
 

 

Evaluation of growth, yield and yield components of species in corn-bean- 1 

cotton intercropping with different patterns of planting rows 2 

 3 

Introduction 4 

In developing sustainable crops production systems, reducing the use of external fertilizers 5 

and pesticides, especially chemical inputs, is considered as the first requirements and 6 

principles of strategic planning and increasing the efficiency of resources usage is the most 7 

effective approach to achieve this goal (Walker & Tsubo 2001). In this concern, scientific 8 

evidences showed that the use of intercropping increased yield, resources use efficiency, 9 

stable crop performance and can lead to reduce the adverse environmental impacts of 10 

conventional monocultures. (Blak & Ong. 2000). 11 

Cotton as one of the most important oil seed and fiber crops has long history in production 12 

systems of Iran and Khorasan province. However, due to some economic and agronomic 13 

problems the cultivated area of this valuable crop is drastically reduced during the last few 14 

decades. Legume-based intercrops such as corn-bean are well documented as efficient 15 

systems for higher yield and pests leading to lower utilization of inputs. It seems that 16 

introducing cotton to such a system could be a proper method for expansion of this crop in 17 

production systems of Khorasan province. 18 

In the research yield and preformances of species in triple intercropping of corn-bean-cotton 19 

with different patterns of planting rows is studied and the results are compared with sole 20 

crops. 21 

 Materials and Methods  22 

In order to evaluate growth characteristics and yield and yield components of corn, bean and 23 

cotton in different row intercropping systems 2-year experiment was conducted in farm of 24 

agriculture faculty of Neyshabur Technical University in 1392-93 and 1393-94 growing 25 

seasons. Treatments consisted of six intercrops of 3 species including 1, 2, 3, 4, 5 and 6 rows 26 

of corn, bean and cotton as well as their monocultures. Experiment was performed as 27 

randomized complete block design with three replications and measured data were subjected 28 

to combined analysis of variance over two years.  29 

Above ground dry matter of species was measured in 2-weekly intervals. At harvest yield, 30 

yield components and harvest index was measured in monocultures and intercrops. Yield 31 

performance of intercrops over monocrops was evaluated using land equivalent ratio (LER) 32 

calculated as the sum of relative yields of component species. 33 

Results and Discussion 34 

The results showed that dry matter of corn, bean and cotton was significantly influenced by 35 

intercropping treatments. The highest and the lowest dry matter accumulation per unit area 36 

were respectively, observed for corn and cotton in 1-row intercrop (1:1:1). As the number of 37 

rows increased in intercropping treatments, dry matter accumulation reduced in corn and 38 

increased in cotton and beans. Dry matter yield in all intercropping treatments of corn was 39 

higher than monoculture however, for cotton and bean, dry matter yield in monoculture 40 



 

 

exceeded that of intercrops. In 1 and 2-row intercrops, dry matter yield of bean and cotton 41 

was decreased respectively by 22 and 65% compared to monoculture However, corn yield in 42 

1-row intercrop was 173% higher than its monoculture. Combined analysis of variance of 43 

yield, yield components and harvest index of cotton over 2 growing seasons showed that 44 

there was no significant difference between 3 and 6-row intercrops. In most row intercrops 45 

land equivalent ratio (LER) was higher than one. By increasing the number of rows except in 46 

2 and 5-row intercrops, the value of LER increased. 47 

Conclusion 48 

Combined analysis of variance of yield, yield components and harvest index of cotton over 2 49 

growing seasons showed that there was no significant difference between 3 and 6-row 50 

intercrops. Based on the better performance of yield and yield components, 3-row pattern 51 

(3:3:3 intercrop of 3 species) could be considered as appropriate model for incorporating 52 

cotton in row intercropping with corn and bean. Among three studied species, corn had the 53 

highest partial land equivalent ratio indicating the potential combinability of corn with other 54 

crops for efficient exploitation of resources.  55 
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 74 

 Phaseolus 75)، لوبیا (.Zea mays L) ارزیابی خصوصیات رشد، عملکرد و اجراء عملکرد ذرت

vulgaris L. ) و( پنبهGossypium hirsutum L. )76 در الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی 

 77 

 78 چکیده 

به صورت زمایشی آ ،در کشت مخلوط ردیفیو پنبه  ذرت، لوبیا رشد، عملکرد و اجراء عملکردبه منظور ارزیابی خصوصیات   79 

و  2931-39ای زراعی هدر مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فنی نیشابور در سالهای کامل تصادفی در سه تکرار طرح بلوک 80 



 

 

ردیف و کشت یک، دو، سه، چهار، پنج و شش  کشت مخلوط ردیفی باترکیب انجام شد. تیمارها شامل شش  2939 -39 81 

نتایج نشان داد که روند تجمع ماده خشک ذرت، لوبیا و پنبه تحت تاثیر تیمارهای مختلف . بودخالص ذرت، لوبیا و پنبه انجام  82 

بیشترین و کمترین میزان تجمع ماده خشک در واحد سطح به ترتیب برای ذرت و پنبه در تیمار . کشت مخلوط قرار گرفت 83 

مخلوط تجمع ماده خشک به تدریج در در تیمارهای کشت  ها( مشاهده شد. با افزایش تعداد ردیف2:2:2کشت یک ردیفی ) 84 

تیمارهای مخلوط ذرت  ه خشک مخلوط نسبت به کشت خالص درذرت کاهش و در پنبه و لوبیا افزایش یافت. عملکرد ماد 85 

عملکرد ماده  ردیفی یک و دو مخلوط یهابیشتر از خالص و در پنبه و لوبیای خالص از تیمارهای مخلوط بیشتر بود. درکشت 86 

که عملکرد ذرت در کشت مخلوط درصدکاهش یافت، در حالی 56و 11به نسبت به خالص به ترتیب به میزان لوبیا و پن خشک 87 

 88 (p≤56/5عملکرد و اجزاء عملکرد تیمارهای پنبه ) .درصد افزایش نشان داد 279یک ردیفی نسبت به خالص آن به میزان 

جزاء عملکرد و شاخص برداشت پنبه نیز در کشت ا ،دار شد. تجزیه واریانس مرکب تیمارهای کشت مخلوط عملکردیمعن 89 

. نداشتی وجود دارمعنیردیفی اختالف  سه تا ششاجرای آزمایش نشان داد که بین تیمارهای هر دو سال  مخلوط ردیفی در 90 

( 9:9:9) ردیفی سهانتخاب الگوی  ردیفی ذرت و لوبیا، سهبر اساس باالترین میزان عملکرد و اجزاء عملکرد در تیمار  ،بنابراین 91 

نسبت  ،دست آمد. در اکثر تیمارهای مخلوط ردیفیه ب ی ذرت و لوبیاهابه عنوان الگوی مناسب برای حضور پنبه در بین گونه 92 

 93 .یافت افزایش LERردیفی  دو و پنجبا افزایش تعداد ردیف بجز در تیمارهای مخلوط  .بیشتر از یک بود (LER)برابری زمین 

دهنده توانایی بالقوه کشت مخلوط بت برابری زمین جزئی بیشتری برخوردار بود. این امر نشاندر میان سه گونه، ذرت از نس 94 

 95 . برداری از منابع استبهره در ذرت با محصوالت همراه

 96 شاخص سطح برگ، نسبت برابری زمین  ،شاخص برداشتتجمع ماده خشک، : ی کلیدیهاواژه

 97 

 98 مقدمه 

ی شیمیایی یکی از ضروریات و اصول هابویژه نهاده ،ی خارجیهااستفاده از نهادهکاهش  در تولید پایدار محصوالت زراعی  99 

 100 شودمی ی کالن است و افزایش کارایی استفاده از منابع موثرترین راهکار برای تحقق این هدف محسوبهابرنامه ریزی

(Walker, 2000 & Tsubo). ی مخلوط باعث افزایش هاشتاستفاده از ک دهد کهدر این ارتباط شواهد علمی نشان می 101 

 102  .( Blak &Ong, 2000شود )می ثبات عملکرد و کاهش اثرات سوء زیست محیطی ،عملکرد، کارایی استفاده از منابع

شود که با یکدیگر در یک قطعه زمین و در یک می کشت مخلوط به کشت دو و یا تعداد بیشتری محصوالت زراعی اطالق  103 

( در کشت مخلوط با استفاده از اصل طبیعی تنوع ;Thobatsi, 2009 Xin & Tong, 1986شوند )می زمان کشت 104 

شود می عملکرد بیشتری نسبت به کشت خالص تولید ،ی هرزهادر مزرعه و مدیریت مطلوب کنترل آفات و علفای گونه 105 

(Oswald et al., 2002).  106 در مصرف منابع طمخلو کشت اجزای لوبیا، و ذرت کشت مخلوط در کهتحقیقات نشان داد 

 107 کشت از بیشتر مخلوط کشت در محیطی، منابع از یکی عنوان به غذایی، جذب عناصر کهطوری به اند،بوده هم مکمل محیطی



 

 

 Zea 108ذرت )مطالعات فراوانی در کشت مخلوط دو گونه به خصوص  .(Wahua, 1983; Banik et al., 2006) بود خالص

mays L.( و لوبیا )Phaseolus vulgaris L. )دلیل اثرات مثبت آنها بر یکدیگر انجام پذیرفته است ه ب(Thorsted et 109 

al., 2006; Awal et al., 2006; Rostami et al., 2010; Morgado & Willey, 2003; Koocheki et al., 110 

2008; Mukhala et al., 1999،) 111  .است طالعات اندکی در دستلگوی کشت مخلوط همزمان سه گونه ااما در خصوص ا 

این گیاهان نیتروژن هوا را تثبیت کرده که مقداری از آن را در همان فصل  ،استفاده شود حبوباتچنانچه در کشت مخلوط از  112 

 113 (.Mukhala et al., 1999) کشت بعدی مورد استفاده گیاه قرار خواهد گرفت رشد و مابقی نیتروژن تثبیت شده در

 114 مزیت دارد کشت مخلوط از نظر مصرف آب ،کننده مطرح باشدل محدودطی که آب به عنوان یک عامهمچنین در شرای

(Ghanbari–Bonjar, 2000.)  115 

، این گیاه باشد. به عنوان مثالو دارای سودمندی باالیی می مخلوط کشت شده صورته ذرت گیاهی است که با اکثر گیاهان ب  116 

در برزیل و مکزیک و باالخره ( .Ricinus communis L)ذرت با حبوبات و کرچک  .در هندوستان، برزیل و نیجریهپنبه  با 117 

 Rowe et al., 118کشت مخلوط در آمریکای جنوبی و شمال آمریکاست ) یهاترین روشکشت ذرت با انواع لوبیا یکی از متداول

 119 ندباش داشته یکدیگر بر کنندگیتکمیل که اثراتنحوی به هاگونه نوع انتخاب مخلوط کشت نظام یک در طراحی .(2005

 120 زمانی ی مخلوط،هانظام در عملکرد افزایش ،به بیان دیگر. (Nachigera et al., 2008) موفقیت می باشد اصلی شرط

 121 .باشند متفاوت کامالً یکدیگر با طبیعی منابع از میزان استفاده و نحوه نظر از مخلوط هندهدتشکیل گیاهان که شودمی ایجاد

 122 استفاده محیطی عوامل از توانندباشند، می متفاوت فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی خصوصیات نظر از ی مخلوطهاگونه اگر در واقع

 123 .(Baumann et al., 2002) نمایند بهینه

کنجاله پنبه  ،درصد روغن دارد 15ی آن حدود هادانه .الیاف طبیعی است ترینمصرفو پر  پنبه یکی از محصوالت راهبردی  124 

زایی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی سطح وسیع اشتغال ،دام است و عالوه بر این دانه یکی از ترکیبات اصلی خوراک 125 

باعث شده است که افزایش تولید پنبه در بین گیاهان زراعی از  ها(. این ویژگیChaudhry et al., 2003کند )می ایجاد 126 

یر سطح زیر کشت آن در ایران به دهه اخ (. این در حالی است که طی سهAksoy, 2003اهمیت خاصی برخوردار باشد ) 127 

ی تولید و نبود هاافزایش هزینه ،ی آبیاری سنتیهانیاز آبی باال، روش ،ی پیاپیهابا توجه به خشکسالی .شدت پایین آمده است 128 

دن دارا بو دلیلبهپنبه  ی ملی توسعه این محصول مهم موفقیت آمیز نبوده است.هاانگیزه کافی برای اقبال کشاورزان برنامه 129 

 130 .(Koocheki et al., 2015) ای در کشت مخلوط داشته باشدتواند جایگاه ارزندهمی ریشه عمیق و وجینی بودن زراعت آن

عالوه بر مزایای کشت مخلوط و نیز کاهش آبشویی نیتروژن و آلودگی  توجه به این محصول در کشت مخلوط ذرت، لوبیا 131 

به  توسعه سطح زیرکشت و بازگشت این محصول اثر شایان توجهی درتواند می (Keating & Carberry, 1993محیط ) 132 

بسیاری از تحقیقات کشت مخلوط ذرت و لوبیا  در ،همانطور که اشاره شد باشد. داشته جایگاه ارزنده خود در بین کشاورزان 133 

پنبه به این ترکیب الگوی  وارد کردنرسد می حال آنکه به نظر مثبت این کشت به اثبات رسیده است.مورد ارزیابی و اثرات  134 



 

 

 135 رشد، عملکرد و اجراء عملکردخصوصیات هدف از این پژوهش ارزیابی  مناسبی برای افزایش عملکرد پنبه در منطقه باشد. لذا

 136  باشد.می کشت مخلوط ردیفی پنبه در الگوهای مختلف ذرت، لوبیا و

 137 

 138 هامواد و روش

 139 23و  65'ر مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فنی نیشابور و بین د2939-39 و 2931-39 زراعیدو سال  این تحقیق در 

متر از  2125دقیقه عرض جغرافیایی و با ارتفاع  93و  95'دقیقه تا  95و  96'دقیقه طول جغرافیایی و  95و  63'دقیقه تا  140 

 141 155 آزمایشاجرای حل سالیانه م بارندگی متوسط .شد سطح دریا در حاشیه شرقی کویر مرکزی ایران واقع شده است، اجرا

 142 سازیآماده. است رادگسانتی درجه -5/17 و 91 ترتیب به منطقه این در ساالنه مطلق دمای حداقل و حداکثر و مترمیلی

 143 گردید. در بهار انجام (هکتار در پوسیده کامالً دامی کود تن 25) پاشی وکود دیسک سپس عمیق، نیمه شخم شامل مزرعه

 144 سازی هنگام آماده در (هاکش آفت و شیمیایی شیمیایی )کودهای مواد هیچگونه و نهاده اجرا شد کم سیستم یک در آزمایش

 145 شامل تیمار نهاجرا شد.  تکرار سه با تصادفی کامل یهابلوک طرح قالب درآزمایش برده نشد.  کاربه رشد فصل طی و زمین

( 5:5:5( و شش ردیفی )6:6:6(، پنج ردیفی )9:9:9ردیفی )(، چهار 9:9:9(، سه ردیفی )1:1:1(، دو ردیفی )2:2:2یک ردیفی ) 146 

 147  .ندلوبیا، پنبه و کشت خالص آنها بود ذرت،

 148 

 149 
-( تک3کشتی لوبیا و )( تک2کشتی ذرت، )( تک1نمودار شماتیک تیمارهای مختلف کشت مخلوط ردیفی ذرت، لوبیا و پنبه ) -1شکل  150 

 151 کشتی پنبه

 152 + یک ردیف پنبه(، دو ردیفی )دو ردیف ذرت+ دو ردیف لوبیا+ دو ردیف پنبه( و ...یک ردیفی )یک ردیف ذرت+ یک ردیف لوبیا

Fig 1. Schematic diagram of different intercropping treatments rows of maize, beans and cotton (1) 153 
Monoculture of maize, (2) monoculture of bean and (3) monoculture of cotton. 154 

 155 



 

 

شد. زمین محل اجرای  استفاده رقم ورامیندرخشان و پنبه  رقم لوبیا ،759 کراس سینگل یاعلوفه ذرت از آزمایش یندر ا 156 

آزمایش  اجرای محل زمین از تصادفی صورت به خاک نمونه آزمایش، از اجرای در سال زراعی قبل آیش بود. قبل ،آزمایش 157 

. رائه شده استا 2 جدول در آن نتایج که شد منتقل خاک به آزمایشگاه )نیتروژن( و بافت غذایی عناصر تعیین جهت انتخاب و 158 

 159 و فاصله مترسانتی 25 ردیف روی ذرت بوته دو فاصله گرفت. انجام مترسانتی 95 ردیف فاصله با متر 6×7ی هادر کرت کاشت

به  یکبار روز هفت هر آن از بعد و کاشتاز بعد بالفاصله آبیاری شد. نظرگرفته در مترسانتی 26 ردیف روی و لوبیا پنبه بوته دو 160 

 161  .شد انجام در طول فصل رشد نوبت دو در دستی وجین توسط علف هرز با مبارزه صورت گرفت وای روش آبیاری قطره

 162 

 163 مشخصات فیزیکوشیمیایی خاك محل اجرای آزمایش - 1جدول 

Table 1- Soil physical and chemical characteristics of experimental location 164 

 نیتروژن )%(
Nitrogen (%) 

 بافت

Texture 

 1333سال 

2014 

 1332سال 

2013 

 بعد از برداشت
After sowing 

 قبل از کشت
Before sowing 

 بعد از برداشت
After sowing 

 قبل از کشت
Before sowing 

0.07 0.0805 0.1232 0.056 
 ی لومسیلت

Silty- loam 
 165 

 166 از کدام هر برای و کرت هر )در تصادفی یهانمونهروز  29هر  رسیدگی، مرحله تا کاشت از پس هفته دو از برداری نمونه برای

 167 سطح شاخص جداگانه طوربه سپس و شد برداشت خشک، وزن و برگ سطح تغییرات تعیین بوته( جهت از سطح دو گیاهان

 168 شد استفاده (Licor) مدل ،Leaf Area Meter دستگاهاز  برگ سطح گیری اندازه برای .شد گیری اندازه آنها خشک مادة و برگ

 169 تعیین برای .داده شدند قرار گرادسانتی درجه 75 دمای با آون درساعت  95 مدت به هانمونه خشک، وزن گیری اندازه جهت و

 170 در و شد حذف اییهحاش اثر کرت بعنوان هر انتهای از متر نیم و ابتدا از متر نیم و کناری ردیف دو کرت هر در نهایی عملکرد

گردید. ارزیابی کشت مخلوط و خالص  برای هر گونه بطور جداگانه تعیین) اقتصادی( دانه بیولوژیک و عملکرد باقیمانده سطح 171 

 172 (al et Awal,. 2006( انجام شد. )2( با استفاده از معادله )LER) 2ر به وسیله شاخص نسبت برابری زمیننسبت به یکدیگ

 173 

 174 (2معادله )   

 175 

                                                           
1- Land equivalent ratio 



 

 

و  خالص کشت در گونه همان عملکرد s:Y ،مخلوط کشت در i گونه درعملک i:Yزمین،  برابری نسبت: LER ،معادله این در 176 

: n 177 . دهدمی نشان را مخلوط کشت تیمار در گونه تعداد 

همگنی  ،سپیش از انجام تجزیه واریان .سال اجرای آزمایش در معرض تجزیه واریانس مرکب قرار گرفت ی حاصل از دوهاداده  178 

در نهایت میانگین تیمارها بوسیله آزمون حداقل  .قرار گرفت آزمونواریانس خطای دو سال آزمایش از نظر آماری مورد  179 

 ver.16 Minitab 180 افزارنرم توسط هادرصد مقایسه گردید. کلیه تجزیه و تحلیل پنج( در سطح احتمال LSDدار )اختالف معنی

 181  .شدند ترسیم Excel محیط درها نمودار انجام شد و

 182 

 183 بحث و نتایج

 184 شاخص سطح برگ 

تحت تاثیر تیمارهای  (p≤56/5)داری معنی طوربه هانتایج تجزیه واریانس نشان داد که حداکثر شاخص سطح برگ گونه  185 

به  (،p≤56/5) دار بودعالوه اثر متقابل سال در تیمار نیز روی حداکثر شاخص سطح برگ معنیه ب .کشت مخلوط قرار گرفت 186 

عبارت دیگر تغییرات شاخص سطح برگ سه گونه تحت بررسی در تیمارهای مخلوط طی دو سال آزمایش الگوی مشابهی را  187 

نتایج مقایسه میانگین حداکثر شاخص سطح برگ نشان داد که در هر سه گونه اختالف بین . (1)جدول  دنبال نکرده است 188 

 189 (. 9)جدول  داری مشاهده نشدوم اختالف معنیولی در سال د بود، تیمارهای مخلوط در سال اول زیاد

 190 

 191 لوبیا و پنبه  ،در کشت مخلوط ردیفی ذرت هاواریانس مرکب حداکثر شاخص سطح برگ گونه نتایج تجزیه -2جدول 

Table 2- Analysis of variance maximum leaf area index in intercropping rows of maize, bean and 192 
cotton  193 

 عات میانگین مرب

Mean of squares درجه آزادی 
df 

 بع تغییرامن 
S.O.V 

 پنبه

Cotton 
 لوبیا 

Bean 
 ذرت 

maize 
 

0.0338 ns  3.9187 ns  17.009 ** 1  سال Year 

0.1612 **  0.2555 ns  0.449 * 4  سال × تکرار Replication × 

year 

 Treatment تیمار  8 ** 36.356  ** 19.5542  **13.0991

 Year×treatment تیمار× سال   8 ** 0.816  ** 0.4553  **0.2656

 Error خطا  32 0.1630  0.0969  0.0603

7.39  7.64  7.28    CV% 

 194  استدار داری در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم وجود تفاوت معنیدهنده معنی: به ترتیب نشانns* و ،** 

**, * and ns: are significant at 1 and 5% probability levels and non significant, respectively 195 

 196 

197 



 

 

 198 لوبیا و پنبه  ذرت، برگ سطح شاخص حداکثر بر مخلوط کشت تیمارهای اثرمقایسه میانگین  -3ول دج

Table 3- Mean comparison foe the effect of intercropping treatments on maximum leaf area 199 
index of maize, bean and cotton  200 

Year 
 سال

 الگوی کشت مخلوط

Intercropping 

pattern 

 حداکثر شاخص سطح برگ
maxLeaf area index 

 ذرت

Maize 
 لوبیا

Bean 
 پنبه

Cotton 

2013 

 ییک ردیف

One row 

5.5 

 
3.5 

2.6 

 

 دو ردیفی

Two rows 

4.7 

 
2.9 

3.2 

 

 سه ردیفی

Three rows 

4.4 

 
3.5 3.2 

 

 ردیفی چهار

Four rows 

4.8 

 
3.8 3.5 

 پنج ردیفی

Five rows 

4.6 

 
4.2 

3.7 

 

 شش ردیفی

Six rows 

5.2 

 
4.1 

3.8 

 

 کشتیتک

Monoculture 

4.5 

 
4 3.4 

2014 
 ییک ردیف

One row 

6.3 

 

4.3 

 

3.3 

 

 
 دو ردیفی

Two rows 

6 

 

4.6 

 

3.3 

 

 
 سه ردیفی

Three rows 

6.2 

 

4.4 

 

3.3 

 

 
 چهار ردیفی

Four rows 

6.8 

 

4.5 

 

3 

 

 
 پنج ردیفی

Five rows 

6.3 

 

4.2 

 

3 

 

 
 شش ردیفی

Six rows 

6.6 

 

4.4 

 

3.6 

 

 
 کشتیتک

Monoculture 

5.7 

 
4.6 

3.6 

 

LSD (0.05)* 0.462 0.356 0.281 

 201 داری ندارند.درصد اختالف معنی پنجدر سطح احتمال  LSDمون ، بر اساس آزباشدمی LSDیی که تفاوت بین آنها کمتر از میزان ها* میانگین

*Means with differences lower than LSD value are not significantly different at p≤0.05. 202 
 203 

برای تمامی ، ی کشتهاتعداد ردیفلوبیا و پنبه در طول فصل رشد صرف نظر از  ،روند تغییرات شاخص سطح برگ ذرت  204 

ی دوره رشد با گذشت زمان شاخص سطح برگ به کندی افزایش یافت و در ادامه افزایش در ابتدا .(1تیمارها مشابه بود )شکل  205 

روز پس از  35و در پنبه حدود  75تا  56شاخص سطح برگ روند خطی پیدا کرد و به ترتیب برای ذرت و لوبیا در حدود  206 

با توجه به اینکه در  .در پیش گرفتپیری و ریزش برگها روند نزولی  دلیلبه پس از آن .کاشت به حداکثر مقدار خود رسید 207 



 

 

مواد  رسد که در سال اولمی به نظر  .شد قبل از اجرای آزمایش زمین آیش بود و کشت در یک سیستم کم نهاده انجام سال 208 

نسبت به سال دوم  سطح برگ کمتری نیز بنابراین ،بودذرت و پنبه به خوبی تامین نشده  خصوصبه غذایی مورد نیاز گیاهان 209 

 210  (.1 )شکل کانوپی مخلوط نسبت به حالت تک کشتی هر یک از گیاهان، دارای شاخص سطح برگ باالتری بود آمد. تدسبه

 211 
 212 
 213 
 214 
 215 
 216 
 217 
 218 
 219 
 220 
 221 



 

 

 222 کاشت از بعد روزهای طی لوبیا و پنبه ،ذرت برگ سطح شاخص روند بر مخلوط کشت تیمارهای اثر -2 شکل

Fig. 2- Effects of intercropping treatments on the leaf area index trands of maize, bean and cotton 223 
during days after sowing 224 
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کشتی آنها ( گزارش کردند کشت مخلوط ذرت و لوبیا نسبت به حالت تک(Mukhala et al.,1999ماخوال و همکاران  226 

تیمارهای مختلف  شاخص سطح برگ بیشتری داشته است. شاخص سطح برگ ذرت نسبت به لوبیا و پنبه بیشتر تحت تاثیر 227 

رسد علت این موضوع احتماالً مربوط به فراهمی نیتروژن از طریق تثبیت می (، به نظر1کشت مخلوط قرار گرفت )شکل  228 

های کشت (. افزایش شاخص سطح برگ لوبیا در تیمارTsubo et al., 2001بیولوژیکی آن توسط لوبیا برای ذرت بوده است ) 229 

 230 تر نور در کانوپی ذرت و استفاده لوبیا از ذرت به عنوان قیمتماالً به علت توزیع مطلوبمخلوط نسبت به تک کشتی نیز اح

شود می شده توسط کانوپی ذرتباشد. حضور لوبیا و پنبه در زیر کانوپی ذرت منجر به جذب تشعشع تفرق یافته و منعکسمی 231 

خالص در اکثر تیمارهای کشت مخلوط، در تمام طول و این موضوع باعث افزایش جذب بیشتر نور در کانوپی مخلوط نسبت به  232 

های کاشت به تدریج این اثرات کاهش یافت. بیشترین شاخص سطح برگ در لوبیا دوره رشد شد. البته با افزایش تعداد ردیف 233 

( در بررسی Morgado & Willey, 2003( بود. این درحالی است که مورگادو و ویلی )13/9مربوط به کشت خالص ) 234 

کشتی بیشتر بود. تطابق زمانی خلوط ذرت و لوبیا بیان کردند که شاخص سطح برگ در کشت مخلوط نسبت به تککشت م 235 

ای در جذب بهتر نور توسط کانوپی و تولید کنندهبین حداکثر شاخص سطح برگ با حداکثر تشعشع خورشیدی نقش تعیین 236 

 Rostami et al., 2010)) . 237ماده خشک دارد 

. این به مفهوم آن است که (1)جدول دار بودر حداکثر شاخص سطح برگ و نیز اثر متقابل سال در تیمار معنیتاثیر تیمارها ب    238 

های اجرای آزمایش از شرایط باثیاتی برخوردار نبوده است. لذا تیماری که در سال اول بیشترین شاخص را تیمارها در سال 239 

شاخص سطح برگ لوبیا در سال اول پایین تر از سال دوم بود و ر را نداشت. بیشترین مقدا آورده بود در سال دوم الزاماً دستبه 240 

 241 دو الگویدر  53/1(. کمترین شاخص سطح برگ در لوبیا به میزان 9ای را نشان نداد )جدول در سال دوم تغییر قابل مالحظه

شاخص در هر دو سال در کشت  ردیفی در سال دوم مشاهده شد. بیشترین پنجدر تیمار  19/9ردیفی در سال اول و میزان  242 

واریانس نالیز نتایج آدرصدی را نسبت به سال اول نشان داد. با توجه به  26بود که افزایش  63/9و  33/9خالص به ترتیب  243 

بیشترین شاخص سطح برگ ذرت در تیمار یک  داری از نظر شاخص سطح برگ بین تیمارهای لوبیا مشاهده نشد. یتفاوت معن 244 

خالص ذرت مشاهده کشت و کمترین شاخص سطح برگ در  39و  31های به ترتیب در سال 15/5و  6/6 ردیفی با مقدار 245 

در  خصوصبه ی مخلوط باعث کمبود منابعهاکنندگی بین گونهکاهش اثرات تسهیل ،به بیان دیگر (.9)جدول  گردید 246 

از ها نسبت به حاشیه هااریک شدن ساقهی مرکزی و بهاشدن سطح برگ ذرت در بوتهای ی مرکزی ذرت گردید. لولههاردیف 247 

رسد بهترین الگو برای این می ردیفی به نظر یک تا چهارلذا توسعه الگوی کشت . مشهود بود ردیفی به بعد کامالً چهارتیمار  248 

 249 نوع کشت مخلوط باشد.

 250 مشاهده شد ردیفی یکتیمار  درو کمترین آن  ردیفی شش سال اول در کشت مخلوط بیشترین شاخص سطح برگپنبه در  

در سال دوم اجرای آزمایش افزایش شاخص سطح برگ به توزیع و جذب بهتر نور توسط کانوپی و نیز افزایش ماده  (.9جدول ) 251 

 252 17افزایش  با سال اول که کمترین مقدار شاخص سطح برگ در تیمار یک ردیفیبه طوری .(1)شکل  خشک منجر شد



 

 

درصد افزایش نسبت به سال  چهاررین شاخص سطح برگ در تیمار کشت خالص با بیشت رسید. 92/9به در سال دوم درصدی  253 

ردیفی شرایط رشدی نامناسبی را برای جذب منابع در رقابت با ذرت و لوبیا  سهی یک تا هابود. بنابراین کشت 55/9قبل عدد  254 

اند از شرایط محیطی و منابع قابل تومی کند پنبهمی و هر چه به سمت کشت نواری سوق پیدا داشت برای پنبه به همراه 255 

ده باعث افزایش ما افزایش شاخص سطح برگمند شود. هبهر بیشترعملکرد  ،و در نهایت تودهزیستدسترس برای افزایش  256 

ی برون هاتواند یکی از راهمی این الگورسد می به نظر ،با توجه به نتایج آزمایش .گرددمی خشک و در نهایت افزایش عملکرد 257 

 258  ت کاهش سطح زیر کشت پنبه را توجیح نماید.رف

 259 

 260 روند تجمع ماده خشک 

 261 گیاهان بودن کوچک دلیل به رشد دوره درابتدای مختلف تیمارهای بین در خشک ماده تجمعدر هر دو سال آزمایش سرعت  

 262 و به شد خطی حلةمر وارد خشک مادة تجمع کاشت، از پس روز 95حدود  از ولی ،(9)شکل  نداشت ایمالحظه قابل اختالف

 263 نشان را ثابتی روند سپس و رسید خود میزان حداکثر به نیز کاشت از پس روز 75 حدود درو  کرد افزایش به شروع سرعت

گرفت  قرار کشت مخلوط مختلف تیمارهای تأثیر تحت ذرت و پنبه لوبیا، خشک مادة تجمعحداکثر که  نشان داد نتایج .داد 264 

اختالف  ،به عبارت دیگر .شد( p≤52/5)دار یمعن پنبه واما این اثر در ذرت  ،دار نشدیمعن لوبیااثر سال در تیمار  .(9جدول ) 265 

ای نیز در مقدارماده خشک افزایش قابل مالحظه . متفاوت بود در سال اول و دوم کامالًذرت و پنبه بین تیمارهای مخلوط  266 

سال به تیمار یک ردیفی  ین مقدار ماده خشک در هر دوبیشتر در ذرت  .(6)جدول سال دوم نسبت به سال اول مشاهده شد 267 

 268 59/1997درصدی نسبت به سال اول به مقدار  97 تیمار یک ردیفی ذرت با افزایش که درسال دومبه طوری ؛اختصاص داشت

 269 ربعمتر م درگرم  52/2561کمترین ماده خشک در سال اول با ردیفی ذرت  پنجکشت مخلوط تیمار در متر مربع رسید.  گرم

 270 . استردیفی  ششتیمار مخلوط مربوط به  متر مربع درگرم  63/2737سال دوم با در  ماده خشککمترین حال آنکه  .دبو



 

 

 271 
 272 کاشت از بعد روزهای طی لوبیا و پنبه ،ذرت کل خشک مادة تجمع روند بر مخلوط کشت تیمارهای اثر -3شکل 

Fig. 3- Effect of intercropping treatments on the dry matter accumulation of corn, bean and cotton days 273 
after sowing 274 
 275 
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 276  لوبیا و پنبه کشت مخلوط ردیفی ذرت،الگوهای در حداکثر ماده خشک تجمع واریانس  نتایج تجزیه -4جدول 

Table 4- Analysis of variance for dry matter accululationmax in row intercropping patterns of maize, 277 
bean and cotton  278 

 میانگین مربعات 

Mean of squares درجه آزادی 
df  منبع تغییر 

S.O.V 

 پنبه

Cotton 
 لوبیا 

Bean 
 ذرت 

Maize 
 

193100**  41917 ns  2517831** 1  سال Year 

7157ns  74723 ns  70435 ns 4  سال × تکرار Replication × 

year 
 Treatment تیمار  8 **2610832  ** 482902  **334613

49417**  28780 ns  174853* 8   تیمار× سال Year×treatment 

 Error خطا  32 64650  57796  5029

21.83  37.76  16.03    CV% 

 279 دهدمی دار را نشانو عدم وجود تفاوت معنییک و پنج درصد  داری در سطح احتمالدهنده معنی: به ترتیب نشانns* و  ،** 

**, * and ns: are significant at 1 and 5% probability levels and non significant, respectively 280 

 281 
 282  لوبیا و پنبه ،ذرت ماده خشک حداکثر بر مخلوط کشت الگوهای اثر -5جدول 

Table 5- Effects of row intercropping patterns on maximum dry matter accumulaion of maize, bean and 283 
cotton  284 

Year 
 سال

الگوی کشت 

 مخلوط

Intercropping 

pattern 

 تجمع ماده خشک حداکثر
maxDry matter accumulation 

 ذرت

Maize 
 لوبیا

Bean 
 پنبه

Cotton 

2013 

 ییک ردیف

One row 

1656.17  

 

550.05  

 

66.48  

 

 دو ردیفی

Two rows 

1290.75  

 

466.74  

 

190.38  

 

 سه ردیفی

Three rows 

1242.97  

 

684.53  

 

147.82  

 

 

 چهار ردیفی

Four rows 

1130.42  

 

587.67  

 

207.56  

 

 پنج ردیفی

Five rows 

1052.81  

 

522.69  

 

299.31  

 

 شش ردیفی

Six rows 

1502.84  

 

707.06  

 

317.45  

 

 کشتیتک

Monoculture 

1194.99  

 

733.24  

 

616.95  

 

2014 

 یردیفیک 

One row 

2437.84  

 

543.41  

 

76.18  

 

 دو ردیفی

Two rows 

1927.42  

 

451.42  

 

200.57  

 

  2081.59 سه ردیفی

 

798.30  

 

219.49  

 



 

 

Three rows 

 چهار ردیفی

Four rows 

1926.18  

 

984.07  

 

251.08  

 

 پنج ردیفی

Five rows 

1801.30  

 

466.15  

 

711.38  

 

 شش ردیفی

Six rows 

1797.59  

 

663.69  

 

333.41  

 

 کشتیتک

Monoculture 

1247.70  

 

828.81  

 

956.07  

 

LSD (0.05)* 328.984 310.106 64.150 

 285 داری ندارنددر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی LSDباشد، بر اساس آزمون می LSDهایی که تفاوت بین آنها کمتر از میزان * میانگین

*Means with differences lower than LSD value are not significantly different at p≤0.05 286 
 287 

کشت تیمار  به مربوط متر مربع درگرم  96/927در سال اول با بیشترین مقدارماده خشک  ،پنبهبین تیمارهای مخلوط در  288 

 289 .رسیدگرم بر متر مربع  92/999به در سال دوم افزایش  درصد 6 حال آنکه مقدار این تیمار با .بود ردیفی ششمخلوط 

گرم بر متر  95/722درصدی به  295ردیفی با افزایش  پنج در سال دوم به تیمار کشت مخلوط میزان ماده خشکبیشترین  290 

این گونه در کنار پذیر بود و یک ردیف ذرت و یک ردیف لوبیا بسیار آسیب ،پنبه در الگوی کشت یک ردیف پنبه .رسیدمربع  291 

در مقابل  نور در جذبپنبه عدم توانایی  .بوددر کسب نور و منابع ناموفق با سرعت رشد باالتر  نهبچهارکرگیاه ذرت که یک  292 

ردیفی  سه تا الگوی کشت مخلوط تریتوان رقابتی پایین نهاده،کشت در سیستم کم دلیلبهذرت و لوبیا و نیز منابع غذایی کم  293 

ردیفی با  پنجکه در کشت مخلوط به طوری، تر بودشد پنبه در رقابت موفقمی اضافه هااز خود نشان داد و هر چه به تعداد نوار 294 

کشت خالص پنبه در (. 5آورد )جدول  دستبه رین مقدار راگرم بر متر مربع در میان تیمارها ی مخلوط بیشت 99/656مقدار  295 

 296 66با افزایش  ای کشت خالص پنبه در سال دومبر حاصل که ماده خشک به طوری .آورد دستبههر دو سال باالترین مقدار را 

 297 ذرت و پنبه ،در کشت مخلوط لوبیا معنی است کهاین بدین گرم بر متر مربع شد. 57/365 برابر با درصدی نسبت به سال اول

ی سوق کشت بایستی به سمت نواربه عبارت دیگر،  .موفق تر عمل نماید هاتعداد ردیف بیشتر بهتر است تا در رقابت با گونه 298 

تیمارهای مخلوط  بایست کارایی منابع در الگوهای کشت مختلفمی البته برای مشخص شدن بهترین عرض نوار .پیدا نماید 299 

 300  بهترین الگوی مشخص شود. بررسی تا

 301 

302 



 

 

 303 در دو سال اجرای آزمایش لوبیا و پنبه ،ذرت ماده خشکتجمع حداکثر میانگین  بر مخلوط کشت تیمارهای اثر -6جدول 

Table 6- Effects of intercropping patterns on mean of maximum dry matter accumulation of corn, bean 304 
and cotton during two experimental years  305 

 الگوی کشت مخلوط

Intercropping 

pattern 

 میانگین ماده خشک

meanDry matter 

 ذرت

Maize 
 لوبیا

Bean 
 پنبه

Cotton 

 ییک ردیف

One row 
2047 

a
 546.7 a 71.33 e 

 دو ردیفی

Two rows 
1609 ab 459.1 a 195.48 cde 

 سه ردیفی

Three rows 
1662 ab 741.4 a 183.66 de 

 چهار ردیفی

Four rows 
1528 b 785.9 a 229.32 cd 

 پنج ردیفی

Five rows 
1427 b 494.4 a 505.34 b 

 شش ردیفی

Six rows 
1650 ab 685.4 a 325.43 c 

 کشتیتک

Monoculture 
1181 b 743.7 a 762.99 a 

 306 (.≥56/5pندارند ) LSDداری بر اساس آزمون های دارای حروف مشترک، تفاوت معنیمیانگین*

* Means with the same letter(s) have not significantly difference based on LSD test (p≤0.05). 307 

 308 

 309 در .فتو در پنبه افزایش یا کاهشدر ذرت و لوبیا  تدریج به خشک مادة تجمعردیف اد تعدافزایش  باکه رسد می به نظر 

 310 مخلوط کشت ،کلی طوربه .نشان داده شد که سال اول نسبت به سال دوم میزان ماده خشک کمتری حاصل شد 6جدول 

 311 دلیل به تواندمی موضوع این .بودنسبت به پنبه  خشک بیشتری مادة تجمع دارای ذرت و لوبیا در خالص کشت به نسبت

قرار  عدم توانایی در جذب منابع و دلیلبهپنبه و  باشدذرت و لوبیا سرعت رشد کندتر پنبه در ابتدای فصل رشد نسبت به  312 

 313 را خشک بیشترین کاهش ماده ذرت خالص کشت (.9 شکل) نشان داد رالوبیا و ذرت  روند گرفتن در سایه دو محصول عکس

ای و کمبود مواد غذایی در کشت خالص و رقابت درون گونهکه رسد می به نظر .داد نشان مرکزی یهاردیف در ویژه به 314 

رسد رقابت درون می به نظر .اده خشک در کشت خالص باشدمشدید ل کاهش اصله بین ردیف در این آزمایش دالیهمچنین ف 315 

ی کشت مخلوط هاپنبه و لوبیا در الگو ،بین ذرت ایرقابت برون گونه نسبت به اثر بیشتری در کاهش عملکرد ذرتای گونه 316 

 317 گزارش تک کشتی به نسبت مخلوط کشت در را مادة خشک تجمع افزایش نیز یدیگر یمحققدراین آزمایش نشان داد. 

 318 برای مخلوط یهاگونه ظرفیت طریق بهبود از اغلب مخلوط، کشت یهامسیست در زراعی گیاهان خشک مادة افزایش .اندکرده

-آزمایش از بسیاری در .(Jahansooz et al., 2007)شود  می حاصل آنها توسط منابع مصرف فیزیولوژیک و جذب شافزای 319 

 320 کشتی تک به نسبت مخلوط عملکرد ،دهندمی تشکیل غالت و بقوالت را این الگوی کشت اجزای که مخلوط کشت های



 

 

انجام  لوبیا و ذرت مخلوط روی که  (Rezvan-Bidokhti, 2004) بیدختی رضوان بررسی در .ستا داده نشان برتری 321 

 322 تغییر با کهبه نحوی گردید، مشاهده ذرت خالص کشت و مخلوط مختلف کشت یهاترکیب بین داریمعنی اختالف گرفت،

 323 ماده میانگین مقایسات .شد کاسته تجمعی خشک ماده میزان از خالص کشت سمت به ردیفی مخلوط کشت از کشت ترکیب

 324 .نداشت وجود لوبیا خالص و مخلوط کشت مختلف هایترکیب بین تفاوت معنی داری هیچ که داد نشان  الوبی تجمعی خشک

 325 منظور به کاشت مختلف الگوهای به را ذرت با سویا مخلوط کشتبا بررسی  (Herbert et al., 1984) همکاران و هربرت

 326 هر خشک ماده عملکرد از کمتردرصد  5-91 لوطمخ کشت در سویا ردیف هر ماده خشک عملکرد گرفتند تیجه تولید علوفه

 327 ماده عملکرد از بیشتردرصد  12-69 کشت مخلوط در ذرت ردیف هر خشک ماده ولی عملکرد ،بود کشتیتک در سویا ردیف

 328 .کرد را جبران سویا عملکرد کاهش ،ترتیب بدین و بود کشتیتک در ذرت ردیف هر خشک

 329 

 330 خشک ماده عملکرد

تیمار  حاصل شد، )گرم در متر مربع 33/751 (جز پنبه که بیشترین عملکرد ماده خشک در کشت خالصبه  داد نشان نتایج  331 

تعداد  افزایش باو  (5جدول ) را داشت خشک ماده عملکرد لوبیا بیشترین ردیفی در الگوی مخلوط چهار و ردیفی ذرت یک 332 

بر خالف تیمارهای ذرت و لوبیا  اکثر ص درخال کشت به نسبت مخلوط خشک ماده عملکرد .یافت کاهش تودهزیستردیف  333 

پنبه موجب افزایش ماده خشک  کاهش ماده خشک و درت موجب در ذر های کشتردیفبا افزایش  ،بنابراین بود، بیشتر پنبه 334 

در گردید. به عبارت دیگر عملکرد ماده خشک در پنبه به سمت کشت خالص سوق پیدا کرد و سودمندی کشت مخلوط  335 

 336 می را کشتیتک به نسبت مخلوط کشت خشک در ماده عملکرد افزایش (.5جدول ) ردیفی افزایش داشت 5و  6 ،9تیمارهای 

 337 عناصر از یکی نیتروژن آنجا که از .داد نسبت لوبیا توسط نیتروژن زیستی تثبیت طریق از فراهمی نیتروژن افزایش به توان

 338 در لوبیا بنابراین حضور است، گیاهان خشک ماده تجمع میزان نتیجه در و ی فتوستزیهاآنزیم فعالیت میزان بر موثر غذایی

 339 سهم ،مخلوط کشت تیمارهای در .شد منجر مخلوط کانوپی کشت در کل خشک مادة تجمع افزایش به ذرت و پنبه کنار

کند می ییدتأ را محققان دیگر یهانتایج یافته این که بود لوبیا و پنبه از بیشتر خشک مادة عملکرد افزایش در نسبی ذرت 340 

(Anil et al., 1998; Wall et al., 1991). کشت  که داد نشان نیز هاردیف در مخلوط خشک ماده عملکرد میانگین 341 

 342  (.5جدول شدند ) خشک مادهبیشتر  عملکرد موجب ،خالص به مخلوط نسبت شرایط در ردیفی چهار ینوارمخلوط 

 343 منجر تنهایی به گیاهان از یک هر رشد به افزایش یکدیگر کنار در هپنب لوبیا و، ذرت کنندگیتکمیل و تسهیل اثرات وجود 

 344 ردیفی ی چهارکشت مخلوط نواراین اثرات در  آزمایش از حاصل نتایج اساس که بر (Rostami et al., 2010)گردد می

 345 ردیفی مخلوط کشت با تغییر الگوی مخلوط ازکه  کرد گزارش نیز (Rezvan-bidokhti, 2004) رضوان بیدختی دیده شد.

غیر از پنبه که ه حاضر ب آزمایش نتایج با این نیز .یابدمی کاهش تدریج به خشک مادة عملکرد ،نواری مخلوط کشت سمت به 346 

 347 کشت به نسبت مخلوط کشت در (.5)جدول  دارد همخوانی ذرت و لوبیا بود با کمتری هاکاهش میانگین ماده خشک درردیف



 

 

 348 کنندگیکمیلت اثر با همراه باالتر، برون گونه ای بیشتر و رقابت اولیه رشد سرعت ن،زمی پوشش افزایش طریق از خالص،

 Banik et al., 2006; 349)شود  می گیاهان مخلوط عملکرد افزایش و مخلوط کانوپی رقابت بهبود توانایی موجب ،هاگونه

Schippers & Kropff, 2001 .) 350 هاپنبه، هر چه تعداد ردیف یعملکرد باال آوردن دستبهبراساس نتایج حاصل برای 

هر چه  ،ذرت نیز کشت نواری سوق پیدا نماید. برای کسب بیشترین عملکرد که به سمت به طوری بیشتر باشد بهتراست 351 

تغییرات ها، افزایش تعداد ردیف چرا که با ،لوبیا در حد متعادل قرار گرفتبرای این منظور  .بهتر خواهد بود ،کمتر هاردیف 352 

ردیف لوبیا و  سه ،ردیف ذرت سهردیفی یعنی  سهکشت مخلوط  مخلوط،کانوپی رسد در کل می به نظر .نشان ندادی دارمعنی 353 

 354 ردیفی سهالگوی کشت مخلوط  ،بنابراین .در کل کانوپی باشد کردعملبرای کسب بیشترین بهترین شرایط  ردیف پنبه سه

 355  .باشدمی مفید

 356 

 357 کرد و اجزاء عملکرد لوبیاعمل

تیمار  و اثر( است p≤56/5دار )معنیسال بر عملکرد دانه  اثر کهعملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا نشان داد  جزیه واریانسنتایج ت  358 

ی هااثر تیمار (.7)جدول نشد دارمعنیآزمایش سال در تیمار اثر  دار بود.معنینیز عملکرد دانه و تعداد غالف در متر مربع بر  359 

 360 1اد که تیمار نشان د 5در جدول  اجرای آزمایش دو سالملکرد و شاخص برداشت لوبیا در اجزاء ع ،کشت مخلوط بر عملکرد

( p≤56/5)دار اثر تیمار بر تعداد غالف معنیآورد.  دستبهمورد ارزیابی ویژگی های ردیفی کمترین مقادیر را در دو سال برای  361 

 362 دلیلبهنتیجه زودرسی لوبیا  رسد این کاهش تعداد غالفمی بود. به نظرردیفی در تعداد غالف  سه و دواختالف بین تیمار شد. 

 363 کاهش تعداد غالف باعث کاهش عملکرد ،نهاده اجرا شده در این آزمایش باشدکمبود مواد غذایی الزم در شرایط سیستم کم

 364 ین جزء عملکردی آنترکننده عملکرد لوبیا و حساسترین ویژگی تعیین مهم تعداد غالف در بوته .در این الگو نیز شده است

در سال اول در الگوی  میزاناما از نظر تعداد غالف در متر مربع بیشترین (، Rezends & Ramalho, 1994باشد )می 365 

 366 95/635ردیفی بیشترین تعداد غالف را با  چهارگرچه در سال دوم کشت مخلوط  .بود 59/699با مقدار  ردیفی سهمخلوط 

 367 ولی، داری در دو سال مشاهده نشدیبرداشت تفاوت معن وزن خشک کل و شاخص نظر از .نشان داد غالف در متر مربع

بیشترین مقدار عملکرد دانه لوبیا در سال اول بیشترین وزن خشک کل و شاخص سطح برگ در کشت خالص مشاهده شد.  368 

درصد  12با  55/953به  بود و در سال دوم نیز این برتری گرم بر متر مربع 99/995ردیفی با  سهمربوط به کشت مخلوط  369 

به  . (3)جدول داری بین تیمارهای مخلوط با کشت خالص مشاهده نشدیاختالف معن ردیفی تکرار شد. سهدر تیمار  افزایش 370 

از  .این موضوع در تحقیقات متعددی مورد تائید قرار گرفت .داری نداشتیلوبیا در کانوپی مخلوط اثر افزایشی معنرسد می نظر 371 

کشت به بهبود مواد غذایی برای دیگر محصوالت از طریق ریشه در  یدر این الگو ،است حبوباتخانواده  یا جزءکه لوبنجا آ 372 

نماید. لوبیا نیز در این الگو از شرایط اکو فیزیولوژی بوجود آمده از لحاظ می کمک شایان توجهی نیتروژنتثبیت بیولوژیکی  373 

لوبیا با توجه به خصوصیات بیان شده  .بردمی ریشه گیاهان ذرت و پنبه بهره بهبود ساختمان خاک و تهویه ،میزان دریافت نور 374 



 

 

ذرت پیدا نماید  باجایگاه مناسبی در کشت مخلوط های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی، توانسته است و همچنین وجود تفاوت 375 

(Koocheki et al., 2008; Thorsted et al., 2006.) 376 

 377 

 378  با ذرت و پنبه اجزاء عملکرد لوبیا در کشت مخلوط ردیفی عملکرد و سواریان تجزیهنتایج  -7جدول 

Table 7- Analysis of variance for yield and yield components of bean affected as row intercropping with 379 
maize and cotton 380 

 381  دهدمی ر را نشانداداری در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم وجود تفاوت معنیدهنده معنی: به ترتیب نشانns* و  ،** 

**, * and ns: are significant at 1 and 5% probability levels and non significant, respectively 382 

 383 

 384 لوبیا و شاخص برداشت اجزاء عملکرد ،عملکرد مخلوط بر کشت تیمارهای اثرمقایسه میانگین  -8 جدول

Table 8- Mean comparison for the effects of row intercropping on yield, yield components and harvest 385 
index of bean  386 

 میانگین مربعات

Mean of squares 
 درجه آزادی 

df  منابع تغییر S.O.V 
 برداشتشاخص 

Harvest index 
 عملکرد دانه

Seed yield 

 وزن خشک کل

Total dry 

weight 

 غالف تعداد

Pod 

number 

0.01002ns 36525* 66856 ns 21260ns  1  سال Year 

0.03518ns 16936 ns 102033 ns 24538ns  4  سال × تکرار Replication × 

year 
0.00936ns 17332* 106919 ns 31630*  6  تیمار Treatment 

0.00688ns 12488ns 39964 ns 16306ns  6   تیمار× سال Year×treatment 

 Error خطا  24  11811 67721 6749 0.01424

26.30 28.73 24.69 40.88     CV% 

 شاخص برداشت

Harvest index 

عملکرد دانه 

(2-g.m) 

Seed yield 

وزن خشک کل 

(2-g.m) 

Total dry 

weight 

تعداد غالف 

  بوتهدر

(2-m) 

Pod number 

 
 الگوی کشت مخلوط

Intercropping 

pattern 
Year 

0.502 277.07 550.05 398.27 
 ییک ردیف 

One row 

2013 

0.384 189.14 466.74 341.98 
 دو ردیفی 

Two rows 

0.483 340.33 684.53 544.84 
 سه ردیفی 

Three rows 

0.357 225.87 587.66 379.01 
 چهار ردیفی 

Four rows 

0.486 256.38 522.68 409.78 
 پنج ردیفی 

Five rows 

0.434 306.27 707.06 460.08 
 شش ردیفی 

Six rows 



 

 

 387 داری ندارنددرصد اختالف معنی پنجدر سطح احتمال  LSDمون زبر اساس آ ،باشدمی LSD یی که تفاوت بین آنها کمتر از میزانها* میانگین 
*Means with differences lower than LSD value are not significantly different at p≤0.05 388 

 389 

 390  لوبیاو شاخص برداشت  عملکرد، اجزاء عملکرد بردیفی با ذرت و پنبه مخلوط  کشت الگوهای اثر مقایسه میانگین  -3جدول 

Table 9- Mean comparison for the effect of row intercropping patterns with maize and on yield, yield 391 
components and harvest index of bean  392 

Treat 

تعداد غالف 

  بوتهدر

(2-m) 

Pod number 

وزن خشک کل 

(2-g.m) 

Total dry weight 

عملکرد دانه 

(2-g.m) 

Seed yield 

 شاخص برداشت

Harvest index 

 یک ردیفی

One row 

        

373.622 ab 546.73 a 246.023 ab 0.453 a 

 دو ردیفی

Two rows 
    
328.962 b 459.08 a 199.695 b 0.410 a 

 سه ردیفی

Three rows 
    
549.785 a 741.41 a 374.968 a 0.498 a 

 چهار ردیفی

Four rows 
    
487.745 ab 785.87 a 294.650 ab 0.409 a 

 پنج ردیفی

Five rows 
    
444.002 ab 

494.41 a 
296.696 ab 0.507 a 

 شش ردیفی

Six rows 
    
434.022 ab 685.37 a 290.812 ab 0.432 a 

 کشتیتک

Monoculture 

    

462.592 ab 743.68 a 298.304 ab 0.467 a 

 393 (≥56/5pندارند ) LSDداری بر اساس آزمون رای حروف مشترک، تفاوت معنیهای دامیانگین*

* Means with the same letter(s) have not significantly difference based on LSD test (p≤0.05) 394 

0.420 199.89 732.24 389.28 
 کشتیتک 

Monoculture 

0.403 214.96 543.41 348.97 
 ییک ردیف 

One row 

2014 

0.437 210.25 483.15 315.95 
 دو ردیفی 

Two rows 

0.513 409.60 798.30 554.73 
 سه ردیفی 

Three rows 

0.460 363.42 794.80 596.48 
 ردیفی چهار 

Four rows 

0.527 337.55 643.35 478.23 
 پنج ردیفی 

Five rows 

0.430 275.35 640.27 407.97 
 شش ردیفی 

Six rows 

0.513 396.71 828.81 535.90 
 کشتیتک 

Monoculture 

0.142 97.138 307.702 128.503  LSD (0.05) 



 

 

 395 

 396 ذرت  عملکرد و اجزاء عملکرد

 397 .داری تفاوت نشان دادیو اجزاء آن به طور معن( اثر سال و تیمار بر عملکرد ذرت 25بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول  

-غیربرای شاخص برداشت در طول اجرای آزمایش  حاصلشد. مقادیر ( p≤52/5)دار معنیاثر سال در تیمار فقط در وزن بالل  398 

ارهای دار شدن اثر سال و تیمیاجرای طرح دلیل مناسبی برای معن در سال دوم این افزایشرسد می بود. به نظر دارمعنی 399 

 400 ی مورد ارزیابی در سال دوم به مراتب از سال اول بیشتر بودهابرای صفت حاصلکه تمامی مقادیر مخلوط باشد. به طوری

ی هاتفاوت 21 جدول ها،بودن اثر سال در تیمار در صفت وزن بالل در تجزیه واریانس داده دارمعنی(. با توجه به 22)جدول  401 

به تیمار یک ردیفی و  بیشترین مقدار وزن خشک و نیز عملکرد دانه .بین الگوهای کشت مخلوط را نسبت به خالص نشان داد 402 

 403 جذب نیتروژن میزان نیتروژن، باعث کاهش پایین سطوح گزارش شد کهبررسی این در  .کمترین آن به خالص مربوط است

 404 دلیلبهنیز  آزمایشرسد در این می . به نظر (Rameshwar, 2001) دهدمی کاهش را گیاه عملکرد نتیجه در و گیاه توسط

ی دیگر هابررسی برخی باعث شد تا کشت خالص ذرت کمترین عملکرد را نشان دهد. نیتروژن خصوص بهکمبود مواد غذایی  405 

 406 افزایش از ن استممک عملکرد افزایش که است داده نشان خالص به نسبت ی مخلوطهاکشت عملکرد برتری مورد در نیز

در  .(Tsubo et al., 2001) گردد ناشی مأتو صورتبه  مورد دو هر و یا منابع کارآیی مصرف افزایش منابع، تسخیر یا جذب 407 

ی گیاهی مورد آزمایش از رشد هاگونهکمی سطح برگ کمتر بود،  دلیلبهپنبه لوبیا و  ،بین ذرت نوری ابتدای رشد که رقابت 408 

 409 مهم ظاهر شد.ای برداری از منابع به عنوان مسئلهاندازی و رقابت در بهرهو پس از هفته چهارم سایهد ننخوبی برخوردار بود

 410 

 411 با پنبه و لوبیاکشت مخلوط ردیفی الگوهای واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در  نتایج تجزیه -11جدول 

Table 10- Analysis of variance for yield and yield components of corn in row intercropping 412 
patterns with cotton and bean 413 

 میانگین مربعات

Mean of squares 
 درجه آزادی

df بع تغییرامن S.O.V 
 شاخص برداشت
Harvest index 

 وزن خشک

Dry weight 

 وزن بالل

Ear weight 

 بالل طول

Ear lenght 
 عملکرد دانه
Seed yield 

0.019833 ns 3832181** 10228192** 450.476** 800456** 1 سال Year 

0.003061 ns 88613 ns 5611 ns 2.256 ns 8792 ns 4 سال × تکرار Replication × year 

0.004060 ns 415423** 94542** 3.549* 108295** 6 تیمار Treatment 

0.002748 ns 115717 ns 84761** 1.081 ns 34828 ns 6  تیمار× سال Year×treatment 

 Error خطا 24 14958 1.376 7491 76217 0.004738

19.72 18.85 15.53 21.68 17.40   CV% 

 414  دهدمی دار را نشانداری در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم وجود تفاوت معنیدهنده معنی: به ترتیب نشانns* و  ،** 

**, * and ns: are significant at 1 and 5% probability levels and non significant, respectively 415 



 

 

 416 

درصد از هر دو  65نشان داد که ترکیب نیز در مورد عملکرد دانه و ماده خشک در کشت مخلوط لوبیا و ذرت  حاصلنتایج   417 

رسد یم به نظر .(Koocheki et al., 2008ی دیگر برتری داشت )هاگیاه به صورت یک ردیف در میان نسبت به تمام ترکیب 418 

بیشترین استفاده را  اندنمودهی همراه برای آن ایجاد هاکه گونهای ذرت توانسته است از منابع موجود و شرایط فراهم شدهکه  419 

( 21جدول )افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت  انتخاب صحیح محصوالت انتخاب شده دارد. کیدی برأنماید و این موضوع ت 420 

حاصل تعامل خوب این گیاه با لوبیا و پنبه در ایجاد شرایط مطلوب رشد از نظر ساختمان خاک در تیمار یک ردیفی  خصوصبه 421 

از یک ردیفی به شش ردیفی و بر اثر  ی کاشتهاباشد. با بیشتر شدن ردیفمی نور و آب ،نیتروژنو استفاده از منابعی همچون  422 

ای ی مرکزی لولههای ذرت نازک، کوتاه قدتر و برگ بوتهاهدر جذب منابع و کمبود نیتروژن خاک ساقهای رقابت درون گونه 423 

دار شدن تیمارهای مخلوط با در کاهش عملکرد و معنی سزایی بهکاهش سطح برگ تاثیر  دلیلبهموضوع  شکل پیدا نمود. این 424 

 425 . خالص داشت

 426 

 427 اخص برداشت ذرت اجزاء عملکرد و ش ،عملکرد برردیفی با پنبه و لوبیا کشت مخلوط  الگوهایاثر  -11 جدول

Table 11- Effect of row intercropping patterns with cotton and bean on yield, yield components and 428 
harvest index of corn  429 

شاخص 
 برداشت
Harvest 

index 

 وزن خشک

Dry weight 

)2-(g.m 

 وزن بالل

Ear weight 

)2-(g.m 

 طول بالل

Ear length 

(cm) 

 عملکرد دانه
Seed yield 

)2-(g.m 

الگوی کشت 

 مخلوط

Intercropping 

pattern 

Year 
 سال

0.33 1656.17 78.26 3.60 553.04 
 یک ردیفی

One row 

2013 

0.31 1290.75 61.03 2.81 399.89 
 دو ردیفی

Two rows 

0.37 1242.97 68.65 3.16 467.58 
 سه ردیفی

Three rows 

0.30 1130.42 55.21 2.54 348.14 
 چهار ردیفی

Four rows 

0.34 1052.81 57.60 2.65 369.40 
 پنج ردیفی

Five rows 

0.33 1502.84 72.43 3.34 501.24 
 شش ردیفی

Six rows 

0.30 1114.77 54.66 2.52 343.22 
 کشتیتک

Monoculture 

0.44 2437.84 1471.32 11.39 1083.04 
 یک ردیفی

One row 

2014 0.36 1927.42 1057.16 9.28 693.73 
 دو ردیفی

Two rows 

0.35 2081.59 1089.56 10.53 724.19 
 سه ردیفی

Three rows 



 

 

0.37 1926.18 1075.23 9.22 710.71 
 چهار ردیفی

Four rows 

0.36 1801.30 1017.73 8.98 656.67 
 پنج ردیفی

Five rows 

0.39 1797.59 1015.28 9.36 654.36 
 شش ردیفی

Six rows 

0.31 1247.70 630.37 7.73 392.54 
 کشتیتک

Monoculture 

0.082 328.984 103.138 1.398 145.742 LSD (0.05)* 
 430 داری ندارنددرصد اختالف معنی پنجدر سطح احتمال  LSDمون زبر اساس آ ،باشدمی LSDهایی که تفاوت بین آنها کمتر از میزان * میانگین

*Means with differences lower than LSD value are not significantly different at p≤0.05 431 
 432 

 433 

 434 پنبهاجزاء عملکرد و شاخص برداشت  ،برعملکردبا ذرت و لوبیا کشت مخلوط مقایسه میانگین اثر الگوهای  -12جدول

Table 12- Mean comparison for the effect of intercropping patterns with maize and bean on 435 
yield, yield components and harvest index of cotton 436 

الگوی کشت 

 مخلوط

Intercropping 

pattern 

  

 دانهوزن 

Seed weight 

)2-(g.m 

 طول بالل

Ear 

length 

(cm) 

 وزن بالل

Ear weight 

)2-(g.m 

 وزن خشک

Dry weight 

)2-(g.m 

شاخص 
 برداشت
Harvest 

index 

 یک ردیفی

One row 

  

818.04a* 7.5a 774.79a 2047a 0.39a 

          

 دو ردیفی

Two rows 

546.81bc 6.04ab 559.1b 1609.08ab 0.34a 

          

 سه ردیفی

Three rows 

595.88ab 6.84ab 579.1b 1662.28ab 0.36a 

          

 چهار ردیفی

Four rows 

529.43bc 5.88ab 565.22b 1528.3b 0.34a 

          

 نج ردیفیپ

Five rows 

513.03bc 5.82ab 537.67b 1427.05b 0.35a 

          

 شش ردیفی

Six rows 

577.81bc 6.35ab 543.86b 1650.21ab 0.36a 

          

 کشتیتک

Monoculture 

367.88c 5.12b 342.51c 1181.24b 0.31a 

          

 437 (≥56/5pندارند ) LSDداری بر اساس آزمون معنیهای دارای حروف مشترک، تفاوت میانگین* 

* Means with the same letter(s) have not significantly difference based on LSD test (p≤0.05) 438 
 439 

 440  -ردیفی در کشت مخلوط ذرت الگوهای یک و دونیز اظهار کردند که  (Odhiambo & Ariga, 2001) ادهیامبو و آریگا 

 441 در کشت مخلوط یک ردیفی  دهد. در این بررسی عملکرد دانهمی درصد افزایش 52و  62نه ذرت را به ترتیب لوبیا عملکرد دا

بیشترین  95/525با  در کشت مخلوط یک ردیفی عملکرد دانه .درصد بهبود یافت 75نسبت به کشت خالص ذرت حدود  442 

 443  .داد کمترین عملکرد دانه را نشان 55/957خالص با کشت عملکرد اقتصادی و 



 

 

ردیفی در یک گروه آماری با باالترین مقدار عملکرد و صفات مورد ارزیابی قرار  سهتیمار یک ردیفی و که ور طهمان 444 

اند و بندی شدهخالص نیز در یک گروه طبقه الگوهای کشت مخلوط دو، چهار، پنج و شش ردیفی و کشت .(21)جدول گرفت 445 

ی ذرت از هاو کمتر شدن فاصله بین بوته هارسد با توجه به افزایش ردیفمی ه نظرب .ی بین آنها نیستدارمعنیتفاوت  احتماالً 446 

و کمبود مواد غذایی قابل دسترس افزایش یافت و کاهش عملکرد نیز به این دلیل ای متری رقابت درون گونهسانتی 95به  35 447 

نشان داد و این ای خالص تفاوت قابل مالحظهت کشداری پیدا نکرد و تنها با طول بالل با افزایش ردیف تفاوت معنی. باشد 448 

 449 تفاوت در کاهش طول بالل در کشت خالص بود. 

به شاهد نسبت متر سانتی 2/6متر و کمترین مقدار با طول سانتی 6/7بیشترین طول بالل در تیمار یک ردیفی به اندازه   450 

الگوهای کشت مخلوط و با افزایش ردیف بین اختصاص یافت. وزن بالل بین الگوی کشت یک ردیفی و خالص تفاوت داشت  451 

که در کشت به طوری ،وزن خشک کل به عنوان عملکرد بیولوژیک با افزایش ردیف نیز کاهش یافت ی نبود.دارمعنیتفاوت  452 

و در  تودهزیستاین موضوع باعث کاهش  البته .( را نشان دادگرم بر متر مربع 19/2252خالص کمترین مقدار وزن خشک ) 453 

 454 گردید.  9/5تا  9/5افزایش شاخص برداشت به میزان حدود  ،نهایت

 455 

 456 عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه 

بیشتری روی  حضور از ،شدروز برداشت  35نسبت به ذرت و لوبیا که در این آزمایش روزه در  215پنبه با زمان رسیدگی   457 

سال و تیمار بر اجزاء  ع موجود بهتر استفاده نمود.رسد از منابمی با جمع آوری ذرت و لوبیا به نظر و برخوردار بودزمین  458 

در سال دوم افزایش  در اجزاء عملکرد حاصل قادیرم 29بر اساس جدول . (29)جدول داری داشتاثر معنی پنبه عملکرد 459 

رشد  نور کافی از دسترسی بهعدم لوبیا و  ی ذرت وهاقرار گرفتن در بین بوته دلیلبه ردیفییک الگوی  .ی داشتدارمعنی 460 

 461  .نور ناموفق بود خصوص بهدر جذب منابع بود. پنبه  کمی برخوردار

 462 

 463 و لوبیا ذرتبا کشت مخلوط ردیفی الگوهای در  پنبهنتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد  -13جدول 

Table 13- Analysis of variance for yield and yield components of cotton in row intercropping 464 
patterns with maize and bean 465 

 میانگین مربعات 

Mean of squares 
 درجه آزادی 

df 
 S.O.V بع تغییرامن 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

index 

 وزن خشک

Dry 

weight 

تعداد غوزه 

 در بوته 

Bulb 

number 

per plant 

 ارتفاع بوته

Plant 

height 

 عملکرد وش 

Boll yield 

 

 

  

 

0.013505 ns 680271** 7.603* 94.83* 22755.5**  1  سال Year 

0.003145 ns 3076ns  2.090ns 2.47 ns 373.4ns 
 

 × Replication سال × تکرار  4

year 



 

 

0.002006 ns 171200**  6.360** 134.86** 8272.7**  6  تیمار Treatment 

0.013080 ns 24123ns 1.437ns 17.20 ns 608.7 ns  6   تیمار× سال Year×treatment 

 Error خطا  24  325.2 16.42 1.191 38541 0.008387

34.88 60.44 36.55 10.68 20.21     CV% 

 466  دهدمی دار را نشانداری در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم وجود تفاوت معنیدهنده معنی: به ترتیب نشانns* و  ،** 

**, * and ns: are significant at 1 and 5% probability levels and non significant, respectively 467 

 468 

رسد می تولید حداکثر یک غوزه کوچک کمترین عملکرد را نشان داد. به نظر و ارتفاع بوتهمتر سانتی 95این با حداکثر بنابر  469 

ی برای استقرار مناسب موفقیت در دریافت نور کاف ،بدست آوردعملکرد بیشتری نسبت به مخلوط دلیل اینکه کشت خالص که  470 

در ابتدای ای رقابت برون گونه خاک از ابتدای کاشت و نیز عدم تربرداری از منابع غذایی عمقیبهره به منظورو توسعه ریشه  471 

 472 بررسیالبته با  .بسیار مشهود بودای ی در رقابت بین گونهعدم موفقیت الگوی یک ردیفدر بین تیمارهای مخلوط  .رشد باشد

گیاه،  دو ایگونه برون رقابت وجود مخلوط بدلیل کشت در که شد گزارش ،مخلوط کشت در تی جذب عناصرنسبت رقاب 473 

(. Kumbhar et al., 2008; Willey & Rao, 1980) کنندمی جذب خالص بوته ازای تک به را بیشتری نیتروژن 474 

 475 تک بوته ازای نسبت به پنبه به بیشتری ژننیترو است توانسته ذرت ،یک ردیفی مخلوط در کشت که رسدمی نظر این بهربناب

 476 .نماید جذب

 477 



 

 

 478 

 479 

 480  پنبهعملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص برداشت  برو لوبیا  ذرتردیفی با کشت مخلوط  الگوهایاثر  -14 جدول

Table 14- Effect of row intercropping patterns with maize and bean on yield, yield components and 481 

harvest index of cotton  482 

 483 داری ندارنددرصد اختالف معنی پنجدر سطح احتمال  LSDمون زبر اساس آ ،باشدمی LSDهایی که تفاوت بین آنها کمتر از میزان * میانگین
*Means with differences lower than LSD value are not significantly different at p≤0.05 484 

 485 

 486 

 شاخص برداشت

Harvest index 

 وزن خشک 

Dry weight 

(g.m-2) 

تعداد غوزه در 

 بوته
Bulb number 

per plant 

 ارتفاع بوته 
Plant height 

(cm) 

 عملکرد وش 

Boll yield 

(g.m-2) 

 
 الگوی کشت مخلوط

Intercropping 

pattern 

 سال

Year 

0.319  

 
66.48 .80 27.32 19.58 

 ییک ردیف 

One row 

2013 

0.284  

 
190.38 2.48 36.11 56.56 

 دو ردیفی 

Two rows 

0.342  

 
147.82 2.33 35.20 51.31 

 سه ردیفی 

Three rows 

0.347  

 
207.56 2.58 34.23 75.43 

 چهار ردیفی 

Four rows 

0.228  

 
299.31 2.30 37.15 69.07 

 پنج ردیفی 

Five rows 

0.241  

 
317.45 2.52 40.07 74.98 

 شش ردیفی 

Six rows 

0.203  

 
569.91 4.91 45.04 114.59 

 کشتیتک 

Monoculture 
 

0.222  

 
230.19 1.94 32.31 46.27 

 ییک ردیف 

One row 

2014 

0.244  

 
344.41 2.44 35.75 76.32 

 دو ردیفی 

Two rows 

0.201  

 
535.69 3.11 42.86 104.48 

 سه ردیفی 

Three rows 

0.227  

 
615.79 3.17 40.13 117.27 

 چهار ردیفی 

Four rows 

0.299  

 
396.80 3.82 40.20 112.17 

 پنج ردیفی 

Five rows 

0.215  

 
674.07 4.97 38.50 139.22 

 شش ردیفی 

Six rows 

0.306  

 
783.70 4.42 46.42 191.66 

 کشتیتک 

Monoculture 

0.109 233.943 1.30 4.829 21.489  LSD (0.05) 



 

 

 487 

 488 

پوشش تاجنهاده و نیز سرعت رشد اولیه در میان کاشت در سیستم کم ،اندازیسایه ،جودلذا عدم دسترسی به مواد غذایی مو 489 

 490 به  و رفتن هابا افزایش ردیف .(29نتوانست الگوی مناسبی در بین تیمارها باشد )جدول  یک ردیفی پنبه مخلوط تیمار گیاهی

با پنبه  کشت مخلوطاز منابع فراهم شده در ری بردابهرهدریافت میزان نور کافی و شرایط برای ، سمت الگوی کشت نواری 491 

نیز نشان داد انجام این  29جدول  .دادداری افزایش نشان یبا اختالف معندیفی ر سه تا شش کشت مخلوط، ذرت و لوبیا 492 

 493 .گرچه از عملکرد وش کل کمتری در این آزمایش برخوردار شده است .داری داردیآزمایش در سال دوم روند افزایشی معن

که به طوری ؛داری وجود داردیبین خالص و تیمارهای مخلوط تفاوت معن ،شودمی نشان داده 26جدول مانگونه که در ه 494 

گرم بر متر  213/269خالص با  درو بیشترین مقدار گرم بر متر مربع  31/91کمترین مقدار وش در تیمار یک ردیفی پنبه با  495 

میزان برای کشت متر و بیشترین سانتی 5/13بوته به تیمار یک ردیفی با ارتفاع  از نظر ارتفاع کمترین ارتفاعدیده شد. مربع  496 

و این  ردیفی مشاهده نگردیدشش، پنج و سه  داری بین خالص و تیمارهای مخلوطیالبته تفاوت معن .بدست آمدخالص  497 

 498 که مشاهدهبطوری نشان داد.آزمایش تعداد غوزه در این ارتفاع رابطه مستقیمی با تیمارها در یک گروه آماری قرار گرفتند. 

-سانتی 95اغلب از ارتفاع  یابد ومی افزایش نیز هاتعداد غوزه ی تیماریهاحاصل از افزایش ردیف با افزایش ارتفاع ،شودمی 499 

داری یافت یو دیگر تیمارهای مخلوط تفاوت معن متری شروع به غوزه دهی نموده است. از نظر شاخص برداشت بین خالص 500 

سرعت رشد بیشتر و کمبود مواد غذایی از  دلیلبهاندازی ذرت و لوبیا سایه ،رقابت در کسب منابعکه رسد می د. به نظرنش 501 

انتخاب  ،ی مخلوط شده است. بنابراینهاموثرترین عوامل درعدم توسعه سطح برگ پنبه و در نتیجه کاهش عملکرد کشت 502 

کند که از یک الگوی می برای کسب بیشترین عملکرد زمانی توجیح پیدا الوبی ،کشت پنبه در الگوی کشت مخلوط ردیفی ذرت 503 

تواند از نظر عملکرد و استفاده از منابع می ردیفی سهرسد الگوی می نواری استفاده گردد و بر اساس این آزمایش به نظر 504 

 505  مناسب باشد.

 506 

 507 پنبه عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص برداشت  بر با ذرت و لوبیا کشت مخلوط الگوهایاثر مقایسه میانگین  -15جدول 

Table 15- Mean comparison for the effect of intercropping patterns with corn and bean on yield, yield 508 
components and harvest index of cotton  509 

الگوی کشت 

 مخلوط

Intercropping 

pattern 

  
 عملکرد وش 

Boll yield 

(g.m-2) 

 تفاع بوته ار
Plant 

height 

(cm) 

 وزن خشک 

Dry weight 

(g.m-2) 

تعداد غوزه در 

 بوته
Boll 

number per 

plant 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

index 

 ییک ردیف

One row 
  

32.92d 29.81c 148.34b 1.37c 0.27a 

          

 دو ردیفی

Two rows 

66.44c 35.93bc 267.40b 2.46bc 0.26a 

          



 

 

 510 (≥56/5pندارند ) LSDداری بر اساس آزمون های دارای حروف مشترک، تفاوت معنیمیانگین* 

* Means with the same letter(s) have not significantly difference based on LSD test (p≤0.05) 511 
 512 

 513 

 514 زمین برابری نسبت

 515 

در سال اول باالترین مقدار . (25)جدول یک بود از بیشتر (LER) زمین برابرینسبت  ،ردیفی مخلوط تیمارهای اکثر در     516 

LER د زمین درص 17/5خالص هر جزء نیاز به  کشت که است معنی بدان این .بودردیفی  الگوی ششدر  17/2ه میزان ب 517 

 518 در زمین از بیشتراستفاده کارایی بیانگر مساله این .بیشتری نسبت به کشت مخلوط دارد تا عملکردی برابر آن را تولید کند

 519 باالتر در اکثر تیمارها زمین کل برابری نسبت ولیاز یک بود،  کمتر عملکرد نسبی هر گونه اگرچه .است مخلوط کشت سیستم

ابتدا اما در پنبه  ،ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت عملکرد نسبی ذرت و لوبیا در هر سال ردیف فزایشا با .دآم دستبه یک از 520 

در ردیفی  الگوی دوکشت مخلوط  ( فقط درLERنسبت برابری زمین ). نشان دادردیف افزایش تعداد کم و سپس با افزایش  521 

 522 کمترین .(25)جدول  برابر و یا از یک بیشتر بود تیمارها در دو سال مابقینسبت برابری زمین  .شدکمتر از یک سال دوم 

هر جزء  ینسبت برابرآمد.  دستبه 57/5به میزان در سال دوم ردیفی  الگوی دوتیمار کشت مخلوط در  LER مقدار 523 

 524 أثیرت بیان کننده امر این .بودذرت مربوط به  در سال دوم گونه به ویژه از هرنشان داد که بیشترین مقدار ی مخلوط هاتیمار

 525 .باشد می مخلوط در نیتروژن تثبیت ویژه به لوبیا مفید اثراتاز ذرت  پذیری

 Hordeum vulgare L.( )Kallu & 526) جو، (.Lens culinaris L) عدس مخلوط کشت یهاسیستم در نتایج مشابهی 

Erhabor, 1990 )باقال  -و ذرت(Li et al., 1999) (Faba vulgaris L.) 527 و مرفولوژیک اتشده است. اختالف گزارش 

 528 جانبه مثبت )یا تسهیل( دو همزیستی روابط بروز اصلی دالیل از یکی مخلوط کشت غیربقوالت در و بقوالت بین فیزیولوژیک

جمله  از احتماالً ریشه طول تراکم و ریشه شعاعی گسترش دهی،ریشه عمق در تفاوت (Akuda, 2001) آکودا. باشدمی 529 

 530 از استفاده افزایش کارایی باعث و گذاشته تأثیر عناصر غذایی و آب برای مخلوط کشت در زءج سه رقابت بر که عواملی هستند

 531 خاک، مختلف اعماق در موجود بهتر نیتروژن جذب و تلفات کاهش با پنبه و ذرت مخلوط کشت .می شوند (LER) زمین

 532 وط با افزایش ردیف افزایش یافت در صورتیمخل یهاکشت پنبه در نسبی عملکرد د.بخشی را بهبود نیتروژن از استفاده کارایی

 سه ردیفی

Three rows 

77.90bc 39.03ab 341.75ab 2.72abc 0.27a 

          

 چهار ردیفی

Four rows 

96.35bc 37.18bc 411.67ab 2.87abc 0.28a 

          

 پنج ردیفی

Five rows 

90.62bc 38.67ab 348.06ab 3.06abc 0.26a 

          

 شش ردیفی

Six rows 

107.102b 39.29ab 495.76ab 3.75ab 0.23a 

          

 کشتیتک

Monoculture 

153.129a 45.73a 676.8a 4.66a 0.25a 

          



 

 

 533 (LER) زمین برابری نسبت .ش یافتهس با افزایش طول نوار تیمارها کاکه عملکرد نسبی لوبیا و ذرت ابتدا افزایش و سپ

 534 مخلوط در زمین برابری نسبت برتری (Zhang et al., 2008) همکاران و ژانگ (.25گردید )جدول  محاسبه 17/2تا  2بین 

گندم،  نوارهای عرض افزایش با که دادند نشان وه دانست گندم مرتبط یبنس عملکرد بهبود با عمدتاً را پنبه-گندم ریتأخی 535 

 Rostami et al., 2009; Morris & Carrity, 536تعدادی از محققان ) .یابد می کاهش گندم باریکتر نوارهای به نسبت

 537 مخلوط کشت تیمار ( در65/2زمین ) برابری نسبت بیشترین که ندکرد مشاهده لوبیا و ذرت مخلوط کشت ارزیابی در( 1993

 538  گردید. حاصل درصد 25 اضافه به ذرت و لوبیا تراکم معمول

 539 

 540 کشت مخلوطالگوهای  پنبه در لوبیا و ،ذرت و نسبت برابری جزئی عملکرد -16ل جدو

 Table 16- Yield and land equivalent ratio (LER) partial in intercropping patterns of maize, bean and 541 
cotton 542 

 543 

  ذرت لوبیا پنبه  

الگوی کشت 

 مخلوط

Intercropping 

pattern 

 سال

Year 

LER 

 کل
Total 

LER 

LER 

 جزئی
Partial 

LER 

عملکرد وش 

(2-g.m ) 

LER 

 جزئی
Partial 

LER 

 دانه عملکرد

yield  Seed

)2-(g.m 

LER 

 جزئی
Partial 

LER 

 دانه عملکرد

Seed yield 

)2-(g.m 
   

  2155.68
 a

  12246
 a

  12013 
b
 کشتیتک  

Monoculture 

2013 

1.14 0.02
 a

 53.41
 c

 0.46
 ab

 5757
 b

 0.66 
a
 5995 

a
 ییک ردیف  

One row 

1.04 0.22
 a

 484.66 
bc

 0.34 
b
 3954 b 0.48 

ab
 9559 

b
 دو ردیفی  

Two rows 

1.18 0.20
 a

 423.41
 bc

 0.50
 a

 6300
 b

 0.48 
ab

 6961 
b
 سه ردیفی  

Three rows 

1.08 0.32
 a

 704.66 b 0.35
 ab

 4383
 b

 0.41 
b
 9563 

b
 چهار ردیفی  

Four rows 

1 0.21
 a

 455.57 b 0.40
 ab

 4738
 b

 0.39 
b
 9957 

b
 پنج ردیفی  

Five rows 

1.27 0.24
 a

 524.48 b 0.44
 ab

 5320
 b

 0.59 
ab

 5845 
b
 شش ردیفی  

Six rows 

  5658.27
 a

  13885
 a

  20739 
b
 کشتیتک  

Monoculture 

2014 
1 0.03

 a
 189.75

 c
 0.18

 ab
 2506

 b
 0.79 

a
 16126 

a
 ییک ردیف  

One row 

0.85 0.10
 a

 540.12
 bc

 0.18
 b

 2451
 b

 0.57 
ab

 11587 
b
 دو ردیفی  



 

 

 544 (≥56/5pندارند ) LSDداری بر اساس آزمون ، تفاوت معنیهای دارای حروف مشترکمیانگین* 

* Means with the same letter(s) have not significantly difference based on LSD test (p≤0.05) 545 
 546 
 547 

 548 درآمد افزایش در تولید، پایداری ایجاد همچنین و کشاورزی های اکوسیستم در تنوع ایجاد بر عالوه مخلوط کشت ،بنابراین

 549 داد نشان تحقیق این باشد. نتایج تواند مؤثرمی ایمالحظه قابل طور به کشاورزی های زمین استفاده از وریبهره و قتصادیا

را ایجاد کرده و در نتیجه جذب تشعشع توسط ای کانوپی بسته ذرت در تیمار یک ردیفی با افزایش شاخص سطح برگ که 550 

ه در الگوی کشت خالص نسبت به کشت مخلوط بیشترین مقدار عملکرد نسبی و پنب ذرت مطلوب بوده است (1)شکل  کانوپی 551 

 552  .آورددست هب را

 553 گیرینتیجه

بهینه استفاده کردن از منابع برای کسب بیشترین عملکرد نسبت به کشت  مخلوط یهاکشت مزیت ترینمهم کلی طورهب  554 

 Blak &Ong, 2000; Wahua, 1983; 555) استتحت بررسی قرار گرفته در اکثر مطالعات و این موضوع  بودهخالص 

Banik et al., 2006). نتایج   .همراه است یهاگونه مناسب انتخاب و مخلوط صحیح طراحی مزایا مستلزم این زا استفاده 556 

 557 یک و سهی کمتر بود و از این نظر الگوی کشت هاذرت در کشت مخلوط در ردیف آزمایش بیانگر بهبود عملکرد ماده خشک

 558 منابع از شرایط رشدی و جذب ،هابا افزایش تعداد ردیف بت به کشت خالص و دیگر تیمارها برتری نشان داد. پنبهردیفی نس

سوق یافتن به  به سمت کشت خالص و حرکت ،برخوردار بود. در نتیجه بهترین شرایط کشت مخلوط در این گونه بهتری 559 

بعداز کشت  ردیفی شش تیمار مخلوط لص پنبه نشان داد.بیشترین ماده خشک و عملکرد وش را کشت خا کشت نواری است. 560 

مخلوط  بین تیمارهای دارییداری نشان داد. در لوبیا تفاوت معنیلکرد اقتصادی پنبه را به طور معنخالص بیشترین مقدار عم 561 

بیشترین  ت،کاشی هاردیفردیفی حاصل شد. با افزایش  چهار الگویاما بیشترین ماده خشک در  ،نیامددست هبخالص  با 562 

ردیفی عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی باالتری را  یکذرت در تیمارهای کشت مخلوط  .برداری از منابع را پنبه نشان دادبهره 563 

در کشت خالص کمترین مقدار بود. این کاهش  کهبه طوری .یافتکاهش ذرت ی کاشت عملکرد هاو با افزایش ردیف .داشت 564 

دارای شاخص برابری  ،تیمارهای کشت مخلوط در این آزمایش از نظر عملکرد اکثری بارز بود. مورد ارزیاب هایویژگیدر تمام  565 

نتایج این  .داشتمثبت  تأثیر گیاه سههر  عملکرد در مخلوط کشت داد که نشان موضوع این و بیشتر از یک بود( LERزمین ) 566 

Two rows 

1.03 0.10
 a

 542.05
 bc

 0.34
 a

 4776
 b

 0.59 
ab

 11942 
b
 سه ردیفی  

Three rows 

1.03 0.14
 a

 784.35
 b

 0.30
 ab

 4238
 b

 0.59 
b
 11785 

b
 چهار ردیفی  

Four rows 

1 0.16
 a

 958.12
 b

 0.29
 ab

 3936
 b

 0.55 
b
 11155 

b
 پنج ردیفی  

Five rows 

1.01 0.22
 a

 1273.54
 b

 0.24
 ab

 3211
 b

 0.55 
ab

 11128 
b
 شش ردیفی  

Six rows 



 

 

 567 سهانتخاب الگوی  ردیفی ذرت و لوبیا، الگوی سهدر بر اساس باالترین میزان عملکرد و اجزاء عملکرد  کهنشان داد  آزمایش

کشت پنبه در مخلوط ذرت و  باشد.می ی ذرت و لوبیاها( به عنوان الگوی مناسب برای حضور پنبه در بین گونه9:9:9) ردیفی 568 

 569 منجر شود.افزایش سطح زیر کشت و عملکرد محصوالت زراعی  ،تواند در توسعهمی لوبیا به عنوان یک گونه زراعی کلیدی

استفاده بهینه  برای مناسب راهبردهای از یکیتواند می پنبه و لوبیا ردیفی ذرت، سه مخلوط کشت کهگفت  میتوان ،بنابراین 570 

این روش  .باشد در حوزه اشتغال و صنعت محصوالت ترینمهم ازمطلوب پنبه به عنوان یکی  عملکرد به دسترسی ازمنابع و 571 

عالوه برنتایج عملکردی  تواندمی مورد آزمایش قرار گرفت خارجی یهانهاده مصرف بدون یا و مصرف حداقل باکشت که  572 

 573 شود. آنها پایداری افزایش و فسیلی یهاانرژی به زراعی یهاسیستم وابستگی عدم یا کاهش به منجر مدت بلند در مطلوب

 574 
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