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ABSTRACT
Background and objectives: Intercropping is an important strategy for
enhancing the sustainability of agriculture in the world by increasing food
production and land use per unit area. Intercropping, which is defined as
growing two or more species simultaneously in the same field during a
growing season, is considered as an important strategy in developing
sustainable production systems. In most cases, one of the plants introduced
in intercropping is a plant from the legumes family. Chickpea is a plant that
plays an important role in sustainable agriculture and soil fertility.
Materials and methods: In order to evaluation the effect of chickpeabarley intercropping on yield component, grain yield and weed control, an
experiment was conducted at the Jahad Keshavarzi Shazand Research
Station during 2019-2020 growing season. Experiment was conducted as a
randomized complete block design with three replications. Different
experimental treatment were: 1- chickpea sole cropping without weeding,
2- chickpea sole cropping with weeding, 3- barley sole cropping (normal
weed control by farmers), 4- additive intercropping of 100% chickpea +
15% barley, 5- additive intercropping of 100% chickpea + 30% barley, 6additive intercropping of 100% chickpea + 45% barley, 7- additive
intercropping of 100% chickpea + 60% barley and 8- additive
intercropping of 100% chickpea + 75% barley. Intercropping systems was
evaluated by using land equivalent ratio (LER) index.
Results: The results showed that most of the evaluated properties were
affected by experimental treatments. The highest chickpea biological yield
and grain yield (334 and 99 g m-2, respectively) belonged to the chickpea
sole cropping with weeding treatment. Also, the highest barley biological
yield and grain yield (423 and 195 g m-2, respectively) were obtained in its
sole cropping treatment. In intercropping treatments, the highest grain yield
of chickpea and barley (94 and 190 g m-2, respectively) were obtained in
additive intercropping of 100% chickpea + 15% barley and additive
intercropping of 100% chickpea + 75% barley treatments, respectively.
Also, intercropping treatments significantly reduced the weed density and
total dry weight. Thus, all intercropping treatments had less weed density
and biomass in comparison to chickpea sole cropping without weeding.
The lowest weed density and biomass (7.3 plant per m2 and 60 g m-2,
respectively) belonged to the additive intercropping of 100% chickpea +
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75% barley treatment. In addition, in all intercropping treatments, the land
equivalent ratio and relative value indices were higher than one, which
indicates the usefulness of intercropping.
Conclusion: The results of this study showed that, chickpea-barley
intercropping systems decreased chickpea grain yield in comparison with
sole cropping with weeding treatment. In general, intercropping treatments
was better than their sole cropping and associated with improving
economic yield and land use efficiency. In general, it can be conuded that
chickpea and barley intercropping controlling chickpea weeds better and
higher than total yield than sole cropping of both chickpea and barley
species and increases land use efficiency.
Cite this article: Seyedi, S.M., Eftekhari, M., Ghadiri, A. 2022. Effect of intercropping with barley
(Hordeum vulgare L.) on dryland chickpea (Cicer arietinum L.) yield, land use efficiency
and weed control. Crop Production, 15 (1), 1-18.
© The Author(s).
DOI: 10.22069/EJCP.2022.18676.2388
Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

2
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چکیده

نمع مقاله:

سابقه و هدف :کات مخلمط یک اعهکاا مهم برعی عف عیش پایدعای کااواری با عف عیش تملید وذع و

مقاله کامل علمی  -پژوهای

عسافاده عر رمین دا وعحد سطح دا جها عست .کات مخلمط ع اات عست عر کات همرما دو یا بیش
عر دو گمنه دا یک قطعه رمین دا بمل یک فصل راععی ،که یک او

مهم دا تمسوعه سیسوام تملیود

تاایخ دایافت1399/10/16 :

پایدعا عست .دا بیش تر ممعق یکی عر گیاها وعاد شده دا کات مخلمط گیواهی عر اوانمعد ح مبوات

تاایخ ویرعیش1400/03/25 :

عست .نخمد گیاهی عست که نقش مهمی دا کااواری پایدعا و حاصلخی ی ااک دعاد.

تاایخ پذیر 1400/04/12 :
وعژههای کلیدی:
عار

نس ی

ح مبات
اقابت
عملکرد
نس ت برعبری رمین

مواد و روشها :به منظما براسی عثر کات مخلمط نخمد و جم بر عج عی عملکرد ،عملکرد دعنه و کنارل
علفهای هرر ،آرمایای دا سال راععی  1398- 99دا م اعه تحقیقاتی جهاد کااواری شارند عنجا گرفت.
آرمایش دا قالب برح بلمکهای کامل تصادفی دا  3تکرعا عجرع شد .تیمااهای آرمایای شامل - 1 :کات
االص نخمد بدو وجین علفهایهرر - 2 ،کات االص نخمد با وجین علفهای هرر - 3 ،کات االص
جم (م ااره معممل کااوارع با علف هرر) - 4 ،کات مخلمط عف عیای  100داصد نخمد  15 +داصد جم
بدو وجین - 5 ،کات مخلمط عف عیای  100داصد نخمد  30 +داصد جم بدو وجین - 6 ،کات مخلمط
عف عیای  100داصد نخمد  45 +داصد جم بدو وجین - 7 ،کات مخلمط عف عیای  100داصد نخمد 60 +
داصد جم بدو وجین و  - 8کات مخلمط عف عیای  100داصد نخمد  75 +داصد جم بدو وجین بمدند.
عاریابی کات مخلمط بر عساس شااص نس ت برعبری رمین صمات گرفت.
یافتهها :ناایج ناا دعد که عکثر صفات مماد براسی تحت تاثیر تیمااهای آرمایای قرعا گرفاند .بیشترین
می ع عملکرد بیملمژیک و عملکرد دعنه نخمد (بهترتیب  334و  99گر دا مار مرب ) بوه تیمواا کاوت
االص نخمد با وجین علفهایهرر تعلق گرفت .بیشترین می ع عملکرد بیملمژیک و دعنه جم (بهترتیب
 423و  195گر دا مار مرب ) نی دا تیماا کات االص آ بهدست آمد .دا تیمااهای کات مخلومط،
بیشترین عملکرد دعنه نخمد و جم (بهترتیب  94و  190گر دا مار مرب ) بهترتیب دا تیمااهای کات
مخلمط عف عیای  100داصد نخمد  15 +داصد جم و کات مخلمط عف عیای  100داصود نخومد 75 +
داصد جم به دست آمد .همچنین ،تیمااهای کات مخلمط ترعکم و ور ااک کل علفهای هرر اع به
بما معنیدعای کاهش دعدند .بهبمای که ،کلیه تیمااهای کات مخلمط دعاعی ترعکم و بیمماس علفهرر
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کم تری نس ت به تک کاای بدو وجین نخمد بمدند .کمترین می ع تعدعد و بیممواس علوفهوای هورر
(بهترتیب  7/3بمته دا مار مرب و  60گر دا مارمرب ) به تیماا کات مخلمط عف عیای  100داصد نخمد
 75 +داصد جم تعلق گرفت .عالوه بر عین ،دا کلیه تیمااهای مخلمط شااصهای نس ت برعبری رمین و
عار

نس ی باالتر عر یک بمدند که ناا عر سمدمندی کات مخلمط دعاد.

نتیجهگیری :ناایج عین مطالعه ناا دعد که ،سیسام کات مخلمط نخمد  -جم باعث کاهش عملکرد دعنوه
نخمد دا مقایسه با تیماا تک کاای با وجین میشمد ،عما بهبماکلی ،دا تیمااهای کات مخلمط عر لحاظ
به مد عملکرد عقاصادی و کااعیی عسافاده عر رمین بهار عر تک کاای آ ها بمدند .بهبوماکلی ،مویتومع
عظهاا دعشت که کات مخلمط نخمد و جم ،ضمن مهاا بهار علفهای هرر م اعه نخمد ،دعاعی عملکرد
کل بیااری نس ت به کات االص هر دو گمنه نخمد و جم بمده و کااعیی عسافاده عر رموین اع عفو عیش
میدهد.

عساناد :سیدی ،س ،. .عفاخاای ،. ،دیری ،ع .)1401( .عثر کات مخلمط با جم ( ،)Hordeum vulgare L.بر عملکرد ،کااعیی
مصرف رمین و کنارل علف هرر نخمد دیم ( .)Cicer arietinum L.تملید گیاها راععی.1-18 ،)1( 15 ،
DOI: 10.22069/EJCP.2022.18676.2388

© نمیسندگا .

ناشر :دعناگاه علم کااواری و مناب ب یعی گرگا
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اثر کشت مخلوط با جو ( ،)Hordeum vulgare L.بر عملکرد / ...سیدمحسن سیدی و همکاران

مقدمه
کات مخلمط علگمی عقا اس شده عر سیسام هوای

تک کاای عست .با حضما علوفهوای هورر دا یوک

پایدعا ب یعی گیاها عر جمله مرعت و جنگلهای بکر

م اعه کات مخلمط شوامل دو گمنوه ،بور پیچیودگی

و دست نخماده میباشد که ناوا مویدهود ب یعوت

اوعبط عف وده میشمد.

عسافاده عر گیاها پمشای دا بین ادیفهای یک گیاه

هممعاه ترکیب گمنوههوا اع بور حالوت توک گمنوهعی

کنارل علفهای هرر و کاهش اشد آ ها بهدلیول

ترجیح میدهد ( .)25اویش گیاها راععی به صمات

اقابت گیاها با علفهای هرر باعث عف عیش تملید دا

تمع  ،سوابقه بومالنی دعشواه و عحامواالر تواایخ آ بوه

کات مخلمط میشمد ،که عر عین قابلیت برعی کواهش

نخساین دواههایی که بار با کااواری آشونا گردیوده

مصرف علفکوشهوا دا مودیریت علوفهوای هورر

بر می گردد .کات گیاها راععی به صومات تومع عر

عسافاده میکنند ( .)36کات مخلمط نقش با عهمیای اع

منابق عسامعیی شروع شده عست و با عف عیش عاتفاع عر

دا مدیریت تلفیقی آفات باری می کند ،کات مخلمط

سطح دایا دا منابق عسامعیی تعدعد گمنههوای ترکیوب

برعی کاهش جمعیت علفهای هرر و آفات ضوروای

شمنده دا مخلمط کاهش مییابد .دا کااواری سونای

به نظر میاسد .لذع یکی عر اعهکااهوای عملوی بورعی

عیرع بر پایوه عسوافاده حودعکثر عر عمعمول محیطوی و

کنارل علفهای هرر و عف عیش محصمالت کااواری

عسافاده عر اوعبط بین گیاها به کات مخلمط م ادات

عسووافاده عر کاووت مخلوومط عسووت ( .)7 ،3تفوواوت

میواریدنود ( .)25 ،9دا بویشتور ممعقو آرمایاوات

فی یملمژیکی و فنملمژیکی گمنههای مخالوف گیواهی

کات مخلمط شامل گیاها اانمعده ح مبات و الت

عامل مهمی دا کنارل علفهای هرر میباشد و کات

هساند .کات مخلمط ح مبوات و والت عوالوه بور

مخلمط اعه ردی ممفق دا کنارل علفهای هرر عست.

م عیایی مانند سمدآوای بیشتر نس ت به تک کاای و

دا کات مخلمط به دالیل مخالف عر جملوه پمشوش

عف عیش کیفیت محصمالت باعث حاصولخی ی اواک

دعد بهار رمین ،اقابت ،سرعت اشد عولیوه بویشتور،

میگردد (.)37 ،28 ،23 ،20 ،14 ،6

می ع و هجم علفهای هرر به نحوم بوااری کواهش

علفهای هرر گیاها ناامعساهعی هسواند کوه دا

می یابد و به بما قابل تمجهی عر مصرف بیش عر حود

عثر ععمال او های مدیریای عشا اه دا م اعوه ظواهر
می شمند .عین گیاها بوه عنومع عناصور نوامطلم

علفکشها میکاهد (.)25

و

ماخص شده عست کوه تمعنوایی کاوت مخلومط

ناامعساه دا کااواری شوناااه شوده عنود کوه باعوث

برعی اقابت با علفهای هرر به عمعملی مانند ترکیوب

عف عیش ه ینهها و نیروی عنسانی مماد نیوار و کواهش

گیاها راععی ،عاقا عناخابی ،ترعکم گیاهی ،سوهم هور

عملکرد محصمالت راععی میشومند .اشود سوری و

یک عر گیاها راععوی دا کاوت مخلومط ،ترتیوب و

مومعد

فاصله قرعا گرفان آ ها عر یکدیگر ،حاصلخی ی ااک

ذعیی مماد نیار گیاها راععی تمسط آ ها مویشومد.

و وضعیت ابمبای ااک بساگی دعاد .قدات اقوابای

کنارل علفهای هرر ع لب بوهعنومع یکوی عر فمعیود

مخلمط عر بریق فااا ترعکم ریاد گیواهی کوه تمسوط

کات مخلمط شمرده میشمد ،که دا آ یک گیواه دا

ترکیب گمنههای تاکیلدهنده مخلمط فرعهم میشمد،

حین اقابت با علفهای هرر ،محیطی عر ریست تومده

عف عیش مییابد .دا کات های داهم بوه دلیول وجومد

کمتر عر علفهرر برعی محصمل دیگر فرعهم مویکنود

چنوود گیوواه و چنوود الیووهعی بوومد سیسووام ،ماووکل

( .)37 ،28 ،26 ،21 ،7شاید شناااه شدهتورین مثوال،

علفهای هرر کمتر عر سیسامهای تک کاای گ عا

عادت تهاجمی علفهوای هورر باعوث جوذ
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تولید گیاهان زراعي ،دوره  ،15شماره 1401 ،1

شده عسوت ( .)36دا وعقو کاوت مخلومط عف عیاوی

محیط ریست و کااواری ،براسی عملکرد و عجو عی

شرعیطی اع فرعهم میکند که اساات علف های هورر

عملکرد دو گیاه نخمد و جم دا توک کاوای آ هوا و

دا عین شرعیط به حودعقل ممکون مویاسود (،35 ،28

کات مخلمط با یکدیگر بمد .براسوی شوااصهوای

 .)37دا گ عاشی ععال شد کاوت مخلومط عف عیاوی

عاریابی کات مخلمط نس ت به کات اوالص نیو عر

ذات و عار د اوبواهی دا کناورل علووفهوای هوورر

عهدعف مهم عین برح بومد .همچنوین ،براسوی نقوش

ممفق عمل کرده عست ( .)36دا مطالعه عیون محققوین

کات مخلمط نخمد با جم دا مهواا علوفهوای هورر

کلیه تیمااهای مخلمط تمعنساند ریست تمده و تورعکم

م اعه نخمد عر دیگر عهدعف عجرعی عین برح بمد.

علفهوای هورر اع کواهش دهنود .دا پژوهاوی اوی
کات مخلمط عف عیای سماگم و لمبیوا چاومبل لوی

مواد و روشها
آرمووایش دا سووال راععووی  1398-99دا م اعووه

مخلمط با سماگم  ،ریست تمده علوفهورر بوه بوما

تحقیقاتی جهاد کااواری شارند عنجا گرفوت .محول

معنیدعای نس ت به سماگم اوالص (بودو وجوین)

عجرعی آرمایش دا  49داجه و  9دقیقه بومل شورقی،

کاهش یافوت ( .)35دا مطالعوهعی ععوال شود کاوت

 33داجووه و  46دقیقووه عوورا شوومالی و  1980ماوور

مخلمط جم با نخمد تمعنست علفهای هرر اع بهبوما

عاتفاع عر سطح دایا قورعا دعاد .ناوایج آرموم اواک،

معنویدعای کوواهش دعده و عر اسوااعت آ هووا بکاهوود

بافت ااک اع لممی اسی و  pHآ اع  7/46ناا دعد.

( .)28همین بما محققین دیگر عظهاا دعشواند کاوت

دا عین آرمایش نخمد به عنومع کاوت عصولی و جوم

مخلمط الت با برای ح مبات ماننود بواقال و نخومد

بهعنمع محصمل ثانمیه دا نظر گرفاه شد .بذوا نخمد،

هجم علفهای هرر شد (.)37

اقم عادل عر مرک تحقیقات عساا مرک ی و بذوا جم

ععال شد که با عف عیش نسو ت لمبیوا چاومبل لوی دا

فرنگی س ب سرکم

آبیدا عر مؤسسه تحقیقات عصالح و تهیه نهوال و بوذا

با تمجه به سطح باالی کات نخمد و جم دا عیرع

کرج تهیه شد.

که مصرف نهادههوای کاواواری اع بویش عر گذشواه
ساااه عست ،به نظر میاسد که یافان اعههوایی بورعی

رمین محل آرمایش که سال ق ل بهصمات نکاشت

کاهش مصرف فرعوادههای شیمیایی میتمعند عر آلمده

بمد دا عسفند  1398تا عمق  30سانایماری شخم رده

شد محیط ریست جلمگیری نممده و گوامی مناسوب

شد .عملیات کاشت نخمد و جم بهبما همرموا و دا

دا جهت پایدعای کااواری دا جها بردعشواه شومد.

عوعسوط عسوفند مواه بوا دسوت عنجوا گرفوت .فاصووله

هما بما که ذکر شد یکوی عر مهومتورین او هوای

ادیفهای کاشت برعی نخمد  50سانایمار و برعی جم

پایدعای محیط ریست و کااواری ،عسافاده عر کاوت

 25سانایمار دا نظر گرفاه شود .بنوابرعین ،دا کاوت

مخلمط گیاها به جای تک کاای آ ها عست .با عنجا

االص نخمد ،دا هر کرت آرمایای  12ادیف کاشت

کات مخلمط و به اصمص کات مخلومط گیاهوا

و دا کات االص جوم ،دا هور کورت آرمایاوی 24

اانمعده ح مبات نیار بوه مصورف کمدهوای شویمیایی

ادیف کاشت قرعا دعشت .بین هر کرت فرعی نیم مار

نیاروژنه کاهش چامگیری یافاه و عسوافاده عر سومم

و هر کرت عصلی یک مار فاصله دا نظر گرفاوه شود.

آفتکش و علفکش دا عین نمع کات بربرف شوده

دا کات مخلمط ادیفهای کات دو گیاه بهصومات

و یا به حدعقل ممکن میاسد .مهمترین عهدعف عجرعی

یک دا میا بمد و ادیفهای کات جم بنوابر تورعکم

عین برح عالوه بر اسوید بوه پایودعای بویشتور دا

مماد نظر دا بین ادیفهای کات نخمد قرعا گرفوت.
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ترعکم کات دو گیاه نخمد و جم دا حالت کات 100

جوم بوودو وجوین ( )C100B75بمدنود .بووا تمجووه بووه

داصد آ ها بهترتیب  40و  350بمته دا مارمرب بمد.

اسیدگی همرما دو محصمل ،عملیات بردعشت نخمد

عبعاد کرتهای آرمایای نی به بومل  4/5و عورا 6

و جم دا  30تیر ماه  99عنجا گرفت .بودین صومات

مار بمد .کنارل علفهای هورر دا کورت هوای دعاعی

که بعد عر حذف دو ادیف عر هربورف و نویم ماور عر

وجین  6مرت ه و بهصمات دسای دا بمل فصل اشود

عباوودع و عناهووای تمووا ادیووفهووا بووه عنوومع حاشوویه،

عنجا گرفت.

نممنهبردعای عر وعحدهای آرمایای بهعمل آمد .بورعی

آرمایش بهصمات برح بلمکهای کامل تصوادفی

سنجش عج عی عملکرد دعنه 20 ،بمتوه جوم و  5بمتوه

دا سه تکرعا عجرع گردید .تیمااهای آرمایاوی شوامل:

نخمد عر هر کرت ،و برعی تعیین عملکرد نهایی دعنه و

 -1کات االص نخمد بدو وجین علوفهوایهورر

عملکرد بیملمژیک هر دو گمنه گیاهی 2 ،مارمربو عر

( -2 ،)NW-C100کاووت اووالص نخوومد بووا وجووین

هر کرت بردعشت شد .عج عی عملکرد موماد براسوی

علفهوایهورر ( -3 ،)W-C100کاوت اوالص جوم

دا گیاه جم شامل تعدعد دعنه دا بمته و ور ه عا دعنوه

(م ااره معممل کااوارع با علف هرر که بوهصومات

و برعی نخمد تعدعد تعدعد دعنه دا بمته و ور صد دعنه

عسافاده عر علوفکوش تمفومادی عسوت) (-4 ،)B100

بمد.

کات مخلمط عف عیای  100داصد نخمد  15 +داصد

برعی تعیین ترعکم نهایی علفهای هرر نی عر یک

جووم بوودو وجووین ( -5 ،)C100B15کاووت مخلوومط

کمعداعت یک مار مربعی عسافاده شد و نممنه بوردعای

عف عیای  100داصود نخومد  30 +داصود جوم بودو

عر آ ها ق ل عر بردعشت گیاها راععی صمات گرفوت

وجین ( -6 ،)C100B30کات مخلمط عف عیاوی 100

و پس عر ااک کرد تمرین شدند .دا نهایت تورعکم

داصووود نخووومد  45 +داصووود جوووم بووودو وجوووین

و ور ااک علفهای هورر محاسو ه شود و موماد

( -7 ،)C100B45کات مخلمط عف عیای  100داصود

تج یه و تحلیل قرعا گرفت .کااعیی کنارل علفهوای

نخمد  60 +داصد جم بدو وجین ( )C100B60و -8

هرر و شااصهای عاریابی سمدمندی کات مخلومط

کات مخلمط عف عیای  100داصد نخمد  75 +داصد

مطابق معادالت عاعئه شده دا جدول  1محاس ه شدند.

جدول  - 1معادالت مماد عاریابی دا پژوهش حاضر.
من

Table 1- Evaluated equations of this research.
معادله

Reference
3

Equation
((WSC-WIC) / WSC) × 100
m

Yi/Yii
25

∑ = LER
n=1

RVT = (P1Y1+ P2Y2) / P1Y3

شااص
Index
کااعیی کنارل علفهای هرر
Weed control efficient
نس ت برعبری رمین
Land equivalent ratio
مجممع عار نس ی

Relative value total
دا اوعبط باال WSCو  :WICبهترتیب ور ااک علفهرر دا کات االص نخمد بدو وجین علفهرر و کاتهای مخلمط نخمد با جم :Yi ،عملکرد
یک گمنه راععی دا کات مخلمط و  :Yiiعملکرد هما گمنه راععی دا راععت تک کاای P1 ،و  :P2قیمت محصمل عصلی و همرعه Y1 ،و :Y2
عملکرد محصمل عصلی و همرعه دا کات مخلمط و  :Y3عملکرد محصمل عصلی دا کات االص میباشند.
In above equations WSC and WIC are : weed dry weight in chickpea sole cropping without weeding and chickpeabarley intercropping, respectively, Yi: intercropping yield of a crop, Yii: sole cropping yield of same crop, P1 and
P2: price of main crop and compeer crop, Y1 and Y2: yield of main crop and compeer crop in intercropping
Y3: yield of main crop in sole cropping.
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پوس عر عبمینووا عر نرمووال بومد دعدههووا ،تج یووه

 75 +داصد جم بهدست آمود (جودول  .)3همچنوین،

وعایانس دعدهها تمسط نر عف عا آمواای  SASصومات

بیش ترین می ع کااعیی کنارل علفهای هرر (حودود

گرفت .مقایسه میانگینها با عسافاده عر آرمم  LSDدا

 73داصد) ماعلق به تیماا کات مخلمط  100داصود

سطح آماای پنج داصد تمسط نور عفو عا  SASعنجوا

نخمد  75 +داصد بمد (شکل  .)1عمدهترین دلیل عین
ممضمع به فروناانی و سرکم

شد.

علفهای هرر تمسط

کات مخلومط عف عیاوی بوار مویگوردد .محققوین دا
پژوهای گ عا

نتایج و بحث

نممدند که دا کات مخلمط گیاها

تعداد و بیوماس کل علفهای هرز :تعدعد و بیمماس

پمشای و گمجه فرنگی ،گیاه چاودعا ترعکم و بیمماس

کل علفهای هرر دا عین آرمایش محاس ه شد و مماد

علووفهووای هوورر اع نس و ت بووه تیموواا تووک کاووای

تج یه و تحلیل قرعاگرفت (جدول  .)2تج یه وعایانس

گمجهفرنگی کاهش دعد ( .)34دا براسی کات مخلمط

دعدهها ناا دعد که ترعکم و بیمماس کل علفهای هرر

نخمد و گند  ،عظهاا شد که کاوت مخلومط نخومد و

به ترتیب دا سطح عحامال یک و پنج داصد تحت تاثیر

گند بهبما معنیدعای ترعکم و بیمماس علفهای هرر

علگمی کات قرعا گرفاند (جدول  .)2بوهبومای کوه،

اع نس ت به کات االص عین گیاها کواهش دعد (.)3

تیماا تک کاای نخمد به فاصله ریادی عر سایر تیمااها

دا پژوهای اوی کات مخلمط شمید-لمبیا ععال شد

دا بواالترین وضوعیت عر نظوور تعودعد و بیممواس کوول

که کات مخلمط باعث کاهش ترعکم علفهوایهورر

علفهای هرر بمد (بهترتیب  20/3بمته دا مارمربو و

شد .همچنین ،کات مخلمط ذات با سه گمنه مخالف

 222گوور دا مارمرب و ) .تووک کاووای جووم و تمووامی

لمبیا چام بل لی ممجب کاهش ور ااک علفهرر

علگمهای کات مخلمط بهبما معنیدعای دعاعی تعدعد

نس ت به کاوت اوالص ذات گردیود ( .)38قودات

و بیمماس علفهرر پایینتری نس ت به تیمواا کاوت

اقابای سیسام کات مخلمط با تمجه به عف عیش ترعکم

االص نخمد بمدند (جدول  .)3با عنجا کات مخلمط

گمنههای راععی نس ت بوه کاوت اوالص هور گمنوه

بهبما معنیدعای عر می ع ترعکم علفهایهرر مخالف

بیشتر امعهد بمد که عین عامل مهاا مناسب علفهای

کاسوواه شوود .کوومتوورین میوو ع تعوودعد و بیمموواس

هرر اع دا پی دعاد (.)37 ،26 ،21 ،15 ،7 ،2

علفهایهرر دا تیماا کات مخلمط  100داصد نخمد
جدول  - 2تج یه وعایانس عثر علگمی کات بر ترعکم و بیمماس علف های هرر.
Table 2- Analysis variance of effect of planting pattern on weed density and biomass.
مناب تغییر
داجه آرعدی
ترعکم
بیمماس
Biomass

df

Density
ns

231.76ns

6.33

2

*11242.31

**82.74

6

354.15

4.38

12

16.92

17.81

S.O.V
تکرعا
Repetition
علگمی کات
Planting pattern
اطای آرمایش
Error
ضریب تغییرعت (داصد)
)CV (%

 * ،nsو ** بهترتیب یر معنیدعا و معنیدعا دا سطح عحامال پنج و یک داصد.
ns, *, ** non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively.
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جدول  - 3مقایسه میانگین عثر علگمی کات بر ترعکم و بیمماس علفهای هرر.
Table 3- Mean comparison of effect of planting pattern on weed density and biomass.
علگمی کات
ترعکم (تعدعد دا مارمرب )
بیمماس (گر دا مارمرب )
)Biomass (g m-2

)Density (No. per m2

222a

20.3a

30f

5.0d

135b

16.3a

129bc

12.6a

110cd

11.0ab

80de

9.6bc

Planting pattern
کات االص نخمد بدو وجین
Chickpea sole cropping without weeding
کات االص جم
Barley sole cropping
 100داصد نخمد  15 +داصد جم
100% Chickpea + 15% barley
 100داصد نخمد  30 +داصد جم
100% Chickpea + 30% barley
 100داصد نخمد  45 +داصد جم
100% Chickpea + 45% barley
 100داصد نخمد  60 +داصد جم
100% Chickpea + 60% barley
 100داصد نخمد  75 +داصد جم

7.3d
60ef
100% Chickpea + 75% barley
دا هر سام میانگینهایی که دا یک حرف ماارک هساند فاقد تفاوت آماای معنیدعا برعساس آرمم  LSDدا سطح عحامال پنج داصد میباشند.
Means in a common letter are lacking in each group significant difference (LSD) test based on the level of five
percent.

80.00

50.00
40.00

)Weed control efficient (%

60.00

کااعیی کنارل علف های هرر (داصد)

70.00

30.00
C100B75

C100B60

C100B30

C100B45

C100B15

تیمارهای کشت مخلوط
Intercropping treatments
شکل  - 1کااعیی کنارل علفهای هرر دا تیمااهای مخالف کات مخلمط نخمد و جم ( :Cنخمد و  :Bجم و ععدعد ناا دهنده
داصد گیاه راععی دا تیماا کات مخلمط عست).
Figure 1- Weed control efficient in different chickpea-barley intercropping treatment (C: chickpea and B: barley and
numbers indicated crop percent in intercropping treatment).

نخود :هما بما که دا جدول تج یه وعایانس (جدول

گرفت با عنجا کات مخلمط نخومد و جوم ،عفو عیش

 )4مااهده میشمد علگمی کاوت دا سوطح عحاموال

اقابت میا گیاها راععی بوه کواهش تعودعد دعنوه دا

یک داصد بر ویژگی تعدعد دعنه دا بمته معنی دعا شد.

بمته منجر شد .تدعال بین عج عی مخلمط بوه مرعتوب

بیشترین تعدعد دعنوه دا بمتوه ( 14دعنوه دا بمتوه) بوه

ضعیفتر عر تدعال بین عین عج ع با علوفهوای هورر

تیماا کات االص نخمد با کنارل علوف هورر تعلوق

عست و بنابرعین ،تصما میشومد کوه کاوت مخلومط،
9
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اشد علفهای هورر اع بویش عر کاوتهوای اوالص

علفهای هرر بمده عست که س ب کاهش سوهم مومعد

کاهش میدهد ( .)17دا کات مخلمط لمبیا و ایحا

پرواده اسیده به عین دعنهها میشومد .پوژوهشگرعنوی

عظهاا شد که کات مخلمط و کنارل علفهرر تعودعد

ععال کردند ور صد دعنه گیاهوا دا سیسوام کاوت

الف و دعنه اع دا هر دو گمنه راععی تحت تاثیر قرعا

مخلمط نس ت به کات اوالص توا حودودی کواهش

دعد ،بهبمای که تیمااهای عد کنارل علفهرر بهبما

مییابد ( .)17 ،16دا تحقیقی نی ور صد دعنه نخومد

معنیدعای دعاعی تعدعد الف و دعنه دعنه کمتوری دا

دا کات مخلمط نخمد-کنجد ،عر کاوت اوالص بوه

بمته بمدند ( .)1دا کات مخلمط نخمد و جوم بهوااه

سمت کات مخلمط دعاعی شیب کاهای بمد (.)31

کاهش عج عی عملکرد عر جمله تعدعد الف و دعنه دا

عملکرد دعنه و بیملمژیک ،دا سطح عحاموال پونج

شد ( .)17عل اه دا مطالعوه آ هوا

داصد تحت تاثیر علگمی کات قرعا گرفوت (جودول

همانند تحقیق حاضر علگمهای کاوت مخلومط دعاعی

 .)4بیشترین می ع عملکرد بیملمژیوک و دعنوه نخومد

تعدعد دعنه بیشتوری عر کاوت اوالص بودو کناورل

(بووهترتیووب  334و  99گوور دا مارمرب و ) دا تیمااهووای

علفهرر بمدند .قدات اقابای سیسام کات مخلومط

کات االص با وجین بهدست آمد .همچنین ،کمترین

به وعسطه عف عیش ترعکم گمنههوای راععوی نسو ت بوه

عملکرد بیملمژیک و دعنه نخومد (بوهترتیوب  161و 41

کات االص هر گمنه بیاار امعهد بمد که عین عامل

گر دا مار مربو ) دا تیماا کات االص بدو وجوین

مهاا مناسوب علوفهوایهورر و دا نایجوه آ به ومد

مااهده شد (جدول  .)5قابل ذکر عست که دا عین دو

عملکرد و عج عی عملکرد اع دا پی دعاد (.)26 ،2

ویژگی تیماا تک کاای نخمد با کنارل علف هورر بوا

بمته نخمد اع گ عا

ناایج تج یه وعایوانس ناوا دعد کوه عثور علگومی

تیمااهای کات مخلمط نخمد با  15و  30داصد جم

کات بر صفت ور صد دعنه دا سوطح عحاموال پونج

دا یک سطح آماای قرعا دعشاند .دا دیگور تیمااهوای

داصد معنیدعا عست( .جدول  .)4مقایسه میوانگینهوا

کات مخلومط بوه همورعه عود کناورل علوف هورر،

ناا دعد که بوهبوما کلوی ،مقودعا ور صود دعنوه دا

عملکوورد بیملمژیووک و دعنووه نخوومد بطووما معنوویدعای

تیمااهای مخلمط کمتر عر االص عسوت (جودول .)5

کاهش یافت ،به بمای کوه کومتورین میو ع عملکورد

بیشترین و کم ترین ور صد دعنه (بهترتیوب  19/1و

بیملمژیک و دعنه نخمد (بهترتیوب  185و  48گور دا

 16/5گر ) بهترتیب دا تیمااهای کات االص نخمد

مار مرب ) دا تیماا  100داصد نخمد  75 +داصد جم

با کنارل علف هرر و کات االص نخمد بدو کنارل

به دست آمد  .دا تیماا تک کاای نخمد بودو وجوین

علف هرر مااهده شد .با عنجا کات مخلمط نخمد و

مااهده شد کوه بوا تمجوه بوه تعودعد و بیممواس کول

جم ،عف عیش اقابت میوا گیاهوا راععوی بوه کواهش

علفهوای هورر کوه بویشتورین مقودعا اع دعاعسوت

تعدعد دعنه دا بمته نس ت به تک کاای با وجین منجور

(بهترتیوب  20/3بمتوه دا ماور مربو و  222گور دا

شد .به نظر میاسد بر عثر عفو عیش اقابوت دا کاوت

مارمرب ) ماوخص مویشومد کوه بوا عفو عیش هجوم

مخلمط و کاهش مناب محیطی دا دسوارس ور دعنوه

علفهوای هورر کواهش عملکورد دعنوه نخومد بسویاا

دا کات مخلمط کاهش یافاه که دا عین مطالعوه نیو

معنیدعا و چام گیر بمد .عین دا حوالی عسوت کوه دا

عین ممضمع تحقق یافت .دا وعق عحاماالر دلیل کاهش

تیمااهای کات مخلمط کاهش عملکورد دعنوه نخومد

ور صد دعنه دا علگمهای کات مخلمط اقابت شدید

اوند مالیمتری ناوا دعد (جودول  .)5عیون ممضومع

بوین گمنووههوای راععووی بووا یکودیگر و همچنووین ،بووا

بیا گر ممفقیت گیاه جوم دا کناورل علوفهوای هورر
10
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م اعه نخمد دا حالت کات مخلمط عست .دا وعقو ،

کم تری بمد ،همچنین ،با کاهش ترعکم کنجد دا کات

علفهای هرر دعاعی قدات اقابت باالتری بوا نخومد

مخلمط ،عملکرد دعنه آ به میو ع بویشتوری کواهش

بمده و تمعنساهعند عملکرد نخمد اع دا کاوت اوالص

یافت ( .)31دا گیاه نخمد نی کاهش عملکرد دعنوه دا

بیشتر کاهش دهند ،ولی دا مماد جوم عیون ممضومع

کات مخلمط نس ت به تک کاای قابل مااهده بومد.

عینیت ندعشاه عست کوه بوه نظور مویاسود بوه دلیول

دا مطالعاتی عظهاا شد عف عیش ترعکم گمنههای راععی

ویژگیهای عین گیاه عر جمله ترعکم کاشوت و عاتفواع

دا کات مخلمط هرچند باعث مهاا بهار علوفهوای

بیاار و ئسایهعندعری باشد ( .)25دا مطالعات دیگر نی

هرر شده ولی کاهش معنیدعا عملکرد دعنه اع دا پوی

کاهش عملکرد بیملمژیک گیاها مخالف دا کاوت

دعاد ( .)17 ،16 ،3با عینکوه کواهش عملکورد دعنوه دا

شده عسوت (،16

شده ()33 ،3 ،2

مخلمط نس ت به تک کاای گ عا

عکثر مطالعات کات مخلمط گ عا

 .)18ممکن عست بهدلیول عفو عیش اقابوت دا کاوت

ولی مجممع تملید گمنههوای راععوی ج ورع کواهش

مخلمط و کاهش مناب محیطی دا دسوارس ،عملکورد

عملکرد اع نس ت به کات اوالص گمنوههوا امعهود

هر یک عر گمنهها دا کات مخلمط کاهش یابد .با عین

نممد ( ،)15 ،12 ،10 ،5 ،4ضمن عینکه ن اید نقش عین

حال ،عف عیش عملکرد بیملمژیوک دا کاوت مخلومط

سیسام اع دا کنارل یر شیمیایی علفهوایهورر کوه

نس ت به تک کاای بدو کنارل علوفهورر ناوا عر

اعهی مناسب دا جهوت حفوم محویط ریسوت عسوت
فرعمم

نقش مث ت کات مخلمط دا کناورل علوفهوایهورر

کرد (.)26 ،18

دعاد ( ،)26ضمن عینکه مجممع تملید گمنههای راععی

جدول تج یه وعایانس (جدول  )4ناوا دعد کوه

ج رع کاهش عملکرد اع امعهود نمومد ( .)30 ،10دا

علگمی کات دا سطح عحامال یک داصد بر ویژگوی

تحقیقی بر اوی کات مخلمط سماگم و لمبیا چام

شااص بردعشت معنویدعا عسوت .بویشتورین میو ع

بل لی عظهاا شود کوه توک کاوای سوماگم عملکورد

شووااص بردعشووت ( 29/8داص ود) بووه تیموواا کاووت

کمتری نس ت به مخلمط عف عیای عین دو گیواه دعشواه

االص نخمد با کنارل علف هرر تعلوق گرفوت .دلیول

عست که علوت عیون کواهش عملکورد دعنوه سوماگم

عین عمر میتمعند عف عیش اقابت به علت حضما سوایر

همانند تحقیق حاضر اساات شدیدتر علفهورر بوه

گمنهها دا حالتهای کاوت مخلومط و عود کناورل

تک کاای سماگم نس ت به کات مخلمط آ ععوال

علفهرر باشد کوه سو ب کواهش منواب محیطوی دا

شد ( .)35پژوهشگرع بسیاای به نقش مومثر کاوت

دسارس گیاه راععی میگردد .ناایج تحقیقی دا موماد

مخلمط دا کاهش اسوااعت علوفهوای هورر عشوااه

پاانسیل کنارل علفهرر دو گیاه لمبیا و ایحا بوذای

کردهعنود ( .)26 ،21 ،2دا تیمااهوای کاوت مخلومط

دا شرعیط کات مخلمط حاکی عر عین بمد که شااص

جایگ ینی با کاهش ترعکم نخمد دا وعحود سوطح بوه

بردعشت هر دو گیواه دا تیمااهوای کاوت مخلومط و

بما ب یعی عر عملکرد دعنه نخمد کاساه شد .محققوین

بدو کنارل علف هرر بهبما معنیدعای کاهش یافت

دیگری نی دا مطالعهی امد اوی عاریابی عملکورد و

( )1که عین ناایج با یافاه های تحقیق حاضر هماهنو

عجو عی عملکوورد کنجوود و نخومد دا کاووت مخلوومط

عست .همچنین ،شااص بردعشت بیشتری دا کاوت

سریهای جایگ ینی عظهاا کردند که کاوت مخلومط

االص نخمد نس ت به تیمااهای کات مخلمط آ بوا
کنجد گ عا

کنجد نس ت به کات االص آ دعاعی عملکورد دعنوه

11
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جدول  - 4تج یه وعایانس عثر علگمی کات بر عج عی عملکرد و عملکرد نخمد.
Table 4- Analysis variance of effect of planting pattern on yield component and chickpea yield.
تعدعد دعنه دا بمته
ور صد دعنه
عملکرد بیملمژیک
عملکرد دعنه
مناب تغییر
داجه آرعدی
شااص بردعشت
No. grain per Grain-100Biological
Grain
S.O.V
df
Harvest index
plant
weight
yield
yield
تکرعا
ns
ns
ns
2
1.33
0.24
1585.71
138.47ns
0.42ns
Repetition
علگمی کات
6
**24.26
*2.53
**15322.31
**1563.31
*6.62
Planting pattern
اطای آرمایش
12
1.72
0.86
1497.93
108.19
1.75
Error
ضریب تغییرعت
12.64

14.21

14.54

12.64

5.19

(داصد)
)CV (%

 * ،nsو ** بهترتیب یر معنیدعا و معنیدعا دا سطح عحامال پنج و یک داصد.
ns, *, ** non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively.
جدول  - 5مقایسه میانگین عثر علگمی کات بر عج عی عملکرد و عملکرد نخمد.
Table 5- Mean comparison of effect of planting pattern on yield component and chickpea yield.
تعدعد دعنه دا
ور صد دعنه
عملکرد بیملمژیک
عملکرد دعنه
شااص بردعشت
علگمی کات
بمته
(گر )
(گر دا مارمرب )
(گر دا مارمرب )
(داصد)
Harvest
)index (%

Grain yield
)(g m-2

Biological yield
)(g m-2

Grain-100)weight (g

No. grain
per plant

29.8a

99a

334a

19.1a

14.0a

25.4c

41e

161d

16.5c

6.0d

28.0ab

94ab

323a

18.5ab

13.0a

27.6abc

89ab

314a

18.4ab

12.0ab

27.4bc

75bc

276ab

18.0bc

10.3bc

26.3bc

64cd

246bc

17.5bc

9.3c

Planting pattern

کات االص نخمد با وجین
Chickpea sole cropping with
weeding
کات االص نخمد بدو وجین
Chickpea sole cropping without
weeding
 100داصد نخمد  15 +داصد جم
100% Chickpea + 15% barley
 100داصد نخمد  30 +داصد جم
100% Chickpea + 30% barley
 100داصد نخمد  45 +داصد جم
100% Chickpea + 45% barley
 100داصد نخمد  60 +داصد جم
100% Chickpea + 60% barley
 100داصد نخمد  75 +داصد جم

8.0cd
17.0bc
185cd
48de
26.0bc
100% Chickpea + 75% barley
دا هر سام میانگینهایی که دا یک حرف ماارک هساند ،فاقد تفاوت آماای معنیدعا برعساس آرمم  LSDدا سطح عحامال پنج داصد میباشند.
Means in a common letter are lacking in each group significant difference (LSD) test based on the level of five percent.

جو :ناایج تج یه وعایانس دعدههای مربمط بوه صوفت

(جدول  .)7به نظر میاسد که اقابت علفهای هورر

تعدعد دعنه دا بمته و ور ه عا دعنه جم ناوا دعد عثور

با گیاه راععی دا عین تیمااهای مخلمط باعث کواهش

علگمی کات بر عین صفات معنیدعا عست (جدول .)6

تعدعد سن لههای جم و دا نایجه باعوث کواهش تعودعد

بیشترین و کم ترین تعدعد دعنوه دا بمتوه و ور هو عا

دعنه و ور آ دا بمته شده عست .عین یافاههوا منط وق

دعنه به ترتیب عر تیمااهای توک کاوای جوم و تیمواا

با یافاههای پژوهشگرع دا مماد عثر علفهوای هورر

 100داصد نخومد  15 +داصود جوم بوهدسوت آمود

بر کاهش تعدعد دعنه دا بمته جم دا ماور مربو عسوت
12
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( .)16دا براسی عملکرد دعنه جم و اشد علوفهوای

 .)6مقایسه میانگینها نی ناا دعد که بیشترین مقدعا

هرر دا سیسام تک کاای و مخلمط بوا نخومد ععوال

عملکرد دعنه و بیملمژیک جم (بوهترتیوب  423و 195

شد که تعدعد دعنه دا بمتوه تیمااهوای کاوت مخلومط

گر دا مارمرب ) به تیماا تک کاای عیون گیواه تعلوق

نس ت به تیمااهای کات االص کاهش مییابد (.)17

دعاد (جدول  .)7کم ترین مقدعا عملکرد بیملمژیوک و

عین پژوهش گرع دا مطالعه اومد عظهواا دعشواند کوه

دعنه جم (بهترتیب  59و  24گر دا مارمرب ) دا تیمواا

میتمع نایجه گرفت دا شرعیط کاوت مخلومط و بوا

کات مخلومط  100داصود نخومد  30 +داصود جوم

ععمال کنارل بر علفهرر تعدعد دعنوه دا بمتوه دا جوم

مااهده شد .دا تیمااهای کات مخلمط ،عملکرد دعنه

عف عیش امعهد یافت ،ریرع دا عین شرعیط عر باا اقابای

و بیملمژیک جم به بما معنیدعای کواهش یافوت کوه

علفهای هرر و دا نایجه اساات عیجاد شده تمسوط

عین کاهش عالوه بر عینکه بهدلیل کاهش می ع تورعکم

آ ها کاساه شده و گیاه راععی با عسافاده بهار عر مناب

جم بمد ،میتمعند بوه سو ب اقابوت داو گمنوهعی و

محیطی به تملید بیشتری امعهد پردعات .ناایج سایر

برو گمنهعی (اقابت جم با نخمد و نی اقابت جم بوا

پژوهشگرع نی عر کاهش ور ه عا دعنه جوم دا عثور

علفهای هرر) دا کات مخلمط باشد .هما گمنه که

اقابت با علفهای هرر حکایت دعاد ( .)16محققوین

دا مماد نخمد نی ذکر شد می ع کاهش عملکرد دعنوه

مخالفی نی بر کاهش ور ه عا دعنه گیاهوا مخالوف

جووم نی و دا علگمهووای کاووت مخلوومط کووه اقابووت

راععی دا کات مخلمط تاکید کردهعند (.)36 ،13

علفهای هرر دا آ ها بسیاا شدیدتر بمد (تیمااهوای
 100داصد نخمد  15 +و  30داصود جوم) ،بویشتور

تج یه وعایوانس دعدههوا حواکی عر عیون بومد کوه

نمایا بمد.

عملکرد دعنه و بیملمژیک جم دا سوطح عحاموال یوک
داصد تحت تاثیر علگمی کات قرعا میگیرد (جودول

جدول  - 6تج یه وعایانس عثر علگمی کات بر عج عی عملکرد و عملکرد جم.
Table 6- Analysis variance of effect of planting pattern on yield component and barley yield.
داجه
تعدعد دعنه دا بمته
ور ه عا دعنه
عملکرد بیملمژیک
مناب تغییر
عملکرد دعنه
شااص بردعشت
آرعدی
No. grain per
Grain-1000Biological
S.O.V
Grain yield
Harvest index
plant
weight
yield
df
تکرعا
2
1.50ns
22.6ns
753.16ns
618.50ns
31.84ns
Repetition
علگمی کات
5
*10.53
*8.48
**49994.76
**1089253
13.52ns
Planting pattern
اطای آرمایش
10
2.83
2.48
978.43
346.23
17.25
Error
ضریب تغییرعت(داصد)
8.01
5.23
14.29
18.66
9.34
)CV (%
 * ،nsو ** بهترتیب یر معنیدعا و معنیدعا دا سطح عحامال پنج و یک داصد.
ns, *, ** non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively.

دا وعق  ،علفهای هرر که عج عی عملکرد جم اع

پژوهشگرع نی دا مطالعات اومد عیون یافاوه هوا اع

مناب تمسط عین گیاه

تایید کردهعند ( .)13 ،3دا علگمهای کاای کوه تورعکم

بر عثر عیجاد محدودیت دا جذ

راععی مماد نقصا قورعا دعده بمدنود ،دا نهایوت نیو

جم عر حد معممل پایینتر آمده بمد نی کاهش عملکرد

باعووث کوواهش عملکوورد دعنووه شوودند .بسوویاای عر

دعنه آ ب یعی بمد .دا مطالعه اوی عاریابی عملکرد و
13
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عج عی عملکرد کنجد و نخمد دا کات مخلمط سری

عملکردهای دعنه به می ع بیشتری کاسواه شود (.)31

های جایگ ینی عظهاا شد کوه کاوت مخلومط کنجود

جدول تج یه وعایانس (جدول  )6ناا دعد که علگمی

نس ت به کات االص آ عملکرد دعنه کمتری دعشت

کات بر ویژگی شااص بردعشت جم معنی ناد.

همچنین ،با کاهش ترعکم کنجد دا کاوت مخلومط عر
جدول  - 7مقایسه میانگین عثر علگمی کات بر عج عی عملکرد و عملکرد جم.
Table 7- Mean comparison of effect of planting pattern on yield component and barley yield.
ور ه عا
عملکرد بیملمژیک
عملکرد دعنه
شااص بردعشت
تعدعد دعنه دا بمته
علگمی کات
دعنه(گر )
(گر دا مارمرب )
(گر دا مارمرب )
(داصد)
No. grain per
Planting pattern
Grain-1000- Biological yield
Grain yield
Harvest index
plant
)weight (g
)(g m-2
)(g m-2
)(%
کات االص جم
23.6a
32.6a
423a
195a
46.1a
Barley sole cropping
100داصد نخمد  15 +داصد جم
18.3c
6.27c
59e
24e
40.6a
100% Chickpea + 15%
barley
 100داصد نخمد  30 +داصد جم
19.6bc
29.3bc
125d
57de
44.0a
100% Chickpea + 30%
barley
 100داصد نخمد  45 +داصد جم
20.6abc
29.6bc
183c
83cd
45.1a
100% Chickpea + 45%
barley
 100داصد نخمد  60 +داصد جم
21.6ab
30.3abc
226c
103bc
45.4a
100% Chickpea + 60%
barley
 100داصد نخمد  75 +داصد جم
22.0ab
31.0ab
295b
190a
45.6a
100% Chickpea + 75%
barley
دا هر سام میانگینهایی که دا یک حرف ماارک هساند ،فاقد تفاوت آماای معنیدعا برعساس آرمم  LSDدا سطح عحامال پنج داصد میباشند.
Means in a common letter are lacking in each group significant difference (LSD) test based on the level of five
percent.

شاخصهای ارزیابی کشت مخلوط :براسی شااص

دعنه نس اار مناس ی نس ت به تک کاای آ دعشاه باشند

نس ت برعبری رمین دا عین مطالعه ناا دعد کوه کلیوه

که ممثرترین عامل دا عف عیش شااص نس ت برعبوری

تیمااهای کات مخلمط دعاعی شااص نس ت برعبری

رمین کاتهای مخلومط مویباشود .دا مطالعوه اوی

رمین باالتر عر یک بمدند (شکل  )1که ناا عر برتری

کات مخلمط ذات و ایاا شوااص نسو ت برعبوری

کات مخلمط دو گمنه نس ت به تک کاای هر یک عر

رمین دا شرعیط بدو کناورل علوفهورر بویشتور عر

دو گمنه دعاد .دا میا علگمهای مخالف کات مخلمط

شرعیط با کنارل علفهرر بمد ( .)13پژوهشگرعنی دا

تیماا  100داصد نخمد  30 +داصد جم دعاعی نس ت

عاریابی کات مخلمط جم -ماشک دا سطمح مخالف

برعبری رمین بیشتری نس ت به علگمهای دیگور بومد.

کمد نیاروژ دایافاند که کات مخلمط نس ت به توک

باید عنمع کرد که جم بوا کواهش اسواات ناشوی عر

کاای جم و ماشوک برتوری دعاد ( .)27همچنوین ،دا

علفهای هرر دا کاوت مخلومط بوا نخومد و بودو

کات مخلمط ذات و عار د اوباهی ععال شد کوه

کنارل علفهرر ،باعث شد که عین تیمااهوا عملکورد

شااص نس ت برعبری رمین دا کلیه تیمااهای کات
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مخلوومط بوویشتوور عر یووک بوومد ( .)36بسوویاای عر

مطالعات مخالف امد دایافانود کوه دا سیسوامهوای

پژوهشگرع نی دا مطالعات امد بوه چنوین ناوایجی

کات مخلمط کااعیی عسافاده عف عیش موییابود (،5 ،4

دست یافاهعند ( .)29 ،24 ،17پژوهشگرع بسیاای دا

.)32 ،11 ،10 ،8
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تیمارهای کشت مخلوط
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شکل  - 2شااص نس ت برعبری رمین دا تیمااهای مخالف کات مخلمط نخمد و جم ( :Cنخمد و  :Bجم و ععدعد ناا دهنده
داصد گیاه راععی دا تیماا کات مخلمط عست).
Figure 2- Land equivalent ratio index in different chickpea-barley intercropping treatment
(C: chickpea and B: barley and numbers indicated crop percent in intercropping treatment).
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شکل  - 3شااص مجممع عار

نس ی دا تیمااهای مخالف کات مخلمط نخمد و جم ( :Cنخمد و  : Bجم و ععدعد ناا دهنده داصد گیاه راععی دا تیماا
کات مخلمط عست).

Figure 3- Relative value total index in different chickpea-barley intercropping treatment (C: chickpea and B: barley
and numbers indicated crop percent in intercropping treatment).

نس ی

م یت عین تیمااها نس ت بوه توک کاوای مویباشود.

با براسی دعدههای مربمط به مجممع عار

ماخص شد دا کلیه تیمااهای کات مخلمط مجممع

نس ی دا عین تیمااها حاکی عر

عار

عف عیش مجممع عار
تملید نس اار اوم

نس ی بیشتر عر یک بمد کوه بیوا گور عفو عیش
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بیشتورین میو ع م یوت عقاصوادی ( )1/12عر تیمواا

نخمد و عملکرد دعنه جم به ترتیب دا تیمااهای کات

کاووت مخلوومط عف عیاووی  100داصوود نخوومد 30 +

مخلمط عف عیای  100داصد نخمد  15 +داصد جم و

داصد جم بهدست آمد (شکل  .)2بوه نظور مویاسود

کات مخلمط عف عیای  100داصد نخمد  75 +داصد

عملکوورد مناسووب دو گمنووه و نیوو کناوورل مناسووب

جم به دست آمد .همچنین ،تیمااهای کاوت مخلومط

علفهرر دا عین تیماا س ب عفو عیش مجمومع عار

تعدعد و ور ااک کل علفهوای هورر اع بوه بوما

نس ی شوده عسوت .دا کاوت مخلومط ذات و بوادع

معنیدعای کاهش دعدند .بهبمای که ،کلیوه تیمااهوای

شد که م یت بیشتری دا مقایسوه بوا

کات مخلمط دعاعی تعدعد و بیمماس کول علوفهورر

رمینی گ عا

تک کاای بوهدسوت آمود ( .)19دا کاوت مخلومط

کم تری نس ت به تک کاای نخومد بمدنود .کومتورین

رعفرع با سیاه دعنه و رنیا م یت عقاصادی به ترتیب

می ع تعدعد و بیمماس کل علفهوای هورر بوه تیمواا

 1/58و  3/29بهدست آمد ( .)22محققین دیگری نی

کات مخلمط عف عیای  100داصد نخمد  75 +داصد

سمد عقاصادی کات مخلمط اع بیش عر کات االص

جم تعلق گرفت .عالوه بر عیون ،دا کلیوه تیموااهوای

گ عا

مخلمط شااص نس ت برعبری رمین باالتر عر یک بمد

کردند (.)26 ،16

که ناا عر سمدمندی کات مخلمط دعاد .بهبماکلی،
نتیجهگیری کلي
ناایج پژوهش حاضر ناا دعد که بیشترین می ع

می تمع عظهاا دعشت که کات مخلمط جوم و نخومد،
ضمن مهاا بهار علفهای هورر م اعوه نخومد ،دعاعی

عملکرد بیملمژیوک و عملکورد دعنوه دو گیواه راععوی

عملکرد کل بیشتری نس ت به کات اوالص هور دو

نخمد و جم دا تیمااهای تک کاای ماواهده شودند.

گمنه نخمد و جم بمده و کوااعیی عسوافاده عر رموین اع

دا تیماا های کات مخلمط ،بیشترین عملکورد دعنوه

عف عیش میدهد.
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