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چکیده
 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت،بهمنظور ارزیابی کشت مخلوط ذرتشیرین و بامیه تحت تأثیر ورمیکمپوست و کود شیمیایی اوره
 (کشت خالص0:100  بامیه بهروش جایگزینی شامل: در این تحقیق تأثیر پنج نسبت اختالط ذرتشیرین. انجام شد1394 مدرس در بهار و تابستان
 (کشت خالص بامیه) و دو نوع سیستم تغذیهای شیمیایی (اوره) و ارگانیک (ورمیکمپوست) در100:0  و75:25 ،50:50 ،25:75 ،)ذرتشیرین
 نتایج نشان دادند که برهمکنش عوامل مورد مطالعه.آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد
 همچنین عامل نسبت.اثر معنی داری بر تعداد بالل مرغوب و عملکرد بالل ذرت شیرین و عملکرد دانه بامیه در سطح احتمال یک درصد داشتند
اختالط بر وزن هزار دانه ذرت شیرین در سطح احتمال پنج درصد و بر وزن هزار دانه بامیه و تعداد میوه بامیه در هر متر مربع در سطح احتمال یک
 کیلوگرم در2848/65  و9614/58  بیشترین عملکرد بالل مرغوب ذرتشیرین و عملکرد دانه بامیه بهترتیب با تولید.درصد تأثیر معنیداری داشت
50:50 ) از تیمار نسبت اختالط2/10(  باالترین نسبت برابری زمین.هکتار از تیمار کشت خالص آن دو با دریافت کود شیمیایی اوره بهدست آمد
 بامیه) تحت همان سیستم تغذیهای با نسبت برابری زمین معادل: (ذرت شیرین25:75 تحت سیستم تغذیهای ورمیکمپوست بهدست آمد و مخلوط
. ارزیابی شاخص رقابت در تیمارهای مختلف نیز رتبه بندی تیمارهای برتر را تأیید کرد. در رتبه بعدی قرار گرفت1/93
. نسبت برابری زمین، کمپوست، کشاورزی پایدار، شاخص رقابت، اوره:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to evaluate the intercropping of Sweet corn and Okra affected by vermicompost and urea fertilizer a field
experiment was conducted at research field of Tarbiat Modares University during 2015 spring and summer. In this
research effect of five mixing ratio of sweet corn/okra including: 100:0 (sweet corn monoculture), 75:25, 50:50,
25:75 and 0:100 (okra monoculture) and two nutrition systems consisted of chemical (urea) and organic
(vermicompost) were investigated with factorial arrangement of treatments based on randomized complete block
design with three replications. The results showed that factors interaction on the number of desirable ear, sweet
corn yield and okra seed yield were significant (P≤ 0.01). Also mixing ratio effect on sweet corn 100 kernel weight
(P≤ 0.05), okra 1000 kernel weight and the number of fruits square meter (P≤ 0.01) was significant. According to
mean comparisons the highest sweet corn yields (9614.58 kg.ha -1) and okra (2848.65 kg.ha-1) was obtained in their
monoculture receiving the chemical fertilizer. The highest LER (2.10) was obtained in 50:50 treatment under
vermicompost nutrition system followed by 75:25 under same nutrition system (LER=1.93). Also competition
index evaluation in the different treatment confirmed the rating of superior treatments.
Key words: Competition index, Sustainable agriculture, compost, urea, LER.
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مقدمه
ذرتشیرین با نام علمیی ،Zea mays var. Saccharata
یکییی از مییردمپسییندترین سیی یهییا در بسیییاری از
کشورهای جهان ( )Mokhtarpoor et al., 2000گیاهی
تغییریافته ژنتیکی از ذرت معمولی است کیه بیا انمیام
جهش در لوکیو  Suاز کرومیوزوم شیماره  4حاصی
شده اسیت .ایین تغیییر باعی تممی ننیدها و پلیی-
سییاکاریدهای مولییو در سندوسییپرم دانییه شییده اسییت
( .)Arshi, 2000روشهییای ملتل ی بییهزراعییی بییرای
اف ایش عملکرد این گییاه در واحید سیو و در واحید
زمان در کنار کاهش مصیر نهیادههیای شییمیایی از
جمله جایگ ینی کودهای شیمیایی با کودهای سلیی ،از
اولویتهای توقیقاتی در این گیاه بهحساب میسید.
بامیه ) (Abelmoschus esculentusیکی از گیاهان
مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری متعلق بیه خیانواده
پنیرکیان 1اسیت کیه پراکنیدگی سن در خاورمیانیه (از
جمله ایران) گ ارش شیده (; Adelakun et al., 2009
 )Maganha et al., 2010و بهعنوان یکی از مهی تیرین
س یها جایگاه خاصی در برنامهی غذایی انسیان دارد.
تفاوتهای مورفولوژیی و فی یولوژیی ایین گییاه بیا
ذرتشیییرین از ییی سییو و شیی اهت فصیی رشیید و
نیازمندیهای بومشناختی سن از سیوی دیگیر موجی
شد تا در این توقیق بهعنوان گیاه مللوطشونده بیرای
ارزیابی کشت مللوط با ذرتشیرین مورد توجیه نیرار
گیرد .کشت مللوط یکی از مؤلفههای کشاورزی پایدار
است که بهدلیی تنیوم موصیووت و سیود حاصی در
واحد سو و زمان حیاز اهمییت اسیت ( Zulfigar et
.)al., 2000
در این شیوه دو یا چند گیاه زراعی بهطور ه زمیان
در ی نوعه زمین کشت میشوند و ییا در بلشیی از
دوره رشد بیا هی هی پوشیانی دارنید Bulson et al.,
) .)1997; Helenius, 1990از مه ترین م ایای کشیت
مللوط نس ت به ت کشتی میتوان مواردی همچیون
اف ایش عملکرد در واحد سو ( ;Pandita et al., 200
Jayathi, 1994; Shivaramu, & Shivashnkar.
 ،)1992اف ایش تنومزیسیتی ( Nassiri, 2000; Altieri

1. Malvaceae

 ،)& Liebman, 1986ث ات عملکرد بهویژه در شیرای
نامساعد مویوی ( Mandal et al., 1987; Aggarwell
 ،)et al., 1992افی ایش کیارایی مصیر سب ( Morris,
 ،)1990افیی ایش بهییرهوری از منییاب مییورد اسییتفاده
( ،)Pandita et al., 2000کیاهش سفیات ( Robinson,
 ،)1984بیماریهیا ( )Parajulee et al., 1997و علی -
های هرز ( )Bulson et al., 1997و به ود حاصیللی ی
و حفاظت خیا (  ) Jensen, 1996; Triplett, 1962را
برشمرد .موصو بیشتر در کشت مللیوط زمیانی بیه-
دست میسید که گیاهان تشکی دهنده سن از نظر نووه
و می ی ان اسییتفاده از منییاب رشیید (سب ،نییور و عناصییر
غذایی) با یکدیگر تفاوت بیشتری داشیته باشیند .ایین
گونه گیاهیان بیا خصوصییات موفولیوژی و فی یولیوژی
متفاوت ،در صورت کشت در کنار یکدیگر نادر خواهند
بود تا از عوام مویوی استفاده بهینه بیهعمی سورنید
( .)Tofinga et al., 1993در کشییت مللییوط ذرت و
سفتابگردان ،گ ارش شد که ترکیی سفتیابگردان و ذرت
در مللوط مشتم بر گییاه پهینبیر و باریی بیر
باع استفاده بیشتر از نیور مییگیردد .عیهوه بیر ایین
چنین مللیوطی بیا سیسیت ریشیهای متفیاوت باعی
جذب بهتر سب و مواد غذایی میگردد (Tohidy Nejad
 .)et al., 2004نس ت برابری زمین ( 2)LERبیهعنیوان
شاخصی مه برای ارزیابی کارایی کشت مللوط میورد
استفاده نرار میگیرد ،بهطوری که مقدار  LERب ر تر
از واحد ،بیانگر سیودمندی کشیت مللیوط مییباشید
ومقادیر  LERکمتر از واحد نشاندهنده برتری کشیت
خالص نس ت به کشت مللوط میباشید ( Mazaheri,
 .)1994باوترین نس ت برابری زمین در سیست کشتی
 25درصد گوجهفرنگی و  75درصد لوبیا در دو فصی
کشییت متییوالی بییهترتیی  1/26و  1/25حاصی شیید
( .)Abd El-Gaid et al., 2014سییودمندی کشییت
مللوط و اف ایش ممموم عملکرد مللیوط نسی ت بیه
ت کشیتی اجی ای سن در کشیت مللیوط ذرت ( Zea
 )mays L.و لوبییا چشی بل لیی ()Vigna sinensis L.
( ،)Eskandari & Ghanbari, 2011ارنیییام سیییویا
(،)Seyed Sharifi et al., 2004( )Glycine max L.
2. Land Equivalent Ratio
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ذرت و لوبیای سیودانی ()Cajanus cajan L. Millsp.
( )Myaka et al., 2006و گندم ( Triticum aestivum
 )L.و بییانه (Ageenehu et al., ( )Vicia faba L.
 )2008گ ارش شده اسیت .هیر چنید نتیایق توقیقیی
نشان داده است که کشت مللوط بامیه با تراک بیاوی
تاجخرو زراعی)  (Amaranthus spp.باعی کیاهش
رشد و عملکرد هر دو گیاه در مقایسه با کشت خیالص
شده است ( .(Muoneke, & Ndukwe, 2008با وجیود
این در گ ارشی دیگر کشت مللوط بامیه با خیار عام
اف ایش ارتفام بوته و عملکیرد بامییه ،همچنیین عامی
اف ایش تعداد میوه و عملکرد خیار شناخته شده اسیت
و بهترین الگوی کشت مللوط بامیه بیا خییار ،الگیوی
کشت ی ردی بامیه بیا یی ردیی خییار بیا نسی ت
برابری زمین  2/4و الگوی کشت دو ردی بامیه با ی
ردی خیار با نس ت برابیری زمیین  2/2معرفیی شیده
است (.)Ofosu-Anim & Limbani, 2007
به ود کیفییت موصیو و ارزش تغذییهای گیاهیان
زراعی در سیست کشت مللوط نی یکی از فرضیههای
ناب ارزییابی در سزمیایشهیای کشیت مللیوط اسیت.
درکشت مللوط بادامزمینی و ذرت می ان عنصر سهین
در تمام بافت های بادام زمینی نسی ت بیه تی کشیتی
اف ایش پییدا کیرد ( .)Hongchun et al., 2013بنیا بیه
گ ارش ) Masuda et al. (2014میی ان میاده خشی ،
خاکستر ،پروتئین و موتوی تانن لوبیا چشی بل لیی در
کشت مللوط ذرت – لوبیا چش بل لی نس ت به تی -
کشتی ف ونی یافت .همچنین اف ایش ترکی یات سنتیی-
اکسیدانی ذرت در سیست کشت مللوط ذرت – سویا
در مقایسییه بییا تیی کشییتی گیی ارش شییده اسییت
( .)Dragicevic et al., 2017یافتیههیای Staniak et
) al.(2014نی حاکی از سن اسیت کیه کشیت مللیوط
غهت و ح وبات س اف ایش پروتئین دانه غهت شده
و همچنین عملکرد پروتئین خام در زیست توده هر دو
موصو اف ایش یافت .بهکارگیری انوام کودهای سلی و
یا شیمیایی بهمنظور حصو عملکرد باو در موصووت
زراعی وزم است ( .)Guarda et al., 2004با این وجود،
اسییتفاده دراز مییدت از کودهییای شیییمیایی بییهس ی
تلری ساختار فی یکیی و شییمیایی خیا مییتوانید
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منمر به کاهش عملکرد موصووت زراعیی شیود ( Liu

 .)et al., 2010بیا توجیه بیه اثیرات زیسیتمویویی و
اف ایش ه ینههای ناشی از کاربرد نهادههای شیمیایی،
فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز رشد گیاهیان از منیاب
جایگ ین مانند ورمیکمپوست میتواند ضمن افی ایش
عملکرد ،نقش مؤثری در کاهش مشیکهت ذکیر شیده
داشته باشد ( .)Kizilkaya, 2008ورمیکمپوست نوعی
کود سلی است که در نتیمه فعالیت گونهای از کرمهای
خاکی بر ضایعات شهری ،صینعتی و کشیاورزی تولیید
مییشیوند ( .)Sangwan et al., 2008ورمییکمپوسیت
غنی از هورمونهای رشد و ویتامینها بیوده کیه باعی
اف ایش جمعیت میکروبی خیا و نگهیداری طیوونی-
مدت عناصر غذایی بدون اثرات منفی بر مویی میی-
گیردد ( .)Padmaathiamma et al., 2008اسیتفاده از
کودهای سلی مانند ورمیکمپوسیت بیهجیای کودهیای
شیمیایی میتوانید نقیش بسییار مهمیی را در افی ایش
عملکرد و کاهش مشکهت زیست-مویوی ایفاء کننید
( .)Fageria & Baligar, 2005ضیمن سنکیه بیا ذخییره
عناصر غذایی در خا و اف ایش باروری سن ،عل هیای
هرز ،حشیرات و سفیات را کنتیر کیرده ( & Scheffer
)Koehler, 1993; Griffe et al., 2003; Arun, 2002
توسعه تنومزیستی در م ارم میشیود ( Elsen,
وس
 .)2000در اییین توقیییق واکیینش عملکییرد و اجیی ای
عملکرد دو گیاه زراعیی ذرتشییرین و بامییه بیه نیوم
سیست تغذیهای (شییمیایی و سلیی) در شیرای تی -
کشتی و مللوط مورد بررسی نرار گرفته است.
مواد و روش ها
سزمییایش بییهصییورت فاکتوری ی در نال ی بلییو هییای
کام تصیادفی بیا سیه تکیرار در سیا زراعیی 1394
در م رعییه پژوهشییی دانشییکده کشییاورزی دانشییگاه
تربیییت مییدر وانی در  17کیلییومتری غییرب تهییران
بییا ملتصییات جغرافیییایی  35درجییه و  44دنیقییه
عیییر شی یمالی و  51درجیییه و  15دنیقیییه طیییو
شییرنی بییا ارتفییام  1353متییر از سییو دریییا اجییرا
گردییید .عوامی مییورد بررسییی نسی ت اخییتهط ذرت-
شیییرین و بامیییه بییهروش جییایگ ینی شییام کشییت
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 200کیلییوگرم در هکتییار در دو مرحلییه چهییار برگییی
و ظهور گ تیاجی ذرتشییرین بیهصیورت چیا کیود
در کنار ردی های کاشیت بیهکیار بیرده شید .ترکیی
شیییمیایی ورمیییکمپوسییت در جییدو  2نشییان داده
شده است.
علیی هییای هییرز در چنییدین نوبییت بییهصییورت
دسییتی وجییین شییدند .در طییو فص ی رشیید سفییت و
بیماری خاصی مشاهده نشید .بیا رسییدن بیه هیا بیه
مرحلییه خمیییری و نهییوهایشییدن کپسییو بامیییه،
برداشت بهصورت دسیتی انمیام شید .در ایین مرحلیه
از چهار خ میانی هر کیرت بیه طیو دو متیر یعنیی
سییووی معییاد  4/8متییر مربیی بوتییههییای ذرت-
شیییرین و بامیییه کیی بییر شییده و پیی از تییوزین و
یادداشییت وزن تییر ،بییه سزمایشییگاه منتقیی شییدند.
شییایان ذکییر اسییت بییرای رعایییت اثییر حاشیییهای از دو
ردی کناری هیر واحید سزمایشیی و نیی از یی متیر
ابتییدا و انتهییای هییر کییرت برداشییتی انمییام نشیید .در
سزمایش یگاه نمونییههییا بییه بییر  ،سییانه ،بییه و بامیییه
تفکییی شییده و پیی از انییدازهگیییری وزن تییر و
شییمارش تعییداد میییوه ( بییه و بامیییه) در واحیید
سییو فق ی نمونییههییای بییر و سییانه گیاهییان بییه-
مییدت  72سییاعت در سون الکتریکییی بییا دمییای 70
درجه سیانتیگیراد نیرار داده شیدند تیا شیرای بیرای
مواسی ی ه وزن خشی ی نمونیییههیییا فیییراه گیییردد.
عملکییرد و اجیی ای عملکییرد ذرتشیییرین ماننیید وزن
ه ی ار دانییه ،تعییداد و وزن بییه هییای مرغییوب ( ناب ی
کنسییرو) و نییی عملکییرد و اجیی ای عملکییرد بامیییه
شام وزن هی ار دانیه ،عملکیرد دانیه ،تعیداد مییوه در
متییر مربیی و وزن میییوه انییدازهگیییری شییده و بییرای
ارزییییابی سیییودمندی ییییا عیییدم سیییومندی کشیییت
مللوط این دو گیاه مورد استفاده نرار گرفتند.

خیییالص ذرتشییییرین ( ،)M1مللیییوط  75درصییید
ذرتشیییرین و  25درصیید بامیییه ( 50 ،)M2درصیید
ذرتشیییرین و  50درصیید بامیییه ( ،)M3مللییوط 25
درصییید ذرتشییییرین و  75درصییید بامییییه ( )M4و
کشیییت خیییالص بامییییه ( )M5و دو نیییوم سیسیییت
تغذیییهای مشییتم بییر کییود شیییمیایی ( )F1و کییود
سلییی از نییوم ورمیییکمپوسییت ( )F2بییود .پیییش از
سمییادهسییازی زمییین ،ییی نمونییه مرکیی از خییا
م رعییه بییرای سنییالی فی یکییو شیییمیایی تهیییه شیید.
نتییایق تم یییه خییا در جییدو  1ارازییه شییده اسییت.
عملیات تهییه بسیتر شیام شیل  ،دیسی  ،تسیوی
و ایمییاد جییوی و پشییتههییایی بییه فاصییله  60سییانتی-
متییر از ه ی صییورت گرفییت .هییر کییرت مشییتم بییر
شش خ کاشت به طیو چهیار متیر بیود کیه بیا دو
ردییی نکاشییت از کییرت کنییاری جییدا شیید .فاصییله
روی ردییی بییرای هییر دو گیییاه  20سییانتیمتییر در
نظر گرفته شد.
کشییت در اواییی خییرداد مییاه انمییام شیید .بییذر
ذرتشیییرین رنیی  403موسییوم بییه دانییه طهیییی از
مؤسسییه توقیقییات اصییهی و تهیییه نهییا و گییواهی
بذر و بیذر بامییه اکوتییص اصیفهان از شیرکت پاکیان-
بییذر در اییین طییری اسییتفاده گردییید .سبیییاری نی ی در
صورت نییاز گییاه و بیا توجیه بیه شیرای دمیایی بیه-
صورت نشتی در طو فص کشت صورت گرفت.
کود سلیی (ورمییکمپوسیت) بیه مقیدار هفیت تین
در هکتار پی از سمیادهسیازی عمیومی خیا در هیر
ی از کرتهای مورد نظیر بیهطیور یکنواخیت پلیش
شیید و بییا بی ی تییا عمییق  20سییانتیمتییری بییا خییا
مللوط شد .کود شییمیایی بیهکیار رفتیه در سزمیایش
با توجه به سنیالی خیا و عیدم کم یود سیایر عناصیر
در خییا بییهج ی نیتییروژن بییهصییورت اوره بییا مقییدار

جدو  :1خصوصیات فی یکو شیمیایی خا

م رعه

Table 1. Farm soil physicochemical properties
pH
7.76
7.87

Available K
)(ppm
291
271

Available P
)(ppm
49
48

Total N
)(%
0.07
0.1

)EC (dS/m
0.66
0.49

Organic
matter
1.176
1.916

OC%

Soil texture

0.682
1.111

Sa.L
Sa.L

Depth of
soil
0-30
30-60
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جدو  :2تم یه شیمیایی ورمیکمپوست
Table 2. Chemical analyzes of vermicompost
B
)(mg/kg

Cu
)(mg/kg

Zn
)(mg/kg

Mn
)(mg/kg

Fe
)(mg/kg

)K (%

)P (%

)N (%

OC
)(%

Organic
)matter (%

EC
)(ds/m

pH

25-35

15-20

0-250

500-800

70009000

0.2-1

1-1.5

1.5-2.5

2325

40-50

0.5-1.2

7.5

در این سزمیایش نسی ت برابیری زمیین بیا اسیتفاده
از معادلییه شییماره  1و شییاخص رنابییت بییه کمیی
معادله شماره  2مواس ه شد:
(معادله : )1

در اییین معادلییه عملکییرد ج ی ءCام در مللییوط
حداکثر عملکیرد تی کشیتی جی ء Cام اسیت
و
(مظاهری.)1377 ،
معادلیییه (:)2
=

= موصو گیاه  Aدر کشت خالص،
موصو گیاه  Aدر کشت مللوط،
=
= موصو گیاه  Bدر کشت خالص و
موصو گیاه  Bدر کشت مللوط (.)Mazaheri, 2000
دادههای سماری حاص از نمونهبرداریها برای

سهولت در مواس ات ریاضی در صفوات برنامه
وارد شده و برای تم یه وتولی دادهها نی موابق
روش تم یه واریان ( )PROC ANOVAاز برنامه
سماری  (version 9.3)SASاستفاده شد .سپ مقایسه
میانگینهای صفات مورد بررسی بهروش سزمون حدان
اخته معنیدار ( )LSDانمام گرفت.
Excel

نتایج و بحث
عملکرد و اجزای عملکرد ذرتشیرین
نتایق تم یه واریان حاکی از عدم معنیدار بودن اثر
نوم کود و برهمکنش سن با نس ت اختهط روی وزن
ه ار دانه میباشد اما نس ت اختهط در سو احتما
پنق درصد معنیدار شد (جدو  .)3مقایسه میانگینها
نشان داد که نس ت اختهط  75 :25درصد ذرت-
شیرین به بامیه ( )M4با  90/44گرم کمترین وزن ه ار
دانه را داشت (شک .)1

شک  :1مقایسه میانگین وزن ه ار دانه ذرتشیرین توت تأثیر نس ت اختهط در کشت مللوط با بامیه (میانگینهای دارای حرو
سزمون  LSDتفاوت معنیداری را در سو احتما پنق درصد نشان نمیدهند).

مشتر بر اسا
Figure 1. Means comparison of 1000 kernel weight of sweet corn affected by mixing ratio in
intercropping with okra.( Means with the same letter (according to LSD) are not significantly different at 5%
probability level).
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نتایق تعداد به های مرغوب (ناب کنسیرو) نشیان
داد که تأثیر برهمکنش عوام مورد بررسیی معنییدار
( )P ≤ 0.01بود (جیدو  .)3مقایسیه مییانگینهیا نیی
حاکی از سن است کیه کشیت خیالص ذرتشییرین بیا
دریافییت کییود شیییمیایی ( )M1F1بیشییترین و نس ی ت
اختهط  ( 75 :25ذرتشیرین :بامیه) توت هر دو نیوم
سیست تغذیه ( M4F1و  )M4F2کمترین تعداد بیه را
داشتند (جدو  .)4این برتری اووً بهدلی سه بیشتر
ذرت درکشییت خییالص بییوده و ثانی یاً اسییتفاده از کییود
جدو  :3تم یه واریان

شیمیایی بهدلی سه الوصو بودن برای گییاه سی
اف ایش عملکرد شده است .تفاوت سماری وزن به های
مرغوب ذرتشیرین که بهعنوان عملکیرد ذرتشییرین
موسوب میشود توت تأثیر بیرهمکنش عوامی میورد
موالعه معنیدار ( )P ≤ 0.01بیود (جیدو  .)3مقایسیه
میانگینهای این صیفت نشیان داد کیه کشیت خیالص
ذرتشیییرین بییا دریافییت کییود شیییمیایی ( )M1F1بییا
 9614/58کیلوگرم در هکتار به مرغیوب نسی ت بیه
سایر تیمارها ،بیشترین عملکرد را داشت (جدو .)4

عملکرد و اج ای عملکرد ذرتشیرین توت تأثیر کود و نس ت اختهط با بامیه

Table 3. Analysis of variance of sweet corn yield and yield components affected by nutrition system and mixing ratio
with okra
Mean Squares
The number of high-quality ear
4162127ns
**57979946
**143399259
**88679015
5751932
10.46

Sweet corn yeild
8740.8ns
**42552177.9
**3296285.7
**7849744.6
14551.5
4.00

Df
1000 kernel weight
16.67ns
*1243.54
135.95ns
200.20ns
329.34
16.67

2
3
1
3
14

S.O.V.
Block
)Mixing ratio (M
)Type of fertilizer (F
MF
Error
)CV (%

 ، ns٭ و ٭٭ بهترتی نشانگر عدم معنیداری و معنیدار بودن در سو احتما پنق درصد و ی درصد
ns, * and ** respectively, showing no significant and meaningful at 5% and 1% probability level respectively.

جدو  :4مقایسه میانگین تعداد به مرغوب ،عملکرد ذرتشیرین و عملکرد دانه بامیه توت تأثیر برهمکنش نس ت اختهط و نوم
کود
Table 4. Mean comparison of the number of desirable ear, sweet corn yield and okra grain yield affected
by interaction of mixing ratio and nutrition system.
Okra grain
)yield (kg/ha
625.04g
459.62h
1084.23e
915.38f
1595.93c
1395.73d
2848.65a
1948.80b

Sweet corn
)yield (kg/ha
9614.58a
4116.68f
9181.11b
7076.39d
7893.05c
6156.25e
2151.39g
2115.28g
-

میانگینهای دارای حرو مشتر

Number of
desirable ear
34027a
18055d
33333ab
29167bc
25805c
25694c
8333e
9028e
-

در هر ستون بر اسا

Symbol

Treatment

M1F1
M1F2
M2F1
M2F2
M3F1
M3F2
M4F1
M4F2
M5F1
M5F2

Sweet corn monoculture + chemical fertilizer
Sweet corn monoculture + vermicompost
75% Sweet corn:25% Okra + chemical fertilizer
75% Sweet corn:25% Okra + vermicompost
50% Sweet corn:50% Okra + chemical fertilizer
50% Sweet corn:50% Okra + vermicompost
25% Sweet corn:75% Okra + chemical fertilizer
25% Sweet corn:75% Okra + vermicompost
Okra monoculture + chemical fertilizer
Okra monoculture + vermicompost

سزمون  LSDتفاوت معنیداری را در سو احتما ی

درصد نشان نمیدهند

Means in each column with the same letter (according to LSD) are not significantly different at 1% probability level .

عملکرد و اجزای عملکرد بامیه
نتایق تم ییه وارییان وزن هی ار دانیه نشیان از عیدم
معنیدار بیودن نیوم کیود و بیرهمکنش سن بیا نسی ت
اختهط دارد ،اما نس ت اختهط در سو احتما یی
درصد معنیدار شید (جیدو  .)5مقایسیه مییانگینهیا
نشان داد کیه نسی ت اخیتهط ( 25 :75ذرتشییرین:
بامیه) ( )M2و کشت خالص بامیه ( )M5بیه ترتیی بیا

وزن ه ار دانه  61/95و  60/06گرم ،از سیایر نسی ت-
های اختهط وزن ه ار دانه بیشتری داشتند (شک .)2
نتایق تم یه واریان نشان داد که نسی ت اخیتهط
توانست تعداد میوه در هر مترمرب را توت تیأثیر نیرار
دهد .ط یق نتیایق تم ییه وارییان (جیدو  )5فقی
نس ت اختهط بود که روی تعداد میوه اثیر معنییداری
داشت ( .)P ≤ 0.01مقایسیه مییانگین نسی ت اخیتهط
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) حاصیM2(  ذرت شیرین بیه بامییه25 :75 اختهط
.)3 شد (شک

نشان داد که بیشترین تعداد میوه در هر متیر مربی از
) و کمتییرین سن از نسیی تM5( کشییت خییالص بامیییه

عملکرد و اج ای عملکرد بامیه توت تأثیر کود و نس ت اختهط با ذرت شیرین

 تم یه واریان:5 جدو

Table 5. Analysis of variance of okra yield and yield components affected by nutrition system and
mixing ratio with sweet corn
S.O.V.
Block
Mixing ratio (M)
Type of fertilizer (F)
MF
Error
CV (%)

Df
1000 grain weight
12.15ns
45.47**
1.32ns
4.18ns
5.99
4.16

2
3
1
3
14

Grain yield
1108.28ns
3791442.35**
771477.70**
195680.42**
676.38
1.91

Mean squares
Number of fruits per square meter
0.79ns
2749.85**
81.33ns
24.63ns
69.34
22.04

Okra fruit weight
1405930.8ns
64223627.6**
9176783.9*
293845.6ns
1179708.0
17.0

1000 kernel weight (g)

 ٭ و ٭٭ بهترتی نشانگر عدم معنیداری و معنیدار بودن در سو احتما پنق درصد و ی درصد، ns
ns, * and ** respectively, showing no significant and meaningful at 5% and 1% probability level

64
62
60
58
56
54
52

a

ab
bc
c

75% Sweet corn+ 50% Sweet corn+ 25% Sweet corn+
25% Okra (M2) 50% Okra (M3) 75% Okra (M4)

Okra
monoculture
(M5)

mixing ratio

 مقایسه میانگین وزن ه ار دانه بامیه توت تأثیر نس ت اختهط در کشت مللوط با ذرتشیرین (میانگینهای دارای:2 شک

Number of fruits per square
meter

) تفاوت معنیداری را در سو احتما ی درصد نشان نمیدهندLSD حرو مشتر بر اسا سزمون
Figure 2. Means comparison of 1000 grain weight of okra affected by mixing ratio in intercropping with
sweet corn.(Means with the same letter (according to LSD) are not significantly different at 1%
probability level)
a

70
60

b

50
40

c

30

20

d

10
0
75% Sweet corn+ 50% Sweet corn+ 25% Sweet corn+ Okra monoculture
25% Okra (M2) 50% Okra (M3) 75% Okra (M4)
(M5)

Mixing ratio

 مقایسه میانگین تعداد میوه بامیه توت تأثیر نس ت اختهط در کشت مللوط با ذرتشیرین (میانگینهای دارای حرو:3 شک
) تفاوت معنیداری را در سو احتما ی درصد نشان نمیدهندLSD مشتر بر اسا سزمون
Figure 3. Means comparison of the number of okra fruits per square meter affected by mixing ratio in
intercropping with sweet corn.(Means with the same letter (according to LSD) are not significantly
different at 1% probability level)
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برهمکنش عوام مورد بررسی تأثیر معنیداری (
 )≤ 0.01بر عملکرد دانه بامیه داشت (جدو .)5
مقایسه میانگین اثیر متقابی عوامی میورد بررسیی
نشان داد که کشیت خیالص بامییه بیا کیود شییمیایی
( )M5F1و کشت خالص بامیه با تیمیار کیودی ورمیی-
کمپوست ( )M5F2نس ت به سایر تیمارها ،بیشیترین و
تیمار  25 :75درصد ( ذرت شیرین به بامییه) بیا کیود
ورمیکمپوست ( )M2F2کمترین عملکرد دانه را تولیید
کردند (جدو  .)4برتری کشت خالص بامیه بیا کیابرد
کود شیمیایی بهدلی سه بیشتر بوتیههیای بامییه در
اییین تیمییار بییوده اسییت و همچنییین اسییتفاده از کییود
شیمیایی بهخاطر سه الوصو بودن برای گییاه سی
اف ایش عملکرد این تیمار نس ت به سایر تیمارها شد.
P

نسبت برابری زمین
همانطور که در جدو  6مشاهده میشود بیا بررسیی
مقدار  LERهیای بیهدسیت سمیده از تیمارهیای میورد
سزمایش اووً میتوان سودمند بیودن کشیت مللیوط را
اث ات کرد ثانیاً بیشترین سودمندی مربوط بیه نسی ت
اخییتهط  50:50بییا سیسییت کییودی ورمیییکمپوسییت
( )M3F2احراز میشود ،.به این ترتیی نسی ت برابیری
زمییین در نسیی ت اخییتهط  50:50برابییر بییا  2/10و
باوترین بود از این رو تیمار کشت مللوط  50درصید
ذرتشیرین با  50درصد بامیه با تولیید  110درصیدی
بیشتر از کشت خالص بهعنوان تیمار برتر معرفی میی-
گییردد .در توقیییق Zand & Ghaffari Khaliq
()2002روی کشت مللوط لوبیا چش بل لی و سیورگوم
دانهای نی مشیاهده شید کیه نسی ت اخیتهط 50:50
نس ت به کشت خالص سودمند شید .نسی ت اخیتهط
 25 :75درصد ذرتشیرین به بامیه با سیسیت کیودی
ورمیکمپوست ( )M2F2نی با  LERبرابر  1/92در رت ه
دوم نرار گرفت LER .برای نسی ت اخیتهط  50:50بیا
نییوم کییودی شیییمیایی ( 1/22 )M3F1بییهدسییت سمیید
(جدو  .)6همچنیین نسی ت اخیتهط  75:25درصید
ذرتشیییرین بییه بامیییه بییا سیسییت کییودی شیییمیایی
( )M2F1با  20درصد اف ایش تولیید نسی ت بیه کشیت
خییالص سییودمند بییودن کشییت مللییوط را نشییان داد.

سودمندی کشت مللوط و افی ایش مممیوم عملکیرد
مللوط نسی ت بیه تی کشیتی اجی ای سن در کشیت
مللییوط ذرت و لوبیییا چش ی بل لییی ( & Eskandari
 ،)Ghanbari, 2011ارنام سویا ( Seyed Sharifi et al.,
 ،)2004ذرت و لوبیای سودانی ()Myaka et al., 2006
و گندم با بیانه ( )Ageenehu et al., 2008نیی اث یات
شده است .بر این اسا با توجه بیه اصی مسیاعدت و
کاهش رنابیت ،ماننید اسیتفاده بهینیه از منیاب  ،عیدم
رنابت برای ریشه در تأمین نیاز کودی گیاهیان و عیدم
رنابت برای دریافت نور بهدلی نیاز نوری بیاوی ذرت-
شیییرین نسی ت بییه بامیییه در نسی ت اخییتهط 25:75
(ذرتشیرین :بامیه) و  50:50نس ت به کشیت خیالص
عملکرد باویی را تولید نمودند .نس ت اخیتهط 25:75
درصد ذرتشیرین به بامیه با سیسیت کیود شییمیایی
( )M4F1با  LERبرابر  0/72در این بررسی سیودمندی
را نشان نداد بهطوری که ط ق ایین نتیمیه در صیورت
اجرای این تیمار کاهش عملکرد تیا  28درصید نسی ت
به ت کشتی حاص خواهد شد (جدو .)6
شاخص رقابت ()CI3
با توجه به مقدار شاخص رنابیت (جیدو  )6سیودمند
بودن تیمارهایی که با مقدار نس ت برابری زمین در باو
معرفی شدهاند ،نی اث ات میشوند .بیهدلیی اینکیه در
بررسی این شاخص ،مقادیر شاخصی با مقیدار بیاوتر از
ی بر عدم سودمندی مللوط و شیدید بیودن رنابیت
اشاره دارند و مقادیر کمتر از ی ترکی های سیودمند
را معرفی می نمایند .با این توجیه مشاهده شد که تمام
نس تهای اختهط بهج نس ت اختهط  25:75درصید
ذرتشیییرین بییه بامیییه بییا سیسییت کییودی شیییمیایی
شیاحص رنابییت کمتیر از یی شیید کیه نشییاندهنییده
سودمند بودن این نس تهای اختهط نس ت بیه تی -
کشتی میباشد .تیمار نسی ت اخیتهط  75 :25درصید
ذرتشیرین به بامیه با نوم کیود شییمیایی ( )M4F1بیا
شاخص رنابت باوتر از ی در ایین ارزییابی نیی عیدم
سودمند بودن کشت مللوط را بار دیگر نشیان داد .بیر
این اسا با ارزیابی این شاخص میتوان بیا اطیمنیان
3. Competition Index
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.سزمایش اظهار نظر کرد

بیشتری نسی ت بیه سیودمند بیودن تیمارهیای میورد

 نس ت برابری زمین و شاخص رنابت ذرتشیرین در کشت مللوط با بامیه، عملکرد نس ی ذرتشیرین و بامیه:6 جدو
Table 6. Relative yield of sweet corn and okra, LER and sweet corn CI in intercropping with okra
symbol Treatment
M1F1
M1F2
M2F1
M2F2
M3F1
M3F2
M4F1
M4F2
M5F1
M5F2

Relative yield of sweet
corn
1.00
1.00
0.98
1.70
0.83
1.60
0.22
0.53
-

Relative yield of okra

LER

CI

0.22
0.22
0.39
0.50
0.56
0.72
1.00
1.00

1.00
1.00
1.20
1.93
1.22
2.10
0.78
1.25
1.00
1.00

0.15
-0.80
0.35
-0.37
2.37
0.38
-

کود سلی ورمیکمپوست نس ت برابری زمیین را درایین
 ارزییابی شیاخص رنابیت. اف ایش داد1/25 مللوط به
در تیمارهای ملتل نی رت هبندی تیمارهیای برتیر را
 به این ترتی میتیوان اذعیان داشیت کیه.تأیید کرد
ورمیکمپوست نتوانست در کوتاهمدت شرای را بیرای
حصو عملکرد بیشینه به ذرتشیرین و بامیه فراه
- در شیوه رایق (کاربرد کود شیمیایی) توصیه می.کند
شود که برای بهرهبرداری بهینه از نهاده کود شییمیایی
 چهار اصی،و برای اجتناب از مشکهت زیستمویوی
 زمان و روش مصر کیود همیواره رعاییت، مقدار،نوم
.گردد

نتیجهگیری نهایی
بیشترین عملکرد به مرغوب ذرتشیرین و بیاوترین
عملکرد بذر بامیه از تیمار کشت خالص سنها با دریافیت
 در بررسی سیودمندی.کود شیمیایی اوره بهدست سمد
کشت مللوط مشاهده شد که باوترین نسی ت برابیری
 تویت50:50 ) از تیمیار نسی ت اخیتهط2/10( زمین
( بهدست سمیدM3F2) سیست تغذیهای ورمیکمپوست
 بامیییه) توییت همییان: (ذرتشیییرین25:75 و مللیوط
( بییا نس ی ت برابییری زمییینM2F2) سیسییت تغذیییهای
 کشت مللیوط. در رت ه بعدی نرار گرفت1/93 معاد
 در سیست75:25  بامیه با نس ت اختهط:ذرتشیرین
تغذیه شیمیایی سودمند نیست امیا جیایگ ینی اوره بیا
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