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 .نشگاه تهرانابع طبیعی دات پردیس کشاورزی و مناستاد گروه زراعت و اصالح نباتاترتیب کارشناس ارشد، دانشیار و استاد، به -3و2و1

 (30/6/1399 تاریخ پذیرش: - 23/9/1398)تاریخ دریافت:   

 چکیده
 کشت تاثير منظورهباین پژوهش است.  مخلوط کشت هایسيستم اهداف از توليد، افزایش و هرزهایعلف فرونشاني

 طرح قالب آزمایش در .انجام شد بلبليلوبيا چشم و کنجدهرز و عملکرد و اجزای عملکرد هایعلف مخلوط بر سرکوب

 و یس کشاورزیآموزشي پرد تحقيقاتي مزرعه در چهار تکرار، و در تصادفي کامل هایبلوك پایه بر خردشده هایکرت
 کشت بيا،لو خالص کشت ،کشت خالص کنجد شامل اصلي هایشد. کرت انجام 1398سال  تهران در دانشگاه طبيعي منابع

های رتکو درصد لوبيا  80کنجد:  درصد 80 و درصد لوبيا 65 درصد کنجد: 65 ،درصد لوبيا 50درصد کنجد:  50 خلوطم
د، بيشترین تراکم و که کشت خالص کنج نشان داد نتایج بودند. هرزهایعلف وجين عدم و وجين تيمارهای شاملفرعي 

داری از نظر خلوط و کشت خالص لوبيا، تفاوت معنيهای کشت مهرز را داشت و در بين نسبتهایوزن خشک علف
 و وجين سطح دو توجهي بينقابل شده، اختالفهرز وجود نداشت. در بيشتر صفات بررسيهایتراکم و وزن خشک علف

 بود و نسبت یک از رباالت مخلوط، کشت هاینسبت کليه در زمين برابری نسبت .داشت وجود هرزهایعلف وجين عدم
درصد  50: کنجددرصد  50 مخلوط کشت همچنين. بود وجين تيمارهای از باالتر وجين، عدم تيمارهای در مينز برابری

 توانمي طورکليبه .ندداشت را زمين برابری نسبت باالترین ،72/1 و 15/1 با ترتيببه وجين، عدم و وجين شرایط در لوبيا

 کارایي، نجدخصوص نسبت به کشت خالص کهرز بههایعلف مهار ضمن کنجد و لوبيا، مخلوط کشت که گرفت نتيجه

 داد. افزایش را زمين از استفاده

 بلبلی.هرز، کشت مخلوط، کنترل اکولوژیكی، کنجد، لوبیا چشمعلف :كلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 

Weed suppression and increased production are objectives of intercropping systems. This study was 

carried out to investigate the effect of mixed culture on weed suppression, yield and its components of 

sesame and cowpea. The experiment was arranged in a split plot based on a randomized complete block 

design with four replications at the research farm of Agriculture and Natural Resources Campus, 

University of Tehran, during 2019. The main plots included pure sesame culture, pure cowpea culture, 

50% sesame: 50% cowpea, 65% sesame: 65% cowpea and 80% sesame: 80% cowpea and sub plots 

included weed control and no weed control treatments. Results showed that pure sesame culture had the 

highest weed density and dry weight and there was no significant difference in weed density and dry 

weight between mixed and pure cowpea cultivars. In the most studied traits, there was a significant 

difference between weed control and no weed control treatments. Land equivalent ratio (LER) was higher 

than one in all treatments and was higher in without weeding rather than weeding treatments. The 

intercropping of 50% sesame: 50% cowpea had the highest LER, in terms of weed control and non-

control (1.15 and 1.72, respectively). In general, it is concluded that sesame and cowpea mixture 

increased the land use efficiency while avoiding weeds, especially compared to pure sesame cultivation. 

 

Keywords: Cowpea, ecological control, intercropping, sesame, weed.  

 



  ... تحت شرایط بلبلیو لوبیا چشم مطالعه كشت مخلوط كنجد زاده و همکاران:حسین   148 

 

 مقدمه

 یدهتندرهم چالش چندین ،زمانهم باید كشاورزی

در  یک جمعیت برای غذایی امنیت تضمینجمله  از

 كاهش درآمد، و یوربهره افزایش طریق از حال رشد

سازگاری در  افزایش و محیطی كشاورزییستز تأثیر

 ,et al., 2012) (Faoرا  رفع كندوهوا آب تغییرات برابر

2011; Beddington. تنوع كردن، مخلوط 

 زراعی سیستم وارد را هاگونه از ایشدهریزیبرنامه

 محیطی، هایآشفتگی برابر در سیستم این تا كندمی

 از و باشد داشته بیشتری مقاومت هابیماری و آفات

 دهدمی افزایش را غذایی امنیت طریق این

 et al., 2011)  .(Frisonین فواید كشت ترممه از

واحد  دركشتی، افزایش تولید تک به مخلوط نسبت

عوامل محیطی مانند  استفاده بهتر ازلیل د به سطح،

  تسا یی موجود در خاکمواد غذاآب و  نور،

 (Banik et al., 2006) پنهان دشمن یک هرزهایعلف 

رشد و نمو گیاهان را  كه هستند زراعی گیاهان برای

 دهند.ها كاهش میكنند و عملکرد آنسركوب می

 عمده میان عملکرد در درصد از تلفات34 یباًتقر

 در كه هرزی استهایعلف ناشی از زراعی، محصوالت

از . )et al Jabran,.0152 ( كنندیم رشد جهان سراسر

 برای هاكشعلف تکنولوژی از ناصحیح سویی استفاده

 به منجر ،هرزهایعلف از ناشی خسارات از بین بردن

 آلودگی ها،كشعلف ماندپس نظیر ایجاد مشکالتی

 به هرزهایعلف و مقاوم شدن زیرزمینی هایآب

 ,.Caamal-Maldonado et al).است  شده هاكشعلف

 از یکی (Sesamum indicum L.)كنجد  (2001

 دارا به توجه با كه است روغنی هایترین دانهقدیمی

 معدنی مواد سایر و پروتئین روغن، مقدار زیادی بودن

 محسوب انسان تغذیه در مهم اجزای ی ازیک مغذی،

 نیاز دلیل به كنجد .(Najeeb et al., 2012) شودمی

 خاک و شرایط مختلف انواع با سازگاری آبیاری، كم

زیادی  از اهمیت باالی محصول، هوایی و درآمد و آب

برخوردار است كه اهمیت آن در شرایط فعلی گرمایش 

ت، برای ی محصوالوربهرهیر آن بر تأثزمین و 

جایگزینی با محصوالت كم تولید، بیشتر و بیشتر 

ی بلبلچشم (. لوبیاFAOSTAT,(2015 شود می

((Vigna unguiculata L. ای است كهدانه حبوبات از 

 در باالیی اقتصادی اهمیت آفریقا است و از آنمنشأ 

 منبع گیاه، این بذرهای. است برخوردار جهان سرتاسر

 رژیم برای غذایی یهامؤلفه ایرس و پروتئین از مهمی

 ;Timko & Singh, 2008  انسان غذایی

Ravelombola et al., 2017)) برای مهمی منبع و 

لوبیا  ,.Huang et al). 2012)است  حیوانات علوفه

 حبوبات به خشکی است ینتریکی از مقاوم یبلبلچشم

(Carvalho et al., 2019) هاییطمح در یخوببه كه 

 یاخشکسالی  باال، حرارت درجه با همراهزا استرس

 محصول یک روینازا شود؛یم تولید كم باروری

 خشکیمهن و خشک مناطق در مناسب جایگزین

 Ehlers & Hall, 1997; Chikoye)  شودیم محسوب

et al., 2014.)  كشت مخلوط، توانایی باالیی در

 Corre-Hellou et)دارد  رزههایسركوب علف

al.,2011)مخلوط كشت هایسیستم كاربرد روینازا ؛ 

 از استفاده اكولوژیکی، راهکاری عنوانبه تواندمی

 عنوانبه و دهد كشاورزی كاهش در را هاكشعلف

 در سموم تجمع از مانع مناسب، جایگزینی

. توانایی et al., 2016a) (Koocheki شود  زیستیطمح

 وهرز هایعلف با رقابت برای ای كشت مخلوطهنظام

 تركیبازجمله  مختلفی به عوامل ها،كنترل آن

 و مخلوط كشت هاییا نسبت تراكم گیاهان، ارقام،

 كاهش ین،ا برعالوه  .دارد بستگی خاک یزیحاصلخ

 برای رشد دسترس در منابع و خالی هایآشیانه

هاجم ت قدرت كاهش زیادی حدود تا نیز هرزهایعلف

 به دلیل همچنین. شودمی موجب را هرزهایعلف

 گیاهان آناتومی و تاج پوشش متفاوت بودن ساختار

 با كشت، سیستم این مخلوط، دركشت شده كاربردهبه

 برخی در وهرز هایعلفخفه كردن  و اندازییهسا

 و گسترش رشد از دگرآسیبی، خاصیت با موارد

 كندمی جلوگیری هرزهایعلف

 )2010 ,.et alKoocheki  ;2008., et alygan Sha( .

هرز دركشت مخلوط هایدر آزمایشی باهدف مهار علف

،  (.Cicer arietinum L)و نخود، (.Zea mays L)ذرت 

ترین مزاحم نتایج نشان داد كه كشت مخلوط حبوبات،

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423818308628#bib0250
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423818308628#bib0230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423818308628#bib0010
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 رو،از این . كرد سركوب را مطالعه در هرزهایعلف

و هزینه  تالش گونههیچ بدون تواندمی مخلوط كشت

كاهش دهد  را هرزهایعلف هایاضافی، بعضی از گونه

)2013., et alSharma ( در مطالعه دیگری، نتایج .

 حاصل از كشت مخلوط كنجد و ماش

 L.) (Vigna radiata تنوع نشان داد كه افزایش 

 بین تودهزیست توزیع زراعی، هاینظام در بوم گیاهان

 نکته این. داد را تغییر هرزهایعلف اجتماع در هاگونه

 مختلف هایگونه و تراكم تعداد كاهش باعث

دركشت  .et al., 2016a) (Koocheki هرز شدهایعلف

، Arachis hypogaea)) زمینیبادام و كنجد مخلوط

نتایج حاكی از باال بودن میزان نسبت برابری زمین 
1LER های كشت مخلوط نسبت به در تمام نسبت

دهنده برتری بود كه این امر نشان كشتیتک

زمینی نسبت به عملکردی كشت مخلوط كنجد و بادام

سیستم . (Haruna et al., 2013)كشتی است تک

تواند عنوان یک راهکار اكولوژیکی میكشت مخلوط به

ها را در محیط كاهش دهد و مانع كشاستفاده از علف

ن سیستم، از تجمع سموم در طبیعت شود. همچنین ای

رو، این از این  شود.وری از زمین میسبب افزایش بهره

شناسایی بهترین نسبت كاشت با آزمایش با هدف 

 كنترل و بیشترینبیشترین راندمان زیستی 

 شد.هرز در شرایط آب و هوایی كرج، انجام هایعلف

 

 هامواد و روش
 پردیس آموزشی تحقیقاتی مزرعه در تحقیق این

 در تهران واقع دانشگاه طبیعی نابعم و كشاورزی

 57 و درجه 50 جغرافیایی كرج )طول شهرستان

 دقیقه 48 و درجه 35 جغرافیایی عرض و شرقی دقیقه

هار دریا(، در ب سطح از متر 9/1292 ارتفاع و با شمالی

 در انجام شد. مشخصات خاک مزرعه  1398سال 

 .است شدهنشان داده  1جدول 

و در قالب طرح  های خردشدهكرت صورتبهآزمایش 

 اجرا شد. در چهار تکرار تصادفی های كاملبلوک

 كنجد، خالص كشت شامل تیمارهای اصلی هایكرت

 50مخلوط  كشت ی،بلبلچشملوبیا  خالص كشت

                                                                               
1 Land Equivalent Ratio 

درصد:  80درصد و  65 :درصد 65، درصد 50 :درصد

 فرعی هایی( و كرتبلبلچشمدرصد )كنجد: لوبیا  80

 هرز بود.هایعلف وجین عدم و ینوج تیمارهای شامل

شد و  آغاز 1397از آذر  زمین سازیآماده مراحل

 1398اردیبهشت  23بلبلی در كنجد و لوبیا چشم

بلبلی رقم پرستو كه یک كاشته شدند. از لوبیا چشم

رقم نسبتاً ایستاده است و كنجد رقم اولتان با 

تعداد شاخه زیاد، مقاوم به هایی همچون ویژگی

و عملکرد دانه  بیدگی، نیمه مقاوم به ریزش دانهخوا

 های فرعی  سه در ششابعاد كرت شد. استفاده باال

متر بود و در هر كرت فرعی، شش ردیف كاشته شد 

در هر كرت فرعی مخلوط شش ردیف كاشت شامل )

صورت بلبلی بهسه ردیف كنجد و سه ردیف لوبیا چشم

های درمیان كشت شد و برای رعایت نسبتیک

مختلف كاشت، فاصله بوته روی ردیف تغییر داده شد(. 

 100های اصلی از هم های فرعی و كرتفاصله كرت

متر در سانتی 100ها از هم متر و فاصله بلوکسانتی

 50كشت  هایردیف بین شد. فاصلهنظر گرفته 

دركشت  ردیف روی هابوته بین فاصله و مترسانتی

 12ترتیب هفت و لی، بهبلبچشم لوبیا و كنجد خالص

 نظر گرفته شد. در مترسانتی
 شدن، بالفاصله سبز در منظور تسهیلبه آبیاری اولین

بعدی پس از  هایو آبیاری كشت انجام شد از پس

 بارهر چهار روز یک فاصله استقرار كامل گیاه، به

عملیات ی( انجام گرفت. اقطره)فشار صورت تحتبه

اندازه به هابوته رسیدن و نشد سبز از پس تنک كردن

كیلوگرم در  13كود سوپر فسفات ) .شد انجام مطلوب

كیلوگرم در  11متر مربع(، سولفات پتاسیم ) 720

متر مربع( و مقداری از اوره مورد نیاز )شش  720

صورت پایه به زمین متر مربع( به 720كیلوگرم در 

 720و باقیمانده كود اوره )چهار كیلوگرم در  داده شد

در . روز بعد كاشت به زمین افزوده شد 60متر مربع(، 

 هرز، از زمان رویش گیاه زراعی تاهایتیمار وجین علف

صورت وجین به گیاهان، اندازیسایه زمان تکمیل

های فرعی در كرت .انجام شد در سه مرحله()دستی 

 غیراز گیاه تاتورهعدم وجین، به

  L.)  (Datura stramonium از  لیل جلوگیریبه دكه
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ها، در مرحله و از بین رفتن تیمار آلودگی مزرعه

 فصل تمام در هرزهایبقیه علف دهی حذف شد،گل

رقابت  زراعی گیاه با و داشتند مزرعه حضور در رشد

تعداد  تعیین هرز برایهایعلف از بردارینمونهكردند. 

 94و وزن خشک، در دو مرحله و  به تفکیک نوع گونه

 در دو مکان متفاوت با پس از كاشت روز 108و 

 50×50 ابعاد به كوادرات قرار دادن یک از استفاده

های كاشت صورت بر ردیف عمود صورتبه مترسانتی

به دلیل آلودگی شدید تکرار چهار به گیاه  .گرفت

هرز، در این هایتاتوره و جلوگیری از رشد دیگر علف

هرز هایشک علفگیری تراكم و وزن ختکرار از اندازه

 صرفه نظر شد.

  
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش -1جدول 

Table 1.Physicochemical properties of the experimental soil site 

 

 پنج برداشت گیاه زراعی، از قبل آزمایشی واحد هر در

شدند و  انتخاب تصادفیطور به گونه دو از هر بوته

، تعداد و طول بوته ارتفاع ازجملهبرای تعیین صفاتی 

دانه  1000، وزن نیآذگل، تعداد دانه در نیآذگل

مچنین صفاتی دانه لوبیا استفاده شد. ه 100كنجد و 

 ، برداشت شاخص و زیستی دانه و چون عملکرد

ی بررس مورد كرت هر در مترمربع یک معادل سطحی

 با مخلوط هایكشت عملکرد مقایسه جهت قرار گرفت.

محاسبه  1معادله  طریقاز  زمین برابرینسبت  خالص،

 (Willey, 1979; Vandermeer, 1992شد )

=LER                         (     1معادله )  
PX

KX
+
PY

KY
 

 دركشهت X گونهه عملکهرد :PXكهه در ایهن معادلهه، 

 :PYخهالص،  دركشهت Xگونهه  عملکرد :KX، مخلوط

 گونهه عملکرد :KYو  مخلوط دركشت Y گونه عملکرد

Y ههاداده تجزیه آماری تمامباشد. خالص می دركشت 

 یسههمقا جهت شد و انجام 4/9 نسخه SAS افزارنرم با

 سههطح در دانکههن ایدامنههه چنههد آزمههون از میههانگین،

 ترسهیم همچنهین. شهد اسهتفاده درصهد پهنج احتمال

 شد. اكسل انجام افزارنرم توسط هاشکل

 

 نتایج و بحث
 راکم و وزنت برکاشت  های مختلفنسبت اثر

 هرزهایخشک علف

 هرزهایتراکم علف

شامل خرفه  مزرعه هرزهایغالب علف گونه چهار

.((Portulaca oleracea Lخروس، تاج 

 ترهسلمه ، (.Amaranthus retroflexus L)رونده

(Chenopodium album L.)  ریزیو تاج 

 (Solanum nigrum L.) حاصل از تجزیه  بودند. نتایج

هرز در تیمارهای عدم وجین هایس تراكم علفواریان

 گیری، تفاوتنشان داد كه فقط در مرحله دوم اندازه

در  (.2آماری وجود داشت )جدول  از نظر داریمعنی

نسبی مربوط  كمترین تراكمگیری، مرحله دوم اندازه

 65بلبلی و كشت مخلوط به كشت خالص لوبیا چشم

ط به كشت آن مربو بیشترین درصد و 65درصد: 

های مختلف كاشت خالص كنجد بود. البته بین نسبت

بلبلی، اختالف آماری ازنظر و خالص لوبیا چشم مخلوط

 به نظر(. 1هرز وجود نداشت )شکل هایتراكم علف

 تاج پوشش ساختار به دلیل متفاوت بودن رسدكهمی

كاربرده شده به گیاهان آناتومیکی وخصوصیات

و  اندازیسایه با كشتی مسیست این مخلوط، دركشت

 گسترش و رشد از هرز،هایعلف خفه كردن

  (et al., 2016aكندمی هرز جلوگیریهایعلف

(Koocheki(2009) اساس گزارش ؛ بر Sanjani et al.، 

 طورسورگوم، به با افزایشی صورتچشم به حضور لوبیا

توده و جمعیت زیست كاهش باعث داریمعنی

 شد. سورگوم خالص كشت هب نسبت هرزهایعلف

 وزن خشک

حاصل از تجزیه واریانس وزن خشک  نتایج

دهنده هرز در تیمارهای عدم وجین، نشانهایعلف

EC (dS/m) pH Organic 

materials 

(%) 

Texture 

class 

N (%) (mg/kg)     P (mg/kg)  K 

 

(mg/kg)  Fe 

 

0.93 8.3 0.65 Clay loam 0.076 5.96 134 3.41 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429018317490#bib0320
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گیری بود در هر دو مرحله اندازه دارمعنی وجود تفاوت

در هر دو مرحله، بیشترین وزن خشک، به  (.2)جدول 

ت. كمترین وزن خشک كشت خالص كنجد تعلق داش

ترتیب دركشت مخلوط گیری بهاندازه اول در مرحله

بلبلی درصد و كشت خالص لوبیا چشم 65درصد:  65

های مختلف كشت مشاهده شد. البته بین نسبت

بلبلی در هر دو و كشت خالص لوبیا چشم مخلوط

مرحله از نظر وزن خشک  اختالف آماری وجود 

 (. نتایج حاصل از وزن خشک،2 نداشت )شکل

نایی كشت مخلوط در كاهش دهنده توانشان

خصوص نسبت به كشت هرز، بههایتوده علفزیست

تواند متفاوت بودن خالص كنجد بود. دلیل این امر می

شده دركشت مخلوط باشد كه با كانوپی گیاهان كشت

سبب كاهش  هرز،هایعلف و خفه كردن اندازیسایه

 هرز شده است.هایرشد و سركوب علف

 
 هرزهایهای مختلف كاشت بر تراكم علفمیانگین اثر نسبتمقایسه   -1شکل 

درصد  56درصد:  V :50%65، (S%50)درصد  50درصد: 50 ،(100V%)ی بلبلچشم، كشت خالص لوبیا (100S%)كشت خالص كنجد 

(65%V:65%80، (S :درصد  80درصد(80%V:80%S)اساس بر داریمعنی اختالف ستون، هر در مشابه حروف دارای های. میانگین 

 ندارند. دانکن آزمون
Mean comparison of effects of the different planting ratios on weed densities. Figure. 1. 

Sesame monoculture (S%100), cowpea monoculture (V%100), 50% Sesame: 50% cowpea (S%50: V%50), 65% 

sesame: 65% cowpea (S%65: V%65), 80% sesame: 80% cowpea (S%80:V%80). Means with the same letters in 

the same column are not significantly different based on Duncans' test. 
 

 هرز علف كنترل دمع تیمارهای در هرزهایعلف خشک وزن و مربعات( تراكم )میانگین تجزیه واریانس - 2جدول 
Table 2. Analysis of variance (mean squares) of weed density and dry weight in weed control treatments 

 

 
 

 

 
 

: CV: خطا و Eهای مختلف كشت مخلوط، : نسبتA: تکرار، Rداری.. و عدم معنی پنج درصد داری در سطح یک وترتیب معنی: بهns  و* ، **

 ضریب تغییرات.

* ،** and ns: significant at 1% and 5% of probability levels and non significant, respectively. R: replication, A: Different ratios of 

intercropping, E: error and CV: coefficient of variation. 
 

et al.  (2016a) Koocheki ، تیمارگزارش كردند كه 

درصد 25یک به سه ماش و كنجد ) مخلوط كشت

 نسبی تراكم درصد كنجد(، كمترین75ماش: 

 دارا كاشت مختلف الگوهای بین در هرز راهایعلف

  ت مخلوط گندم. همچنین كشبود

( (Triticum aestivum L.  نخودو 

.) L Cicer arietinum) (2006 .,al et  Banik( غالت ،

 فرنگی جو دوسر، گندم و جو( و نخود)بهاره 

(.LPisum sativum ) )2009, .et alDeveikyte (، 

 (.Phaseolus vulgaris L)و لوبیا (.Zea mays L)ذرت 

Weed dry weight Weed density df S.O.V 

108 days 
after 

planting 

94 days 
after 

planting 

108 days 
after 

planting 

94 days 
after 

planting 

  

*4.65 ns0.58 *4.54 **12.72 2 R 
**22.34 **447. **14.38 ns1.07 4 A 

850.43 1423.63 6.72 33.35 8 E 

29.16 29.13 20.03 35.80 - CV 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/triticum-aestivum
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/cicer-arietinum
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 (2010 ,.et alKoocheki )، نخود 

 (Cicer arietinum L.) و جو  (Hordeum vulgare) 

(2015, & Seyed  Hamzei(  و جو بهاره و

نیز  )al etNielsen -Hauggaard., 2001( ینخودفرنگ

شد.  هرزهایعلفتوده یستزسبب كاهش جمعیت و 

كه نتایج تحقیق حاضر حاكی از توانایی كشت با این

هرز بود، ولی نباید این هایكنترل علف مخلوط در

نکته فراموش شود كه كشت مخلوط در كنترل 

شده هرز بزرگ مانند تاتوره ناتوان و سركوبهایعلف

س از سبز شدن نسبت است )رشد سریع گیاه تاتوره پ

به گیاه كنجد و لوبیا، سبب افزایش ارتفاع آن و در 

نتیجه مانع از رسیدن نور و رشد گیاه كنجد و لوبیا 

 شد(. 

 

     
 هرز های مختلف كاشت بر وزن خشک علفقایسه میانگین اثر نسبتم  -2 شکل

94: A  ،روز پس از كاشتB :108  روز پس از كاشت. كشت خالص كنجد(%100S) ی بلبلچشم، كشت خالص لوبیا(%100V)، 50 

 حروف دارای های. میانگین(V:80%S%80)درصد  80درصد:  V:65%80، (S%65)درصد  65درصد:  V :50%65، (S%50)درصد  50درصد: 

 ندارند. دانکن آزمون اساس داری برمعنی اختالف ستون، هر در مشابه
Figure 2. Mean comparison of the effcts of different planting ratios on weed dry weight. 

A: 94 days after planting, B: 108 days after planting, Sesame monoculture (S%100), cowpea monoculture 

(V%100), 50% Sesame: 50% cowpea (S%50: V%50), 65% sesame: 65% cowpea (S%65: V%65), 80% sesame: 

80% cowpea (S%80:V%80). Means with the same letters in the same column are not significantly different 

based on Duncans' test. 
 

 ارتفاع بوته کنجد

های مختلف كاشت، ارتفاع بوته كنجد در بین نسبت

داری نداشت، اما بین تیمارهای وجین و اختالف معنی

هرز، در سطح یک درصد و اثر هایعلف عدم وجین

داری در سطح پنج درصد، اختالف معنی هاآن متقابل

های ( و تیمار3 از نظر ارتفاع بوته وجود داشت )جدول

های عدم ده، ارتفاع باالتری نسبت به تیماروجین ش

وجین داشتند؛ دلیل این امر، افزایش رقابت در 

تیمارهای عدم وجین بر سر آب و مواد غذایی است. 

متر( دركشت خالص سانتی 35/198بیشترین ارتفاع )

(. افزایش ارتفاع دركشت 4 جدول)دست آمد كنجد به

ابت بر سر نور تواند به دلیل افزایش رقخالص كنجد می

به همین دلیل، گیاه ارتفاع خود را افزایش داده  باشد؛

با افزایش تراكم دركشت مخلوط عاری از  است.

البته ) هرز، از میزان ارتفاع بوته كاسته شدهایعلف

كه دلیل  دار شود(ای نبود كه معنیاندازهاین مقدار به

 تواند افزایش رقابت بر سر آب و مواد غذاییآن می

 در بوته افزایش ارتفاع عدمدر آزمایشی، دلیل  باشد.

 محدودیت احتماالً مطلوب را حد از باالتر هایتراكم

 عناصر و آب محدودیت بر اثر فتوسنتزی مواد تولید

 .Kamparth, 1997) & (Mollغذایی دانستند 

یکی از دالیل كاهش در مطالعه دیگری،  ینهمچن

ها را به رقابت گومدر مخلوط بال گیاهان ارتفاع بوته

شدید برای جذب نیتروژن توسط گونه غیر لگوم 

 .(Abou- Hussein et al., 2005)نسبت دادند 
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 بوته کنجد هر در کپسول تعداد

عدم  و وجین سطح دو مختلف كاشت، هاینسبت بین

 هر در كپسول تعداد از نظر هاآن متقابل اثر و وجین

 دارینیمع اختالف در سطح یک درصد كنجد بوته

 تعداد وجین شده، ( و تیمارهای3 وجود داشت )جدول

وجین  عدم تیمارهای به نسبت باالتری كپسول

 65/113داشتند. بیشترین تعداد كپسول در هر بوته )

 50كپسول(، در كشت مخلوط عاری از علف هرز 

كپسول( در  12درصد و كمترین آن ) 50درصد: 

 حاصل شد. عدم وجین كنجد كشت خالص
 نجدكگیاه  عملکرد اجزای و عملکرد مورفولوژیک، صفات مربعات( واریانس )میانگین تجزیه  -3ول جد

Table 3. Analysis of variance (mean squares) of sesame morphological characteristics, yield and yield 

components  

: Bهای مختلف كشت مخلوط(، اصلی) نسبت : عاملA: تکرار، Rداری. و عدم معنی دار در سطح یک و پنج درصدترتیب معنی: بهns  و* ، **

فرعی و  : خطای عاملb(E( عامل اصلی، : خطایE(a)فرعی،  عامل و اصلی عامل متقابل : اثرAB(  وجین عدم و وجین سطح فرعی )دو عامل

CVضریب تغییرات :. 
* ،** and ns: significant at 1& and 5% of probability levels and non significant, respectively. R: replication, A: main factor (different 

ratios of intercropping), B: sub factor (presence and absence of weed control), AB: interaction effect between main factor and sub 

factor, E (a): main factor error, E (b): sub factor error and cv: coefficient of variation. 

 

گیاه كنجد.  ارزیابی مورد صفات بر هرزهایعلف و عدم كنترل كنترل های كاشت،متقابل نسبت اثر میانگین مقایسه  -4جدول

: W2،  هرزهایف: كنترل علW1 .ندارند دانکن آزمون اساس داری برمعنی اختالف ون،ست هر در مشابه حروف دارای هایمیانگین

 هرز.هایعدم كنترل علف
 Table 4. Mean comparison of the interaction effects of planting ratios and weed control treatments on the 

studied traits of sesame. Means with similar letters in each column have not significant different based on 

Duncans' test.  W1: weed free, W2: weed infested. 
  

Biological 
yield (kg/h) 

Grain 
yield (kg/h) 

Number of 
capsules per 

plant 

Plant 
height (cm) 

 

 Treatment 

a14697 
c2212.2 

a3822 
c362.2 

b79.6 
d12 

a35198/ 
c111.25 

Sesame monoculture (W1) 
monoculture (W2)   Sesame 

b10572.1 
c1585 

b3172.1 
c385 

a113.65 
d18.3 

b181.05 
c125.60 

50% cowpea: 50% Sesame (W1) 

50% cowpea: 50% Sesame (W2) 
b9766.2 
c1282.6 

b2841.3 
c307.6 

bc76.3 
d14.35 

b178.8 
c111.91 

65% cowpea: 65% Sesame (W1) 
65% cowpea: 65% Sesame (W2) 

b9557.2 
c1680.2 

b2682.2 
c355.2 

b63.75 
d15.45 

b172 
c115.05 

80% cowpea: 80% Sesame (W1) 

80% cowpea: 80% Sesame (W2) 

 

 هرزهایعدم وجین علف تیمارهای بین درهمچنین 

درصد؛ بیشترین  50درصد:  50نیز كشت مخلوط 

كه نشان از توانایی كشت  ارا بودتعداد كپسول را د

(. در 4 جدول) هرز داشتهایمخلوط در مقابله با علف

 هرز، باهایتیمارهای كشت مخلوط عاری از علف

بوته كنجد كاهش  هر كپسول در افزایش تراكم، تعداد

افزایش رقابت بر سر  توانددلیل این امر می یافت كه

باشد.  آب و مواد غذایی و محدود شدن فضای رشدی

 ، درet al. (2017) Koochekiهمچنین طبق گزارش 

رویشی  رشد، كافی فضای وجود دلیل به كم هایتراكم

 شاخه برای بیشتری خشک ماده و شودمی بیشتری

 سوی از همچنین گیرد.می قرار گیاه در اختیار زایی

.Harvest 

index 

Biological 

yield 

Grain 

yield 

1000 

grain 

weight 

Number of 

grains per 

capsule 

Number of 

capsules 

per 

plant 

Plant 

height 

df S.O.V 

ns2.67 
*3.50 

13.88 

ns1.26 
**16.34 

1119631.1 

ns1.51 
*5.34 

102147.73 

*3.56 
ns1.19 

0.015 

ns1.43 
ns2.39 

16.93 

ns0.76 
**14.57 

75.17 

ns3.25 

ns2.24 

176.38 

3 

3 

9 

R 

A 

(E)a 
**931.9 

ns0.33 

13.59 

**769.11 
**9.19 

930503.3 

**612.09 
*4.82 

100786.19 

**31.77 
ns0.96 

0.016 

**151.01 
ns2.01 

16.46 

**506.61 
**710.6 

73.23 

**331.29 
*4/18 

107.82 

1 

3 

12 

B 

AB 

)b(E 
15 15.02 18.23 4.36 5.7 17.40 6/96 - CV 
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 به تبدیل بیشتری هایگل كم، هایدر تراكم دیگر

 ماندهباقی كپسول هایت، تعداددر ن و شوندمی كپسول

 نتایج تحقیقشود. بیشتر می نیز برداشت زمان در

 et al (2016a) Koocheki نشان داد كه بیشترین 

 35) كشت اول در سال بوته هر در كپسول تعداد

 هرز كشتهایشده علفكنترل تیمارهای در كپسول(

درصد كنجد( و  50ماش سبز:  درصد 50) 1:1 مخلوط

بیشترین  نیز دوم سال دست آمد. در ص بهكشت خال

 تیمار در كپسول( 97) بوته هر در كپسول تعداد

ماش سبز:  درصد25) 3:1 مخلوط شده كشتكنترل

 تیمارهای بین در كنجد( مشاهده شد. درصدهفت 

 خالص كشت نیز تیمار هرزهایعلف كنترل نشده

كپسول(  نه) بوته هر در كپسول تعداد كمترین كنجد،

 بود. دارا دوم سال در تیمارها سایر با مقایسه رد را

Ghale Noyee et al (2017) رابطه در پژوهشی كه در 

به این  انجام دادند و لوبیا كنجد كشت مخلوط با

 در بوته در كپسول تعداد كه بیشترین نتیجه رسیدند

كنجد با میانگین درصد  50درصد لوبیا:  50 تیمار

 . آمد به دستعدد  88/30

 کپسول کنجد اد دانه درتعد

 مختلف هایبین نسبتتعداد دانه در كپسول،  ازنظر 

كشت و دو  مختلف هایمتقابل نسبت اثر و كشت

داری وجود عدم وجین، اختالف معنی و سطح وجین

عدم وجین در سطح  و دو سطح وجین اما بین نداشت،

 عدم در تیمارهای(. 3 شد )جدول داریک درصد معنی

كاهش تعداد دانه در كپسول  هرز،یهاعلف كنترل

( در تیمار وجین شده و 99/79وبیشترین آن ) یافت

( در تیمار عدم وجین مشاهده 56/62كمترین آن )

چون گیاه در تیمارهای عدم وجین، تحت رقابت  شد.

هرز قرار دارد، بیشتر ماده هایبسیار شدید با علف

ساقه )های دیگر خشک تولیدی خود را صرف قسمت

در نتیجه تعداد دانه  كند؛رای رسیدن به نور( خود میب

 و وزن دانه كاهش خواهد یافت. نتیجه تحقیق

et al  (2016a) Koocheki نشان داد كه تیمارهای 

 نسبت باالتری كپسول هر در دانه وجین شده، تعداد

 (.5 داشتند )جدولوجین  عدم تیمارهای به

 
 گیاه كنجد ارزیابی مورد صفات بر هرزهایعلف جین و عدم وجیناثر دو سطح و میانگین مقایسه  -5جدول

Table 5. Mean comparison of the effects of different weed control treatments on studied traits of sesame 
 

 
: عدم كنترل W2،  هرزهایلفع: كنترل W1 .ندارند دانکن آزمون اساس داری برمعنی اختالف ستون، هر در مشابه حروف دارای هایمیانگین

 هرز.هایعلف

Means with the same letters in the same column are not significantly different based on Duncans' test. W1: weed free, W2: weed 
infested. 

 

 وزن هزار دانه کنجد

 كشت مختلف هایبین نسبت دانه، 1000 وزن از نظر

كاشت و دو سطح  مختلف هایمتقابل نسبت اثر و

داری هرز، اختالف معنیهایوجین و عدم وجین علف

 و وجین تیمارهای اثرات با رابطه در اما وجود نداشت،

 شد )جدول داردم وجین در سطح یک درصد معنیع

 1000 هرز، وزنهایعلف كنترل عدم تیمارهای (. در3

دلیل تواند به كاهش نشان یافت كه این امر می دانه

و كاهش مواد غذایی،  هرزهایعلفافزایش رقابت با 

(. 5 )جدول برای گیاه باشد استفادهقابلآب و نور 

 بود آن حاكی از شدهامانج هاینتیجه اغلب آزمایش

كه  است اجزایی از یکی عنوانبه دانه، 1000 وزن كه

 تا قرار دارد فاكتورهای ژنتیکی تأثیر تحت بیشتر

 و های زراعیتنش بنابراین فاكتورهای محیطی؛

یک مقدار  از دانه 1000 كاهش وزن به قادر محیطی،

های زیادی گزارش بود؛ مشخصی نخواهند

 ,Hornok, 1992; Dory). مر است كننده این اتصدیق

2006; Rabiee & Jilani, 2015)  
 

 عملکرد دانه و زیستی کنجد

نشان داد كه  هاداده واریانس تجزیه از نتایج حاصل

Harvest index 1000-grain weight (g) Number of capsules per plant Treatment 
28.26a 

20.89b 

3.04a 

2.79b 

79.99a 

62.56b 

1W 

2W 
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های مختلف كاشت در سطح پنج درصد، بین نسبت

هرز در هایعلف بین تیمارهای وجین عدم وجین

نج در سطح پ هاآن سطح یک درصد و اثر متقابل

داری از نظر عملکرد دانه وجود نیدرصد اختالف مع

ر عملکرد زیستی در كلیه موارد در داشت، اما از نظ

دار وجود داشت درصد اختالف معنی سطح یک

عملکرد دانه  میزان هرز،هایعلف كنترل با (.3 )جدول

 كرد. كشت پیدا افزایش تیمارها تمامی در زیستیو 

هرز، بیشترین عملکرد هایاز علف خالص كنجد عاری

 كیلوگرم در هکتار( و بیشترین عملکرد 3822)دانه 

 65و تیمار ( كیلوگرم در هکتار 14697زیستی )

 عدم وجین، كمترین عملکرد دانه درصد 65درصد: 

  زیستی و (كیلوگرم در هکتار 6/307)

را دارا بودند. دلیل  كیلوگرم در هکتار( 6/1282)

 بین تیمارهای در كنجد زیستیدانه و  عملکرد كاهش

در  گیاه های اینتعداد بوته كاهش مخلوط، كشت

بود؛ البته تیمار كشت  مخلوط كشتهای نسبت

 385)درصد  50: درصد 50مخلوط عدم وجین 

وته ب تعداد دارا بودن كیلوگرم در هکتار(، با وجود

نسبت به كشت خالص كمتر، عملکرد دانه بیشتری را 

بود  دارایلوگرم در هکتار( ك 2/362عدم وجین كنجد )

كشت مخلوط در كنترل این امر نشان از توانایی  كه

های ررسی كشتطی ب (.4 هرز داشت )جدولهایعلف

اهده شد كه كنجد: لوبیا مشمخلوط كنجد: نخود و 

 كنجد دركشت خالص بهبیشترین عملکرد زیستی 

، كنجد در شرایط مخلوطدست آمد و كاهش عملکرد 

 شد  نسبت دادهكنجد  به كاهش تراكم

(Pour Amir et al., 2010; Aminifar et al., 2016). 

 در گیاهان عملکرد بر افزایش مبنی زیادی هایگزارش

 وجود كشتیتک با مقایسه در مخلوط سیستم كشت

 et al  .(Mushagalusa et al., 2008; Dai,.(2013 دارد

 شاخص برداشت کنجد

نشان داد كه  هاداده واریانس تجزیه از نتایج حاصل

ای مختلف كاشت در سطح پنج درصد و هبین نسبت

سطح یک درصد  در دو سطح وجین و عدم وجین

 اما بین اثر متقابل ،داری وجود داشتاختالف معنی

مختلف كاشت و دو سطح وجین و عدم  هاینسبت

 (.3)جدول داری وجود نداشت وجین اختالف معنی

 مهم ایهشاخص از ،یکی برداشت شاخص

 مواد انتقال درصد بیانگر كه فیزیولوژیکی است

 هاست.دانه به رویشی گیاه هایاز اندام فتوسنتزی

 (26/28شاخص برداشت در تیمارهای وجین شده )

( بود )جدول 89/20) ینوجباالتر از تیمارهای عدم 

تواند به دلیل افزایش رقابت با یاین امر م ؛(5

یی، آب و نور و كاهش مواد غذا هرزهایعلف

های عدم وجین بین تیمار دربرای گیاه  استفادهقابل

باشد. به همین دلیل، گیاه انتقال مواد فتوسنتزی از 

كند و ی رویشی به سمت دانه را كمتر میهااندام

 كند.ها دیگر میبیشتر آن را صرف بخش

 بلبلیطول بوته لوبیا چشم

ه ان داد كنش طول بوته واریانس تجزیه از نتایج حاصل

در سطح یک  مختلف كاشت هایاختالف میان نسبت

عدم  و وجین سطح ف دودار شد اما اختالدرصد معنی

در سطح  هامتقابل آن اثر ولی دار نشدوجین معنی

ول (. بیشترین ط6جدول ) دار شدپنج درصد معنی

ن دركشت مخلوط عدم وجی (مترسانتی 38/237بوته )

 ن ارتفاع بوته صد و كمتریدر 50درصد:  50

دركشت مخلوط عاری از  متر(سانتی 50/121)

(. 7ل مشاهده شد )جدو درصد 65درصد:  65هرز علف

رای بعدم وجین، به دلیل افزایش رقابت های در كرت

همچنین در  افزاید.می خود طول بر گیاهنور،  جذب

كانوپی  كف به كه عدم وجین، نوریتیمارهای 

 برای گیاه هایاندام بین ترقاب و شودمی رسد، كممی

 دیگر، طرف از و شودمی زیاد تشعشع جذب بیشتر

 نای مجموعه كه گیردنمی صورت اكسیننوری  تخریب

 ها،گره میان طول افزایش توانند باعث می عوامل

 شود بوته افزایش طول و ساقه قطر كاهش

 2003) Nassiri Mohlati,  &Rezvani Moghadam). 

) Lak et al2005) رقابت باكه  اندكرده اعالم 

 ارتفاع شد؛ الوبی ارتفاع افزایش سبب هرز،هایعلف

 هرزهایعلف خشک وزن با تجمع سفید لوبیا

 (Malik et al., 1993).   ندارد همبستگی

 یبلبلچشمتعداد غالف در بوته لوبیا 

نشان داد كه  هاداده واریانس تجزیه از نتایج حاصل
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عدم  و وجین سطح دو ف كاشت،مختل هاینسبت بین

 هر در غالف تعداد از نظر هاآن متقابل اثر و وجین

 در سطح یک درصد بلبلیبرای گیاه لوبیا چشم بوته

 (. تیمارهای6 داری وجود داشت )جدولمعنی اختالف

 تیمارهای به نسبت باالتری وجین شده، تعداد غالف

( 79/22وجین داشتند. بیشترین تعداد غالف ) عدم

و  هرزی عاری از علفبلبلچشمخالص لوبیا  دركشت

مخلوط عدم  دركشت (75/5كمترین تعداد غالف )

 (.7جدول ) درصد تولید شد. 80درصد:  80وجین 

 
 بلبلیگیاه لوبیا چشم عملکرد جزایا و عملکرد مورفولوژیک، صفات مربعات( واریانس )میانگین تجزیه  -6جدول 

 Table 6. Analysis of variance of the morphological traits, yield and yield components of cowpea 

: Bهای مختلف كشت مخلوط(، اصلی) نسبت : عاملA: تکرار، Rدار. و عدم معنی داری در سطح یک و  پنج درصدترتیب معنی: بهns  و* ، **

فرعی و  : خطای عاملb(E( عامل اصلی، : خطایE(a)فرعی،  عامل و یاصل عامل متقابل : اثرAB(،  وجین عدم و وجین سطح فرعی )دو عامل

CVضریب تغییرات :. 

* ،** and ns: significant at 1% and 5% of probability levels and ns are not significant, respectively. R: replication, A: main factor 

(different ratios of intercropping), B: sub factor (presence and absence of weed control), AB: interaction effect between main factor 

and sub factor, E (a): main factor error and E, (b): sub factor error and cv: coefficient of variation. 

 

بیا گیاه لو ارزیابی مورد صفات بر هرزهایعلف نترلككنترل و عدم  های كاشت،متقابل نسبت اثر میانگین مقایسه -7جدول

 بلبلی.چشم
Table 7. Mean comparison of the interaction effects of planting ratios, control and non-weed control on 

evaluated characteristics of cowpea.  
 

 
Grain 

yield (kg/h) 
Number of 
pods per 

plant 

Plant 
height (cm) 

 

 Treatment 

a11708.9 
b4727.2 

a4608.9 
b1927.2 

a22.79 
cd9.3 

b197.45 
c146.49b 

Cowpea monoculture (W1)  

monoculture (W2)  Cowpea 
bc3787.7 
c3400.6 

bcd1462.7 
cde1275.6 

b13.8 
bcd10.57 

c153.05b 
a237.38 

50% cowpea: 50% Sesame (W1) 

50% cowpea: 50% Sesame (W2) 
c3426.3 
d3223.8 

cde1351.3 
de923.8 

bc11.4 
de7.15 

c121.50 
c138.18 

65% cowpea: 65% Sesame (W1) 

65% cowpea: 65% Sesame (W2) 
d3925.7c 

d2121.7 

bc1500.7 
e896.7 

cd10.2 
e5.75 

c138.85 
bc148.85 

80% cowpea: 80% Sesame (W1) 

80% cowpea: 80% Sesame (W2) 

: عدم كنترل W2،  هرزهای: كنترل علفW1 .ندارند دانکن آزمون اساس داری برمعنی اختالف ستون هر در مشابه حروف دارای هایمیانگین

 هرز.هایعلف

Means with the same letters in the same column are not significantly different based on Duncans' test. W1: weed free, W2: weed 

infested. 

 

های با افزایش تراكم در كشت مخلوط، هم در كرت

های عدم وجین، تعداد غالف وجین شده و هم در كرت

تواند افزایش در بوته كاهش یافت. دلیل این امر می

رقابت و كاهش منابع محیطی )آب، نور و مواد غذایی( 

دلیل كاهش تعداد  ینهمچن .های باال باشددر تراكم

ی دركشت مخلوط عاری از علف بلبلشمچغالف لوبیا 

اندازی یهساتواند افزایش ارتفاع كنجد و هرز، می

مانع  كه باشدای( بر روی آن گونهینب)افزایش رقابت 

یجه نت دری شد؛ بلبلچشماز رسیدن نور كافی به لوبیا 

 نتایج تحقیق های باور شد.سبب كاهش گل

 . et al  Koocheki(2009) به توجه انشان داد كه ب 

 به در بوته، غالف تعداد با عملکرد مثبت همبستگی

Harvest 

index 

Biological 

yield 

Grain 

yield 

100 

grain 
weight 

Number 

of 
seeds per 

pod 

Number 

of 
pods per 

plant 

Plant 

height 

df S.O.V 

**6.80 
ns0.70 

6.84 

**17.40 
**120.74 

1723302.3 

**7.25 
**78.57 

238339.40 

ns2.41 
ns3.29 

3.61 

ns1.31 
ns2.59 

0.94 

ns3.42 
**22.35 

6.37 

ns1.44 
**8.58 

1368.5 

3 
3 

9 

R 
A 

(E)a 
ns1.86 
ns0.52 

19.32 

**122.94 
**41.87 

429427.7 

**71.64 
**24.93 

106180.46 

**13.52 
ns0.26 

0.82 

ns0.15 
ns1.05 

0.39 

**70.50 
**9.99 

4.58 

ns2.43 
*6.04 

538.97 

1 

3 
12 

B 

AB 
)b(E 

10.95 14.80 18.69 3.96 8.26 18.83 14.93 - CV 
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 كه خود گیاه در غالف تعداد كاهش كه رسدمی نظر

افزایش  بارور حاصل هایگل تعداد كاهش از ناشی

 است، لوبیا و ذرت مخلوط دركشت ایگونهبین رقابت

 بودن باالتر .شودموجب می را لوبیا عملکرد كاهش

 كشت با مقایسه الص درخ دركشت غالف تعداد

گردان: كنجد: و آفتاب لوبیا ذرت: مخلوطمخلوط در 

است  شده گزارش نیز دیگر محققانتوسط  لوبیا

(Chandel et al., 1987; Pilbeam et al., 1994; 

Koocheki et al., 2016b .) 
 بلبلیتعداد دانه در هر غالف لوبیا چشم

عدم  و وجین سطح دو مختلف كاشت، هاینسبت بین

 غالف دانه در تعداد از نظر هاآن متقابل اثر و وجین

 نداشت وجود داریمعنی اختالف بلبلی،لوبیا چشم

 ژنتیکی طریق از غالف در دانه تعداد(. 6جدول )

و محیط Shibles & Weber) , (1996شود می كنترل

 دعقیده دارن اثر زیادی روی آن ندارد. افراد دیگری نیز

 در غالف دانهتعداد بر  دارییمعن اثر كه محیط

 ,.Alizadeh et al., 2010; Jafari et al ;2000ندارد

2010)  Carruthers et al.,). 

 بلبلیدانه لوبیا چشم 100وزن 

 مختلف هایبین نسبت دانه لوبیا 100وزن  از نظر

كاشت و دو  مختلف هایمتقابل نسبت اثر و كاشت

ختالف هرز اهایسطح وجین و عدم وجین علف

 و وجین تیمارهای اثرات اما داری وجود نداشت،معنی

در دانه  100(. وزن 6ول )جد شد دارعدم وجین معنی

عدم های ( باالتر از تیمار53/23) های وجین شدهتیمار

طور كه در (. همان8جدول )( بود 35/22وجین )

كه  است اجزایی از یکی كنجد گفته شد، وزن دانه

 تا است ژنتیکی كتورهایفا تأثیر تحت بیشتر

 و زراعی هایتنش بنابراین فاكتورهای محیطی و

 مقدار یک از دانه 100 كاهش وزن به قادر محیطی

 .بود نخواهند مشخصی

 

 بلبلیدانه گیاه لوبیا چشم 100اثر وجین و عدم وجین بر وزن  میانگین مقایسه  -8جدول 
Table 8. Mean comparison of the effects of weed control treatments on 100-seed weight of cowpea plant 

 

 
 

 هرز.های: عدم كنترل علفW2هرز، های: كنترل علفW1 .ندارند دانکن آزمون اساس داری برمعنی اختالف مشابه حروف دارای هایمیانگین

Means with the same letters are not significantly different based on Duncans' test. W1: weed free, W2: weed infested. 

 

 بلبلیعملکرد دانه و زیستی لوبیا چشم

 نشان داد بین هاداده واریانس تجزیه از نتایج حاصل

عدم  و وجین سطح دو مختلف كاشت، هاینسبت

 عملکرد دانه و زیستی ازنظر هاآن متقابل اثر و وجین

 اختالف بلبلی در سطح یک درصدلوبیا چشم

وجین  تیمارهای(. 6)جدول  وجود داشت داریمعنی

باالتری را نسبت به  عملکرد دانه و زیستی شده،

خالص لوبیا  كشتوجین داشتند.  عدم تیمارهای

 دانه عملکرد بیشترینهرز، بلبلی عاری از علفچشم

 9/11708) ار( و زیستیكیلوگرم در هکت 9/4608)

 80كیلوگرم در هکتار( و كشت مخلوط عدم وجین 

 7/896درصد، كمترین عملکرد دانه ) 80درصد: 

كیلوگرم در  7/2121كیلوگرم در هکتار( و زیستی )

از  (. دلیل كاهش بیش7هکتار( را دارا بودند )جدول 

تر بودن حد عملکرد در كشت مخلوط، عالوه بر كم

ای نیز تواند افزایش رقابت بین گونهتعداد بوته، می

باشد.  ارتفاع زیاد كنجد كه مانع از رسیدن نور كافی 

بلبلی شد، كاهش عملکرد آن را نیز به گیاه لوبیا چشم

كه عملکرد دركشت خالص عدم طوریموجب گشت، به

 های كشت مخلوط وجین بود.وجین بیشتر از نسبت

.la et Rostami ((2009، لوبیا عملکهرد افزایش علت 

 مخلوط هایكشت تیمارهای به نسبت خالص دركشت

 سر بر خالص در كشت ذرت با لوبیا رقابت عدم را

 جذب افزایش باعث امهر ایهن كهه دانستند نهور جذب

 بهبههود در نتیجه و لوبیها كهانوپی وسیلهبه نور

 افههزایش عملکرد در نهایت و شههد فتوسههنتز

100-grain weight (g) Treatment 

23.53a 

22.35b 
1W 

2W 
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 زیادی هایگزارشداشت.  دنبال به را لوبیا اقتصادی

 به نسبت مخلوط الگوهای در عملکرد كاهش بر مبنی

 ;Pandita et al., 2000 خالص وجود دارد  كشت

Agegnehu et al., 2006; Ghosh et al., 2006)). 

 بلبلیشاخص برداشت لوبیا چشم

عدم  و وجین سطح دو مختلف كاشت، هاینسبت بین

بیا لوشاخص برداشت  از نظر هاآن متقابل اثر و وجین

جدول ) وجود نداشت داریمعنی اختالف بلبلیچشم

 مهم هایشاخص از یکی برداشت . شاخص(6

 مواد انتقال درصد بیانگر كه فیزیولوژیکی است

 هاستدانه به رویشی گیاه هایاز اندام فتوسنتزی

به  منبع از شده ساخته آلی مواد انتقال درصد)

 و ژنتیک عوامل توسط اشت،برد شاخص صفت مخزن(.

ژنتیک در  عوامل نقش ،اما شودكنترل می محیطی

 است  مراتب بیشتر به صفت این كنترل

1997) Knezevic,  &Zecevic). 
 نسبت برابری زمین کشت مخلوط

نسبت برابری زمین در تمامی تیمارها باالتر از یک  

طوركلی تیمارهای عدم وجین، نسبت برابری شد. به

التری را نسبت به تیمارهای وجین داشتد زمین با

( 72/1 (. بیشترین نسبت برابری زمین )با10 )جدول

درصد  50درصد:  50در كشت مخلوط عدم وجین 

دهنده توان كشت مخلوط در كه نشان مشاهده شد

هرز است و كمترین نسبت برابری هایكنترل علف

 ( در كشت مخلوط عاری از علف هرز04/1زمین )با 

 80درصد:  80درصد و كشت مخلوط  65صد: در 65

درصد به دست آمد. در بین تیمارهای عاری از 

درصد )با  50درصد:  50هرز، كشت مخلوط هایعلف

 ( بیشترین نسبت برابری زمین را دارا بود )جدول15/1

 منابع از كارآمدتر استفاده از ناشی نتایج این (.9

 در هرزیهاعلف بهتر كنترل و تنوع افزایش محیطی،

 كشتیتک سیستم به نسبت مخلوط كشت سیستم

 ;Knudsen et al., 2004; Banik et al., 2006است )

Makinde et al., Koocheki et al., 2010  2009;  ) 

مختلف  هاینسبت اثر منظور بررسیبه یشیدر آزما

کرد و اجزای عملکرد كنجد و لوبیا كاشت بر عمل

 در كشت خالص وبیال و كنجد كه عملکرد مشخص شد

با  بود، بیشتر مخلوط كشت هایتركیب سایر بهنسبت 

 تیمارهای در زمین برابری نسبت وجود، بیشتریناین 

 امکان امر شد؛ این مخلوط مشاهده كشت به مربوط

 مخلوط دركشت را سطح واحد از بیشتر برداریبهره

مخلوط  كشت روش بین مقایسه دهد.می نشان

 دركشت كه دهدمی نشان نیز یجایگزین و افزایشی

 بیشتری زمین برابری جایگزینی، نسبت مخلوط

 از زمین بیشتر وریبهره در نتیجه و آمد دستبه

آزمایش  در (Ghale Noyee et al., 2017).آمد  حاصل

كشت مخلوط كنجد و لوبیا  دیگری در رابطه با

های باالترین شاخصبلبلی نشان داده شد كه چشم

( و كاهش یا افزایش RLEزمین )نسبت برابری 

كنجد:  50:50( برای مخلوط AYLعملکرد واقعی )

مزیت این  دهندهنشانی بود كه این امر بلبلچشملوبیا 

دیگر اده از منابع محیطی در مقایسه با مخلوط در استف

 l a et.,(2016 ی كشت مخلوط بود هانسبت

(Aminifar. نشان داد آزمایش دیگری نتایج همچنین 

 زمینی نسبت به كاشتا گیاه بادامه مخلوط كنجد بك

 زمینی سودآورتر بود و نسبت برابری زمینتنهای بادام

(LER) متغیر بود و مقادیر 50/1تا  22/1 از LER 

كنجد(  1زمینی : بادام 3)  3:1ی از الگو 2:2الگوی 

در الگوی  LER بیشتر بود. همچنین بیشترین مقدار

كیلوگرم  5/178كود نیتروژن )یزان و باالترین م 2:2

 (Abdel-Ghany, 2014دست آمدنیتروژن در هکتار( به

 &(Abdel-Galil . Kumar et al(2017) مطالعه با 

ی و ماش به این بلبلچشمكشت مخلوط كنجد، لوبیا 

نتیجه رسیدند كه نسبت برابری زمین در تیمارهای 

كشت مخلوط در مقایسه با كشت خالص، افزایش 

ماش( بیشترین  2كنجد:  3) 2:3الگوی كشت یافت و 

نسبت برابری زمین را دارا بود. همچنین الگوی كاشت 

 2:1ی( از الگوی كاشت بلبلچشملوبیا  2كنجد:  3) 2:3

ی( نسبت برابری زمین بلبلچشملوبیا  2كنجد:  1)

 ی دارد.باالتر

ازحد نسبت برابری زمین دركشت مخلوط افزایش بیش

بلبلی لوبیا چشم %50كنجد:  %50ر با عدم وجین تیما

تواند های كشت مخلوط میدر مقایسه با دیگر نسبت

دلیل كمتر آلوده شدن این تیمار به گیاه تاتوره باشد به

كه هم دلیل اینهمچنین كشت خالص كنجد، به
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آلودگی تاتوره زیاد بود و هم از توانایی كنترل علف 

از حد  هرز كمتری برخوردار بود، سبب كاهش بیش

های كشت كه عملکرد در نسبتطوریعملکرد شد، به

مخلوط، با وجود كاهش سطح زیر كشت كنجد، تقریبًا 

برابر یا بیشتر از كشت خالص بود؛ همین عامل سبب 

كنجد دركشت  جزئی افزایش نسبت برابری زمین

 مخلوط عدم وجین شد.

 گیری کلینتیجه

هش نشان آمده در این پژودستمجموع نتایج به در

 حالت ایجاد با مخلوط كشت هایكه سیستمداد 

 برای دسترس قابل منابع كاهش بین گیاهان، مکملی

 رویشی رشد در تداخل ایجاد و همچنین هرزهایعلف

 هرزهایعلف كاهش وزن خشک و تراكم باعث ه،اآن

 شوند. درمی خصوص نسبت به كشت خالص كنجدبه

 كشت ی مختلفهااثر نسبت آزمایش،بررسی این

داد  نشان هرزهایعلف تراكم و وزن خشک بر مخلوط

كه كشت خالص كنجد، بیشترین تراكم و وزن خشک 

های كشت مخلوط و هرز را داشت و در بین نسبتعلف

داری از نظر تراكم و كشت خالص لوبیا تفاوت معنی

البته نباید ) هرز وجود نداشت.هایوزن خشک علف

هرز هایخلوط در كنترل علففراموش شود كه كشت م

ایستاده همچون تاتوره، توانایی از خودش نشان نداده 

كاشت  مختلف هایمقایسه نسبت با طرفی . ازاست(

 50درصد:  50 مخلوط كشت تیمار كه شد مشخص

به  نسبت مورد ارزیابی از صفات بسیاری درصد در

 برتری خالص كشت خصوصبه كاشت هاینسبت دیگر

های كشت مخلوط، نسبت ه نسبتداشت. در كلی

برابری زمین باالتر از یک بود و این نسبت در 

تیمارهای عدم وجین باالتر از تیمارهای وجین بود. 

درصد، هم در  50درصد:  50همچنین كشت مخلوط 

شرایط وجین و هم عدم وجین، باالترین نسبت برابری 

توان نتیجه گرفت كه طوركلی میزمین را دارا بود.  به

محیطی،  منابع از بهتركشت مخلوط به دلیل استفاده 

 چرخه عناصر بهبود عملکرد، افزایش پایداری و سبب

 بهتر كنترل و تنوع افزایش خاک، در غذایی

 .شودهرز میهایعلف

 
لوبیا  و كنجد و كل جزئی زمین برابری نسبت بر هرز كشت مخلوطهایعلف كنترل عدم و كنترل كاشت، هاینسبت اثر -9جدول 

 بلبلیچشم
Table 9. Effect of planting ratios and weed control treatments in intercroppingon partial and total land 

equivalent ratios of sesame and cowpea   
 

Intercropping 

LER 

Slight cowpea 

LER 

Slight Sesame 

LER  

 Treatment 

1.15 

1.72 

0.83 

1.10 

0.32 

0.62 

50% cowpea: 50% Sesame (W1) 

50% cowpea: 50% Sesame (W2) 

1.04 

1.34 

0.75 

0.88 

0.29 

0.46 

65% cowpea: 65% Sesame (W1) 

65% cowpea: 65% Sesame (W2) 

1.04 
1.54 

0.70 
1.05 

0.34 
0.49 

80% cowpea: 80% Sesame (W1) 
80% cowpea: 80% Sesame (W2) 

W1رز، ههای: كنترل علفW2هرز.های: عدم كنترل علف 

 W1: weed free, W2: weed infested. 

 

 بلبلیلوبیا چشم و جزئی و كل كنجد زمین برابری اثر وجین و عدم وجین در كشت مخلوط بر نسبت -10جدول
Table 10- Effect of weeding and no weeding in intercropping on partial and total land equivalent ratios of 

sesame and cowpea 
Intercropping 

 LER 

Slight cowpea 

LER 

Slight Sesame  

LER 

Treatment 

1.07 
1.53 

0.31 
0.52 

0.76 
1.01 

1W 
2W 

W1هرز، های: كنترل علفW2هرز.های: عدم كنترل علف 

 W1: weed free, W2: weed infested. 
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