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  چکیده 

هـاي  آزمایشی در قالب طرح بلـوك  ).Sesamum indicum L( و کنجد ).Ocimum basiilicum L( منظور بررسی کشت مخلوط ریحانبه
هـاي  یشی شامل نسبتتیمارهاي آزما. اجرا شد 1388 -89زراعی  ساري در سالطبیعی کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 

کشـتی  تک: P5و  کنجد% 75 +ریحان% P4 :25کنجد، % 50 +ریحان% P3 :50کنجد، % 25 +ریحان% P2 75:کشتی ریحان، تک P1:(مختلف کاشت 
 75/1098و  80/1141ترتیب به(از حداکثر عملکرد مخلوط کنجد % 25 +ریحان%75کنجد و % 50+ریحان%50هاي در این آزمایش ترکیب. بودند) کنجد

با دارا بـودن   کنجد% 50 +ریحان% 50همچنین ترکیب . برخوردار بودند) =LER 29/1و  33/1ترتیب به(و کارایی استفاده از زمین ) هکتار کیلوگرم در
کشتی تک درصدي عملکرد ریحان در مخلوط نسبت به 20موجب افزایش حدود ) =Abasil -19/0(و غالبیت ) =49/1Kbasil(بیشترین ضریب ازدحامی 

% 25افزایش عملکرد کنجد در مخلوط نسـبت بـه کشـت خـالص آن، در ترکیـب      % 97و ) =85/0Asesame(عالوه حداکثر ضریب غالبیت به. آن گردید
% 75کنجد و % 50+ریحان% 50با توجه به توان رقابتی باالي گیاه کنجد در کشت مخلوط، نسبت کاشت  ،در مجموع. کنجد مشاهده شد% 75 +ریحان

  .کنجد از بهترین عملکرد برخوردار بودند% 25 +یحانر
  

 افت واقعی عملکرد، ضریب غالبیت، نسبت برابري زمین: هاي کلیديواژه
 

  5 4 3 2   1مقدمه 
کشت محدودیت اراضی قابلبه روند رو به رشد جمعیت و  با توجه

در هاي هنگفت ، افزایش تولید با صرف هزینهدر جهان و نیز کشور ما
هاي رویه نهادهعالوه بر این کاربرد بی. باشدمیپذیر سطح امکان واحد

ها تخریب منـابع آب و  ها وآفت کشکششیمیایی نظیر کودها، علف
پژوهشـگران  رو از این). Poggio et al., 2005(همراه دارد خاك را به

هـاي برخـوردار از پایـداري و    سعی دارند تا با طراحی و اجراي سامانه
نکته حائز اهمیت در نظام . اال، امنیت غذایی را تأمین نمایندعملکرد ب

کشاورزي پایدار افزایش تولید محصوالت کشاورزي در زمان و مکان 
توان از عوامل محیطـی  باشد که به شکل دیگري میمی) کشتیچند(
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  ). Thorsted et al., 2006; Malakooti, 1996(بهره برد 
ترین ابل ذکر است که عمدهاهداف متنوعی براي کشت مخلوط ق

ها استفاده بهتر از شرایط محیطی موجود، افزایش عملکرد در واحد آن
سطح، ثبات عملکرد در شرایط نامطلوب محیطی، افـزایش کمیـت و   
کیفیت محصول، افزایش راندمان مصرف آب، کنترل فرسایش خاك و 

 & Kremer(باشـد  نظـام زراعـی مـی   ایجـاد تنـوع و ثبـات در بـوم    
Kussman, 2008; Blaser et al., 2007 .( بر همین اساس استفاده

هاي گیاهی با فنولوژي و خصوصیات مورفولوژیکی متفاوت که از گونه
کمترین رقابت را در یک آشیانه اکولوژیکی ثابت چه از نظـر عوامـل   
محیطی و چه از نظر زمان با هم ایجاد کنند گام مهمـی در موفقیـت   

-د که در این صورت کاهش رقابت بینشوکشت مخلوط محسوب می
شود تـا دو گیـاه در   اي موجب میگونهاي نسبت به رقابت درونگونه

 Mushagalusa et( آشیان اکولوژیکی یکسان، رقابتی نداشته باشند
al., 2008 .( 
در ارزیابی مزیت سیستم  LER(6(میان نسبت برابري زمین در این

                                                        
6- Land Equivalent Ratio (LER) 
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رد را دارد و توانایی رقابـت  کشتی بیشترین کاربکشت مخلوط به تک
، 1ها در این نوع سیستم کشت اغلب با برآورد ضـرایب ازدحـامی  گونه

تعیین و گونه غالـب مشـخص    3و افت واقعی عملکرد 2غالبیت نسبی
یکی دیگر ). Dhima et al., 2007; Banik et al., 2006(گردد می

ـ  مـی  4هاي ارزیابی کشت مخلوط نسبت رقابتیاز شاخص ن باشـد، ای
شاخص توانایی رقابت را براي گیاهان زراعی به شکل بهتـري بیـان   

-کرده و نسبت به ضریب غالبیت و ارزیابی افت عملکرد، معیار دقیق
 Eslami Khalili( شودتري براي بررسی کشت مخلوط محسوب می

et al., 2011; Dhima et al., 2007.(  
یـداري در  منظور ایجـاد تنـوع و پا  کشت سنتی گیاهان دارویی به

 ,Peyvast(نظام کشاورزي از دیرباز در کشور ما متداول بـوده اسـت   
دار از خـانواده نعنـاع، از   در این میان ریحان گیـاهی اسـانس  ). 2005

 شـود هاي کشـت شـده در ایـران محسـوب مـی     بیشترین تعداد گونه
)Koocheki et al., 2004 .(    دانه روغنـی گیـاه کنجـد)Sesamum 

indicum L. (توجـه  ا برخـورداري از پـروتئین قابـل   نیز ب)25تـا   19 
 Orruo(در تأمین غذاي انسان و دام حائز اهمیت ویژه اسـت  ) درصد

& Morgan, 2011 .(     محققان در بررسـی کشـت مخلـوط گیاهـان
و ریحـان رویشـی   ) .Phaseolus vulgaris L(مـذکور ماننـد لوبیـا    

)Alizadeh et al., 2010(  شـاهدانه ،)Cannabis sativa L.(  و
 Pour Amir et(و نخود و کنجد ) Koocheki et al., 2010(کنجد 

al., 2010 (د هاي رشدي و عملکربهبود جذب و کارایی نور، شاخص
کشتی ریحان و تکبا توجه به اینکه . گیاهان زراعی را گزارش نمودند

بسـیار  منظور تأمین نیاز غذایی و داروئی در استان مازنـدران  کنجد به
هدف پژوهش حاضر بررسی تـأثیر رقابـت بـر     ،بنابراین. است متداول

گونه و تعیـین بهتـرین ترکیـب کشـت بـراي       رشد و عملکرد این دو
استفاده بهینه از منابع موجود با حداقل رقابت در کشت مخلوط در نظر 

  .گرفته شد
  

  هامواد و روش
دانشگاه علوم کشاورزي و منـابع   پژوهشی مزرعهاین آزمایش در 

 زراعـی  سـال دریـا در   -جاده ساري 9ی ساري واقع در کیلومتر طبیع
 -25ي آزاد ارتفاع محل آزمایش از سطح دریـا  .انجام شد 1388 -89
 53درجـه شـمالی و طـول جغرافیـایی آن      36، عرض جغرافیایی متر

و منطقـه از نظـر اقلیمـی در     )GARMIN ,GPSmap( درجه شرقی
خاك مزرعه پژوهشی  بافت .گیردزمرة مناطق معتدل مرطوب قرار می

هاي کامل تصـادفی در  آزمایش در قالب طرح بلوك. رسی سیلتی بود

                                                        
1- Crowding Coefficient (K)  
2- Aggressively (A)  
3- Actual Yield Loss (AYL) 
4- Competitive Ratio (CR)  

: P1(هاي مختلـف کاشـت   تیمارها شامل نسبت. سه تکرار اجرا گردید
 +ریحان% P3 :75، کنجد% 50 +ریحان% P2 :50، ریحانکشتی تک
) کنجـد کشـتی  تک: P5 کنجد و% 75 +ریحان% P4 :25، کنجد% 25

 26در تـاریخ  ) شـاخه تک و ناز(و کنجد ) بنفش(ریحان کشت . بودند
زراعی جمعاً هاي بهسازي زمین مطابق دستورالعملخرداد پس از آماده

ردیف  نههر کرت شامل . متر مربع انجام شد 3×8کرت به ابعاد  15در 
متـر بـود و بـین دو    سانتی 30متر و فاصله ردیف  سهکاشت به طول 

در این آزمایش کودهاي . نکاشت رها گردیدصورت هدو ردیف بکرت 
کیلوگرم در هکتار اوره، سولفات پتاسیم و سوپر  100کار رفته شامل به

کیلـوگرم در هکتـار سـولفات     50فسفات تریپل براي گیاه ریحـان و  
کیلـوگرم در هکتـار سـوپر     100کیلوگرم در هکتار اوره و  75پتاسیم، 

کود براي هر گیاه با در نظر مقدار . فسفات تریپل در کشت کنجد بود
گرفتن نسبت کاشت مخلوط در هر کرت و مطابق بـا آزمـون خـاك    

  .اعمال گردید
روز پس از کاشـت   30و  20(از هر کرت طی مراحل رشدي گیاه 

ترتیب براي گیاه ریحان و کنجد، گلدهی و رسـیدگی فیزیولوژیـک   به
ل ارتفـاع  بوته انتخاب و خصوصیات مورفولوژیک آنها شـام  چهار) بذر

عدد (گیاه، وزن و طول ریشه، سطح برگ و نیز محتوي کلروفیل برگ 
SPAD (ریحان و توجه به وزن خشک گیاه همچنین با. تعیین گردید

و سـرعت   5تغییرات سرعت رشد گیري،در مراحل مختلف نمونه کنجد
  .در فاصله زمانی مذکور محاسبه گردید 6رشد نسبی

 گونـه هـر دو و اجـزاي عملکـرد   در پایان فصل رشد نیز عملکرد 
و  توده زیستهزار دانه، وزن دانه در بوته،  شامل طول گل آذین، وزن

شاخص برداشت با برداشت دو خط کاشت از سطح هر کرت و حـذف  
منظـور ارزیـابی عملکـرد دو گیـاه در     به .اي تعیین گردیدنداثر حاشیه

کشت مخلوط نسبت به کشت خالص، شاخص نسبت برابـري زمـین   
(LER) ،LER  و  ریحانجزئیLER  1از معادلـه   کنجدجزئی )De 

Wit & Van den Bergh, 1965 (استفاده شد:  
 LER= Yba/Ybb+ Yse/Yss                                   )1( معادله

در کشـت   ریحـان نسـبت عملکـرد    Yba /Ybbکه در این رابطـه  
نسـبت   Yse/Yssو ) ریحـان جزئـی   LER( نآکشـتی  مخلوط به تک

) کنجدجزئی  LER( آنکشتی در کشت مخلوط به تک کنجدعملکرد 
رقابت نسبی بین دو محصول با استفاده از ضرایب ازدحامی . باشدمی

)K ( و غالبیت)A (هاي زیر تعیین گردید دو گونه، از معادله)Dhima 
et al., 2007(:  

 
 
                                   )2( معادله

                                                        
5- Crop Growth Rate (CGR) 
6-. Relative Growth Rate (RGR) 

(Ybb- Yba) × Zba 

Yse × Zba 
Crowding Coefficient of Basil (Kbasil) = 



  245   ...هاي مختلف کشتدر ترکیب (.Sesamum indicum L) و کنجد )(.Ocimum basilicum Lریحان بررسی عملکرد 

   )3( معادله
                               

(Ksesame) =  Crowding Coefficient of Sesame 
 

  )4(معادله 
Aggressivity of Basil (Abasil) =  

     )5(معادله 
Aggressivity of Sesame (Asesame) = 

در  ریحان و کنجدترتیب عملکرد به: Yssو  Ybb معادالت،در این 
      Zbaدر کشت مخلوط،  ریحان و کنجدعملکرد : Yse و Ybaی، کشتتک

. باشـد در کشـت مخلـوط مـی    ریحان و کنجـد نسبت کاشت : Zseو 
 محاسبه گردید 7و  6هاي گونه طبق معادله شاخص نسبت رقابتی دو

)Dhima et al., 2007(:  
       CRbasil= (LERba/LERse) × (Zse /Zba)                    )6(معادله 
    CRsesame= (LERse /LERba) × (Zba /Zse)                )7(معادله 

هاي هر گونه مطابق با معادله AYL(1(میزان افت واقعی عملکرد 
  ): Banik, 1996(دست آمد هزیر ب

  AYLbasil= (Yba/Zba)/(Ybb /Zbb) -1                       )8(معادله 
                          AYLsesame= (Yse /Zse)/(Yss /Zss) -1 )9(معادله 

یا استاندارد  2شاخص دیگر در کشت مخلوط شاخص تولید سیستم
طبـق  ) ba(نسبت به محصول اول ) se(کردن عملکرد محصول دوم 

  :تعیین شد ,Odo) 1991(و معرفی شده توسط ادو  10معادله 
 SPI= (Yse/Yba)×Yse+Yba                               )10( معادله

 ریحان و کنجدمیانگین عملکرد  :Yseو  Yba معادالت،که در این 
در  ریحـان و کنجـد  میـانگین عملکـرد   : YSSو  Ybb و کشتیدر تک

هـا بـراي   آوري دادهپـس از جمـع   ،در نهایت. باشدکشت مخلوط می
 ,SAS (SAS Institute 6.2افـزار  تجزیه و تحلیـل آمـاري از نـرم   

-ها براي صفات مورد ارزیابی بهمیانگیند و مقایسه استفاده ش (1997
درصـد   پـنج در سطح احتمـال   3دارحداقل اختالف معنی روش آزمون
  . انجام گردید

  
  نتایج و بحث

بـر   هاي مختلف کشت مخلوط ریحـان و کنجـد  اثر ترکیب -
  ریحانعملکرد رشد و 

در بررسی خصوصیات مورفولوژیـک گیـاه ریحـان طـی مراحـل      
هاي مختلف کشت مخلوط با کنجد تحت تیمار ترکیب مختلف رشدي

مشخص گردید که پارامترهـایی ماننـد ارتفـاع، سـطح بـرگ و وزن      
                                                        
1- Actual Yield Loss 
2- System Productivity Index (SPI)  
3- Least Significant Difference 

کنجـد  % 75 +ریحان% 25تولیدي گیاه در ترکیب کشت  توده زیست
اي کاهش یافت و ترکیب مالحظهطور قابلکشتی آن بهنسبت به تک

خـوردار بـود   کنجد از حـداکثر صـفات مـذکور بر   % 50+ ریحان% 50
 ,.Alizadeh et al(همکـاران  زاده و در این زمینـه علـی   ).1جدول (

 4اظهار داشتند که شاخص سـطح بـرگ ریحـان در ترکیـب     ) 2010
هـاي دیگـر مخلـوط و    ردیف لوبیا نسبت به ترکیب 2 +ردیف ریحان

 همکـاران  اسـالمی خلیلـی و  همچنـین  . برتري داشت آنکشتی تک
)Eslami Khalili et al., 2011(  بـاقال  حداکثر ارتفاع بوته)Vicia 

faba L. (و  جـو % 75 +بـاقال % 25مخلوط با جو را در تیمارهاي  در
  . گزارش نمودند جو% 25 +باقال% 75

% 75ریحان در مخلـوط   آذینگلدر این آزمایش باالترین طول 
مشـاهده شـد کـه نسـبت بـه      آن کشـتی  کنجد و تک% 25 +ریحان
کنجـد  % 50 +ریحـان % 50کنجد و % 75 +ریحان% 25هاي ترکیب

هاي ، ترکیب1با توجه به جدول . درصد افزایش نشان داد 16بیش از 
که در حالی ؛داري بر وزن ریشه گیاه نداشتندمختلف کشت تأثیر معنی

طول ریشه ) مترسانتی 30/16(و کمترین ) مترسانتی 25/19(ترین یشب
% 25ریحان و ترکیـب   کشتیترتیب در تکهنگام رسیدگی گیاه بهبه

بـا توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده       . کنجد مشاهده شد% 75 +ریحان
هـاي  تحت تـأثیر ترکیـب  ) SPADعدد (محتوي کلروفیل برگ گیاه 

  ). 1جدول (مختلف کشت مخلوط قرار نگرفت 
شود حداکثر سـرعت رشـد   مشاهده می 1طور که در جدول همان

کنجـد و کشـت   % 25 +ریحـان % 75ریحان به ترکیب ) CGR(گیاه 
داري تأثیر ترکیب کشـت بـر   با توجه به معنی. خالص آن تعلق داشت

ریحان در فاصله زمانی بـین گلـدهی تـا    ) RGR(سرعت رشد نسبی 
هاي کنجد نسبت به ترکیب% 25 +ریحان% 75رسیدگی بذر، ترکیب 

 28کنجد از افزایش % 50 +ریحان% 50کنجد و % 75 +ریحان% 25
  ).1جدول (برخوردار بود  سرعت رشد نسبی درصدي

کشت بـر   هاي مختلفدار ترکیبهمچنین با توجه به تأثیر معنی
بـا  (بوته و شاخص برداشـت ریحـان، حـداکثر وزن دانـه     عملکرد تک

کنجـد  % 50 +ریحـان % 50از ترکیـب  ) گرم در بوتـه  49/4میانگین 
کشتی ریحان با کنجد و تک% 25 +ریحان% 75بدست آمد و ترکیب 

 +ریحان% 25درصدي وزن دانه در بوته نسبت به مخلوط  36افزایش 
% 25هاي وزن هزار دانه ریحان در ترکیب. کنجد برتري داشتند% 75

% 50 +ریحـان % 50و ) گـرم  33/2با میـانگین  (کنجد % 75 +ریحان
% 75کشـتی و مخلـوط   نسبت به تـک ) گرم 66/1با میانگین (کنجد 
در این زمینه جهانی ). 1 جدول(کنجد افزایش نشان داد % 25 +ریحان

هـاي  در بررسـی تـأثیر ترکیـب    (Jahani et al., 2008)و همکاران 
 Lens(عدس و  ).Cuminum cyminum L( مختلف کشت زیره سبز

culinaryis L. (زیـره اظهـار    عملکرد بیولوژیـک و  بر وزن هزار دانه
هاي مختلف کشت مخلوط نسبت به کشت خالص رکیبت داشتند که

  . داشتندبرتري آن 

(Yss –Yse) × Zse 

Yse × Zba 

Yba 

Ybb × Zba 

Yse 

Yss × Zse 
- 

Yse 

Yss × Zse 

Yba 

Ybb × Zba 

- 
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بنابر گزارش این محققان، شاخص برداشت زیره سـبز در کشـت   

و در تیمارهاي مختلف کشت مخلوط حـداقل  %) 55(حداکثر  ،خالص
در کشـت  ) Kumar & Singh, 2006(کومار و سـینگ  . بود%) 33(

کبـوتري  و نخود دانـه ) .Brassica juncea L(مخلوط خردل هندي 
)Cicer arientinum L.( کبوتري در ترکیب  با افزایش درصد نخود

مشـاهده  عملکرد دانه و بیولوژیک کشت مخلوط را  افزایش در ،شاهد
  .دندنمو

  
بر رشد  هاي مختلف کشت مخلوط ریحان و کنجداثر ترکیب

   کنجدعملکرد و 
% 50هـاي  شـود ترکیـب  مشاهده مـی  2طور که در جدول همان

در مرحله اولیه رشد ان ریح% 25 +کنجد% 75ریحان و % 50 +کنجد
-حالیدر ؛از حداکثر وزن ریشه برخوردار بودند) روز پس از کاشت 30(

 +کنجد% 25هاي دهی به ترکیبکه حداکثر وزن ریشه در مرحله گل
ریحـان تعلـق داشـت و در مرحلـه     % 50 +کنجد% 50ریحان و % 75

ریحان از حیث این ویژگـی  % 75 +کنجد% 25مخلوط رسیدگی بذر، 
  . به تیمارهاي دیگر برتري داشتنسبت 

هـی بـه   حداکثر ارتفاع گیاه کنجد در هنگام گلـد در این آزمایش 
% 50+ کنجـد % 50ریحـان و  % 75+ کنجـد % 25هاي کشت ترکیب

تعلـق  ) متـر سـانتی  17/139و  66/135ترتیب با میـانگین  به(ریحان 
 ,.Geren et al)در همین راستا گرن و همکـاران   ).2جدول (داشت 
اظهار داشتند که ارتفاع بوته ذرت در کشت خالص نسبت بـه   (2008
 Vigna(مـاش  -).Zea mays L( ذرتهاي مختلف مخلـوط  ترکیب

radiata L. (ایـن محققـان حـداکثر    . لوبیا کاهش نشان داد-و ذرت
هـاي مختلـف مخلـوط ذرت و مـاش     ارتفاع بوته ذرت را در ترکیـب 

ایـن گیـاه بـه کشـت      دهتـو  زیستکه واکنش حالیدر ؛گزارش نمودند
ده ریشه و منطقـه غـالف   در این آزمایش طول .دار نبودمخلوط معنی

  .هاي مختلف کشت قرار نگرفتتأثیر ترکیبساقه کنجد تحت
کنجـد هنگـام   ) SPAD عـدد (محتوي کلروفیل بـرگ  همچنین 

-به(کشتی کنجد ریحان و تک% 25 +کنجد% 75گلدهی در ترکیب 
درصد نسبت به  22حدود ) 35/57و  23/56ترتیب با میانگین عددي 

در این  ).2جدول (ریحان افزایش نشان داد % 75 +کنجد% 25مخلوط 
% 25 +ریحـان % 75کنجـد،  % 50 +ریحـان % 50آزمایش تیمارهاي 

باالتري نسبت بـه   CGR(1(کشتی کنجد از سرعت رشد کنجد و تک
. کنجد در طول دوره رشد برخوردار بودند% 75 +ریحان% 25مخلوط 

 در) Koocheki et al., 2010(و همکـاران  در ایـن راسـتا کـوچکی    
هـاي رشـدي دو گیـاه کنجـد و شـاهدانه در سـري       بررسی شـاخص 

 78/22بـا میـانگین   (جایگزینی مخلوط، بیشترین سرعت رشد کنجد 
                                                        
1- Crop Growth Rate  

  .کشتی این گیاه مشاهده نمودندرا در تک) گرم بر متر مربع در روز
نیـز در   کنجد) RGR(نسبی حداکثر سرعت رشد در این آزمایش 

گرم بر  27/0روز پس از کاشت تا گلدهی با میانگین  30فاصله زمانی 
ریحان تعلق داشت و دیگر % 75 +کنجد% 25گرم در روز به مخلوط 

  ). 2جدول (گروه آماري قرار داشتند تیمارها از لحاظ این صفت در یک
 %50ریحـان و  % 75 +کنجـد % 25، مخلوط 2جدول  با توجه به

گـرم در   21/12و  38/17ترتیب با میـانگین  به(ریحان % 50 +کنجد
درصـد   27کشتی کنجـد بـیش از   عملکرد بوته را نسبت به تک) بوته

% 50ریحـان،  % 75 +کنجـد % 25همچنین تیمارهـاي  . افزایش دادند
الـی   36/18ي کشـتی کنجـد در گسـتره   و تکریحان % 50 +کنجد

در ایـن آزمـایش   . اخص برداشت برخوردار بودنـد از حداکثر ش 87/20
تأثیر ترکیب کشت مخلـوط قـرار نگرفـت    تحت وزن هزار دانه کنجد

 ,.Agegnehu et al)بنابر گـزارش آگگنهـو و همکـاران    ). 2جدول (
) .Hordeum Vulgare L( جـو ارتفاع بوته و وزن هزار دانـه   (2006

 Faba( قالبـا هاي مختلف کشت مخلوط افزایشـی جـو و   در ترکیب
Vicia L. (داري را نشان ندادتفاوت آماري معنی .  

  
  کارایی استفاده از زمین و شاخص هاي رقابتی 

هاي مختلف کشـت  شود که اثر نسبتمشاهده می 3طبق جدول 
که طوريبه ؛دار بودهر دو گونه گیاهی معنی توده زیستبر عملکرد و 

و ) کیلوگرم در هکتار 5/6361و  01/686ترتیب با میانگین به(ریحان 
) کیلوگرم در هکتار 2/6813و  00/1055ترتیب با میانگین و به(کنجد 
برخـوردار بودنـد    تـوده  زیسـت و  دانه عملکرد کشتی از حداکثردر تک

ي در گستره(دست آمده حداکثر عملکرد هبا توجه به نتایج ب). 3جدول (
-در گستره( ودهت زیستو ) کیلوگرم در هکتار 80/1141الی  00/1055
 هــايبــه ترکیــب) کیلــوگرم در هکتــار 30/7216الــی  20/6813ي 
کشتی کنجد کنجد و تک% 25 +ریحان%75کنجد، % 50+ریحان50%

  . تعلق داشت
-مشخص شد که ترکیـب  (LER)با محاسبه نسبت برابري زمین

+ ریحـان %75و ) =29/1LER(کنجـد  % 50+ریحان%50هاي کشت 
درصـد افـزایش کــارایی    29از  بـا بــیش  )=33/1LER(کنجـد  % 25

کشتی دو استفاده از زمین موجب بهبود عملکرد مخلوط نسبت به تک
دهد که در هر دو گونه گیاهی با سهم نتایج نشان می. گونه گردیدند

بـوده   50/0درصد و بیشتر، نسبت جزئی برابـري زمـین بـیش از     50
% 75در ترکیب کشـت  جزئی ریحان  LERکه حداکثر طورياست، به

نیز  کنجد جزئی LERو حداکثر ) =83/0LERba(کنجد % 25 +ریحان
مشاهده )  =84/0LERse(کنجد % 75 +ریحان% 25در ترکیب کشت 

  ).3جدول (شد 
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 )Pour Amir et al., 2010(پور امیر و همکـاران   ،راستادر این 

و ) =41/1LER(نخود % 50 +کنجد% 50هاي اظهار داشتند که نسبت
در کشت ردیفی از بیشترین و  )=31/1LER(د خون% 75 +کنجد% 25

از  )=94/0LER(نخــود در کشــت درهــم % 25 +کنجــد %75تیمــار 
  .کمترین نسبت برابري زمین برخوردار بودند

 )=11/1LER( کنجد% 25 +ریحان% 75ترکیب در این آزمایش 
کشتی دو گیاه مذکور تک مخلوط نسبت به توده زیستاز لحاظ تولید 

کنجـد  % 50 +ریحـان %50هـاي  ترکیبکه حالیدر. تري نشان دادبر
)04/1LER= ( ریحان% 25 +کنجد% 75و )98/0LER= ( در یـک-

با توجه به گـزارش   .ها قرار داشتندکشتی این گونهگروه آماري با تک
کشت ردیفی ریحان ) Alizadeh et al., 2010(همکاران زاده و علی

اه برتري داشت و بیشـترین نسـبت   و لوبیا بر کشت خالص این دو گی
  .در مخلوط ردیفی دو گیاه حاصل شد) =2/1LER(برابري زمین 

هاي رقابتی دو گونه در کشت مخلوط مشخص در بررسی شاخص
هاي مورد یک از تیمارها ضریب ازدحامی براي گونهگردید که در هیچ

ري گر عدم برابکه این امر بیان) 3جدول (بررسی برابر یک نمی باشد 
 ,.Dhima et al(اي بـود  گونـه اي با رقابـت بـرون  گونهرقابت درون

و  50هاي مختلف کشت، گیاه ریحان با سهم در بین ترکیب). 2007
، نسبت به 79/1و  49/1ترتیب با ضریب ازدحامی معادل درصد به 75

که ضریب حالیدر. کنجد برتري نشان داد% 75 +ریحان% 25 ترکیب
هـاي مختلـف مخلـوط قـرار     تأثیر ترکیـب د تحتازدحامی گیاه کنج

از  94/2تـا   97/1ي در این آزمایش گیـاه کنجـد در گسـتره   . نگرفت
جـدول  (ضریب ازدحامی باالتري نسبت به گیاه ریحان برخوردار بود 

گـر  با توجه به اینکه ضریب غالبیت گونه با عالمت مثبـت بیـان  ). 3
 )Yilmaz et al., 2008(باشد غالبیت آن گونه در ترکیب مخلوط می

، گیاه کنجد در کشت مخلوط گونه غالب 3هاي جدول اساس دادهبر و
در این آزمایش حداکثر ضریب غالبیـت کنجـد بـه    . شودمحسوب می

و حــداکثر  )=Ase 85/0( کنجــد% 25 +ریحــان% 75نســبت کشــت 
 -19/0( کنجـد % 50 +ریحـان % 50ضریب غالبیت ریحان به ترکیب 

Aba= (تعلق داشت .  
 (Banik et al., 2000)اسـاس مطالعـات بانیـک و همکـاران     بر

بر بررسـی رقابـت    عالوه) AYL(برآورد شاخص افت واقعی عملکرد 
اي، با در نظر گرفتن عملکرد هـر گیـاه وضـع هـر گونـه در      گونهبین

این . کندتري بیان میرا با جزئیات دقیق) ايگونهرقابت درون(مخلوط 
کشتی بر پایه یانگر سودمندي مخلوط به تکشاخص با عالمت مثبت ب

محاسبه افت واقعـی  ). Yilmaz et al., 2008(عملکرد هر گیاه است 
هاي مذکور نشان داد که این شاخص در مورد گونه) 3جدول (عملکرد 

از لحاظ عددي  کنجد% 75 +ریحان% 25براي گیاه ریحان در ترکیب 
که به تبع آن ترکیب  بوده است) AYLba=0-/36معادل (بسیار پایین 

) AYL= -24/0(درصـدي عملکـرد مخلـوط     24مذکور موجب افت 
در بررسی چند  (Xu et al., 2008)حالی که ژو و همکاران در ؛گردید

ــپرس     ــه اي و اس ــوعی ارزن علوف ــوط ن ــت مخل ــاله کش  .Scop(س
Onobrychis viciaefolia ( اظهار داشتند که طی چهار سال متوالی

  . و گونه در مخلوط افت عملکرد نشان ندادندیک از دکشت، هیچ
هـاي مختلـف کشـت    گونه در ترکیـب با بررسی نسبت رقابت دو

کنجد % 50 +ریحان% 50در مخلوط ریحان مشخص گردید که گیاه 
)87/0CRba=  ( کنجـد  % 75 +ریحـان % 25هـاي  در ترکیبکنجد و
)75/1CRse= ( کنجد % 25 +ریحان% 75و)76/1CRse=  ( از حداکثر

شود طور که مشاهده میهمان). 3جدول (نسبت رقابت برخوردار بودند 
برخوردار  ریحاندر مخلوط از توان رقابتی باالیی در مقایسه با  کنجد
 (Yilmaz et al., 2008)در ایـن زمینـه ییلمـاز و همکـاران     . اسـت 

ماش % 50 +ذرت% 50افزایش نسبت رقابت و غالبیت ذرت در تیمار 
عملکرد ذرت دانسـتند و افـت واقعـی عملکـرد در     را عامل عدم افت 
دلیل کاهش نسبت را به) ماش% 50 +ذرت% 100(حداکثر سهم ذرت 

  .رقابت و غالبیت گیاه مذکور گزارش نمودند
ي در گستره SPI(1(در این آزمایش شاخص تولید کشت مخلوط 

تأثیر تیمار ترکیب کشت مخلوط تحت 20/1535 تا 00/1379عددي 
 Agegnehu)در این راستا آگگنهو و همکاران ). 3جدول ( قرار نگرفت

et al., 2006)  کشـت   هـاي رقـابتی  عملکـرد و شـاخص   در بررسـی
درصد جو و نسـبت هـاي    100مخلوط افزایشی باقال و جو با نسبت 

متفاوت باقال، کاهش عملکرد جو متناسب با افـزایش نسـبت بـذر و    
ش این محققان در ترکیـب  بنابر گزار. عملکرد باقال را گزارش نمودند

عملکـرد کـل    جو،% 100 +)میزان مطلوب باقال(باقال % 5/37کشت 
و شـاخص تولیـد سیسـتم    ) =30/3K(مخلوط، ضریب ازدحام نسـبی  

)2940SPI= ( بوده استحداکثر.  
  

  گیرينتیجه
بوته ریحـان  با توجه به کاهش پارامترهاي رشدي و عملکرد تک

بـالعکس رشـد مطلـوب گیـاه     کنجد و % 75 +ریحان% 25در ترکیب 
رسد که تـأثیر  نظر میکنجد، به% 25 +ریحان% 75کنجد در ترکیب 

تیپ رشدي در موفقیت رقابت بین دو گونه گیاهی در مخلـوط تـأثیر   
-افزایش قابلدر این آزمایش حداکثر عملکرد مخلوط و . بسزائی دارد

% 50+ریحـان % 50تیمارهـاي  در مالحظه کارایی اسـتفاده از زمـین   
هاي با برآورد شاخص. مشاهده شد کنجد% 25 +ریحان% 75 نجد وک

منظور بررسی وضعیت دو گونه در مخلوط مشخص گردیـد  رقابتی به
 کنجـد و % 50+ریحان% 50هاي کشت و کنجد در ترکیبریحان که 
امـا ترکیـب    ،افت واقعی عملکرد نداشـتند  کنجد% 25 +ریحان% 75
قعـی عملکـرد مخلـوط    درصـد افـت وا   24کنجد % 75 +ریحان% 25

در این آزمایش گیاه کنجـد  . کشتی را نشان دادنسبت به سیستم تک
در مخلوط از ضریب ازدحامی، غالبیت و توان رقابتی باالیی نسبت به 

  .ریحان برخوردار بود
                                                        
1- System Productivity Index 
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