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چکیده
بهمنظور بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی بر عملکرد ،کارایی مصرف و جذب نور گلرنگ و نخود ،آزمایشی در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار و  9تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم در سال زراعی -1399
 1398اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل :کشت خالص :گلرنگ ( 25بوته در متر مربع) ،نخود ( 25بوته در متر مربع) ،کشت
مخلوط جایگزینی 70%( :گلرنگ %30 ،نخود) %50( ،گلرنگ %50 ،نخود) 30%( ،گلرنگ %70 ،نخود) و کشت مخلوط افزایشی:
( %100گلرنگ  %30 +نخود) 100%( ،گلرنگ  %50+نخود) 100%( ،نخود  %30+گلرنگ) و ( 100%نخود  %50+گلرنگ) بود .نتایج
نشان داد بیشترین عملکرد دانه ( 190کیلوگرم در هکتار) و زیستی ( 1070کیلوگرم در هکتار) گلرنگ در سری افزایشی %100
گلرنگ %30 +نخود مشاهده شد .بیشترین ( )1/47و کمترین ( )0/86نسبت برابری زمین به ترتیب در سریهای افزایشی %30
گلرنگ %100 +نخود و جایگزینی  %70گلرنگ  %30 +نخود حاصل گردید .حداکثر شاخص سطح برگ در گلرنگ و نخود به
ترتیب  60و  80روز پس از کشت مشاهده شد .بیشترین مقدار کارایی مصرف نور گلرنگ و نخود به ترتیب در تیمارهای افزایشی
 %100گلرنگ %30 +نخود و جایگزینی %50گلرنگ %50 +نخود حاصل شد .باالترین میزان تشعشع جذبشده ( 603مگا ژول بر
متر مربع) در الگوی افزایشی  %100گلرنگ %50 +نخود بود .الگوی کشت مخلوط نخود و گلرنگ باعث بهبود میزان جذب تشعشع
و کارایی مصرف نور در این گیاهان گردید که نتیجه آن بیشتر شدن عملکرد کل در واحد سطح و باال رفتن میزان  LERبود.
کلیدواژگان :اجزای عملکرد ،الگوی کشت ،شاخص سطح برگ ،کشت پاییزه ،نسبت برابری زمین

* ایمیل نویسنده مسئولyaseralizade5@gmail.com :

تولید و ژنتیک گیاهی ،جلد  ،3شماره 1401 ،1

مقدمه
کشاورزی پایدار تلفیقی از دانش و مدیریت است که میتواند
در بلندمدت از نظر بیولوژیکی ،زیستمحیطی و اقتصادی
ارزش افزودهی مطلوبی به همراه داشته باشد ( Strydhorst
 .)et al., 2008کشت مخلوط یکی از راهکارهای حرکت به
سوی کشاورزی پایدار میباشد که ضمن افزایش تنوع
اکولوژیکی و اقتصادی ،موجب افزایش عملکرد ،استفاده
کاراتر از منابع موجود مانند زمین ،آب ،عناصر غذایی،
کاهش مشکالت آفات و بیماریها ،افزایش ثبات بومنظامها
و برتری اقتصادی میشود (.)Neamatollahi et al., 2013
حبوبات میتوانند به کمک همزیستی با گونههایی از
ریزوبیوم ،نیتروژن اتمسفری را در گرههای ریشهی خود
تثبیت و قسمت اعظم نیتروژن مورد نیاز خود را تأمین کنند
(  .)Pouramir et al., 2010دانههای روغنی بعد از غالت
دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل میدهند و دارای
اسیدهای چرب و پروتئین میباشند ( .)FAO, 2010کشت
مخلوط گیاهان روغنی با حبوبات میتواند کارایی استفاده
از منابع را در مقایسه با کشت خالص افزایش داده و منجر
به بهبود عملکرد شود (Sarkar et al., Tiwari et al., 1992
; .)Sing et al., 2010; 2000در بررسی کشت مخلوط نخود
و گلرنگ مشاهده شد که کشت مخلوط باعث افزایش
عملکرد دانه در هر دو گیاه شده و کارایی استفاده از منابع
را نیز افزایش داد ( .)Zafarnieh, 2015در آزمایش دیگری
گزارش شد که تولید کمی و کیفی گیاه سیاهدانه در شرایط
کشت مخلوط با نخود برتری معنیداری نسبت به کشت
خالص داشت (.)Rezaei Chianeh and QoliNejad, 2014
نتایج بهدستآمده در بررسی کشت مخلوط نخود و گلرنگ
نشان داد که بیشترین عملکرد و نسبت برابری زمین در بین
نسبتهای مختلف کشت ،مربوط به نسبت کاشت50:50
بود ( .)Sarkar et al., 2000تحقیقات نشان میدهد که
برتری زراعت مخلوط به دلیل استفادهی بهینه از منابع
موجود میباشد و تفاوت اجزای مخلوط در استفاده از منابع
موجب باال رفتن کارایی استفاده از منابع میگردد
(  .)Mazaheri, 1988بهطور کلی ،حضور چند گیاه در کشت
مخلوط نسبت به یک گیاه در کشت خالص میتواند در
صورت انتخاب درست گیاهان ،میزان جذب نور را از نظر
زمانی و مکانی افزایش داده و بهرهوری باالتری از منابع نوری
را به همراه داشته باشد (.)Keating and Carberry, 1993
در شرایط مطلوب زراعی که هیچ عامل محدودکنندهی



دیگری وجود ندارد ،بین وزن خشک تولیدی با میزان نور
جذبشده ،بهویژه تابش فعال فتوسنتزی جذبشده یک
رابطهی خطی وجود داشته و شیب رگرسیون خطی بین
جذب تابش جمعی و زیستتوده تولیدی گیاه ،کارایی
مصرف نور را تعیین میکند ( .)Tsubo et al., 2001کارایی
مصرف نور و میزان جذب تشعشع در کشت مخلوط
سریهای افزایشی کنجد و نخود بیشتر از تککشتی این
گیاهان گزارش شد ( .)Pouramir et al., 2016همچنین در
آزمایش دیگری کارایی مصرف نور ذرت و لوبیا در
سیستمهای کشت مخلوط در مقایسه با تککشتی دو گونه
بیشتر به دست آمد که بیانگر استفاده بهینه از منبع نوری
در کشت مخلوط بود ( .)Mansouri et al., 2102در یک
بررسی  20ساله از تحقیقات مختلف کشت مخلوط ،گزارش
شد که بیشتر مطالعات در بخش کشت مخلوط صرفاً بر
عملکرد متمرکز بوده و فواید اکولوژیکی این نوع کشتها
چندان مورد توجه قرار نگرفته است .به نظر میرسد بررسی
کارکردهای اکولوژیکی کشت مخلوط برای توسعه نظامهای
تولید پایدار بسیار راهگشا باشد (.)Conolly et al., 2001
نتایج بیشتر آزمایشها نشان میدهد که مزیت اصلی کشت
مخلوط که با شاخصهای مختلفی مانند نسبت برابری زمین
نشان داده میشود ،بهبود کارایی مصرف نور ،نیتروژن و آب
میباشد ( ;Gao et al., 2009, Alizadeh et al., 2009
 .)Alizadeh et al., 2012برخی از بررسیها نشان میدهد
که افزایش عملکرد در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص
در نتیجهی افزایش میزان جذب تشعشع و کارایی استفاده
از آن حاصل میگردد ( .)Tsubo et al., 2005از آنجا که
رابطهای مستقیم بین میزان افزایش مادهخشک و کارایی
مصرف نور وجود دارد ،بنابراین یکی از راهکارهای افزایش
تولید ،باال بردن کارایی استفاده از نور میباشد ( Awal et
 .)al., 2006به عبارتی افزایش میزان جذب نور از کل نور
رسیده به سطح کانوپی و استفادهی بهینهتر از نور
جذبشده ،افزایش عملکرد گیاهان را به دنبال دارد و کشت
مخلوط شاید یک راهکار مناسب برای این فرآیند باشد
( .)Tsubo et al., 2001نخود بعد از نخودفرنگی و لوبیا،
سومین لگوم مهم جهان میباشد ( .)FAO, 2010این گیاه
به دلیل خصوصیاتی مانند توانایی تثبیت نیتروژن،
ریشهدهی عمیق و استفادهی مؤثر از نزوالت جوی نقش
مهمی در ثبات تولید نظامهای زراعی ایفا میکند و عمدتاً
در مناطق خشک و نیمهخشک کشت میشود .گلرنگ یکی
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از گیاهان مهم برای کشت در مناطق خشک و نیمهخشک
میباشد .این گیاه بومی ایران بوده و دارای خصوصیاتی مانند
مقاومت نسبتاً زیاد به تنشهای محیطی نظیر خشکی و
شوری ،استفادهی غذایی و دارویی از گلهای آن ،تولید
روغن نباتی با کیفیت باال (به دلیل بیش از  90درصد
اسیدهای چرب غیراشباع خصوصاً لینولئیک و اسید
اولئیک) از اهمیت خاصی برخوردار است ( Khajepour,
 .)2004هدف اصلی در زراعت گیاه گلرنگ ،استخراج روغن
موجود در دانه آن میباشد ،که مقدار روغن موجود در دانه
این گیاه بسته به عوامل مختلف بین  20تا  45درصد وزن
دانه گزارش شده است ( .)Rahimi et al., 2014کشت دو
گیاه گلرنگ و نخود در کشور بهطور معمول در نظامهای
کمنهاده انجام شده و در نتیجه تأمین نیازهای این گیاهان
در درون بومنظام ،قدم بزرگی در جهت استقرار نظامهای
کمنهاده و پایدار میباشد .به نظر میرسد گیاه گلرنگ با
افزایش پوشش سطح مزرعه و جذب نور میتواند برای
مدیریت جمعیت علفهای هرز مزارع نخود مفید بوده و از
طرفی گیاه نخود به دلیل تثبیت نیتروژن میتواند باعث
بهبود عملکرد در گیاه گلرنگ گردد .با توجه به مطالب
بیانشده هدف از انجام این آزمایش ،ارزیابی عملکرد و
کارایی مصرف نور و میزان جذب تشعشع در کشت مخلوط
نخود و گلرنگ بود.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی بر
عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه گلرنگ و نخود آزمایشی
در سال زراعی  1398در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه ایالم با طول جغرافیایی  46درجه و 28
دقیقه ،عرض جغرافیایی  33درجه و  37دقیقه و ارتفاع
 1174متر از سطح دریا انجام گردید .آبوهوای منطقه بر
اساس طبقهبندی اقلیمی آمبرژه معتدل و نیمهمرطوب
میباشد .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با
 3تکرار و  9تیمار اجرا گردید .تیمارهای آزمایش شامل:
کشت خالص گلرنگ ( 25بوته در مترمربع) ،کشت خالص
نخود ( 25بوته در مترمربع) ،کشت مخلوط جایگزینی (%70
گلرنگ %30 ،نخود) %50( ،گلرنگ %50 ،نخود)%30( ،
گلرنگ %70 ،نخود) و کشت مخلوط افزایشی ( %100گلرنگ
 30% +نخود) 100%( ،گلرنگ  %50+نخود) 100%( ،نخود
 30% +گلرنگ) و ( 100%نخود  %50 +گلرنگ) بودند .بذر

گلرنگ رقم صفه از شرکت پاکان بذر اصفهان و بذر نخود
رقم منصور از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی ایالم تهیه گردید .فاصله بین ردیفها  50سانتیمتر
و فاصله بوتهها روی ردیف  8سانتیمتر بود که تراکم 25
بوته در مترمربع حاصل شد .عمق کاشت برای گلرنگ و
نخود  5سانتیمتر لحاظ گردید .جهت آمادهسازی زمین
ابتدا با استفاده از گاوآهن برگرداندار زمین موردنظر شخم
زده شد .سپس با استفاده از فاروئر ردیفهای کاشت به
فاصله  50سانتیمتر ایجاد گردید .ابعاد کرتهای آزمایشی
 3×3متر و هر کرت شامل  6ردیف کاشت بود .کشت دو
گیاه در تاریخ  28و  29آبان سال  1398به روش دستی و
بهصورت کپهای انجام شد و در مرحله  6-4برگی گیاهان
عملیات تنک برای رسیدن به تراکم نهایی انجام شد.
هیچگونه کودی به مزرعه داده نشده و کنترل علفهای هرز
بهصورت دستی در کل فصل رشد بر اساس نیاز انجام گرفت.
با توجه به پاییزه بودن کشت و وقوع بارندگی ،فقط یک
آبیاری بعد از کاشت برای سبز شدن در مزرعه انجام شد و
یک آبیاری نیز در بهار صورت گرفت .با توجه به اینکه کشت
مخلوط در این آزمایش بهصورت کشت مخلوط ردیفی بود،
در تیمارهای جایگزینی ،ردیفهای گیاه نخود و گلرنگ
بهصورت یکدرمیان قرار گرفت .در تیمارهای سریهای
افزایشی ،ردیفهای کشت با فاصله  25سانتیمتر در نظر
گرفته شد و گیاه دوم روی ردیفهای اضافه در بین
ردیفهای کشت ،اضافه شد .نمونهبرداری از  15روز پس از
سبز شدن تا زمان برداشت هر دو هفته یکبار به منظور
اندازهگیری سطح برگ و وزن خشک در تیمارهای مختلف
انجام شد .در مرحله برداشت پس از حذف اثر حاشیه ،از
نیمهی دستنخوردهی هر کرت آزمایشی برداشت انجام
گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه ،عملکرد دانه و عملکرد
زیستی گیاهان نخود و گلرنگ اندازهگیری شده و شاخص
برداشت گیاهان نیز بر اساس معادله  1محاسبه گردید.
برای اندازهگیری سطح برگ از دستگاه سطحبرگسنج (مدل
 )Li-corاستفاده شد و جهت اندازهگیری وزن خشک،
نمونهها در آون در دمای  70درجه سانتیگراد به مدت 72
ساعت قرار گرفتند .پس از خشک شدن نمونهها وزن آنها
توسط ترازوی دیجیتالی با دقت  0/001اندازهگیری شد.
𝑌𝐺
𝐻𝐼 = × 100
(معادله )1
𝑌𝐵
 GYو  BYبه ترتیب عملکرد دانه و زیستتوده کل برای هر
گیاه بود.
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برای گیاه نخود صفات ارتفاع بوته ،تعداد غالف در بوته،
تعداد دانه در غالف ،وزن صددانه ،عملکرد دانه ،عملکرد
بیولوژیک و شاخص برداشت ،و برای گیاه گلرنگ صفات
ارتفاع بوته ،تعداد دانه در طبق ،تعداد طبق در بوته ،وزن
هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت
اندازهگیری شد .به منظور ارزیابی سودمندی کشت مخلوط
از شاخص نسبت برابری زمین ( )LERطبق معادله زیر
استفاده شد (.)Mazaheri, 1988

𝑠𝐼:مقدار تشعشع جذبشده توسط گلرنگ
𝑐𝐼 :مقدار تشعشع جذبشده توسط نخود
𝑠𝐾 :ضریب خاموشی نور گلرنگ که Masoumipour ( 0/5
 )et al., 2016منظور شد.
𝑐𝐾 :ضریب خاموشی نور نخود که Tesfaye et al., (0/7
 )2006منظور شد.
𝑠𝐿 :شاخص سطح برگ گلرنگ
𝑐𝐿 :شاخص سطح برگ نخود

𝑖𝑌

𝑚𝑌 = 𝑌𝑅
(معادله )2
گونه دوم + RYگونه اول LER=RY
 Yiعملکرد گونه در کشت مخلوط و  Ymعملکرد گونه در
تککشتی میباشد.
برای محاسبه کارایی مصرف نور ابتدا الزم بود که مقادیر
شاخص سطح برگ روزانه و همچنین تشعشعات جذبشده
روزانه برآورد میشد .بدین منظور برآورد مقادیر  LAIروزانه
از طریق برازش معادله  3به دست آمد ( Tsubo et al.,
.)2005
(معادله )3

𝑦 = 𝑎 + b ∗ 4 ∗ (𝑒𝑥𝑝 (−(𝑥 − 𝑐)/𝑑))/
(1 + 𝑒𝑥𝑝(−(𝑥 − 𝑐)/𝑑))^2

 :aعرض از مبدأ
 :bزمان رسیدن به حداکثر LAI
 :cحداکثر LAI
 :dنقطه عطف منحنی که در آن رشد سطح برگ وارد مرحله
خطی میشود.
میزان تشعشع روزانه خورشیدی برای عرض جغرافیایی
ایالم به روش ارائهشده توسط خودریان و فانالر
( )Goudriaan and Vanlaar, 1993محاسبه گردید .نور
جذبشدهی روزانه برای هر دو گونه بر اساس معادالت زیر
محاسبه شد (.)Tsubo et al., 2005
(معادله )4
(معادله )5

) ))𝑠𝐿𝑠𝐾𝐼𝑖 = 𝐼0 (1 − 𝑒𝑥𝑝 ((−𝐾𝑐𝐿𝑐)+(−
)

) 𝑠𝐿 𝑠𝐾(

( 𝑖𝐼 = 𝑠𝐼

)) 𝑐𝐿 𝑐𝐾(((𝐾𝑠 𝐿𝑠 )+

(معادله )6
 :𝐼0مقدار تشعشع رسیده به باالی کانوپی
:I iمقدار تشعشع جذبشده در کل مخلوط

𝑠𝐼 𝐼𝑐 = 𝐼𝑖 −

تشعشع جذبشده در هر مرحله ،از حاصلضرب نور ورودی
شبیهسازیشده در درصد نور جذبشده به دست آمد .نهایتاً
مقدار کل تشعشع جذبشده بهصورت تجمعی از طریق
حاصلضرب نور ورودی شبیهسازیشده در انتگرال کسر
 PARجذبشده نسبت به زمان محاسبه گردید .کارایی
مصرف نور از طریق محاسبه شیب خط رگرسیون بین
مادهخشک (گرم بر مترمربع) و میزان تشعشع تجمعی
(مگاژول بر مترمربع) محاسبه شد ( Alizadeh et al.,
 .)2012دادههای آزمایش توسط نرمافزار )SAS (VER 9
آنالیز و مقایسه میانگین آنها به روش  LSDدر سطح
احتمال  %5انجام پذیرفت .برای رسم شکلها از نرمافزار
) Excel (VER 16استفاده گردید.
نتایج و بحث
عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ
بر اساس جدول تجزیه واریانس عملکرد دانه و زیستی گیاه
گلرنگ تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفته و بین
تیمارهای مختلف از نظر وزن هزار دانه ،شاخص برداشت،
تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق اختالف معنیداری
وجود نداشت (جدول  .)1بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک
و دانه گیاه گلرنگ در کشت مخلوط افزایشی  %100گلرنگ+
 30%نخود به ترتیب با  1070/597و  190کیلوگرم در
هکتار حاصل گردید (جدول  .)2افزایش عملکرد گیاهان
مختلف در شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگوم توسط
محققین دیگری نیز گزارش شد ( ;Alizadeh et al., 2009
 .)Pouramir et al., 2010; Pouramir et al., 2016در
کشت مخلوط نخود و گلرنگ گزارش شد که نخود در کشت
مخلوط باعث افزایش عملکرد دانه گلرنگ گردیده و
محققین دلیل افزایش عملکرد گیاه گلرنگ را تأمین
نیتروژن گلرنگ توسط نخود در کشت مخلوط بیان داشتند
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مخلوط گلرنگ و نخود ،گزارش کردند کشت مخلوط باعث
افزایش عملکرد گلرنگ شده است اما بیشترین عملکرد نخود
در کشت خالص این گیاه حاصل شد ( Ismaeilian and
.)Amiri, 2020; Salari et al., 2020

( .)Zafaranieh, 2015; Salari et al., 2020در کشت
مخلوط سیبزمینی و گلرنگ گزارش شد کشت مخلوط
باعث افزایش  12درصدی عملکرد گلرنگ شده است
( .)Rahimi et al., 2014سایر محققان در مطالعهی کشت

جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر الگوهای کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ

منابع تغییرات

تعداد

درجه
آزادی

طبق
در بوته

بلوک

2

0/008 ns

تعداد دانه

وزن هزار

شاخص

عملکرد

عملکرد

در طبق

دانه

برداشت

بیولوژیک

دانه

ns

ns

1/61

ns

9/98

86/6

**

326/83

ns

15/01

تیمار

7

0/03 ns

3/42ns

4/72ns

61/46ns

**2320/15

**53/74

خطا

14

0/02

6/96

3/80

34/68

46/27

5/53

23

9/69

11/39

7/88

9/79

10/14

10/96

ضریب تغییرات
()%

** و* بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  %1و  %5و  nsعدم وجود تفاوت معنیدار را نشان میدهد.

جدول -2مقایسه میانگین اثر الگوهای کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ
تیمار

وزن هزار دانه
()g

تعداد طبق در بوته

کشت خالص

24/263a

0/3667a

990/730ab

 %30نخود  %70 +گلرنگ

a

25/190

a

c

790/067

 %50نخود  %50 +گلرنگ

a

25/250

d

490/587

 %70نخود  %30 +گلرنگ

a

22/797

 %100نخود  %30 +گلرنگ

a

25/897

 %30نخود  %100 +گلرنگ

a

25/907

 %100نخود  %50 +گلرنگ

a

24/527

 %50نخود  %100 +گلرنگ

a

24/190

0/1000

a

0/1667

a

0/1667

a

0/1667

a

0/1667

a

0/1333

a

0/3333

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

)(Kg.ha-1

)(Kg.ha-1

170/013ab
cd

e

280/443

e

320/353

a

120/780

de
f

50/453

ef

1070/597

a

e

cd

480/973

bc

900/717

90/840

70/413

190/497

bc

120/623

140/570

در هر ستون ،میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،بر اساس آزمون  LSDتفاوت آماری معنیداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.

عملکرد و اجزای عملکرد نخود
در بین صفات مختلف مورد ارزیابی ،شاخص برداشت،
عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطح احتمال یک
درصد تحت تأثیر تیمارهای مختلف آزمایش قرار گرفت و
اثر تیمارها بر تعداد غالف در دانه ،تعداد دانه در غالف و
وزن صد دانه در گیاه نخود از نظر آماری معنیدار نبود

(جدول  .)3بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه
نخود در کشت مخلوط افزایشی  %30گلرنگ %100 +نخود
بهترتیب به میزان 1740و  800کیلوگرم در هکتار به دست
آمد .همچنین کمترین میزان عملکرد دانه ( 110کیلوگرم
در هکتار) و بیولوژیک ( 290کیلوگرم در هکتار) از کشت
مخلوط جایگزینی  %70گلرنگ %30 +نخود حاصل شد
(جدول .)4
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جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر الگوهای کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود
منابع تغییرات

درجه آزادی

تعداد غالف
در بوته

تعداد دانه
در غالف

وزن صد دانه

شاخص
برداشت

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

بلوک

2

*2/01

0/006ns

4/80ns

**49/48

*648/88

58/05ns

تیمار

7

0/79ns

0/003ns

7/90ns

**30/91

**6619/03

**179/80

خطا

14

0/39

0/001

4/18

6/38

173/69

45/62

ضریب تغییرات ()%

23

15/30

4/99

6/53

5/67

13/58

15/40

** و* بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  %1و  %5و  nsعدم وجود تفاوت معنیدار را نشان میدهد.

جدول  -4مقایسه میانگین اثر الگوهای کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود
تیمار
کشت خالص

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

)(Kg.ha-1

)(Kg.ha-1

شاخص برداشت

780/32a

1630/67a

48/01a

 %30نخود  %70 +گلرنگ

d

110/98

 %50نخود  %50 +گلرنگ

c

270/63

 %70نخود  %30 +گلرنگ

b

450/14

 %100نخود  %30 +گلرنگ

a

 %30نخود  %100 +گلرنگ

c

260/49

 %100نخود  %50 +گلرنگ

b

510/72

 %50نخود  %100 +گلرنگ

c

800/51

280/85

e

290/36

d
c
a

640/22

960/38

d

40/45

cd

42/74

abc

46/86

1740/12

abc

d

ab

560/31

b

1250/46

d

660/73

46/26

d

47/25

41/33

bcd

43/19

در هر ستون ،میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند ،بر اساس آزمون  LSDتفاوت آماری معنیداری در سطح
احتمال  5درصد ندارند.

باالترین شاخص برداشت گیاه نخود در تیمار کشت خالص
با  48درصد مشاهده شد و این در حالی بود که کمترین
میزان شاخص برداشت در کشت مخلوط جایگزینی %70
گلرنگ %30 +به دست آمد (جدول  .)4البته در این آزمایش
بین تیمار کشت مخلوط  %30گلرنگ %100 +نخود که
باالترین عملکرد دانه و بیولوژیک را داشت و کشت خالص
نخود اختالف معناداری مشاهده نشد (جدول  .)4به نظر
می رسد عملکرد نخود بیشترین تأثیر را از تغییر در تراکم
پذیرفته بود .در کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی گلرنگ
و نخود بیشترین میزان عملکرد دانه و بیولوژیکی در گلرنگ
مربوط به کشت مخلوط بوده است ولی باالترین میزان
عملکرد دانه و زیستی نخود در کشت خالص آن گزارش شد
( .)Salari et al., 2019در بررسی کشت مخلوط نخود و
سیاهدانه نیز بیشترین میزان عملکرد دانه و بیولوژیک در
کشت خالص این گیاه حاصل شد و دلیل آن رقابت بوتههای
نخود با سیاهدانه بیان گردید ( Rezaei Chianeh and Qoli
 .)Nejad, 2014در کشت مخلوط جایگزینی کنجد و نخود

گزارش شده است که باالترین میزان عملکرد نخود در الگوی
کشت  %75نخود %25 +کنجد مشاهده شده و با افزایش
تراکم میزان عملکرد نخود کاهش یافت بهطوری که در
الگوی کشت  %75نخود %25 +کنجد ،آرایش کاشت
مناسبتر بوده و فضای کافی برای گیاه نخود جهت جذب
بهتر نور و رقابت کمتر ایجاد شد؛ به عبارت دیگر ،گیاه نخود
بهخوبی از منابع محیطی استفاده نمود ( Pouramir et al.,
.)2010
نسبت برابری زمین
در کشت مخلوط گلرنگ با نخود بیشترین میزان نسبت
برابری زمین کل ( )1/47در کشت مخلوط افزایشی %30
گلرنگ %100 +مشاهده شد .همچنین در همین الگوی
کشت ،بیشترین میزان نسبت برابری زمین جزئی در نخود
( )1/03حاصل شد .بیشترین میزان برابری زمین جزئی در
گلرنگ در کشت مخلوط افزایشی  %100گلرنگ  %30+نخود
( )1/12مشاهده شد (جدول .)5زمانی که نسبت برابری
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زمین بیشتر از یک گردد ،به این معنی است که کشت
مخلوط سودمندتر میباشد .با توجه به جدول  ،5میزان
نسبت برابری زمین در الگوهای کشت مخلوط افزایشی
بیشتر از الگوهای کشت مخلوط جایگزینی است و این
میتواند به دلیل تثبیت بیولوژیک نیتروژن هوا توسط نخود
و افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود شرایط برای رشد گیاه
گلرنگ باشد .در بررسی کشت مخلوط ریحان با لوبیا ،تقریباً
تمام تیمارهای کشت مخلوط نسبت برابری زمین بیشتری
نسبت به کشت خالص داشتند (.)Alizadeh et al., 2012
در کشت مخلوط زیره سبز و نخود گزارش شد که نسبت

برابری زمین در کشت مخلوط بیشتر از  1بوده است و این
نشان از برتری کشت مخلوط بر کشت خالص میباشد
( .)Ghahremini et al., 2017در کشت مخلوط بالنگو و
نخود بیان شد کشت مخلوط باعث افزایش نسبت برابری
زمین میشود ( .)Izadi et al., 2018حمزهئی و سیدی بیان
کردند کشت مخلوط باعث افزایش نسبت برابری زمین
میشود ( .)Hamzei and seidi, 2014نسبت برابری زمین
در کشت مخلوط گلرنگ و نخود بیشتر از نسبت برابری
زمین در کشت خالص این دو گیاه بود ( Ismaeilian and
.)Amiri, 2020

جدول  -5نسبت برابری زمین (جزئی و کل) در کشت مخلوط دو گیاه گلرنگ و نخود
تیمار

 %70گلرنگ
+
 %30نخود

 %50گلرنگ
+
 %50نخود

 %30گلرنگ
+
 %70نخود

 %30گلرنگ
+
 %100نخود

 %100گلرنگ
+
 %30نخود

 %50گلرنگ
+
 %100نخود

 %100گلرنگ
+
 %50نخود

نسبت برابری زمین جزئی گلرنگ

0/75

0/58

0/32

0/44

1/12

0/70

0/85

نسبت برابری زمین جزئی نخود

0/15

0/36

0/58

1/03

0/34

0/67

0/37

نسبت برابری زمین کل

0/90

0/94

0/86

1/47

1/46

1/37

1/17

شاخص سطح برگ گلرنگ
همانطور که در شکل  1نشان داده شده است تقریباً در
تمامی الگوهای کشت ،شاخص سطح برگ گلرنگ در 60
روز پس از سبز شدن باالترین میزان را داشت .باالترین
شاخص سطح برگ ( )0/87در کشت مخلوط افزایشی
 100%گلرنگ %30 +نخود مشاهده شد و در همین مرحله
کمترین شاخص ( )0/4مربوط به کشت مخلوط افزایشی
 30%گلرنگ %100 +نخود بود (جدول  .)6روند شاخص

سطح برگ از ابتدای رشد گیاه ،صعودی بوده و تا  60الی
 70روز پس از سبز شدن به حداکثر میزان خود رسید .از
ابتدای رشد ،سرعت افزایش شاخص سطح برگ در الگوی
کشت مخلوط افزایشی %30گلرنگ %100 +نخود کندتر از
بقیهی الگوهای کاشت بود .تقریباً در تمامی الگوهای کشت،
 30روز پس از سبز شدن ،افزایش شاخص سطح برگ
سرعت پیدا کرده و تقریباً در  60روز پس از سبز شدن به
حداکثر میزان خود رسید و بعد از آن روند کاهشی پیدا کرد
(شکل.)1
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ب
0.9

0.5

130

90

70

50

30

شاخص سطح برگ

0.7

110

70%S30%Ch

0.9

50%S50%Ch
0.7

30%S70%Ch

0.5

0.3

0.3

0.1

0.1

10

130

110

90

روز پس از سبز شدن

70

30

50

شاخص سطح برگ

30%S100%Ch
100%S30%Ch
50%S100%Ch
100%S50%Ch

خالص

الف

10

روز پس از سبز شدن

شکل -1اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر شاخص سطح برگ گلرنگ ،الف :کشت خالص و کشت مخلوط جایگزینی ،ب :کشت مخلوط افزایشی
Ch: Chickpea, S: Safflower

برگ در گیاه جو در شرایط کشت مخلوط نسبت به کشت
خالص افزایش یافت .همچنین در این گزارش بیان شد که
شاخص سطح برگ نخود در الگوهای مختلف کشت تا حدود
زیادی وابسته به تراکم این گیاه بود ( Hamzei and seidi,
 .)2014در کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان نیز شاخص
سطح برگ این گیاهان در کشت مخلوط بیشتر از تککشتی
بود ( .)Mousavian, and Seid-mohamadi, 2014به نظر
میرسد در این آزمایش شاخص سطح برگ گیاه نخود ،تحت
تأثیر تراکم قرار داشت و با کاهش تراکم در تیمارهای
مختلف ،شاخص سطح برگ آن کاهش یافت .همچنین در
کشت مخلوط نیز تا حدودی رقابت بیشتر ،باعث کاهش
شاخص سطح برگ در نخود گردید اما گیاه گلرنگ در شریط
تراکم  %100در کشت مخلوط افزایشی ،با حضور نخود،
شاخص سطح برگ باالتری به دست آورد که نشاندهندهی
تأمین نیتروژن برای این گیاه توسط نخود بود.

شاخص سطح برگ نخود
شاخص سطح برگ نخود حدوداً در تمامی الگوهای کشت،
 80روز پس از کشت به حداکثر میزان خود رسید .بیشترین
شاخص سطح برگ ( )0/78در کشت خالص نخود مشاهده
شد و در همین مرحله کمترین میزان شاخص سطح برگ
( )0/34مربوط به الگوی کشت مخلوط جایگزینی %70
گلرنگ %30 +نخود بود (جدول  .)6در ابتدای رشد ،افزایش
شاخص سطح برگ در الگوهای کشت مخلوط جایگزینی
 70%گلرنگ %30 +نخود و الگوی کشت مخلوط افزایشی
 100%گلرنگ %30 +نخود کندتر از دیگر الگوهای کشت
بود .تقریباً در تمامی الگوها  40روز پس از کشت شاخص
سطح برگ سرعت پیدا کرد و در  80روز به حداکثر خود
رسید و بعد از آن روند کاهشی پیدا کرد (شکل .)2در کشت
مخلوط نخود و جو مشاهده شد که میزان شاخص سطح

30%S100%Ch
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شکل  -2اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر شاخص سطح برگ نخود ،الف :کشت خالص و کشت مخلوط جایگزینی ،ب :کشت مخلوط افزایشی
Ch: Chickpea, S: Safflower
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جدول  -6حداکثر شاخص سطح برگ دو گیاه گلرنگ و نخود در تیمارهای کشت خالص و کشت مخلوط
گلرنگ

نخود

تیمار

0/72±0/07b

0/78±0/07a

 %30نخود  %70 +گلرنگ

b

e

 %50نخود  %50 +گلرنگ

c

 %70نخود  %30 +گلرنگ

0/42±0/05c

0/58±0/05cd

 %100نخود  %30 +گلرنگ

0/4±0/04c

0/72±0/08ab

کشت خالص

 %30نخود  %100 +گلرنگ

a

 %100نخود  %50 +گلرنگ

c

0/65±0/07

0/50±0/06

0/87±0/07
0/45±0/06

0/34±0/03

de

e

0/45±0/04

0/35±0/03

bc

0/62±0/04

در هر ستون ،میانگینهایی ( ±خطای استاندارد) که دارای حروف مشترک هستند ،بر اساس آزمون  LSDتفاوت آماری معنیداری در سطح احتمال 5
درصد ندارند.

میزان تشعشع فعال فتوسنتزی جذبشده ( )PARداشت و
در همهی تیمارها ضریب تبیین بیش از  0/9بهدست آمد
(شکل  3و .)4

کارایی مصرف نور
نتایج این آزمایش نشان داد که تجمع مادهخشک در تمام
تیمارها و در هر دو گیاه گلرنگ و نخود ارتباطی خطی با

ب
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شکل  -3اثر الگوهای کشت مخلوط بر کارایی مصرف نور گیاه گلرنگ ،الف :کشت خالص ،ب :کشت مخلوط جایگزینی ،ج و د :کشت مخلوط افزایشی
Ch: Chickpea, S: Safflower

شیب رابطهی بین مجموع تشعشع فعال فتوسنتزی
جذبشده و مادهخشک بیانگر کارایی مصرف نور میباشد.
باالترین میزان کارایی مصرف نور گیاه گلرنگ در تیمار

 100%گلرنگ %30+نخود با  1/01گرم بر مگاژول تشعشع
فعال فتوسنتزی به دست آمد و کمترین میزان کارایی
مصرف نور در گیاه گلرنگ ( 0/60گرم بر مگاژول  ) PARدر
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 70%گلرنگ ( 0/89گرم بر مگا ژول  )PARبه دست آمد.
میانگین کارایی نور در طول فصل رشد از  0/89تا 1/66
گرم بر مگاژول  PARدر نخود و از  0/60تا  30/82گرم بر
مگاژول  PARدر گلرنگ بود ( شکل  3و  ،4جدول .)7

تیمار  %50گلرنگ %100 +نخود مشاهده شد (جدول .)7
بیشترین میزان کارایی مصرف نور گیاه نخود ( 1/66گرم بر
مگاژول  )PARدر کشت مخلوط جایگزینی  %50نخود+
 50%گلرنگ مشاهده شد و کمترین آن در تیمار  %30نخود+

جدول  -7کارایی مصرف نور (گرم مادهخشک به ازای هر مگاژول  )PARدو گیاه گلرنگ و نخود در تیمارهای کشت خالص و مخلوط
تیمار

نخود

گلرنگ
bc

کشت خالص
 %30نخود  %70 +گلرنگ
 %50نخود  %50 +گلرنگ
 %70نخود  %30 +گلرنگ
 %100نخود  %30 +گلرنگ
 %30نخود  %100 +گلرنگ
 %100نخود  %50 +گلرنگ
 %50نخود  %100 +گلرنگ

bc

1/15±0/09
0/89±0/08d
1/66±0/11a
1/26±0/10b
1/22±0/09bc
1/01±0/07cd
1/34±0/12b
1/03±0/07cd

0/69±0/06
0/95±0/12a
0/95±0/08a
0/94±0/11a
0/63±0/07c
1/01±0/10a
0/60±0/07c
0/82±0/08ab

در هر ستون ،میانگینهایی ( ±خطای استاندارد) که دارای حروف مشترک هستند ،بر اساس آزمون  LSDتفاوت آماری معنیداری در سطح احتمال 5
درصد ندارند.
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شکل  -4اثر الگوهای کشت مخلوط بر کارایی مصرف نور گیاه نخود ،الف :کشت خالص ،ب :کشت مخلوط جایگزینی ،ج و د :کشت مخلوط افزایشی
Ch: Chickpea, S: Safflower
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مقادیر کارایی مصرف نور نخود کامالً منطبق با نتایج سایر
مطالعات میباشد که بین  0/6تا  1/86گزارش شده است
( .)Leach and Beech, 1998در گیاهان پروتئینی و روغنی
مانند نخود و کنجد هزینهی باالی تنفس رشد عامل اصلی
کاهش کارایی مصرف نور میباشد .از آنجا که گلرنگ یک
گیاه روغنی و نخود یک گیاه لگوم میباشد بنابراین در
مجموع ،کارایی مصرف نور این گیاهان پایینتر از مقادیر
گزارششده برای گیاهان زراعی نشاستهای میباشد
( Sinclaier and muchow, 1999, singh et al., 2010,
 .)sarkar et al., 2000بهطورکلی در این آزمایش ،کارایی
مصرف نور محاسبهشده برای گیاه نخود تقریباً در تمامی
تیمارها ،از کارایی مصرف نور گلرنگ باالتر بود .از آنجا که
هزینهی تولید یک واحد روغن بیشتر از هزینهی ساخت یک
واحد پروتئین میباشد ،این نتیجه قابل توجیه میباشد.
البته بهطورکلی عملکرد گیاه گلرنگ در این آزمایش پایینتر
از نخود بود که این عامل هم اثر مستقیم بر کارایی مصرف
نور داشت .اما نکتهی حائز اهمیت در این آزمایش این بود
که در بیشتر تیمارهای کشت مخلوط سریهای افزایشی و
جایگزینی کارایی مصرف نور در هر دو گیاه از کشت خالص
آنها باالتر بود ( جدول  .)7یوسفنیا و همکاران در بررسی
کارایی و جذب نور در کشت مخلوط شنبلیله و شوید بیان
کردند که شاخص سطح برگ ،میزان جذب نور ،تجمع ماده
خشک و کارایی مصرف نور شنبلیله و شوید در تمامی
تیمارهای کشت مخلوط نسبت به تککشتی افزایش پیدا
کرده است ( .)Yousefnia et al., 2015مرادی و همکاران
نیز گزارش کردند که میزان جذب تشعشع توسط سایهانداز
مخلوط ذرت -لوبیا در کلیهی تیمارهای کشت مخلوط
نسبت به کشت خالص ذرت و لوبیا بیشتر بوده است
(.)Moradi et al., 2016

جذب تشعشع
روند تغییرات کل تشعشع رسیده به سطح دو گیاه گلرنگ
و نخود و میزان تشعشع جذبشدهی روزانه توسط کانوپی
تیمارهای مختلف این دو گیاه در شکل  5نشان داده شده
است .در ابتدای دوره ی رشد از میزان کل تشعشع رسیده
به سطح کانوپی گیاهان ،بهدلیل پایین بودن شاخص سطح
برگ و باز بودن کانوپی گیاهان گلرنگ و نخود ،جذب نور
توسط گیاهان کم بوده ولی با گذشت زمان و افزایش
شاخص سطح برگ جذب نور توسط کانوپی افزایش یافت و
پس از رسیدن به حداکثر خود به علت پیری گیاهان و
کاهش سطح برگ آنها روند نزولی پیدا کرد (شکل.)5
تقریباً حداکثر جذب نور برای تمامی تیمارها و الگوهای
کشت حدود  60تا  80روز پس از کاشت اتفاق افتاده است
(شکل ،)5دقیقاً در زمانی که شاخص سطح برگ آنها به
حداکثر میزان خود رسیده است (شکل  1و  .)2در این
آزمایش تفاوت اندکی که در میزان جذب نور وجود دارد به
دلیل نوع الگوی کاشت و همچنین نوع گیاهان بهکار رفته
و زمان رسیدن به حداکثر شاخص برگ در الگوهای کشت
است .بر این اساس ،میتوان علت تفاوت در میزان تشعشع
جذبشدهی روزانه توسط الگوهای کاشت را به سرعت
رسیدن به حداکثر شاخص سطح برگ و مدتزمان
باقیماندن در حداکثر شاخص سطح برگ نسبت داد.
باالترین میزان تشعشع جذبشده در الگوی کشت مخلوط
افزایشی  %100گلرنگ %50 +نخود ( 603مگا ژول بر
مترمربع) مشاهده شد .کمترین میزان تشعشع جذبشده
نیز مربوط به الگوی کشت خالص گلرنگ ( 315مگا ژول بر
مترمربع) بود (جدول.)8

جدول  -8میزان جذب تشعشع ( )PARتجمعی (مگاژول بر مترمربع) دو گیاه گلرنگ و نخود در تیمارهای کشت خالص و کشت مخلوط
تیمار
کشت خالص
 %30نخود  %70 +گلرنگ
 %50نخود  %50 +گلرنگ
 %70نخود  %30 +گلرنگ
 %100نخود  %30 +گلرنگ
 %30نخود  %100 +گلرنگ
 %100نخود  %50 +گلرنگ
 %50نخود  %100 +گلرنگ

گلرنگ
bB

315
308bB
246cB
215cdC
184dC
408aB
247cC
370aB

نخود
aA

398
170eC
278cdB
303bcB
341bB
150eC
316bB
233dC

کشت مخلوط
dA

478
524bcA
515cdA
525bcA
558abcA
563abA
603aA

در هر ستون و هر ردیف ،میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،بر اساس آزمون  LSDتفاوت آماری معنیداری در سطح احتمال  %5ندارند.
حروف بزرگ و کوچک به ترتیب نشاندهندهی معناداری در ردیف و ستون میباشند.
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شکل  -5تشعشع فعال فتوسنتزی روزانه جذبشده (مگاژول بر مترمربع) دو گیاه گلرنگ و نخود در تیمارهای کشت خالص و کشت مخلوط

تحقیقات مختلفی اثر مثبت کشت مخلوط بر افزایش جذب
تشعشع را گزارش کردهاند ( Tsubo et al., 2001; Awal et

al., 2006; Alizadeh et al., 2009; Hosseinpanahi et
 .)al.,2010; Alizadeh et al., 2012در بررسی میران جذب
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و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط دو گیاه نخود و کنجد
نشان داده شد که تشعشع جذبشده در کشت مخلوط این
دو گیاه باالتر از کشت خالص آنها بود ( Pouramir et al.,
 ،)2016که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت داشت .در کشت
مخلوط بهدلیل آشیانهای اکولوژی متفاوت ،گیاهان موجود
در کشت مخلوط تمام آشیانهای موجود را بهطور کامل پر
میکنند و ایجاد شرایط سینوسی در پوشش مزرعه ،باعث
افزایش جذب نور توسط کانوپی مخلوط نسبت به کشت
خالص میشود ( .)Tsubo et al., 2001در آزمایشی که
بهمنظور بررسی جذب و کارایی مصرف تشعشع در
چندکشتی گندم و سویا انجام شد ،میزان تشعشع
جذبشده در الگوهای مختلف کشت مخلوط بهمراتب باالتر
از تککشتی این دو گیاه برآورد گردید ( Caviglia et al.,
 .)2004در شرایط کشت مخلوط پوشش گیاهی حالت
سینوسی پیدا کرده و میزان سطح سبز بیشتری در برابر نور
قرار میدهد که یک دلیل برای جذب تشعشع بیشتر در
گیاهان میباشد (.)Tsubo et al., 2005
نتیجهگیری کلی
نتایج این آزمایش نشاندهندهی سودمندی کشت مخلوط
دو گیاه نخود و گلرنگ بود .بهطوری که بیشترین عملکرد
دانه ( 190کیلوگرم در هکتار) و بیولوژیک ( 1070کیلوگرم
در هکتار) در گیاه گلرنگ در کشت مخلوط افزایشی %100
گلرنگ %30 +نخود به دست آمد .در نخود نیز بیشترین
میزان عملکرد دانه ( 800کیلوگرم در هکتار) و بیولوژیک
( 1740کیلوگرم در هکتار) از مخلوط افزایشی  %30گلرنگ+
 100%نخود حاصل شد .بررسی سودمندی کشت مخلوط بر
اساس شاخص نسبت برابری زمین ،نشان داد که در تمام
سریهای افزایشی کشت مخلوط LER ،باالتر از  1بود و این
در حالی بود که تمامی سریهای جایگزینی کشت مخلوط،
 LERکمتر از  1داشتند.

به نظر میرسد دلیل اصلی پایین بودن نسبت برابری زمین
در کشت مخلوط جایگزینی ،کم بودن  LERجزئی نخود
بود .همچنین نتایج آزمایش نشان داد کشت مخلوط دو گیاه
گلرنگ و نخود ،اگرچه اثر مشخصی بر عملکرد گیاه نخود
نداشت ،اما باعث بهبود عملکرد گلرنگ شد .باالترین میزان
نسبت برابری زمین در کشت مخلوط افزایشی  %30گلرنگ+
 100%نخود ( )1/47بود .کشت مخلوط در این آزمایش بر
کارایی و تسخیر نور اثر مثبت داشت ،بهطوری که بیشترین
مقدار کارایی مصرف نور گیاه گلرنگ ( 1/01گرم بر مگاژول)
و نخود ( 1/66گرم بر مگاژول) به ترتیب در تیمار مخلوط
افزایشی  %100گلرنگ %30+نخود و کشت مخلوط
جایگزینی  %50گلرنگ %50+نخود حاصل شد .همچنین
باالترین میزان تشعشع جذبشده ( 603مگا ژول بر
مترمربع) مربوط به الگوی کشت مخلوط افزایشی %100
گلرنگ %50 +نخود بود .نتایج آزمایش نشان داد الگوی
کشت مخلوط دو گیاه نخود و گلرنگ باعث بهبود میزان
جذب تشعشع و کارایی مصرف نور در این گیاهان گردید
که نتیجهی آن بیشتر شدن عملکرد کل و باال رفتن میزان
 LERبود.
سپاسگزاری
بدین وسیله از معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی و
معاونت پژوهش دانشگاه ایالم جهت پیشبرد پایاننامه
کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی که مقاله حاضر حاصل آن
است ،قدردانی میشود.
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Abstract
In order to study the effect of intercropping (additive and replacement series) on yield and radiation use efficiency
of safflower and chickpea, a field experiment was conducted based on a randomized complete block design with
three replications and nine treatments at the research farm, Faculty of Agriculture, Ilam University during the
growing season in 2020. Experimental treatments were include: sole crops: safflower (S) (25 plants.m-2) and
chickpea (Ch) (25 plants.m-2), intercropping of replacement series: (70% S, 30% Ch), (50% S, 50% Ch), (30% S,
70% Ch) and intercropping of additive series: (100% S+ 30% Ch), (100%S + 50% Ch), (100% Ch + 30% S) and
(100% Ch + 50% S). The results showed that the highest grain yield (190 kg.ha-1) and biological yield (1070 kg.ha1
) of safflower were obtained in additive series 100% S+ 30% Ch. The highest (1.47) and the lowest (0.86) land
equivalent ratio was obtained from additive series 30% S+ 100% Ch and replacement series of 30%S+ 70% Ch,
respectively. The highest radiation use efficiency (RUE) of safflower and chickpea was obtained in the treatments
of 100% S + 30% Ch and 50% S + 50%Ch, respectively. The highest radiation absorbed (603 MJ.m-2) was obtained
in the treatments of 100% S+ 50% Ch. Intercropping patterns of chickpea and safflower improved the radiation
absorption and radiation use efficiency and increased the total yield per unit area and LER.
Keywords: Yield components, cropping pattern, leaf area index, autumn planting, land equivalent ratio
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