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چکيده
بهمنظور ارزيابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرين تحت تأثیر نسبتهای کشت مخلوط رديفی سری جايگزينی
با ارقام لوبیا ،آزمايشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد در سال زراعی  1392-93اجرا شد .تیمارها شامل نسبتهای جايگزينی  50+50 ،25+75و 75+25درصد
ذرت شیرين (رقم چیس) با پنج رقم لوبیا (قرمز ،چشمبلبلی ،سفید ،چیتی و توده محلی) و کشت خالص هر دو گیاه بوود.
نتايج نشان داد که عملکرد دانه ذرت شیرين در کشت خالص بیشتر از کشت مخلوط بود و با افزايش تراکم در نسبتهای
مخلوط با ارقام لوبیا بهطور معنیداری افزايش يافت .باالترين و کمترين عملکرد دانه در بین نسبتهای مخلوط بوهترتیوب
برای 75درصد ذرت شیرين25+درصد لوبیا با 734/81گرم بر مترمربع و 25درصد ذرت شیرين75+درصد لوبیوا بوا 346/6
گرم بر مترمربع بهدست آمد .باالترين میانگین عملکرد دانه ارقام لوبیا در نسبت کاشوت 75درصود لوبیوا25 +درصود ذرت
شیرين با 165/7گرم بر مترمربع و پايینترين میزان برای 25درصد لوبیا75 +درصد ذرت شیرين با 77/8گرم بر متورمربوع
حاصل شد .باالترين عملکرد دانه در لوبیا چشمبلبلی (234/23گرم بر مترمربع) و کمترين میزان در توده محلی (84/8گرم
بر مترمربع) مشاهده شد .باالترين نسبت برابری زمین برای نسبت 25درصد لوبیوا تووده محلوی75+درصود ذرت شویرين
( )1/47بهدست آمد .نتايج تیمارها نشان داد که توده محلی نسبت به ساير ارقام لوبیا توان رقابتی بیشتری نسبت بوه ذرت
شیرين داشت.

واژههای کليدی :توان رقابتی ،شاخص برداشت ،کشت مخلوط ،نسبت برابری زمین

کشورهای درحال توسعه نقوش مهموی در بهبوود تولیود غوذا و
معیشت مردم منطقه ايفا میکند .در اين کشورها سیسوتمهوای
کشت مخلوط اغلب بوهطوور سونتی در موزارق کوچوو توسو
کشاورزان مديريت میشوند (.)Tsubo & Walker, 2002
کشت مخلوط از ديربواز بوه طوور سونتی در تولیود غوذا و
معیشت کشورهای درحال توسوعه نقوش مهموی داشوته و هوم
اکنووون از ايوون نظووام کشووت بووهمنظووور رفووع برخووی مشووکتت
کشواورزی مودرن اسوتفاده مویشوود ( ;Tsubo et al., 2005
 .)Poggio, 2005; Walker & Ogindo, 2003با وجود اين،
مديريت توازن و افزايش کارآيی استفاده از عوامل محیطی مانند
نور ،آی و مواد غذايی در موفقیت اين نظام کشت نقش بسوزايی
دارد .بر همین اساس ،استفاده از گونههای گیاهی با فنولوویی و
خصوصیات مورفولویيو متفاوت که کمترين رقابوت را در يوو
آشیانه اکولویيکی ثابت از نظر عوامل محیطی و زمان با يکوديگر
ايجاد کنند ،گام مهموی در موفقیوت کشوت مخلووط محسووی

1

مقدمه
از زمووان شووروق انقووتی صوونعتی رشوود جمعیووت بووهطووور
چشمگیری افزايش يافته است و اين موضوق هموراه بوا افوزايش
سطح انتظارات بشر منجر به بهرهبرداری شديدتر و نوامطلویتور
از زمینهای قابلکشت شده است .با اينحال ،در سیسوتمهوای
مدرن تولید گیاهان زراعی روشهای مديريتی بکاررفتوه توسو
کشاورزان برای رسیدن به تولیدی باالتر در حال بهبود اسوت .از
رايجترين اين روشها افزايش کارآيی مصور منوابعی همنوون
آی ،عناصر غوذايی ،سوطح زموین ،تشعشوع خورشوید و يوا دی
اکسید کربن اتمسفر است ( .)Awal et al., 2006يکی از روش
های مديريت صحیح تولید محصوالت زراعی که منجر به بهبود
کارآيی مصر منابع میشود ،بهرهگیری از سیستمهوای کشوت
مخلووط اسوت ( .)Black & Ong, 2000کشوت مخلووط در
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نیتروین توس گیاهان خانواده بقوالت میزان فراهمی نیتوروین
در خاک است ،بهطوریکوه هورچوه میوزان نیتوروین در خواک
بیشتر باشد ،تثبیت بیولویيکی نیتوروین کمتور اسوت .مشواهده
شده است که در سیستمهای کشت مخلوط يوو گیواه بقووالت
با غیربقوالت ،مصر نیتروین توس گیواه غیربقووالت بوهعلوت
تهوویشوودن نیتووروین خوواک ،منجوور بووه تحريووو فعالیووتهووای
باکتری های تثبیوتکننوده نیتوروین شوده و در نتیجوه میوزان
تثبیت نیتروین توس گیاهان بقووالت در سیسوتمهوای کشوت
مخلوط در مقايسه با توکشتی افزايش میيابود ( Gao et al.,
 Fininsa (1997) .)2009گوزارش کورد کوه مقودار نیتوروین
تثبیتشده توس لوبیا در کشت مخلوط با ذرت بهطور متوس
در دو فصل از صفر تا 217کیلوگرم نیتروین در هکتوار بویش از
توکشتی آن بود .در اين راستا بررسی مخلوط لوبیا چشمبلبلی
( )Vigna unguiculataو ذرت ( ;Koocheki et al., 2009
 ،)Geren et al., 2008موواش ( )Vigna radiateو ذرت
( ،)Yilmaz et al., 2008بوواقت ( )Vicia faba L.و جووو
( )Agegnehu et al., 2006بیوانگر سوودمندی نظوام کشوت
مخلوط در مقايسه با توکشتی گیاهان مزبور بوده است .نتوايج
آزمووايش ) Koocheki et al, (2008روی جووذی و کووارآيی
مصر نور در کشت مخلوط ذرت و لوبیا نشان داد که شواخص
سطح برگ ،میزان جوذی نوور ،تجموع مواده خشوو و کوارآيی
مصر نور ذرت و لوبیا در تیمارهای کشت مخلووط نسوبت بوه
تووکشوتی افوزايش پیودا کورد Rostami et al, (2011( .بوا
بررسی اثر تراکمهای مختلوف کشوت مخلووط ذرت و لوبیوا بور
قابلیت جذی و کارآيی مصر نور نشان دادند که شاخص سطح
برگ ،میزان جذی نور ،تجمع ماده خشو و کارآيی مصر نوور
ذرت در تمام تیمارهای کشت مخلوط نسبت به توکشتی ذرت
افزايش يافت ،در حالیکه صفات نامبرده در لوبیا در تمام تیموار
های کشت مخلوط نسبت به توکشتی کاهش يافتند.
از ديرباز کشت مخلوط ذرت و لوبیا در نقاط مختلوف دنیوا
توس کشاورزان اجرا میشده است .امروزه کشاورزان بهمنظوور
کاهش هزينههای تولید در راستای کواهش مصور نهوادههوای
شیمیايی و کاربرد غلظتهای کاهشيافته علفکوشهوا ،تمايول
مثبت نشان میدهند ( Blackshaw et al., 2006; Zhang et
 .)al., 2000تحقیقات نشان میدهد که استفاده از ارقوام دارای
قدرت رقابتی باال ،تنظیم فاصله رديف های کشت ،افزايش تراکم
و استفاده از سیستمهای کشت مخلوط ،بهعنوان عوامل افزايش
دهنووده توووان رقووابتی گیاهووان زراعووی مطوورح موویباشووند
( .)Blackshaw et al., 2006بهنظر مویرسود يکوی از داليول
موفقیت و ماندگاری اين سیستم ،کاهش رقابت بین گونوههوا از
طري انتخای صحیح ذرت و لوبیوا در کنوار يکوديگر مویباشود

مویشوود Manna & Singh (2001) .طوی آزمايشوی اعوتم
کردند که برتری کشت مخلوط بهدلیل استفاده بهینوه از منوابع
موجود میباشد؛ تفواوت اجوزای مخلووط در اسوتفاده از منوابع،
موجب باالرفتن کارآيی استفاده از منابع میگردد .عتوهبورايون،
در اين وضعیت کاهش رقابت بینگونه ای نسبت به رقابت درون
گونه ای موجب می شود تا دو گیاه در آشیان اکولویيکی يکسان،
رقووابتی نداشووته باشووند (.)Mushagalusa et al., 2008
همننین بهنظر میرسد که بهبود پايداری عملکرد ،مزيت اصلی
کشت مخلوط است ( .)Rao & Singh, 1990بهبودی پايداری
عملکرد عتوهبر بهبود حاصلخیزی خاک و بوه تبوع آن افوزايش
رشد و تولید گیاه تحت تأثیر تثبیت بیولویيکی نیتروین ،عمودتا
ناشی از کاهش خطر خشوکی و آسویب کمتور آفوات و بیمواری
موویباشوود .بوور ايوون اسوواس ،طب و مطالعووه )Fininsa (1997
مشخص گرديد که کشت مخلوط ذرت و لوبیا ،عملکرد لوبیوا را
48/5درصد افزايش داد.
هد از کشت مخلوط ،بهینهسازی استفاده از فضا ،زمان و
منابع فیزيکی در هر دو قسمت باال و پايین خواک از طريو بوه
حداکثررساندن اثرات مثبت و بهحوداقلرسواندن اثورات منفوی
(رقابت) مویباشود ( .)Nielsen et al., 2001موفقیوت کشوت
مخلوط بهمیزان زيادی به منابع قابلدسترس ،شراي تأثیرگوذار
بووور فنولوووویی و رشووود در تموووام گونوووههوووا وابسوووته اسوووت
( .)Mushagalusa et al., 2008موفقیت اين سیسوتم کشوت
بستگی زيادی به انتخوای گیاهوان اصولی و هموراه و همننوین
روشهای کشت آنها بهصورت مخلووط دارد ( Mushagalusa
 .)et al., 2008در ايوون راسووتا بايوود صووفات مرفولووویيکی و
فیزيولویيکی گیاهان اصلی و همراه را مورد توجه قرار داد.
در بین سیستم های کشت مخلوط ،ترکیب گیاهان غوتت
و بقوالت از جمله معمولترين و قديمیترين اين سیستمهوا در
نقاط مختلف دنیا بهويژه در کشورهای درحال توسعه مویباشود
( .)Ofori & Stern, 1987; Poggio, 2005به سیسوتمهوای
کشت مخلوطی که در آنها يکوی از گونوههوای مخلووط دارای
قابلیت تثبیت بیولویيکی نیتروین از طري همزيستی با باکتری
های جونس ريزوبیووم اسوت ،کشوت مخلووط کتسویو گفتوه
می شود .در اين شراي  ،گیاه غیربقوالت از نیتروین تثبیتشوده
در غدههای موجود در ريشه بقوالت استفاده خواهد کرد .بايد به
اين نکته توجه داشت که نیتوروین فوراهمشوده توسو فرآينود
تثبیت بیولویيکی ،بهعلت اينکه بوهطوور تودريجی آزاد شوده و
میزان فراهمی آن نیز تا حدود زيادی با نیاز گیاه غیربقوالت (در
صورت انتخای صحیح گیاهان) منطب است ،بنابراين ،بهمراتوب
تأثیر بسیار بیشتری بر کارآيی مصور منوابع و تولیود گیاهوان
خواهد داشت .يکی از عوامل مؤثر بر میوزان تثبیوت بیولوویيکی
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جداگانه و يودرمیان برای هر گونه انجوام شود .اولوین آبیواری
بتفاصله پس از کاشت با هد تسهیل در خروج گیاهنوههوا از
خاک به شیوه نشتی صورت گرفت .ساير آبیاریها نیز به فاصوله
هر هفت روز يو بار توا پايوان فصول رشود (يوو هفتوه قبول از
برداشت) ادامه يافت.
عملیات وجین دستی بنا به ضرورت در طول فصول رشود
انجام شد .در پايان فصل رشد (خوردادمواه) و پوس از زردشودن
بوتهها با حذ اثرات حاشیهای صفات مربوط بوه عملکورد ذرت
شیرين (شامل عملکرد بیولویيو و عملکرد دانه) و لوبیا (شوامل
تعداد غت در بوته ،تعوداد دانوه در غوت و وزن صوددانوه) از
سطح پنج بوته اندازهگیری و ثبت شد.
برای ارزيابی نسبتهای کشت مخلوط نسوبت بوه خوالص
شووواخص نسوووبت برابوووری زموووین ( )LERمحاسوووبه شووود
(.)Gliessman, 1995
تجزيه و تحلیل دادهها با اسوتفاده از نورمافوزار SAS 9.1
انجام گرفت .میانگین ها با اسوتفاده از آزموون حوداقل اخوتت
معنیدار در سطح احتمال پنج درصد مورد مقايسه قرار گرفتند.

( .)Gliessman, 1995کشووت مخلوووط ذرت و لوبیووا ثبووات
عملکرد را بهبود بخشیده و منجور بوه افوزايش کوارآيی مصور
منابع میشود و درنتیجه ،کاهش مصر نهادههوای خوارجی در
سیستمهای تولید محصوالت زراعی را بههمراه دارد ( Keating
 .)& Carberry, 1993بوهطوور کلوی ،اگرچوه ذرت و لوبیوا از
جمله گیاهانی هستند که در مطالعات مختلوف کشوت مخلووط
مورد بررسی و مقايسه قرار گرفتهاند ،ولی تاکنون نتوايج زيوادی
در مورد کشت مخلوط ذرت شیرين بوا ارقوام مختلوف لوبیوا در
دست نمیباشد.
بنابراين ،با توجه به اهمیت اين مطالعه بهمنظور واردکردن
گونههای تثبیتکننده نیتروین در بومنظوامهوای زراعوی جهوت
کاهش مصر نهادههای شیمیايی ،هد از اين مطالعه بررسوی
اثر نسبتهای جايگزينی کشوت مخلووط ذرت شویرين و ارقوام
لوبیا بر عملکرد دانه ،میزان تجمع ماده خشو ،شاخص برداشت
و اجزای عملکرد هر دو گیاه بود.
مواد و روشها
اين آزمايش بهصورت فاکتوريل در قالب طرح بلووکهوای
کاموول تصووادفی بووا سووه تکوورار در مزرعووه تحقیقوواتی دانشووکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشوهد در سوال زراعوی 1392-93
انجام گرفت .تیمارهوا شوامل نسوبتهوای جوايگزينی ،25 +75
 50+50و 75 + 25درصد ذرت شیرين (رقم چویس 1بوا ارتفواق
بوته 157سانتیمتر ،پتانسیل تولید يو بتل در بوته ،طول بتل
24سانتیمتر و طول دوره رشد 70روز) با پنج رقم لوبیوا (قرموز
(رقم درخشان ،بوتهای و رشد محدود ،مقواوم بوه بیمواریهوای
ويروسووی و دانووه درشووت و دارای تیووی رشوودی ايسووتاده)،
چشمبلبلی (رقم  ،29005زودرس بوا رشود نامحودود و رونوده)،
سفید (رقم الماس مقاوم به بیماریهوای ويروسوی و پوسویدگی
های ريشهای بوا بازارپسوندی مطلووی) ،چیتوی (رقوم صودری،
رونده ،با دانههای گرد و درشت و مقاوم به ريزش دانه و متحمل
به بیماریهای ويروسوی) و تووده محلوی (رقوم محلوی منطقوه
رشت ،ديررس ،نامحدود رشد با تیی رشدی رونوده و مقواوم بوه
بیماریهای ويروسی) و کشت خالص هر دو گیاه بود.
بهمنظور انجام عملیات آموادهسوازی زموین و تهیوه بسوتر
کاشت ،از شخم و ديسو استفاده گرديد .کاشت ذرت شیرين و
لوبیووا بووهصووورت دسووتی روی رديووفهووايی بووه طووول 2متوور در
ارديبهشتماه انجام شد .فاصله بوین رديوفهوا 60سوانتیمتور و
فاصله روی رديف برای ذرت شیرين و لوبیا بهترتیب برابر بوا 20
و 10سانتیمتر درنظر گرفتوه شود .عملیوات کاشوت بوهصوورت
Chase

نتایج و بحث
اثر نسبتهای کشت مخلوط ذرت شيرین بر عملکرد ارقام لوبيا
عملکرد دانه :نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر سواده

و متقابل نسبت کشت مخلوط سری جايگزينی با ارقام لوبیوا بور
عملکرد دانه لوبیا معنیدار ( )p≥0/01بود (جدول .)1
بوواالترين میووانگین عملکوورد دانووه ارقووام لوبیووا در مقايسووه
نسبتهای کشت مخلوط مربوط به کشوت خوالص بوود ،اموا در
کشت مخلوط با افزايش نسبت کاشت لوبیا در کشت مخلوط بوا
ذرت شیرين عملکرد دانه افزايش يافت ،بهطوریکه در مقايسوه
نسبتهوای مختلوف کاشوت ،عملکورد دانوه در نسوبت کاشوت
75درصد لوبیا25+درصود ذرت شویرين در بواالترين میوزان بوا
165/7گرم بر مترمربع بود و پايینترين میزان عملکورد نیوز در
پايینترين تراکم با 77/8گرم بر مترمربع حاصل شد (جدول .)2
( Taifehnoori (2003و ) Pour Tagi (2003اعتم کردند که
با افزايش نسبت کاشت لوبیا عملکرد ماده خشو و عملکرد دانه
در واحد سطح افزايش يافته و بیشترين میوزان در نسوبتهوای
باالی کشت حاصل شد .بهنظر میرسود کوه بوا افوزايش نسوبت
کاشت ،شاخص سطح برگ کافی برای دريافت نور طوی مرحلوه
پُرشدن دانه بر سطح خاک ايجاد شده و متعاقبا کارآيی مصور
انریی خورشید افزايش می يابد که اين مسئله از طري افوزايش
میزان نور جذیشده سبب افزايش عملکرد دانه در واحد سوطح
شده است.

1
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس اثر نسبتهای کشت مخلوط ذرت شيرین بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبيا
Table 1. Analysis of variance for the effect of intercropping ratio series with sweet corn on yield and component yield
of bean varieties
وزن صد دانه

تعداد دانه در

تعداد غالف در

غالف

بوته

شاخص

عملکرد

برداشت

بيولوژیک

عملکرد دانه

100-seed
weight

Seed no.pod-1

Pod no.plant-1

Harvest
index

Biological yield

0.10 ns

0.04 ns

1.76 ns

13.18 ns

5211 ns

9121 ns

** 53.36

** 4.33

** 223.21

5.77 ns

** 7898430

** 524697

**47.64

** 26.88

** 262.11

** 1454.77

** 11470613

1.24 ns

* 1.26

3.73 ns

22.77 ns

** 963659

Seed yield

درجه
آزادی
df

منابع تغيير
S.O.V.

تکرار
Replication

1762634
**
** 27634

12

نسبت کشت مخلوط ()R
)Intercropping ratio (R
رقم لوبیا ()V
)Bean variety (V
R*V

8.49

0.47

3.98

14.89

31413.69

2824.54

38

اشتباه آزمايشی

8.11

9.08

9.15

12.85

10.64

11.67

0.53

0.88

0.92

0.92

0.98

0.97

3
4

Error

ضريب تغییرات (درصد)
)CV (%
R

 ** ،nsو * :بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطوح احتمال يو و پنج درصد
ns, * and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

در کشت مخلوط میزان ماده خشوو افوزايش يافوت .بیشوترين
میزان ماده خشو در نسوبت کشوت 75درصود لوبیوا بوهمقودار
621/3گرم بر مترمربع و کمترين میزان ماده خشو در نسوبت
کشت 25درصد لوبیا75+درصد ذرت شیرين به مقدار 274گورم
بر مترمربع مشاهده شد (جدول  .)2اين افزايش میتواند بهدلیل
ازدياد پوشش گیاهی و نزديوشدن آنها به توراکم مطلووی در
شراي مخلوط و استفاده بهتر از منابع محیطی باشد ( Rahimi
.)et al., 2002
در مقايسه ارقام مختلف لوبیا ،باالترين عملکرد بیولویيوو
در لوبیا چشمبلبلی (بوهمیوزان 1075/07گورم بور متورمربوع) و
کمتوورين عملکوورد بیولویيووو در لوبیاسووفید (353/5گوورم بوور
مترمربع) و توده محلی (بهمیوزان 348/35گورم بور متورمربوع)
مشاهده شد که تفاوت معنیداری با هم نداشتند.
بررسی اثر متقابل نسبت کاشت و ارقام مختلف لوبیا نشان
داد که باالترين میزان عملکرد بیولویيو در کشت خالص لوبیوا
چشمبلبلی (با 1647/7گرم بر مترمربع) و کمترين میوزان مواده
خشو در لوبیاسفید و لوبیواچیتی در نسوبت کشوت 75درصود
لوبیوا25+درصوود ذرت شوویرين بووهترتیووب بووهمیووزان  194/03و
186/97گرم بر مترمربع مشاهده شد که تفواوت معنویداری بوا
هم نداشتند.

( Lesoing & Francis (1999نیوز در کشوت مخلووط
ذرت و سويا بیان کردند که رابطه مستقیمی بین عملکرد دانه و
تعداد گیاه سويا وجود دارد .نتايج اين مطالعه نیز نشوان داد کوه
با افزايش تعداد بوته بهدلیل توسوعه پوشوش گیواهی بور سوطح
خاک و افزايش نور جذیشده ،عملکرد افزايش يافوت .بواالترين
عملکرد دانه در لوبیا چشمبلبلی (234/23گرم بور متورمربوع) و
کمترين عملکرد دانه در توده محلی (84/78گرم بر متورمربوع)
مشاهده شد که از اين نظر تفاوت معنویداری بوا عملکورد دانوه
لوبیاچیتی نداشت .با بررسی اثر متقابل نسوبت کاشوت و ارقوام
مختلف لوبیا مشخص گرديد که باالترين عملکرد دانه درکشوت
خالص لوبیا چشمبلبلی (344گرم بر مترمربع) و کمترين میوزان
عملکرد دانه در کشت مخلوط لوبیا قرمز بوا نسوبت کاشوت 25
درصد لوبیا و 75درصد ذرت (43گرم بر مترمربع) مشاهده شود
که با نسبت کاشت 25درصد لوبیا توده محلی و 75درصود ذرت
(65گرم بر مترمربع) تفاوت معنی داری مشواهده نشود (جودول
.)2
عملکرد بيولوژیک :نتايج تجزيوه واريوانس نشوان داد کوه
عملکرد بیولویيو لوبیا از نظر آماری بهطوور معنویداری تحوت
تأثیر نسبت کشت مخلوط با ذرت شویرين و رقوم و بورهمکنش
متقابل اين اثرات در سوطح احتموال يوو درصود قورار گرفوت
(( )p≥0/01جدول .)1
میزان عملکرد بیولویيو در کشت خوالص در مقايسوه بوا
کشت مخلوط با ذرت شیرين بیشتر بود و با افزايش تراکم لوبیوا
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 مقایسه ميانگين عملکرد و اجزای عملکرد لوبيا تحت تأثير نسبتهای کشت مخلوط با ذرت شيرین-2 جدول
Table 2. Mean comparison for effect of yield and yield components of bean affected by intercropping ratios
with sweet corn
عملکرد دانه
تيمارها
Treatments

عملکرد بيولوژیک

)(گرم بر مترمربع

)(گرم بر مترمربع

Seed yield
(g.m-2)

Biological yield
(g.m-2)

شاخص برداشت

تعداد غالف در

)(درصد

بوته

Harvest index (%)

تعداد دانه

وزن صد دانه

در غالف

)(گرم

Seed
no.pod-1

100-seed weight
(g)

19.92 c
22.38 b
26.9 a
17.96 d

7.5 b
7.20 b
7.11 b
8.29 a

35.06 bc
36.48 ab
38.24 a
33.86 c

Pod no.plant

-1

)R( نسبتهای کشت مخلوط
Intercropping ratios (R)

25%C+75%B
50%C+50%B
75%C+25%B
100%B

165.75 b*
117.81 c
77.81 d
214.39 a

621.34 b
414.66 c
274.01 d
796.15 a

29.86 a
30.66 a
30.37 a
29.25 a

)V( ارقام لوبیا
Bean varieties (V)
چشمبلبلی
Cowpea

سفید
White

قرمز
Red

چیتی
Pinto

توده محلی
Landrace

234.23 a

1075.07 a

22.718 cd

27.68 a

9.64 a

36.43 ab

156.88 b

348.45 c

45.28 a

25.35 b

7.58 c

34.2 bc

152.7 b

414.98 b

38.07 b

21.23 c

8.21 b

36.88 a

91.11 c

440.70 b

20.23 d

17.75 d

6.3 d

33.62 c

84.78 c

353.5 c

23.87 c

16.94 d

5.93 d

38.45 a

اثر متقابل نسبتهای کشت مخلوط× رقم لوبیا
Interaction of intercropping ratios× bean varieties

چشمبلبلی
Cowpea

سفید
White

قرمز
Red

چیتی
Pinto

توده محلی
Landrace

100%B
25%C+
75%B
50%C+50%B
75%C+25%B
100%B
25%C+
75%B
50%C+50%B
75%C+25%B
100%B
25%C+
75%B
50%C+50%B
75%C+25%B
100%B
25%C+
75%B
50%C+50%B
75%C+25%B
100%B
25%C+
75%B
50%C+50%B
75%C+25%B

344.0 a

1647.73 a

20393 def

23.7 de

10.26 a

34.2 b-g

284.9 b

1367.5 b

21.14 def

26.600 cd

9.76 ab

35.5 a-g

190.0 d
118.0 fg
156.4 e

822.0 c
463.03 efg
687.0 d

23.20 def
25.6 d
23.15 def

28.6 abc
31.80 a
15.1 gih

9.41 abc
9.11 bc
7.97 de

36.6 a-f
39.4 a
31.6 g

95.03 fgh

501.3 ef

18.96 f

16.8 gih

6.12 gh

32.100 fg

70.0 ijk
43.0 k
108.03 fgh

328.5 hi
246.0 ijk
433.0 fg

21.31 def
17.48 f
24.94 de

18.30 fgh
20.80 ef
12.8 j

5.6 h
5.48 h
5.43 h

34.4 b-g
36.4 a-g
37.2 a-e

91.0 ghij

381.0 gh

23.88 de

14.8 ij

5.6 h

37.9 a-d

75.03 ij
65.03 jk
227.0 c

320.0 hi
280.0 ij
665.03 d

23.44 def
23.21 def
34.14 c

17 ghi
23.2 e
17.3 ghi

5.93 gh
6.77 fg
9.26 abc

38.7 ab
40 a
33.8 c-g

174.8 de

471.87 efg

36.97 bc

18.4 fg

8.37 cde

36.4 a-g

126.0 f
83.0 hij
236.5 c

329.0 hi
194.03 k
548.0 e

38.40 bc
42.78 ab
43.1 ab

21.3 ef
27.9 bc
20.9 ef

7.77 def
7.42 ef
8.56 cd

38.3 a-c
39 ab
32.5 e-g

183.0 de

385.03 gh

48.32 a

23 e

7.67 ef

33.4 d-g

128.0 f
80.0 ij

273.8 ijk
186.97 k

46.94 a
42.78 ab

26.7 cd
30.78 ab

7.27 ef
6.8 fg

34.4 b-g
36.4 a-g

.)p≤0/05(  ندارندLSD  اختت آماری معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بر مبنای آزمون،* میانگینهای دارای حرو مشترک در هر ستون و برای هر عامل
* Means with the same letter(s) in each column and for each factor have not significant different based on LSD test (p≤0.05).
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( Carruthers et al, (1998نیز با بررسی کشت مخلووط ذرت
و لوبیا اعتم کردند کوه تعوداد دانوه در نیوام لوبیوا تحوت توأثیر
نسبتهای مختلف کاشت واقع نمیشود .نتايج نشان دادنود کوه
باالترين تعداد دانه در غوت در لوبیوا چشومبلبلوی و کمتورين
تعداد دانه در غت در لوبیاچیتی و توده محلوی مشواهده شود.
مقايسه نسبتهای کاشت نشان دادند که باالترين تعداد دانه در
غت در لوبیا چشمبلبلی در کشت خالص مشاهده شود کوه در
نسبتهای  75و 50درصد لوبیا نیز تفواوت معنویداری بوا هوم
نداشتند .کمترين میزان تعوداد دانوه در غوت در نسوبتهوای
مختلف کشت توده محلی مشاهده شد (جدول .)2
وزن صد دانه :نتايج تجزيوه واريوانس نشوان داد کوه ايون
صفت از نظر آماری تحت تأثیر نسوبت کاشوت و ارقوام مختلوف
لوبیا در سوطح احتموال يوو درصود قورار گرفوت (جودول .)1
وزن100دانه لوبیا در کشت مخلوط در مقايسه با کشت خوالص
بیشتر بود و با افزايش نسوبت کاشوت لوبیوا در کشوت مخلووط
میزان آن کاهش يافت؛ بهطوریکه در نسبت کاشوت 25درصود
لوبیووا75 +درصوود ذرت بووه بوواالترين میووزان (38/24گوورم) و در
کشت خالص لوبیا به کمتورين وزن خوود (33/86گورم) رسوید
(جدول  .)2بهنظر میرسد کوه بوا افوزايش نسوبت کشوت لوبیوا
رقابت برای استفاده از نوور و موواد غوذايی افوزايش يافتوه و در
نتیجه انتقال مواد فتوسنتزی به دانه بهخووبی صوورت نخواهود
گرفت Mukhala et al, (1999( .با تحقی بر کشوت مخلووط
ذرت و لوبیا بیان کردند که بوا افوزايش نسوبت کشوت لوبیوا در
کشت مخلوط از وزن دانه لوبیا کاسته شد.
) Koocheki et al, (2008با بررسی کشت مخلوط ذرت
و لوبیوا اعوتم کردنود کوه وزن صددانه لوبیا تحوت توأثیر قورار
نگرفت ،اين در حالی است کوه (Rezvan Beydokhti (2005
بیان کرد که با جابهجايی از کشت خوالص بوه سومت مخلووط،
وزن دانه لوبیا کاهش يافت.
نتايج اين مطالعوه همننوین نشوان داد کوه بواالترين وزن
100دانه در توده محلی و کمترين وزن 100دانه در لوبیواچیتی
مشاهده شد (جدول  )2که دلیول ايون امور مربووط بوه تفواوت
ینتیکی ارقام میباشد.
شاخص برداشت :اين صوفت از نظور آمواری تحوت توأثیر
تووراکم ،نوووق و اثوورات ايوون دو تیمووار قوورار نگرفووت (جوودول .)1
باالترين شاخص برداشت در لوبیاچیتی و لوبیاسوفید بوا 56/20
درصد و کمترين میوزان شواخص برداشوت در تووده محلوی بوا
45/74درصد مشاهده شود کوه تفواوت معنویداری بوا يکوديگر
نداشتند (جدول .)2

شاخص برداشت :شاخص برداشت لوبیا از نظر آماری تنها
تحت تأثیر ارقام مختلف لوبیا در سطح احتمال يو درصد قورار
گرفت (جدول  .)1باالترين میزان شاخص برداشت در لوبیاسفید
(45/28درصوود) و کمتوورين آن در لوبیوواچیتی (20/23درصوود)
مشاهده شد که تفاوت معنیداری با لوبیا چشومبلبلوی نداشوت.
شاخص برداشت لوبیاسفید در تمام نسبتهای کاشوت اخوتت
معنیداری را در مقايسه با ساير ارقام لوبیا نشان داد (جدول .)2
لوبیا قرمز با نسبت کاشت 75درصد لوبیا25 +درصد ذرت دارای
کمترين مقدار شاخص برداشوت بوودRahimi et al, (2002( .
در کشت مخلووط ذرت و سوويا بیوان کردنود کوه نسوبتهوای
مختلف کشت بر روی شاخص برداشت تأثیری ندارد و ايون امور
می تواند از تغییرات هماهنگ عملکرد دانوه و بیولویيوو سوطح
ناشی شود.
تعداد غالف در بوته :تعداد غت در بوتوه از نظور آمواری
تحت تأثیر نسبت کاشت و ارقوام لوبیوا در سوطح احتموال يوو
درصد قرار گرفوت (جودول  .)1تعوداد غوت در بوتوه لوبیوا در
کشت مخلوط در مقايسه با کشوت خوالص بوهطوور معنویداری
افزايش يافت ،اما با افزايش نسبت کشت لوبیا در کشت مخلووط
تعداد غت در بوته کاهش يافت؛ بهطوریکه در نسوبت کاشوت
25درصد لوبیا75+درصد ذرت شیرين باالترين میزان غوت بوه
تعداد 26.9غت در بوته مشاهده شد (جودول Shafshak .)2
) et al, (1989اظهار داشتندکه در کشت مخلوط آفتابگردان و
سويا تعداد غت در بوته بهطور معنیداری تحت تأثیر قرار موی
گیرد و افزايش میيابد Jadoski et al, (2000( .نیوز بوا انجوام
آزمايشی بر روی نسبتهای مختلوف کشت لوبیوا اعوتم کردنود
که با افزايش نسبت کشت لوبیا ،رقابت برای نوور و موواد غذايی
افزايش يافته و تعوداد نیوام در بوتوه کاهش مویيابود .بواالترين
میزان تعداد غت در بوته در لوبیا چشمبلبلی به تعوداد 27/67
غت در بوته و کمترين تعداد غوت در بوتوه در لوبیواچیتی و
توده محلی بهترتیب بوه تعوداد 17/75غوت در بوتوه و 16/94
غت در بوته مشاهده شد که تفاوت معنیداری با هم نداشتند.
نسبت کاشت 25درصد لوبیا چشمبلبلی و لوبیاسفید بواالترين و
در کشت خوالص تووده محلوی کمتورين تعوداد غوت در بوتوه
مشاهده شد (جدول .)2
تعداد دانه در غالف :تعوداد دانوه در غوت لوبیوا از نظور
آماری تحت تأثیر نسبت کاشت و ارقام مختلف لوبیوا در سوطح
احتمال يو درصد و برهمکنش اين دو تیمار در سطح احتموال
پنج درصد قرار گرفت (جدول  .)1تعداد دانه در غوت لوبیوا در
کشت خالص در مقايسه با کشت مخلوط لوبیا بهطور معنیداری
باالتر بود و نسبتهای مختلف کاشوت لوبیوا در کشوت مخلووط
تأثیر معنیداری بر تعداد دانه در غت لوبیا نداشت (جدول .)2
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از کشت مخلوط بود ،اما با افزايش توراکم ذرت در نسوبتهوای
کشت مخلوط سریهای جايگزينی با ارقام لوبیوا عملکورد دانوه
بهطور معنیداری افزايش يافت ،بهطوریکه باالترين و کمتورين
میزان عملکرد دانه در بین نسبتهای کشت مخلوط بوهترتیوب
برای 75درصد ذرت شیرين25+درصد لوبیوا بوا 734/8گورم بور
متر مربع و 25درصد ذرت شیرين75+درصد لوبیا با 346/6گورم
بر مترمربع بهدست آمد (جدول .)4

اثر نسبتهای کشت مخلوط ارقام لوبيا بر عملکرد ذرت شيرین

نتايج تجزيه واريانس اثر نسبتهای کشوت مخلووط ارقوام
لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرين در جدول 3نشان
داده است.
عملکرد دانه :عملکورد دانوه ذرت شویرين از نظور آمواری
تحت تأثیر معنیدار نسبت کاشت و ارقام مختلف لوبیا در سطح
احتمال يو درصد قرار گرفت (جدول  .)3بهطور کلی ،عملکورد
دانه ذرت شیرين در کشت خالص (857گرم بر مترمربع) بیشتر

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر نسبتهای کشت مخلوط ارقام لوبيا بر شاخصهای عملکرد ذرت شيرین
Table 3. Analysis of variance for the effect of intercropping ratio series with bean varieties on yield criteria of
sweet corn
شاخص برداشت

عملکرد بيولوژیک

عملکرد دانه

درجه آزادی

منابع تغيير

Harvest index

Biological yield

Seed yield

df

S.O.V.

18.46 ns

2986.2 ns

65090 ns

2

تکرار

86.428 ns

** 16659800

** 566460.8

3

Replication

106.69 ns

** 1524300

** 439365.4

4

4.61 ns

21300 ns

14272.9 ns

12

نسبت کشت مخلوط ()R
)Intercropping ratio (R
رقم لوبیا ()V
)Bean variety (V
R*V

47.98

88593.1

25520.7

38

خطا آزمايشی

13.56

9.0

9.43

0.33

0.94

0.95

Error

ضريب تغییرات (درصد)
)CV (%
R

 ** ،nsو * :بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطوح احتمال يو و پنج درصد.
ns, * and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

لوبیا و ذرت ،باالترين عملکرد دانوه ذرت در کشوت مخلووط بوا
لوبیاچیتی با نسبت کاشت 25درصد ذرت و 75درصد بوهمیوزان
628/3گرم بر مترمربع و کمترين میزان عملکورد دانوه ذرت در
کشت مخلوط با لوبیا چشمبلبلی و لوبیا قرمز بهترتیب بهمیوزان
 460/7و 471/3گرم بر مترمربع مشاهده شد (جدول .)4
عملکرد بيولوژیک :عملکرد بیولویيو ذرت شیرين بهطور
معنیداری تحت تأثیر نسبت کاشوت و ارقوام مختلوف لوبیوا در
سطح احتموال يوو درصود قورار گرفوت (جودول  .)1بواالترين
عملکرد بیولویيو با 1835گرم بر مترمربع در کشوت خوالص و
کمترين مقدار آن به میزان 1030گرم بور متورمربوع بوا نسوبت
کاشت 50درصد لوبیوا50 +درصود ذرت شویرين مشواهده شود
(جدول  .)4با افزايش نسبت کاشت ذرت در کشت مخلووط بوه
واسطه افزايش تعداد بوته در واحد سوطح و همننوین افوزايش
ساقه و برگ عملکرد بیولویيوو افوزايش يافوت .نتوايج مقايسوه
میانگین نشان داد کوه بیشوترين مواده خشوو ذرت در کشوت
مخلوط با توده محلی و لوبیا چیتی با نسوبت کاشوت 25درصود
لوبیا75+درصد ذرت شیرين بهدست آمد که تفاوت معنویداری
با يکديگر نداشتند (جدول .)4

بهنظر میرسد اين امر بهعلت باالتربودن تعوداد بوتوههوای
ذرت در واحد سطح میباشد .میتوان اينگونه برداشت کرد کوه
با توجه به اينکه لوبیا تثبیتکننده نیتروین است و غوتت هوم
برای رشد و تشوکیل دانوه نیازمنود نیتوروین هسوتند ،سیسوتم
کشت مخلوط سبب تأمین اين نیواز ذرت شویرين شوده اسوت.
همننین باتوجه به اين مطلب که کوانوپی ذرت دارای حجوم و
ارتفاق بیشتری در مقايسه با کانوپی لوبیا میباشد ،بنابراين ذرت
رقیب قویتری در جذی نور و ساير منابع برای لوبیا بهشمار می
رود Koocheki et al, (2008( .نیز در ارزيابی کشت مخلووط
ذرت و لوبیاچیتی بر اساس سریهای جايگزينی بیان کردند که
رقابت برونگونهای لوبیوا نسوبت بوه رقابوت درونگونوهای ذرت
کاهش میيابد و بدينترتیب ،فضای بیشوتری بورای رشود ذرت
فراهم شده و ماده فتوسنتزی بیشتری به بتلها انتقال میيابود
و تعداد دانه افوزايش مویيابود کوه ايون مسوئله باعوف افوزايش
عملکرد دانه میگوردد Shayghan et al, (2008( .در مطالعوه
روی کشووت مخلوووط ذرت و ارزن دمروبوواهی بووه ايوون نتیجووه
رسیدند که نسبتهای مختلف کاشت ،اثر معنیداری بر عملکرد
دانه ذرت دارد .در مقايسه اثر نسبتهای کشت بر ارقام مختلف
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جدول  -4مقایسه ميانگين شاخصهای عملکرد ذرت شيرین تحت تأثير نسبتهای کشت مخلوط با ارقام لوبيا
Table 4. Mean comparison for effect of yield criteria of sweet corn affected by intercropping ratios with bean varieties
شاخص برداشت (درصد)

عملکرد بيولوژیک (گرم بر مترمربع)

عملکرد دانه (گرم بر مترمربع)

تيمارها

)Harvest index (%

)Biological yield (g.m-2

)Seed yield (g.m-2

Treatments

نسبتهای کشت مخلوط ()R
46.85a
53.356 a
51.281 a
48.57 a

)Intercropping ratios (R
183.5a
138.6 b
103c
72 d
ارقام لوبیا ()V
)Bean varieties (V

*857.0a
734.8 b
524.8 c
346.6 d

100%C
25%B+75%C
50%B+50%C
75%B+25%C

53.94 ab

846.7 c

460.7 c

چشمبلبلی

52.42 ab

1073.3 ab

567 b

47.27 b

993.3 b

471.3 c

54.24 a

1156. 7 a

628.3 a

47.47 b

1156. 7 a

549.7 b

Cowpea

سفید
White

قرمز
Red

چیتی
Pinto

توده محلی
Landrace

اثر متقابل نسبتهای کشت مخلوط× رقم لوبیا
Interaction of intercropping ratios× bean varieties
100%B
25%C+ 75%B
267 h
540 h
49.97 a
Cowpea
50%C+50%B
440 e
810 fg
54.85 a
75%C+25%B
675 bc
1190 cd
56.98 a
100%B
قرمز
25%C+ 75%B
320 gh
690 gh
46.51 a
50%C+50%B
450 e
960 ef
46.89 a
Red
75%C+25%B
644 c
1330 bc
48.41 a
100%B
 25%C+ 75%Bتوده محلی
356 fg
7900 g
45.74 a
550 d
1160 d
47.53 a
Landrace 50%C+50%B
75%C+25%B
743 ab
1520 a
49.17 a
100%B
چیتی
25%C+ 75%B
424 ef
820 fg
51.96 a
Pinto
50%C+50%B
634 cd
1170 d
54.55 a
75%C+25%B
827 a
1480 ab
56.20 a
100%B
سفید
25%C+ 75%B
366 efg
690 gh
48.67 a
50%C+50%B
550 d
960 ef
52.58 a
White
75%C+25%B
785 a
1410 ab
56.20 a
* میانگینهای دارای حرو مشترک در هر ستون و برای هر عامل اختت آماری معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بر مبنای آزمون  LSDندارند (.)p≤0/05
* Means with the same letter(s) in each column and for each factor have not significant different based on LSD test (p≤0.05).

چشمبلبلی

شاخص برداشت ذرت درکشت مخلوط 50:50به حداکثر میزان
خود و در حدود 60درصد رسید.

شاخص برداشت :اگرچه شاخص برداشت ذرت شویرين از
نظر آماری تحت تأثیر تراکم ،نووق و اثورات ايون دو تیموار قورار
نگرفووت (جوودول  ،)3ولووی بوواالترين شوواخص برداشووت ذرت در
کشت با لوبیاچیتی (56/98درصود) و کمتورين میوزان شواخص
برداشت در کشت بوا لوبیواقرمز (46/51درصود) و تووده محلوی
(45/74درصد) مشاهده شد و تفاوت بین آنهوا معنویدار نبوود
(جدول  Rostami et al, (2011) .)4نیز گوزارش کردنود کوه

نسبت برابری زمين ()LER

اگر چه نسبت برابری زمین بهطور مستقیم شاخص تعیین
کننده وضعیت رقابت در کشت مخلوط نمیباشد ،اما از آنجاکوه
به طور غیرمستقیم معیاری از تأثیر رقابت بر عملکرد هر يوو از
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هر يو از آنها برتری دارد و باالترين نسوبت برابوری زموین بوا
 1/47برای نسبت 25درصد لوبیا تووده محلوی75+درصود ذرت
شیرين بهدست آمد (جدول .)5

گیاهان در مخلوط و نیز عملکرد نهايی مخلووط مویباشود ،لوذا
مویتوووان آن را معیوواری از وضووعیت رقابووت در جامعووه گیوواهی
مخلوووط در نظوور گرفووت ( .)Gliessman, 1995نتووايج ايوون
آزمايش نشان داد که در کلیه نسبتهوای کشوت مخلووط ذرت
شیرين با ارقام لوبیا ،اجرای کشت مخلوط نسبت به توکشوتی

جدول  -5اثر نسبتهای کشت مخلوط ارقام لوبيا با ذرت شيرین بر نسبت برابری زمين
Table 5. Effect of intercropping ratios of bean varieties with sweet corn on land equivalent ration
ارقام لوبيا
نسبتهای کشت مخلوط (ذرت شيرین +لوبيا)

Bean varieties

چشمبلبلی

چيتی

توده محلی

قرمز

سفيد

)Intercropping ratios (sweet corn+ bean

Cowpea
1.14e
1.06
1.13e
-

Pinto
1.10f
1.19d
1.23cd
-

Landrace
1.27c
1.34b
1.47a
-

Red
1.14e
1.08f
1.12e
-

White
*1.20d
1.19d
1.25c
-

100%+ 0%
75%+ 25
50%+ 50%
25%+ 75%
0%+ 100%

* میانگینهای دارای حرو مشترک اختت آماری معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بر مبنای آزمون  LSDندارند (.)p≤0/05
* Means with the same letter(s) have not significant different based on LSD test (p≤0.05).

مخلوط با ذرت میباشد .همننین گزارش شده است که افزايش
نسبت برابری زمین در کشت مخلوط غتت با بقوالت بیشتر بوه
خاطر افوزايش نسوبت برابوری جزدوی در ذرت (غوتت) بووده و
عملکرد دانه و ماده خشوو لوبیوا (حبوبوات) رابطوه مسوتقیم و
معنیداری با تراکم لوبیا و نیز رابطه منفی و معنیداری با تراکم
ذرت (غتت) داشت که احتماال بهدلیل سايهانودازی ذرت بووده
است (.)Koocheki et al., 2009

بهنظر میرسد که علت اين امر مربوط بوه توراکم مطلووی
گیاهی در اين تیمار و استفاده بهتر از منابع محیطی مویباشود.
همننین علت برتری کشت مخلووط دو گونوه نسوبت بوه توو
کشتی آنها را میتوان به اثر مکملی آنها در استفاده بهینوه از
منابعی نظیر نیتروین و آی و بوه تبوع آن کواهش تقاضوا بورای
نهادههای خارجی نسوبت داد .بیشوترين مقودار نسوبت برابوری
زمووین ( )1/47در نسووبت تراکمووی 75درصوود ذرت شوویرين+
25درصد لوبیا مشاهده شد که بهنظر می رسود علوت آن توراکم
مطلوی گیاهی در اين تیمار و استفاده بهتور از منوابع محیطوی
میباشد .در آزمايشی که توس ( Abeya et al, (2015انجوام
شد نیز به اين نتیجه رسیدند که سودمندی کشت مخلوط ذرت
و لوبیا در مقايسه با کشت خالص آنها بواالتر اسوت .همننوین
( Katang (1989در آزمايشی بر روی کشت مخلوط لوبیا-ذرت
شیرين نتیجهگیری کرد که لوبیا يو گونه مناسب برای کشوت

سپاسگزاری
اعتبار اين پژوهش از محل پژوهه طرح شوماره 2/29665
مصوووی  1393/02/20معاونووت محتوورم پژوهشووی و فنوواوری
دانشگاه فردوسی مشوهد توأمین شوده اسوت کوه بودينوسویله
سپاسگزاری میشود.
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Introduction
Conservation agriculture (CA) has been proposed as a set of principles that could help reverse
widespread soil degradation in the region and help farmers stabilize yields by mitigating the effects climate
variability. Though numerous questions remain on how CA practices might fit in a complex mix graingrazing farming systems, where limited land, cash and labor impose severe constraints on farmers’ options.
Intercropping is a CA approach that has been traditionally practiced in many parts of world and has some
advantages over monocultures. One of its obvious advantages may be to increase forage protein, the
principle being improvement of forage quality through the complementary effects of two or more crops
grown simultaneously on the same area of land. Intercropping supplies efficient resource utilization, reduces
risk to the environment and production costs, and provides greater financial stability, making the system
more suitable particularly for labor-intensive, small farmers. Morpho-physiological differences and
agronomic factors such as the proportion of crops in the mixture and fertilizer application regulate
competition between component crops for growth-limiting factors. Greater total uptake of nutrients and other
growth factors by the component crops in the intercropping is the primary cause of obtaining intercropping
advantage. Intercropping research studies involving a cereal and a legume have not considered the combined
effect of fertilizer application and plant population variation. Maize and beans are important food crops,
mostly grown by resource- poor farmers in complex and risky farming systems. Morgado & Willey (2003)
showed that competitive effect of intercrop beans on maize yields was high at higher plant populations.
Materials & Methods
In order to study the production potential and competitiveness of sweet corn and bean varieties, an
experiment was carried out based on a randomized complete block design with three replications in the
Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, during growing season of 2014-2015.
Treatments included different combinations of bean (B) and sweet corn (C): 25%B+75%C, 50%B+50%C,
75%B+25%C and bean varieties and their monoculture. Bean varieties consisted cowpea, white, red, pinto
and landrace and chase sweet corn. Studied criteria were yield components (pod number per plant, seed
number per pod and 100-seed weight), biological yield, seed yield and harvest index (HI) of bean and
biological yield, seed yield and HI of sweet corn and land equivalent ratio (LER).
Results & Discussion
The results indicated that effect of intercropping ratios were significant (p≤0.05) on seed yield,
biological yield, HI, pod number per plant and seed number per pod and biological yield and seed yield of
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bean. The highest seed yield of bean was observed in 75%B + 25%C with 1675 g.m-2 and the lowest was
related to 25%B + 75%C with 778 g.m-2. The maximum seed yield was obtained in pinto (2342.33 g.m-2) and
the minimum was achieved in landrace (847.75 g.m-2). Seed yield of sweet corn in monoculture was higher
than intercropping ratios, but by increasing density in intercropping ratios with bean varieties it significantly
enhanced. The highest and the lowest seed yield in intercropping ratios were observed in 75%C + 25%B
with 7348.1 g.m-2 and 25%C + 75%B with 3466 g.m-2, respectively. In all combinations of intercropping
ratios LER was higher than 1, that it represents intercropping is better than monoculture. The maximum land
equivalent ratio was calculated with 1.47 for 25%B (landrace) + 75%C. The results showed that landrace
was competitive than other varieties.
Conclusion
The effect of intercropping ratios of sweet corn with bean landraces were significant (p≤0.05) on seed
yield, biological yield, HI and yield components of the crops. The maximum seed yield was obtained in pinto
and the minimum was achieved in landrace. Seed yield of sweet corn in monoculture was higher than
intercropping ratios, but by increasing density in intercropping ratios with bean varieties it significantly
enhanced. According to the results, intercropping of plants of 25%B (landrace) + 75%C can be beneficial in
term of ecological management.
Key words: Competitiveness, Harvest index, Intercropping, Land equivalent ratio
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