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واکنش شاخص کلروفیل، عملکرد دانه و کیفیت محصول تولیدی لوبیا به کشت مخلوط با 

 آفتابگردان
 2و مجید بابایی 1*ئیحمزه جواد

  دانشگاه بوعلی سینا همدان. ،دانشکده کشاورزی ،استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات 1

 .همدان سینا بوعلی دانشگاه کشاورزی، ی ارشد زراعت، دانشکدهدانشجوی کارشناس 2
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 چکیده

به منظور بررسی واکنش شاخص کلروفیل، عملکرد دانه و کیفیت محصول تولیدی لوبیا به کشت مخلوط با آفتابگردان، آزمایش 

درصد لوبیا با  100و  33، 30، 23ی مخلوط افزایشی هادر دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. تیمارهای کشت خالص لوبیا، کشت

های کامل تصادفی در قالب طرح بلوک درصد لوبیا:آفتابگردان 23:33و  30:30، 33:23های مخلوط جایگزینی کشت و آفتابگردان

دار، ولی فیل لوبیا معنیتکرار ارزیابی شدند. اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دانه بیولوژیک، عملکرد پروتئین و شاخص کلرو 5با 

گرم در متر مربع( و  335گرم در متر مربع(، عملکرد بیولوژیک ) 503دار نشد. بیشترین عملکرد دانه )بر درصد پروتئین معنی

گرم در متر مربع( از تیمار کشت خالص لوبیا حاصل شد. بیشترین میزان شاخص کلروفیل نیز به تیمارهای  38/33عملکرد پروتئین )

مخلوط افزایشی تعلق گرفت. در کلیه تیمارهای مخلوط نسبت برابری زمین بیشتر و شاخص رقابت کمتر از یک بود. تیمار کشت 

بنابراین، این تیمار توانست  ( را داشت.66/1درصد لوبیا با آفتابگردان بیشترین مقدار نسبت برابری زمین ) 30کشت مخلوط افزایشی 

 )عملکرد دانه لوبیا+آفتابگردان( تولید کند.  رصد افزایش داده و عملکرد کل بیشترید 66کارایی استفاده از زمین را 

 لوبیا، پروتئین، شاخص کلروفیل، عملکرد، کیفیت دانه  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

-سیستمرغم دستیابی به تولید بیشتر، باعث وارد آمدن خسارت جبران ناپذیری به اکوهای کشاورزی صنعتی علیاستفاده از سیستم

های اخیر یکی از اهداف ها را در معرض خطر قرار داده است. به همین دلیل در سالهای طبیعی شده و پایداری این اکوسیستم

هایی جهت افزایش پایداری شود دستیابی به راهکارها از جمله کشور ما دنبال میمهمی که در زمینه تحقیقات در بیشتر کشور

های مدیریتی از جمله کشت گیاهان پوششی، شخم توان برخی روشاشد. در همین راستا میبهای کشاورزی میاکوسیستم

(. کشت مخلوط 3و  2های کشاورزی پایدار نام برد )حفاظتی، تناوب زراعی و کشت مخلوط گیاهان زراعی را به عنوان موئلفه

تواند عالوه بر افزایش عملکرد، موجب در کشت مخلوط میها طوریکه استفاده از لگومها بسیار رایج است، بهها با غیر لگوملگوم

شود که این امر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه را کاهش داده و از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری تثبیت بیولوژیکی نیتروژن 

نظیر ارتفاع بوته، وزن تر،  کند. نتایج آزمایشی نشان داد که کشت مخلوط ذرت با لوبیا معمولی و لوبیا چشم بلبلی صفات زیادیمی

های کشاورزی (. با توجه به اهمیت گرایش به سمت سیستم1دهد )وزن خشک، عملکرد و پروتئین خام را تحت تاثیر قرار می

پایدار و همچنین اهمیت باالی لوبیا در تامین نیاز غذایی بشر، این آزمایش با هدف مطالعه شاخص کلروفیل و کیفیت محصول 

 یا در کشت مخلوط با آفتابگردان اجرا شد. تولیدی لوب
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 هامواد و روش

در دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. آزمایش به صورت طرح  pH 5/3در یک خاک لوم شنی با  1530این آزمایش در سال زراعی 

، 23وط افزایشی های مخلهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل کشت خالص لوبیا، کشتبلوک

درصد لوبیا:آفتابگردان بودند.  23:33و  30:30، 33:23های مخلوط جایگزینی کشتو  درصد لوبیا با آفتابگردان 100و  33، 30

بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. فاصله بین  40و  8تراکم بوته در واحد سطح در کشت خالص آفتابگردان و لوبیا به ترتیب 

-سانتی 3و  20متر و فاصله روی ردیف برای آفتابگردان و لوبیا به ترتیب سانتی 50متر و برای لوبیا سانتی 60بگردان ردیف برای آفتا

)رقم ناز( در نیمه دوم اردیبهشت ماه و بصورت همزمان کاشت شدند. پس از رسیدن  متر بود. آفتابگردان )رقم آلستار( و لوبیا

ده هر کرت برداشت شد و بر اساس آن صفات عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، درصد محصول و با حذف اثر حاشیه، باقیمان

گیری و ارزیابی شدند. برای تعیین پروتیین دانه، از روش کجلدال استفاده شد. میزان کلروفیل پروتئین و عملکرد پروتئین اندازه

  SASها توسط نرم افزار آماریتجزیه واریانس دادهشد. گیری اندازه  SPAD502دهی با استفاده از دستگاهبرگ نیز در مرحله گل

 انجام شد. SASدرصد توسط نرم افزار   3در سطح آماری  LSDها نیز با استفاده از آزمون صورت گرفت. مقایسه میانگین

 

 نتایج و بحث

های آزمایشی قرار تاثیر تیمارتحت  %1ها نشان داد که عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال تجزیه واریانس داده

و  503طوریکه، در میان الگوهای مختلف کاشت، بیشترین میزان عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک )به ترتیب (. به1گرفتند )جدول 

اختالف  نیزلوبیا:آفتابگردان  23:33گرم در متر مربع( متعلق به تیمار تک کشتی لوبیا بود که با تیمار کشت مخلوط جایگزینی  335

ای در کشت مخلوط های مخلوط جایگزینی و نیز با افزایش رقابت بین گونهدار نداشت. با کاهش تراکم لوبیا در کشتمعنی

 82داری کاسته شد. به طوریکه، کمترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک )به ترتیب طور معنیافزایشی از میزان هر دو ویژگی به

لوبیا:آفتابگردان بدست آمد که با تیمار کشت مخلوط افزایشی  33:23در تیمار کشت مخلوط جایگزینی  گرم در متر مربع( 585و 

و  4(. این نتایج با یافته های سایر پژوهشگران هماهنگ است )2لوبیا با آفتابگردان در یک گروه آماری قرار داشتند )جدول  23%

تحت تاثیر تیمارهای  %3و عدد اسپاد در سطح احتمال  %1در سطح احتمال  (. همچنین، نتایج موید این بود که عملکرد پروتئین6

ها از نظر صفت (. مقایسه میانگین1آزمایشی قرار گرفتند، ولی درصد پروتئین تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )جدول 

 33:23کشت مخلوط جایگزینی  عملکرد پروتئین نشان از برتری کشت خالص داشت. کمترین میزان این ویژگی به تیمار

(. با توجه 1داری نداشت )شکل لوبیا با آفتابگردان تفاوت معنی %23لوبیا:آفتابگردان تعلق داشت که با تیمار کشت مخلوط افزایشی 

های های آزمایشی قرار نگرفت و نیز عملکرد آن با کاهش تراکم لوبیا در کشتبه این که درصد پروتئین لوبیا تحت تاثیر تیمار

درصد لوبیا کمترین میزان بود. نتایج مشابهی نیز  23مخلوط جایگزینی کاهش یافت، لذا عملکرد پروتئین لوبیا در تیمار تراکم 

( از 32( نشان داد که بیشترین میزان عدد اسپاد )2ها )جدول ( گزارش شده است. مقایسه میانگین3توسط لیتورجیدیس و همکاران )

لوبیا با آفتابگردان حاصل شد. کمترین میزان شاخص کلروفیل نیز به تیمار کشت مخلوط  %100یشی تیمار کشت مخلوط افزا

ها های باال، افزایش سایه اندازی بوتهرسد دلیل افزایش کلروفیل در تراکملوبیا:آفتابگردان تعلق گرفت. به نظر می 33:23جایگزینی 

که گیاهان در شرایط سایه برای به دام انداختن هرچه بیشتر نور برای تولید  توان گفتبر روی یکدیگر باشد. به عبارت دیگر، می

دهند. افزایش میزان کلروفیل در کشت مخلوط توسط محققین دیگر نیز گزارش شده فتوآسیمیالت، میزان کلروفیل را افزایش می

( و 05/0بگردان کمترین میزان شاخص رقابت )درصد لوبیا با آفتا 30( نشان داد که کشت مخلوط افزایشی 2(. نتایج )شکل 5است )
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شود. درصدی در کارایی استفاده از زمین زراعی می 66( را به خود اختصاص داد که منجر به افزایش 66/1) LERبیشترین میزان 

 د.  توان به اثر مکملی آنها در استفاده از منابع نسبت داعلت برتری کشت مخلوط دو گونه نسبت به تک کشتی آن را می

 تجزیه واریانس اثر الگوی کاشت بر  برخی صفات لوبیا. - 1جدول 

درجه  منابع تغییر

 آزادی

عملکرد 

 دانه

عملکرد 

 بیولوژیک

درصد 

 پروتئین

عملکرد 

 پروتئین

SPAD 

 38/2 103 33/5 2333 1386 2 تکرار

 ns13/1 **384 *53/4 113153** 18534** 3 الگوی کاشت

 25/1 53 01/2 6430 634 14 خطای آزمایش

     ns * ، درصد 1و  3**: به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال و 

 

 میانگین برخی صفات لوبیا در الگوهای مختلف کاشت. -2جدول

 الگوی کاشت

 آفتابگردان+ % لوبیا %

 عملکرد دانه

 )گرم در متر مربع(

 عملکرد بیولوژیک

 )گرم در متر مربع(

 عدد اسپاد

  100+0  - - - 

33+23  d82 d463 abc23/30 

30+30  c213 bc353 bc33/43 

 23+33   
ab263 ab830 c34/48 

0+100  
a503 a335 c36/48 

 100+23  d106 d585 c88/48 

 100 +30  bc250 c683 abc13/30 

 100 +33  
bc248 c313 ab43/31 

100 +100  
bc243 c333 ab00/32 

 

 
 : آفتابگردان(.S: لوبیا و Bلوبیا ) پروتئینمختلف کشت مخلوط بر عملکرد  اثر الگوهای  -1شکل 
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 : آفتابگردان(.S: لوبیا و B) CIو  LERشاخص اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر   -2شکل 
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