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 ارزن دو رقم و )Phaseolus acutifolus( تپاري کشت مخلوط لوبیا سري جایگزینی ارزیابی

)Panicum miliaceum(  علوفه  و کیفی کمی عملکردهاي  ویژگیبرخی بر  
 

 2مطلق بهاره پارسا و 3نژاد اهللا توحیدي ، عنایت2نژاد  مهدیه امیري*، 1سمیه بدخشان

 ،دانشگاه جیرفتاستادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، 2 ،ارشد اگرواکولوژي دانشگاه جیرفت دانشجوي کارشناسی1
  دانشگاه شهید باهنر کرماناستادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، 3

  11/2/1397 ؛ تاریخ پذیرش:23/8/1396تاریخ دریافت: 
 

  1چکیده
از کشـت   هاي نظامحصول پایداري تولید با نهاده کم، افزایش تنوع در جهت ثر ؤمراهکارهاي  یکی از :سابقه و هدف

سـتفاده از  منظـور افـزایش کـارآیی ا    دو یا چند گیاه در یک زمان و مکان بهها، نظام. در این استمخلوط  کشتطریق 
 داشـت.  دنبال خواهدرا به هعلوفکیفیت هاي کمی و  کشت مخلوط، بهبود ویژگیبراساس نتایج،  .شود می کشتمنابع، 

دو رقـم ارزن و علوفـه کـل حاصـل از کشـت       ، علوفـه تپـاري لوبیا علوفهکیفیت و هدف از این بررسی، تعیین کمیت 
  .استص لاین دو گیاه نسبت به کشت خا سري جایگزینی مخلوط

 در منطقه جیرفت، در سالادفی با سه تکرار کامل تص  بلوكبر پایه طرح  صورت فاکتوریل به آزمایش :ها مواد و روش
هاي  و نسبتدو رقم ارزن پیشاهنگ و باستان رکیب لوبیاتپاري و تتیمارهاي آزمایش شامل  شد. اجرا 1394-95زراعی 

 75: 25 ،باسـتان  ارزن -لوبیاتپـاري  50: 50، باسـتان  ارزن -لوبیاتپـاري  25:  75( مخلـوط جـایگزینی  کشـت  اختالط 
ي با هاي اختالط لوبیاتپار باستان و همین نسبت ارزن، کشت خالص لوبیاتپاري، کشت خالص باستان ارزن -لوبیاتپاري

طور همزمان، در تاریخ  کشت به ، بودند.ان موردنظربوته در هکتار براي گیاه 300000با تراکم یکسان  )ارزن پیشاهنگ
ل مطالعـه شـام   مـورد صـفات  ماه صـورت گرفـت.    ماه و لوبیاتپاري در تیر هفتم اردیبهشت و برداشت ارزن در خرداد

ارزن، وزن خشک برگ ارزن،  بوتهخشک لوبیاتپاري، ارتفاع  وزن برگ فرعی لوبیاتپاري، ارتفاع لوبیاتپاري، تعداد شاخه
، میزان الیاف ، عملکرد علوفه خشک ارزن، عملکرد علوفه کلتپاريوزن خشک ساقه ارزن، عملکرد علوفه خشک لوبیا

ها بـا   هنسبت برابري زمین بود. تجزیه آماري دادشاخص  نامحلول در شوینده خنثی و اسیدي، عملکرد پروتئین خام و
                درصد انجام شد.  پنج    دار              و در سطح معنی  LSD          ها به روش                 مقایسه میانگینو   SAS Ver. 12افزار نرم

جـود در مخلـوط و نسـبت    لوبیاتپاري تحت تأثیر اثرمتقابل نوع ارزن مو عملکرد علوفه خشک داد نشاننتایج  :ها یافته
نـوع رقـم   . آمد دست هارزن پیشاهنگ و باستان ب -لوبیاتپاري 50: 50از تیمار  ،گرفت و بیشترین میزان آن اختالط قرار

ر شد و بیشترین میزان آن از ارزن دا معنی کشت مخلوط بر علوفه خشک ارزنارزن موجود در ترکیب و نسبت اختالط 
آمـاري   آمد کـه از لحـاظ   دست هارزن ب -لوبیاتپاري 75:  25از نسبت اختالط  ،درصد افزایش 87/17با  رقم پیشاهنگ

                                                             
  mamiri@ujiroft.ac.irمسئول مکاتبه:*
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  ارزن باستان و به -لوبیاتپاري 50:  50نیز از تیمار  خشک کل علوفه. بیشترین نداشت 50:  50تفاوتی با نسبت اختالط 
شد که میزان عملکـرد   حاصل ،ی لوبیاتپاري و ارزن باستانکشت درصد افزایش نسبت به تک 57/87و  59/12ترتیب با 
کمتـرین الیـاف   . نداشـت داري  از لحـاظ آمـاري تفـاوت معنـی    ارزن پیشاهنگ،  -لوبیاتپاري 50: 50با تیمار  این تیمار

 هاي اسیدي و خنثی و بیشترین عملکرد پروتئین خـام در تیمارهـاي کشـت مخلـوط، دیـده شـد.      نامحلول در شوینده
 ارزن -پاريلوبیات 50:50 در مخلوط بیشتر از یک بود و بیشترین میزان آندر کلیه تیمارها ، برابري زمین نسبت شاخص
  شد. مشاهده ،162/2با میزان 

کشـتی ایـن دو     کشت مخلوط لوبیاتپاري و ارزن، نسبت به تکآمده از این مطالعه،   دست هبراساس نتایج ب :گیري نتیجه
تولید  ارزن، باالترین میزان -لوبیاتپاري 50:50دي ترکیب کل علوفه خشک تولیعملکرد که   طوري بهگیاه، برتري داشت 

بیشـتر  کشـتی ارزن،    درصد از تک 58/87کشتی لوبیاتپاري و   درصد نسبت به تک 59/12را به خود اختصاص داد که 
نظـر   بـه . نشـان داد دو گیاه کشت خالص نسبت به را  نسبت اختالطهمین برتري  برابري زمین نیز نسبتشاخص  .بود
روش مناسـبی جهـت جـایگزینی کشـت      50: 50 با نسـبت  نلوبیا تپاري و ارزکشت مخلوط دو گیاه الگوي  ،رسد می

  .باشدمی و کیفی منظور بهبود عملکرد کمی بهگیاهان خالص این 
  

  برابري زمین نسبتنسبت اختالط، ،         کشت خالص، تنوع :کلیدي هاي واژه
  

  قدمهم
کشتی   هاي تک نظام  بوم ،در بسیاري از نقاط جهان  

بـا عوارضـی    کشـاورزي رایـج   تولید غذا تحت عنوان
، حــد منــابع کشــاورزي از  بــرداري بــیش چــون بهــره

 ،کشــتی ورزي معیشــتی ســنتی چنــدجــایگزین کشــا
نظام تولیـد، منجـر    این نامطلوباثرات  ظهور. اند شده

هـاي تولیـد    نظـام   به افزایش تمایل به اسـتفاده از بـوم  
و اجـراي انـواع    کارگیري هپایدار همچون بکشاورزي 
عنـوان    بـه  کشت مخلـوط  ).28( گردیدوط کشت مخل

هاي پایدار در کشـاورزي از تولیـد دو    اي از نظام نمونه
طور همزمان و در یک قطعه زمین،  یا چند محصول به

بـرداري   با اهدافی نظیر ایجاد تعادل اکولوژیـک، بهـره  
شـکل  عملکـرد،  بیشتر از منابع، افزایش کمی و کیفی 

در بسیاري از نقاط جهان براي تولیـد   و امروزه گرفت
). 42( اسـت  واقع شـده استفاده    موردنیز وفه غذا و عل

و  همراهبه نوع گیاه  این نوع کشت، وابسته سودمندي
دهنده مخلوط از  تا گیاهان تشکیل باشد ها می نسبت آن

بع طبیعی بـا یکـدیگر   نظر نحوه و میزان استفاده از منا

ـ  وجـود   ،ت میـان گیاهـان  متفاوت بوده و حداقل رقاب
انتخـاب   صورتدر  ،عبارتی دیگر  به ).40(داشته باشد 

بـر    عـالوه توانـد   کشت مخلـوط مـی   مناسب دو گیاه،
جـذب بهتـر    افزایش قابلیت تولید گیاه زراعی موجب

، 19( شـود آب و خاك  استفاده حداکثر از منابعنور و 
2.(  

ننـد گـراس   (ما ها ان سایر تیرهکشت مخلوط گیاه  
تـرین   از مرسـوم  نیـز  با گیاهان تیره بقوالت اي) علوفه

 ،انواع کشت مخلـوط اسـت کـه از دالیـل توصـیه آن     
هـاي   ویژه در نظـام  هاي پایدار تولید غذا به توسعه نظام

 هـاي خـارجی   کاشت بر مبناي کاهش مصـرف نهـاده  
است  بیان شده ،همراه افزایش کیفیت علوفه حاصل به

ــا  ــرا در گیاه ــهزی ــه   ن علوف ــرد، ب ــایی  اي، عملک تنه
حـد مطلوبیـت علوفـه نیسـت و کیفیـت      کننـده    تعیین

ــتري دارد  ــت بیش ــه، اهمی ــان ).3، 24( علوف ــه  آنچن ک
 بـاال بـردن  افزایش کیفیت علوفه حاصل از مخلوط در 

علوفـه   گزارش شده و بر این اساسها  بازده تغذیه دام
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وینده اسـیدي کمتـر،   الیـاف شـ   اي بارا علوفهمطلوب 
ماده خشک، پروتئین خام، کربوهیـدرات  هضم  قابلیت 

محلول در آب، درصد خاکستر و نسبت برگ به ساقه 
در بررسـی کشـت    ).14(انـد   کـرده معرفـی  بیشـتري،  

لگوم، انواع و   )Sorghum bicolor( مخلوط سورگوم
 علوفه، تحت تأثیر الگوي کشـت قـرار  میزان عملکرد 

از کشت مخلوط دو گیـاه   و بیشترین میزان آن فتگر
نسـبت اخـتالط کشـت      در مطالعه .)17( دست آمدهب

رقـم گـل سـفید     )Vicia panonica( اشکم مخلوط
)Hungarian vetch(  و جـو )Hordeum vulgar( 

نسـبت   بیشترین عملکرد علوفه را محققان، رقم سهند
. )5(دنـد  کر گـزارش  گیاه درصد دو ،50: 50 اختالط

اي ماشک  وط گیاهان علوفهعملکرد علوفه خشک مخل
 )Triticale( و تریتیکاله) Lathyrus sativus( و خلر

گیاهـان  نیز برتر از کشـت خـالص هـر یـک از ایـن      
 50: 50 کشــت مخلــوط زیـرا  اي معرفــی شــد هعلوفـ 

 75: 25تریتیکالـه و   -خلر 50: 50یتیکاله، تر -ماشک
را در  تـوجهی   سـت علوفـه قابـل   تریتیکاله توان -خلر

تولیـد نمایـد    ،هـا  آن کشت مخلـوط  مختلفالگوهاي 
 عملکرد کمی و کیفی علوفـه  در بررسی محققان). 6(

 گـزارش  ماشک در زراعت مخلـوط تریتیکالـه و جـو   
در سال اول از خشک   مادهکه حداکثر عملکرد  نمودند
 در سـال زراعـی دوم از   جو و -ماشک 75: 25نسبت 
. )26( آمـد  دسـت  ه، بتریتیکاله -ماشک ،50:50نسبت 

 همچنــین در بررســی کشــت مخلــوط ارزن نوتریفیــد
)Pennisetum glaucm L.( ماشـــک زراعـــی و 
)Vigna sativa L.(در مقایسـه بـا    ، عملکرد مخلوط

ایـن   از دالیـل  کشت خالص محصوالت باالتر بود که
 اه،لگـوم همـر  ن ز بقایـاي نیتـروژ  ا غلـه گیري  امر بهره

هاي خالی و کاهش آشیانو اي  گونه  بینکاهش رقابت 
ــراي رشــد علــف  ــابع در دســترس ب هــاي هــرز و من

تاحدودي کاهش قدرت تهاجم و رقابت ایـن گیاهـان   
   ).1، 4( نسبت به کشت خالص، بیان شد

یکی از پنج  )Phaseolus acutifolus(لوبیاتپاري   
اســت کــه از  1ازئولوسفــگونـه زراعــی مهــم جــنس  

 يگرمسـیر  ترین گیاهان مناطق گرمسیر و نیمـه  قدیمی
دلیـل تحمـل     بـه گونه زراعی لوبیا،   اینباشد.  جهان می

ارزش مناطق گرمسـیر و    گرماي فراوان، از حبوبات با
دلیـل    بهارزن  .)34(شود  خشک دنیا، محسوب می  نیمه

ــودن  ــیدارا ب ــوب ا ویژگ ــاي مطل ــتم ه ــه سیس زجمل
عـدم   و کربنه، کیفیت مطلوب علوفـه  فتوسنتزي چهار

تحمـل   و نیز به واسـطه  برخورداري از ترکیبات سمی
عنوان گیـاهی مطلـوب بـراي      بهآبی و رشد سریع،   کم

خصوص در کشـت مخلـوط در     بهتولید علوفه و دانه 
 ).28( باشـد  مـی خشـک، مطـرح    نیمهمناطق خشک و 

صورت   بهاي با شیوه علمی و  شت محصوالت علوفهک
کشت مخلوط از اهمیـت خاصـی در تـأمین پایـداري     

 ).32( اسـت کشاورزي در مناطق مختلـف برخـوردار   
بنابر نتایج این تحقیقات و لزوم توجـه بـه نـوع گیـاه     
انتخابی در کشت مخلوط در هر منطقه، در این بررسی 

جهت اجراي  و لوبیاتپاريمبناي انتخاب دو گیاه ارزن 
متفـاوت، طـول دوره     ، عمـق ریشـه  این سیستم کشت

ایـن   .گیاهان بود مسیر فتوسنتزي متفاوت، رشد کوتاه
ــا هــدف  تحقیــق ــوط ب  انگیاهــبررســی کشــت مخل

برخـی صـفات کمـی، عملکـرد      برو ارزن  لوبیاتپاري
در شهرسـتان   برابـري زمـین   نسبتعلوفه و شاخص 

  .شد ، انجامجیرفت
  

  ها اد و روشمو
بـر پایـه طـرح     صـورت فاکتوریـل   به این آزمایش  

در مزرعـه نمونـه در    کامل تصادفی با سه تکرار  بلوك
کیلومتري مرکـز اسـتان    245واقع در منطقه جیرفت (

 قــهیدق 45درجــه و  57کرمـان، بــا طــول جغرافیــایی  
ــرق ــایی ش ــرض جغرافی ــه و  28ی، ع ــهیدق 40درج  ق

                                                             
1- Phaseolus 
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هاي با تابستان، ار از سطح دریمت 6/625ارتفاع  ،یشمال
 -48هاي مالیم و میانگین دمـاي  بسیار گرم و زمستان

قبـل از  شد.  اجرا 1395در سال  )،گراددرجه سانتی 0
 بـرداري  نمونـه  خاكف از نقاط مختل، آزمایشاجراي 

خصوصیات منظور تعیین  بهانجام و  تصادفیصورت  به
 ارسـال اکشناسـی  ه خآزمایشـگا به فیزیکی و شیمیایی 

شنی با   رسی  بافت خاك، لومی ،با نتایجکه مطابق  شد
 pHو زیمـنس بـر متـر     دسـی  49/1هدایت الکتریکی 

نیز بود. میزان پتاسیم و فسفر قابل دسترس  28/7 برابر
ار نیتـروژن هـم   مقـد ام و  پی پی 1/20،  7/80ترتیب    به
تیمارهـاي آزمـایش شـامل     .شـد  درصد گـزارش  9/2

لوبیاتپاري و دو رقم ارزن پیشاهنگ و باستان و  ترکیب
هاي اختالط کشت مخلوط جـایگزینی (شـامل    نسبت

 -لوبیاتپـاري  50: 50ارزن باستان،  -لوبیاتپاري 25: 75
ارزن باستان، کشـت   -لوبیاتپاري 75: 25ارزن باستان، 

خالص لوبیاتپاري، کشت خالص ارزن باستان و همین 
تپـاري بـا ارزن پیشـاهنگ)،    اهـاي اخـتالط لوبی   نسبت

انتخـاب  ، متـر  5/3×5/3 آزمایش بودند. ابعاد هر کرت
شد. هر کرت داراي شش ردیف و گیاهان بـا فاصـله   

و با تراکم  متر سانتی 50و بین ردیف  10روي ردیف 
 بوته در هکتار براي گیاهان مـوردنظر،  300000نهایی 
همزمـان   طور  بهکاشت هر دو گیاه . )38( شدندکشت 

صـورت   بـه ، 1395مـاه    هفـتم اردیبهشـت  در تاریخ و 
تـا زمـان اسـتقرار    در ابتـدا   شـد. آبیـاري   دستی انجام

م یتنظـ روز و سپس متناسب با نیاز گیاهان، هر ها  بوته
روش دستی و   هاي هرز مزرعه به . کنترل علفگردید

برداشـت علوفـه هـر یـک از     شـد.   انجامدر دو نوبت 
طـی  طور جداگانـه و   بهنیز مخلوط  گیاهان موجود در

 تیرو (برداشت ارزن)  1395 ماه خردادیک چین و در 
منظـور  بـه . شـد  انجام) تپاري(برداشت لوبیا 1395 ماه

 گیري صفات ارتفاع بوته و تعداد شـاخه فرعـی  اندازه
طـور تصـادفی انتخـاب و     به، تعداد ده بوته لوبیاتپاري

ن بـرگ و عملکـرد   سپس براي تعیـین وزن سـاقه، وز  

مربع پس از اعمال اثر علوفه، از سطحی معادل یک متر
ــه وزنو شــدند اي برداشــت حاشــیه ــر نمون ــا در ت  ه

وزن  ال تعیـین و از ترازوي دیجیتآزمایشگاه با استفاده 
 48 مـدت  بـه  هـا نمونـه  دادن  قرار پس ازها  خشک آن

ــا حــرارت  راد گــ درجــه ســانتی 80ســاعت در آون ب
زیابی مزیت کشت مخلوط نسبت براي ار .شد محاسبه

راساس ب 1برابري زمین از معیار نسبت به کشت خالص
   شد: استفاده ،)1(رابطه  یشنهادي مید و ویلیپرابطه 

  LER=YLI/YL+ YIL/YI                       )1رابطه (

در کشت مخلوط  Lعملکرد گونه  :YLI، رابطهدر این 
، در کشت خالص Lنه : عملکرد گوI ،YLبا گونه 

YIL: عملکرد گونه I  در کشت مخلوط با گونهL ،YI: 
  ، است.در کشت خالص Iعملکرد گونه 

هاي آزمایش و رسـم نمودارهـا    تجزیه آماري داده  
و  Excelو  SAS ver. 12افـزار   بـا اسـتفاده از نــرم  

درصـد، بـا   پـنج  ها در سـطح احتمـال    مقایسه میانگین
  شد. انجام ،LSDمون استفاده از آز

  
  نتایج و بحث

تأثیر کشت مخلوط لوبیاتپاري و ارزن بر برخی 
: گیاه و عملکرد علوفهصفات مورفولوژیکی دو 

 ،هاي مختلف اختالط بر ارتفاع لوبیاتپاري تأثیر نسبت
ارزن اما بین اثر تیمار نوع رقم  )≥01/0p( دار بود معنی

در  متقابل نوع رقم موجود موجود در ترکیب و اثر
داري وجود  ترکیب و نسبت اختالط، تفاوت معنی

بیشترین ارتفاع  ،براساس نتایج. )1(جدول  نداشت
 -لوبیا تپاري 50: 50لوبیاتپاري از تیمار نسبت کشت 

ارتفاع نسبت به کشت  درصد افزایش 91/15و با  ارزن
از تیمار  نیز آنمیزان کمترین  شد. خالص مشاهده

نظر   به ).2شد (جدول  تپاري حاصلکشت خالص لوبیا
رسد افزایش ارتفاع بوته لوبیاتپاري در کشت  می

                                                             
1- Land Equivalent Ratio (LER) 
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اندازي توسط  دلیل سایه  بهمخلوط نسبت به خالص، 
باشد.  ،ها نتیجه افزایش طول میانگره گیاه بلندتر و در

 دلیل رقابت بهشدن ارزن   با جایگزین از طرفی
اع و منابع محیطی، ارتفبراي کسب نور  ايگونه برون
اساس نتایج این تحقیق، بر افزایش یافت. ،تپاريلوبیا

اي بیشتر از رقابت  گونه رقابت درون       ًاحتماال 
اتپاري در اي بر کاهش ارتفاع بوته لوبی گونه برون

نتایج بررسی است.  کشت خالص، تأثیر داشته
 سویا) در کشت مخلوط 2016( نیا احمدوند و حاجی

)Glucine max L. (ارزن معمولی و )Panicum 

miliaceum L.( در تیمار  سویا نیز، افزایش ارتفاع
هاي اختالط   مخلوط این دو گیاه و در نسبتکشت 
 داد را نشان سویا -ارزن 25: 75سویا و  - ارزن 50:50

درصد ارتفاع بوته را  48/6و  34/12ترتیب  بهکه 
  .)1( دادند افزایش ،کشت خالصنسبت به 

داد کــه تــأثیر  همچنــین نتــایج ایــن بررســی نشــان   
هاي مختلف اخـتالط بـر تعـداد شـاخه فرعـی       نسبت

و اثـر نـوع رقـم ارزن     )≥01/0p(دار  معنـی لوبیاتپاري 
دار بـود   موجود در مخلوط نیز بر ایـن صـفت، معنـی   

)05/0p≤( بیشترین تعداد شاخه  2 که براساس جدول
هنگ در از وجــود رقــم ارزن پیشــالوبیاتپــاري فرعــی 

و بـا   ارزن -لوبیاتپـاري  50:50 ترکیب کشت مخلـوط 
 کـه ایـن تیمـار    گردیـد  مشـاهده  25/2 تعداد متوسط

تعداد شـاخه فرعـی    درصدي 44/12افزایش  مخلوط،
 سبت به تیمار کشـت خـالص آن نشـان   ن لوبیاتپاري را

 دار نشد. بر این صفت، معنی متقابل دو تیماراثرما ا داد
هـاي جـایگزینی کشـت     يدر سـر  ،کـه  توجه بـه آن با

مخلوط، گیاهان از توزیـع مکـانی و فضـایی مناسـبی     
دنبال آن امکان استفاده بهتـر از    باشند، به برخوردار می

 ل محیطی از قبیل نور، آب و عناصرغذایی فراهمعوام
برخوردار  ،خساره بیشتريگیاهان از توسعه شا وگشته 

با کـاهش   در این بررسی نیز رسد می نظر  به .گردند می
ــر     ــا ب ــار، فض ــن تیم ــا در ای ــراکم لوبی ــت ت اي رقاب

دهـی   نتیجـه رشـد و شـاخه    اي کمتـر و در  گونه درون
 کشـت خـالص  در مقایسـه بـا    تپـاري  بیشتر گیاه لوبیا

این نتایج با گزارش مطالعه بررسـی   .است فراهم شده
کشت مخلوط ذرت و لوبیا، مبنـی بـر افـزایش    عیشی 

ت مخلـوط، مطابقـت   تعداد ساقه فرعی لوبیـا در کشـ  
که بیشترین تعداد شاخه فرعی از نسبت  طوري دارد. به

لوبیا، حاصـل شـده    -ذرت 50:50اختالط جایگزینی 
). نتایج حاصل از بررسی رضایی و همکـاران  18بود (

) در کشت مخلوط ارزن و سویا نیز نشـان داد  2011(
که تأثیر الگوهاي مختلـف کشـت دو گیـاه بـر تعـداد      

اي کـه بیشـترین    گونـه   دار است بـه  یشاخه فرعی معن
تعداد شاخه فرعی سویا از کشت مخلوط ردیفی سویا 

  ).15و ارزن حاصل شد (
ــدول     ــایج ج ــاس نت ــرگ  1براس ــک ب ، وزن خش

لوبیاتپاري تحت تأثیر نوع رقم ارزن موجود در ترکیب 
کـه   طـوري ) بـه ≥05/0pکشت مخلوط قـرار گرفـت (  

نگ در ترکیـب  بیشترین میزان آن از وجود رقم پیشـاه 
آمد. همچنین نسبت اختالط بر صفت  دست  مخلوط به

. )≥01/0p(دار بـود   وزن خشک برگ لوبیاتپاري معنی
 -لوبیاتپاري 50:50بیشترین میزان آن در تیمار اختالط 

  ارزن، مشاهده شد. 
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 .هاي کشت مخلوط با ارقام ارزن بر صفات کمی لوبیاتپاري و ارزناثر نسبتمقایسه میانگین  -2جدول 
Table 2. Mean comparison for intercropping rations of millet cultivars on quantitative traits of  bean  and millet. 

 نسبت کاشت
Intercropping ratio 

رتفاع بوته لوبیاتپاريا  
 متر) (سانتی

Plant height of 
bean 
(cm) 

تعداد شاخه 
فرعی 

  لوبیاتپاري
Number of 

bean branch 

 وزن خشک برگ ارزن
)مربعگرم در متر(  

Leaf dry weight of 
millet 
(g.m-2)  

ن خشک ساقه ارزنوز  
)مربعگرم در متر(  

Stem dry weight of 
millet 
(g.m-2) 

عملکرد علوفه 
 خشک ارزن

 (کیلوگرم در هکتار)
Dry forage of  
millet (g.m-2) 

  ارزن - لوبیاتپاري 0:100
100:0 bean- millet  

  ارزن - لوبیاتپاري 25:75
75:25 bean- millet 

  ارزن - لوبیاتپاري 50:50
50:50 bean- millet 

  ارزن - لوبیاتپاري 75:25
25:75 bean- millet 

 ارزن - لوبیاتپاري 100:0
0:100 bean- millet 

 

131.60 b 

 
138.82 b 

 
156.50 a 

 
142.11 ab 

 
 - 

 

1.97 b 
 

2.06 b 
 

2.50 a 
 

 
2.18 b 

 
 - 

 

- 
 
 

162.75 b 
 
 

316.12 a 
 
 

303.10 a 
 

 
254.57 a 

 

- 
 

225.98 c 

 
441.85 ab 

 
467.00 a 

 
376.97b 

- 
 

388.73 c 
 

757.97 a 
  

770.07 a  

 
633.10 b 

  لوبیاتپاري -ارزن باستان
Bastan cultivar- 

tepary bean 
  لوبیاتپاري -ارزن پیشاهنگ

Pishahang cultivar - 
tapary bean 

142.42 a 
 
 

142.09 a 

2.11b 
 
 

2.25 a 

243.62 a 

  
 

274.65 a 

b 320.87  
  
 

435.03 a  

564.44 b 
 

 
710.49 a 

  داري ندارند. در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی LSDهایی که داراي حروف مشترك هستند، براساس آزمون  ر هر ستون میانگیند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test. 

 

اثرمتقابل دو تیمار نوع ارزن موجود در ترکیـب و    
نسبت اختالط نیـز بـر وزن خشـک بـرگ لوبیاتپـاري      

، بیشترین مقدار این نسـبت از  )≥01/0p(دار شد  معنی
ارزن باسـتان و بـا افـزایش     -لوبیاتپـاري  50:50تیمار 

درصد نسـبت بـه کشـت خـالص لوبیاتپـاري،       98/11
د. هرچند که این تیمار از نظر آماري تفاوتی حاصل ش

ــالص لوبیاتپــاري،      ــت خ ــاي کش ــا تیماره  50:50ب
 -لوبیاتپاري 25: 75نیز ارزن پیشاهنگ، و  -لوبیاتپاري

  ).3جدول ارزن پیشاهنگ، نداشت (
اثرمتقابل نوع رقم ارزن و نسـبت اخـتالط کشـت      

ــی  ــاع ارزن معن ــر ارتف ــوط ب ــود  مخل ) ≥05/0p(دار ب
 50:50بیشـترین ارتفـاع ارزن از ترکیـب     ).1(جدول 

درصـد افـزایش    57/12ارزن پیشاهنگ با  -لوبیاتپاري
). 3نسبت بـه کشـت خـالص، حاصـل شـد (جـدول       

هاي ژنتیکی، ارزن باستان نوعی  هرچند از نظر ویژگی

کوتاه است اما در کشت مخلوط، کاهش   با ساقه داراي
دو گیاه یا افزایش ارتفاع گیاهان، به شدت رقابت بین 

). در شرایط سایه 27موجود در مخلوط بستگی دارد (
با کاهش نسبت نور قرمز به قرمز دور و کاهش میزان 

، افـزایش ارتفـاع گیاهـان    1تشعشعات فعال فتوسنتزي
قابل انتظار اسـت امـا عـدم افـزایش ارتفـاع بوتـه در       

دلیـل                                ً               هـاي بـاالتر از حـد مطلـوب، احتمـاال  بـه       تراکم
د فتوسـنتزي بـر اثـر محـدودیت     محدودیت تولید موا

کشـتی  جذب نور، آب و عناصر غذایی است زیرا تک
اندازي ناشـی  ها و سایهپوشانی برگدلیل هم گیاهان به

هاي گیاه در یک ارتفاع از کنـوپی،  از قرار گرفتن بوته
موجب کاهش دریافـت نـور توسـط گیـاه و مشـاهده      

شـه  شود. تفاوت سیسـتم ری ها میارتفاع کمتر در بوته
گیاهان و استفاده مطلـوب از شـرایط محیطـی نیـز از     
                                                             
1- Photosynthesis Absorption Rate (PAR) 
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هـاي سـطحی و   دیگر دالیل قابل ذکر است زیرا ریشه
هـاي عمیـق لوبیاتپـاري،    افشان غله در مجاورت ریشه

ریشه گیاهان در طبقـات مختلـف     شود که موجب می
خاك پراکنده شده و در مجمـوع آب و مـواد غـذایی    

ب گـردد. از  بیشتري از یک حجم معین از خاك جـذ 
ســویی دیگــر در مخلــوط بقــوالت و غــالت تثبیــت 
بیولوژیکی نیتروژن توسط لگوم، موجب افزایش رشد 

رویشی گیاه شده اسـت کـه در کشـت خـالص غلـه      
دلیل عدم وجود چنین شرایطی، کمتر بـودن ارتفـاع    به

شود اما در مخلوط گیاه نسبت به مخلوط، مشاهده می
در خاك و لوبیاتپـاري   دو گیاه، غله از نیتروژن موجود

از نیتروژن اتمسفر استفاده کرده و از نظر جـذب ایـن   
، 30، 23( کنندعنوان مکمل یکدیگر عمل می عنصر به

41( .  
 

  .و عملکرد علوفه خشک کل ارزن، هاي کشت مخلوط و رقم ارزن بر صفات کمی لوبیاتپارينسبت متقابل اثرمقایسه میانگین  -3 جدول
Table 3. Mean the interaction of intercropping ratio and millet cultivar on quantitative traits of  bean, millet and total dry forage. 

 نسبت کاشت
Intercropping ratio 

 وزن خشک برگ
 لوبیاتپاري
Leaf dry 

Weight of bean 

 علوفه خشکعملکرد 
 لوبیاتپاري

Dry forage yield 
of bean 

ارزن بوته ارتفاع  

Plant height of 
millet 

عملکردعلوفه 
 خشک کل

Total dry 
forage 

ارزن باستان - لوبیاتپاري 0:100  
100:00 bean- Bastan millet 

149.59a 3929.4a - 3929.4a 

ارزن باستان - لوبیاتپاري 25:75  

75:25 bean- Bastan millet 
89.64b 2464.8c 68.76cd 2806.4d 

ارزن باستان - لوبیاتپاري 50:50  

50:50 bean- Bastan millet 
169.96a 3802.1ab 63.38d 4495.1a 

  ارزن باستان -لوبیاتپاري 75: 25
25:75 bean- Bastan millet 

64.06b 1399.8d 69.88bc 2065.0e 

ارزن باستان - لوبیاتپاري 100:0  

0:100 bean- Bastan millet  
- - 64.94cd 978.0f 

ارزن پیشاهنگ - لوبیاتپاري 0:100  
100:0 bean- Pishahang millet 

149.59a 3939.1a - 3929.1bc 

ارزن پیشاهنگ - لوبیاتپاري 25:75  
75:25 bean- Pishahang millet 

153.68b 3358.6b 68.80cd 3794.5c 

ارزن پیشاهنگ - لوبیاتپاري 50:50  
50:50 bean- Pishahang millet 

156.26a 3552.4ab 77.38a 4375.5ab 

ارزن پیشاهنگ - لوبیاتپاري 75:25  
25:75 bean- Pishahang millet 

85.51b 1822.5d 75.56ab 2697.5d 

ارزن پیشاهنگ - لوبیاتپاري 100:0  
0:100 bean- Pishahang millet 

- - 67.65c 1008.2f 

 
)، 1مطابق با نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول   

داري  عنیاگرچه نوع رقم ارزن موجود در مخلوط اثر م
هـاي   اما اثر نسـبت  ؛بر وزن خشک برگ ارزن نداشت

مختلف کاشت مخلوط این دو گیـاه بـر ایـن صـفت،     
کـه بیشـترین میـزان      طـوري  به )≥01/0p(دار شد  معنی

 -ارزن 50:50وزن خشک برگ ارزن از نسبت اختالط 
درصد افزایش نسبت بـه کشـت    47/19تپاري، با  لوبیا

آمد. هرچند که این تیمار از نظر  دست هب خالص ارزن
و  لوبیاتپــاري -ارزن 25:75آمـاري تفــاوتی بــا تیمــار  

وزن خشک برگ ، نداشت. کمترین ارزن کشت خالص
ــبت اخــتالط   ،ارزن لوبیاتپــاري،  -ارزن 75:25از نس

متقابل این دو تیمار نیز بر این صـفت  آمد. اثر دست هب
وجود یز در این بررسی نرسد  نظر می به. دار نشد معنی

ــراکم    ــب، در ت ــافی و متناس ــاي ک  -ارزن 50:50فض
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لوبیاتپاري و همچنین فراهمی نیتـروژن کـافی توسـط    
کشـت  لگوم همراه با ارزن در ترکیب، از اثرات مثبت 

وجب افـزایش وزن خشـک بـرگ    است که م مخلوط
است امـا کـاهش تـراکم ارزن در مخلـوط،      ارزن شده

ر تیمار عامل اصلی کم شدن وزن خشک برگ ارزن د
ــاري اســت. در -ارزن 75:25 ــه بررســی لوبیاتپ  مطالع

 X Triticosecale( تریتیکالــهکشــت مخلــوط  

Wittmack( و خلر )Lathyrus sativus( ،  بیشـترین
ترتیـب در   بـه و کمترین وزن خشک بـرگ تریتیکالـه   

تیمارهاي کشت خالص تریتیکالـه و نسـبت اخـتالط    
دالیـل   نمحققـا حاصـل شـد،   خلر  -تریتیکاله 80:20
بــودن وزن خشــک بـرگ تریتیکالــه در کشــت    کمتـر 

 اي دو گیـاه عنـوان   گونـه  رقابت بـین را وجود  مخلوط
عبارتی دیگر اگر چه تعداد بـرگ و در   به ).20( کردند

نتیجه وزن آن در گیاهان یک صفت ژنتیکی است امـا  
میزان این صفت تحـت تـأثیر عوامـل محیطـی ماننـد      

ت، شرایط خاك و عملیات درجه حرارت، تراکم کاش
باشد که بر این اساس تراکم مطلوب در زراعی نیز می

تواند بر میزان ایـن صـفت اثرگـذار باشـد     مخلوط می
)30.(  

ــوع ارزن وزن خشــک ســاقه ارزن    ــأثیر ن تحــت ت
 قـرار  اختالطهاي مختلف  و نسبتموجود در ترکیب 

بیشـترین میـزان وزن   ). 1(جـدول  . )≥01/0p(گرفت 
آمد. همچنـین   دست هارزن پیشاهنگ، باز  هخشک ساق

هاي اختالط، بیشترین میزان این صـفت   از میان نسبت
درصد نسبت به کشت خالص ارزن،  27/19با افزایش 

 ارزن مشـاهده  -لوبیاتپـاري  75:25در نسبت اخـتالط  
چند که این تیمار تفاوت آمـاري بـا میـانگین     شد هر

ــ ــده از تیمــار  دســت هوزن خشــک ســاقه ب  50:50آم
ارزن نداشت. کمترین وزن خشـک سـاقه    -لوبیاتپاري

، ارزن -لوبیاتپـاري  25:75ارزن نیز از نسبت اخـتالط  
رسد با توجه به نقـش نیتـروژن    نظر می بهد. ش حاصل

هـا در گیـاه و    در ساختار اسـیدهاي آمینـه و پـروتئین   
گیاهی از شدن این عنصر براي گیاه ارزن توسط   فراهم

ــخــانواده بقــوالت زایش وزن خشــک ســاقه ارزن ، اف
پذیر شده اسـت. فراهمـی نیتـروژن در اطـراف      امکان

محیط ریشه سبب افزایش جذب نیتروژن توسط گیـاه  
  ).13شود ( و در نتیجه افزایش رشد ساقه آن می

متقابل رقم ارزن و نسـبت اخـتالط بـر میـران      اثر  
ــود علوفــه خشــک لوبیاتپــاري معنــی  )≥01/0p( دار ب

شترین میزان علوفه خشک لوبیاتپاري از ). بی1(جدول 
آمد اما این تیمار نیـز   دست هکشت خالص این گیاه ، ب
 50:50داري بــا تیمارهــاي   تفــاوت آمــاري معنــی  

ارزن  -لوبیاتپـاري   50:50ارزن باسـتان و   -لوبیاتپاري
). کمترین میـزان علوفـه   3جدول نداشت ( ،پیشاهنگ

ارزن  -یاتپاريلوب 75:25خشک لوبیاتپاري نیز از تیمار 
 75:25آمد کـه میـانگین آن بـا تیمـار      دست هباستان ب

ارزن پیشــاهنگ از نظــر آمــاري تفــاوتی  -لوبیاتپــاري
بودن عملکرد  براي پایین یلترین دال نداشت. از عمده

هاي اخـتالط در   نسبتعلوفه خشک این گیاه در اکثر 
تـوان نـوع کـانوپی،     کشت مخلوط نسبت به شاهد می

نمـود.   بیـان را تر غیرلگـوم   و رشد سریع ارتفاع بیشتر
اي با گیاه ارزن دلیـل   گونه همچنین وجود رقابت برون
در مطالعـه بررسـی    باشد. احتمالی دیگر این مورد، می

یونجه اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزاي عملکرد 
 Hordeum( و جـو  )Medicago sativa( یکسـاله 

vulgare(  نجـه نسـبت   یوتوده  زیستکاهش عملکرد
). 35اسـت (  شـده گـزارش  کشـتی آن    به سیستم تک

تأثیر کشت مخلـوط   ،)2015زاده و همکاران ( اسالمی
 بر میزان علوفـه خشـک حاصـل از سـویا را گـزارش     

 50:50، بیشترین میزان این صفت از تیمـار  کهنمودند 
  ).16آمد ( دست هذرت ب -سویا 75: 25ذرت و  -سویا
ک ارزن، تحت تأثیر نوع میزان عملکرد علوفه خش  

هـاي مختلـف    و نسـبت رقم ارزن موجود در ترکیـب  
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). بیشـترین  1 (جـدول  )≥01/0p(گرفت  قرار اختالط
میزان این صفت از وجود رقم پیشـاهنگ و از نسـبت   

 78/17ارزن و با افـزایش   -لوبیاتپاري 75:25اختالط 
چند  آمد هر دست هکشتی ارزن، ب  درصد نسبت به تک

داري با تیمـار   ر از نظر آماري تفاوت معنیکه این تیما
). کمتـرین  2ارزن نداشت (جدول  -لوبیاتپاري 50:50

 25:75میزان وزن خشـک علوفـه ارزن نیـز از تیمـار     
متقابـل نـوع رقـم    اثرشد اما  ارزن، حاصل -لوبیاتپاري

هاي مختلف کشت بر  ارزن موجود در ترکیب و نسبت
براساس نتـایج  دار نشد.  وزن خشک علوفه ارزن معنی

ارزن و  -لوبیاتپـاري  50:50شده، در دو تیمار  مشاهده
ارزن، گیاه ارزن از شرایط محیطـی   -لوبیاتپاري 75:25

رسـد بـا افـزایش     نظـر مـی   بهاست کرده بهتر استفاده 
دلیـل تشـدید     بـه ، درصـد  100نسبت این گیاه تا حـد  

عملکـرد مـاده خشـک    اي، افـزایش   گونه رقابت درون
) 2014است. پیروزي و همکـاران (  زن کاهش یافتهار

بیشــترین عملکــرد مــاده خشــک تولیــدي ذرت را در 
نمودند  گزارش ،کشتی ذرت  بررسی خود از تیمار تک

، تیمـار  تیمارهـاي کشـت مخلـوط    اما ایشان از میـان 
 2:1کشت تأخیري لوبیـا در ذرت بـا نسـبت کاشـت     

، (لوبیا/ ذرت) را از نظـر عملکـرد مـاده خشـک کـل     
). در بررسـی کشـت   33بهترین تیمار معرفی نمودند (

تأثیر کشت مخلـوط بـر    یکساله و جو،  مخلوط یونجه
هاي اختالط بـه   وزن علوفه خشک جو در تمام نسبت

یونجه کمتـر از میـزان    -جو 50:50جز نسبت ترکیب 
کشت خالص جـو بـود   علوفه خشک حاصل از تیمار 

ــر  ــل ذک ــه از دالی ــراي آن ک ــود رق ،شــده ب ــتوج  اب
 ،ن اجزاي موجود در این ترکیـب اي کمتر بی گونه برون 

از منـابع  شده که در نتیجه منجر به بهبود اسـتفاده   بیان
  ).36است ( شده موجود مانند نور خورشید

کل علوفه خشک تولیدي، تحت تـأثیر نـوع رقـم      
هاي مختلـف کشـت،    رکیب و نسبتارزن موجود در ت

زان علوفـه خشـک   بیشترین می )1(جدول  گرفت قرار

شد.  حاصل ،تولیدي کل از وجود رقم ارزن پیشاهنگ
باالترین میزان علوفه خشک کل نیز از نسبت اخـتالط  

متقابل نـوع   آمد. اثر دست هب ،لوبیاتپاري -ارزن 50:50
هاي مختلف اخـتالط   ارزن موجود در ترکیب و نسبت

 دار شـد  نیز بر این صفت در سطح پـنج درصـد معنـی   
)05/0p≤( که بیشـترین میـزان عملکـرد کـل      طوري به

 درصد نسبت به تـک  59/12علوفه خشک، با افزایش 
درصـد نسـبت بـه کشـت      58/87کشتی لوبیاتپاري و  

 -ارزن باسـتان  50:50خـالص ارزن باسـتان، از تیمـار    
آمد هرچند که ایـن تیمـار از نظـر     دست هب، لوبیاتپاري

ــار    ــا تیم ــاوتی ب ــاري تف ــاهنگ ارزن 50:50آم  -پیش
لوبیاتپاري، نداشت همچنین کمترین مقدار کل علوفـه  

ر کشت خالص هر دو آمده نیز در تیما  دست هخشک ب
مجمـوع نسـبت    در). 3 جـدول شـد (  نوع ارزن، دیده

این دو گیاه، در نتیجه اسـتفاده بهتـر از    50:50 اختالط
منابع، عملکرد ماده خشک بیشتري نسـبت بـه کشـت    

د اما از دالیل قابـل ذکـر جهـت    نمای خالص تولید می
تـوان بـه    شـده مـی   رفـی تفاوت در نسبت اختالط مع

رقـم  مواردي چون تفاوت شرایط اکولـوژیکی و نـوع   
شده و همچنین نوع سیسـتم کشـت مخلـوط     استفاده

در مطالعه بررسی تـأثیر   گرفته شده، اشاره نمود. کار هب
کشت مخلوط ذرت و سویا بـر میـزان عملکـرد مـاده     

میزان وزن  ب عناصر غذایی علوفه ذرت،خشک و جذ
متأثر از کشت مخلوط  ،خشک کل علوفه سویا+ ذرت

بـاالترین   شـد و  ف اخـتالط بیـان  لـ هاي مخت و نسبت
 -ذرت 25:75میزان وزن خشک علوفه کـل از تیمـار   

شد که این تیمار از نظر آمـاري تفـاوتی    سویا حاصل
با میزان این صفت در تیمارهاي کشت خالص ذرت و 

مقایسـه  در بررسـی   ).7سویا نداشـت (  -ذرت 50:50
 هـا مخلوط با لگوم علوفه سورگوم در کشت خالص و

و همچنین در مطالعه عملکرد علوفـه کـل حاصـل از    
میـزان عملکـرد    نیز، تریتیکاله -کشت مخلوط ماشک
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علوفه کل حاصل از کشت مخلـوط بیشـتر از کشـت    
  ). 12 ،17(، گزارش شد آن خالص

ط لوبیاتپاري و ارزن بر عملکرد تأثیر کشت مخلو
هاي میزان الیاف نامحلول در شوینده :کیفی علوفه

قرار گرفت  خنثی علوفه تحت تأثیر اثر نسبت اختالط
)01/0p≤(  جدول)از تیمار  آن). بیشترین میزان 4

درصد  53/6و  07/7ترتیب با  بهارزن و  کشت خالص
 25 :75و  50:50افزایش نسبت به تیمارهاي 

ارزن که کمترین میزان الیاف نامحلول در  - تپاري لوبیا
آمد (جدول  دست ههاي خنثی را دارار بودند، بشوینده

، این صفتبر میزان  دو تیمار نیزمتقابل  ). اثر5
الیاف نامحلول در  ).4نشد (جدول دار  معنی

زان دیواره خنثی شاخصی جهت بیان میهاي  شوینده
سلولی گیاه و عامل مهمی در تعیین میزان تعلیف دام 
است و باال بودن میزان آن، سبب کاهش تعلیف 

دلیل غیرقابل هضم بودن آن  بهعلوفه توسط حیوان 
بر آن نوع ترکیب ثر ؤمعوامل ترین  مهمشود. از می

وم که در اکثر موارد استفاده از لگ علوفه است آنچنان
دلیل پایین بودن محتوي الیاف نامحلول  به ،در ترکیب
هاي خنثی لگوم نسبت به غالت، منجر به در شوینده

نظر . به)21( شودتعدیل این صفت در علوفه، می
وجود خشبی بودن  در این بررسی نیز بارسد  می

تپاري، باز هم میزان این صفت نسبت به هاي لوبیاساقه
نتیجه با  در و استفاده شده، کمتر بوده ارقام ارزن

توجه به میزان  افزایش میزان لوبیا در اختالط و با
دلیل سازگاري با شرایط آب  بهباالي ماده تولیدي آن 

و هواي منطقه، مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
  یافته است.علوفه نهایی، کاهش 

رمتقابـل دو  و اثوجود عدم تأثیر نـوع رقـم ارزن   با  
، اسـیدي هاي بر میزان الیاف نامحلول در شویندهعامل 

دار هاي اختالط بر میزان ایـن صـفت، معنـی   اثر نسبت
). بیشترین میزان آن از تیمار 4) (جدول ≥01/0pشد (

تپـاري و کمتـرین مقـدار، از نسـبت     کشـتی لوبیـا  تک
ارزن و نیز تیمار  -تپاريلوبیا 50: 50، 75: 25اختالط 

). میـزان ایـن   5شـد (جـدول   تی ارزن، حاصلکشتک
ترتیـب   تپـاري، بـه  لوبیـا کشـتی  صفت در تیمـار تـک   

ــه  02/20و  50/18، 13/21 درصــد افــزایش نســبت ب
ارزن و  -تپاريلوبیا 50:50، 75: 25هاي اختالط نسبت

کشتی ارزن، نشان داد. از آنجا که الیـاف نـامحلول   تک
و سـلولز   هاي اسیدي شـامل لیگنـین خـام   در شوینده

، کیفیـت  آناي بـا میـزان کمتـر    هستند بنابراین علوفه
بیشتري دارد. هر چند که در اغلب مـوارد میـزان ایـن    

ها کمتر از غالت گزارش شده است که الیاف در لگوم
با افزودن لگوم در ترکیب علوفه، میزان بـاالي الیـاف   

شود (لگوم بدون نامحلول در علوفه غالت، تعدیل می
منفی بر عملکرد کل، موجب کاهش میـزان   داشتن اثر

گـردد) امـا   این صفت نامطلوب در علوفه غـالت مـی  
هـا  بر اثر نوع لگوم، شرایط محیطی رشد لگـوم   عالوه

کـه   طـوري نیز بر میزان این نوع الیاف اثرگذار است به
براساس گزارشات، میزان این صـفت در حبوبـات بـا    

در شـرایط آب   هاي تیره رنگ و نیز علوفه تولیديدانه
دلیـل بـاال بـودن     و هوایی گرم نسبت به سایر موارد به

). در 11ها، بیشـتر اسـت (  میزان لیگنین این نوع لگوم
توجـه بـه بـاالتر بـودن عملکـرد      این بررسی نیـز، بـا  

تپاري نسبت به ارزن و از سویی در اثر باال بـودن   لوبیا
هاي اسیدي آن نسبت میزان الیاف نامحلول در شوینده

به ارزن به جهت نوع لوبیا اسـتفاده شـده، میـزان ایـن     
تپـاري در  صفت در تیمارهاي بـا درصـد بـاالي لوبیـا    

  مخلوط، افزایش یافت.

 
  

   .عملکرد کیفی علوفههاي کشت مخلوط با ارقام ارزن بر واریانس (میانگین مربعات) اثر نسبت تجزیه -4جدول 
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Table 4. Analysis of variance (MS) for intercropping rations of millet cultivars on quality yield forage. 

 منابع تغییرات
S. O. V 

درجه 
 آزادي

df 

  )MS( میانگین مربعات
الیاف نامحلول در 

  خنثیهاي  شوینده
 Natural detergent 

Fiber)(  

هاي الیاف نامحلول در شوینده
  اسیدي

 )Acid detergent fiber( 

  خامعملکرد پروتئین 
)crude protein yield(  

  تکرار
Replication 

2  12.37  7.71  4699.71 

 رقم ارزن
Millet cultivar  (C) 

1  0.71ns  8.95ns  7976.96ns 

 نسبت اختالط
Intercropping ratio (I) 

4 15.91**  71.51**  473041.98** 

 اثر متقابل
C× I 

4  1.24ns  6.39ns  21069.41** 

 خطاي آزمایش
Error 

18  2.63  4.85  2112.91 

 ضریب تغییرات
C.V (%) 

-  3.13  6.42  8.57 

 .دار دار در سطح احتمال پنج درصد، یک درصد و غیرمعنی ترتیب معنی به nsو  ** ،*
*, ** and ns, Significant at 5% and 1% probability levels and not significant respectively. 
 

میزان عملکرد پروتئین خام نیز تحت تـأثیر نسـبت      
) ≥01/0pمتقابل دو تیمار، قـرار گرفـت (  اختالط و اثر

: 50). بیشترین میزان این صـفت از نسـبت   4(جدول 
شـد. کمتـرین    ارزن باسـتان، حاصـل   -تپاريلوبیا 50

آمـد کـه   دسـت   هکشتی ارزن باستان، بمیزان نیز از تک
 ارزن باستان نسبت بـه تـک   -تپاريلوبیا 50: 50تیمار 

زیاد  درصد افزایش داشت. 84/88 ،کشتی ارزن باستان
ها نسبت به غالت را بودن میزان پروتئین خام در لگوم

 بـودن آن را بـه بـاال   دلیل  واند محققان، گزارش کرده
ایــن گیاهــان نســبت در کــارآیی اســتفاده از نیتــروژن 

ــد  داده ــابراین .)10(ان ــا ،بن وجــود تفــاوت در میــزان ب
هـاي مختلـف، در کشـت مخلـوط     پروتئین خام لگوم

اي، بـا افـزایش لگـوم، میـزان عملکـرد      گیاهان علوفه
نظـر  یابد. در ایـن بررسـی نیـز بـه    پروتئین افزایش می

صـفت  بر موارد ذکر شده، افزایش این   عالوهرسد  می
ارزن پیشاهنگ نسبت به وجود  -لوبیاتپاري در اختالط

رقم باستان، ناشی از بیشتر بودن میـزان مـاده خشـک    
تولیــد شــده توســط ارزن پیشــاهنگ نســبت بــه ارزن 
باستان است. محققـان نیـز در بررسـی علوفـه کشـت      

ثیر کشـت  وجـود عـدم تـأ    مخلوط جـو و ماشـک بـا   
مخلوط این گیاهـان بـر میـزان پـروتئین خـام علوفـه       
حاصل، مقـدار عملکـرد پـروتئین علوفـه را متـأثر از      

نتیجـه بـاالترین   نسبت اختالط گزارش کردند کـه در  
میزان عملکرد پروتئین علوفه از نسبت کشت افزایشی 

درصد ماشک بـه جـو و    40درصد ماشک به جو،  60
ـ  -ماشک 75: 25کشت جایگزینی  دسـت آمـد    هجو، ب

)22.(  
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 .هاي کشت مخلوط با ارقام ارزن بر عملکرد کیفی علوفه و نسبت برابري زمیناثر نسبتمقایسه میانگین  -5جدول 
Table 5. Mean comparison for intercropping rations of millet cultivars on quality yield forage and LER. 

 نسبت کاشت
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  ارزن - لوبیاتپاري 0:100
100:0 bean- millet  

  ارزن - لوبیاتپاري 25:75
75:25 bean- millet 

  ارزن - لوبیاتپاري 50:50
50:50 bean- millet 

  ارزن - لوبیاتپاري 75:25
25:75 bean- millet 

 ارزن - لوبیاتپاري 100:0
0:100 bean- millet 

51.33bc  
 

50.30c 

 
52.91ab 

 
50.59c 

 
54.13a 

38.75a  
 

31.58c 
 

30.56c 
 

34.77b 
 

30.99c 

 -  
 

1.227a 
 
 

1.224a 
 
 

0.622b 
  
 - 

 -  
  

2.162a 
 

1.635b 
 

1.362c 
 
 - 

  لوبیاتپاري -ارزن باستان
Bastan cultivar- tepary bean 

  لوبیاتپاري -ارزن پیشاهنگ
Pishahang cultivar - tapary bean 

52.01a  
 

51.70a 

33.88a  
 

32.78a 

1.042a  
 

1.006a 

1.693a  
 

1.746a 
  داري ندارند. در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی LSDهایی که داراي حروف مشترك هستند، براساس آزمون  در هر ستون میانگین

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD. 
  

(براساس  هاي کشت مخلوط و رقم ارزن بر عملکرد پروتئین خام و نسبت برابري زمیننسبت متقابل اثرمقایسه میانگین  -6جدول 
  .عملکرد علوفه خشک لوبیاتپاري)

Table 6. Mean comparison the interaction of intercropping ratio and millet cultivar on crude protein yield and land 
equivalent ratio. 

 نسبت کاشت
Intercropping ratio 

(کیلوگرم در هکتار) عملکرد پروتئین خام  
(crude  protein yield) 

(kg/ha-1) 

 نسبت برابري زمین 
 (براساس عملکرد علوفه خشک لوبیاتپاري)

Land equivalent ratio 
ارزن باستان - لوبیاتپاري 0:100  

100:00 bean- Bastan millet 
732.65b  - 

ارزن باستان - لوبیاتپاري 25:75  
75:25 bean- Bastan millet 

541.79c 0.626b 

ارزن باستان - لوبیاتپاري 50:50  
50:50 bean- Bastan millet 

883.37a 0.968a 

  ارزن باستان -لوبیاتپاري 75: 25
25:75 bean- Bastan millet 

343.15d 0.357c 

ارزن باستان - بیاتپاريلو 100:0  
0:100 bean- Bastan millet  100.57e - 

ارزن پیشاهنگ - لوبیاتپاري 0:100  
100:0 bean- Pishahang millet 

736.56b - 

ارزن پیشاهنگ - لوبیاتپاري 25:75  
75:25 bean- Pishahang millet 

683.01b 0.854a 

ارزن پیشاهنگ - لوبیاتپاري 50:50  
50:50 bean- Pishahang millet 

738.49b 0.902a 

ارزن پیشاهنگ - لوبیاتپاري 75:25  
25:75 bean- Pishahang millet 

484.26c 0.465c 

ارزن پیشاهنگ - لوبیاتپاري 100:0  
0:100 bean- Pishahang millet 

134.18e - 
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نـوع رقـم   بـین  اثرمتقابـل   بـودن  داروجود معنی با  
ي اختالط بر میزان هاارزن موجود در ترکیب و نسبت

نسبت برابري زمین بر اساس عملکرد علوفـه خشـک   
لوبیاتپاري، میزان این نسبت براساس عملکـرد علوفـه   

 اثرمتقابلخشک ارزن و علوفه خشک کل، تحت تأثیر 
مقـدار  بیشترین . )7(جدول  بین فاکتورها قرار نگرفت

بـر اسـاس عملکـرد علوفـه     جزء زمین برابري  نسبت
لوبیاتپـاري   50:50از نسبت اختالط لوبیاتپاري  خشک

 25: 75 نیـــز و در نرکیـــب بـــا هـــر دو رقـــم ارزن
. )6جـدول  دست آمـد (  هب ارزن پیشاهنگ -لوبیاتپاري

 همچنین در کلیه تیمارها، میزان نسـبت برابـري زمـین   

 بـود کل، بیشتر از یک خشک  براساس عملکرد علوفه
شانگر سودمندي تواند ن این موضوع می که )5 (جدول

برتري آن کشت مخلوط این دو گیاه باشد که از دالیل 
متفـاوت   توان به اختالفات ظاهري گیاهان از قبیـل  می

برگـی و   هـا (نـازك   اي، شکل بـرگ  بودن سیستم ریشه
بـودن سـیکل فتوسـنتزي ارزن     برگی) و متفـاوت  پهن

)C4) و لوبیاتپاري (C3کرد. نتایج این مطالعـه   )، اشاره
جهانگیري و ) 2016نیا ( احمدوند و حاجیعات با مطال

ملکرد علوفه کل نیز در ارزیابی ع) 2015و همکاران (
 ). 21، 1(دارند  در یک راستا قرار

  
  .زمیننسبت برابري هاي کشت مخلوط با ارقام ارزن بر واریانس (میانگین مربعات) اثر نسبت تجزیه -7 جدول

Table 7. Analysis of variance (MS) for intercropping rations of millet cultivars on lqnd equivalent ratio.  

 .دار دار در سطح احتمال پنج درصد، یک درصد و غیرمعنی ترتیب معنی به nsو  ** ،*
*, ** and ns, Significant at 5% and 1% probability levels and not significant respectively 

  
  گیري کلی نتیجه

داد کشـت   کلی نتـایج ایـن مطالعـه نشـان    طـور هب  
مخلوط لوبیاتپاري و ارزن، نسـبت بـه سیسـتم کشـت     

کـه در ایـن     طـوري  بهخالص این دو گیاه، برتري دارد 
سیستم از لحاظ کل علوفـه خشـک تولیـدي ترکیـب     

تولیـد را بـه    ارزن، بیشترین میـزان  -لوبیاتپاري 50:50
درصد نسبت به کشـت   59/12داد که  خود اختصاص

کشـتی    تـک  نسبت بـه درصد  87خالص لوبیاتپاري و 
ارزن، افزایش داشت. همچنین بیشترین میزان عملکرد 
علوفه لوبیاتپاري از تیمارهاي کشت خالص لوبیاتپاري 

  

S. O. V 
  

df 

  (MS) میانگین مربعات 
 نسبت برابري زمین جزء و کل (براساس عملکرد علوفه)

  علوفه خشک لوبیاتپاري
LERbean 

  وفه خشک ارزنعل
LERmillet  

  علوفه خشک کل
LERtotal 

  تکرار
Replication 

2  0.0007  0.0620  0.0526 

رقم ارزن    
Millet cultivar  (C) 

1  0.0363*  0.0059ns  0.0128ns 

 نسبت اختالط
Intercropping ratio (I) 

2 0.4200**  0.7268**  0.9907** 

 اثر متقابل
C× I 

2  0.0325*  0.0080ns  0.0649ns 

 خطاي آزمایش
Error 

10  0.0043  0.0235  0.0288 

 ضریب تغییرات
C. V (%) 

 - 9.48 14.98 9.87 
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ارزن و بیشــترین میــزان  -لوبیاتپــاري 50:50و تیمــار 
ارزن و تیمـار   -لوبیاتپاري 75:25تیمار  علوفه ارزن از

همچنین کیفیـت  شد.  ارزن حاصل -لوبیاتپاري 50:50
علوفه حاصل نیز تحت تأثیر نوع کشت، قـرار گرفـت   

چند که بهترین صفات مورد بررسی از نظر کیفیـت  هر
هـاي مختلـف   علوفه حاصل از این مخلوط در نسـبت 

ن الیـاف  طور کلی کمترین میزااختالط دیده شد اما به

هاي اسیدي و خنثی در تیمارهـاي  نامحلول در شوینده
برابري زمین  شاخص نسبتکشت مخلوط، دیده شد. 

 50:50 در ارزیابی عملکرد علوفه خشک کل از تیمـار 
دهنده اسـتفاده  آمد که نشان دست هارزن، ب -لوبیاتپاري
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