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چکیده:

کلمات کلیدی: آرايش و زمان کاشت، لوبیا، ذرت، نسبت برابري زمین

کشت مخلوط روش سودمندي براي پايداري و ثبات تولید در کشاورزي است. به منظور ارزيابي تولید علوفه هیبريد سینگل 
کراس 704 ذرت و عملکرد دانه واريته گلي لوبیا در کشت مخلوط ذرت-لوبیا، آزمايشي در مزرعه پرديس کشاورزي و منابع طبیعي 
دانشگاه تهران واقع در کرج در سال زراعي 1385 اجرا شد. عامل اصلي زمان کشت در 3  سطح و شامل کشت همزمان دو گیاه، 20 روز 
تأخیر در کشت لوبیا و 20 روز تأخیر در کشت ذرت در کشت مخلوط و عامل فرعي آرايش هاي کشت در 5 سطح شامل کشت خالص، 
کشت مخلوط جايگزين 33/3 ذرت بجاي لوبیا، کشت مخلوط جايگزين 66/7 ذرت بجاي لوبیا و کشت خالص ذرت بود. نتايج نشان داد 
که اثرات زمان کشت و آرايش کشت بر تعداد غالف در بوته لوبیا معني دار بود. بیشترين ماده خشک با کشت تاخیري لوبیا در ذرت معادل 
66/7 درصد لوبیا و 33/3 درصد ذرت در میان تیمار هاي کشت مخلوط بود. کشت خالص ذرت داراي بیشترين ارتفاع بوته وعملکرد ماده 
خشک در واحد سطح بود. بیشترين تعداد غالف در بوته، وزن تک بوته، عملکرد دانه و کمترين تعداد دانه در غالف از تک کشتي لوبیا 
حاصل شد. ارزيابي عملکرد با استفاده از نسبت برابري زمین نشان داد که نسبت اختالط 1:2  لوبیا: ذرت با 20 روز تأخیر در کشت ذرت 

با نسبت برابري زمین 1/14 در بین تیمارهاي کشت مخلوط بهترين تیمار براي افزايش عملکرد بود.
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Intercropping is a beneficial farming system to intensify and sustain farm productivity. In order to evaluate forage 
production of maize and seed yield of bean in maize/bean (maize var 704 and bean var Goli) intercropping, a field 
experiment was conducted at Research Farm, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, Tehran University 
during 2006. Sowing dates of plants with three levels, simultaneous sowing for both plants, 20 day delay in sowing of 
bean and 20 day delay in sowing of maize were arranged in main plots. The five planting ratios (100/0), (66.7/33.3), 
(50/50), (33.3/66.7) and (0/100) were the percentage of bean/maize arranged in subplots. Results showed that the 
bean seed yield / plant and bean pot number / plant were affected by interaction of sowing date and planting pattern. 
Delay cropping of bean in maize under planting ratio of 66.7/33.3 of bean/maize produced the highest dry weight of 
maize among intercropping treatment. Pure maize had the highest plant height and produced maximum dry weight /
ha. The highest pod number per plant, yield per plant and hectare, and the lowest seed number per pod were observed 
in pure bean. The highest land equivalent ratio (LER), 1.14, showed that 20 day delay in sowing of maize with density 
ratio of 66.7/33.3 bean/maize was the most efficient intercropping treatment for yield increase. 

مقدمه
با توجه به رشد روز افزون جمعیت، تأمین نیاز هاي غذایي حال و آینده 
هر کشوري از مهمترین دغدغه هاي محققین و مسئولین آن کشور بوده و 
محور عمده تحقیقات و بررسیها براي رسیدن به پایداري و ثبات در تولیدات 
با اصول پایداري در  کشاورزي قرار گرفته و فعالیت هایي را که در تضاد 
کرد)5(.  جایگزین  دیگر  هاي  روش  با  و  بایستي حذف  کشاورزي هستند 
مخلوط  کشت  و   است  پایدار  کشاورزي  ارکان  از  تولید  در  تنوع  افزایش 
گیاهان زراعي یکي از بهترین راه هاي افزایش تنوع در تولید محسوب مي 

شود )13(. 
یا چند گیاه در یک  یا غیر همزمان دو  به کشت همزمان  کشت مخلوط 
قطعه زمین گفته مي شود به طوري که گیاهان یک دوره نسبتاً طوالني را 
در کنار یکدیگر رشد و نمو کرده و از روابط متقابل در کنار  همدیگر بهره 
گیري کنند )14(. آزمایشات Fininsa )1997( حاکي از آن بود که کشت 
تأخیري لوبیا در فاصله بین ردیف هاي ذرت به کاهش شدید عملکرد لوبیا 

و افزایش عملکرد ذرت در کشت منجر مي شود.
Panhwar  و همکاران )2004( نتیجه گیري کردند که عملکرد و اجزاي 
عملکرد سویا در کشت مخلوط با ذرت در اثر غالبیت شدیدي که ذرت دارد 
آنان 1/38  آزمایش  در  زمین  برابري  نسبت  مقدار  باالترین  یافت.  کاهش 
براي دو ردیف ذرت و1/3 براي 3 ردیف کشت ذرت به دست آمد. مطالعه 
Gebyehu  و  Simane )2006( نشان داد که در کشت مخلوط ارقام رونده 
لوبیا با ذرت تفاوت معني داري از نظر تعداد غالف لوبیا در بوته، تعداد دانه 

لوبیا در غالف، وزن صد دانه و شاخص برداشت وجود  داشت. کشت مخلوط 
ارقام رونده لوبیا با واریته هاي زودرس ذرت سودمندتر بوده و نسبت برابري 
زمین در آنها بیشتر از بقیه ارقام و واریته هاي ذرت و لوبیا بوده و بیش از 

یک بود. 
Adenyan  و  Ayoola )2007( گزارش کردند که مقدار عملکرد دانه ذرت و 
علوفه کاساوا در کشت مخلوط ذرت - سویا و یا ذرت- کاساوا نسبت به تک 
کشتي کاهش یافت ولي این کاهش معني دار نبود. ارتفاع گیاهان سویا و 
ذرت در موقع برداشت، تعداد روز هاي از کاشت تا 50 درصد گلدهي، تعداد 
غالف در گیاه سویا، وزن صد دانه و عملکرد دانه در این آزمایش بطور معني 
داري کاهش یافت. تحقیقات Muoneke  و همکاران )2007( نشان داد که 
در تراکم هاي مختلف دو گیاه ذرت و سویا در کشت مخلوط،  تعداد غالف 
در بوته سویا 42 تا 46 درصد کاهش یافت. با افزایش نسبت ذرت عملکرد 
سویا کاهش یافت اما ارتفاع گیاه ذرت تحت تأثیر قرار نگرفت. نسبت برابري 

زمین در کشت مخلوط را 1/02 تا 1/63 بود. 
و  دانه  عملکرد  و  ذرت  تولیدي  علوفه  مقایسه  طرح،  این  اجراي  از  هدف 
اجزاي عملکرد لوبیا در کشت مخلوط و تک کشتي و تعیین بهترین آرایش 

کشت و زمان کشت در کشت مخلوط بود.
مواد و روش ها

پردیس  تحقیقاتي  و  آموزشي  مزرعه  در   1385 زراعي  سال  در  آزمایش 
با مختصات  کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران، واقع در شهر کرج 
دقیقه  و 55  و 35 درجه  دقیقه طول شرقي  و 54  جغرافیایي 50 درجه 
نیمه  از سطح دریا 1310 متر، منطقه اي  ارتفاع  ، متوسط  عرض شمالي 
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خشک با زمستان نسبتاً سرد و تابستان معتدل، میانگین نزوالت جوي،260 
 EC) 45/2) میلیمتر و خاک با بافت لومي رسي، اسیدیته 8/32 و شوری
دسی زیمنس بر متر اجرا شد. بارش موثر طی دوره رشد گیاهان تقریبا صفر 
بود و میانگین دما طی دوره رشد گیاه 26 درجه سانتیگراد بود. آزمایش به 
صورت کرت هاي خردشده و در قالب طرح پایه بلوک هاي کامل تصادفي با 

4 تکرار اجرا شد. عامل اصلي، زمان کشت در 3 سطح شامل: 
=S1  کشت مخلوط همزمان لوبیا - ذرت 

 =S2 کشت با تأخیر 20 روزه لوبیا در داخل ردیف هاي از قبل پیش بیني 
شده در محصول سبز شده ذرت

S3  = کشت با تأخیر 20 روزه ذرت در داخل ردیف هاي از قبل پیش بیني 

شده در محصول سبز شده لوبیا
عامل فرعي،آرایش کشت)نسبت ذرت – لوبیا( در پنج سطح شامل:

تک کشتي لوبیا )D1( )00 :100(، نسبت دو به یک لوبیا به ذرت )66/66 
:D2ِ( )33/33(، نسبت یک به یک لوبیا به ذرت )D3 ( )50:50(، نسبت یک 
به دو لوبیا به ذرت )D4 ( )66/66: 33/33( و تک کشتي ذرت )100:00( 

)D5 (
ارقام مورد استفاده برای ذرت و لوبیا به ترتیب هیبرید سینگل کراس 704 
و واریته گلی بود. براي تامین نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز  از 200 
 45( تریپل  فسفات  سوپر  کیلوگرم  درصد(،150   46  ( اوره  کود  کیلوگرم 
درصد( و150 کیلوگرم سولفات پتاسیم )47 درصد( در هکتار استفاده شد. 
میزان کود بر اساس بافت خاک، نیاز کشت مخلوط و مقدار عملکرد مورد 

انتظار داده شد.
فاصله خطوط کشت براي هر دو گیاه 60 سانتیمتر و  فاصله بین دو بوته 
روي خط 10 سانتي متر در نظر گرفته شد. اندازه پالت 3/6×5 متر مربع 
بود و الگوي اختالط دو گونه گیاهي به صورت سري هاي جایگزیني اعمال 
شد. مرحله اول کشت 9 خرداد ماه 1385 و مرحله دوم 20 روز بعد صورت 

گرفت.
 برداشت لوبیا در زمان رسیدگي فیزیولوژیک دانه )120 روز بعد از کاشت( 
و در ذرت موقع خمیري شدن دانه ها )95 روز بعد از کاشت( با دست انجام 
گرفت. صفات مورد اندازه گیری در لوبیا شامل تعداد دانه در غالف، تعداد 
غالف در بوته، عملکرد دانه و وزن تک بوته بود و در مورد ذرت شامل وزن 
برای تعیین  بود.  بوته  ارتفاع  و  بوته، عملکرد ماده خشک  ماده خشک در 
مقدار بیوماس کل یا عملکرد بیولوژیک ذرت در هر کرت یک متر از ابتدا 
و انتهای ردیف حذف و یک متر از کرت های وسطی شامل 10 بوته ذرت 

قطع شده و پس از انتقال به آزمایشگاه با ترازو مقدار وزن تر علوفه اندازه 
گیری و یادداشت شد. سپس برای تعیین مقدار ماده خشک، نمونه ها به 
مدت 48  ساعت درون دستگاه آون در دمای 75 درجه سانتی گراد قرار 
داده شد. صفاتی از قبیل ارتفاع بوته در مرحله گلدهی  برای حد اقل 10 

بوته اندازه گیری و یادداشت شد.
 نمونه برداری بوته های  لوبیا از ردیف های میانی هرخط کشت انجام شد. 
از هر کرت آزمایشی 30 بوته برداشت گردید و پس از شمارش  تعداد غالف 
ها در هر بوته، هر نمونه خرمن کوبی و تعداد بذور آن با دستگاه شمارش 
بذر، شمارش و میانگین تعداد دانه در بوته و تعداد دانه در غالف محاسبه 
شد. برای تعیین وزن صد دانه 4 نمونه صد تایی از توده بذور تولید شده 

تصادفی برداشت شده و توزین گردید.
 ارزیابي عملکرد تیمارهاي این آزمایش با شاخص نسبت برابري زمین انجام 

شد که به این صورت محاسبه شد )13(:
LER = Yia/Ysa + Yib/Ysb

که:
 : LER-نسبت برابري زمین

:Yia-  مقدار محصول گیاه a در کشت مخلوط
-:Yib مقدار محصول گیاه b در کشت مخلوط

-:Ysa مقدار محصول گیاه  aدر تک کشتي
- :Ysb مقدار محصول گیاهb  در تک کشتي.

از نرم افزار MSTATC براي تجزیه واریانس و مقایسه داده ها استفاده شد. 
آزمون دانکن براي مقایسه میانگین داده ها بکار رفت.

نتايج
لوبیا

دار  معني  اختالف  ها   داده  واریانس  تجزیه  غالف:  در  دانه  تعداد 
داد  نشان  را  آزمایشي  تیمارهاي  میان  دانه در غالف  تعداد   (α> 05/0)
مربوط  ترتیب  به  درغالف  دانه  تعداد  کمترین  و  بیشترین   .)1 )جدول 
به  ( S2کشت تاخیري لوبیا در مخلوط( و ( S3 کشت تاخیري ذرت در 

مخلوط( بود )شکل1(.
         تعداد دانه در غالف نیز در آرایش هاي کشت داراي اختالفات معني 
داري با همدیگر بودند )جدول 1(. مقایسه میانگین هاي صفت تعداد دانه 
در غالف بیانگر آن بود که بیشترین و کمترین تعداد دانه در غالف به ترتیب 
لوبیا(  D1تک کشتي  لوبیا به ذرت( و  (  D3  )نسبت یک به یک  در تیمار 

مشاهده شد )شکل2(.
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تعداد غالف در بوته: ترکیب تیماري زمان کشت × آرایش کشت بر صفت 
تعداد غالف در بوته لوبیا در کشت مخلوط معني دار)α>0/01 ( بود )جدول 
1(.  بیشترین و کمترین تعداد غالف در بوته لوبیا  در میان تیمارهاي کشت 
مخلوط به ترتیب در S3D2  )کشت تاخیري ذرت در مخلوط و نسبت دو به 
یک لوبیا به ذرت( و  ( S2D4 کشت تاخیري لوبیا در مخلوط و نسبت یک 

به دو لوبیا به ذرت( مشاهده شد )شکل 3(.
عملکرد دانه: ترکیب تیماري زمان کشت × آرایش کشت بر عملکرد 
دانه لوبیا معني داري بود )جدول 1(.در میان تیمارهاي آزمایشي آرایش 
کشتS3D2  و S2D4 به ترتیب بیشترین و کمترین عمکرد دانه در هکتار 
را داشتند )شکل 3(. یکي از علل این افزایش و کاهش عملکرد دانه در 
تیمار هاي مذکور را مي توان با تعداد غالف در بوته تیمارهاي مرتبط 

توجیه کرد. 
وزن تک بوته: ترکیب تیماري زمان کشت × آرایش کشت بر صفت وزن 
تک  در  بوته  تک  وزن  بیشترین   )1 )جدول  بود  دار  معني  لوبیا  بوته  تک 
کشتي هاي لوبیا تک کشتی لوبیا در تاریخ کشت اول و تک کشتی لوبیا 
با تاخیر 20 روزه تولید شد. در میان تیمارهاي کشت مخلوط کمترین و 
بیشترین وزن تک بوته به ترتیب مربوط به کشت تاخیري ذرت در لوبیا با 
نسبت )1:2( لوبیا/ذرت و کشت تاخیري لوبیا در ذرت با نسبت )2:1( لوبیا/

ذرت بود )شکل3(. 
ذرت

 وزن ماده خشک در بوته: ترکیب تیماري زمان کشت × آرایش کشت بر 
وزن ماده خشک در بوته ذرت معني دار بود )جدول 2(. مقایسه میانگین 
ها نشان داد که بیشترین مقدار ماده خشک تجمع یافته در تک بوته در 
تیمار هاي کشت خالص ذرت مشاهده شد و وزن ماده خشک در بوته در 
لوبیا/ذرت،  با نسبت کشت )1:1(  لوبیا در ذرت  تاخیري  تیمارهاي کشت 
مخلوط  کشت  لوبیا/ذرت،   )1:1( کاشت  نسبت  با  همزمان  مخلوط  کشت 
همزمان با نسبت کاشت )1:2( لوبیا/ذرت و کشت تاخیري ذرت در لوبیا با 
نسبت کاشت )1:1( لوبیا/ذرت نیز تفاوت معني داري با وزن تک بوته تیمار 
هاي کشت خالص ذرت )S3D2 و )S2D3  نداشتند. تیمارهاي کشت تاخیري 
لوبیا در ذرت با نسبت کاشت )1:0( لوبیا/ذرت، کشت تاخیري ذرت در لوبیا 

با نسبت کاشت )1:0( لوبیا/ذرت و کشت مخلوط همزمان با نسبت کاشت 
)1:0( لوبیا/ذرت کمترین وزن تک بوته را داشتند )شکل3(.

 عملکرد ماده خشک: ترکیب تیماري بین زمان کشت × آرایش کشت 
بر صفت عملکرد ماده خشک معني دار بود )جدول 2(. بیشترین میانگین 
عملکرد ماده خشک از تک کشتي هاي ذرت حاصل شد. در میان تیمارهاي 
با نسبت کاشت )2:1(  لوبیا در ذرت  تاخیري  تیمار کشت  کشت مخلوط 
تیمار  شد.  شناخته  تیمار  بهترین  خشک  ماده  عملکرد  نظر  از  اوبیا/ذرت 
هاي کشت تاخیري ذرت در لوبیا با نسبت کاشت )1:2( لوبیا/ذرت، کشت 
و کشت مخلوط  لوبیا/ذرت   )1:2( نسبت کاشت  با  لوبیا در ذرت  تاخیري 
تولید  را  علوفه   ماده خشک  کمترین  لوبیا/ذرت   )1:2( نسبت  با  همزمان 

کردند )شکل3(. 
ارتفاع بوته: ترکیب تیماري زمان کشت × آرایش کشت باعث ایجاد تفاوت 
مقایسه   .)2 )جدول  گردید  ذرت  بوته  ارتفاع  صفت  در  داري  معني  هاي 
میانگین ها این واقعیت را آشکار کرد که باالترین ارتفاع گیاه ذرت مربوط 
به سطوح تک کشتي در هر سه نوع کشت )S3D5 S1D5، S2D5( بود. در میان 
تیمارهاي کشت مخلوط تیمارهاي کشت مخلوط همزمان با نسبت کاشت 
و   )2:1( کاشت  نسبت  با  ذرت  در  لوبیا  تاخیري  کشت  لوبیا/ذرت،   )2:1(
کشت مخلوط همزمان با نسبت کاشت )1:1( لوبیا/ذرت با تیمار تک کشتي 
کمترین  نداشتند.  داري  معني  تفاوت  بوته  ارتفاع  لحاظ  از   )S1D5( ذرت 
ارتفاع بوته مربوط به کشت تاخیري ذرت در لوبیا با نسبت کاشت )1:2( 

لوبیا/ذرت
بود  لوبیا/ذرت   )1:1( کاشت  نسبت  با  لوبیا  در  ذرت  تاخیري  کشت  و   

)شکل3(.
 نسبت برابري زمین

در  ذرت  روزه   20 تاخیري  از کشت  زمین  برابري  نسبت  مقدار  بیشترین 
 33  /3:  66/6 نسبت کشت  به  مربوط   1/14 مقدار  به  لوبیا  ذرت  مخلوط 
لوبیا:ذرت )S3D2( بود. در این تیمار سهم نسبت برابري زمین هم براي لوبیا 
و هم ذرت بصورت تقریبا برابر و به میزان باالیي بود. کمترین نسبت برابري 
زمین در تیمار کشت تاخیري لوبیا در ذرت با نسبت کاشت )1:2( لوبیا/

ذرت به میزان 0/81 مشاهده شد در این تیمار سهم نسبت برابري زمین 
هم براي لوبیا و هم ذرت پایین بود ) جدول 3(.  منحنی دوطرفه افزایش 
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یا کاهش هرکدام از گیاهان و تغییرات عملکرد آنها نشان می دهد که با 
شدید  لوبیا  عملکرد  کاهش  مخلوط شیب  در  ذرت  نسبت  جزیی  افزایش 
است و ذرت در نسبت های باالی لوبیا همچنان دارای شیب آهسته ای از 

نظر کاهش عملکرد می باشد )شکل 4(.

بحث
   در کشت مخلوط ذرت- لوبیا با 20 روز تأخیر در کاشت ذرت و همچنین 
افزایش سهم لوبیا در آرایش کشت تعداد غالف در بوته، وزن تک بوته و 
عملکرد لوبیا زیاد شد. تأخیر در کاشت ذرت در کشت مخلوط ذرت- لوبیا 
و کاهش سهم  ذرت در آرایش کشت موجب شد تا بوته هاي لوبیا در اوایل 
دوره رشد و استقرار و همچنین در مرحله توسعه شاخ و برگ کمتر تحت 
تأثیر غالبیت ذرت قرار گیرند و در نتیجه تعداد غالف ها، وزن دانه تک بوته 
و عملکرد آنها زیادتر شد. با کاهش سهم لوبیا در کشت مخلوط و تأخیر 
در کشت لوبیا در مخلوط ذرت- لوبیا از مقدار وزن تک بوته و عملکرد دانه 
لوبیا کاسته شد. زیرا از دو جانب امکان سایه اندازي ذرت بر بوته هاي لوبیا 
افزوده مي شود و در نتیجه به علت غالبیت شدید ذرت در مخلوط امکان 
توسعه شاخ و برگ طبیعي لوبیا کمتر شده و لذا تیمارهایي که هر دو اثر 
تشدید کنندگي سایه اندازي ذرت )افزایش سهم ذرت در آرایش کشت و 
تأخیر در کاشت لوبیا در کشت مخلوط ذرت- لوبیا( را با خود یکجا دارند 
حداقل عملکرد هاي لوبیا را داشتند. در تیمارهاي D3 یا نسبت 1:1 ذرت 
تا  از سبز شدن  تمام دوره رشد  در  لوبیا  گیاهان  میرسد که  نظر  به  لوبیا 
گلدهي و تشکیل دانه در غالف تحت تاثیر سایه اندازي یکنواختي از ذرت 
قرار گرفتند و بیشترین تعداد دانه در غالف را تولید کردند. به عبارتي اثر 
سایه اندازي ذرت و  بهره برداري این تیمارها در مرحله لقاح گل ها متعادل 
نتایج تحقیقات Mukhala و همکاران  با  این آزمایش  نتایج  تر بوده است. 
)1999(،  Hosseini  و همکاران )2004( و  Panhwar  و همکاران )2004( 

مطابقت دارد.  
افزایش  باعث  لوبیا  با  ذرت  مخلوط  در کشت  لوبیا  در کشت  تأخیر       
عملکرد ذرت نسبت به کشت همزمان و یا کشت تأخیري ذرت در مخلوط 

ذرت با لوبیا شد که با نتایج Fininsa )1997 ( مطابقت دارد.
     ذرت به دلیل خصوصیات ظاهري که دارد معموال گیاه غالب بوده و لوبیا 
رقابت کمي با ذرت ایجاد مي کند. با افزایش سهم ذرت در آرایش کشت 
رقابت  بین گیاهان ذرت در روي خطوط کشت و همچنین بین ردیف ها 
بیشتر شده و وزن ماده خشک تک بوته ذرت را کاهش داد. با کاهش سهم 
ذرت در آرایش کشت و تأخیر در کاشت لوبیا در کشت مخلوط ذرت- لوبیا 
وزن ماده خشک تک بوته ذرت زیادتر شد. به نظر مي رسد گیاهان ذرت در 
حالت ذکر شده بیشترین دسترسي به منابع را داشته اند زیرا هم رقابت بین 
گیاهان ذرت با یکدیگر و همچنین با بوته هاي لوبیا در حداقل بوده است. 
بیشترین مقدار عملکرد ماده خشک ذرت در تک کشتي ذرت به دست آمد 
که طبیعتا به دلیل تعداد بوته بیشتر آن در تک کشتي است و با افزایش 
سهم ذرت در آرایش کشت عملکرد ماده خشک ذرت زیاد شد. در تایید 
نتایج این آزمایش Morgado  و Willey )2003 ( اظهار داشتند که مقدار 
محصول ذرت با افزایش سهم لوبیا در آرایش کشت کاهش یافت. به نظر مي 
رسد در تمام آزمایش هاي کشت مخلوط ذرت-  لوبیا مقدار عملکرد ماده 
خشک تک بوته ذرت افزایش مي یابد زیرا ذرت گیاه غالب بوده است. نتایج 
مشابه اي توسط Mukhala . و همکاران)1999( و  Hosseini و همکاران 

)2004( ارائه شده است.
با افزایش سهم ذرت در آرایش کشت و کاشت به موقع ذرت در        
کشت مخلوط ذرت- لوبیا بیشترین ارتفاع بوته ذرت به دست آمد.به نظر 
مي رسد دلیل آن رقابت براي کسب نور بین گیاهان ذرت بوده است که 
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این رقابت در تک کشتي هاي ذرت در کشت به موقع ذرت حداکثر بوده 
است )6(. در مجموع دالیل افزایش عملکرد در کشت مخلوط لوبیا و ذرت 
را می توان به چند علت مربوط دانست. بین دو گیاه ذرت و لوبیا از نظر 
سیستم ریشه تفاوت وجود دارد. ریشه سطحی و افشان ذرت و ریشه راست 
از نظر دسترسی به عناصر غذایی و آب در سطوح مختلف  لوبیا  و عمقی 
خاک متفاوتند. بعالوه دو گیاه از نظر نوع عناصر غذایی مورد نیاز و قابلیت 

تثبیت زیستی نیتروژن متفاوتند )7(. 
با توجه به مقادیر باالتر نسبت برابري زمین در تیمارهاي کشت         
تاخیري ذرت در مخلوط نسبت به تیمارهاي کشت تاخیري لوبیا در مخلوط 
و کشت همزمان این دو گیاه، این نوع کشت مخلوط توصیه مي شود و بطور 
کلي بعلت کاهش نسبت برابري زمین در کشت تاخیري لوبیا در مخلوط 
این نوع کشت توصیه نمي شود. در صورت انجام کشت مخلوط ذرت-لوبیا 
بصورت همزمان، نسبت یک به یک لوبیا به ذرت بیشترین نسبت برابري 
زمین را عاید مي سازد. Myers و Janick )1996( در کشت مخلوط لوبیا 
چشم بلبلي و تاج خروس، Hosseini و همکاران )2004( در کشت مخلوط 
لوبیا چشم بلبلي و ارزن علوفه اي و Mansoori )2010( در کشت مخلوط 

ذرت و سویا نتایج مشابه اي را گزارش کردند.
نتیجه گیري 

با توجه به نتایج بدست آمده در کشت تأخیري ذرت : لوبیا،  با تأخیر در 
کشت لوبیا به دلیل رقابت زیاد ذرت و کاهش شدید عملکرد لوبیا در کشت 
بنابراین  نبوده و  برابري زمین سودمند  مخلوط و همچنین کاهش نسبت 
توصیه اي براي اجراي آن نمي شود.در کشت همزمان ذرت علوفه اي و 
لوبیاي دانه اي نسبت برابري زمین نزدیک به واحد بوده ولي به دلیل مشکل 
در برداشت ذرت قابل توصیه نیست. کشت مخلوط ذرت : لوبیا با 20 روز و 
بیشتر تأخیر در کشت ذرت و بیشتر بودن درصد اختالط لوبیا سودمندي 

بیشتري داشت.
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