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The main goal of conventional agriculture is to maximize both production and income. Intercropping, the
agricultural practice of cultivating two or more crops in the same space at the same time, is an old and commonly
used cropping practice that aims to match efficiently crop demands to the available growth resources and labor.
The most common advantage of intercropping is the production of greater yield on a given piece of land by
making more efficient use of the available growth resources using a mixture of crops of different rooting ability,
canopy structure, height, and nutrient requirements based on the complementary utilization of growth resources
by the component crops. Mixed cropping of cereals with non-cereal plants, in addition to the optimal and fair use
of resources such as land and labor, increased productivity per unit area and strengthened total productivity per
unit area and time. In mixed cropping of bean and sesame, treatments including 25:75, 50:50 and 75:25 had
1000-seed weight, number of capsules or pods per plant, number of seeds per pod and harvest index were higher
than other treatments.

Materials and Methods
An experiment was carried out as factorial based on a randomized complete block design with three
replications in Gonbad Kavous University farm from 2017-to 2018. The intercropping ratios were in nine levels,
including sole crop of chickpea and lettuce, replacement intercropping of 33, 50, and 66% lettuce instead of
chickpea, and additive intercropping of 100% cicer + 33, 50, 67, and 100% lettuce and pure nitrogen
consumption in three levels of 0, 50 and 100 Kg-ha. Row distance was 30cm, and row lengths were 3m. The
distance between plants in rows was 20 cm for lettuce and 10 cm for chickpeas. The number of rows in sole
cropping of chickpea and lettuce was four, 50% lettuce + 50% chickpeas 4 (chickpea-lettuce-chickpea-lettuce),
33% lettuce + 67% chickpea 5 (chickpea-lettuce-chickpea-chickpea–lettuce), 33% chickpea + 67% lettuce 5
(lettuce-chickpea-chickpea- lettuce-chickpea) and in additive treatments was 8 (lettuce-lettuce-lettuce-lettucelettuce-lettuce-lettuce-lettuce-) with 15 cm from together. In additive treatments distance of plants was 60, 40,
30, and 20 cm for 33, 50, 67, and 100% increase, respectively. SAS Ver. 9.4 was performed for statistical
analysis of data, and the least significant difference test (LSD) at the 5% probability level was employed for
mean comparisons.
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Results and Discussion
The results showed that the highest dry weight, number of pods per plant, number of seeds per plant, 1000seed weight, seed weight per plant, and chickpea harvest index were obtained from replacement series of 33%
chickpea and 67% lettuce. This was due to reduced external competition, which provided more space for the
plant and produced more photosynthetic material. Also, the lowest dry weight, number of pods per plant, number
of seeds per plant, seed weight per plant, and 1000-seed weight of chickpea were obtained from an increase of
100% lettuce to chickpea. With increasing nitrogen consumption, plant weight, the number of pods per plant,
number of seeds per plant, seed weight per plant, 1000-seed weight and chickpea harvest index, and lettuce plant
height and weight were increased. By increasing of nitrogen, plant growth, yield components, and consequently,
chickpea seed yield increased.

Conclusion
Among the two pea and lettuce plants, lettuce plant weight was higher. The higher weight of lettuce can be
attributed to the genetic characteristic of the plant (harvest of the whole plant and high level of water content of
the plant). The weight of both species increased with increasing nitrogen consumption. The highest harvest index
resulted from the treatment of 50 kg nitrogen per hectare, and the lowest harvest index was obtained from the
treatment of non-consumption of nitrogen. Chickpea plant dry weight was reduced due to increasing density
which in turn resulted in high competition between plants. Seed weight and yield components of chickpea
decreased with increasing density.
Keywords: Additive intercropping, Harvest index, 1000-Seed weight, Plant density, Replacement
intercropping
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مقاله پژوهشی

بررسی عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی ( )Cicer arietinum L.و وزن و ارتفاع
بوته کاهو ( )Lactuca sativa L.تحت تأثیر نیتروژن و نسبتهای مختلف کشت مخلوط
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چکیده:
بهمنظور بررسی تأثیر کود نیتروژن و نسبتهای مختلف کشت مخلو بر عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراع ی ) (Cicer arietinum L.و
وزن و ارتفاع بوته کاهو ) ،(Lactuca sativa L.آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی -17
 1911در مزرعه دانشگاه گنبدکاووس اجرا گردید .عامل الگوی کاشت در نه سطح شامل کشت خالص نخود زراعی و کاهو ،کشت مخلو جایگزین ،99
 54و  17درصد کاهو بهجای نخود زراعی و کشت مخلو افزایش  17 ،54 ،99و  144درصد کاهو به نخود زراعی و عامل نیتروژن در سه سطح ش امل
عدم مصرف و مصرف  54و  144کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بودند .نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه
در بوته ،وزن هزار دانه ،وزن دانه در بوته و شاخص برداشت نخود زراعی مربو به تیمار کشت مخلو جایگزین  99درص د نخ ود زراع ی و  17درص د
کاهو و کمترین آن مربو به تیمار کشت مخلو افزایشی  144درصد کاهو  144 +درصد نخود زراعی بود .با افزایش مصرف نیتروژن ،وزن بوته ،تع داد
غالف در بوته ،تعداد دانه در بوته ،وزن دانه در بوته ،وزن  1444دانه و شاخص برداشت نخود زراعی افزایش یافت .اگرچه در تیمارهای افزایش ی ارتف اع
بوته کاهو بیشتر بود ،امّا وزن بوته در تیمارهای جایگزین بیش از سایر تیمارها بود .در مجموع ،افزایش تراکم بوت ه وزن بوت ه نخ ود زراع ی و ک اهو را
کاهش داد ،امّا مصرف نیتروژن تا  144کیلوگرم در هکتار وزن بوته را افزایش داد.
واژههای کلیدی :تراکم بوته ،شاخص برداشت ،سری افزایشی ،کشت مخلو جایگزین ،وزن هزار دانه
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توجه به پیامدهای درازم دت آنه ا و ب دون در نظ ر گ رفتن پوی ایی
بومشناختی نظامهای زراعی تکامل یافتهاند که پیام د آنه ا گس تر
تککشتی در مقیاس وسیع و وابستگی شدید آن به انرژیهای فسیلی
غیرقابلتجدید میباشد .چنین نظامی در رفع نیازهای غذایی جمعی ت
رو به رشد کنونی و نسلهای آت ی ن اتوان ب وده و ای ن مس ئله ل زوم
شکلگیری تفکر پایدار در کشاورزی جهت ح ل مش کالت موج ود را
اجتنابناپذیر میسازد ( .)Borghi et al, 2013از فواید کشت مخلو
می توان به افزایش عملکرد گیاه ان زراع ی و بهب ود وت عیت زم ین
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گیاه شوید را بهبود بخشد و گیاهی مؤثر در سیستمهای کشت مخلو

اشاره کرد (.)Yang et al., 2018

یکی از دالیل اصلی که کشاورزان در جهان کشت مخل و را ب ر

باش د ( .)Shokati & Zehtab Salmasi, 2014اث ر کش ت مخل و

کشت خالص ترجیح میدهند ای ن اس ت ک ه در اغل ب م وارد تولی د

آفت ابگردان ( )Helianthus annuus L.و ذرت ( )Zea mays L.ب ر

بیشتری از کشت مخلو در مقایسه با کشت خ الص از هم ان مق دار

ارتفاع بوته ،قطر طبق ،تعداد دانه در ردیف ،تعداد دان ه در طب ق ،وزن

زمین بهدست میآید ( .)Yang et al., 2014کشت مخل و حبوب ات

 144دان ه و عملک رد دان ه در بوت ه آفت ابگردان معن یدار ب ود

با گیاهان غیر حبوبات عالوهبر استفاده ص حیح و بهین ه و عادالن ه از

( .)Nasrollahzadeh Asl & Talebi, 2016در بررس ی رفت اری و

منابع مثل زمین و نیروی کار ،باعث افزایش بهرهوری در واحد سطح و

همکاران ( )Raftari et al., 2019مصرف نیت روژن نس بت ب ه ع دم

& Najafi

مصرف آن باعث افزایش ارتفاع بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دان ه

ش د ک ه در کش ت مخل و لوبی ا

در غالف ،تعداد دانه در بوته ،وزن  144دانه و عملکرد غالف در بوت ه

( )Phaseolus vulgaris L.و کنج د ()Sesamum indicum L.

نخودفرنگی ( )Pisum sativum L.شد .بیشترین ارتفاع بوته مربو به

تیمارهای  54:54 ،25:75و  75:25وزن هزار دانه ،تع داد کپس ول ی ا

تیماره ای اف زایش  144و  17درص د ک اهو ب ه نخ ودفرنگی ب ود و

غالف در بوته ،تعداد بذر در غالف و ش اخص برداش ت ب یش ت ری از

بیشترین تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه در بوته،

سایر تیمارها داشتند ( .)Ghale Noyee et al., 2017یکی از دالی ل

وزن  144دانه و عملکرد غالف در بوته نخ ودفرنگی از تیم ار کش ت

اثر مثبت حضور لوبیا بر کنجد میتواند خاصیت تثبیتکنندگی نیتروژن

مخلو جایگزین  17درصد کاهو بهجای نخودفرنگی بهدست آمد.

تقوی ت به رهوری ک ل در واح د س طح و زم ان ش د (
 .)Keshtehgar, 2014گ زار

توسط ریشهه ای لوبی ا باش د .بررس ی کش ت مخل و نعن اع فلفل ی

با توجه به فقدان اطالعات الزم در خصوص کشت مخلو نخ ود

( )Mentha piperita L.و ب اقال ( )Vicia faba L.نش ان داد ک ه

زراعی و کاهو در منطقه گنبدکاووس ،این بررسی با هدف بررسی اث ر

بیش ترین تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و وزن ص د دان ه

الگوی کاشت و نیتروژن بر عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی

باقال از نسبت  9ردیف ب اقال و  2ردی ف نعن اعفلفل ی ب هدس ت آم د

و وزن و ارتفاع بوته کاهو انجام شد.

( .)Amani Machiani et al., 2017با بررس ی نت ایج وییگ یه ای
م ورد بررس ی در کش ت مخل و نخ ود ( )Cicer arietinum L.و
زعفران ( )Crocus sativus L.مشخص شد که اثر نسبتهای کشت
مخلو بر ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد غالف در بوته ،تع داد
دانه در بوته ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نخود معنیدار بود .وزن
خشک کالله زعفران با افزایش درص د حض ور افزایش ی نخ ود از 24
درص د ب ه  144درص د ک اهش یاف ت ( .)Asadi et al., 2016bدر
بررسی کشت مخلو شوید ( )Anethum graveolens L.و شنبلیله
( ،)Trigonella foenum-graecum L.گی اه ش وید در نس بته ای
افزایشی بیشترین وزن تر و خشک ،تعداد چتر ،وزن هزار دانه ،تع داد
دانه در گیاه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداش ت را داش ت و گی اه
شنبلیله نیز در نسبت های جایگزینی دارای حداکثر عملکرد بیولوژیک،
نیام در شاخه اصلی ،نیام در شاخه فرعی ،دان ه در نی ام ،وزن دان ه در
نیام و وزن خشک برگ بود بن ابراین ،گی اه ش نبلیله ب هعن وان گی اه
داروئی -علوفهای و تثبیتکننده نیتروژن توانس ت وییگ یه ای رش د

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر نیتروژن بر عملک رد بوت ه و اج زای عملک رد
نخود زراعی و وزن و ارتفاع بوته کاهو در کشت مخلو  ،آزمایش ی در
مزرع ه آموزش ی و تحقیق اتی دانش کده کش اورزی و من ابع طبیع ی
دانشگاه گنبدکاووس در سال زراعی  1911 -17بهص ورت فاکتوری ل
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .ط ول
جغرافیایی محل آزمایش  55درجه و  11دقیقه شرقی و عرض آن 97
درجه و  15دقیقه شمالی است .ارتفاع از سطح دریا  01متر و براس اس
تقس یمبن دی آب و ه وایی ک وپن ،دارای اقل یم مدیتران های گ رم و
نیمهخشک است.
خصوصیات خاک منطقه تحت کش ت بن ابر اطالع ات حاص ل از
آزمون خاک در سال  1911در جدول  1آورده شده است.
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جدول  -1مشخصات خاک مزرعه دانشگاه گنبدکاووس
Table 1- Farm soil specifications of Gonbad Kavous University
بافت

ماده آلی

Texture

Organic matter
)(%

)Ec (dS.m-1

0.78

0.77

سیلتی لوم
Silty loam

هدایت الکتریکی

اسیدیته

پتاسیم قابل جذب

فسفر قابل جذب

نیتروژن کل

pH

)Available K (mg.kg-1

)Available P (mg.kg-1

)Total N (%

7.94

409

11

0.08

عاملهای مورد بررسی مشتمل ب ر نس بته ای مختل ف کش ت

مصرف شد.

مخلو در نه سطح شامل کشت خالص نخود زراعی و ک اهو ،کش ت

برای تعیین وزن خشک بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دان ه در

مخلو جایگزین  54 ،99و  17درصد ک اهو ب هج ای نخ ود زراع ی،

غالف ،تعداد دانه در بوته ،وزن دانه در بوته ،وزن هزار دانه و ش اخص

کشت مخلو افزایش  17 ،54 ،99و  144درصد کاهو به نخود زراعی

برداشت نخود زراعی و وزن و ارتفاع کاهو از هر ک رت پ نج بوت ه ب ه

و نیتروژن در سه سطح شامل عدم مصرف نیت روژن و مص رف  54و

تص ادف انتخ اب و ان دازهگی ری ش دند .زم ان برداش ت ک اهو 17

 144کیلوگرم نیتروژن خالص با منشأ اوره  01درصد در هکتار بود.

اردیبهشت ماه و نخود زراعی نهم خرداد ماه  1917بود .ب رای تعی ین

در این بررسی از کاهوی سفید فرانسوی و رقم آزاد نخ ود زراع ی

وزن کاهو ،برگهای پیر و نامرغوب که دارای لکههای قهوهرنگ ب ود

استفاده شد .فواصل خطو کاشت  94سانتیمتر و طول آنها سه متر

و باعث کاهش بازارپسندی میشد ،ح ذف گردی د .ب رای تعی ین وزن

در نظر گرفته شد .فاصله بوته در روی ردیف برای کاهو  24سانتیمتر

نخود زراعی ،دانه خشک برداشت شد .تجزیه آماری دادهها با اس تفاده

و برای نخود زراعی  14سانتی متر بود .تع داد ردی فه ای کاش ت در

از نرمافزار آماری ( SASنسخه  )1/0انجام و ب رای مقایس ه می انگین
1

کشت خ الص نخ ود زراع ی و ک اهو چه ار ب ود .در کش ت مخل و

دادهها از آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج

جایگزین  54درصد کاهو بهجای نخود زراع ی تع داد ردی ف چه ار و

درصد استفاده شد.

بهصورت نخود زراعی -کاهو  -نخ ود زراع ی -ک اهو ب ود .در تیم ار
کشت مخلو جایگزین  99درص د ک اهو و  17درص د نخ ود زراع ی
تعداد ردیف کاشت پنج و ب ه ص ورت نخ ود زراع ی -ک اهو  -نخ ود
زراعی -نخود زراعی -کاهو و در تیمار کش ت مخل و ج ایگزین 99
درصد نخود زراع ی و  17درص د ک اهو تع داد ردی ف کاش ت پ نج و
به صورت نخود زراعی -کاهو -کاهو  -نخود زراع ی -ک اهو ب ود .در
تیمارهای افزایشی تعداد ردیف هش ت و ک اهو در وس ط ردی فه ای
نخود زراعی (بهفاصله  15سانتیمتر از نخود زراع ی) ب ا فواص ل ،14
 94 ،04و  24سانتیمتر (ب هترتی ب ب رای  17 ،54 ،99و  144درص د
افزایش) کشت شد .بذرهای نخود زراعی به تعداد دو عدد در هر کپ ه
به عمق حدود سه سانتیمتر در تاریخ  21آذر ماه  1911کشت گردید.
در مرحله چهار الی پنج برگی ،بوتههای اتافی نخود زراع ی ح ذف و
در هر کپه یک بوته باقی گذاشته شد .ک اهو نی ز همزم ان ب ا نخ ود
بهصورت نشائی کشت شد .در زمان کاشت  144کیلوگرم سوپرفسفات
تریپل ( 01درصد فسفر) در هکتار مصرف گردید 54 .درص د نیت روژن
خالص با توجه بهمیزان تعیین شده در تیماره ا در زم ان کاش ت و 54

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اث ر نیت روژن ب ر وزن خش ک
ب وته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوت ه ،وزن ه زار دان ه و وزن
دانه در بوته در سطح یک درصد و بر شاخص برداشت در س طح پ نج
درصد معنیدار شد .اثر الگوی کاشت بر وزن خشک بوته ،تعداد غالف
در بوته ،تعداد دانه در بوته ،وزن هزار دانه ،وزن دانه در بوته و شاخص
برداشت در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول .)2
وزن خشک نخود زراعی

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین وزن خشک نخود
زراعی با  21/41گرم متعلق ب ه تیم ار کش ت مخل و ج ایگزین 99
درصد نخود زراعی  17 +درصد کاهو بود که تفاوت معنیداری با تیمار
کشت مخلو جایگزین  54درصد نخ ود زراع ی  54 +درص د ک اهو
نداشت .کمترین وزن خشک نخود زراعی به تیمار  144درص د نخ ود

درصد بقیه بهصورت سرک در زمان شروع غالفده ی نخ ود زراع ی
1 - Least Significant Difference
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زراعی  144+درصد کاهو ب ا  15/11گ رم تعل ق داش ت ک ه تف اوت

نخود زراعی نداشت (جدول .)9

معنیداری با تیمارهای کشت مخلو افزایش  17و  54درصد کاهو به
جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر الگوی کاشت با کاهو و نیتروژن بر صفات مورد بررسی نخود زراعی
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) of effect of planting pattern with lettuce and nitrogen on studied traits of
chickpea

میانگین مربعات
شاخص

وزن دانه

وزن 1111

تعداد دانه

تعداد دانه

تعداد غالف

وزن خشک

درجه

ویژگیها
Traits

آزادی

برداشت

در بوته

دانه

در بوته

در غالف

در بوته

Harvest
index

Seed weight
per plant

1000-seed
Weight

Seed per
plant

Seed per
pod

Pod per
plant

14.79

0.226

231.8

1.565

0.002

9.038

5.007

*176.7

**35.17

**1681

**206.6

0.009

**13.1

**52.86

2

**160.3

**83.36

**1341

**542.8

0.017

**442.0

**218.3

7

21.02

0.755

46.17

7.146

0.005

3.744

0.75

14

37.32

2.866

337.9

14.39

17.71

5.37

Dry
weight

d.f
2

منابع تغییر
S.O.V

تکرار
Replication

نیتروژن
)Nitrogen (N

نسبتهای کاشت
مخلو
Intercropping
ratios

الگوی کاشت ×
نیتروژن
)(N × PP

* و ** :بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

خطای آزمایش
46
7.468
7.533
0.008
19.17
Error
تریب تغییرات
12.32
9.98
9.19
15.84
(C.V. )%
* and **: Significant at 5 and 1% probability levels, respectively

در تیمارهای کشت مخلو ج ایگزین ،ب ا اف زایش نس بت نخ ود

نس بت دادند (.)Amani Machiani et al., 2017

زراعی وزن بوته کاهش یافت .این امر را میت وان ب ه رش د ب یشت ر

با مصرف نیتروژن وزن خشک بوته نخود زراعی اف زایش یاف ت.

گیاهان با توجه به فضای بیشتری که در اختی ار داش تند نس بت داد،

این افزایش ،در تیمار مصرف  54کیلوگرم در هکتار  8/10درص د و در

زیرا کاهو گیاهی است که مس تقیم رش د م یکن د .بن ابراین ،فض ای

تیمار مصرف  144کیلوگرم در هکتار  10/28درصد نس بت ب ه تیم ار

بیش تری در اختیار گیاه هم راه ق رار م یده د .در تیماره ای کش ت

عدم مصرف نیتروژن بود (جدول  .)0حداکثر وزن خشک بوته به تیمار

مخلو افزایشی وزن بوته بسیار کم بود ،زیرا در این تیمارها تراکم در

مصرف  144کیلوگرم نیتروژن در هکتار با  29/59گرم تعلق داشت که

واحد سطح و در نتیجه ،رقابت بین بوتهها بیشتر بود .با افزایش تراکم،

با تیمار مص رف  54کیل وگرم در هکت ار تف اوت معن یداری نداش ت.

وزن خشک بوته نخود زراعی کاهش بیشتری یافت ،بهطوریکه وزن

افزایش نیتروژن باعث افزایش فتوسنتز و در نتیجه ،رشد گیاه میشود.

بوته در تیمار  144درصد نخود زراعی  144 +درصد کاهو نس بت ب ه

همچنین ،نیتروژن باعث افزایش کارآیی ج ذب آب و عناص ر غ ذایی

تیمار  99درصد نخود زراعی  17 +درصد کاهو  05/91درصد و نسبت

شده و مجموعه این عوامل باعث افزایش رشد و افزایش وزن خش ک

به تیمار  144درصد نخود زراع ی  99 +درص د ک اهو  29/91درص د

بوت ه نخ ود زراع ی م یگ ردد .نت ایج بررس ی کش ت مخل و کل زا

کاهش یافت .در بررسی کشت مخلو باقال و نعناع فلفلی ،با اف زایش

( )Brassica napus L.و نخ ودفرنگی نش ان داد در هم ه س طوح

ردیفهای باقال و نعناع فلفل ی اف زایش وزن خش ک در واح د س طح

نیتروژن ،وزن خشک در دو گیاه کلزا و نخودفرنگی نسبت ب ه کش ت

مشاهده شد و دلی ل این امر را ب ه اص ل تولی د رق ابتی و مس اعدتی

خالص آنها بیشتر بود (.)Baharlouie & Fallah., 2015

بررسی عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی...
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جدول  -3مقایسه میانگین وزن خشک بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوته ،وزن هزار دانه ،وزن دانه در بوته و شاخص برداشت نخود
زراعی تحت تأثیر الگوی کاشت با کاهو
Table 3- Mean comparison of plant dry weight, number of pods per plant, number of seeds per plant, 1000-seed weight, seed
weight per plant and harvest index of chickpea under planting pattern influence with lettuce

شاخص برداشت
Harvest index
)(%

ویژگیها

وزن دانه در بوته

وزن  1111دانه

تعداد دانه

تعداد غالف

وزن خشک بوته

Seed weight per
plant
()g

1000-seed
weight
)(g

در بوته

در بوته

Seed per
plant

Pod per
plant

Plant dry
weight
)(g

نسبتهای کاشت مخلوط

8.972
10.82
12.77
14.97
8.187
7.337
7.182
6.257
1.61

341.7
348.7
356.7
360.9
335.6
335
332.2
325.9
17.44

26.15
30.96
35.77
41.39
24.34
21.84
21.50
19.71
4/15

28.01
30.17
36.54
38.06
21.51
22.40
21.17
19.24
2/6

22.7
24.47
28.43
29.09
20.76
18.48
17.47
15.91
2.59

Intercropping ratios
C100
C67L33
C50L50
C33L67
C100L33
C100L50
C100L67
C100L100
LSD value

39.16
44.36
44.63
51.43
39.41
39.66
41.07
40.01
5.8

Traits

 :C100کشت خالص نخود زراعی  C50L50 ،C67L33و  :C33L67بهترتیب کشت مخل و ج ایگزین  54 ،99و  17درص د ک اهو ب هج ای نخ ود زراع ی ،C100L33
 C100L67 ،C100L50و  :C100L100بهترتیب کشت مخلو افزایش  17 ،54 ،99و  144درصد کاهو به نخود زراعی
C100: Sole crop chickpea, C67L33 ،C50L50 and C33L67: 33, 50 and 67% of letuce instead of chickpea, respectively, C100L33 ،C100L50 ،
C100L67 and C100L100: 33, 50, 67% of letuce + 100% chickpea, respectively.

جدول  -4مقایسه میانگین وزن خشک ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوته ،وزن  1111دانه ،وزن دانه در بوته و شاخص برداشت نخود زراعی
تحت تأثیر سطوح نیتروژن
Table 4- Mean comparison of plant dry weight, number of pods per plant, number of seeds per plant, 1000-seed weight, seed
weight per plant and harvest index of chickpea under nitrogen levels influence

شاخص برداشت

وزن دانه در

وزن  1111دانه

تعداد دانه

تعداد غالف

Harvest
Index
)(%

بوته

1000-seed
weight
)(g

در بوته

در بوته

Seed per
plant
24.65
27.75
30.52
2.54

Pod per
plant
25.04
27.71
29.79
1.6

39.92
42.15
45.32
3.55

Seed weight
)per plant (g
8.337
9.589
10.76
0.98

333.9
342.1
350.7
10.68

تعداد غالف در بوته

کاهش نسبت نخود زراع ی در کش ت مخل و ج ایگزین باع ث

وزن بوته
Plant weigh
)(g
20.59
22.43
23.53
1.59

ویژگیها
Traits

نیتروژن
Nitrogen
0
50
100
LSD value

در بوته سویا ( )Glycine max L.در تیم ار کش ت مخل و ب یش از
کشت خالص بود .تعداد غالف در بوته ،وزن غالف ،عملکرد غالف در

افزایش تعداد غالف در بوته شد .حداکثر تعداد غالف در بوت ه مرب و

بوته ،وزن  144دانه ،شاخص برداشت و وزن تر بوت ه نخ ودفرنگی در

به تیمار  99درصد نخود زراعی 17 +درصد کاهو بود (جدول  .)9ای ن

تیمارهای کشت خالص نخ ودفرنگی و کش ت مخل و ج ایگزین ب ا

امر بهعلت افزایش تعداد شاخههای جانبی با توجه به در اختی ار ب ودن

اسفناج ( )Spinacia oleracea L.بیش از تیمارهای کش ت مخل و

فضای بیشتر برای هر بوته بود که منجر به افزایش تعداد اندام زایشی

افزایشی بود (.)Nakhzari Moghaddam et al., 2019

در گیاه شد .افزایش تعداد ردیف و در نتیجه ،تراکم بوته در واحد سطح

با افزایش مصرف نیتروژن ،تعداد غ الف در بوت ه اف زایش یاف ت

در تیمارهای افزایشی عامل اصلی کاهش تعداد غالف در بوت ه نخ ود

(جدول  .)0افزایش تعداد غالف در تیمار مصرف  54کیلوگرم نیتروژن

زراعی بهعلت رقابت بیشتر بین بوته ه ا ب ود .نت ایج ف و ب ا نت ایج

در هکتار  14/11درصد و در تیم ار مص رف  144کیل وگرم در هکت ار

رفتاری و همکاران ) (Raftari et al., 2019مطابقت دارد .در بررسی

 18/17درصد بود .افزایش تعداد غالف در بوته بهواسطه تعداد بیش تر

احمدوند و حاجینیا ( )Ahmadvand & Hajinia 2015تعداد غالف

گل بهدلیل بهبود فراهمی و کارآیی مصرف نیتروژن اتفا افتاد .نتایج
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حاصل از بررسی کشت مخلو نخودفرنگی و کاهو نش ان داد ک ه ب ا

نشان نداد ،ولی با تیمارهای افزایشی اخ تالف معن یداری نش ان داد.

افزایش مصرف نیتروژن تا  54کیل وگرم در هکت ار (ح داکثر مص رف)

کم ترین آن به تیمار کشت مخلو افزایشی  144درصد نخود زراع ی

Raftari et al.,

شده است که وزن هزار دان ه

تعداد غالف در بوته نخودفرنگی هم افزایش یاف ت (
.)2019

 144 +درصد کاهو تعلق داشت .گزار

نخود زراعی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت ،امّا وزن ه زار
دانه باقال تحت تأثیر قرار نگرفت ( .)Soleimanpur et al., 2015در
کشت مخلو ذرت و سویا ،بیشترین وزن  144دانه از کشت خ الص

تعداد دانه در بوته

افزایش رقابت بین بوتههای نخود زراعی و کاهو در تیماره ای

ذرت بهدست آم د ( .)Undie et al., 2012وزن  144دان ه و وزن ت ر

کشت مخلو افزایشی که باعث کاهش تع داد غ الف در بوت ه ش د،

بوته نخودفرنگی در تیماره ای کش ت خ الص نخ ودفرنگی و کش ت

تعداد دانه در بوته را در این تیمارها کاهش داد (جدول  .)9ب اال ب ودن

مخلو جایگزین با اسفناج ،بیش از تیمارهای کشت مخلو افزایش ی

تعداد غالف در بوته در تیمارهای کش ت مخل و ج ایگزین ب هدلی ل

بود (.)Nakhzari Moghaddam et al., 2019

وجود فضا و عناصر غذایی بیشتر برای ه ر بوت ه و در نتیج ه ،رقاب ت

بیش ترین وزن هزار دانه متعلق به تیم ار مص رف  144کیل وگرم

کم تر بین بوتهها بود که باعث اف زایش تع داد دان ه در بوت ه در ای ن

نیتروژن در هکتار با  954/7گرم بود که با تیمار مصرف  54کیل وگرم

تیمارها شد ،بهطوریکه حداکثر تعداد دانه در بوته با  01/91مربو به

نیتروژن در هکتار با  902/1گرم از نظ ر آم اری اخ تالف معن یداری

تیمار کشت مخلو جایگزین  99درصد نخود زراعی و  17درصد کاهو

نشان نداد (جدول  .)0در تیمار عدم مصرف نیتروژن دانههای ریزت ری

بود .با بررسی کشت مخلو نخودفرنگی و کاهو نیز حداکثر تعداد دانه

تولید شد .مصرف نیتروژن سبب بهبود ظرفیت فتوسنتزی در دوره قبل

در بوته از تیمار کشت مخلو جایگزین  99درص د نخ ودفرنگی و 17

از گلدهی نخود زراعی میشود و در مرحله پس از گلدهی ،با انتق ال

درصد کاهو ب هدس ت آم د ( .)Raftari et al., 2017بررس ی کش ت

مجدد این مواد فتوسنتزی از منبع به مخزن و همچنین فتوسنتز بیشتر

مخلو سویا و ارزن ( )Setaria miliaceum L.نشان داد ک ه تع داد

در دوره زایشی ،وزن هزار دانه را بهبود مییابد .نتایج حاصل از بررسی

دانه در بوته سویادر همه الگوهای کش ت مخل و ج ایگزین س ویا و

کشت مخلو نخودفرنگی و کاهو نشان داد که بیشترین و کمت رین

ود (Ahmadvand & 2015

وزن  144دانه نخودفرنگی ب ا  50/18گ رم و  52/40گ رم ب هترتی ب

ارزن معمولی ب االتر از کشت خ الص ب
.)Hajinia.,

مصرف کود نیتروژن تعداد دانه در بوته را افزایش داد .تعداد دان ه

مربو به تیمار مص رف  54کیل وگرم نیت روژن در هکت ار (بیش ترین
مقدار) و عدم مصرف نیتروژن بود (.)Raftari et al., 2019

در بوته بهدلیل اف زایش تع داد غ الف در بوت ه ب ا اف زایش مص رف
نیتروژن ،افزایش یافت (جدول  .)0حداکثر تعداد دانه در بوته به تیم ار

وزن دانه در بوته

مصرف  144کیلوگرم نیتروژن در هکتار با  94/52دانه تعل ق داش ت.

وزن دانه در بوته متأثر از تعداد دان ه در بوت ه و وزن دان ه اس ت.

کمترین تعداد دانه در بوته مربو به تیمار عدم مصرف نیت روژن ب ود.

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین وزن دان ه در بوت ه ب ا

افزایش تعداد دانه در بوته بهواسطه تلقیح بیشتر گلها بهدلیل وج ود

 10/17متعلق به تیمار کشت مخلو جایگزین  99درصد نخود زراعی

نیتروژن کافی بود.

 17 +درصد کاهو بود (جدول  .)9ب ه نظ ر م ی رس د ک اهش رقاب ت
برونگونهای بهدلیل برداشت زودتر کاهو فضای ب یشت ری در اختی ار

وزن هزار دانه

گیاه قرار داد و مواد فتوسنتزی بیشتری تولید گردی د .در ای ن تیم ار،

وزن ه زار دان ه گیاه ان ت ا ح دود بس یار زی ادی تح ت ت أثیر

تعداد دانه در بوته و وزن دانه بیش از تیمارهای دیگر ب ود .ک مت رین

وییگیهای ژنتیکی آنها میباشد ،امّا تحت ت أثیر ش رایط محیط ی و

وزن دانه در بوته به تیمار کشت مخلو افزایش ی  144درص د نخ ود

کاشت نیز قرار میگیرد .با توجه به نتایج جدول  ،9حداکثر وزن ه زار

زراعی  144 +درصد کاهو با  1/257تعلق داشت .تعداد دانه در بوته و

دانه به تیمار جایگزین  99درصد نخود زراعی  17 +درصد کاهو تعلق

وزن دانه در این تیمار کمتر از تیمارهای دیگر ب ود .در پیوهش ی ک ه

داشت که با بقیه تیمارهای جایگزین از نظر آماری اختالف معنیداری

روی ذرت شیرین و بادمجان انجام شد ،بیش ترین وزن دانه در بوته از

بررسی عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی...

تیمار جایگزین  54:54به دست آمد .وزن دانه در بوته ذرت ش یرین در
تیمارهای کشت مخلو بیش از کش ت خ الص ب

ود ( Asadi et al.,
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پایین ترین و باالترین شاخص برداشت به ترتیب از تیمار کشت مخلو
افزایشی  54درصد زنیان  144 +درصد لوبیا و کشت مخلو جایگزین

 .)2016aبررسی کشت مخلو نخود و گندم نشان داد که بیشت رین

 75درصد زنیان  25 +درص د لوبی ا ب ا  91/2و  51/5ب هدس ت آم د

عملکرد دانه نخود به تیمار کشت خالص نخود با  117/2کیل وگرم در

(.)Khorramdel et al., 2016

هکتار و کم ترین عملکرد دانه آن به تیمار  144درص د نخ ود 144 +

با مقایسه میانگین دادهها (جدول  )0مش خص ش د ک ه ش اخص

ت ( Javanmard

برداشت با اف زایش مص رف نیت روژن اف زایش یاف ت ،ب هط وریک ه

جایگزینی

بیش ترین شاخص برداشت متعل ق ب ه تیم ار مص رف  144کیل وگرم

بیشترین وزن دانه از کشت مخلو جایگزین  11درصد آفتابگردان و

نیتروژن در هکتار (با  05/92درصد) و کمترین ش اخص برداش ت (ب ا

د ( Nasrollahzadeh Asl & Talebi,

 91/12درصد) متعلق به عدم مصرف نیتروژن ب ود .اف زایش ش اخص

درصد گندم با  218/2کیلوگرم در هکتار تعل ق داش

 .)et al., 2016در کشت مخلو آفتابگردان و ذرت بهرو
 90درصد ذرت ب هدس ت آم

برداشت به افزایش فراهمی نیتروژن نسبت داده میشود ،زیرا نیتروژن

.)2016
وزن دانه در بوت ه ب ا اف زایش مص رف نیت روژن اف زایش یاف ت.
بیش ترین وزن دانه در بوته مربو ب ه تیم ار مص رف  144کیل وگرم

باعث افزایش فعالیت آنزیمهای فتوسنتزی و در نتیجه ،بهبود عملکرد
و شاخص برداشت میگردد (.)Baharlouie & Fallah, 2015

نیتروژن در هکتار بود که با تیم ار مص رف  54کیل وگرم نیت روژن در
هکتار تفاوت معنیداری وجود نداشت .در این دو تیم ار تع داد دان ه و

ارتفاع بوته کاهو

ورن دانه در بوته بیشتر بود .کمترین وزن دانه در بوته متعلق به تیمار

بررسی نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) ارتفاع بوته ک اهو

بدون مصرف نیتروژن بود .در این تیمار هر دو وییگی حداقل مقدار را

تحت تأثیر نیتروژن مصرفی و الگوی کاشت نشان داد که اثر نیتروژن

اران ( Pahlavanlo et

بر این صفت در سطح یک و تأثیر الگوی کاشت در سطح پنج درص د

داشت (جدول  .)0در بررسی پهلوانل و و همک

 )al., 2015نیز مصرف کود نیتروژن باعث افزایش عملکرد دانه ش د.

معنیدار شد.

در پیوهشی نشان داده شد که ب ا اف زایش مص رف نیت روژن ت ا 124

با افزایش مصرف نیتروژن ارتفاع بوته کاهو ه م اف زایش یاف ت.

کیلوگرم در هکتار ،عملکرد دانه گندم بهطور معنیداری افزایش یاف ت

حداکثر ارتفاع کاهو با  91/98سانتی متر مربو به تیمار مص رف 144

(.),Moradi Talawat & Siadat. 2013

کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود .حداقل ارتف اع بوت ه ک اهو ب ا 21/18
سانتی متر به تیمار عدم کاربرد ک ود نیت روژن تعل ق داش ت .کی انی و

شاخص برداشت نخود زراعی

همکاران ( )Kiani et al., 2015نشان دادند که ارتفاع ساقه بوته ج و

نتایج حاصل از بررسی شاخص برداشت نش ان داد ک ه ب االترین

( )Hordeum vulgare L.با افزایش مصرف نیتروژن افزایش یاف ت.

شاخص برداشت با  51/09مربو به تیمار کشت مخلو جایگزین 99

با مصرف  104کیلوگرم در هکتار بیشت رین ارتف اع ب همی زان 87/2

درصد نخود زراعی و  17درصد کاهو بود ک ه اخ تالف معن یداری ب ا

سانتیمتر مشاهده شد.

دیگر تیمارهای کشت مخل و ج ایگزین ،افزایش ی و کش ت خ الص

با بررسی اثر الگوی کاشت بر ارتفاع بوته کاهو مشخص ش د ک ه

نخود زراعی داشت (جدول  .)9شاخص برداشت در کشت خالص نخود

ارتفاع بوته در تیمار کشت مخلو افزایش  144درصد کاهو به نخ ود

زراعی کم بود .کاهش درصد نخود زراعی در کشت مخلو ج ایگزین

زراعی با  91/18سانتیمتر بیش از تیمارهای دیگر بود .ای ن تیم ار ب ا

و حذف زود کاهو (قبل از گل دهی نخود زراعی) شرایط را برای رش د

تیماره ای دیگ ر کش ت مخل و افزایش ی و تیم ار کش ت مخل و

بهتر نخود زراعی فراهم و باع ث اف زایش ش اخص برداش ت گردی د.

جایگزین  54درصد نخود زراعی و  54درصد کاهو تف اوت معن یداری

تراکم پایین در تیمارهای جایگزین باعث کاهش رقابت بین بوتهه ا و

نشان نداد .کمترین ارتفاع کاهو با  94سانتیمتر متعل ق ب ه تیم ار 17

افزایش تشکیل اجزای زایشی شد و به این ترتیب شاخص برداشت هم

درصد نخود زراعی  99 +درصد کاهو بود که با پنج تیمار دیگر تفاوت

افزایش یافت .در کشت مخلو زنیان ( )Carum copicum L.و لوبیا

معنیداری نشان نداد (جدول .)1
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 تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر الگوی کاشت و نیتروژن بر ارتفاع و وزن بوته کاهو-5 جدول
Table 5- Analysis of variance (mean of squares) of effect of planting pattern and nitrogen on the height and weight of lettuce
ویژگیها
میانگین مربعات
Traits

تیمار
Treatment

تکرار
Replication
نیتروژن
Nitrogen (N)

نسبتهای کاشت مخلو
Intercropping ratios (IP)

نسبت کاشت × نیتروژن
IP × N
خطای آزمایش
Error
تریب تغییرات

d.f

ارتفاع بوته کاهو
Lettuce plant length

وزن بوته کاهو
Lettuce weight per plant

2

2.162

3639

2

17.42**

5855*

7

1.774*

29293**

14

0.449

34.4

46

0.785

1396

-

2.9

11.16

درجه آزادی

CV (%)
* and **: Significant at 5 and 1% probability, respectively

 بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد:** * و

 مقایسه میانگین اثر نیتروژن بر ارتفاع و وزن بوته کاهو-6 جدول
Table 6- Mean comparison of effect of nitrogen on height and weight of lettuce
ویژگیها
ارتفاع بوته کاهو
وزن بوته کاهو
Traits
نیتروژن
Lettuce length (cm) Lettuce weight per plant (g)
Nitrogen
0
50
100
LSD value

29.68
30.63
31.38
0.52

315.1
333.7
346.1
21.5

 مقایسه میانگین اثر الگوی کاشت بر ارتفاع و وزن بوته کاهو-7 جدول
Table 7- Mean comparison of effect of planting pattern on length and weight of lettuce
ویژگیها
ارتفاع بوته کاهو
وزن بوته کاهو
Traits
نسبتهای کاشت
Lettuce height (cm) Lettuce weight per plant (g)
Intercropping ratio
30.13
346.6
L100
C67L33
30.00
379.6
C50L50
30.36
392.4
C33L67
30.31
408.4
C100L33
30.60
299.6
C100L50
31.13
284.5
C100L67
30.82
276.5
C100L100
31.18
265.3
LSD value
0.84
35.11
L100: Sole crop of letuce, C67L33 ،C50L50 and C33L67: 33, 50 and 67% of letuce instead of chickpea, respectively, C100L33 ،
C100L50 ،C100L67 and C100L100: 33, 50, 67% of letuce + 100% chickpea, respectively.

بررسی عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی...

دلیل افزایش ارتفاع بوته کاهو در تیمارهای افزایشی ،کاهش فضا
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جایگزین و کم ترین وزن بوته کاهو مربو به تیمارهای کشت مخلو

و افزایش رقابت بین بوتههای کاهو و نخ ود زراع ی ب رای ب هدس ت

افزایشی بود (جدول  .)1در تیمارهای کشت مخلو جایگزین با توج ه

آوردن نور بود .نتایج حاصل از بررسی کش ت مخل و ب اقال و نعن اع

به کاهش رقابت درونگون های و ب رونگون های ،بوت هه ای ک اهو از

فلفلی نیز نشان داد که ارتفاع بوته نعناع فلفلی تحت ت أثیر الگوه ای

فضای موجود و همچنین مواد غذایی بیش تر استفاده کردند ،ل ذا وزن

مختلف کشت و چین قرار گرفت .بیشترین ارتفاع بوته نعناع فلفلی در

بوتهها افزایش یافت .در بررسی رفتاری و همکاران (

نسبت  2:9و  9:2بدون تفاوت معنیدار ب ا تیماره ای  1:9 ،1:2 ،1:1و

 )2019نیز افزایش تراکم در تیمارهای کشت مخلو افزایش ی باع ث

( 9:1ردی ف ب اقال  :ردی ف نعن اع فلفل ی) مش اهده ش د (

Amani

Raftari et al.,

کاهش وزن بوتههای کاهو شد.

 .)7Machiani et al., 201نت ایج تحقیق ی دیگ ر نش ان داد ک ه
بیشترین ارتفاع جو از کشت مخلو و کمترین ارتفاع از کشت خالص
جو بهدست آمد (.)Mahdavi Marj et al., 2015

نتیجهگیری
از بین دو گیاه نخود زراعی و کاهو ،وزن بوته کاهو بیشت ر ب ود.
وزن بیشتر کاهو را میتوان به وییگی ژنتیکی گیاه و بخش برداش ت

وزن بوته کاهو

اثر نیتروژن بر وزن بوته کاهو در سطح پنج درصد و الگوی کاشت
در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول .)5

با افزایش مصرف نیتروژن وزن بوت ه ک اهو ه م اف زایش یاف ت.
حداقل وزن بوته کاهو با  915/1گ رم ب ه تیم ار ع دم مص رف ک ود
نیتروژن مربو بود .وزن بوته کاهو در تیمار  144کیلوگرم نیتروژن در
هکتار  901/1گرم بود که نسبت به تیمار عدم مصرف ک ود نیت روژن
 1/80درصد افزایش نشان داد (جدول  .)7ب ا توج ه ب ه برداش ت زود
کاهو (فروردین) ،در طول دوره رشد شرایط ازجمله رطوبت (بارن دگی)
و درجه حرارت مناسب بود ،لذا تفاوت کمی بین تیماره ا از نظ ر ای ن
صفت مشاهده شد .این نتیجه از بررسی رفت اری و همک

اران (2019

 (Raftari et al.,نیز حاصل شده است.
بیش ترین وزن بوته کاهو مرب و ب ه تیماره ای کش ت مخل و

شده نسبت داد .مصرف نیتروژن باعث افزایش وزن و ارتف اع ک اهو و
همچنین کلیه صفات مورد بررسی نخود زراعی ب هج ز تع داد دان ه در
غالف شد .وزن دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی با اف زایش ت راکم
بهخصوص در تیمارهای کشت مخلو افزایشی بهدلیل رقاب ت بیش تر
بین بوتهها کاهش نشان داد .اف زایش ت راکم وزن بوت ه ک اهو را نی ز
کاهش داد .در این تیمارها تراکم باال بود ،لذا کاهش اجزای عملکرد و
در نتیجه ،عملکرد بوته نخود و همچنین وزن بوته کاهو مانع تولید باال
نشد ،بلکه در مجموع ،کشت مخلو مفید هم بود .با توجه به ک اهش
کمتر عملکرد نخود زراعی و وزن کاهو در تیمارهای افزایش ی نس بت
به افزایش تراکم ،بهنظر میرسد در مجموع ،افزودن ک اهو ب ه نخ ود
زراعی از نظر تولید و در نتیجه درآمد بیشتر برای زارع مفید باشد ،ل ذا
بهتر است کشت مخلو افزایشی این دو گیاه مد نظر قرار گیرد.
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