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  چكيده
با لوبيا چشم بلبلي  هاي زراعي ذرت در كشت مخلوطژگيبر برخي وي كاشتثير تراكم أبه منظور بررسي ت         

هاي طرح بلوك هاي خرد شده در قالبصورت كرتبه ايستگاه تحقيقات كشاورزي خوي  در 1389آزمايشي در سال 
هزار بوته در هكتار براي  85 و 70،  55سطح  3در  كاشتتراكم كرت اصلي شامل تكرار انجام شد.  3كامل تصادفي با 

لوبيا  -نسبت كاشت ذرت 5فرعي شامل  هايكرت وهزار بوته در هكتار براي لوبيا چشم بلبلي  250 و 200،  150ذرت و
 50درصد ذرت+ 3R=50بيا چشم بلبلي، رصد لود 25+  درصد ذرت 2R= 75ذرت، كشت خالص  =1R بترتيب چشم بلبلي

. بودند چشم بلبلي لوبياكشت خالص  =5R درصد لوبيا چشم بلبلي و 75+  درصد ذرت 4R= 25درصد لوبيا چشم بلبلي، 
اثر نسبت  .شد دار معنيذرت مربع  مربع و عملكرد بيولوژيك در متر بر وزن صد دانه، عملكرد دانه در متر بوتهاثر تراكم 

رت و لوبيا چشم بلبلي به جز تعداد بالل، عملكرد دانه و شاخص برداشت بر ساير صفات مورد بررسي هاي كاشت ذ
. بيشترين شددار شاخص برداشت ذرت معني فقط بر تراكم و نسبت كاشت . همچنين اثر متقابلبودذرت معني دار 

 هزار بوته در 85( در باالترين تراكم تذر )گرم درمترمربع 2293(و بيولوژيك  مربع) گرم در متر 1034( عملكرد دانه

به  ،در تيمارهاي كشت مخلوط بيشتر از كشت خالص بود در واحد سطح شد. عملكرد بيولوژيك ذرت مشاهده هكتار)
هزار بوته  85تراكم  در) 86/1(و مجموع ارزش نسبي )17/2( زمين نسبت برابري ،عملكرد بيولوژيكبيشترين  طوري كه
 85تراكم حاصل،  نتايج  براساسبدست آمد.  درصد لوبيا چشم بلبلي 50 + درصد ذرت 50 وطكشت مخل و در هكتار

تيماري  اتمناسبتر از ساير تركيب درصد لوبيا چشم بلبلي 50درصد ذرت +  50كشت مخلوط  در هزاربوته در هكتار
 بوده است.

 

   تنسبت كاش لوبيا چشم بلبلي،كشت مخلوط، ذرت، تراكم،  :واژه هاي كليدي 
  

 
 
 
 
 



  1395/  بهار 1شماره  26و ...                                     نشريه دانش كشاورزي و توليد پايدار/ جلد كاتبي، خليلي محله                         2
 

Effect of Plant Density on Some Agronomical Traits of Corn in Intercropping With Cowpea 

Romina Katebi1*, Javad Khalili Mahalle2, Kambiz Khwarazmi3, Reza Valilo4, Alireza Pirzad5 
 

Received: January 28, 2015   Accepted: February 17, 2016 
1- Former  MSc  Student of Agronomy, University Islamic Azad, Khoy, Iran.  
2- Member of Academic Board, Dept. of Agronomy and Plant Breeding. Islamic Azad University, khoy, 

Iran. 
3- Member  of Academic Board, Agronomical Research station of  khoy, Iran. 
4- Member of Academic Board, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Islamic Azad university, khoy,  

Iran .   
5- Assoc. Prof. Dept of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran.     
Corresponding  Author : rominakatebi @ yahoo. com      

  
 

Abstract  

       In order to evaluate the effect of plant density on some agronomical traits of corn with cowpea 

intercropping (substitution method), an experiment was conducted in 2010 in the Agricultural 

Research Station of Khoy as split plot on the basis of randomized complete block design with three 

replications. The main plots were planting density in levels of 55, 70, 85 thousand plants for corn 

and 150 000, 200 000, 250 000 plants for cowpea per hectar and sub plots were included five planting 

ratio of corn – cowpea, as R1= pure corn planting, R2= 75% corn + 25% cowpea, R3= 50% corn + 

50% cowpea, R4= 25% corn + 75% cowpea and R5= pure cowpea planting. Results showed that the 

effects of plant density were significant on 100- corn kernel weight, grain and biological yield of 

corn. The planting ratio of corn and cowpea significantly affected all measured traits of corn except 

the ear number, grain yield and harvest index. Also the harvest index of corn was significantly 

affected by interaction of plant density and planting ratio of corn - cowpea. The highest grain (1034 

g/m2) and biological yield (2293 g/m2) of corn was observed at the highest densities (85000 

plants/ha). Biological yield of corn in intercropping treatments was more than sole cropping, So that 

the highest amount of biological yield, Land Equivalent Ratio (2/17) and Relative Value Total 

(1/86) was obtained in density of 85000 plants/ha and 50% corn + 50% cowpea intercropping. 

Based on results combination of 85 thousand plants per ha in 50% corn + 50% cowpea intercropping 

was more suitable than those other treatment combinations.  
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   مقدمه
 اكولوژيك هم خوردن تعادله ب  تخريب و روند         

حالي ادامه دارد كه جمعيت جهان  زراعي درهاي  سامانه
 اي براي افزايش توليدات اگر چاره به افزايش است و رو

كشاورزي و حفظ محيط زيست نشود، بروز قحطي دور 
  عده اي از محققان ).1389  منصوري( از واقعيت نيست
 هاي  پايدار زراعي را چاره حل اين استفاده از روش

 از نظام هاي نمونه اي مخلوط   مشكالت مي دانند. كشت
كه به رشد دو يا چند  ي استپايدار در كشاورز

به طور همزمان در يك قطعه زمين و در طول محصول 
 اين سيستم ).2003 (سوليوان شود گفته مي فصل زراعي

اهدافي نظير افزايش بر حفظ تعادل اكولوژيك  عالوه
كاهش  و منابع از برداري بيشتر بهره ،عملكرد كيفيو  كمي

 ا دنبال ميكندهاي هرز ر ها و علف بيماري ،خسارت آفات
 در اين روش هر دو بعد). 1379  همكاران جوانشير و(

و يا بخشي   و زمان مطرح است و رقابت در تمام مكان
 و بانيك( شود برقرار مي رشد در بين گياهان مراحل از

انجام شده در اكثر نقاط  تحقيقات طبق ).2006 همكاران
 نسبت به كشتمخلوط  كشتدر عملكرد كل  جهان،
سازگاري بيشتري  همگياهان در كنار زماني كه  خالص

 ).1386 بند آينه( افزايش نشان داده استدهند،  نشان مي

 مقايسه با در در كشت مخلوط توليدپايداري  برتري

 تكميل در مخلوط اغلب به توانايي اجزاي كشت خالص،

 منابع استفاده از مجموع كارآيي آنها در در يكديگر و
 چنين اثر متقابلي را مي .شودبيشتر نسبت داده مي 

 همچنين  ).2003  (شرستا ي كشت ناميدايتكميل كارتوان 
كارگيري بدر سيستم هاي كشت مخلوط در گرو  عملكرد
 نسبت  ،جمله تراكم كاشت از مناسب زراعي عمليات
 و يامرتانگمو( باشد مي كشت مخلوط الگوي و اختالط
تشكيل دهنده توجه به تفاوت گياهان  با ).2001 همكاران

تراكم مطلوب  مخلوط از نظر استفاده از عوامل محيطي،
 با تراكم مطلوب در كشت خالصمخلوط  كشت در

 تراكم مطلوب در زراعت ).1377 مظاهري ( متفاوت است
به مراتب بيشتر از تراكم مطلوب در زراعت تك  مخلوط

 اين نوع زراعت گياهان در زيراباشد  مي كشتي همان گياه
 منابع محيطي خود بهتر و ونده قادرند ازش مخلوط
كرده و رقابت كمتري در جذب آب، مواد  استفاده بيشتر

 ).1979 فيشر غذايي و نور با يكديگر داشته باشند (
مخلوط  كشت روي كشت مخلوط بر مطالعات از بسياري

لگوم متمركز شده است كه يك سيستم پرتوليد و  –غله
 نام و ازوما ).2003لي  زانگ و(  شود با ثبات محسوب مي

ذرت و  مخلوط كشتروي  طي تحقيقات خود بر )1987(
مخلوط فوق نسبت به  اعالم كردندلوبيا چشم بلبلي 

بنا به  درصد افزايش عملكرد داشت. 38كشت خالص 
 در كشت مخلوط ذرت و )1982( مولدر ديل وگزارش 

 دانه ذرت عملكرد نيتروژن كود استفاده از لوبيا، بدون

كشت مخلوط، استفاده از   در يافت.افزايش  درصد 72
فرد در  به دليل ويژگي منحصر به بقوالتگياهان تيره 

نيتروژن و توليد پروتئين باال، كارايي  يبيولوژيك تثبيت
 ). 1379 و همكاران جوانشير( دهد سيستم را افزايش مي

با كشت  )1986سينگ وهمكاران ( و )1382( نوري طايفه
 كه سودمندي كشت ندلوبيا اعالم كردمخلوط ذرت و 

مظاهري  .مي يابدمخلوط نسبت به كشت خالص افزايش 
- نسبت در با بررسي كشت مخلوط ذرت با لوبيا   )1377(

 به اين نتيجه رسيد كه جايگزيني به روش هاي مختلف
درصد لوبيا با تراكم باال  25درصد ذرت و  75 مخلوط

درصد  8   در حدودكند كه  حداكثر محصول را توليد مي
ذرت به عنوان  .ذرت بود كشتي تك از محصول بيشتر
  ،عملكرد باال و گوناگون سازگار با شرايط اقليمي اي غله

را  مسو مكان ،است نشاسته از  آن سرشار هاي كه دانه
كشت به خود  سطح زير بعد از گندم و برنج از نظر

 ازيكي  كه ذرتاين به توجه بااختصاص داده است. لذا 
لوبيا  بوده و تژيكي استرا مهمترين محصوالت غذايي و

 با    توانند مي بنابراين  .باشد مي پروتئيني مواد نيز غني از
هم يك ماده غذايي كامل از نظر نشاسته و پروتئين را 

). 1387باقري  (پارسا و سطح توليد نمايند واحد در
ار دادن قر ،توانايي تثبيت نيتروژن در لوبيا به     توجهبا

هاي  اين گياه در زراعت مخلوط به پايداري سيستم
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 كشت ).1380 همكاران (باقري و كندمي كمك زراعي

 ترين انواع كشت غله مرسوم از يكي لوبيا ـ ذرت مخلوط

 آمريكاي التين، در بسياري از مناطق كه باشد مي لگوم  -

 گرمسيري مناطق كلي در به طور مركزي وآمريكاي 
 تركيب ).1978 همكاران و   فرانسيس( دارد گسترش جهان

شود تا از خاك  مي ثباع ذرت و لوبيا در كشت مخلوط
 از    .استفاده شود كارايي باالتري انرژي نوراني با و

تناوب زراعي     از برنامه بخشي مخلوط كه كشت آنجايي
 باشد مي زراعي پايدار هاي اكوسيستم جهت رسيدن به

تراكم در كشت  اثرات سيبرر آزمايش هدف از اين
 بهترين براي تعيين چشم بلبلي مخلوط ذرت و لوبيا

 ارزيابي عملكرد كشت و گياه شتاتركيب و تراكم ك
  باشد.مي خالص مخلوط نسبت به كشت

  
 ها و روش مواد 

 تحقيقات ايستگاه در 1389 سال بهار در آزمايش      
 شمال كيلومتري دو در خوي واقع كشاورزي شهرستان

 طول و دقيقه 32 درجه و 38 جغرافيايي عرض خوي با
از  متر 1103 دقيقه و ارتفاع 55درجه و  44  جغرافيايي

خشك  نيمهمنطقه آزمايش اجرا گرديد. اقليم سطح دريا 
 295به ترتيب دماي ساالنه و بارندگي بوده و متوسط 

 شده است. گزارشگراد  سانتيدرجه  3/11و  مترميلي
در  آزمايش خاك محل مياييمشخصات فيزيكوشي

مخلوط از نوع  كشت آزمايش .ارايه شده است  1 جدول
 قالب  در شده خرد هاي كرت  صورت طرح به و جايگزيني

 .انجام شد تكرار 3تصادفي با كامل  هاي بلوك
 سه تراكم بوته درتركيبات شامل  تيمارهاي آزمايش

 هزار  55  ذرت :1D ترتيب به اصلي كرت عنوان سطح به
 : 2D ،هكتار  هزار بوته در  150  بلبلي  چشم  لوبيا و بوته
 بوته در هزار 200 بلبلي چشم هزار بوته و لوبيا 70ذرت

 250 لوبيا چشم بلبلي هزار بوته و 85ذرت  :3D هكتار،
چشم  لوبيا   –ذرت كاشت نسبت و هكتار در بوته  هزار
 1R= 100شامل  سطح 5 در فرعي كرتعنوان به  بلبلي

 درصد لوبيا 25درصد ذرت +  2R= 75 رصد ذرت،د

درصد لوبيا چشم   50 + درصد ذرت 3R= 50   چشم بلبلي،
 بلبلي چشم لوبيا درصد 75 + ذرت درصد 4R= 25بلبلي، 

 مزرعه شدند.انتخاب  بلبلي چشم درصد لوبيا 5R= 100 و
با گاوآهن برگرداندار  بتدااسال قبل در پاييز  آزمايش

كردن  و سپس در بهار جهت خرد شخم عميق زده شد
 و در نهايت استفاده ها از دو ديسك عمود برهم كلوخه
 كرت 45 شامل كل در آزمايش .گرفت انجام بندي پشته

 كرت هر ابعاد و رديف شش شامل آزمايشي واحد هر و
 اين در بود. متر 4 كاشت هاي رديف طول و متر 3 × 4

 ديررس يپت با ذرت 704 كراس سينگل رقم از آزمايش
 و نامحدود رشد فرم با بلبلي چشم لوبيا محلي رقم از و

 بلبلي چشم لوبيا و ذرت بذور شد. استفاده رونده
 اي كپه و دستي صورت به 1389 خرداد 3 در همزمان

 چهار الي سه مرحله در شدند. كاشته بذر) 3 كپه هر (در
 هايتراكم ايجاد براي بلبلي چشم لوبيا و ذرت برگي
  .شدند تنك رنظ مورد

                                                                                                               
   كاشت از قبل آزمايش اياجر محل خاك تجزيه نتايج -1 جدول

     هدايت
  خاك الكتريكي

)ds/m(  

 درصد
 آلي كربن

)o.c%(  

 قابل  فسفر
   جذب

mg/kg  

  پتاسيم
    قابل
   جذب

mg/kg 

   نيتروژن
  )٪(  

    درصد
   اشباع 

)SP(  

 گل اسيديته
  )pH( اشباع

 مواد درصد
  شونده خنثي

 )T. N. V(  

       كالس
  خاك بافت

  درصد
  شن

 درصد
  يتسيل

 درصد
  رس

  عمق
 نمونه
  برداري

  0-30  36  47  17   رسي لوم  4/10 89/7 46 088/0 361  9/4  87/0 60/0
  

 هايعلف وجين عمليات و گياه، آبي نياز اساس بر آبياري
  .شد انجام دستي بصورت ضرورت براساس هرز

 مرحله در بلبلي چشم لوبيا و ذرت محصول برداشت
 و ذرت براي درصد 30 نيوز رطوبت با كامل رسيدگي
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 با و دستي صورتب ،بلبلي چشم لوبيا براي درصد 25
 و ابتدا از متر يك با همراه 6 و 1 هاي رديف حذف
 متر 3 مياني خط چهار از آزمايشي واحد هر انتهاي
 شد. انجام لوبيا براي مربع متر 2 و ذرت براي مربع
 منظور به آزمايشگاه در جدا صورت به ساقه و برگ
 گراد سانتي درجه 72 دماي در ها نمونه وزن شدن تثاب
  بالل، تعداد شدند. توزين سپس و داده قرار آون در

 و بالل رديف در دانه تعداد بالل، در دانه رديف تعداد
 كرت هر در بوته 10 ميانگين از بالل در دانه تعداد
 صد وزن ميانگين( رابطه  از  دانه صد وزن آمد. بدست
 رابطه   از  برداشت شاخص و  تصادفي) هبوت ده از دانه

   شدند. تعيين

 يهامعيار از مخلوط كشت سودمندي ارزيابي ايبر
 )RVT( نسبي ارزش مجموع و (LER) زمين برابري نسبت

                                (LER)   زمين برابري نسبت  شد. استفاده

                                                                                LER  

 با مخلوط كشت در a گونه عملكرد :baY رابطه اين در
 ba:Y خالص، كشت در a گونه عملكرد :b، aaY گونه

 عملكرد :a، bbY گونه با مخلوط كشت در b گونه عملكرد
   .)1377  (مظاهري خالص كشت در b گونه

                                  )RVT( نسبي ارزش مجموع

(RVT)  
 قيمت : b ،اصلي محصول قيمت :a معادله دراين       

 مخلوط كشت از حاصل عملكرد : 1p ،ثانوي محصول
 مخلوط كشت از حاصل عملكرد : 2p ،(اول) اصلي گونه
 گياه خالص تكش از حاصل عملكرد :  1mو دوم گونه
 ذرت پژوهش اين در ).8919 مير (واندر   اصلي يا اول
 بودن قيم و بيشتر تاثيرگذاري ،باال رقابتي قدرت علت به

 شد. گرفته نظر در اصلي گياه عنوان به لوبيا براي

 آماري افزار نرم از ها داده تحليل و تجزيه براي      
C - MSTAT افزار نرم از نمودارها رسم براي و 

EXCEL روش به نيز ها ميانگين مقايسه شد. استفاده 
  .گرفت انجام درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون
   بحث و نتايج

 در ذرت صفات واريانس تجزيه از حاصل نتايج         
 اثر داد نشان بلبلي چشم لوبيا با ذرت مخلوط كشت
 بررسي مورد صفات مجموع از ذرت مختلف هاي تراكم
 عملكرد و دانه عملكرد ،دانه صد وزن بر تنها ذرت

 مختلف هاي نسبت اثر .بود دار معني ذرت بيولوژيك
 تعداد بوته، ارتفاع بر نيز بلبلي چشم لوبيا با ذرت كشت
 در دانه تعداد بالل، رديف در دانه تعداد بالل، در رديف
 دار معني ذرت بيولوژيك عملكرد و دانه صد وزن بالل،
 لوبيا با ذرت كاشت نسبت و كمترا متقابل اثرات بود.

  بود  دار معني ذرت برداشت شاخص بر بلبلي چشم
 .)2(جدول

 
  ذرت بوته ارتفاع 

 و حميدي و )1382( پورتقي  آزمايشات نتايج          
 ذرت بوته ارتفاع كه داد نشان نيز )1379( همكاران

 ميانگين مقايسه نتايج .نگرفت قرار بوته تراكم تاثير تحت
 در ذرت بوته ارتفاع بيشترين كه داد نشان )3 دول(ج ها

 25 مخلوط كشت در آن كمترين و ذرت خالص كشت
 .شد مشاهده بلبلي چشم لوبيا درصد 75 + ذرت درصد
 خالص كشت بين داري معني اختالف آماري نظر از ولي
 لوبيا درصد 25 + ذرت درصد 75 مخلوط كشت و ذرت
 .نداشت وجود ت)ذر بوته ارتفاع (بيشترينبلبلي چشم

 با مخلوط و ،خالص كشت در ذرت بوته ارتفاع افزايش
 اثر در اندازي سايه از ناشي تواند مي ذرت باالي نسبت
 همپوشاني علت به كه باشد ذرت بوته تعداد افزايش
   ساقه   توسط كمتر نور دريافت و اندازي، سايه و ها برگ
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 روي بر خود آزمايش در )،1389( منصوري باشد. مي

 بوته ارتفاع كه كرد اعالم سويا با ذرت مخلوط كشت
 بود. مخلوط كشت از بيشتر خالص كشت در ذرت

 در تواند مي خالص كشت در ذرت بوته ارتفاع بيشترين
 باشد. ذرت هايبوته بين ايگونه درون رقابت اثر

 خالص، كشت در ذرت كاشت نسبت افزايش با چنانچه
 به  منجر ذرت بزرگتر هاي بوته اي گونه درون رقابت
 است. شده نور به دستيابي براي ساقه شدن طويل

 رقابت داشتند اظهار نيز )1999( فرانسيس و لئوزينگ

  بلبلي چشم لوبيا و ذرت مخلوط كشت در ذرت ارزيابي مورد صفات نس واريا تجزيه -2 جدول
  (MS) مربعات ميانگين  

  درجه  تغيير منابع
 تعداد   بوته  ارتفاع  ازادي

  بالل

 تعداد
 دانه رديف
  بالل در

 دانه تعداد
   رديف در

 در  دانه تعداد
  بالل

  صد وزن
   دانه

 عملكرد

  دانه
 عملكرد

      بيولوژيك
  شاخص
  برداشت

 ns98/045  ns00/0  ns 53/4  ns50/10    2  تكرار
   ns

39/14019  
ns 33/32    ns55/17854  ns62/65014 ns01/41 

 ns10/22  68/343526٭ 34/93884٭٭  08/45٭ ns49/135  ns10/0    ns13/0   ns67/8      ns49/582   2  تراكم

 35/9  11/46470 10/3805 16/6 44/4523 06/5 87/0  39/0  07/2385 4 خطا

 ns 43/11  15/83858٭  ns53/4730   63/219٭٭  13/10007٭٭  42/32٭٭ 98/0٭٭ ns15/0 59/3024٭٭  3  كاشت نسبت

 نسبت * تراكم
 24/32٭  ns70/351 ns01/0   ns25/0   ns44/1 ns 52/368        ns 99/4   ns84/15459 ns53/15767   6  كاشت

 15/10  63/17217 45/7026 59/5 22/641 68/1 0 /19  11/0  05/354  18  خطا

 01/7  15/6 66/8 60/8 02/4  85/2  18/3  6/24  79/7  )%(  تغييرات ضريب

ns،**باشد.مي %5و%1احتمالسطحدردارمعني  و دارمعني غير بترتيبه*و 

  كاشت مختلف هاي نسبت و تراكم در ذرت بررسي مورد صفات ميانگين مقايسه -3 جدول
  بررسيموردصفات                                                          تيمار  

          ذرتتراكم     
       )مربع متر در (بوته    

 بوتهارتفاع
  متر) (سانتي  

    دردانهتعداد     ديفرتعداد
  رديف      بالل در دانه

  دانه تعداد
  بالل  در

  صد وزن
 (گرم) دانه

    دانه عملكرد   
  مترمربع) در (گرم

  بيولوژيك عملكرد
  )مترمربع در (گرم

  a 58/29       b 4/867          c 1956 - - - -             هزار55         
  ab 17/27          a 1003              b  2149   - - - -               هزار70        

  b 75/25         a 1034                a 2293  - - - -  هزار 85           
                      كاشتنسبت     
      a  2/261    a 04/14    a 74/47  a7/666 b 17/22              -         b 3203        ذرت لصخاكشت   
       a 2  248    b40/13 ab 24/46 ab2/641  b 50/24             -          b 2117   لوبيا % 25+ ذرت75%

      ab 6/239        ab  69/13     bc 84/44         bc 1/621   a 39/32 -             a  2265  لوبيا % 50+ ذرت50%
  b 6/217    a  11/14    c   31/43 c7/587  a 94/30               -         b  2115   وبيال % 75 +ذرت25%

LSD                            53/25       5961/0        762/1        36/34          209/3          02/83                1300  
  .هستند درصد 1احتمالسطحدردارمعنياختالفدارايوتمتفاحروف با  هاي ميانگينستونهردر
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 سبب خالص، كشت در ذرت هايبوته بين اي گونه درون
   شد. ذرت ارتفاع زايشاف
  

    ذرت بوته در بالل تعداد
 تحت ذرت بوته در بالل تعداد يدار معني عدم        
 تأثير عدم به توان مي را تغيير منابع از كدام هيچ تاثير

 حسين .كرد ذكر  محيطي شرايط به    نسبت صفت اين پذيري
 روش به سبز لوبيا و ذرت مخلوط كشت )در1389( پور

 اينكه به توجه با كرد. اعالم را مشابهي نتايج جايگزيني
 باشد مي ژنتيكي عوامل تاثير تحت بيشتر صفت اين

 نداشته صفت اين روي تاثيري مخلوط كشت بنابراين
                                                                                      است.

  
   بالل در دانه و رديف در دانه ،رديف تعداد

 شد مشاهده ها ميانگين مقايسه نتيجه به توجه  با       
 كشت تيمار به بالل در دانه رديف تعداد بيشترين كه

 بلبلي چشم لوبيا درصد 75 + ذرت درصد 25 مخلوط
 خالص كشت تيمار با آماري نظر از كه شود مي مربوط
 رديف تعداد كمترين و نداشت داري معني تفاوت ذرت
 + ذرت درصد 75 مخلوط كشت تيمار در بالل در دانه
 حال اين با آمد بدست بلبلي چشم لوبيا درصد 25

 كل بين را داري معني تفاوت ها ميانگين همپوشاني
 رديف تعداد معموال ).3(جدول دهد نمي نشان ها ميانگين

 مي ثابت تراكم از وسيعي دامنه در ذرت بالل در دانه

 و مولفه اين بودن ژنتيكي بر خود نوبه به امر اين ماند.
 داللت محيطي تغييرات مقابل در آن باالي نسبتا پايداري

 آزمايش اين نتايج ).1987 تاهر و فيلد استرينگ  ( دارد
 و حميدي و 9138 پور حسين( قبلي، مطالعات مانند

 رديف در دانه تعداد كه داد نشان نيز )7913 همكاران
 دانه تعداد بيشترين .نگرفت قرار بوته تراكم تاثير تحت
 در آن كمترين و ذرت خالص كشت در بالل رديف در

 لوبيا درصد 75 + ذرت درصد 25 مخلوط كشت تيمار
 بالل رديف در دانه تعداد كاهش .شد حاصل بلبلي چشم
 درصد 75 + ذرت درصد 25 مخلوط كشت تيمار در

 اي تغذيه فضاي كاهش از ناشي تواند مي بلبلي چشم لوبيا

 اين در بلبلي چشم لوبيا تراكم افزايش تيجهن در ذرت
 اظهار )1386( همكاران و نورمحمدي باشد. تيمار

 گردد مي باعث گياه يك اي تغذيه فضاي كاهش داشتند
 قرار ياهگ آن هاي ريشه اختيار در كمتري خاكي حجم كه

 و آب ميزان كاهش كننده بيان حجم كاهش اين و گيرد
 كه گيرد مي قرار گياه آن اختيار در كه است غذايي مواد
 كه شود مي مربوطه گياه توليد كاهش موجب نهايت در
 گياه زايشي بخش به آسميالت انتقال ميزان آن اثر در

 به توجه با شرايطي چنين در يابد. مي كاهش نيز (بالل)
 تغذيه عدم علت به ،بالل در پرورده مواد بودن محدود
 درصد دانه، تشكيل منظور به بالل هاي رديف مناسب
 رديف در دانه تعداد بالنتيجه يافته افزايش بالل كچلي
 در نيز )1389( قنبرزادگان   يابد. مي   كاهش بالل

 كشت در بالل كچلي درصد افزايش خود آزمايشات
 نسبت بالل رديف در دانه تعداد كاهش علت را مخلوط

 در )1378( پيرزاد كرد. اعالم ذرت خالص كشت به
 در دانه تعداد كه كرد اعالم سويا با ذرت مخلوط كشت
 معني طور به ذرت كاشت نسبت افزايش با بالل رديف

 همكاران و سليم آزمايشات نتايج يابد. مي افزايش داري
 ماش با ذرت و لوبيا با ذرت مخلوط كشت در )2011(

 در بالل رديف در دانه تعداد بيشترين كه داد نشان
   .آمد بدست ذرت خالص كشت
 داد نشان نيز )1389پور( حسين آزمايشات تايجن         
 متقابل واثر بوته تراكم تاثير تحت بالل در دانه تعداد
 را ما مطالعه نتايج كه نگرفت قرار كاشت نسبت و تراكم
 كشت در بالل در دانه تعداد بيشترين .كندمي تاييد

 ذرت مخلوط كشت تيمار در آن كمترين و ذرت خالص

 آمد بدست بلبلي چشم لوبيا  صددر 75 + درصد 25
 درصد 25 مخلوط تيمار در كه آنجايي از .)3(جدول
 لوبيا تراكم افزايش با بلبلي چشم لوبيا درصد 75 ذرت+

 كاهش آن تبع به و ذرت اي تغذيه فضاي كاهش علت به
   درصد (بالل)، زايشي بخش به آسميالت انتقال و توليد

 رديف در دانه دادتع آن بالنتيجه و افزايش بالل كچلي
 در دانه تعداد از عوامل اين اثر در لذا بود يافته كاهش
 )1389( همكاران و ويانسمو است. شده كاسته نيز بالل
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 كه كردند اعالم آفتابگردان با ذرت مخلوط كشت در نيز
 دانه تعداد مخلوط كشت در ذرت كاشت نسبت كاهش با

 بيشترين چنانكه يافت كاهش داري معني طور به بالل در
 تعداد كمترين و ذرت خالص كشت در بالل در دانه تعداد

 درصد 75 + ذرت درصد 25 مخلوط تيمار در آن
 درصد 25 مخلوط كشت تيمار در آمد. بدست آفتابگردان

 گونه بين رقابت افزايش بلبلي، چشم لوبيا درصد 75 + ذرت

 لوبيا، تراكم افزايش اثر در محيطي منابع جذب براي اي
 ميزان كاهش آن تبع به و منابع اين جذب اهشك سبب
 علت به لذا ميگردد ذرت گياه در پرورده مواد توليد

 مواد تخصيص ميزان ،گياه در پرورده مواد محدوديت
 بالل رشد آن اثر در و شده كمتر بالل هر به پرورده

 تعداد  بالنتيجه و شده كاسته آن طول از و يافته كاهش
 است. يافته كاهش بالل در انهد تعداد و رديف در دانه

 مخلوط كشت در نيز )1390( همكاران و  چيانه رضايي

 هاي تيمار در بالل در دانه تعداد كاهش علت باقال و ذرت
 بالل طول كاهش را خالص كشت به نسبت مخلوط كشت

 اعالم گياه اين با رقابت و باقال تراكم افزايش نتيجه در
 .كرد

  
    دانه صد وزن

 با كه داد نشان )3 (جدول ها ميانگين مقايسه نتايج                   
 دار معني طور به دانه صد وزن ذرت، تراكم افزايش

 در دانه صد وزن مقدار بيشترين بطوريكه يافت. كاهش
 در آن مقدار كمترين و هكتار در بوته هزار 55 تراكم
 ريكگ و بن آمد. بدست هكتار در بوته هزار 85 تراكم

 كامل بستگي دانه، وزن افزايش كه داشتند ظهارا )2000(
 هاي تراكم در دارد. بوته تراكم و گياهي انداز سايه به

 تبديل سبب بوته، در باالتر هاي برگ اندازي سايه زياد،
 جهت دانه براي رقيب يك به تر پايين هاي برگ شدن

 وزن كاهش آن متعاقب كه گشته ها كربوهيدرات مصرف
 در )1386( سرمدنيا و كوچكي .گيرد مي صورت دانه

 جو و گندم دانه  وزن كه كردند گزارش خود تحقيقات
 يافته كاهش درصد 30تا 20حدود اندازي سايه اثر در

 هاي تراكم در دانه 100 وزن كاهش داليل از يكي است.

 چنانچه باشد. گياهي درون رقابت افزايش تواند مي  باال
 گياهي درون قابتر افزايش دليل به  تراكم افزايش با

 آسميالت تخصيص ميزان پرورده،  مواد دريافت براي
 دانه وزن از بالنتيجه و يافته كاهش دانه به انتقال براي
 اظهار )1390( همكاران و لقب مظاهري است. شده كاسته
 رقابت كاهش علت به پايين هاي تراكم در كه داشتند
 دانه به هگيا هاي اندام از كافي غذايي مواد گياهي، درون

 ها دانه وزن افزايش موجب نهايت در كه يابد مي انتقال ها
 به توجه با گردد. مي باالتر هاي تراكم  به نسبت گياه در

 در ذرت دانه صد وزن كمترين ها ميانگين مقايسه نتيجه
 كشت تيمار با كه شد مشاهده ذرت خالص كشت تيمار

 بلبلي چشم لوبيا درصد 25 + ذرت درصد 75 مخلوط
 صد وزن مقدار بيشترين و نداشت داري معني اختالف

 درصد 50 + ذرت درصد 50 مخلوط كشت تيمار در دانه
 كشت تيمار  با كه گرديد حاصل بلبلي چشم لوبيا

 از بلبلي  چشم لوبيا درصد 75 + ذرت درصد  25 مخلوط
 تراكم افزايش با نداشت. داري معني تفاوت آماري نظر
 75 مخلوط و ذرت خالص كشت هاي تيمار در ذرت

 سايه علت به بلبلي چشم لوبيا درصد 25 + ذرت درصد

 داراي تر پائين هاي برگ ذرت باالتر هاي برگ اندازي
 شرايطي چنين در .باشد مي فتوسنتز از بيشتر تنفس
 رشد و تنفس صرف بيشتر گياه در فتوسنتزي مواد

 انتقال ميزان كاهش علت به لذا شود، مي گياه رويشي

 به نسبت ها تيمار اين در دانه صد وزن دانه به يالتآسم

 )2007( همكاران و زعفريان يابد. مي كاهش تيمارها ساير
 با كه كردند گزارش سويا با ذرت مخلوط كشت در نيز

 صد وزن مخلوط كشت در ذرت كاشت نسبت افزايش
 چنانكه يابد مي كاهش داري معني طور به ذرت دانه

 و ذرت خالص كشت در انهد صد وزن مقدار كمترين
 درصد 25 مخلوط كشت تيمار در آن مقدار بيشترين

 گزارشات به توجه با آمد. بدست سويا درصد 75 + ذرت
 )2007( همكاران و سينگر و )1999همكاران( و هان كاي
 كشت تيمارهاي باالي برگ سطح شاخص بر مبني

 داليل از يكي توان مي خالص كشت به نسبت مخلوط
 به نسبت مخلوط كشت در ذرت دانه صد نوز افزايش
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 كشت در باال برگ سطح شاخص را خالص كشت
 در برگ سطح شاخص بودن باال كرد. عنوان مخلوط

 پر دوره طول افزايش علت به مخلوط كشت تيمارهاي
 فتوسنتزي مواد ميزان افزايش سبب دانه، موثر شدن
 گياه در دانه وزن افزايش بالنتيجه و دانه به يافته انتقال
 با ذرت مخلوط كشت در )1389( پور حسين شود. مي

 كشت در ذرت دانه صد وزن كه كرد گزارش سبز لوبيا
 است. يافته افزايش خالص كشت به نسبت مخلوط
 كشت در نيز )1390( همكاران و اصل زاده نصراله
 رسيدند مشابهي نتايج به چيتي لوبيا و ذرت مخلوط
 تيمار در را ذرت دانه صد وزن بيشترين نيز ايشان
 چيتي لوبيا درصد 50 + ذرت درصد 50 مخلوط كشت
 دانه صد وزن كاهش آزمايش اين در آوردند. بدست
 تعداد بيشترين از ناشي تواند مي خالص كشت در ذرت
 اين در اي گونه بين رقابت كاهش اثر در بالل در دانه
 به ذرت خالص كشت تيمار در كه آنجايي از باشد. تيمار
 بالل در دانه تعداد اي، گونه بين رقابت كاهش دليل

 مواد دريافت براي دانه هر سهم لذا بود يافته افزايش
 وزن آن متعاقب و دانه هر وزن و شده كم فتوسنتزي

                      است. يافته كاهش دانه صد

  
 ذرت دانه عملكرد

 در كه داد نشان )3(جدول ها ميانگين مقايسه نتايج       
 عملكرد مقدار بيشترين هكتار در بوته هزار  85   راكمت

 مقدار كمترين هكتار در بوته هزار 55 تراكم در و دانه
 ذرت دانه عملكرد ذرت تراكم افزايش با آمد. بدست آن

 بين داري معني اختالف آماري نظر از اما يافت افزايش
 وجود هكتار در بوته هزار 70 و هزار 85 هاي تراكم

 عليرغم باال هاي تراكم در دانه عملكرد يشترينب نداشت.
 تك در دانه وزن كمترين و بالل در دانه تعداد كمترين

 سطح واحد در بيشتر بوته تعداد از ناشي تواند مي بوته
 باال هاي تراكم در چه چنان باشد. پايين تراكم به نسبت

 افزايش علت به سطح واحد در بوته تعداد افزايش با
 كاهش سطح، واحد در دانه تعداد افزايش و بالل تعداد

 بالل در دانه تعداد كاهش از ناشي بوته تك دانه عملكرد

 بالنتيجه و گشته جبران بوته تك در دانه وزن كاهش و
 و الك است. يافته افزايش سطح واحد در دانه عملكرد
 تراكم مختلف سطوح تاثير بررسي با )2006( همكاران
 گزارش ذرت عملكرد جزايا و عملكرد روي بر گياهي
 واحد در دانه عملكرد گياهي تراكم افزايش با كه كردند
 علت نيز ايشان يافت. افزايش داري معني طور به سطح

 كاهش وجود با را باال هاي تراكم در دانه عملكرد افزايش
 در بالل تعداد افزايش بالل، در دانه تعداد و دانه وزن
 و جوادي مايشاتآز نتايج كردند. عنوان سطح واحد

 تاثير گياهي تراكم افزايش كه داد نشان )1386( همكاران
 تراكم افزايش با چه چنان دارد دانه عملكرد بر مثبتي
 هاي تراكم به نسبت درصد 26/37 دانه عملكرد گياهي
 عدم دليل به پايين هاي تراكم در يافت. افزايش پايين
 در دانه عدادت و بوته(گرم) تك عملكرد ها، بوته بين رقابت
 كاهش نتوانست ها افزايش اين ولي يافت افزايش بوته

 نمايد. جبران را گياه تعداد كمبود از ناشي عملكرد
 سبب سطح واحد در دانه تعداد بودن كم ديگر بعبارت

 صورت استفاده حداكثر توليد پتانسيل از كه شود مي
 خود آزمايشات در نيز )2014( مقدم و دروگر نپذيرد.
 كاهش عالرغم گياهي تراكم افزايش با كه كردند اعالم
 سطح واحد در بوته تعداد افزايش علت به دانه وزن

 عدم يافت. افزايش سطح واحد در دانه عملكرد
 مختلف هاي نسبت از ذرت دانه عملكرد تاثيرپذيري

 و تراكم متقابل اثر و بلبلي چشم لوبيا و ذرت كاشت
 قدرت بودن ضعيف از ناشي تواند مي كاشت نسبت
 باشد. مخلوط كشت در ذرت به نسبت لوبيا رقابتي

 و لوبيا با ذرت مخلوط كشت در )1383( بيدختي رضوان
 ذرت مخلوط كشت )در1390( همكاران و چيانه رضايي

 تحت ذرت دانه عملكرد كه كردند گزارش نيز باقال با
 قرار مخلوط كشت در كاشت مختلف هاي نسبت تاثير

   .نگرفت
  

   يولوژيكب عملكرد
 به ذرت بيولوژيك عملكرد ذرت، تراكم افزايش با       
 بيشترين كه طوري به يافت. افزايش دار معني طور
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 در بوته هزار 85 تراكم در بيولوژيك عملكرد مقدار
 در بوته هزار 55     تراكم در آن مقدار كمترين و هكتار

 و )1966( همكاران و لس شيب ).3 (جدول شد حاصل هكتار
 ماده توليد داشتند اظهار )1988( گاردنر و يتوكاگوت

 تشعشع  جذب با مستقيمي رابطه زراعي گياهان در خشك
 مي كانوپي ساختمان تاثير تحت كه دارد خورشيدي

 گياه يك كانوپي ساختار در چه هر بطوريكه باشد.
 و برگ دوام و توسعه سرعت تر، عمودي ها برگ آرايش

 جذب ميزان باشد باال برگ سطح شاخص بخصوص
 نوبه به امر اين كه يافته افزايش گياه كانوپي در نور
 ميزان افزايش بالنتيجه و فتوسنتز افزايش به منجر خود
 گرفتن نظر در با شود. مي گياه در خشك ماده توليد
 مختلف محققان گزارشات به توجه با نيز و مذكور مطالب
 باال بر مبني )1384 فتحي و 1999 همكاران و نها (كاي
 باال هاي تراكم در نور جذب و برگ سطح شاخص بودن
 عملكرد افزايش توان مي پايين هاي تراكم به نسبت

 شاخص از ناشي را باال هاي تراكم در ذرت بيولوژيك

 ميزان افزايش بالنتيجه و بيشتر نور جذب و برگ سطح
 نور جذب و برگ حسط شاخص كرد. عنوان فتوسنتز
 توليد افزايش علت به باال، هاي تراكم در بيشتر

 آسميالت انتقال ميزان افزايش به منجر گياه در آسميالت
 در بيولوژيك عملكرد افزايش بالنتيجه و مخزن به منبع از

 شاخص پايين، هاي تراكم در صورتيكه در شود. مي گياه
 و شدت كاهش علت به كمتر نور جذب و برگ سطح
 تجمع و انتقال ميزان كاهش به منجر فتوسنتز ميزان
 در بيولوژيك عملكرد كاهش بالنتيجه و اي ذخيره مواد
 همكاران و دزفولي هاشمي )،2001( راجا  شود. مي گياه

 مشابهي هاي گزارش خود تحقيقات طي نيز )1380(
 خود تحقيقات طي )1967كرودر( و روتگر نمودند. ارائه

 6 افزايش به منجر گياهي تراكم ايشافز كه كردند گزارش
 پايين هاي تراكم به نسبت بيولوژيك عملكرد درصدي

 و دريافت كاهش علت به پايين هاي تراكم در گرديد.
 توليد كاهش بالنتيجه و فتوسنتزي فعال تشعشعات جذب
 هاي بافت توسعه و رشد به قادر گياهان پرورده مواد
 بيولوژيك ملكردع شرايطي چنين در لذا باشند نمي خود

 عملكرد افزايش داليل    از يكي يابد. مي كاهش گياهان در
 تعداد افزايش تواند مي باال هاي تراكم در ذرت بيولوژيك

 و فر دانايي گزارش به بنا باشد. سطح واحد در بوته
 خشك ماده بوته، تراكم افزايش با )1380( همكاران
 يابد. يم   افزايش مخلوط كشت و كشتي تك در توليدي

 به سطح  واحد در بوته تعداد بودن باال آنها عقيده به

 مناسبي ميكروكليماي اي، علوفه گياهان مورد در ويژه
 منجر كل خشك ماده عملكرد افزايش به و آورده بوجود

 گياهي تراكم تاثير بررسي )با1377مظاهري( شود. مي
 تراكم افزايش    كرد گزارش لوبيا با ذرت مخلوط كشت بر
 ذرت بيولوژيك عملكرد دار معني افزايش به منجر ياهيگ
 شد. پائين هاي تراكم به نسبت درصد 8  مقدار به

 در گياه تعداد بودن كم داشت اظهار )1381( كهراريان
 حداكثر توليد پتانسيل از كه شود مي سبب سطح واحد

 كاهش محصول رشد سرعت و نيامده عمل به استفاده
   يابد.

 بين كه داد نشان )3(جدول ها ميانگين ايسهمق نتايج       
 لوبيا درصد 50 + ذرت درصد 50  مخلوط كشت تيمار

 كشت و مخلوط كشت تيمارهاي ساير با بلبلي چشم
 عملكرد نظر از داري معني اختالف ذرت خالص

 ذرت بيولوژيك عملكرد بيشترين داشت. وجود بيولوژيك
 + رتذ درصد 50 مخلوط كشت تيمار در سطح واحد در
 تيمار در آن مقدار كمترين و بلبلي چشم لوبيا درصد 50

 بين آماري نظر از ولي آمد بدست ذرت خالص كشت
 75 مخلوط كشت تيمار با ذرت خالص كشت تيمار
 كشت تيمار و بلبلي چشم لوبيا درصد 25 + ذرت درصد
 بلبلي چشم لوبيا درصد 75 + ذرت درصد 25 مخلوط
  ، )1389( منصوري ت.نداش وجود داري معني تفاوت
 ترتيب به )1380( همكاران و فر دانايي و )1389( پور حسين

 – ذرت و سبز لوبيا -ذرت سويا، -ذرت مخلوط كشت در

 كشت در ذرت بيولوژيك عملكرد كه كردند گزارش سويا
 خالص كشت با مقايسه در داري معني طور به مخلوط

 در نيز )1388( همكاران و كوچكي يافت. افزايش آن
 عملكرد كردند اعالم لوبيا و ذرت مخلوط كشت

 داري معني طور به مخلوط كشت در ذرت بيولوژيك
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 كشت تيمار در آن مقدار بيشترين بطوريكه يافت، افزايش
 )1381( قائمي آمد. بدست لوبيا %50+ ذرت %50 مخلوط

 ماده توليد داشتند اظهار )2001( همكاران و تسوبو و
 مقدار به بستگي مخلوط و خالص هاي كشت در خشك
 به خود نوبه به نيز نور جذب و دارد شده جذب نور

 سطح شاخص و كانوپي به كرده برخورد تشعشع ميزان
 تحقيقات طي )2007( همكاران و سينگر دارد. بستگي برگ
 كشت در گياهان برگ سطح شاخص داشتند اظهار خود

 بودن باال و بوده باال خالص كشت به نسبت مخلوط
 نور از بهينه استفاده به منجر برگ سطح شاخص
 شود. مي محصول عملكرد افزايش و كانوپي دريافتي

 در نيز )1383( بيدختي رضوان و )2011( همكاران و سليم
 هاي گزارش لوبيا مانند هايي لگوم با ذرت مخلوط كشت

 مخلوط كشت تيمارهاي در اگرچه دادند. ارائه مشابهي
 ولي دارد وجود لوبيا و تذر بين اي گونه برون رقابت
 درون رقابت تاثير تحت بيشتر بيولوژيك عملكرد چون

 علت به مخلوط كشت تيمارهاي در لذا است اي گونه
 گونه برون رقابت به نسبت اي گونه درون رقابت كاهش

 تيمار در حاليكه در يافته افزايش بيولوژيك عملكرد اي
 اي گونه درون رقابت افزايش علت به خالص كشت

 همكاران و حسيني است. يافته كاهش بيولوژيك عملكرد
 بيولوژيك عملكرد افزايش علت خود تحقيقات طي )2003(

 به  را خالص كشت به نسبت مخلوط كشت در گياهان
 گونه برون رقابت به نسبت اي گونه درون رقابت كاهش

          .دادند  نسبت  مخلوط كشت در اي
  

   برداشت شاخص
 تيمار در ذرت برداشت شاخص مقدار بيشترين      

1R2D  خالص كشت و هكتار در بوته هزار 70 (تراكم 
 داري معني اختالف آماري نظر از كه شد  حاصل ذرت)

 كشت و هكتار در بوته هزار 55 (تراكم 1R1D تيمار با
 شاخص مقدار كمترين همچنين نداشت. ذرت) خالص

 در بوته هزار 55 تراكم ( 2R1D تيمار در ذرت برداشت
  25  درصد ذرت + 75 مخلوط كشت تيمار و هكتار

 تيمارهاي با كه آمد بدست ) بلبلي چشم درصد لوبيا

3R2D 1 وR3D 1 (شكل نداشت داري معني تفاوت.( 
 تراكم در برداشت شاخص ذرت تراكم افزايش با اگرچه

 ميزان تراكم بيشتر افزايش با اما يافت. افزايش متوسط
 در بوته  85000باالتر( هاي تراكم در يافت. كاهش آن

 كل خشك ماده و بوته ارتفاع افزايش به توجه با هكتار)
 زايشي به نسبت رويشي رشد افزايش علت به گياه در

 )2009( رفيعي و شاكرمي يافت. كاهش برداشت شاخص
 ارتفاع افزايش با داشتند اظهار خود تحقيقات طي نيز
 رشداي باال، ه در تراكم بيولوژيك عملكرد و گياه

 از بالنتيجه و يافته افزايش زايشي به نسبت رويشي
 پايين هاي تراكم به نسبت برداشت شاخص ميزان

 شاخص هرچند باال گياهي تراكم در .كاسته شده است
 به ولي يابد مي افزايش خشك ماده عملكرد و برگ سطح
 با برداشت شاخص گياهي درون رقابت افزايش دليل
 (گري يابد مي كاهش بيولوژيك عملكرد در دانه سهم افت

 همكاران و نادري آزمايش نتايج ).1991 همكاران و بيلج
 برداشت         شاخص مقدار بيشترين كه داد نشان )1389(

 و )هكتار در بوته هزار  80(  متوسط تراكم    در ذرت
 در بوته   هزار 120( تراكم ترين باال در آن مقدار كمترين

 دارد. مطابقت تحقيق اين نتايج با كه مدآ بدست )هكتار

 باالتر هاي تراكم در برداشت شاخص كاهش علت
 باال هاي تراكم در كه است گياهان بين رقابت افزايش
 بدليل باال خشك ماده و برگ سطح شاخص عليرغم
 عقيمي درصد افزايش نتيجه در و ها بوته بين رقابت
 به دانه سبتن  ذرت  افشاني گرده در اختالل و ها بالل
   ).1389 همكاران و (نادري يابد مي كاهش خشك ماده
 كشت تيمار در برداشت شاخص مقدار بيشترين      

 تعداد ( عملكرد اجزاي افزايش به ميتوان را ذرت خالص
 در سطح) واحد در بالل در دانه رديف، در دانه رديف،

 به دانه نسبت افزايش باعث كه داد نسبت تيمار اين
 براشت شاخص افزايش آن متعاقب و بيولوژيك عملكرد

 )1391( همكاران و سيدي .است شده خالص كشت در
 كشت تيمارهاي در دادند. ارائه مشابهي هاي گزارش
 جذب و برگ سطح شاخص افزايش با اگرچه مخلوط

   عملكرد    آن  تبع  به  و  آسميالت  توليد  ميزان   نور،
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  مختلفو نسبت كاشت  هاتراكم در شاخص برداشت ذرت  -1شكل 

 
 اي گونه بين رقابت دليل به ولي يافت افزايش بيولوژيك

 براي يافته اختصاص آسميالت ميزان مخلوط، كشت در
 مي كاهش رويشي اندامهاي به نسبت زايشي هاي اندام
 خشك ماده به دانه نسبت شرايطي درچنين لذا يابد،
 مي كاهش برداشت شاخص وبالنتيجه افتهي تقليل
 مخلوط كشت در نيز )1390( همكاران و وش فرحيابد.
 به سويا با ذرت مخلوط كشت همچنين و لوبيا با ذرت
 شاخص كاهش علت نيز ايشان رسيدند مشابهي نتايج

 را خالص كشت به نسبت مخلوط كشت در برداشت
  كردند. عنوان مخلوط كشت در اي گونه بين رقابت

  
   زمين برابري سبتن

 در نياز مورد زمين مقدار بيانگر شاخص اين       
 توليد براي هكتار) حسب (بر كشتي تك زراعت

 است هكتار يك در مخلوط زراعت معادل محصولي

 نسبت مخلوط كشت تيمارهاي همه در ).1377 (مظاهري
 و مزيت دهنده نشان كه است يك از بيشتر زمين برابري
  كشتي تك به نسبت گياه دو اين وطمخل كشت كارايي

 4 جدول در كه طوري همان آزمايش اين در باشد. مي
  LER مقدار تراكم افزايش با است شده مشخص
 تيمار در LER مقدار بيشترين چنانچه يافت افزايش

)3R3D( 50 + ذرت درصد 50كاشت نسبت و باال تراكم 
 مقدار كمترين و )17/2( مقدار به بلبلي چشم لوبيا درصد

LER 4( تيمار درR1D( 25 كاشت نسبت و پايين تراكم 
 مقدار به بلبلي چشم لوبيا درصد 75 + ذرت درصد

 زمين برابري نسبت اينكه به توجه با شد. حاصل )68/1(
 مخلوط كشت سودمندي لذا باشد مي   68/1 و 17/2 بين
 است. خالص كشت از بيشتر /.68 و 17/1گونه دو اين

 و خالص كشت به نسبت  وطمخل كشت سودمندي
 از ناشي تواند مي )3R3D(تيمار در LER مقدار بيشترين
 و ويست باشد. باال نور جذب و برگ سطح شاخص
 عملكرد سودمندي خود تحقيقات طي نيز )1992( گريفت
 نور از مناسب برداري بهره به را مخلوط كشت در ذرت

 زا مشابه تحقيقات از بسياري در دادند. نسبت خورشيد
 همكاران و فر (دانايي سويا – ذرت مخلوط كشت قبيل

 لوبيا - ذرت و )1389 پور سبز(حسين لوبيا -ذرت )،1380

 كه است شده گزارش )2001 همكاران و نينا( بلبلي چشم
 است داشته ارجحيت كشتي تك بر همواره مخلوط كشت

 برابري نسبت شده ذكر هاي آزمايش در كه طوري به
 پور حسين است. بوده يك از بيشتر همواره زمين

 مخلوط كشت در گياهي تراكم تاثير بررسي با )1389(
 تراكم افزايش با كرد گزارش سبز لوبيا با سيلويي ذرت

 مقدار بيشترين چنانچه يافت افزايش LER مقدار گياهي
LER درصد  50 مخلوط كشت تيمار و باال تراكم از 
 اين نتايج اب كه آمد. بدست سبز لوبيا درصد  50 + ذرت

 پورتقي و )1382( نوري طايفه دارد. مطابقت تحقيق

۴۶۵/۵ LSD =    
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 لوبيا - ذرت مخلوط كشت در ترتيب به نيز )1382(
 را LER مقدار بيشترين چيتي لوبيا - ذرت و بلبلي چشم

 بيدختي رضوان آوردند. بدست گياهي تراكم باالترين از

 اعالم لوبيا – ذرت مخلوط كشت بررسي با نيز )1383(
 ارجحيت كشتي تك بر همواره مخلوط كشت هك كرد
 يك از بيشتر همواره زمين برابري نسبت چنانچه دارد

 بودن بيشتر به را امر اين علت نيز ايشان آمد بدست
 مقايسه در مخلوط هاي تيمار در كل برگ سطح شاخص

 و نور جذب افزايش خود كه داد نسبت خالص كشت با
 باقري داشت. همراه به را تيمارها  اين در  عملكرد افزايش

 داشتند اظهار خود آزمايشات طي نيز )1391( همكاران و

 ماده و برگ سطح شاخص براساس زمين برابري نسبت
 نشان مخلوط تيمارهاي اكثر در يك از باالتر خشك

   باشد. مي كشتي تك بر مخلوط كشت برتري دهنده

  مخلوط كشت  در   خود   تحقيقات  طي )1377( مظاهري
 مالحظه زمين برابري نسبت محاسبه با لوبيا و تذر

 %16 حدود مخلوط كشت خشك ماده محصول كه نمود
 )1388( همكاران و كوچكي بود. خالص كشت از بيشتر

 جايگزيني روش به لوبيا و ذرت مخلوط كشت در نيز

 دو هر از برابر كاشت نسبت در را LER مقدار بيشترين
 لوبيا درصد 50 + تذر درصد 50 مخلوط تيمار در گياه

 گياهي تراكم كاهش با آزمايش اين در   آوردند. بدست
 مخلوط كشت در بلبلي چشم لوبيا كاشت نسبت افزايش و

 در آن مقدار كمترين چنانچه .يافت كاهش LER مقدار
 بلبلي چشم لوبيا درصد  75 + ذرت درصد 25 مخلوط تيمار

 متراك( )4R1D(تيمار در LERمقدار كاهش شد. حاصل
 لوبيا درصد 75 + ذرت درصد 25 كاشت نسبت و پايين

 از ناشي تواند مي تيمارها ساير به نسبت بلبلي) چشم
 تراكم در نور جذب كاهش و برگ سطح شاخص كاهش
 اثر در ذرت اي تغذيه فضاي كاهش همچنين و پايين

 مخلوط تيمار در بلبلي  چشم لوبيا كاشت نسبت افزايش
 باشد بلبلي چشم وبيال درصد 75 + ذرت درصد 25

 كشت در )1389( پور حسين آزمايشات نتايج .)4(جدول
 نسبت كاهش با كه داد نشان سبز لوبيا با ذرت مخلوط
 در سبز لوبيا كاشت نسبت بيشتر افزايش و ذرت كاشت

 كمترين چنانكه .يافت كاهش  LER مقدار مخلوط كشت
 درصد  75 + ذرت درصد 25 مخلوط تيمار از  LER مقدار
 25 كاشت نسبت در LER كاهش گرديد. حاصل سبز لوبيا

 بر عالوه بلبلي چشم لوبيا درصد 75 + ذرت درصد
 افزايش از ناشي تواند مي همچنين شده ذكر عوامل
 لوبيا كاشت نسبت افزايش نتيجه در اي گونه بين رقابت
  باشد. تيمار اين در بلبلي چشم

  
    (RVT) نسبي ارزش مجموع

  مقدار اگر باشد. مي يك برابر RVT رانيبح ميزان       
RVT از مخلوط كشت باشد، يك از بيشتر آمده بدست 
 شاخص اين ميزان اگر و بود خواهد برخوردار مزيت
 بايد شود. مي داده ترجيح كشتي تك باشد يك از كمتر
 آنگاه باشد يك از كمتر  LERمقدار اگر كه داشت توجه

 در ).1989 (واندرمير دبو نخواهد نيازي   RVT محاسبه به
 تركيبات كليه در شده محاسبه  RVTمقدار آزمايش، اين

 دهنده نشان كه بود يك از باالتر مخلوط كشت تيماري
 خالص كشت به نسبت مخلوط كشت اقتصادي سودمندي

 برابر شده محاسبه RVTمقدار بيشترين است. گونه دو
 شتكا نسبت و باال تراكم 3R3(D( تيمار به مربوط 86/1

 و باشد مي بلبلي چشم لوبيا درصد 50 + ذرت درصد 50
  4R1(D(تيمار به مربوط شاخص اين مقدار كمترين
  درصد 75 + ذرت درصد 25 كاشت نسبت و پايين تراكم
  باشد.مي 41/1 برابر بلبلي  چشم  لوبيا
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  مختلف هاي تراكم در شده سبهمحا نسبي ارزش مجموع و زمين برابري نسبت هاي شاخص -4 جدول

  كاشت نسبت  بوته تراكم
   برابري نسبت

  زمين       
LER 

     ارزش مجموع
  نسبي     

RVT  
  41/1        86/1          بلبلي چشم لوبيا درصد75+ذرتدرصد25 بوته150000بلبليچشم لوبيا + بوته 55000ذرت
  52/1              78/1           بلبلي چشم لوبيا درصد50+ذرتدرصد50 بوته150000لبليبچشم لوبيا + بوته 55000ذرت
  42/1              96/1           بلبلي چشم لوبيا درصد25+ذرتدرصد75 بوته150000بلبليچشم لوبيا + بوته 55000ذرت

      
  63/1          00/2       بلبلي چشم لوبيا درصد75+ذرتدرصد25   بوته000020بلبليچشم لوبيا + بوته 70000ذرت
  56/1          93/1      بلبلي چشم لوبيا درصد50+ذرتدرصد50   بوته200000بلبليچشم لوبيا + بوته 70000ذرت
  60/1             95/1           بلبلي چشم لوبيا درصد25+تذردرصد75   بوته200000بلبليچشم لوبيا + بوته 70000ذرت

      
  70/1          97/1            بلبلي چشم لوبيا درصد75+ذرتدرصد25   بوته250000بلبليچشم لوبيا + بوته 85000ذرت
  86/1              17/2           بلبلي چشم لوبيا درصد50+ذرتدرصد50   بوته250000بلبليچشم لوبيا + بوته 85000ذرت
  75/1              07/2           بلبلي چشم لوبيا درصد25+ذرتدرصد75   بوته250000بلبليچشم لوبيا + بوته 85000ذرت

  
             دهنده نشان 3R3(D( تيمار در RVT مقدار بيشترين

 تركيبات ساير به نسبت اقتصادي سودمندي بيشترين
 افزايش درصد 86 حدود در كه      بود مخلوط كشت تيماري
 بود دارا خالص كشت به نسبت را ناخالص درآمد
 مخلوط كشت در )1390( همكاران و وش فرح ).4(جدول
 سويا با ذرت مخلوط كشت همچنين و لوبيا با ذرت

 سه مخلوط تيمار از ببترتي را RVT مقدار بيشترين
 سه مخلوط تيمار و )81/1( مقدار به لوبيا و ذرت رديف
 آوردند. بدست )89/1( مقدار به سويا و ذرت رديف
 لوبيا و ذرت مخلوط كشت با نيز )1382( نوري طايفه

 مخلوط هاي كشت كليه در كه كرد عنوان بلبلي چشم
 RVT مقدار باالترين و است يك از بيشتر RVT مقدار
  آمد. بدست 34/1 ميزان به و گياه دو باالي تراكم در

 و ذرت مخلوط كشت ارزيابي با )1389( پور حسين
 روش به كاشت مختلف هاي تراكم در سبز لوبيا

 تيمار در RVT مقدار كمترين داشت اظهار جايگزيني
 سبز لوبيا %75 + ذرت %25 مخلوط تيمار و پايين تراكم

 تيمار و باال تراكم زا RVT مقدار بيشترين و )07/2(
 آمد بدست )61/2( سبز لوبيا %50+ ذرت %50 مخلوط
 را باال تراكم در محيطي منابع از بهتر استفاده ايشان
 همكاران و چيانه فتوحي كرد. عنوان RVTافزايش علت

 كردند اعالم قرمز لوبيا و ذرت مخلوط كشت با )1391(
 تربيش RVT مقدار مخلوط كشت تيمارهاي كليه در كه
 62 حدود در آن مقدار بيشترين چنانكه شد يك از

 خالص كشت به نسبت را ناخالص درآمد افزايش درصد
  تيمار در RVT مقدار كمترين آزمايش اين در بود. دارا

)4R1(Dذرت درصد 25 كاشت ونسبت پايين تراكم + 
 ارزش دهنده نشان بلبلي  چشم  لوبيا   درصد  75

 ساير با مقايسه در لوطمخ تيمار اين كمتر اقتصادي
 RVT كاهش علت .)4 (جدول باشد مي مخلوط تيمارهاي

 شاخص كاهش از ناشي تواند مي نيز 4R1D تيمار در
 نسبت  پايين  تراكم در نور  جذب كاهش و برگ سطح

 ناشي اي گونه بين رقابت افزايش همچنين و باال تراكم به
 رتذ درصد 25 تيمار در لوبيا كاشت نسبت افزايش از
 توليد كاهش بالنتيجه و بلبلي چشم لوبيا  درصد 75 +

  باشد تيمار اين در اقتصادي درآمد و عملكرد

 اظهار توان مي آمده بدست نتايج اساس بر
 عالوه بلبلي چشم لوبيا با ذرت مخلوط كشت كه داشت

 در تواند مي كشاورزي اكوسيستم در تنوع ايجاد بر
 استفاده النتيجهب و اقتصادي درآمد و توليد افزايش
 اي مالحظه قابل بطور كشاورزي هاي زمين از بهينه
  .باشد موثر
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  استفاده مورد منابع

 اهواز. چمران شهيد دانشگاه انتشارات .كشاورزي هاي نظام بوم اكولوژي .1386 ا، بند آينه

 گاوزبان و رويشي ريحان سويا، رشد هاي شاخص ارزيابي .1391  ،ب بيچرانلو و ع ق اسدي و، اكبرپور ف، زعفريان م،  باقري

  .1-25 ):3(19 ،گياهي توليد هاي پژوهش مجله مخلوط. كشت مختلف هاينسبت در اروپايي

   شيراز. دانشگاه انتشارات حبوبات. .1378 ع، باقري  و  م پارسا

   تبريز. دانشگاه كشاورزي دانشكده زراعت، ارشد كارشناسي نامه پايان لوبيا. و ذرت مخلوط كشت .1382ن، پورتقي

 زراعت، ارشد كارشناسي نامه پايان سويا. و ذرت مخلوط كشت در عملكرد اجزاي و عملكرد رقابت، بررسي 1378 ع، پيرزاد
  تبريز. دانشگاه كشاورزي دانشكده

 مجدد انتقال درصد و كلروفيل ميزان زراعي، صفات بر بوته تراكم تأثير .1386ع، نصرآباد آذري و ح م محصل راشد ح، جوادي  
  .271- 279 ):2(5 ايران، زراعي هاي پژوهش مجله اي. دانه سورگوم رقم چهار در ساقه

   مشهد. دانشگاهي جهاد انتشارات (ترجمه). مخلوط كشت اكولوژي .1379 م، پور قلي و آ حميدي ع، نسب محمدي دباغ ع، جوانشير

 دانشكده زراعت، ارشد كارشناسي نامه پايان جايگزيني. روش به سبز لوبيا و ذرت مخلوط كشت ارزيابي .1389 آ، پورحسين
  خوي. دانشگاه كشاورزي

 برخي و دانه عملكرد بر نيتروژن مختلف سطوح و بوته هاي تراكم تاثير بررسي  .1379 ع، نسب محمدي دباغ و ن خدابنده ،آ حميدي
  .567-795 ):3(31 ايران، كشاورزي علوم مجله ذرت. هيبريد دو ظاهري هاي ويژگي

 كيفي و كمي عملكرد بر كاشت تركيبات و تراكم اثر بررسي .1380،ع سيادت و د احمدي نباتي ق، نورمحمدي ع، كاشاني ،ا فر دانايي
  .50- 53 ):2(14 سازندگي، و پژوهش مجله .اهواز هوايي و آب شرايط در اي علوفه ذرت و سويا مخلوط زراعت در علوفه

 زراعي هاي ويژگي برخي بررسي .1390 س، زاد اهري و ك گلعذاني قاسمي ر، م شكيبا ع، سبن محمدي دباغ ا، چيانه رضائي
  .1- 14 ):1(2/21 پايدار، توليد و كشاورزي دانش نشريه .)faba Vicia (.L باقال با مخلوط كشت در )L.) mays Zeaذرت

 دانشكده زراعت، ارشد كارشناسي نامه پايان لوبيا. و ذرت مخلوط در كشت مختلف هاي تركيب مقايسه .1383 ش، بيدختي رضوان
   .مشهد فردوسي دانشگاه كشاورزي

 كشت در محصول توليد و هرز هاي علف مهار امكان بررسي  .1391 ع،  م  ابوطالبيان و گ  احمدوند ،ج  ئي حمزه ،م سيدي
  .101- 114 ):3(22 پايدار، توليد و كشاورزي دانش نشريه جو. و نخود مخلوط

 دانشگاه كشاورزي دانشكده زراعت، ارشد كارشناسي نامه پايان بلبلي. چشم لوبيا و ذرت مخلوط كشت .1382 م، ينور طايفه
    .تبريز

  (هيبريد شيرين ذرت دانه عملكرد و تشعشع جذب ،نوري استهالك ضريب بر كاشت تراكم و الگو تاثير بررسي .1384 ق، فتحي
SC402(. 131- 142 :12 ي،طبيع منابع و كشاورزي علوم مجله.  

 مخلوط كشت مختلف هاي تراكم اثر .1391 ،ا چيانه رضائي و ف رضوي ا، زند ع،  نسب محمدي دباغ ع، جوانشير س، چيانه فتوحي

 .هرز هاي علف توده زيست و زراعي گونه دو عملكرد بر )vulgaris Phaseolus (.L قرمز لوبيا و )L.) mays Zea ذرت
  .131- 143 ):2(4 كشاورزي، شناسي بوم نشريه
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 مجله سويا.  -ذرت و چيتي لوبيا - ذرت نواري مخلوط كشت بررسي .1390 ،ح اميرحالجي و ف جعفري ع، رحمتي ف، وش فرح 

  .27-42 ):20(5 هرز، علفهاي و زراعي گياهان اكوفيزيولوژي پژوهشي علمي

 نامه پايان قند. چغندر كيفي و كمي عملكرد ايشافز بر موثر مورفولوژيك و فيزيولوژيك هاي شاخص بررسي  .1381 ع،  قائمي
  .مشهد فردوسي دانشگاه كشاورزي دانشكده ،دكتري

 ارشد كارشناسي نامه پايان مخلوط. كشت مختلف هاي نسبت در ذرت و آفتابگردان دانه عملكرد بررسي .1389 ز، قنبرزادگان
 خوي. دانشگاه كشاورزي دانشكده زراعت،

 نامه پايان دانشكده. رقم سفيد لوبيا عملكرد اجزاي و عملكرد بر بوته فاصله و رديف فاصله اثر بررسي .1381 ،ب كهراريان
   زابل. دانشگاه كشاورزي دانشكده ارشد، كارشناسي

   مشهد. دانشگاهي جهاد انتشارات (ترجمه). زراعي گياهان فيزيولوژي .1386 ح،  غ  سرمدنيا و ع  كوچكي

 ):2(7 ،ايران زراعي پژوهشهاي مجله ذرت. و لوبيا مخلوط كشت در توليد ارزيابي .1388 ،س نيا نجيب و ب گاني هللا  ع، كوچكي
614 -605.  

    تهران. دانشگاه انتشارات مخلوط. زراعت .1377 ،د مظاهري

 به آرماويرسكي رقم )L.) annuus Helianthusآفتابگردان عملكرد العمل عكس .1390 ،ر محمودي و س صلواتي ح، لقب مظاهري

 .63- 74:  )2(11 گياهي، توليدات آوري فن مجله كردستان. قروه ديم شرايط در كاشت تراكم و تاريخ

 مختلف هاي تاريخ در ]Merr.] (L.) max Glycine سويا و )L. mays Zea ( ذرت مخلوط كشت بررسي .1389 ا، منصوري

  .209- 216 ):1(3 زراعي، گياهان توليد الكترونيك مجله كاشت.

 كشت عملكرد بر كاشت هاي نسبت و نيتروژن سطوح اثر .1389 ،ع س محمدي سيد ،ف پور ابراهيم ،ش لرزاده ،ن س انموسوي
  .67- 82 ):8(2 ،زراعي علوم در پژوهش مجله خوزستان. شرايط در آفتابگردان و ذرت مخلوط

 به ذرت هيبريد دو عملكرد اجزاي و انهد عملكرد بر بوته تراكم و كاشت تاريخ اثر .1389 م، رفيعي و ع س سيادت ف، نادري
  .31-41 ):1(12 ايران، زراعي علوم مجله آباد. خرم در دوم كشت عنوان

 لوبيا و آفتابگردان مخلوط كشت ارزيابي  .1391 و، اصل زاده نصراله و ر وليلو ا، وليزادگان ع، چاوشقلي ع، اصل زاده نصراله

  .79- 90 ).2(22 ،پايدار توليد و كشاورزي دانش نشريه افزايشي. روش به چيتي

   اهواز. چمران شهيد دانشگاه انتشارات (غالت). اول جلد زراعت، .1386 ع،  كاشاني و  ع س  سيادت ق،  محمدي نور

 در شيرين ذرت رقم دو عملكرد پتانسيل بر كاشت تاريخ اثر .1380 ،م كميلي و ع سيادت ،خ سعيد عالمي ا، س دزفولي هاشمي

  .681- 689 :32 ،ايران كشاورزي علوم مجله .خوزستان واييه و آب شرايط
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