
 

1 

 

Effect of intercropped bean types as replacement series on yield and yield 

components 

 

Introduction 

Intercropping is an old and widespread practice used in low input cropping systems in many areas 

of the world. It is a crop management system involving two or more crop species grown together 

for at least portion of their respective productive cycle and planted sufficiently close to each other 

so that inter specific competitions occurs. In fact, this is claimed to be one of the most significant 

cropping approaches in sustainable agriculture, and many researches and reviews attribute its 

utilization to the number of environmental benefits from improving biodiversity to diversifying 

agricultural outcome. Furthermore, it is thought to be a useful mean for minimizing the risks of 

agricultural production in many environments. The reason of yield advantage of intercropping are 

mainly that environmental resources such as water, light and nutrients can be used more efficiently 

in intercropping than in the respective sole cropping systems. Intercropping systems, especially 

those employing legumes have several major advantages such as higher total yield and better land 

use efficiency, yield stability of the cropping system, better utilization of radiation, water, and 

nutrients, enhanced soil conservation and better control of pests and weeds. Consequently, the 

legumes usually increase their reliance on symbiotic N2 fixation.  

Due to the importance of legume intercropping in the sustainability of agricultural systems, the 

objective of this study was to evaluate the effect of different combinations of intercropping ratios 

on land equivalent ratio (LER), yield and yield components of three bean types including pinto bean 

(Phaseolus vulgaris L.), cowpea bean (Vigna unguiculata L.) and red bean (Phaseolus vulgaris L.) 

in replacement series. 

 

Materials and Methods 

An experiment was conducted based on a randomized complete block design with nine treatments 

and three replications at the Agricultural Research field Faculty of Agriculture Ferdowsi University 

of Mashhad during 2016-2017 growing season. Intercropping treatments were 75% red bean+ 25% 

pinto bean, 75% red bean+ 25% cowpea bean, 25% red bean+ 75% pinto bean, 25% red bean+ 75% 

cowpea bean, 75% pinto bean+ 25% cowpea bean, 75% cowpea bean+ 25% pinto bean and their 
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sole crops. The studied traits were seed yield, biological yield and yield components including 

number of lateral shoots per plant, number of pods per plant, number of seeds per pod, 100- seed 

weight, plant height and seed weight per plant. LER was calculated as the criterion for 

intercropping. The treatments were run as an analysis of variance by using Minitab to determine if 

significant differences existed among treatments means. Multiple comparison tests were conducted 

for significant effects using the LSD test. 

 

Results and Discussion 

The results showed that the number of lateral branches per plant, number of pods per plant, seed 

yield, biological yield and harvest index for pinto bean and cowpea bean and plant height, number 

of pods per plant, seed yield, biological yield and harvest index, but for red bean only seed yield 

and biological yield were significantly affected by bean ecotypes in intercropping. By decreasing 

ratio of bean types in intercropping, seed yield and biological yield were declined, so the highest 

seed yield and biological yield were observed in their sole crops and the lowest biological yield and 

seed yield for pinto bean were obtained from 25% pinto bean + 75% cowpea bean (with 1660 and 

262 kg.ha-1, respectively), for red bean were from 25% red + 75% cowpea bean (with 2453 and 597 

kg ha-1, respectively) and for cowpea bean were from 25% cowpea bean+ 75% pinto bean (with 

4333 and 1015 kg.ha-1, respectively). Except for and 75% pinto bean + 25% red bean, in all 

intercropping ratios land equivalent ratio (LER) was higher than one. The highest LER was 

obtained for 75% cowpea bean + 25% pinto bean with 1.20.  

 

Conclusion 

Results revealed that yield of bean types were significantly affected by intercropping ratio. 

However due to different criteria of these species associated with better use of water, radiation and 

nutrient resources when they are intercropped, land use efficiency was increased. Therefor, 

intercropping ratios of bean types could increase the crop yield per unit area compared with their 

sole culture. 
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 های جایگزینی بر عملکرد و اجزای عملکرد آنهادر سری لوبیا یسه تیپ رشداثر کشت مخلوط 

 

 چکیده

 Phaseolus) چیتيرشدی لوبیا شامل بر عملكرد و اجزای عملكرد سه تیپ مخلوط مختلف کشت  هایترکیببه منظور بررسي اثر 

vulgaris L.بلبلي ،) (Vigna unguiculata L.و قرمز ) (Phaseolus vulgaris L.در سری ) های جایگزیني، آزمایشي در قالب

های کامل تصادفي با نه تیمار و سه تكرار در مزرعه پژوهشي دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد در سال زراعي طرح پایه بلوک

بلبلي، %55قرمز+ %55، چیتي%55قرمز+%55بلبلي، %55قرمز + %55چیتي، %55+ قرمز %55شامل کشت مخلوط  یمارهااجرا شد. تی 96-9395

عملكرد دانه، عملكرد شامل  هعصفات مورد مطال بود.رشدی  تیپ سهکشت خالص هر  و چیتي %55بلبلي+%55و  بلبلي %55 چیتي+55%

طول تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در بوته، تعداد شاخه جانبي در بوته و  دانه،وزن صد دانه،  وزن  بیولوژیک و اجزای عملكرد شامل

نتایج نشان داد که تعداد شاخه جانبي در بوته، تعداد غالف در بوته، عملكرد دانه، عملكرد بیولوژیک و شاخص برداشت برای  .بود بوته،

بلبلي طول بوته، تعداد غالف در بوته، عملكرد لوبیا چشم برای  ر گرفت.های رشدی قراهای کشت مخلوط تیپتحت تأثیر نسبتلوبیا چیتي 

-داری تحت تأثیر نسبتطور معنيبه عملكرد بیولوژیک  و برای لوبیا قرمز فقط عملكرد دانه ودانه، عملكرد بیولوژیک و شاخص برداشت 

و کمترین  های رشدی لوبیا بود.تیپز کشت خالص قرار گرفت. بیشترین عملكرد دانه و بیولوژیک اهای رشدی تیپهای کشت مخلوط 

قرمز از تیمار لوبیا (، کیلو گرم در هكتار 565و  9661به ترتیب با بلبلي)%55چیتي+ %55دانه برای لوبیا چیتي از تیمار  بیولوژیک و عملكرد

 9195و  5333به ترتیب با چیتي)%55بلبلي+ %55 بلبلي از تیمارلوبیا ( و کیلو گرم در هكتار 595و  5553به ترتیب با بلبلي)%55قرمز + 55%

 برابری زمین نسبت های مخلوطدر کلیه نسبتقرمز %55 چیتي +%55تیمار  های کشت مخلوطجز نسبتبهحاصل شد.  (کیلو گرم در هكتار

LER))  51/9چیتي با  %55بلبلي +  %55بود و تیمار  9باالتر ازLER= دهنده افزایش کارایي امر نشان در باالترین سطح قرار گرفت که این

 حاضر نسبت به کشت خالص است.  تیپهای مختلف کشت مخلوط دو و سودمندی زراعي نسبت

 نسبت برابری زمینسودمندی زراعي، کشت مخلوط، جایگزیني،  ، سریبقوالت های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

کشتي تک هاینظامسبب افزایش گرایش به سمت  در طي چند دهه گذشته افزایش سرعت رشد جمعیت و صنعتي شدن کشاورزی

های ناپذیری به اکوسیستمرغم دستیابي به تولید بیشتر، باعث بروز خسارت جبرانهای کشاورزی صنعتي عليشده است. استفاده از نظام

از جمله مواردی که  .(Noor Mohammadi et al., 2001)نظام را در معرض خطر قرار داده است طبیعي شده و پایداری این بوم
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کشتي، اصالح واریتهباشد. تکها ميسازی در این نظامدهد، کاهش تنوع و سادههای زراعي را مورد تهدید قرار ميامروزه پایداری نظام

سازی واختیكن های گیاهي، استفاده از کودها و سموم شیمیایي به منظور حاصلخیزی و مدیریت آفات از جمله اقداماتي است که در زمینه

-راهكا به دستیابي شود،دنبال مي که مهمي اهداف از یكي های اخیرسال در رو،این (. ازJackson et al., 2007صورت گرفته است )

پایدار، کشت مخلوط  سمت کشاورزی به حرکت راهكارهای از باشد. یكيمي کشاورزی هایاکوسیستم افزایش پایداری جهت رهایي

 کنندميخلوط نوعي سیستم چندکشتي است که در آن دو یا چند گیاه در یک قطعه زمین به طور همزمان، رشد است از طرفي، کشت م

(Thakur et al., 2000 این سیستم کشت دارای کارایي باال در استفاده از عوامل محیطي و حفاظت بیشتر محصوالت در مقابل .)

-بیان کردند که هدف از کشت مخلوط در نظام ((Ndakidemi, 2006مي داکید(. Njoku et al., 2007نارسائي های طبیعي است )

سازی استفاده از فضا، زمان و منابع فیزیكي، از طریق به حداکثر رسانیدن روابط مثبت و متقابل و به حداقل رسانیدن روابط های زراعي، بهینه

 استفاده سطح، واحد در افزایش تولید به توانمي مخلوط هایکشت از استفاده جمله دالیل از ،به طور کليباشد. منفي در بین اجزا مي

 هایبرتری و هاو بیماری آفات از ناشي خسارات کاهش غذایي، عناصر و آب نور، کار، زمان، زمین، قبیل از موجود منابع از بهتر

وط از طریق ایجاد ممانعت کشت مخل(. Koocheki et al., 2001; Walker & Ogindo, 2003کرد ) اشاره اجتماعي و اقتصادی

تواند فیزیكي و گاهي بیوشیمیایي در آزادسازی برخي مواد برای آفت و همچنین تأمین زیستگاه مناسب برای موجودات سودمند مي

کردند که در  بیان (Hamzei & Babaei, 2017) بابایئي و حمزه(. Koocheki et al., 2005خسارت آفات را کاهش دهد )

نسبت  مخلوط، تیمارهای کلیه ( در.Phaseolus vulgaris L( و لوبیا ).Helianthus annuus Lابگردان )کشت مخلوط آفت

مقدار  لوبیا و مخلوط آفتابگردان کشت در کرد اعالم (Singh,  2007سینگ ) بود. یک از کمتر رقابت شاخص و بیشتر زمین برابری

( و Probst, 1975( ، سویا)Righi et al., 1989ارقام گندم) بررسي در کشت مخلوط رسید. 55/9نسبت برابری زمین به 

های مورفولوژیكي و فیزیولوژیكي و همچنین عملكرد تاثیر مثبت دهند که اکثر شاخص( نشان ميKannenberg., et al 1992ذرت)

ت مخلوط گزارش کردند برخي از محققین نیز کاهش عملكرد در تیمار کش پذیرد.بیشتری در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص مي

نتایج آزمایش بررسي جذب و کارآیي مصرف نور در کشت مخلوط ارزن معمولي و سویا نشان داد، بیشترین تجمع ماده خشک سویا  مانند

( Khorramdel et al., 2014دل و همكاران)خرم(. و Hajinia & Ahmadvand, 2017کشتي آن به دست آمد)در تیمار تک

 لوبیا بود. ٪51زنیان + ٪911ه بیشترین وزن خشک در کشت خالص لوبیا و کمترین میزان برای تیمار نیز گزارش کردند ک

ن معني نیست ولي این بدا ،کشتي باشدتواند بیشتر از تکميکشت مخلوط  هاینظامشده که عملكرد  مشخص امروزهبا این وجود  

ر ترکیب جدید بایستي با انتخاب نوع گیاهان دیش عملكرد شود بلكه ميه افزاب منجر ي به صورت مخلوط الزاماًکه کشت هر نوع گیاه

 دلیل، همین به .(Mazaheri, 1996) ده بهتر از منابع محیطي فراهم نمونها کاهش داد و در نتیجه امكان استفادمخلوط میزان رقابت آ
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 کامل شناخت آن الزمه یابد کهمي افزایش يکشتبه تک نسبت عملكرد شوند، انتخاب دقت با مخلوط در موجود گیاهان کهزماني 

گیاهان انتخاب شده  .(,.Mvshagalvza et al 2008) است پیرامون محیط به آنها واکنش و نحوه آن اکولوژیكي نیازهای ها،گونه

اختالف داشته باشند ای و همچنین خصوصیات مورفولوژیكي و فیزیولوژیک با یكدیگر باید از نظر طول دوره رویشي، ارتفاع، سیستم ریشه

به عبارت دیگر، در کشت مخلوط زماني  .تا در نتیجه از عوامل محیطي مانند تشعشع خورشیدی، رطوبت و مواد غذایي بهتر استفاده کنند

کشت خالص  ای درای در کشت مخلوط از رقابت درون گونهدرون و بین گونه هایشود که مجموع رقابتمي افزایش عملكرد حاصل

 مخلوط کشت در بقوالت از استفاده .(Javanshir et al.2000 ,شود )مي شناخته این امر با عنوان اصل رقابتي تولیدکه  باشدکمتر 

 کاهش را ينیتروژن شیمیایيهای  کود مصرف امر این که شود نیتروژن بیولوژیكي تثبیت موجب عملكرد، افزایش بر عالوه تواندمي

 ارقام مختلف گیاهي از منابع مختلفي از نیتروژنها و گونه که ترتیببدین. کندمي جلوگیری نیز ستزی محیط هایآلودگي از و داده

 & Eshgizadeh et al., 2007; Aliyu) یابدمي کاهش نیتروژن برای ایبین گونه رقابت نتیجه در و کنندمي تغذیه خاک

Emechebe, 2006.) 

ذایي بشر در بین گیاهان زراعي از جایگاه خاصي برخوردار بوده و در بین آنها، غ حبوبات به عنوان دومین منبع تأمین نیاز 

 باشدنظر سطح زیرکشت در جهان مقام اول و در ایران پس از عدس و نخود مقام سوم را دارا مي از (.Phaseolus vulgaris L)لوبیا

FAO, 2007).) لوبیا ( گیاهي از خانواده حبوباتFabaceae )کننده نیتروژن های تثبیتدلیل همزیستي با باکتری بات بهباشد. حبومي

گیرند. عالوه بر استفاده قرار مي نقش مؤثری در افزایش حاصلخیزی خاک دارند و به همین دلیل در تناوب با سایر گیاهان زراعي مورد

 .(Nezami & Bagheri, 2005) دارد این، بقایای این گیاهان نیز به دلیل کیفیت مناسب، کاربرد وسیعي در تغذیه دام

 بشر، و از طرفي نیز، غذایي تأمین نیاز در لوبیا باالی اهمیت همچنین و پایدار های کشاورزینظام سمت به گرایش اهمیت به توجه با

 دوجو اکولوژیک هایآشیان در تمایز بیشترین آب و غذایي مواد جذب نور، برای که است طوری گونه سه این متفاوت رشدی سیستم

 و عملكرد ارزیابي ،آزمایش این از هدف .گردد فراهم مخلوط سودمندی و ایگونه بین رقابت تقلیل با که رودمي انتظار بنابراین، دارد،

 .بوددر شرایط آب و هوایي مشهد  جایگزینيهای سری مخلوط کشت در لوبیا لفهای رشدی مختتیپ عملكرد اجزای

 

 هامواد و روش

کیلومتری  91در مزرعه تحقیقاتي دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد، واقع در  9395-96زراعي  این آزمایش در سال

ارتفاع از سطح  و دقیقه شرقي 52درجه و  56دقیقه شمالي و طول جغرافیایي  95درجه و  36جنوب شرقي شهر مشهد )عرض جغرافیایي 
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سانتي متر  1-31برداری از عمق قبل از شروع آزمایش نمونهكي و شمیایي خاک خصوصیات فیزی نبه منظور تعییمتر( اجرا شد.  925دریا، 

 آورده شده است. 9در جدول  آن که نتایجشد  انجام

 

 محل آزمایش خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

Table 1- Physical and chemical characteristics of exprimntal soil 

 

ذور مورد نیا ز  ب متر انجام شد. 51×95 زمیني به ابعاد تیمار در نههای کامل تصادفي با سه تكرار و آزمایش در قالب طرح بلوک این

های بر اساس سری های رشدی لوبیا چیتي، بلبلي و قرمزتیپ دوتایيمخلوط  هایتنسب. از ارقام محلیاز شرکت آدرین بذر توس تهیه شد

بلبلي و  %55چیتي+ %55بلبلي، %55قرمز+ %55چیتي، %55قرمز+%55بلبلي، %55قرمز + %55چیتي، %55قرمز + %55 جایگزیني شامل

 بود تیپ رشدیکشت خالص هر سه  و چیتي %55بلبلي+55%

متر ایجاد شد که هرکرت شامل  چهارطول متر و  سه عرض هایي بهماه انجام شد. سپس کرت فروردینسازی زمین در اوایل عملیات آماده

 ها یک متر در نظر گرفته شد.بلوکها یک پشته نكاشت و فاصله بین بین کرت متر از یكدیگر بود. فاصلهسانتي 51ردیف با فاصله  هشت

تراکم پشته انجام شد.  بر رویکاری با ایجاد ماه و به روش خشكه فروردین 51گیاهان همزمان در تاریخ  عملیات کاشت برای هر یک از

به منظور تسهیل در  .((Ali Madadi, 2005 ر مربع بودبوته در مت 51 در شرایط مخلوط و خالص، لفتهر سه تیپ مخ برای مورد نظر

اولین آبیاری و در دو هفته اول با فاصله پنج روز و سپس تا پایان فصل رشد به فاصله هر هفت روز یكبار  سبز شدن بالفاصله پس از کاشت

هرز پس از اولین آبیاری به صورت دستي  هایدر طول فصل رشد از هیچ نوع کود و سموم شیمیایي استفاده نگردید. کنترل علف.انجام شد

 از هر واحدبرای تعیین اجزای عملكرد  در پایان فصل رشد، قبل از برداشت نهائي تا پایان فصل رشد بر حسب ضرورت انجام شد. شروع و

)بدون تعداد غالف در بوتهتعداد شاخه جانبي در بوته، اجزای عملكرد شامل  .برداری صورت گرفتنمونهبه انداره نیم متر مربع  يآزمایش

 وزن دانه در بوته و )از روی طوقه تا نک برگ انتهای ساقه اصلي(طول بوته، دانه صدغالف، وزن  در ، تعداد دانههای پوچ(غالف

  شد. گیریاندازه

 دسترس قابل پتاسیم

Available K (ppm) 

 دسترس قابل فسفر

Available P 

(ppm) 

 کربن آلی

Organic 

carbon (%) 

 کل نیتروژن

Total N (%) 

 هدایت الکتریکی

)1-(dS.m EC 

 اسیدیته

pH 

 بافت 

Texture 

172 30 0.35 0.079 2.4 7.4 
 لوم سیلتي

Silty loam 
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 انجام گرفت. متر ومربع 6به مساحت  ،برای محاسبه عملكرد دانه و بیولوژیک تیرما(( 53ها))زمان زرد شدن غالفبرداشت نهائيعملیات 

در  بیانگر میزان زمین الزم برای کشت خالص کهاز نسبت برابری زمین در مقایسه با کشت خالص  مخلوط سیستم کارائي ارزیابي برای

  :(Mead & Wiley, 1980)استفاده گردید ( 9)از معادله مقایسه با کشت مخلوط 

 
نشان   Yو .باشد: کشت خالص و مخلوط ميmو  sو  مورد نظر در کشت مخلوطدو گیاه  به ترتیب نشان دهنده: n و tکه در این معادله، 

 دهنده عملكرد است

 از ها نیزمیانگین مقایسه برای گرفت. صورت Excelو  Minitab 17 افزارهاینرم از استفاده با ترتیب به هاشكل رسم ها وداده تجزیه

  .شد استفاده درصد پنج احتمال سطح در LSD آزمون

 

 نتایج و بحث

 لوبیا قرمزبه صفات مربوط 

 شاخص و بیولوژیک عملكرد ،دانه عملكرد عملكرد، بر اجزای مخلوط کشت مختلف هایتنسب اثر واریانس تجزیه نتایج

  .است شده داده نشان 5 جدول در قرمز لوبیا برداشت
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  لوبیا قرمز عملکرد و اجزای عملکردبر با لوبیا چیتی و بلبلی  های کشت مخلوطاثر نسبتتجزیه واریانس )میانگین مربعات(  -2جدول 

Table 2- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of intercropping ratios with pinto bean and cowpea 

on yield and yield components of red bean 

 

پنج درصد و یک درصد احتمال در سطح دارمعني، دارمعنيترتیب غیره و **: ب  ، * ns 

ns ,* and ** non-significant and, significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 

 از قرمزلوبیا دانه و بیولوژیک عملكرد بیشترینها نشان داد که ن دادهیگمقایسه میاننتایج حاصل از : عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک

 قرمز %55 لوبیا چشم بلبلي با %55 کشت مخلوطدر  آن مقدار کمترین و( هكتار در کیلوگرم 5655 و  5351 با ترتیب به) خالص کشت

 .(3جدول ( به دست آمد )هكتار در کیلوگرم 595 و 5553 با ترتیب به)

 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

Index 

عملکرد 

 کبیولوژی

Biological 

yield 

 عملکرد دانه

Seed yield 

 تعداد شاخه

جانبی در 

 بوته

No. of 

Lateral 

shoots 

per plant 

 ارتفاع

 بوته

Plant 

height 

 

 تعداد غالف

 در بوته

Number 

of 

pods per 

plant 

تعداد دانه 

 در غالف

Number 

of seeds 

per pod 

 وزن دانه

 در بوته

seed 

weight 

per 

plant 

 دوزن ص

 دانه

100-

seed 

weight 

 درجه

 آزادی

df 

 منابع

 تغییر

S.O.V. 

ns42.82  ns97699  50551 ns 0.5804 ns 81.38 ns 41.98 ns 0.2899 ns 0.9887 ns 8.358 ns 2 
 تكرار

Replication 

ns 322.02 4262668** 2341742** 0.3925 ns 36.22 ns 13.23 ns 0.1595 ns 3.6550 ns 1.396 ns 4 
 تیمار

treatment 

78.86 306750 127653 0.4233 117.12 19.74 0.1174 45.74 22.84 8 
 خطا

Error 

22 13.8 24.9 14.7 11.4 27.6 13.6 50.7 18 
 ضریب تغییرات

CV (%) 
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 بر اجزای عملکرد و عملکرد لوبیا قرمزبا لوبیا چیتی و بلبلی کشت مخلوط های نسبتمقایسه میانگین اثر  -3جدول 

Table 3- Mean copmarisons for the effect of intercropping ratios with pinto bean and cowpea on yield and yield 

components of red bean 

شاخص 

برداشت 

(%) 

Harvest 

index 

 عملکرد

 بیولوژیک

م بر )کیلوگر

 هکتار(

Biological 

yield 

(kg/ha) 

 عملکرد

 دانه

رم )کیلوگ

(بر هکتار  

Seed 

yield 

(kg/ha) 

 تعداد شاخه

جانبی در 

 بوته

No. of 

lateral 

shoots 

 per plant 

تهبو ارتفاع  

(cm) 

Plant 

height 

(cm) 

 تعداد غالف

 در بوته

Number of 

pods per 

plant 

تعداد دانه 

 در غالف

Number 

of seeds 

per pod 

 وزن دانه

 در بوته

 )گرم(

seed 

weight 

per plant 

(g) 

 وزن صد دانه

 )گرم(

100-seed 

weight (g) 

وطمخلکشت  هاینسبت  

intercropping ratios 

50.33  5320 a 2644 a* 4.87 97.64 17.8 2.76 14.81 25.71 
 کشت خالص لوبیا قرمز

Sole crop 

42.17 4776 a 2014 a 4.07 97.47 17.14 2.59 13.83 25.93 

 چیتي%55 +قرمز 55%

25% Pinto bean +  

25%red bean 

54.91  4366 a 1254 b 4.51 96.35 16.51 2.64 13.26 26.62 

 بلبلي %55قرمز+ 55%

Cowpea bean %25 +  

red bean %75 

40.77  3098 b 667 b 4.67 91.56 16.22 2.37 13.01 27.22 

 چیتي%55+قرمز55% 

Pinto bean %75+ red 

bean %25 

41.12  2453 b 597 b 4.05 90.23 12.57 2.18 11.8 27.12 

 بلبلي %55+قرمز 55% 

Cowpea bean %75+  

red bean %25 

ns 729.3 1130.5 ns ns ns ns ns ns LSD 5%** 

 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني LSDهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون میانگین -*

SD test at 5% probability level.Means with same letter(s) in each column have not significant difference based on L -* 

 داری در سطح احتمال پنج درصد با یكدیگر ندارند. کمتر باشد، تفاوت معني LSDها از مقدار هر دو میانگین متوالي که اختالف آندر هر ستون  -**

**- In each column, every two-consecutive mean that their difference is lower than LSD have no significant 

difference at 5% probability level.  

 

د. ش مشاهده خالص کشت برای ذرت، با مخلوط شرایط در سویا عملكرد ترینبیش که نمود گزارش ((Mansori, 2010منصوری 

 نتایج شده است. عملكرد و بوته در غالف عدادتنسبت داد که باعث کاهش  سویا بر ذرت تربیش اندازیسایه به را امر این دلیل وی
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 لوبیا دانه و بیولوژیک عملكرد بر قرمز کنجد و لوبیا ،آفتابگردان مختلف هایترکیب مخلوط کشت اثر که داد نشان نیز دیگر ایمطالعه

 .et al., 2016) (Koocheki بیشتر بود لف مخلوطتهای مخنسبت به ترکیب در کشت خالص کهیطور به بود، دارمعني

لوبیا از عملكرد  های رشدیتیپ مخلوط با هر یک از در قرمز لوبیا تراکم کاهش با ردیفي مخلوط سمت به خالص کشت از يجایجاب

 کشت تیمارهای از ترتیب به کهعملكرد دانه و بیولوژیک  میزان کمترین و بیشترین کهطوری به، کاسته شدلوبیا قرمز  دانه و بیولوژیک

حسیني  يآزمایش در .(3 جدول) آمد دست بهلوبیا چشم بلبلي  %55لوبیا قرمز با  %55 ولوبیا چیتي  %55 رمز بالوبیا ق %55 جایگزیني مخلوط

 درصد کاهش با که کردند مشاهده بلبلي چشم لوبیا و ایعلوفه ارزن مخلوط کشت روی بر ((Hosseini et al., 2003 و همكاران

 در بلبلي چشم لوبیا زیرکشت سطح کاهش بر عالوه را کاهش این دلیل آنها .تیاف کاهش آن عملكرد مخلوط، در بلبلي چشم لوبیا

 .کردند عنوان علوفه ارزن مقابل در بلبلي چشم لوبیا ای و در نتیجه افت عملكردرقابت درون گونه ،مخلوط

ا لوبیا چشم بلبلي لوبیا قرمز ب جایگزیني کشت در که داد نشانهای رشدی لوبیا تیپ مخلوط کشت مختلف تیمارهای بررسي

برون  رقابت دهندهنشان که بیشتر استشود، نسبت به زماني که با همان نسبت با لوبیا چیتي کشت ميلوبیا قرمز  عملكردکاهش  میزان

که  به عبارت دیگر زماني لوبیا قرمز استکاهش رشد و عملكرد بر  نسبت به لوبیا چیتي لوبیا چشم بلبلي حضور از حاصل بیشترای گونه

 تراکم کاهش با .(3جدول ) شودميکاهش عملكرد نیز  هب افزایش و منجرای شود رقابت بین گونهبلبلي کشت ميلوبیا قرمز با لوبیا چشم

 کمترین طوریكه به یافتند، کاهشعملكرد دانه و بیولوژیک  ،يافزایش مخلوط کشت در ایبین گونه مخلوط رقابت هایکشت در لوبیا

 ,.Hamzei et al) آمد دست به آفتابگردان درصد 55 با لوبیا درصد 55 جایگزیني مخلوط کشت تیمار از بیولوژیک و دانه عملكرد

 و بود دارمعني لوبیا اقتصادی عملكرد بر مختلف تیمارهای ثرگردید که امشخص ( Alizadeh, 2009) علیزاده مطالعه در .(2017

 میزان از ریحان سهم افزایش با افزایشي و جایگزیني هایسری در این، بر عالوه .بود رادا لوبیا خالص کشت را دانه عملكرد باالترین

 .است لوبیا کشت زیر سطح کاهش کنار در ریحان حضور از حاصل رقابت تأثیر نشاندهنده که شد کاسته لوبیا عملكرد

 

 لوبیا چیتی صفات مربوط به

و تعداد غالف در بوته، تعداد  %9وط بر عملكرد دانه، در سطح احتمال های مختلف کشت مخلنتایج تجزیه واریانس اثر ترکیب

دار بود و برای سایر اجزای عملكرد، و شاخص برداشت لوبیا چیتي معني %5شاخه جانبي در بوته و عملكرد بیولوژیک در سطح احتمال 

 (.5 جدولدار نبود )معني
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 عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی بر ای کشت مخلوط با لوبیا قرمز و بلبلیهتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر نسبت -4جدول 

Table 4- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of intercropping ratios with red bean and cowpea 

on yield and yield components of pinto bean 

پنج درصد و یک درصداحتمال در سطح  دارمعني ،دارمعنيو **: بترتیب غیر  * ، ns 

ns ,* and ** non-significant and, significant at  5%and 1% probability levels, respectively. 

 

جانبي  شاخهو کمترین  قرمز %55چیتي با %55مخلوط کشتدر  لوبیا بوته در شاخه جانبي تعداد باالترین: تعداد شاخه جانبی در بوته

-اختالف معني قرمز %55چیتي با %55 مخلوط کشتو تیمار کشت خالص با تیمار  (5)جدول بدست آمدبلبلي  %55چیتي با %55برای تیمار 

 کاهش ایگونه درون رقابت نسبت به کشت خالص قرمز%55چیتي با %55 در تیمار مخلوطلوبیا چیتي  %55تراکم  کاهش با. نداردری دا

عداد دیگر ت نسبت به دو گیاه ،باشد یا چیتي در کشت مخلوط کمترکه نسبت لوبو زماني شده فراهم لوبیا چیتي بیشتر رشد برای فضا و یافته

 .باشدمي ایامر باعث افزایش رقابت بین گونه که اینیافت شاخه جانبي کاهش 

 

 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index 

كرد عمل

 بیولوژیک

Biological 

yield 

 عملكرد دانه

Seed yield 

 تعداد شاخه

 جانبي در بوته

No. of 

lateral 

shoots 

 per plant 

 ارتفاع

 بوته

Height 

 

 تعداد غالف

 در بوته

Number 

of pods 

per plant 

تعداد دانه در 

 غالف

Number 

of seeds 

per pod 

 وزن دانه

 در بوته

seed 

weight 

per plant 

 وزن صد

 دانه

100-

seed 

weight 

 درجه

 آزادی

df 

 منابع

 تغییر

S.O.V. 

ns7942  169.3 ns 14397 ns 0.2511 ns 511.9 ns 2.9323 ns 0.8665 ns 1.1678 ns 26.38 ns 2 
 تكرار

Replication 

46.14 ns 11707.6 * 124104 ** 4.6349 * 246.2 ns 3.9363 * 0.1587 ns 1.1090 ns 22.78 ns 4 
 یمارت

treatment 

67.12 2515.1 9565 1.1234 195.4 0.9677 0.4550 0.8600 11.65 8 
 خطا

Error 

39.2 20 21.1 22.9 11.8 16.8 29.5 26.3 12.3 )%( 
 ضریب تغییرات

CV 
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 عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی بر بلبلیلوبیا های کشت مخلوط با لوبیا قرمز و مقایسه میانگین اثر نسبت -5جدول 

Table 5- Mean copmarisons for the effect of intercropping ratios with red bean and cowpea on yield and yield 

components of pinto bean  

شاخص 

برداشت 

(%) 

Harvest 

index 

 عملکرد

 بیولوژیک

بر  )کیلوگرم

 هکتار(

Biological 

yield 

(kg/ha) 

 عملکرد

 دانه

بر  )کیلوگرم

 هکتار(

Seed yield 

(kg/ha) 

هتعداد شاخ  

جانبی در 

 بوته

No. of 

lateral 

shoots 

per plant 

 ارتفاع

 بوته

(cm) 

Height 

د تعدا

در  غالف

 بوته

Number 

of pods 

per 

plant 

ه تعداد دان

 در غالف

Number 

of seeds 

per pod 

وزن 

 دانه

 در بوته

 )گرم(

seed 

weigh

t per 

plant 

(g) 

وزن صد 

 دانه

 )گرم(

100-

seed 

weight 

(g) 

 نسبت کشت مخلوط

Intercropping ratios 

26.21 3333 a* 752 a 5.02 ab 128.25 7.39 a 2.47 4.07 24.90 
 کشت خالص لوبیا چیتي

Sole crop 

21.8 2800 ab 546 b 6.33 a 125.22 7.67 a 2.53 4.19 24.87 

 قرمز %55+چیتي55%

Pinto bean %75+ red 

bean %25 

21.68 2500 abc 471 b 4.61 abc 121.44 7.08 a 2.24 3.51 28.03 

 بلبلي %55+چیتي 55%

Cowpea bean %25 +  

pinto bean %75 

19.11 2233 bc 277 c 4.30 bc 111.19 4.91 b 2.21 2.98 30.28 

 قرمز%55چیتي+55%

Pinto bean %25 +  

red bean %75 

15.54 1660 c 262 c 2.89 c 107.27 4.39 b 1.95 2.86 30.49 

 بلبلي %55چیتي+55%

Cowpea bean %75+ 

pinto bean %25 

ns 102.4 199.6 2.2 ns 2 ns ns ns LSD 5%** 

 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني LSDهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون میانگین -*

D test at 5% probability level.Means with same letter(s) in each column have not significant difference based on LS -* 

 داری در سطح احتمال پنج درصد با یكدیگر ندارند. کمتر باشد، تفاوت معني LSDها از مقدار هر دو میانگین متوالي که اختالف آندر هر ستون  -**

**- In each column, every two-consecutive mean that their difference is lower than LSD have no significant 

difference at 5% probability level.  

 

 چندکشتي جهت گونه یک ارقام انتخاب در عملكرد افزایش مبنای که کردند بیان (Schutz et al., 1967) همكاران شوتز و

 رشد رشد )محدود نحوه انندم فیزیولوژیكي اختالفات و هابرگ آرایش وضعیت گیاه، حجم و بوته ارتفاع مانند مورفولوژیكي اختالفات
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. است بیشتر مخلوط کل عملكرد افزایش احتمال، باشد بیشتر ارقام بین اختالفات این قدر هر باشد. رشد دوره طول رشد( و غیرمحدود یا

در  (.Sesamum indicum L)در کشت مخلوط با کنجد (.Cicer arietinum L)دهي بیشتر نخودمحققین علت شاخهبرخي از 

کشتي دانستند که فضا را به دلیل رقابت کمتر برای رشد بیشتر در مقایسه با کشت متر در فاصله روی ردیف بیشتر در مقایسه با تکتراکم ک

گزارش کردند که تعداد شاخه  (Dordas et al., 2010) دراس و همكاران (Pyramir et al., 2009). خالص باز گذاشته است

با بررسي عملكرد گیاه دارویي  (Koocheki et al., 2014)باشد. کوچكي و همكاران يفرعي، یكي از اجزای مهم عملكرد م

سي ردر کشت مخلوط با نخود و لوبیا عنوان کردند که تعداد شاخه جانبي در هیچ یک از گیاهان مورد بر (.Nigella sativa L)هسیاهدان

 ا در تیمار مخلوط نسبت به خالص بیشتر بود.برای لوبی داری نداشت، ولي از نظر کمياز نظر آماری تفاوت معني

تعلق   قرمز %55 +چیتي%55 مخلوط کشتدر  مخلوط کشت تیمار به چیتي لوبیا بوته در غالف تعداد باالترین: در بوته تعداد غالف

با و  بلبلي بود %55 +چیتي %55برای تیمار  تعداد غالفو کمترین  ی با کشت خالص نداشتهدارمعنيالف از لحاظ آماری اخت داشت که

 لوبیا چشم بلبليدر شرایط حضور که این روند  یافتسهم لوبیا چیتي در کشت مخلوط با دو تیپ دیگر تعداد غالف در بوته کاهش  کاهش

 هبوت در غالف تعداد سویا، در تراکم افزایش با که بیان نمودند ( ,.Mazaheri et al (2001 مظاهری و همكاران .(5)جدول  ودببیشتر 

نسبت به کشت خالص و لوبیا چیتي با لوبیا چشم بلبلي  در شرایط کشت مخلوط .یافت کاهش به شدت ایدرون گونه رقابت دلیل به

چشم  قرمز ولوبیا چیتي در کشت مخلوط جایگزیني با حضور لوبیا  تو با کاهش نسب یافتتعداد غالف در بوته کاهش مخلوط با قرمز 

 Jadoski et جادوسكي و همكاران بلبلي بیشتر بود. %55چیتي با  %55کاهش در تیمار این کم شده که میزان ه تبلبلي تعداد غالف در بو

al., 2000)) کاهش غذایي مواد و نور برای رقابت تراکم، کاهش با که کردند اعالم لوبیا مختلف هایتراکم روی بر آزمایشي در 

 کاهش با که داد نشان نیز (Koocheki et al., 2009) همكاران کوچكي و آزمایش نتایج .یافت افزایش بوته در نیام تعداد و یافته

 از ترکم به دانه چهار از غالف در دانه تعداد و غالف 9 به غالف 55 از بوته در غالف تعداد ذرت، با مخلوط کشت در لوبیا نسبت

 کاهش دلیل به نتیجه در که دادند نسبت ذرت با ایگونه نرقابت بی افزایش به را امر این دلیل اهآن یافت، کاهش غالف در دانه یک

  .داشت دنبال به را عملكرد اجزای کاهش رشدی، خصوصیات

 

 چیتي خالص لوبیا کشت تیمار در سطح واحد در چیتي لوبیا و بیولوژیک، دانه عملكرد باالترین،: و عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه

 لوبیا چیتي، تراکم بودن باال .(5 )جدول گردید مشاهده بلبلي لوبیا %55چیتي با لوبیا  %55مخلوط  ترین عملكرد مربوط به تیمار کشتو کم

مورالس و  .کند تولید سطح واحد در را و بیولوژیک دانه عملكرد حداکثر محیطي عوامل از بیشتر استفاده با لوبیا که شد موجب

و  دانه عملكرد باالترین که کردند اعالم لوبیا و آفتابگردان لوطمخ کشتبررسي  با نیز (Morales et al., 2009) همكاران
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چیتي در کشت مخلوط جایگزیني با لوبیا  تکاهش نسب با .گردید مشاهده خالص لوبیا کشت در سطح واحد در چیتي لوبیا بیولوژیک،

میزان  ،بنابراینبیشتر بود. بلبلي  لوبیا چشم با مقایسهو میزان کاهش در ي میزان عملكرد دانه کاهش یافته چشم بلبل قرمز وهای رشدی تیپ

 یک از چیتي لوبیا عملكرد .(5 )شكل بین گیاه لوبیا چیتي و لوبیا چشم بلبلي نسبت به لوبیا قرمز با چیتي بیشتر است ایرقابت بین گونه

سایه دلیل  به احتماالً که یافته کاهش لوبیا های دیگرگونه تراکم افزایش با ،دیگر طرف از و افزایش لوبیا چیتي تراکم افزایش با طرف،

اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط بررسي  (Ghale Noyee et al., 2016)ي و همكاران یقلعه نو است. بوده های دیگرانداز گونه

نسبت به مخلوط بیشتر عملكرد اقتصادی لوبیا در کشت خالص  اظهار داشتند کهدرهم و ردیفي بر عملكرد و اجزای عملكرد کنجد و لوبیا، 

 عملكرد بیشترین فتابگردان و لوبیا چشم بلبليآ کاشت، مختلف سي الگوهایردر بر (Hamzei et al., 2017) حمزئي و همكاران .بود

 مخلوط کشت تیمار با که بود لوبیا خالص کشت به متعلق مترمربع( در گرم 993 و 315 با ترتیب )به بیولوژیک عملكرد و دانه

 نیز و جایگزیني مخلوط هایکشت در لوبیا تراکم کاهش با .نداشت دارمعني اختالف آفتابگردان درصد 55 با لوبیا درصد 55 جایگزیني

  ترتیب )به بیولوژیک و دانه عملكرد کمترین کهطوری به یافتند، کاهش ویژگي دو هر افزایشي، سریدر ایگونهبین رقابت افزایش با

 آمد. دست به آفتابگردان درصد 55 با لوبیا درصد 55 جایگزیني مخلوط کشت از ع(مترمرب در گرم 323 و 25با

 

 لوبیا چشم بلبلیصفات مورد بررسی 

 برداشت شاخص و بیولوژیک و دانه عملكرد عملكرد، بر اجزای مخلوط کشت مختلف هایترکیب اثر واریانس تجزیه نتایج

 دتایج تجزیه واریانس اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط بر عملكرد دانه، عملكرن .است شده داده نشان 6 جدول در لوبیا چشم بلبلي

بود و  دارمعني %5سطح احتمال در  و تعداد غالف در بوته و طول بوته %9سطح احتمال و شاخص برداشت لوبیا چشم بلبلي در  بیولوژیک

 (.6 نبود )جدول دارمعنيسایر اجزای عملكرد، لوبیا چشم بلبلي  برای

 

 

 

 

 

 

 

 جدول 6- تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر نسبتهای کشت مخلوط با لوبیا قرمز و چیتی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی
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 Analysis of variance (mean of squares) for the effect of intercropping ratios with pinto red bean and  -Table 6

pinto bean on yield and yield components of cowpea 

*  ns  پنج درصد و یک درصد احتمال در سطح دارمعني، دارمعنيو **: بترتیب غیر  

ns, * and ** are non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 

خالص، بیشترین و تیمار  کشت (6)جدول  شد دارمعني %5 احتمال سطح در لوبیاچشم بلبلي بوته ارتفاعبر کشت تیمار اثر: بوته ارتفاع

 درون رقابت افزایش خالص، کشت در رسدمي نظر به(. 5 )جدول را داشتند بوته چیتي، کمترین طول %55بلبلي+%55کشت مخلوط 

و از طرفي نیز به دلیل  است شده خالص کشت تیمار در ساقه رشد افزایش سبب به دلیل رشد در سایه نور کسب جهت در ایگونه

 ((Carrubba et al., 2008 کاروبا و همكاران .فاع در تیمارهای مخلوط باشدباعث کاهش ارت عناصر غدایای برسر بین گونهرقابت

 تأثیر ارتفاع تحت لحاظ از به دلیل غالبیت رازیانه گیاه که کردند گزارش شوید و رازیانه مخلوط کشت با ارتباط در خود بررسي طي

 گزارش خالص شتک در را ارتفاع کمترین نیز ویدش مورد در همچنین محققین این نگرفت. قرارکشت مخلوط با گیاه همراه شوید 

در  یبیشتر ترطوب در نتیجهگیری از تبخیر جلوو  مخلوطدر کشت سطح خاک کانوپي گیاهي در  ش کاملبه دلیل پوش ،کردند. از طرفي

 ,.Dogan et al) دگن و همكاران .که در نهایت، موجب بهبود رشد و افزایش ارتفاع شده استه باقي ماند خالصت به کشت نسبخاک 

 بوته نخود را گزارش کردند. ای همبستگي باالی رطوبت در دسترس گیاه و ارتفاعمطالعهنیز در  (2008

 

  لوبیا چشم بلبلیهای کشت مخلوط با لوبیا قرمز و چیتی بر عملکرد و اجزای عملکرد مقایسه میانگین اثر نسبت -7جدول 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index 

عملکرد 

 بیولوژیک

Biological 

yield 

عملکرد 

 دانه

Seed 

yield 

 تعداد شاخه

 جانبی در بوته

No. of 

lateral 

shoots 

 ارتفاع

 بوته

Plnat 

height 

 تعداد غالف

 در بوته

Number 

of pods 

per plant 

تعداد دانه 

 در غالف

Number 

of 

seeds per 

pod 

 وزن دانه

 در بوته

seed 

weight 

per 

plant 

 وزن صد

 دانه

100-seed 

weight 

 درجه

 آزادی

df 

 منابع

 تغییر

S.O.V. 

ns96.87  426780 ns 54727 ns 6.1394 ns 2762.5 ns 5.186 ns 1.081 ns 146.1 ns 2.794 ns 2 
 تكرار

Replication 

572.06** 
1244267*

* 

1587165*

* 
0.5610 ns 3758.9 * 27.192 * 4.133 ns 117.3 ns 2.545 ns 4 

 تیمار

treatment 

14.45 94997 121907 2.0884 908 6.480 4.681 102.4 2.661 8 
 خطا

Error 

17.3 6.9 19.2 25.5 18.3 12.1 33.9 34.2 7.8 (%) 
 ضریب تغییرات

CV 
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Table 7- Mean copmarisons for the effect of intercropping ratios with red bean and pinto bean on yield and yield 

components of cowpea bean  

 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني LSDهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون میانگین -*

have not significant difference based on LSD test at 5% probability level. Means with same letter(s) in each column -* 

  داری در سطح احتمال پنج درصد با یكدیگر ندارند.کمتر باشد، تفاوت معني LSDها از مقدار هر دو میانگین متوالي که اختالف آندر هر ستون  -**

**- In each column, every two-consecutive mean that their difference is lower than LSD have no significant 

difference at 5% probability level.  

قرمز و از لحاظ  %55 +چشم بلبلي%55 مخلوط کشت تیمار در لوبیا چشم بلبلي بوته در تعداد غالف باالترین: در بوته تعداد غالف

با  (.5 )جدول مشاهده شدچیتي  % 55 +چشم بلبلي%55برای تیمار  و کمترین تعداد غالف ی با کشت خالص نداشتهدارمعنيالف تآماری اخ

ها فمیزان کاهش غال ودب هکه با لوبیا چیتي همرا زمانيو کاهش نسبت لوبیا چشم بلبلي در مخلوط تعداد غالف در بوته کاهش پیدا کرده 

 تابستانه گزارش گیاهای بر روی کشت مخلوط چند در مطالعه (et al., 2011) Hadidi حدیدی و همكاران .است در بوته بیشتر بوده

شاخص 

 برداشت

(%) 

Harves

t 

index 

 عملکرد

 بیولوژیک

م )کیلوگر

 بر هکتار(

Biologica

l 

yield 

(kg/ha) 

 عملکرد

 دانه

رم )کیلوگ

ر(بر هکتا  

Seed 

yield 

(kg/ha) 

تعداد 

 شاخه

بی جان

 در بوته

No. of 

lateral 

branc

h 

 طول بوته

(cm) 

Plant 

height 

تعداد 

 غالف

 در بوته

Number 

of pods 

per 

plant 

تعداد 

دانه در 

 غالف

Numbe

r of 

seeds 

per pod 

 

 وزن دانه

 در بوته

 )گرم(

Seed 

weight per 

plant (g) 

وزن صد 

 دانه

 )گرم(

100-seed 

weight 

(g) 

 نسبت کشت مخلوط

Intercropping ratios 

47.63 

ab 
5766 a* 26660 a 5.83 199 a 23.08 a 7.40 34.21 23.17 

 لوبیا چشم بلبليکشت خالص 

Sole crop 

55.82 a 5500 a 2324 ab 6.05 197.38 a 23.33 a 7.10 36.62 24.40 

 قرمز%55بلبلي+55%

Cowpea bean %75+  red 

bean %25 

40.26 b 5230 a 1968 b 5.14 
168.64 

ab 
22.8 a 6.97 28.77 23.15 

 چیتي%55بلبلي+55%

Cowpea bean %75+ 

pinto bean %25 

26.73 c 4420 b 1121 c 4.99 136.88 b 18.8 ab 5.75 27.26 22.20 

 قرمز  %55بلبلي +55%

Cowpea bean  %25 +  

red bean  %75 

23.08 c 

4333 b 

 

 

1015 c 5.22 120. 22 b 16.67 b 4.49 20.67 22.14 

 چیتي %55بلبلي+55%

Cowpea bean  %25 +  

pinto bean  %75 

8.5 629.2 712.7 ns 61.5 5.2 ns ns ns LSD 5%** 
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های کشت درصد شد که بیشترین عملكرد از آرایش 52تا  95 کردند که کشت مخلوط لوبیا و کدو تنبل باعث افزایش عملكرد لوبیا بین

دهد و از این طریق با ميرا در اختیار لوبیا قرار های کدو فضای بازتری بدست آمد. آنها چنین استنباط کردند که ردیف 9:9و  5:9 مخلوط

 (.Ciftci et al., 2004)گردیدنفوذ نور در داخل کانوپي افزایش رشد و عملكرد لوبیا را موجب 

 

 خالص کشت تیمار در سطح واحد در چشم بلبلي لوبیا دانه و بیولوژیک عملكرد باالترین،: و عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه

(. با کاهش نسبت 5 )جدولبود لوبیا چیتي  % 55 +لوبیا چشم بلبلي %55و کمترین عملكرد مربوط به تیمار کشت مخلوط  دگردی مشاهده

نسبت  یبا لوبیا چیتي میزان کاهش بیشترهمراه بودن  عملكرد بیولوژیک و دانه کاهش یافته و در زمان ،لوبیا چشم بلبلي در مخلوطحضور 

که با بیشترین نسبت لوبیا چیتي همراه  مشاهده شدبیولوژیک و دانه زماني  عملكرد کمترین همچنین .گردیدمشاهده لوبیا قرمز  گونهبه 

وش و  فرح (.5جدول ) آیدمي ای به وجودبیشترین رقابت بین گونه ،باشد هکه لوبیا چشم بلبلي با لوبیا چیتي همرازماني ،بنابراین باشد.

 کاهش خالص کشت به نسبت ذرت، با آن مخلوط و لوبیا خالص کشتند که کرد مشاهده  (Farahvash et al., 2012)همكاران

 ترغالب لوبیا به نسبت ایگونهبین رقابت و اندازیسایه در و داشته بیشتری حجم و ارتفاع لوبیا به نسبت ذرت زیرا دارد، عملكرد نسبي

 کاهش یابد. آن عملكرد و گرفته قرار ریبیشت رشدی و نوری محدودیت در لوبیا شده باعث امر این که است

 

یافته  شاخص برداشت نسبت عملكرد اقتصادی به عملكرد بیولوژیک است که داللت بر میزان بیوماس گیاهي تخصص: برداشت شاخص

افزایش تخصیص مواد به همچنین  های رویشي و زایشي است.به دانه دارد، بنابراین معیار مناسبي برای میزان تقسیم مواد فتوسنتزی بین اندام

های رشدی مخلوط تیپ کاشت مختلف هاینسبت . (Willey, 1990)اندام اقتصادی، عامل افزایش شاخص برداشت معرفي شده است 

لوبیا چشم  ت( بیشترین شاخص برداش6 )جدول داشتند بلبلي چشم لوبیا گیاه برداشت شاخص بر %9سطح احتمال اری در دمعني اثرلوبیا 

کشت  چیتي و تیمار %55ی با کشت مخلوط دارمعنيو از نظر آماری تفاوتي  قرمز بوده %55چشم بلبلي با  %55ر تیمار کشت مخلوط بلبلي د

 همكاران و توسلي .(5)جدول چیتي بود %55چشم بلبلي با %55خالص ندارد و کمترین شاخص برداشت در تیمارکشت مخلوط 

(Tavassolli et al., 2010) برداشت شاخص از ارزن تراکم افزایش با که ندداد نشان قرمز لوبیا با ارزن مخلوط تکش بررسي در 

  .شودمي کاسته قرمز لوبیا

 

لف تهای رشدی مخهای مختلف تیپکه نسبت ( مشخص شد2 ها )جدولبا توجه به جدول تجزیه واریانس دادهنسبت برابری زمین: 

-در تمام نسبت LERمقدار  ،شودمالحظه مي 9 طور که در جدولی زمین کل نداشت. همانبرابرداری بر نسبتکشت تاثیر معنيلوبیا در 
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با  تیپ رشدیبرتری کشت مخلوط این دو  دهندهشد که نشان 9بیشتر از  %55بلبليلوبیا  +%55 چیتيلوبیا جز تیمار به های کشت مخلوط 

  د.باشمي ی رشدی لوبیاهاتیپیكدیگر نسبت به کشت خالص هرکدام از 
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  نسبت برابری زمینی لوبیا بر های رشدتیپ های کشت مخلوطاثر نسبتتجزیه واریانس )میانگین مربعات(  -8جدول 

Table 8- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of intercropping ratios of bean ecotypes on land 

equivalent ratio (LER)  

در سطح پنج درصد و یک درصد دارمعني، دارمعنيو **: بترتیب غیر  * ، ns 

ns,* and ** non-significant and, significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
 

 ( LER) زمین نسبت برابریهای رشدی لوبیا بر های کشت مخلوط تیپمقایسه میانگین نسبت -9جدول 

Table 9- Mean comparison for the effect of intercropping ratios of bean ecotypes on land equivalent ratio (LER) 

لی کنسبت برابر  

Total LER 

ن نسبت برابری زمی

لبلیجزئی لوبیا چشم ب  

Partial LER for  

of cowpea bean 

 نسبت برابری

یا زمین جزئی لوب

 قرمز

Partial LER 

for red bean 

مین نسبت برابری ز

تیجزئی لوبیا چی  

Partial LER 

for  pinto bean 

 درجه آزادی

 یئنسبت برابری جز

Df for partial 

LER  

آزادی نسبت  درجه

 برابری کل

df for total LER 

 منابع تغییر

S.O.V. 

0.10036 ns 0.03919 ns 0.009876 ns 0.009876 ns 2 2 
 تكرار

Replication 

0.04252 ns 0.19690 * 0.186202 * 0.102890 * 3 5 
 تیمار

Treatment 

0.06735 0.02963 0.024214 0.020117 6 10 
 خطا

Error 

24 28 36.2 27 
 ضریب تغییرات

CV (%) 

ی نسبت برابر

 کل

Total LER 

 نسبت برابری زمین

لبلیجزئی لوبیا چشم ب  

Partial LER for  of 

cowpea bean 

زئی نسبت برابری زمین ج

 لوبیا قرمز

Partial LER for red 

bean 

نسبت برابری زمین جزئی 

 لوبیا چیتی

Partial LER for  

pinto bean 

 تیمار

Treatment 

1.20 0.75 ab*  0.35 b 
 چیتي%55بلبلي+55%

Cowpea bean %75+ pinto bean %25 

1.13 0.91 a 0.23 b  
 قرمز%55+ بلبلي55%

Cowpea bean %75+  red bean %25 

1.14  0.78 a 0.37 b 
 چیتي%55قرمز+ 55%

Pinto bean  %25 +  red  bean %75 

0.98 0.42 bc 0.74 ab  
 بلبلي%55قرمز +55%

Cowpea bean  %25 +  red bean  

%75 
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 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني LSDهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون میانگین -*

*- Means with same letter(s) in each column have not significant difference based on LSD test at 5% probability level. 

 داری در سطح احتمال پنج درصد با یكدیگر ندارند.کمتر باشد، تفاوت معني LSDها از مقدار هر دو میانگین متوالي که اختالف آندر هر ستون ** 

**- In each column, every two-consecutive mean that their difference is lower than LSD have no significant difference 

at 5% probability level. 

 

توجه به نتایج برخي مطالعات، نسبت برابری زمین، ارزیابي صحیحي از کارایي استفاده از منابع بیولوژیک نظیر تشعشع، عناصر با 

 در کشت مخلوط لوبیا و ذرت گزارش کردند که (Ghosh et al., 2006) غذایي و بارندگي در چندکشتي است. گوش و همكاران

)لوبیا: ذرت( ثبت شد. هر چهار نسبت فوق  951:911، 951:51، 911:951، 51:911های کشت بیشترین نسبت برابری زمین کل در نسبت

رسد به نظر مي ،رواست. از این 9( نسبت برابری زمین کمتر از 51:51جزء تیمارهای افزایشي در کشت مخلوط هستند. در تیمار جانشیني )

-لوبیا، تیمارهای افزایشي در مقایسه با جانشیني برتری داشته -هـای مخلوط ذرتحداکثر کارایي و عملكرد در سیستمکه جهت رسیدن بـه 

از نظر تئوری اگر مخلوط هیچ اثری )مثبت یا منفي( نداشته باشد باید نسبت نسبت برابری زمین جزئي (Koocheki et al., 2014).  اند

چشم برای تیمار کشت مخلوط، لوبیا  ،به عنوان مثال .شود 9باشد و جمع آنها  م آنها در مخلوطبرابری جزیي هر دو گونه معادل سه

 95است که  35/1ولي برای چیتي  ،است که معادل نسبت آن در مخلوط است 55/1ي برای بلبلي ئنسبت برابری جز %55+چیتي%55بلبلي

سود برده نه ضرر ولي مخلوط برای چیتي سودمند بوده و برای تیمار  درصد بیشتر از نسبت آن در مخلوط است، پس بلبلي از مخلوط نه

ولي برای قرمز  ،است که بیشتر از معادل نسبت آن در مخلوط است 99/1ي برای بلبلي ئنسبت برابری جز %55+قرمز%55 کشت مخلوط بلبلي

قرمز سودمند  لوبیا ط سود برده ولي مخلوط برایبلبلي از مخلولوبیا چشم از نسبت آن در مخلوط است، پس  درصد کمتر 3است که  53/1

اند یا خیر. توان این گونه مورد برسي قرار داد که آیا گیاهان حاضر از کشت مخلوط سود بردهنبوده است. و تیمار های دیگر را نیز مي

با لوبیا همراهي  در شرایطه و دوط سود برباشد از کشت مخل ههمرا های لوبیابیا چشم بلبلي با هر یک از تیپباتوجه به نتایج زماني که لو

چیتي نیز در تمام تیمارهای کشت مخلوط، از کشت مخلوط سود لوبیا چیتي سود بیشتری از کشت مخلوط برده است. لوبیا قرمز نسبت به 

ولي  ،کندباشد ضرر نمي هراچیتي هملوبیا که نسبت آن کمتر از گیاه دیگر باشد. ولي لوبیا قرمز اگر با  يبه جز در تیمار های برده است

های شود )کشت مخلوط سریکه نسبت برابری زمین بیشتر از یک مي. زمانياست متحمل ضرر شده شودميچنانچه با چشم بلبلي کشت 

1.01 0.38 c  0.62 ab 

 بلبلي%55چیتي+55%

Cowpea bean  %25 +  pinto bean  

%75 

0.89  0.25 b 0.72 a 
 %55چیتي+قرمز55%

Pinto bean  %75+ red bean  %25 

 0.35 0.32 0.29 LSD** 
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بین ای بیشتر از رقابت دهد تسهیل بین گونهجایگزیني(، بدین معني است که در چند کشتي سود مثبت وجود دارد و این موضوع نشان مي

های مختلف زراعي، گیاهان در چند های زماني و مكاني در صفات رشد و گونهبه علت تفاوت .(Vandermeer, 1989) تاسای گونه

 ولي نباید سایر عوامل محطي را نادیده گرفت کشتي، عناصر غذایي را به نحو بهتری از خاک جذب کنندتوانند نسبت به تککشتي مي

(Zhang et al., 2003) کشتي ممكن است از این طریق قابل تککشتي در مقایسه با فزایش راندمان مصرف عناصر غذایي در چندا

 دهندمي کنندگي را افزایشحالت تكمیل ،کنند و بنابرایننميکشتي برای منابع غذایي یكسان رقابت چندتوصیف باشد که دو گونه در 

(Hauggaard & Nielsenet al., 2001). 

 

 گیرینتیجه

 نسبت مخلوط کشت احتمالي برتری بررسي و لوبیا رشدی مختلفهای تیپجایگزیني کشت مخلوط نتایج این آزمایش روی 

در  ،از طرفي ،یافت حاکي از آن بود که با افزایش سهم هر گیاه در کشت مخلوط عملكرد دانه و بیولوژیک آن افزایشخالص  کشت به

 تیپبدلیل مغلوب بودن  از عملكرد دانه و بیولوژیک و اجزای عملكرد آن کاسته شد که احتماالًدیگر،  تیپلوبیا قرمز با دو زمان کاشت 

های مختلف کاشت با لوبیا چیتي نیز بر این گیاه در ترکیب لوبیا چشم بلبلي باشد.مي های رشدیتیپقرمز در مخلوط نسبت به سایر لوبیا 

نتایج از  ،رد و اجزای عملكرد لوبیا چیتي کاهش یافت. با بررسي کليكعمل اشتهای مختلف کتیپکه در اکثر طوریهب ،غالب بود

که کاهش نسبت هر یک از گیاهان در کشت مخلوط عملكرد دانه و بیولوژیک  مشخص شدسه تیپ رشدی لوبیا  مخلوطهای ترکیب

بر دو گیاه دیگر بیشتر الرشد بودن و کانوپي جه به سریعبا تو لوبیا چشم بلبليبود. گیاه ای بین گونه بدلیل رقابت کاهش یافت که احتماالً

لوبیا  %55. نسبت برابری زمین نیز به جز در تیمارهای شدغالب بود و در تمام تیمارهای کشت مخلوط باعث کاهش عملكرد گونه همراه 

با یكدیگر  تیپاز برتری کشت مخلوط این دو  قرمز باالتر از یک بود که نشان لوبیا %55 چیتي +لوبیا  %55و  بلبلي لوبیا چشم %55قرمز +

در باالترین سطح قرار  =51/9LERچیتي با  لوبیا %55بلبلي + چشم  لوبیا%55باشد و تیمار ها ميتیپنسبت به کشت خالص هرکدام از 

سبت به کشت خالص های مختلف کشت مخلوط دو گیاه حاضر ندهنده افزایش کارایي و سودمندی زراعي نسبتگرفت که این امر نشان

شود به منظور بهبود رشد و عملكرد کاشت های شیمیایي پیشنهاد ميتولید گیاهان سالم تحت تأثیر عدم استفاده از نهادهآنها است. جهت 

 .مدنظر قرارگیرد های مختلف رشدی لوبیاتیپکننده نیتروژن همچون های تثبیتبا گونهمختلف گیاهان 
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