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 نحوه ارجاع به مقاله:
 لبرکنتر( barely-faba bean) باقال-جو یشیافزا مخلوط کشت اثر مطالعه. 1401، س. پوریدیسع و، و.، حیذب

 .79-90(: 2)13حبوبات ایران  های. پژوهشهاآن عملکرد و هرزیهاعلف
 

 چكيده
ها در سال زراعیی  کشت مخلوط باقال و جو در مقابل کشت خالص هر یک از آن بررسی منظور به ایمزرعه آزمایشی

بوتیه در   400ی خالص )تیمارها شامل جو. شد در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر انجام 99-1398
درصید از کشیت    5/62و  50، 5/37، 25، 5/12هیای افزایشیی   بوته در متر مربیع( و سیری   20متر مربع(، باقالی خالص )

 چهیار تکیرار   با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در آزمایش بوته(، بودند. 400با نسبت ثابت ) جو خالص باقال به همراه
دار بیود.  هیا معنیی  هر یک از گونیه  تودهزیستهای کشت مخلوط بر عملکرد دانه و ه اثر نسبتانجام شد. نتایج نشان داد ک

 بیشیتری  درصید بیود.    25عملکرد جو در کشت مخلوط تنها زمانی کاهش یافت که نسبت باقال در کشت مخلوط بیش از 
دست آمید.  ترتیب برای جو و باقال بههکیلوگرم در هکتار ب 2621و  2496ها با عملکرد دانه هر دو گیاه در کشت خالص آن

وری نسبت کشت مخلوط نسبت بیه کشیت خیالص هیر ییک از گیاهیان،       عملکرد کل، نسبت برابری زمی  و شاخص بهره
وری کشت مخلوط، ضریب شاخص بهره بیشتری درصد بیشتر بود، افزایش یافت.  5/37خصوص زمانی که نسبت باقال از به

 بیشیتر دست آمد. کشت خالص جو منجر به تجمع درصد )باقال: جو( به 100: 5/37در نسبت  تراکم و نسبت برابری زمی 
که افزایش در تراکم بیاقال کیاهش تجمیع میاده خشیک      در مقایسه با کشت مخلوط شد. ای  درحالی هرزعلفوزن خشک 

ترتییب موجیب   ا کشت خالص جو بهدنبال داشت. کشت مخلوط در باالتری  نسبت از تراکم باقال در مقایسه برا به هرزعلف
شیود کیه   درصد گردید. از ای  تحقیی  اسیتنباط میی    3/41و  8/33ترتیب به میزان به هرزعلفو تراکم  تودهزیستکاهش 

بوته در متر مربیع(   400درصد کشت خالص آن به همراه تراکم معمول جو ) 5/37از  کمترکشت مخلوط باقال نه با نسبت 
 همراه خواهد داشت. ها را بهدرآمد بیشتری نسبت به کشت خالص هر یک از گونه االًعملکرد باالتر و احتم

 

 وری؛ ضریب تراکم؛ عملکرد دانه؛ کشت خالص؛ نسبت برابری زمی شاخص بهره: های کليدیواژه
 

 1مقدمه

یک راهکیار  و کشت مخلوط بخشی از برنامه تناوب زراعی 
هیای  در نظیام خصیوص  هبی  هیرز هیای علیف مناسب برای کنترل 

سودمندی کشت مخلوط نسبت بیه   .باشدنهاده میکشاورزی کم
کیردن  ناشیی از محیروم   هیرز هیای علفکشت خالص در کنترل 

و سیودمندی عملکیرد بیاالتر     گییری از منیابع  در بهیره  هرزعلف
با ایجاد تنوع از طری  کشت  (.Olorunmaiye, 2015) باشدمی

در چنیی   یابید.  ایش میی های زراعیی افیز مخلوط، پایداری نظام
ای برای مدیریت آفات، چرخش عناصر هایی شیرایط بهینیهنظام

                                                           
 saeedsaeedipour@iau.ac.ir نویسنده مسئول: *

 آیید میی غذایی، اسیتفاده از منیابع و افزایش عملکییرد فییراهم   
(Mazaheri, 2008.) گییری از اصیول   ، نییاز بیه بهیره   از ای  رو

های وری زمی مخلوط برای افزایش بهره کشت اکولوژیک مانند
 (.Dwivedi et al., 2015)رسید میی ی بیه نظرزراعیی ضیرور

هییای  از جمله گیاهانی که کشت مخلیوط آنهیا در سییال   
باشید  میی  حبوبیات جیو و   ،اخییر مورد توجه قیرار گرفتیه اسیت   

(Qamar et al., 1999; Banik et al., 2006). جیییو 
(Hordeum vulgare L.) تری  ای از وسیعدر بی  گیاهان دانه

هییای  ی برخوردار بییوده و در مقابلییه بییا تیینش    دامنه سازگار
تییر  خیشکی، شوری و قلیاییت خاک از سیایر غییالت متحمییل  
گییرد  اسیت. لیذا بخش اعظم تولید جو در مناطقی صورت میی 
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که به واسیطه آب و هوای نیامطلوب بیرای تولیید سیایر غیالت،      
سازگاری اکولوژیکی وسیع، قابلییت اسییتفاده    .مناسیب نییست

تعیدد در تغذییه انسان و دام و تولید مالت با کیفیت مطلیوب،  م
تری  عیواملی هستند که موجبات تداوم کشت و تولید جو عمده

هیای  انید. از ای  رو، در آزمایشدر قرون متیوالی را فراهم کیرده
حبوبییات، جییو بییه عنیوان ییک جیز        -متعدد مخلوط غییالت 

شیرایط دیییم و آبیی     نویدبخش بیرای تولیید علوفیه و دانیه در    
 ,Qamar et al., 1999; Ghosh)مطییرح گردیییده اسییت    

 کننیده حبوبات بعد از غالت دومی  منبیع مهیم تینمی     .(2004
غذای بشر و از جایگاه خاصی در بی  گیاهیان زراعیی برخیوردار    

خیاطر  ای  گیاهان بیه  (.Mjnoun Hosseini, 2008) باشندمی
کننیده نیتیروژن در افیزایش    تهیای تثبیهمزیستی بیا بیاکتری

ای نقیش میرثری   حاصلخیزی خاک و کاهش گازهییای گلخانیه  
دارنیید، بییه همییی  خییاطر در تنیییاوب بیییا گیاهیییان زراعییی و   

ای دارنیید و جییز    های کشیت مخلیوط جایگیاه ویییژه سیستم
 ;Li et al., 2018) دنباشی ای دنیا میی های دانهتری  لگوممهم

Rezaei-Chiyaneh, 2016) .  تولییید جهییانی بییاقال در سییال
میلیون ت   35/4میلیون ت  بود که در مقایسه با  43/5، 2019

دهید. از نظیر   درصد افزایش نشان می 25حدود  1990در سال 
درصید از کیل تولیید بیاقال در سیطح       55/33ای، آسیا با منطقه

و  36/29جهان پیشتاز است و پس از آن اروپا و آفریقا با سیهم  
نییی  سییطح همچ(. FAO, 2020د قییرار دارنیید )درصیی 04/27
میییالدی  2017کشییت و تولیییید آن در اییییران در سییال    زیر
هیزار تی     882/17هیزار هکتییار بییا تولییید      217/8ترتیب به

  (.FAO, 2017) گزارش شده است
بیاقال عملکییرد   و کشت مخلوط جو بنا به نتایج تحقیقی، در

ی  نوع کشت بییه نفییع   که ا، درحالیه استدانه باقال کاهش یافت
 درکشیت مخلییوط لوبیییا  . (Mouradi et al., 2018) جیو بیود

(Phaseolus vulgaris L.) وکنجد (Sesamum indicum L.) 

گیزارش شید کیه حضور لوبیا اثرات مثبتی بر کنجد داشیته کییه   
کنندگی نیتروژن در لوبیا تثبیت یزگیدلیل وایی  امیر احتمیاالً به

 کشیت مخلیوط فلفیل    (.Ghale Noyee et al., 2016) باشدمی
(Capsicum annuum L. ( و کیرفس )Apium graveolens 

L.     در یک طرح جایگزینی ردیفی در مقایسه بیا کشیت خیاص )
را در  هیرز هیای علفطور قابل توجهی دوره بحرانی کنترل فلفل به

کشت مخلوط کاهش داد. همچنی ، پوشش نسبی خیاک توسیط   
دوره بحرانییی در کشییت مخلییوط تییا  ر انتهییاید هییرزهییایعلییف
در تحقیقیی   (.Baumann et al., 2014)درصد کاهش یافت 41

 Cicer arietinumدیگر نشان داده شد که کشت مخلوط نخود )

L.جای کشیت خیالص ییک محصیول، توانیایی رقابیت       ( و جو به
داشت و بیه عنیوان ییک راهکیار زراعیی       هرزهایعلفبیشتری با 

هیای زراعیی بیا    در جهت تولید پروتئی  در سیستم امیدوارکننده
 ,.Hauggaard-Nielsen et al)هرز عمل کرد تراکم باالی علف 

 هیرز هیای علیف توده داری در تراکم و زیست. کاهش معنی(2015
نیز در کشت مخلوط گندم و نخود در مقایسه با کشت خالص هیر  

طیور  ی همی  (.Banik et al., 2016)یک از گیاهان مشاهده شید  
( و کتییان .Pisum sativum Lکشییت مخلییوط نخییودفرنگی ) 

(Linum usitaissimum L. به روش جایگزینی به میزان )و  63
درصید نسییبت بییه کشیت خییالص نخییودفرنگی در فرونشییانی    52

 (.Saucke & Ackermann, 2016)ثر بیود  رمی  هیرز هیای علیف 
 Sorghumکشیت مخلیوط ییک ردیفیه و دو ردیفیه سیورگوم )      

bicolor Moench.( سییویا و کنجیید بییا پنبییه ،)Gossypium 

herbaceum L.)  اویارسیالم ارغیوانی    هیرز علفدر کاهش تراکم
(Cyperus rotundus L. بییه میییزان )درصیید و در  96تییا  70

درصید موفی  عمیل     97تیا   71کنترل وزن خشک آن به مییزان  
در اراضی که به شیکل سینتی    (.Iqbal et al., 2017)کرده است 
 Triticum aestivumشوند، کشت مخلیوط گنیدم )  می مدیریت

L.( و یوالف )Avena sativa L.   و کشت مخلوط گنیدم و جیو )
پتانسیل عملکرد باالیی را نسبت به تیک کشیتی    25:75با نسبت 

هدف از ای  تحقی  ، مقایسیه   .(Kaut et al., 2018)نشان دادند 
کشیتی و کشیت مخلیوط افزایشیی بیاقال در سیسیتم کشیت        تک

باقال( در رابطه با عملکرد هر یک از گیاهان و مییزان  -مخلوط )جو
 بود.   هرزهایعلففرونشانی 

 

 هاروش و مواد
اییی  پییژوهش در مزرعییه تحقیقییاتی دانشییکده کشییاورزی 

د شوشییتر، بییا موقعیییت جغرافیییایی دانشییگاه ازاد اسییالمی واحیی
دقیقیه شیرقی و    50درجیه و   48دقیقه شمالی و  3درجه و 32

 بیییارش ای خشیییک و نیمیییه خشیییک، مییییانگی  آب و هیییو
حیداکثر بیه    و حیداقل  سیاالنه  دمای متوسط متر ومیلی4/321

سییایر  .شیید گییراد انجییام درجییه سییانتی  3/46 و 5/9 ترتیییب
فیزیکییی خییاک قطعییه آزمایشییی در  خصوصیییات شیییمیایی و 

آمده است. تیمارها شامل کشت خالص و مخلیوط جیو    1جدول
کت( بودند. در کشت خالص، تیراکم  )رقم والفجر( و باقال )رقم بر

بوته در متیر مربیع    20بوته در متر مربع و تراکم باقال  400جو 
شده در نظیر گرفتیه شید. در کشیت     بر اساس مقدار بذر توصیه

بوته در متر مربع( و تراکم  400طور ثابت )مخلوط، تراکم جو به
، 25، 5/12صیورت درصیدی از کشیت خیالص شیامل )     باقال بیه 

طیرح   قالیب  درصد( تعیی  شید. تحقیی  در   5/62و  50، 5/37
اسیاس روش افزایشیی    بر تکرار چهار با کامل تصادفی هایبلوک

، اجرا شد. کاشیت  1398-99در سیستم مخلوط در سال زراعی 
متیر مربیع    4 × 5/3هایی بیه ابعیاد   باقال و جو همزمان، در کرت
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کشت  ماه انجام گرفت. درصورت جوی و پشته، در اواسط آبانبه
 5/12 × 40خاص باقال هر کیرت شیامل ده ردییف بیه فواصیل      

متیر مربیع در   سانتی 20 × 25/1متر مربع و جو با فاصله سانتی
   نظر گرفته شد.
 کشیت به منظور ارزیابی تنثیر  هرزهایعلفبرداری از نمونه

بیا   کیوادرات بییا اسییتفاده از یییک     هرزعلفمخلوط بر وضعیت 
در  کیوادرات سیاس اسیتقرار تصیادفی    سطح یک مترمربع و بر ا
هیا در تکرارهیای آزمیایش صورت گرفت. خطیوط وسیط کیرت

گییری  موجود در سطح نمونیه  هرزهایعلفو تراکم وزن خشک 
)مرحلییه رسیییدگی( در اواییییل اسییفندماه  آوریپییس از جمییع
در  گییری میاده خشیک کیل، گیاهیان     برای اندازهمحاسبه شد. 

ساعت 48کف بر شده و به مدت  کخا سطح مرحله رسیدگی از
 گیراد در آون قیرار داده شیدند. سیایر    درجه سانتی 75دمای  در

بوتیه، تعیداد    ارتفیاع  در رابطه با جو و باقال شیامل  هاگیریاندازه
 دانیه 1000وزنبوته و  10بوته از میانگی   در غالف تعداد پنجه،

یک نیز تایی، عملکرد دانه و بیولوژ 500ای از میانگی  سه نمونه
 .  محاسبه شد از میانگی  سطحی معادل دو متر مربع

بیرای محاسیبه سیودمندی     (LER)از نسبت برابری زمی  
  کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص استفاده شد

  

دهنیده عملکیرد خیالص هیر     نشان jjYو  iiYدر ای  رابطه 
ه عملکرد مربوط ب jiYو  ijYبوده،  jو  iیک از محصوالت زراعی 

 هر یک از محصوالت در کشت مخلوط است. 

رقابت نسبی دو محصول با استفاده از روابط ضریب نسیبی  
 ,Willey) ( تعییی  گردیید  A( و شیاخص غالبییت )  Kتیراکم ) 

1979:) 

 ضریب تراکم کلزا

 قالاضریب تراکم ب

  غالبیت جو

 غالبیت باقال 

 bbYعملکییرد کشییت خییالص بییاقال ،  aaYدر اییی  رابطییه 
عملکرد باقال در کشیت مخلیوط،    abYعملکرد کشت خالص جو، 

baY  ،عملکرد جو در کشت مخلوطabZ  ،نسبت کاشت باقالbaZ 
نیام  نسبت کاشت جو. برای ارزیابی مخلوط از شاخص دیگری به

 :(Odo, 1991)وری سیستم نیز اسبفاده شد شاخص بهره

SPI    
مییانگی  عملکیرد بیاقال و جیو در      bSو  aSدر ای  رابطیه  

میانگی  عملکرد باقال و جو در کشیت   bYو  aYکشت خالص و 
باشند. اطالعات حاصل از ای  تحقی  بیا اسیتفاده از   مخلوط می

 هیا از تجزیه و برای مقایسیه مییانگی    SAS (ver.9.2)افزار نرم
( در سطح پینج درصید   LSDدار )عنیی  اختالف مکمترآزمون 

 استفاده شد.

 

 خصوصيات فيزیكی وشيميایی خاک در منطقه مورد مطالعه -1جدول 

Table1. Physical and chemical properties of soil samples in the studied area 
 

 هدایت الكتریكی

 (دسی زیمنس بر متر)
 

  درصد ماده آلی

OM (%) ( درصد%)  
  يليونقسمت در م

(ppm)  
 بافت خاک )درصد( 

Soil structure 
 عمق نمونه برداری

 
)1-EC (dS.m 

 اسيدیته
(pH) 

 کربن
Carbon 

 نيتروژن
Nitrogen 

 فسفر
Phosphorus 

 پتاسيم

Potassium 
 رس 

Clay 

 الی
Silt 

 شن
Sand 

Depth of sampling 

3.2 7.4 0.4 0.038 10.4 155  38 41 21 0-30 
 

 و بحث نتایج

 جو محصول اجزای لكرد وعم
، تیوده زیستنتایج نشان داد که تنثیر تیمارهای آزمایش بر 

عملکرد دانه و تعداد پنجه جیو در سیطح احتمیال ییک درصید      
دار نبیود  و ارتفیاع بوتیه معنیی    دانیه 1000وزندار، ولی بر معنی
تعیداد   بیشیتری  هیا نشیان داد کیه    (. مقایسه میانگی 2)جدول

ی  تعیداد در نسیبت   کمتیر و  384با پنجه در کشت خالص جو 
مشییاهده شیید کییه بییا سییایر   271)بییاقال: جییو( بییا  100: 5/62

داری نداشت. عملکیرد کشیت   های اختالط، اختالف معنینسبت
خالص هر یک از گیاهان در مقایسه با کشت مخلوط آن بیشیتر  

کیلوگرم در هکتار در کشت  2496بود. بیشتری  عملکرد جو با 
افزایش نسبت باقال در کشیت مخلیوط از   با خالص مشاهده شد. 

درصید در   73بیه   93درصد عملکرد دانه جیو از   5/62به  5/12
مقایسه با کشت خالص آن کاهش نشیان داد. مجمیوع عملکیرد    
دانه نیز با افزایش نسبت باقال در کشت مخلوط افیزایش یافیت.   

کیلیوگرم در   3187بیشتری  عملکرد مخلوط گیاهان زراعی بیا  
(. 3دست آمد )جدول )باقال:جو( به 100: 5/37ر نسبت هکتار د
بیه   5/12طور افزایش نسبت بیاقال در کشیت مخلیوط از    همی 

و  تیوده زیسیت موجب کاهش عملکرد کیاه جیو )اخیتالف     5/62
درصد گردید، در عی  حیال افیزایش    70به  89عملکرد دانه( از 
 دنبال داشت. درصد به 42به  11کاه باقال را از 
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 های رشد جوباقال بر برخی از شاخص-های مختلف تراکم جوتجزیه واریانس نسبت -2 جدول

Table 2. Analysis of variance for different ratios of barely-faba bean plantation on some traits for faba bean 
 

ns  درصدیک  داربودن در سطحداربودن و معنیدهنده غیرمعنینشانترتیب : به**و 
ns & **: Represented of non-significant and significant at 1% probability level, respectively 

 

 

 های زراعی جوتأثير کشت خالص و مخلوط جو و باقال بر ویژگی -3جدول 

Table 3. Treatment effects for major agronomic traits of barley grown in mixed and sole culture 

 

 نسبت اختالط )درصد(
Mix-proportion 

(%) 

عملكرد 

 تودهزیست

Biological 

yield 

)1-(kg ha 

 دانه1000وزن

Thousand kernel weight 

(g)  

 ارتفاع بوته

Plant height 

(cm) 

تعداد 

  پنجه

Tillers 

 عملكرد دانه
Grain yield 

)1-(kg ha 

مجموع عملكرد دانه 

 )جو+باقال(
Total grain yield  

)1-(kg ha 

 

 جو خالص
Sole barely 

6916  
 

49 119 384  
2496  

 
-  

 باقال/جو
Barley/FB 

(100:12.5) 

6242  49 113 331  2337  2749  

 باقال/جو
Barley/FB (100:25) 

6108  49 117 273  2136  2812  

 باقال/جو
Barley/FB 

(100:37.5) 

6100  47 118 325  2142  3187  

 باقال/جو
Barley/FB (100:50) 

5868  47 117 300  1931  3054  

 باقال/جو
Barley/FB 

(100:62.5) 

5811  48 117 271  1866  3169  

LSD (0.05) 1017.6 NS NS 65.5 371.1 -  
 درصد()ضریب تغییرات 

CV (%) 
20.4 5.1 7.5 28.4 16.1 -  

 

 
 

 باقال محصول یعملكرد و اجزا
، تیوده زیسیت تنثیر تیمارهای آزمایش بیر عملکیرد دانیه و    

و ارتفاع بوته باقال در سطح احتمال ییک درصید    دانه1000وزن
(. 4دار نبیود )جیدول   بر تعداد غالف در بوتیه معنیی   دار ومعنی

کیلوگرم در  2621بیشتری  عملکرد باقال در کشت خالص آن با 
دست آمد. مقایسه تیمارهای اختالط کشت نشان داد با هکتار به

درصید   5/62بیه   5/12افزایش نسبت باقال در کشت مخلیوط از  
و  بیشیتری  ت. درصد افزایش یاف 48به  12عملکرد دانه باقال از 

گیرم در  کیلیو  753و  5700ترتیب با نیز به تودهزیستی  کمتر
درصید بیاقال در کشیت     5/12هکتار در کشت خیالص و نسیبت   

متیر  سیانتی  141مخلوط مشاهده شد. بیشتری  ارتفاع بوتیه بیا   
ی  ارتفاع بوته هم در نسیبت  کمترمربوط به کشت خالص بود و 

هیای  ر ثبت شد. سایر نسیبت متسانتی 126درصد باقال با  5/12
کشت به لحاظ ارتفاع بوته در یک گیروه آمیاری قیرار گرفتنید.     

کننده عملکرد دانییه در گییاه   عامل مهم و تعیی  دانه1000وزن
گیرم   549و  586بیا   دانیه 1000وزنی  کمترو  بیشتری  .است
درصد و کشت خیالص بیاقال مشیاهده     5/12ترتیب در نسبت به

هیای کشیت مشیاهده    بی  سایر نسیبت  داریشد. اختالف معنی
 (.5نشد )جدول 

 

 منابع تغيير
Variation Source 

 درجه ازادی
Degree freedom 

 ارتفاع بوته
Plant height 

 تعداد پنجه
Tillers 

 دانه1000وزن
Thousand kernel weight 

 عملكرد دانه
Grain yield 

 تودهزیستعملكرد 

Biological yield 

 3 ns6.41 ns0.143 ns0.766 ns6.11 ns 3.38 (Block) بلوک 

 6 ns15165.1 ××56.49 ns 0.692 ××165.8 ××83.43 (Treatment) تیمار

 18 14.93 1.26 0.044 2.85 0.406 (Error)خطا 

      27 (Total)کل 

 ضریب تغییرات 

(CV %) 
 4.1 9.8 5.5 4.7 5.2 
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 های مورد بررسی باقالباقال بر برخی از ویژگی-های مختلف تراکم جوتجزیه واریانس نسبت -4 جدول

Table 4. Analysis of variance for different ratios of barely-faba bean Plantation on some traits for faba bean 
 

 ييرمنابع تغ
Variation Source 

 درجه ازادی
Degree freedom 

 ارتفاع بوته
Plant height 

  تعداد غالف در بوته

Pod per plant 

 دانه1000وزن
Thousand seed weight 

 عملكرد دانه
Grain yield 

 عملكرد بيولوژیک

Biological yield 

 3 ns131.8 ns5.82 ns2328.58 ns7.15 ns 5.02 (Block) بلوک 

 6 × 713.8 ns 8.06 ××75214.8 ××15902.88 ××19775.5 (Treatment) مارتی

 18 48.73 1.26 5042.58 396.56 337.02 (Error) خطا

      27 (Total)کل 

 ضریب تغییرات 

(CV %) 
 5.9 11.9 5.7 11.9 6.5 

ns ،**   صد و پنج درصددریک  داربودن در سطحداربودن و معنیدهنده غیرمعنینشانترتیب : به*و 
ns, ** & *: Represented of non-significant and significant at 1% and 5% probability level, respectively 

 

 

 های زراعی باقالتأثير کشت خالص و مخلوط جو و باقال بر ویژگی -۵جدول 
 Table 5. Treatment effects for major agronomic characters of faba bean grown in mixed and sole culture 

 

 نسبت اختالط )درصد(
Mix-proportion (%) 

 عملكرد بيولوژیک

Biological yield  
)1-(Kg ha 

 عملكرد دانه
)1-Grain yield (Kgha 

 دانه1000وزن

Thousand seed weight (g)  

 ارتفاع بوته

Plant height (cm) 
  تعداد غالف در بوته

Pod per plant 

 خالص قالبا
Sole faba been 

5700  
 

2621  549  141  10.3 

 باقال/جو
Barley/FB 100:12.5) 

753  412  586  126  9.2 

 باقال/جو
Barley/FB (100:25) 

1382  676  569  132  10 

 باقال/جو
Barley/FB(100:37.5) 

1876  1045  558 136  10.4 

 باقال/جو
Barley/FB (100:50) 

2158  1123  572 134  9.4 

 باقال/جو
Barley/FB 100:62.5) 

2594  1303  563  137  8.8 

LSD (0.05) 391 278.4 20.2 7.1 NS 

 ضریب تغییرات )درصد(
CV (%) 

20.6 20 4.4 7 28.6 

 
 هرزعلفو تراکم  وزن خشک

های مختلف کشیت بیر وزن خشیک و تیراکم     تنثیر نسبت
و در سیطح احتمیال   در مقایسه با کشت خالص جی  هرزهایعلف

ی  وزن کمتیر و  بیشیتری  (. 6 دار بود )جیدول یک درصد معنی
ترتییب  گرم بر متر مربع به 47و  71ترتیب با به هرزعلفخشک 

)باقال: جو( بود.  100: 5/62مربوط به کشت خالص جو و نسبت 
های مختلیف  در نسبت هرزعلفهرچند که مقایسه وزن خشک 

دار را نشییان داد معنیییتالف کشییت مخلییوط عییدم وجییود اخیی 
ن گییزارش کردنیید کییه وزن خشییک ا(. برخییی محققیی7)جییدول
در کشت مخلوط در مقایسه با کشت خیالص ییک    هرزهایعلف

. (Liebman & Dyck, 2011) یابییدمحصییول کییاهش مییی 
-کلزا و گندم-طورمشابه، تیمارهای کشت مخلوط نظیر گندمبه
توقف رشد  ها درنخود نسبت به کشت خالص هر یک از آن-کلزا

دهنیده اثیرات   کیه نشیان   نید تیر عمیل کرد  موفی   هیرز هایعلف
است  هرزعلفسینرژیستی بی  گیاهان در رابطه با بازداری رشد 

(Szumigalski & Van Acker, 2015)    کشیت خیالص جیو .
در مقایسه با کشیت   هرزعلفوزن خشک  بیشترمنجر به تجمع 

اکم بیاقال  کیه افیزایش در تیر   اسیت   حیالی  مخلوط شد. ایی  در 
دنبیال داشیت. کیاهش    را بیه  هرزعلفکاهش تجمع ماده خشک 

در کشت مخلوط در مقایسیه بیا زراعیت خیالص      هرزعلفتراکم 
 هرزعلفر باقال در رقابت با تباال کارآییدلیل جو، ممک  است به
تر کیانوپی و پوشیش   شدن سریع، بستهبیشترباشد. سرعت رشد 

واند از دالیل کاهش تراکم تتر میسطح خاک برای مدت طوالنی
 در زراعت باقال باشد.   هرزعلف
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 هرزعلفهای باقال بر برخی از شاخص-های مختلف تراکمی جوتجزیه واریانس نسبت -۶جدول 

Table 6. Analysis of variance for the effects of different ratios of Rapeseed-Broad bean Plantation  
on some traits for weed 

 

 هرزعلفوزن خشک 
Wed dry weight 

 هرزعلفتراکم 
Weed density 

 هرزعلفتنوع 
Weed diversity 

 درجه آزادی
Degree freedom 

 منابع تغيير
Variation Source 

ns13.45 ns0.067 ns0.467 3 بلوک (Block) 

××513.57 ××38.57 ns1.1 6 تیمار (Treatment) 

 (Error) اخط 18 0.3 3.32 19.93

 (Total)کل   27   

 ضریب تغییرات )درصد(   15.5 7.61 9.66

(CV%) 
ns  درصدیک  داربودن در سطحداربودن و معنیدهنده غیرمعنینشانترتیب : به**و 

ns & **: Represented of non-significant and significant at 1% probability level, respectively 

 
 

 و نسبت برابری زمين هرزهایعلفوزن خشک  ت کشت مخلوط جو و باقال بر تراکم وير نسبتأث -7جدول 

 Table 7. Effects of mixed cropping of barley and faba bean on weed density and dry weight and  

partial and total land equivalent ratios 
 

 نسبت اختالط )درصد(
Mix-proportion (%) 

 هرزعلفن خشک وز
)2-Weed dry matter (g m  

 هرزعلفتراکم 
)2-Weed density (plant m 

  

 نسبت برابری زمين

Land Equivalent Ratio 
 

  جو

Barely 

 باقال

 FB 

 کل

Total 

 جو خالص
Sole barely 

71  29  1.00  - 1.00  

 باقال/جو
Barley/FB (100:12.5) 

57  27  0.93 0.12  1.05  

 قال/جوبا
Barley/FB (100:25) 

56  24  0.85  0.23  1.08  

 باقال/جو
Barley/FB (100:37.5) 

51  22  0.85  0.38  1.23  

 باقال/جو
Barley/FB (100:50) 

53  20  0.76  0.41  1.17  

 باقال/جو
Barley/FB (100:62.5) 

47  17  0.73  0.48  1.21  

      
LSD (0.05) 11.3 2.2 0.12 0.07 0.31 

 ضریب تغییرات )درصد(
CV (%) 

27.6 4.3 16.7 17.2 13.9 

 
در کشیت   هیرز علیف  تودهزیستدر ای  تحقی  کاهش در 

ن در هیای دیگیر محققیا   کشت خالص با یافتهمخلوط نسبت به 
 Lens culinarisخصییوص کشییت مخلییوط گنییدم/ عییدس )

Medik.) (Bulson et al., 1997)( شبدر برسیم ،Trifolium 

alexandrinum L.  جیو دوسیر /) (Holland & Brummer, 

مطابقییت داشییت. اثییر تیمارهییای آزمایشییی بییر تییراکم  ( 1999
(. 6دار بیود )جیدول   در سطح احتمال یک درصد معنی هرزعلف

بوته در  17و  29ترتیب با به هرزعلفی  تعداد کمترو  بیشتری 
 100: 5/62ترتییب درکشیت خیالص جیو و نسیبت      مترمربع به

دست آمد. کاهش در تراکم باقال منجر به افیزایش  قال: جو( به)با
(. گزارش شده است که 7گردید )جدول هرزعلفدار تراکم معنی

ای تییراکم طورقابییل مالحظییهکشییت مخلییوط ذرت و لگییوم بییه
را در کشیت مخلیوط در مقایسیه بیا     و وزن خشک آن  هرزعلف

س دلیل کاهش فراهمیی نیور قابیل دسیتر    کشت خالص ذرت به
. (Bilalis et al., 2017) کییاهش داد هییرزهییایعلییفبییرای 

( .Panucum miliaceum Lطورمشابه، کشت مخلوط ارزن )به
مناط  گرمسییر موجیب کیاهش تعیداد گیل       1ایبا لگوم علوفه

                                                           
1. Green leaf desmodium 
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 Midega et)در کشیت مخلیوط شید     (Striga lutea)ساحره 

al., 2010.) توانند بر وزن، تنوع و تراکم های زراعی میسیستم
در مزرعیه تاثیرگیذار باشیند. در حقیقیت، ممانعیت از       هرزعلف

توانید موجیب بیازداری    تری  اثری است که میی رسیدن نور مهم
شدن سریع کانوپی و اشیغال  در نتیجه بسته هرزعلفزدن جوانه

هیای کشیت گیردد کیه کیاهش رشید و نمیو        فضای بی  ردییف 
 ,.Steinmaus et al)دنبیال دارد  را نییز بیه   هیرز علفگیاهچه 

2008.) 
 

 وری زمين و توانایی رقابتبهره کارآیی
 های کشت مخلیوط مجموع نسبت برابری زمی  در نسبت

کیرد زمیانی   (. ای  سیود نسیبی عمل  7از یک بود )جدول  بیشتر
محصول قیادر بیه رقابیت بیرای منیابع       افتد که اجزایاتفاق می

ای برای دستیابی بیه  گونهه اکولوژیکی نبوده و رقابت درونمشاب
ای باشد. سیودمندی عملکیرد   گونهتر از رقابت بی منابع، ضعیف

طور که منابع رشدی نظیر نور، آب، و مواد غذایی به دلیل ای به
تیوده گییاهی   کامل جذب شده و طی زمان و مکیان بیه زیسیت   

دهید و ایی  در   شیود، ر  میی  توسط کشت مخلوط تبیدیل میی  
مخلیوط از منیابع    یگییری اجیزا  نتیجه اختالف در توانایی بهره

هیایی نظییر سیرعت توسیعه     واسیطه تفیاوت در ویژگیی   رشد به
های فتوسنتزی کانوپی به کانوپی، اندازه نهایی کانوپی، سازگاری

 ,.Tsubo et al)باشد وضعیت تشعشعات نوری و عم  ریشه می

2001; Morris & Garrity, 2011; Midmore, 2009) .
( و .Zea mays Lگزارش شده است که کشیت مخلیوط ذرت )  

( نور بیشتری را بیه  .Vigna unguiculata Lبلبلی )لوبیا چشم
طیور ذخیایر   دام انداخته، میزان تبخیر را کیاهش داده و همیی   

رطوبتی خاک را در مقایسه با کشت خالص ذرت بهبود بخشیده 
بیا افیزایش تیراکم بیاقال در      (.Ghanbari et al., 2016) اسیت 

درصد نسبت برابری زمی  برای  5/62به  5/12کشت مخلوط از 
 48/0بیه   12/0کیاهش، و بیرای بیاقال از     73/0بیه   93/0جو از 

افزایش یافت. بیشتری  مجموع نسبت برابیری زمیی  بیا مقیدار     
( و 7دست آمد )جدول )باقال:جو( به 100: 5/37 از نسبت 23/1

درصد بیوده اسیت. مجمیوع     23از زراعت مخلوط اضافه حاصل 
نسبت برابری زمی  رابطه مثبتی با عملکرد دانه هر دو محصول 

   نشان داد.
های اختالط ضریب نسیبی تیراکم بییش از    در کلیه نسبت

یک بوده که دال بر سودمندی کشت مخلوط نسبت بیه کشیت   
سیودمندی بیا    بیشیتری  (. در عی  حیال  8خالص است )جدول

)بییاقال:جو(  100: 5/37در نسییبت  25/3بی تییراکم ضییریب نسیی
در ای  نسبت عملکرد کل، نسبت برابیری زمیی  و    .دست آمدبه

مقییدار را نشییان دادنیید.  بیشییتری وری سیسییتم شییاخص بهییره

شاخص غالبیت تمایل تسلط باقال بر جیو را در کشیت مخلیوط    
شییدن شییاخص غالبیییت جییو در (. منفییی8نشییان داد )جییدول 

 بیاقال  اسیت کیه   بیدان معنیی   ف کاشت با باقالهای مختلنسبت
 هیای نسیبت  در حتیی  جو به نسبت باالتری رقابتی قدرت دارای
 عوامیل  دریافیت  بیرای  گییاه  توانمنیدی . باشید کاشت می پایی 
 افیزایش  در مهمیی  نقیش  نور و مختلف عناصر آب، مانند مغذی
 میان نیور  ای  در (.Fernandez, 2002)دارد  آن رقابتی توانایی

بیوده،   کشاورزی هایاکوسیستم در رقابت ایجاد عامل تری ممه
 نیسییت ذخیییره قابییل بییوده کییه آنییی منبییع چییرا کییه یییک 

(Fernandez, 2002.) ،عامل یک تواندمی سریع رشد از ای  رو 
در مقایسه با  باقال. باشد گیاه یک رقابتی توانایی افزایش در مهم
افیزایش   نیور  جذب رایب را خود باالتر توانایی دلیل ارتفاعجو به

 پوشییش در تییا  گسییترش و سییریع رشیید بییه منجییر داده کییه
 .نیز شده است کمتر های تراکمینسبت

هرچندکییه عملکییرد دانییه گیاهییان زراعییی در مخلییوط در 
ی  در وری کیل زمی  بود، بهره کمترها مقایسه با کشت خالص آن

بودن نسیبت برابیری کیل زمیی      کشت مخلوط در نتیجه بیاالتر 
تیا   05/1فت. میانگی  مقیادیر نسیبت برابیری زمیی  از     بهبود یا

دسیت  های مختلف کشت مخلوط جو و باقال بیه در نسبت 23/1
آمد. ای  بدان معنی است که کشت خالص هر یک از گیاهان در 

 23تا  5مقایسه با کشت مخلوط جهت تولید عملکرد یکسان به 
 ارآییکی درصد زمی  بیشتر نیازمند بوده کیه نشیانه بیاالتربودن    

استفاده از زمی  در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص است. 
 Kallu)یج مشابهی در خصوص کشت مخلوط عیدس و جیو   انت

& Erhabor, 1990)،  نخود و جو(Jensen, 1996; Chen et 

al., 2004) لوبیا و گندم ،(Bulson et al., 1997; Haymes 

& Hauggaard-Nielsen et al., 2015)  و ذرت و بیاقال (Li 

et al., 1999) .گزارش شده است 

عملکرد دانه جو با افزایش تراکم باقال کاهش یافت. کاهش 
بیشتر عملکرد جو با افزایش تراکم باقال فراتیر از تیراکم توصییه    

بیودن ضیریب   ترتسلط بیاقال بیر جیو دارد. پیایی     شده داللت بر 
دهنیده  نبیودن مقیادیر غالبییت جیو نشیا     نسبی تراکم و منفیی 

گیزارش   Willey (1979)شدن جو توسط بیاقال اسیت.   سرکوب
تیر و غالبییت   کرد که در مخلوط، گیاه بیا ضیریب تیراکم پیایی     

 طور معمول تحت سلطه و مغلوب گیاه دیگر خواهد بود.منفی به

 

 گيرینتيجه
نتایج نشیان داد کیه زراعیت مخلیوط جیو و بیاقال از نظیر        

هیای  با ویژگیمحیطی در غالب مناط  ایران، اقتصادی و زیست
توانید  تراکم جمعیت باال، مزارع کوچیک و درآمید محیدود میی    

کاهش عملکرد جیو   با وجودکننده باشد. در ای  مطالعه، امیدوار
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دلیل افزایش نسبت محصیول همیراه )بیاقال( بیه جیو، کشیت       به
های مخلوط با توجه به نتایج حاصل از عملکرد دانه کل و نسبت

باالتری برخوردار بود. استفاده بهینه از وری برابری زمی ، از بهره
مخلوط و نییاز کمتیر بیه ورود     یمنابع غذایی و آب توسط اجزا

مواد از بیرون در نتیجه کشت مخلوط غالت/لگیوم جیای بسیی    

امیدواری است و خواستار توجه بیشتر از سوی ذینفعان تحقی  
و توسعه در مناط  مرتفع است. بر اساس نتایج ای  مطالعیه، در  

درصد  5/37از  کمترکشت مخلوط باقال و جو، تراکم باقال نباید 
 کشت خالص آن باشد.

 
 وری سيستم جو و باقال در کشت مخلوطضریب نسبی تراکم، غالبيت و شاخص بهره -8جدول 

Table 8. Relative crowding coefficient (k), aggressively and system productivity index  

of barley and faba bean grown in mixed culture 
 

 
 نسبی تراکم  ضریب

Relative crowding coefficient 
 

 غالبيت                                                   

                                                  Aggressively  

 نسبت اختالط )درصد(
Mix-proportion (%) 

  جو

Barely 

 باقال

 Faba bean  
 

  جو

Barely 

 باقال

 Faba bean 

 شاخص بهره وری سيستم

System productivity index 

 باقال/جو
Barley/FB (100:12.5) 

1.74 1.11 1.93 -0.7 0.7 2634 

 باقال/جو
Barley/FB (100:25) 

1.39 1.16 1.61 -0.3 0.3 2683 

 باقال/جو
Barley/FB (100:37.5) 

2.14 1.51 3.23 -0.5 0.5 3040 

 باقال/جو
Barley/FB (100:50) 

1.6 1.34 2.14 -0.6 0.6 2903 

 باقال/جو
Barley/FB (100:62.5) 

1.72 1.44 2.47 -0.3 0.3 3005 

 میانگی  
Mean 

1.72 1.31 2.34 -0.4 0.4 2853 
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Introduction1 

Mixed cultivation is part of the crop rotation program and a suitable solution for weed control, 
especially in low-income agricultural systems. The usefulness of intercropping compared to sole cultivation 
in weed control is due to the deprivation of weeds in the use of resources and higher yield usefulness. By 
creating diversity through intercropping, the stability of cropping systems increases. In such systems, optimal 
conditions are created for pest management, nutrient rotation, resource utilization, and increased yield. 
Therefore, the need to use ecological principles such as intercropping to increase the productivity of arable 
land seems necessary. After cereals, legumes are the second most important source of human food and have 
a special place among crops. These plants have an effective role in increasing soil fertility and reducing 
greenhouse gases due to their coexistence with nitrogen-fixing bacteria. They are one of the most important 
grain legumes in the world. In 2017, the global area under bean cultivation (Vicia faba L.) is estimated at 
2.463 million hectares and its global production is estimated at 4.840 million tons. The area under cultivation 
and its production in Iran in 2017 has also been reported to be 217.28 thousand hectares with a production of 
17.882 thousand tons. The present study aimed to compare single cultivation and incremental bean mixture 
in a mixed bean cultivation system (barley-bean) concerning the yield of each plant and the rate of weed 
suppression. 

  

Materials and Methods 
This research is carried out at the research farm of the Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, 

Shushtar Branch, with a geographical location of 32 degrees and 3 minutes north and 48 degrees and 50 
minutes east and an arid and semi-arid climate, with an average rainfall of 321.4 mm and an average 
temperature. The annual minimum and maximum were 9.5 and 46.3 °C, respectively. Treatments included 
sole and mixed cultivation of barley (Valfajr cultivar) and beans (Barakat cultivar). In sole cultivation, barley 
density of 400 plants per square meter and bean density of 20 plants per square meter were considered based 
on the recommended seed amount. Treatments included sole and mixed cultivation of barley (Valfajr 
cultivar) and beans (Barakat cultivar). In sole cultivation, barley density of 400 plants per square meter and 
bean density of 20 plants per square meter were considered based on the recommended seed amount. In 
mixed cultivation, barley density was fixed (400 plants per square meter) and bean density was determined 
as a percentage of net cultivation including (12.5, 25, 37.5, 50, and 62.5%). The research was conducted 
based on randomized complete blocks with four replications based on the incremental method in the mixed 
system in the 2009-2010 crop years. 

 

Results and Discussion 
The net crop yield of each plant was higher compared to its mixed crop. The highest barley yield 2496 

kg/ha was observed in sole cultivation. By increasing the ratio of beans in intercropping from 12.5 to 62.5%, 
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barley grain yield decreased from 93 to 73% compared to its sole crop. The highest yield of beans was 
obtained in its net cultivation with 2621 kg/ha. A comparison of cultivation mixing treatments showed that 
by increasing the ratio of beans in mixed cultivation from 12.5 to 62.5%, bean seed yield increased from 12 
to 48%. Although the grain yield of crops in the mixture was lower compared to their net cultivation, the 
total productivity of the land in mixed cultivation improved as a result of the higher parity ratio of the whole 
land. The average values of land parity ratio were obtained from 1.05 to 1.23 in different ratios of barley and 
bean intercropping. This means that the net cultivation of each plant requires 5 to 23% more land to produce 
the same yield compared to mixed cultivation, which indicates that the efficiency of land use in mixed 
cultivation is higher than in sole cultivation. The effect of different crop ratios on dry weight and weed 
density was significant compared to sole barley at the 1% probability level. The highest and lowest dry 
weight of weeds with 71 and 47 g/m2, respectively, were related to sole barley and the ratio of 62.5: 100 
(beans: barley). However, the comparison of weed dry weight in different proportions of intercropping 
showed no significant difference. 

 
Conclusion 

Mixed barley and bean farming can be economically and environmentally promising in most parts of 
Iran, with high population density, small farms and limited income. In this study, despite the decrease in 
barley yield due to the increase in the ratio of the associated crop (beans) to barley, intercropping was more 
productive according to the results of total grain yield and land parity ratios. 
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