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Glycine)ارزیابی عملکرد دانه و اجزاي عملکرد در کشت مخلوط ارقام پاکوتاه و پابلند سویا  max L.)
Evaluation of grain yield and yield components in intercropping of dwarf and

tall cultivars of soybean (Glycine max L.)

2محموديبو سهرا1میثم نامداري

چکیده
Glycine)ارزیابی عملکرد دانه و اجزاي عملکرد در کشت مخلوط ارقام پاکوتاه و پابلند سـویا  . 1392. محمودي. و س. نامداري، م max L.).   مجلـه علـوم

.1–11):1(15. زراعی ایران

هاي کامل تصادفی بـا چهـار تکـرار در    در قالب طرح بلوك1389در سال به منظور ارزیابی کشت مخلوط ارقام سویا، آزمایشی
و بـا الگـوي کاشـت    50:50به نسبت کاشت 032ارقام پاکوتاه ساري و پابلند . شهر اجرا شدایستگاه تحقیقات کشاورزي شهرستان قائم

.اخیراً با نام نکادر معرفی شـده اسـت  032رقم.ردیفی شامل یک، دو و سه ردیف از هر رقم به همراه کشت خالص آنها کاشته شدند
. داشـتند ) به استثناي وزن صد دانه(داري بر عملکرد و اجزاي عملکرد هاي مختلف کاشت، اثر معنینتایج نشان داد که الگوي ردیف

چنـین الگـوي   هم. پوشش گیاهی حاصل از الگوي کاشت سه ردیفه داراي بیشترین ارتفاع بوته در بین الگوهاي مختلف کاشت بـود 
ارزیابی نسبت برابري زمین نیز نشـان داد کـه بیشـترین    . کاشت یک ردیفه از بیشترین تعداد غالف و تعداد دانه در بوته برخوردار بود

هاي مختلف سـاقه  ها در قسمتبا بررسی توزیع غالف. مربوط به الگوي کاشت یک ردیفه بود) LER= 39/1(میزان کارایی مخلوط 
شد که افزایش تعداد غالف، به خصوص در قسمت فوقانی پوشش گیاهی حاصل از کشت مخلوط ارقام سویا نقـش  اصلی نیز مشخص

032مقایسه عملکرد واقعی نسبت به عملکرد مورد انتظار نیز نشان داد که میزان افزایش عملکرد رقم . مهمی در افزایش عملکرد داشت
نسبت به رقم ساري، سـبب افـزایش سـهم    032در مجموع غالبیت بیشتر رقم . بوددر بین الگوهاي مختلف کاشت بیشتر از رقم ساري 

.عملکرد این رقم در بین الگوهاي مختلف کشت مخلوط دو رقم سویاي مورد آزمایش شد

.توزیع غالف، سویا، غالبیت و نسبت برابري زمین: هاي کلیديواژه

باشدیماز سمینار کارشناسی ارشد نگارنده اول مستخرجمقالهنیا11/5/1391: تاریخ پذیرش7/10/1390:تاریخ دریافت
)ندهمکاتبه کن(ایراننباتاتاصالحوزراعتعلومانجمنعضو. دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجندجوي سابق کارشناسی ارشددانش-1
)maesam1982@gmail.com: پست الکترونیک(

دانشیار دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند-2
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٢

مقدمه
کشت بردن آنها به هر رویه از اراضی، زیراستفاده بی

نحو ممکن و همچنین اصرار به کاشت متوالی یک گیاه 
هاي کشاورزي فعلی، سبب ایجاد محـدودیت  در سیستم

بـا  ). Nakaseko, 1988(شـده اسـت   در اسـتفاده از منـابع   
هاي کشاورزي توجه به مشکالت زیست محیطی سیستم

موجود و همچنین کاهش اراضی کشاورزي، اسـتفاده از  
هاي جدید در جهت به حداقل رسـاندن ایـن آثـار    روش

ــی  ــزایش ) Kokubun and Watanabe, 1982(منف و اف
Truong(کــارایی اســتفاده از زمــین    et al.,2005 ( در

. هاي توسعه کشاورزي قرار داردتور کار اغلب برنامهدس
ــم ــن از مهـ ــذیرش در ایـ ــورد پـ ــاي مـ ــرین راهکارهـ تـ

ــتم  ــایگزینی سیس ــه، ج ــا  زمین ــی ب ــاورزي فعل ــاي کش ه
هـاي زراعــی مناسـب نظیـر کشــت مخلـوط اســت     نظـام 

)Mazaheri, 1998.(
هاي جدید در کشت مخلـوط، کشـت   یکی از روش

. باشـــدنــه مــی  مخلــوطی از ارقــام مختلــف یــک گو    
ــزایش    ــب افـ ــام موجـ ــب از ارقـ ــوط مناسـ ــک مخلـ یـ

در ایــن شـــرایط ممکــن اســـت   . شـــودعملکــرد مــی  
با اسـتفاده از ارقـامی کـه بـراي شـرایط کشـت مخلـوط        

دســت آیــد انــد، نتــایج بهتــري بــهردیفــی اصــالح شــده
(Koochaki and Soltani, 1998) .

بــا ) Summarno and Fehr, 1980(ســومارنو و فهــر 
ه کشــت مخلــوط ارقــام ســویا اعــالم داشــتند کــه مطالعــ

تواند به عنوان یک عامل تعیـین  اختالف ارتفاع ارقام می
کننده براي رقابت در نظر گرفته شود، زیرا ترکیب ارقام 
مختلف از نظر ارتفاع به صورت مخلوط یـا بـه صـورت    

در . هاي متناوب سـبب کـاهش رقابـت مـی شـود     ردیف
رقـم پابلنـد   1:1کاشـت  هاي آزمایش آنها نسبت ردیف

ــوا  71آمســوي ــاه چیپ ــم پاکوت ــا رق ــزایش 64ب باعــث اف
ــا کشــت خــالص شــد   . عملکــرد محصــول در مقایســه ب

ــاران   ــاري و همک ــمن  (Pasaryet al.,2002)پاس ــز ض نی
هاي مختلـف کشـت مخلـوط ارقـام سـویا      بررسی نسبت

دریافتنــد کــه حــداکثر تولیــد مــاده خشــک و عملکــرد  

50رصد رقم هـارك بـا   د50محصول در نسبت کاشت 
رضـایی و تـاجبخش   . دست آمـد درصد رقم کالرك به

(Rezaie and Tajbakhsh, 2002) ــابی ــا ارزیـ ــز بـ نیـ
کشت مخلـوط و خـالص ارقـام سـویا بیـان داشـتند کـه        

داراي بـاالترین عملکـرد   1:1هاي کاشـت  نسبت ردیف
محاسـبه نسـبت برابـري زمـین،     . دانه در واحد سطح بـود 

ــ  ــولی ب ــزایش محص ــزان اف ــه  10ه می ــبت ب ــد را نس درص
نتایج تحقیقات بیابـانی و همکـاران   . کشتی نشان دادتک

)Biabaniet al., هـاي  نیز نشان داد در بـین نسـبت  ) 2008
هـاي  مختلف کشت مخلوط ارقـام سـویا، نسـبت ردیـف    

بونــوس داراي بیشــترین -ژنوتیــپ هــارکور2:2کاشــت
یج بـه  بـا توجـه نتـا   . بـود ) LER= 1/1(افزایش عملکـرد  

دست آمده توسط سایر محققان در زمینه کاهش رقابـت  
ــی و     ــان زراع ــف گیاه ــام مختل ــوط ارق ــت مخل در کش

هـاي برابـر کشـت، ایـن     افزایش عملکرد آنها در نسـبت 
آزمایش با هدف بررسی برخی خصوصـیات زراعـی دو   
ــاهی مــواج   ــاه و پابلنــد ســویا در پوشــش گی رقــم پاکوت

رزیابی عملکرد و حاصل از کشت مخلوط خطی آنها و ا
اجزاي عملکرد مخلوط حاصل در در منطقـه قـائم شـهر    

.انجام شد

هامواد و روش
در ایســتگاه تحقیقــات 1389ایــن آزمــایش در ســال 

شهر بـا عـرض   کشاورزي استان مازندران، شهرستان قائم
52˚، 27′شمالی و طـول جغرافیـایی   36˚،21′جغرافیایی 

بافـت  . دریا انجام شـد متر از سطح 2/52شرقی و ارتفاع 
ــا اســیدیته    ــومی، ب ــایش رســی ل ، 8/7خــاك محــل آزم

زیمـنس بـر   دسـی 88/0هدایت الکتریکی عصاره اشـباع  
و میـزان  ) درصـد 3/2(متر، ماده آلی در محدوده خوب 

گـرم در  میلـی 290و 5/5فسفر و پتاسـیم نیـز بـه ترتیـب     
آزمــایش در قالــب طــرح بلــوك کامــل . کیلــوگرم بــود

ارقـام  . ج تیمـار و چهـار تکـرار انجـام شـد     تصادفی با پـن 
) B-8.27-70114(032و پابلنـد  ) J.K. 695(پاکوتاه ساري

کـه اخیـراً بـا    5محدود و از گروه رسیدگی با رشد نیمه(
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و با 50:50به نسبت کاشت ) نام نکادر معرفی شده است
الگوي کاشت ردیفی بـه ترتیـب شـامل یـک، دو و سـه      

بـه عنـوان   (شت خالص آنها ردیف از هر رقم به همراه ک
بـه  (بوته در مترمربـع  45با تراکم نهایی ) تیمارهاي شاهد

بـه منظـور   . کاشـته شـدند  ) طور ثابت بـراي هـر دو رقـم   
اج حاصــل از الگوهــاي تشــدید اثــر پوشــش گیــاهی مــو

مختلف خطوط کاشت ارقام پاکوتاه و پابلند و همچنـین  
خـط کاشـت در هـر کـرت    12اي، از تعدیل اثر حاشـیه 

45فاصــله بــین خطــوط کاشــت . آزمــایش اســتفاده شــد
قبل از کاشـت کـود   . متر بود5متر و طول خطوط سانتی

مورد نیاز بر اساس نتایج آزمایش خاکشناسـی بـه میـزان    
کیلوگرم فسفر در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپـل  45

اردیبهشت ماه، پـس  15کاشت بذر در تاریخ . تامین شد
به باکتري ریزوبیـوم جـاپونیکوم بـه    از آغشته کردن بذر 

کیلـوگرم دانـه بـه    70گـرم بـاکتري بـه ازاي    250میزان 
سـانتیمتري بـه روش   4صورت هیـرم کـاري و در عمـق    

آبیاري به روش بارانی با فاصـله زمـانی   . دستی انجام شد
طی دوره رشد رویشی گیاه . روز یکبار انجام گرفت15

هـاي هـرز   لـف عملیات وجین ع) V6و V3مراحل (سویا 
25برداشـت محصـول نیـز در تـاریخ     . با دست انجام شد

5/0هاي کاشت کنـاري و  مهرماه، پس از حذف ردیف
متر از باال و پایین هـر کـرت، بـه طـور یکسـان از شـش       

. مترمربع انجام شـد 8/7ردیف میانی و از سطحی معادل 
بوتـه از هـر رقـم در هـر     10همزمان با برداشـت، تعـداد   

ور تصـادفی انتخـاب و بـراي تعیـین اجـزاي      تیمار، بـه طـ  
گیري مشخصـات مورفولـوژیکی گیـاه    عملکرد و اندازه
ــدند ــت ش ــالف . برداش ــع غ ــی توزی ــت بررس ــا در جه ه

هـاي مختلـف پوشـش گیـاهی حاصـل از کشـت       قسمت
مخلوط ارقـام نیـز، سـاقه اصـلی بـه سـه قسـمت مسـاوي         

هـاي  هـا بـه ترتیـب در قسـمت    تقسیم شد و تعداد غالف
میانی و تحتانی ساقه اصلی در هر رقم به صورت باالیی،

براي محاسبه نسبت برابري زمـین،  . جداگانه ثبت گردید
شــاخص غالبیــت و عملکــرد نســبی هــر یــک از اجــزاي 
کشـت مخلــوط بـه ترتیــب از روابــط ذیـل اســتفاده شــد    

)Mazaheri, 1998:(
)1(
)2(
)3(

Ya  عملکرد گونـهa   ،در کشـت مخلـوطYb  عملکـرد
در کشـت  aعملکرد گونه Yaaدر کشت مخلوط، bگونه 

A a/bدر کشـت خـالص،   bعملکـرد گونـه   Ybbخـالص،  

بینـی شـده   عملکـرد پـیش  b ،Eaبـه  aشاخص غالبیت رقم 
در bبینـی شـده رقـم    عملکـرد پـیش  Ebدر مخلوط، aرقم 

در bو aبه ترتیب سـهم عملکـرد رقـم    Pbو Paمخلوط، 
aم نسـبت برابـري زمـین جزئـی رقـ     Laکشت مخلوط و 

هـا از نـرم افزارهـاي    جهت تجزیـه و تحلیـل داده  . هستند
EXCEL وSASهـا  آزمون مقایسه میـانگین . استفاده شد

محافظت شده و در سطح احتمال پـنج  LSDنیز با روش 
.درصد انجام شد

نتایج و بحث
هـاي کاشـت، اثـر    الگوي ردیـف نتایج نشان داد که 

شتند در خصوص داري بر ارتفاع بوته ارقام سویا دامعنی
ــد  ــم پابلن ــانگین  032رق ــا می ــالص آن ب ــت خ 1/86،کش

5/62متر و الگوي کاشت یک ردیفـه بـا میـانگین    سانتی
بـه ترتیـب داراي بیشـترین و کمتـرین ارتفـاع      ،مترسانتی

در مورد رقم پاکوتـاه سـاري نیـز    ). 1جدول (بوته بودند
نتایج نشان داد که الگوي کاشـت سـه ریفـه بـا میـانگین      

ــانتی2/59 ــا میــانگین     س ــالص ب ــر و کشــت خ 5/41مت
متر به ترتیـب بیشـترین و کمتـرین ارتفـاع بوتـه را      سانتی

Redfearnet)ردفیـارن و همکـاران   ). 2جـدول  (داشـتند 

al.,1999)   ــه ســویا در ــاع بوت ــزایش ارتف ــان داشــتند اف بی
کشت مخلوط با سورگوم به دلیل سـایه انـدازي توسـط    

. اســتهــاهش طــول میــانگرافــزایاثــرگیــاه بلنــدتر و در 
,.Foroutanpouret al)پـور و همکـاران   فـروتن  و (1998

نیــز رقابــت بــراي نــور در (Nakaseko, 1988)ناکــازکو 
کشت مخلوط را عامل افـزایش ارتفـاع پوشـش گیـاهی     

ردیفکاشترسد با افزایش سویا دانستند، به نظر می

bE
bY

aE
aY

b /aA 

LER
aL

aP  aP1bP 

bbY
bY

aaY
aY

LER 
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در الگوهاي مختلف کشت مخلوط032کرد سویا رقم مقایسه میانگین عملکرد دانه و اجزاي عمل-1جدول 
Table 1. Mean comparison of yield and yield components of soybean (cv.032) in different intercropping planting patterns

عملکرد دانه
Grain yield

(kg.ha-1)
وزن صد دانه

100 Grain weight (g)
تعداد دانه در بوته
Grain. plant-1

تعداد غالف در یک سوم پایینی ساقه اصلی
No. pod in the one 3rd
bottom of main stem

تعداد غالف در یک سوم میانی ساقه اصلی
No. pod in the one

3rd mid of main stem

تعداد غالف در یک سوم فوقانی ساقه اصلی
No. pod in the one 3rd upper

of main stem
در بوتهفتعداد غال

Pod .plant-1
ارتفاع بوته

Plant height (cm)
الگوي کاشت

Planting pattern

5040.3 a16.5a101.5c10.6a14.5c27.1c52.2c86.1a
032کشت خالص رقم 

Pure stand (cv. 032)
3853.1 b16.2a214.2a15.4a33.3a59.1a107.9a62.5c1:1
3444.8 c15.8a186.0ab13.7a27.5ab57.1ab98.4ab78.1b2:2
2858.8 d15.9a160.5b11.8a23.1b45.1b79.9b84.4ab3:3

داري ندارنددار در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیبر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی،هایی که داراي حروف مشترك هستنددر هر ستون میانگین
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test

مقایسه میانگین عملکرد دانه و اجزاي عملکرد سویا رقم ساري در الگوهاي مختلف کشت مخلوط-2جدول 
Table 2. Mean comparison of yield and yield components of soybean (cv. Sari) in different intercropping planting patterns

عملکرد دانه
Grain yield

(kg.ha-1)

وزن صد دانه
100 Grain weight

(g)
تعداد دانه در بوته
Grain.plant-1

تعداد غالف در یک سوم پایینی ساقه اصلی
No. pod in the one

3rd bottom of main stem

انی ساقه اصلیتعداد غالف در یک سوم می
No. pod in the one

3rd mid of main stem

تعداد غالف در یک سوم فوقانی ساقه اصلی
No. pod in the one

3rd upper of main stem
در بوتهتعداد غالف

Pod.plant-1

ارتفاع بوته
Plant height (cm)

الگوي کاشت
Planting pattern

5019.3a16.1a116.0a14.9a36.1a19.6c70.7b41.5b
کشت خالص رقم ساري

Pure stand (var. Sari)
3160.2b15.0a185.0a17.0a40.8a43.3a101.2a46.1b1:1
3005.3b15.8a175.0ab15.4a43.0a45.0a103.5a55.4a2:2
2705.1b15.0a146.0b17.1a33.0a33.3b83.5ab59.2a3:3

داري ندارنددار در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیکه داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیهاییدر هر ستون میانگین
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test
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بــراي نــور در پوشــش گیــاهی ، رقابــت 032رقــم پابلنــد 
ــه اســت و ایــن   حاصــل از کشــت مخلــوط افــزایش یافت
موضــوع ســبب افــزایش ارتفــاع رقــم پاکوتــاه ســاري و  
افزایش بیشتر ارتفـاع آن در الگـوي کاشـت سـه ردیفـه      

نیـز در الگـوي   032ارتفاع بوتـه رقـم پابلنـد    . شده است
کاشــت ســه ردیفــه در مقایســه بــا کشــت خــالص آن از 

که با توجـه  ) 1جدول(اري برخوردار نبود دتفاوت معنی
، کاهش رقابـت بـراي دریافـت    032به ارتفاع بیشتر رقم 

نور در پوشش گیاهی حاصل از کشـت مخلـوط بـدیهی    
در مجموع ایجاد پوشش گیاهی مناسـب  . رسدبه نظر می

نقش مهمی در تعیین ارتفاع بوتـه داشـته و افـزایش و یـا     
رقابــت بــراي کــاهش نســبت نــور قرمــز بــه قرمــز دور و

تواند منجر به افزایش و یا کاهش ارتفاع دریافت نور می
ــردد  ــه گـ ;Nakaseko, 1988; Board, 2001(بوتـ

Caliskanet al.,2007( . رضایی و تاجبخش)Rezaie and

Tajbakhsh, 2002(   نیز افزایش ارتفاع بوته ارقـام سـویا را
هــاي کاشــت رقــم پابلنــد، در بــا افــزایش تعــداد ردیــف

بـه طـور کلـی    . اي کشت مخلوط گزارش نمودندالگوه
هـاي مختلـف، بـا توجـه بـه وجـود       کشت مخلوط گونـه 

توانـد از طریـق جـذب    اختالفاتی نظیر ارتفـاع بوتـه، مـی   
بیشتر تابش خورشـیدي موجـب افـزایش عملکـرد شـود      

)Summarno and Fehr, 1980( .   بسـیاري از پژوهشـگران
زاي مخلـوط  ها را به اختالف ارتفاع اجـ موفقیت مخلوط

Summarno and Fehr, 1980; Rezaie(انـد  نسـبت داده 

and Tajbakhsh, 2002; Biabaniet al., 2008(.
هـاي  نتایج این آزمایش نشان داد که الگـوي ردیـف  

داري بر تعداد غالف در بوته ارقام سویا کاشت اثر معنی
ــام . داشــتند ــک  032ارق و ســاري در الگــوي کاشــت ی

5/103و 9/107ه ترتیب بـا میـانگین   ردیفه و دو ردیفه ب
بیشــترین تعــداد غــالف در بوتــه را بــه خــود اختصــاص  

هـاي کشـت مخلـوط رقـم     هر چند الگوي ردیف. دادند
داري بـا یکـدیگر نداشـتند    پاکوتاه ساري تفـاوت معنـی  

کشت خـالص هـر یـک از ارقـام نیـز داراي      ). 2جدول (
بـه  بـر طبـق نتـایج   . کمترین تعداد غالف در بوتـه بودنـد  

که گیـاه سـویا   دست آمده توسط سایر محققان، هنگامی
از زیر سایه خارج شود و یا به عبارت دیگـر جـذب نـور    
توسط پوشش گیاهی افزایش یابد، تولید غالف افـزایش  

Ephrathet al.,1993; Redfearnet(یابـد  داري مـی معنـی 

al., 1999; Egli and Bruening, 2005(.    بنـابراین بـه نظـر
که کمتر بودن ارتفاع پوشش گیاهی در الگـوي  رسد می

کاشــت یــک و دو ردیفــه بــا افــزایش تعــداد غــالف در 
عـالوه بـر ایـن    . الگوهاي کاشـت مـذکور مـرتبط باشـد    

وجود فضاي کافی در الگـوي کاشـت یـک ردیفـه نیـز      
هـا  تواند عامل مهمـی در افـزایش تعـداد کـل غـالف     می

ی، بسـته  هـاي فرعـ  به طور کلی توسعه بیشتر شـاخه . باشد
تر پوشش گیاهی و افزایش جذب نور، باعث شدن سریع

;Ikeda, 1992(شـود  هاي سویا مـی افزایش تعداد غالف

Board, 2001 .(      این نتـایج در مـورد الگـوي کاشـت سـه
ردیفــه و کشــت خــالص ارقــام نیــز کــه داراي بیشــترین  

رین تعـداد غـالف بودنـد نیـز صـدق      ارتفاع بوته و کمتـ 
رسد که ایجاد پوشش گیاهی مطلوب به نظر می. کندمی

و استفاده بهینه از فضاي ایجاد شده به خصوص در مورد 
در الگـوي کاشـت یـک ردیفـه، باعـث      032رقم پابلنـد  

هاي فرعی و افزایش نفوذ بیشتر نور، افزایش تعداد شاخه
.ها شده استتعداد غالف

با تقسیم ساقه اصلی به سه قسـمت مسـاوي مشـخص    
هاي مختلف کاشت بـه ترتیـب   دیفگردید که الگوي ر

هاي فوقانی و ها در قسمتداري بر تعداد غالفاثر معنی
هـاي  و تعـداد غـالف  032میانی ساقه اصلی رقـم پابلنـد   

رسـد کـه   بـه نظـر مـی   . فوقانی رقم پاکوتـاه ساریداشـتند  
افزایش ارتفاع بوته ارقام در کشت مخلوط، عامل اصلی 

ت انتهـایی و میـانی   داري تعداد غالف در قسمعدم معنی
با توجه به اینکـه در  . ساقه اصلی رقم پاکوتاه ساري باشد

یک سوم میانی ساقه اصلی، تنها تعداد غالف رقم پابلنـد  
دار هاي کشت مخلـوط معنـی  در بین الگوي ردیف032
رسـد کـه رقـم مـذکور سـهم      ، به نظر مـی )1جدول(شد 

در بیشتري در افزایش تعداد غالف نسبت به رقم ساري، 
قسمت میانی پوشش گیـاهی حاصـل از کشـت مخلـوط     
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032در حالی که بیشترین تعداد غالف رقم . داشته است
در قسمت میانی ساقه اصلی به ترتیب، مربوط به الگـوي  

ــه   ــک ردیف ــت ی ــه ) 3/33(کاش ــود ) 5/27(و دو ردیف ب
). 3جدول(

در قسمت یک سـوم فوقـانی سـاقه اصـلی نیـز تمـام       
وط ارقـام، در تولیـد غـالف    الگوهاي ردیفی کشت مخل

در این بخش، برتر از کشـت خـالص هـر یـک از ارقـام      
و ساري بـه ترتیـب در الگـوي کاشـت     032ارقام . بودند

یک ردیفه و دو ردیفه داراي بیشترین تعـداد غـالف در   
هـر چنـد الگـوي کاشـت یـک و دو      . این بخـش بودنـد  

داري ردیفه ارقام مورد مطالعه از این نظـر تفـاوت معنـی   
توانـد بـه دلیـل    این موضوع نیـز مـی  . ا یکدیگر نداشتندب

هاي کشـت  ایجاد پوشش گیاهی مواج در الگوي ردیف
هــا در مخلــوط باشــد کــه باعــث افــزایش توزیــع غــالف

بـا  . قسمت یک سوم فوقانی ساقه اصـلی گردیـده اسـت   
توجه به اینکه هر دو رقم مورد بررسی در ایـن آزمـایش   

ف در این بخـش داشـتند، بـه    داري بر تعداد غالاثر معنی
رســد کــه وجــود فضــاي مناســب در الگوهــاي نظــر مــی

مختلف کشت مخلـوط، سـبب اسـتفاده بهینـه از عوامـل      
محیطــی و در نتیجــه افــزایش تعــداد غــالف ارقــام شــده 

تـوان اذعـان داشـت کـه توزیـع      بدین ترتیـب مـی  . است
هـــاي مختلـــف ســـاقههـــا در قســـمتمناســـب غـــالف

ــ  هــا در زایش تعــداد غــالفاصــلی، نقــش مهمــی در اف
ــف    ــوي ردیـ ــل از الگـ ــاهی حاصـ ــش گیـ ــايپوشـ هـ

مختلــف کشــت مخلــوط داشــته اســت کــه در ایــن     
ــاهی    ــش گیـ ــانی پوشـ ــوم فوقـ ــک سـ ــش یـ ــین نقـ بـ
بــه دلیــل افــزایش بیشــتر تعــداد غــالف، غیــر قابــل      

سایر محققان نیز اثر آرایـش کاشـت   . چشم پوشی است
ــد      ــزارش نمودن ــویا را گ ــالف س ــداد غ ــزایش تع ــر اف ب

)Kokubun and Watanabe, 1982; Miura et al., 1987.(
تعداد کل دانه در غالف ارقام سویا نیـز تحـت تـاثیر    

الگـوي  . هاي مختلف کاشت قرار گرفـت الگوي ردیف
ري بــه ترتیــب بــا و ســا032کاشــت یــک ردیفــه ارقــام 

داراي بیشترین تعداد دانه در بوته 185و 2/214میانگین 

نیـز متعلـق بـه کشـت     بوتـه کمترین تعداد دانه در . بودند
در ). 2و1هــايجــدول(خــالص هــر یــک از ارقــام بــود 

هاي کشت مخلوط در مقایسـه بـا   مجموع الگوي ردیف
کشت خالص هر یک از ارقام، بـه دلیـل ایجـاد سـاختار     

گیاهی مواج در تولید تعداد غـالف و در نهایـت   پوشش 
در ایـن بـین الگـوي کاشـت     . تعداد دانه برتر بوده اسـت 

یک ردیفه به دلیل کاهش رقابت بین ارقام و نفوذ بیشـتر  
نور به درون پوشـش گیـاهی، در تولیـد تعـداد غـالف و      
. دانه در مقایسه با سایر الگوهاي کاشت برتر بـوده اسـت  

هـاي مختلـف   با بررسـی آرایـش  (Ikeda, 1992)آیکیدا 
ــه و    ــه در بوت ــداد دان ــین تع ــت ب کاشــت، همبســتگی مثب

وي دلیل این موضـوع را  . عملکرد سویا را گزارش نمود
ها و در تر برگهاي فرعی، توسعه سریعبه افزایش شاخه

.نتیجه استفاده بیشتر از نور خورشید نسبت داد
بـر  داري هاي مختلف کاشت اثر معنیالگوي ردیف

وزن صد دانه ارقام سویا نداشتند، هر چند کشت خالص 
هــر یــک از ارقــام در مقایســه بــا کشــت مخلــوط داراي 

تواند به علـت کمتـر   این موضوع می. برتري نسبی بودند
بودن تعـداد غـالف و در نهایـت تعـداد دانـه در کشـت       

نتـایج تحقیقـات سـایر    . خـالص هـر یـک از ارقـام باشـد     
ایـش کاشـت بـر خـالف تعـداد      محققان نیز نشان داد آر

داري بــر وزن صــد دانــه ارقــام ســویا غــالف، اثــر معنــی
Kokubun and Watanabe, 1982; Miura(نداشـت   et

al.,1987; Ikeda, 1992.(
ــت    ــویا تح ــام س ــه ارق ــرد دان ــان داد عملک ــایج نش نت

. هاي مختلـف کاشـت قـرار گرفـت    تاثیر الگوي ردیف
خالص هر یک از بیشترین عملکرد دانه مربوط به کشت 

در بین الگوهاي مختلف کشت مخلـوط  . ارقام سویا بود
نیز، بیشترین عملکرد دانه از الگوي کاشت یـک ردیفـه   

هر چند عملکرد دانه رقم پاکوتاه ساري در . بدست آمد
دار نبــود بــین الگوهــاي مختلــف کشــت مخلــوط معنــی 

با توجه به وجود همبستگی مثبت و معنی دار ). 2جدول(
ت تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوتـه بـا   بین صفا

، بـدیهی  )4و 3هـاي  جـدول (عملکرد دانـه ارقـام سـویا    
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است که الگوي کاشت یـک ردیفـه بـا تعـداد غـالف و      
ــاالتري را در   ــزان عملکـــرد بـ ــتر، میـ ــه بیشـ تعـــداد دانـ

تعــداد . مقایســه بــا ســایر الگوهــاي کاشــت داشــته باشــد
گذارترین جزء عملکرد ترین و تأثیرغالف در بوته مهم

Guffyet al.,1991; Mathew(باشـد  در سـویا مـی   et al.,

2000; Truong et al., ــز،   ). 2005 ــان نی ــایر محقق س
ــت    ــش کاشـ ــین آرایـ ــک بـ ــه نزدیـ ــود رابطـ ــه وجـ بـ
ــد     ــاره کردنــــ ــه اشــــ ــرد دانــــ ــاه و عملکــــ گیــــ

)Kokubun and Watanabe, 1982; Miura et al., 1987 .(
ــین   ــري زمــــ ــبت برابــــ ــه(LER)نســــ در کلیــــ

و ) 7جـدول  (الگوهاي کشت مخلوط باالتر از یک بود 
ایــن موضــوع نشــان دهنــده برتــري کشــت مخلــوط     

ــود     ــا ب ــالص آنه ــت خ ــه کش ــبت ب ــام نس ــوي . ارق الگ
ــترین   ــه داراي بیشـ ــک ردیفـ ــت یـ ــینLERکاشـ در بـ

نتــــایج). 39/1(الگوهــــاي مختلــــف کاشــــت بــــود 
نشــان داد کــه الگــوي کاشـــت یــک ردیفــه ســـبب     

درصـد در مقایسـه  39ش عملکرد سـویا بـه میـزان    افزای
ــد  ــالص آن شـ ــا کشـــت خـ ــزان . بـ ــرین میـ LERکمتـ

نیز از الگوي کاشت سه ردیفه بـه  ) 10/1(کشت مخلوط 
).7جدول (دست آمد 

در الگوهاي مختلف کشت مخلوط032تجزیه همبستگی عملکرد دانه و اجزاي عملکرد سویا رقم -3جدول 
Table 3. Correlation analysis of yield and yield components of soybean (cv. 032) in different intercropping

planting patterns
عملکرد دانه

Grain yield
وزن صد دانه

100 Grain weight
تعداد دانه در بوته
Grain.plant-1

تعداد غالف در بوته
Pod.plant-1

صفات گیاهی
Plant characteristics

1
تعداد غالف در بوته

Pod.plant-1

10.90**
تعداد دانه در بوته
Grain.plant-1

1- 0.36ns- 0.42nsوزن صد دانه
100 Grain weight

1- 0.35ns0.72**0.83**
عملکرد دانه

Grain yield
ns:دار                    یر معنیغns: Not significant
Significant at 1% probability level :**درصدح احتمال یکمعنی در سط:**

اي عملکرد سویا رقم ساري در الگوهاي مختلف کشت مخلوطتجزیه همبستگی عملکرد و اجز-4جدول 
Table 4. Correlation analysis of yield and yield components of soybean (cv. Sari) in different intercropping

planting patterns

عملکرد دانه
Grain yield

وزن صد دانه
100 Grain weight

تعداد دانه در 
بوته

Grain.plant-1
تعداد غالف در بوته

Pod.plant-1
صفات گیاهی

Plant characteristics

1
تعداد غالف در بوته

Pod.plant-1

10.86**
تعداد دانه در بوته
Grain.plant-1

1- 0.28ns- 0.25nsوزن صد دانه
100 Grain weight

1- 0.28ns0.64**0.69**
عملکرد دانه

Grain yield
ns:دار                   غیر معنیns: Not significant
Significant at 1% probability level :**درصدح احتمال یکمعنی در سط:**
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اجزاي مخلوط نیز نشان داد کـه در هـر   LERارزیابی
ــت       ــه حال ــبت ب ــویا نس ــام س ــت، ارق ــب کاش ــه ترکی س

ایـن  ). 5جـدول  (تک کشـتی افـزایش عملکـرد داشـتند     
هر سه ترکیـب کشـت،   50:50موضوع با توجه به نسبت 

اسـتنتاج  قابل5/0جزئی هر رقم با LERاز طریق مقایسه 
در هـر  032جزئی رقـم پابلنـد   LERبر این اساس . است

ترکیب کشت بیشتر از رقم پاکوتـاه سـاري بـود ولـی بـا      
افـزایش تعـداد خطـوط    (تر شدن نوارهاي کشت عریض

ایـن موضـوع   . این برتري کـاهش یافـت  ) کشت هر رقم
اي می تواند به دلیل افزایش رقابـت نـوري درون واریتـه   

قـرار گـرفتن گیاهـان رقـم پابلنـد در      در هنگام 032رقم 
بـه همـین دلیـل هـر دو رقـم در الگـوي       . کنار هـم باشـد  

کشت یک ردیفه به دلیل نفوذ بهتـر نـور داري بـاالترین    
LERدر این الگو، . جزئی بودندLER   جزئی رقـم پابلنـد

بیشـتر از مقـدار   13/0جزئی رقـم پاکوتـاه   LERو 26/0
ایـن  . بود) درصد50(مورد انتظار بر اساس نسبت کشت 

مقادیر افزایش براي رقم پابلند در الگوهاي کشـت دو و  
و براي رقم پاکوتاه بـه  06/0و 18/0سه ردیفه به ترتیب 

). 5جدول (بود 03/0و 09/0ترتیب 
که رقم پاکوتاه نشان دادارزیابی شاخص غالبیت نیز 

، بودساري در بین الگوهاي مختلف کاشت رقم مغلوب 
لگوي کاشـت سـه ردیفـه ایـن مغلوبیـت بـه       هر چند در ا

ــه نظــر ). 5جــدول (افــتشــدت کــاهش ی در مجمــوع ب
هـاي کاشـت، رقـم    رسد که با افزایش تعـداد ردیـف  می

و رقـم پاکوتـاه سـاري بـه صـورت متنـاوب،       032پابلند 
اي برابـر شـد،   اي با رقابت برون گونهرقابت درون گونه

ــال دار  ــابراین احتم ــداد م  بن ــزایش تع ــا اف ــه ب ــاوي د ک س
هاي کاشت و یا تغییـر سیسـتم کشـت مخلـوط از     ردیف

ــد    ــاهش یابـ ــرد کـ ــواري عملکـ ــه نـ ــی بـ . روش ردیفـ
نیـز  ) Dolijanovicet al.,2007(دولیجانوویچ و همکاران 

برتري عملکرد کشت مخلـوط ردیفـی را در مقایسـه بـا     
آنها دلیل ایـن موضـوع را   . کشت نواري گزارش کردند

کشت مخلوط نـواري،  اي درافزایش رقابت درون گونه
و نفــوذ بیشــتر نــور بــه درون پوشــش گیــاهی حاصــل از 

ــد  ــوان کردن ــین درصــد . کشــت مخلــوط ردیفــی عن تعی
55کـه  نشـان داد عملکرد هر جزء در کشت مخلوط نیز 

درصد عملکرد در الگوي کاشت یک ردیفه مربـوط بـه   
سهم این رقم در الگـوي  ). 5جدول (بود032رقم پابلند 

درصد بـود  51و 53دیفه نیز به ترتیب کاشت دو و سه ر
از آنجــا کــه عملکــرد رقــم ســاري در بــین ). 5جــدول (

ــوط تفــاوت  الگــوي ردیــف هــاي مختلــف کشــت مخل
رسـد کـه سـهم    ، به نظر می)2جدول(داري نداشت معنی
در افــزایش عملکــرد بــین الگوهــاي مختلــف 032رقــم 

مقایسه میزان عملکرد ارقـام در  . کاشت بیشتر بوده است
لگوهاي کشت مخلوط با عملکرد مورد انتظار هر یـک  ا

ــدي  ــز، تایی ــا نی ــود    از آنه ــده ب ــت آم ــه دس ــایج ب ــر نت ب
و ســاري در الگــوي  032رقــم ). 7و 6هــاي جــدول(

بــه (کاشــت یــک ردیفــه بیشــترین افــزایش عملکــرد را  
در مقایســه بــا ســایر الگوهــاي    ) 9/25و 8/52ترتیــب 

عملکرد رقم افزایش). 7و 6هاي جدول(کاشت داشتند 
ر مقایسـه  هاي کاشت ددر بین تمامی الگوي ردیف032

ــتر بـــــــــود  ــاري بیشـــــــ ــا رقـــــــــم ســـــــ .بـــــــ

در تیمارهاي الگوي کاشت) و ساري032(مقایسه میانگین کارایی کشت مخلوط دو رقم سویا -5جدول 
Table 5. Mean comparison of intercropping efficiency indices of soybean cultivars (032/Sari) in planting

pattern treatments
)032/ساري(غالبیت 

Aggressivity
)032/Sari(

عملکرد نسبی
رقم ساري

P (cv. Sari)

عملکرد نسبی 
032رقم 

P (cv. 032)
نسبت برابري زمین

LER

نسبت برابري زمین
جزئی رقم ساري
Li (cv. Sari)

نسبت برابري زمین
032جزئی رقم 

Li (cv. 032)
الگوي کاشت

Planting pattern
0.270.450.551.390.630.761:1
0.170.460.531.270.590.682:2
0.050.490.511.100.540.563:3
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در تیمارهاي کشت مخلوط032عملکرد واقعی و مورد انتظار سویا رقم -6جدول 
Table 6. Actual and expected yield of soybean (cv. 032) in intercropping planting pattern treatments

میزان افزایش یا کاهش عملکرد
Increase/Decrease (%)

عملکرد واقعی
Actual yield

عملکرد مورد انتظار
Expected yield

الگوي کاشت
Planting pattern

+52.83853.12520.11:1
+36.63444.82520.12:2
+13.42858.82520.13:3

عملکرد واقعی و مورد انتظار سویا رقم ساري در تیمارهاي کشت مخلوط -7جدول 
Table 7. Actual and expected yield of soybean (cv. Sari) in intercropping planting pattern treatments

عملکردمیزان افزایش یا کاهش
Increase/Decrease (%)

عملکرد واقعی
Actual yield

عملکرد مورد انتظار
Expected yield

الگوي کاشت
Planting pattern

+25.93160.22509.61:1
+19.73005.32509.62:2

+7.72705.12509.63:3

ــد     ــه درصـ ــه ردیفـ ــت سـ ــوي کاشـ ــه در الگـ طوریکـ
ري نسـبت بـه عملکـرد    و سـا 032میـزان عملکـرد رقـم    
عـالوه بـر   . درصد بود7/7و 4/13مورد انتظار به ترتیب 

نسبت به رقم سـاري، بـه   032ارتفاع و غالبیت بیشتر رقم 
ــی ــر م ــاهی  نظ ــش گی ــاختار پوش ــرات س ــه تغیی ــد ک رس

هـــا درحاصـــل از کشـــت مخلـــوط و توزیـــع غـــالف
هــاي مختلــف آن نیــز ســهم قابــل تــوجهی     قســمت

رقـــام ســـویا در الگوهــــاي  در تغییـــرات عملکـــرد ا  
ــرد  ــري عملکــ ــه برتــ ــت و در نتیجــ مختلــــف کاشــ
ــه تــک کشــتی داشــته اســت   .کشــت مخلــوط نســبت ب

نتایج آزمایش حاضر نشـان داد کـه در الگـوي کاشـت     

یـــک ردیفـــه بـــا افـــزایش جـــذب نـــور، کـــاهش      
رقابت و افزایش تعداد غـالف بـه خصـوص در قسـمت     

درصـد  39میانی و فوقانی پوشـش گیـاهی، عملکـرد تـا     
.افزایش یافت

سپاسگزاري
از کلیـــه مـــدیران و کارکنـــان ایســـتگاه تحقیقـــات 

شـهر بـه ویـژه    کشاورزي استان مازندران، شهرستان قائم
ــدس غالمحســین عــرب و حســین روحــانی کــه در    مهن
اجراي این طرح نهایـت همکـاري را داشـتند، صـمیمانه     

.گرددتشکر می
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Evaluation of grain yield and yield components in intercropping of dwarf and
tall cultivars of soybean (Glycine max L.)

Namdari, M.1 and S. Mahmoodi2

ABSTRACT
Namdari, M. and S. Mahmoodi. 2013. Evaluation of grain yield and yield components in intercropping of dwarf and tall

cultivars of soybean (Glycine max L.).Iranian Journal of Crop Sciences. 15(1): 1-11. (In Persian).

To evaluate agronomic performance of two soybean cultivars in different planting patterns a field experiment

was conducted with complete randomized block design with four replications at Agricultural Research Station of

Qaemshahr in Mazandran province in 2008. Two cultivars (032; Nekador and Sari) in 50:50 planting ratio were

row intercropped in different planting patterns including; one, two and three rows of each cultivar. Different

intercropped planting patterns showed significant effect on grain yield and yield components. However planting

patterns did not have significant effect on100 grain weight. Results indicated that the highest canopy height and

pod number per plant were obtained from three and one row planting patterns, respectively. Calculation of LER

revealed that the maximum intercropping efficiency (LER= 1.39) in one row planting pattern was higher than the

sole crop stand. The evaluation of pod distribution in different part of main stem showed that higher grain yield

of intercropped planting patterns was due to greater number of pods in upper part of the canopy. Comparison of

actual: expected grain yield ratio indicated that the higher grain yield (%) in different planting patterns was

obtained from 032 variety. In conclusion, the higher aggressivity of 032 over Sari was the main reason for its

higher grain yield in different intercropped planting patterns.

Keywords: Aggressivity, LER, Planting pattern, Pod distribution and Soybean.
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