yield of chickpea was
significantly decreased even at the lowest balangu density. However increasing balangu density, increased
balangu yield. It seems balangu is competing with chickpea strongly. However balangu planting at 10, 20
and 30 plant m-2 density with 40 plant m-2 chickpea increased land equivalent ratio by more than 1, especially
in the lowest balangu density (10 plant m-2) when weeding were did at the 70 days after planting. Generally
intercropping of balangu and chickpea in Mashhad and the same climate condition recommended in 100/25
(chickpea/ balangu) plant ratio (40 chickpea plant m-2 + 10 balangu plant m-2) and it would be useful and
economic.
Keywords: Additive series, Plant ratio, Supplementary crops, Weeding date
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