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  چكيده

در مزرعـه   1386تلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد كنجد و نخود در كشت مخلوط در سال اين تحقيق به منظور بررسي اثر نسبتهاي مخ
هـاي كامـل تصـادفي بـا سـه      هاي خرد شده در قالب بلوكطرح آزمايشي به صورت كرت. پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد

% 10رهم به عنوان عامل اصلي و پنج سطح كشت شامل تك كشتي نخود، تك كشتي كنجـد،  تكرار بود، كه از دو الگوي كاشت شامل كشت رديفي و د
نتـايج نشـان داد كـه بيشـترين     . كنجد به عنوان عامل فرعي تشكيل شـده بـود  % 100+ نخود % 30كنجد و % 100+ نخود % 20كنجد، % 100+ نخود 

% 10تن در هكتار از نسـبت   74/0تن در هكتار و كمترين عملكرد با  8/1ي با كنجد در آرايش كاشت رديف% 100+ نخود % 20عملكرد كنجد از مخلوط 
+ نخـود  % 20نشان داد كه ميزان عملكرد محصول در نسبتهاي ) RYT(محاسبه عملكرد نسبي كل . كنجد در كشت درهم به دست آمد% 100+ نخود 
درصـد   39/1RYT=( ،28(درصـد   39اشـت رديفـي بـه ترتيـب     كنجـد در الگـوي ك  % 100+ نخـود  % 10كنجـد و  % 100+ نخود % 30كنجد، % 100

)28/1RYT= ( درصد  24و)24/1RYT= (  بيشتر از تك كشتي است و لذا چنين مي توان استنباط كرد كه در مخلوط دو گونه با نسبتهاي فوق ايـن دو
  . اندگياه از عوامل محيطي بهتر از تك كشتي استفاده كرده

  
  هاي كاشتد، شاخص برداشت، عملكرد نسبي كل، نسبتاجزاي عملكر :واژه هاي كليدي

  
        1مقدمه  

تواند در بلند  كشاورزي پايدار تلفيقي از دانش مديريت است كه مي
، زيسـت محيطـي و اقتصـادي ارزش افـزوده     يمدت از نظر بيولـوژيك 

يكـي از راهكارهـاي دسـتيابي بـه     ). 6(مطلوبي به همراه داشته باشـد  
فـزايش تنـوع از طريـق بـه كـارگيري مخلـوطي از       كشاورزي پايدار، ا

هاي مختلـف در زراعـت   هاي مختلف، ارقام و يا ايزوالينگياهان گونه
عامل  آب كه ايران مانند خشكي نيمه و خشك مناطق در ).7(باشد مي

توان با استفاده از نظامهاي چند كشتي كـارائي  است، مي كننده محدود
 در كـه  اسـت  معتقـد  )15( نسـيس فرا .)8(مصرف آب را افـزايش داد  

 آب مصـرف  كـارائي  نظـر  از مخلـوط  كشت آب، بودن صورت محدود
در شرايط آب و هـواي خشـك و نيمـه خشـك و شـدت       .دارد مزيت

تواند به عنوان يـك راهكـار بـه منظـور      تشعشع باال كشت مخلوط مي
                                                            

دانشجوي دكتري، استادان و دانشيار گروه زراعت، دانشكده به ترتيب  - 4و  3، 2، 1
  دانشگاه فردوسي مشهد ،كشاورزي

 )Email: agro_ferdowsi@yahoo.com نويسنده مسئول -(*

حداكثر استفاده از تشعشع باالي خورشيدي و منابع كم آبـي، بـه كـار    
  ). 24( برده شود

گرو  در مخلوط كشت هايسيستم در عملكرد بررسي كلي به طور
 حداقل رقابت ايجاد براي مناسب صفات واجد و سازگار گياهان انتخاب

 تراكم جمله از(مناسب  زراعي عمليات كارگيري به و همياري حداكثر و
اخـتالف در خصوصـيات   ). 19و  18( باشدمي )اختالط نسبت و كاشت

گياهـان در جـذب نـور مـوثر اسـت و تغييـرات آرايـش        مورفولوژيكي 
تواند جذب نـور در بـين گياهـان همـراه را     هاي يك مخلوط مي رديف

درآزمايش خود بـر روي جمعيـت   ) 12(به عنوان مثال علي . تغيير دهد
نخود مشاهده كرد كه با افزايش نسبت گنـدم، ميـزان    -مخلوط گندم

ميـزان   3:1و در نسـبت   نوري كه به كانوپي نخود رسيد كاهش يافت
در اين نسبت ميزان نوري كه به كانوپي . نور در حداقل مقدار خود بود

  .درصد نور وارد شده به پوشش گياهي بود 6رسيد  نخود
 ارتفـاع  اخـتالف  به را هامخلوط موفقيت پژوهشگران از بسياري 
مطالعات رينولدز و همكـاران   ).18و  13(اند نسبت داده مخلوط اجزاي

در ) ميليمتـر  480(در شرايط ديم با بارندگي ساالنه نسـبتا زيـاد   ) 23(
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اي در نظام مخلوط بـا  مكزيك نشان داد كه هنگامي كه ماشك علوفه
برابـر   5/2گندم به عنوان علوفه برداشت شد، كل ماده خشك توليدي 

در اين آزمايش با در نظـر  . شرايطي بود كه گندم به تنهايي كشت شد
وليدي بوسيله تك كشتي و مخلوط، مقـدار عملكـرد   گرفتن بيوماس ت

  . بود 4/1نسبي كل برابر با 
در بررسي كشت مخلوط جـو و ماشـك   ) 16(كوردالي و همكاران 

اي در شرايط ديم در سوريه در طي دو سال مشاهده كردند كـه  علوفه
عملكرد نسبي كل در كشت مخلوط در شرايطي كه تنها يك برداشت 

 و آزمـايش حسـيني   در .جام شد بيشتر از يك بودو در انتهاي فصل ان
 25 مخلـوط  در ايارزن علوفـه  عملكـرد  ميزان كمترين )1(همكاران 

 لوبيـا  عملكرد و آمد دست بلبلي به چشم لوبيا درصد 75 +ارزن  درصد
 كشـت  ارزيابي . شد بيشتر در مخلوط آن درصد افزايش با بلبلي چشم

 كليـة  در سيسـتم  ايـن  كـه  ادد نشـان  و سويا ايدانه سورگوم مخلوط
تـراكم   ميـان  ايـن  در و شده افزايش عملكرد نسبي كل موجب تيمارها

درصـد   67+ درصد سـويا   33اختالط  نسبت و بوته در متر مربع 7/66
 از)  9(مظـاهري   .درصـد شـد   30افزايش عملكرد تـا   باعث سورگوم
 دو كشتي ايـن  تك به نسبت لوبيا، درصد 25 و ذرت درصد 75 تركيب
كشـت  ) 13(آلـن و ابـورا    .نمـود  توليد محصول درصد اضافه 16 گونه

مخلوط ذرت و سـويا و همچنـين ذرت و لوبيـا چشـم بلبلـي را مـورد       
بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه مخلوط ذرت و لوبيا چشم بلبلـي  

درصد نست به كشت خالص هر كدام برتري عملكرد نشـان   32تا  27
 . داد

هـاي كشـت    ور بررسي پتانسيل توليـد سيسـتم  اين مطالعه به منظ
نخود تحت الگوي كاشت افزايشـي در شـرايط آبـي در    -مخلوط كنجد

  .اجرا گرديدمشهد، 
  

  هامواد و روش
در مزرعه تحقيقـاتي دانشـكده    1386اين آزمايش در سال زراعي 

كيلـومتري جنـوب    10كشاورزي دانشگاه فردوسـي مشـهد، واقـع در    
دقيقه شـمالي و   15درجه و  36رافيايي عرض جغ( شرقي شهر مشهد 

دقيقه شـرقي، ارتفـاع از سـطح دريـا،      28درجه و  56طول جغرافيايي 
هاي خرد شده بر پايه كرتآزمايش در قالب طرح . انجام شد) متر 985

روش ( A با دو فـاكتور اصـلي شـامل فـاكتور     بلوكهاي كامل تصادفي
كشـت  ( a2و ) كشـت بـه صـورت رديفـي    ( a1كه از دو سطح) كاشت
 b1كه شـامل پـنج سـطح    ) الگوي كاشت افزايشي( Bو فاكتور) درهم

% 100( b3، )نخــود% 10+ كنجــد% 100( b2، )تــك كشــتي كنجــد(
تك كشتي ( b5و ) نخود% 30+كنجد% 100( b4، )نخود% 20+كنجد 
  .بود در سه تكرار اجرا گرديد) نخود

و بـراي كنجـد از رقـم اكتـان      ILC482براي نخـود از ژنوتيـپ   
عمليات آماده سازي زمين در اوايل ارديبهشت ماه انجـام  . استفاده شد

يكم ارديبهشت مـاه  شد و كاشت هر دو گياه به طور همزمان در تاريخ 
در تك كشتي رديفـي نخـود و   . به صورت خشكه كاري صورت گرفت

هـاي   متر و فواصل بوتـه  سانتي 40كنجد فواصل بين رديفهاي كاشت 
متر در نظر گرفته شد، در نتيجـه   سانتي 5د و كنج 7نخود روي رديف 

 500هزار و براي كنجد  360تراكم نهايي در كشت خالص براي نخود 
هاي افزايشي رديفي فواصـل  در نسبت. هزار بوته در هكتار بدست آمد

هـا روي رديـف در    متر و فواصـل بوتـه   سانتي 40بين رديفهاي كاشت 
. سانتيمتر بـود  5/8نخود متر و سانتي 3/4براي كنجد  100-10نسبت 

به ترتيب عبارت بـود   100-30و  100-20اين فواصل براي نسبتهاي
ها در دليل تفاوت در فواصل بوته. سانتي متر 7/5، 7/3و  5/8،  7/3از 

، ده درصـد  100-10هاي مختلف هم اين اسـت كـه در نسـبت    نسبت
ـ  6/3تراكم مطلوب نخود يعني  ف بوته در متر مربع به صورت يك ردي

-30و  100-20رديف كنجد قرار داشـت ولـي در نسـبتهاي     7در بين
درصد تراكم مطلوب نخود در دو رديف بـين   30و  20، به ترتيب 100

  .  رديف كنجد قرار داشتند 6
هاي نخود و كنجد هـر  در عمليات كاشت براي كشت رديفي، بذر

ــه  ــورت كپ ــه ص ــق  دو ب ــب در عم ــه ترتي ــاي  اي و ب  1-3و  2-4ه
ي كشت شدند، ولي در كشت درهـم ابتـدا بـذور كنجـد بـه      متر سانتي

اندازه تراكم مورد نياز با مقدار مناسبي از ماسه مخلوط شـده و سـپس   
هاي نخـود  در داخل كرت به وسيله دست پاشيده شد و پس از آن بذر

نيز در داخل كرت پخش شده و بوسيله فوكاي دستي در عمق مناسب 
هـاي   ك روز پـس از كاشـت و آبيـاري   اولين آبياري ي. قرار داده شدند

در طول فصل رشد از هيچ . بعدي هر هشت روز يك بار صورت گرفت
گونه كود و يـا سـموم شـيميايي اسـتفاده نگرديـد و عمليـات كنتـرل        

روز پس از كاشـت تـا    51. علفهاي هرز به صورت دستي انجام گرفت
راتي به هاي تصادفي با كواد اوايل رسيدگي، هر دو هفته يك بار نمونه

متر از هر كرت جمع آوري شده و جهت محاسبه  سانتي 50×  50ابعاد 
بـراي  . تغييرات سطح برگ و وزن خشك، به آزمايشگاه منتقل گرديـد 

) Licorمـدل  (سـطح بـرگ سـنج     اندازه گيري سطح برگ ازدسـتگاه 
 48هـا بـه مـدت     گيري وزن خشك، نمونـه  استفاده شد و جهت اندازه

در پايـان  . گرفتنـد  گـراد قـرار    درجه سانتي 70در آون در دماي  ساعت
هاي نيمه ديگر كرت جهت محاسبه عملكرد و اجـزاي   فصل رشد بوته

هـا توسـط نـرم افـزار      در پايـان داده . عملكرد مورد استفاده قرار گرفت
MSTATC  آناليز و سپس توسط آزمونLSD  مقايسه ميانگين شدند

طبق ) RYT(نسبي كل  و براي ارزيابي مخلوط نيز از شاخص عملكرد
  .معادله زير استفاده گرديد

RYT= RYi + RYj 
RYi  = عملكرد گونهi در مخلوط 
RYj  = عملكرد گونهj در مخلوط  
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 نتايج و بحث

عملكرد اقتصادي، بيولوژيك و شاخص برداشـت نخـود در   
  مخلوط 

بين روشهاي كاشـت و نسـبتهاي كاشـت از نظـر      1مطابق جدول
در بين . داري مشاهده شدلوژيك اختالف معنيعملكرد اقتصادي و بيو

تـن در   67/0و  53/1روشهاي كاشت، كشـت رديفـي بـه ترتيـب بـا      
هكتار، عملكرد بيولوژيك و اقتصادي بيشتري نسبت به كشـت درهـم   

احتماال گياهان نخود در الگـوي كاشـت رديفـي بـه     ). 2جدول(داشت 
انـد رشـد   ر توانسـته دليل استفاده بهتر از منابع و رقابت كمتر با يكديگ

به خـوبي قابـل مشـاهده     1اين موضوع در شكل. بهتري داشته باشند
مطابق اين شكل افزايش قابل توجه سطح بـرگ در الگـوي   . باشدمي

كاشت رديفي نسبت به درهم باعث پوشش بيشـتر سـطح خـاك و در    
نتيجه افزايش جذب تشعشع در اين الگوي كاشت نسـبت بـه كاشـت    

امل باعث رشد بهتر گياهان در اين الگوي كاشت درهم شده كه اين ع
  .نسبت به كشت درهم شده است

در بين نسبتهاي كاشت از نظـر عملكـرد بيولوژيـك و اقتصـادي     
در بين نسبتهاي كاشت تيمار تك كشتي نخـود  . دار بوداختالف معني

ــار  ــرين  %100+نخــود% 10داراي بيشــترين و تيم كنجــد داراي كمت
تصادي بودند، كـه بـه دليـل اخـتالف زيـاد در      عملكرد بيولوژيك و اق

هاي نخود در اين دو تيمار نسبت به يكديگر منطقي به نظر تراكم بوته
در بين اثرات متقابل كمترين عملكرد بيولوژيـك و اقتصـادي   . رسدمي

كنجد در آرايش كاشت درهـم بـود   %100+نخود% 10مربوط به نسبت 
هرچقدر كه نسبت نخـود   كه اين نشان دهنده اين است كه). 1جدول(

يابد و الگوي كاشت از رديفـي بـه درهـم تغييـر     در مخلوط كاهش مي
   .يابديابد عملكرد كاهش ميمي

  
  گيري شده در نخود صفات اندازه) ميانگين مربعات(جدول تجزيه واريانس  -1جدول 

درجه   منابع تغيير
 شاخص  عملكرد  بيوماس  آزادي

  برداشت
 وزن

  هزار دانه

تعداد 
ه در دان

  غالف

تعداد 
غالف در 
  بوته

  شاخه تعداد
  Lc  RYT  بوته  در 

  02/0  002/0  22/0  52/5  01/0 70/8 21/0 12674 67354  2 تكرار
 ns34/0 ns40/53 ns16/0  **93/469 ns01/0  **011/0  *22/0 484788** 2683359**  1 الگوي كاشت

  ns01/0  000/0  40/0  65/0  05/0 71/114 11/3 549 135  2 خطا
هايسبتن

  ns26/92  *09/0  **03/54  ns20/0  **172/1  ns05/0  67/18**  2596574**  13062212**  3  كاشت
 ×كاشتالگوي

  ns84/2  **04/404  ns04/0  ns80/19  ns32/0  *002/0  ns07/0  95956**  461713**  3  نسبت كاشت
  ns01/0  001/0  13/0  77/10  02/0 62/75 86/2 6041 37739  12 خطا

  دار غيرمعني p< ،ns 01/0و >p 05/0دار در سطح  ب معنيبه ترتي **و  *
Lc :عملكرد نسبي نخود  
  

  

  

  

  

  
، )كنجد%100+نخود% 10( 100-10. كشت درهم - كشت رديفي و ب -تيمارهاي آزمايش الف) LAI(روند تغييرات شاخص سطح برگ  -1شكل 
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  در كشت مخلوط مقادير عملكرد و اجزاي عملكرد نخود -2جدول 

بيوماس  
  )تن در هكتار(

 عملكرد
  )تن در هكتار ( 

 شاخص
  برداشت

 وزن
  )گرم(هزار دانه

تعداد دانه 
  در غالف

تعداد غالف در 
  بوته

تعداد شاخه 
  در بوته

             نوع كشت
  a 53/1 a65/0 a41 a0/222 a1/1  a3/19 a2/3  رديفي
  b 86/0 b37/0 a6/41 a0/219 a0/1  b5 /10 a3/3  درهم

           نسبت هاي كاشت
0-100  a 39/3 a49/1 a0/44 a4/215 a 2/1  a0/19  a2/3  

10-100  c 25/0 c10/0 b6/40 a9/223 b 9/0  ab 1/15  a1/3  
20-100  bc 46/0 bc19/0 ab5/41 a3/223 a 1/1  ab 4/13  a5/3  
30-100  b 68/0 b27/0 b1/40 a4/219 a 1/1  b1/12  a2/3  

             اثر متقابل
             رديفي

0-100  a 12/4 a82/1 2/44 a 3/212 b a2/1  a5/23 a2/3  
10-100  34/0 de 13/0 de a8/39 ab0/227 a0/1  4/18 a 3/3 a 
20-100  cd 68/0 28/0 cd a2/42 a6/235 1/1 a 4/20 a 7/3 a 
30-100  c 98/0 38/0 c a5/39 b1/213 a/1  0/15 a 8/2 a 

             درهم
0-100  66/2 b 17/1 b a9/43 ab8/220 a2/1  a5/14  2/3 a 

10-100  e 16/0 06/0e a3/41 ab8/220 a8/0 a7/11  0/3 a 
20-100  24/0 de 09/0 de a7/40 b0/211 a1/1  a5/6  4/3 a 
30-100  39/0 de 16/0 de a6/40 ab7/225 a9/0  a2/9 6/3 a 

  .داري با يكديگر ندارنداختالف معني lsdباشند بر اساس آزمون هايي كه داراي حروف مشابه ميدر هر ستون و براي هر صفت ميانگين
  

بررسـي اثـر    در آزمايشـي كـه بـه منظـور    ) 3(صدر آبادي حقيقي 
اي در يـك   خوشـه اري تكميلي و كشت تداخلي گندم با ماشك گليآب

انجام دادنـد گـزارش كردنـد كـه كـاهش عملكـرد        سيستم كم نهاده
اي در مخلوط ناشـي از قـدرت رقابـت كمتـر آن در     شك گل خوشهما

بقـوالت در صـورتي كـه بـذر      –در كشت غالت . مقايسه با گندم بود
باشد عملكرد بقوالت بوسيله رقابت از طرف غله % 75بقوالت كمتر از 
گزارش كردنـد  ) 17(به عنوان مثال موراي و سوانسن .متوقف مي شود

بيشتر % 27گندم برابر يا % 25مخلوط با  كه عملكرد نخود زمستانه در

گندم عملكرد دانـه نخـود بـا    % 50از كشت خالص بود و در مخلوط با 
توليـد مـاده   ) 16(كـوردالي و همكـاران   . كشت خالص تفاوتي نداشت

اي ماشك علوفـه  -اي در مخلوط جوخشك كمتر توسط ماشك علوفه
  .را به سايه دهي توسط جو نسبت دادند

اي كاشت و اثرات متقابل از نظر شاخص برداشـت  هدر بين روش
داري مشاهده نشد، ولي نسبتهاي كاشت از اين نظـر بـا   اختالف معني

  ).1جدول(داري داشتند يكديگر اختالف معني

  

 

  

  

  

  
- 20، )كنجد%100+نخود% 10(  100-10. كشت درهم -كشت رديفي و ب - الف. روند تغييرات ماده خشك دو گياه در تيمارهاي آزمايش - 2شكل
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باوجود اين كه عملكرد در الگوي كاشت رديفـي بيشـتر از كشـت    
درهم بود، ولي شاخص برداشت آن بيشتر از كشت درهم نبود و حتـي  
به مقدار جزئي كمتر از آن بود كـه احتمـاال دليـل آن افـزايش بيشـتر      

نسبت به عملكرد اقتصادي در الگوي كاشت رديفي  عملكرد بيولوژيك
 07/44بوده است، اما در بين نسبتهاي كشت، تـك كشـتي نخـود بـا     

درصـد   1/40كنجـد بـا   %100+نخـود % 30درصد بيشـترين و نسـبت   
احتماال پايين بودن شـاخص  . كمترين شاخص برداشت نخود را داشتند

ــبت   ــود در نس ــت نخ ــاي  برداش ــود% 10ه ــد، %100+نخ  %20كنج
كنجد نسبت بـه تـك كشـتي    %100+نخود% 30كنجد و %100+نخود

هاي كنجد بر روي گياهان نخـود  نخود به دليل سايه اندازي زياد بوته
باشـد كـه باعـث شـده     در اين تيمارها نسبت به تك كشتي نخود مـي 

هاي نخود در اين تيمارها قسمت بيشتر مواد فتوسـنتزي  است كه بوته
هـاي  براي رشد بيشـتر و رقابـت بـا بوتـه    خود را به اندامهاي رويشي 

  .كنجد اختصاص دهند و به اين دليل شاخص برداشت آنها كاهش يابد
  

  اجزاي عملكرد نخود در مخلوط
از نظـر تعـداد شـاخه در بوتـه روشـهاي       :تعداد شاخه در بوتـه 

داري كاشت، نسبتهاي كاشت و همچنين اثرات متقابل اختالف معنـي 
دار بـين  احتماال عدم وجود اختالف معني). 1جدول(با يكديگر نداشتند 

ها با وجـود سـايه انـدازي    هاي نخود در تك كشتي با ساير نسبتبوته
كنجد، %100+نخود% 10زياد كنجد بر روي گياهان نخود در نسبتهاي 

كنجد بـه دليـل فواصـل    %100+نخود% 30كنجد و %100+نخود% 20
مقايسه با تك كشـتي  روي رديف بيشتر اين گياهان در اين نسبتها در 

باشد كه فضا را براي رقابت كمتر و رشد بيشـتر و در نتيجـه افـزايش    
دهي گياهان نخود در اين نسبتها در مقايسه با تـك كشـتي بـاز    شاخه

داري از در بين اثرات متقابل نيز هر چند اخـتالف معنـي  . گذاشته است
كاشـت از  نظر تعداد شاخه در بوته مشاهده نشد، ولي با تغييـر الگـوي   

  .رديفي به درهم افزايش جزئي در تعداد شاخه در بوته مشاهده شد
بين روشها و نسبتهاي كاشت از نظر تعداد  :تعداد غالف در بوته

داري مشاهده شد، ولي در اثر متقابل آنها غالف در بوته اختالف معني
با توجه بـه سـطح بـرگ    ). 1جدول(دار را نشان نداد اين اختالف معني

توليد ماده خشك و عملكرد بيشتر در كشت رديفي در مقايسه با  باال و
و توليـد شـاخه كمتـر در بوتـه در ايـن      ) 2و1هـاي شكل(كشت درهم 

رود گياهـان نخـود در   الگوي كاشت نسبت به كشت رديفي انتظار مي
اين الگوي كشت ماده خشك خود را در جهت افزايش اجزاي عملكـر  

گذاري كـرده باشـند، كـه همـين     هخصوصا تعداد غالف در گياه سرماي
دار تعداد غالف در كشت رديفي در مقايسـه  عامل باعث افزايش معني

در بـين نسـبتهاي كاشـت نيـز     ). 2جـدول (با كشت درهم شده اسـت  
هرچقدر بر نسبت نخود در مخلوط افزوده شده اسـت بـه دليـل كمتـر     

هـاي نخـود روي رديفهـاي كاشـت، رقابـت درون      شدن فواصل بوتـه 

اي براي كسب منابع افزايش يافته و در نتيجه كمبود منابع مـوثر   گونه
در رشد و در نتيجه كمبود مواد فتوسنتزي و اختصـاص ايـن مـواد بـه     
رشد رويشي به منظور باقي مانـدن در رقابـت باعـث كـاهش اجـزاي      

  . عملكرد خصوصا تعداد غالف در گياه شده است
كشـت مخلـوط   بـر روي  ) 2(در آزمايشي كه رحيمي و همكـاران  

ذرت و سويا انجام دادند بيشترين تعداد غالف در گياه در كشت خالص 
ذرت % 75+ سـويا  % 25و كمترين آن در كشـت مخلـوط بـا نسـبت     

اين محققان گزارش كردند كه كاهش تعداد غـالف سـويا   . بدست آمد
احتماال به دليل سايه اندازي ذرت روي سـويا و رقابـت بـراي نـور در     

تراكم زياد باعث . باشدويژه دوره رشد زايشي سويا ميطول دوره رشد ب
نفوذ طول موجهاي پر انرژي مانند امواج آبي بـه داخـل كـانوپي گيـاه     
شده و باعث كاهش گلدهي و در نهايت كـاهش تعـداد غـالف سـويا     

  ).2(شود مي
تعداد دانه در غالف فقط در بين نسـبتهاي   :تعداد دانه در غالف

در واقع تعداد دانه در غالف ماننـد وزن  ). 1لجدو(دار شد كاشت معني
هزار دانه از اجزاي عملكردي هستند كـه كمتـر تحـت تـاثير عوامـل      

گيرند، به همين دليل تـك كشـتي نخـود كـه داراي     محيطي قرار مي
بيشترين تعداد دانه در غالف بود از نظر وزن هزار دانه داراي كمتـرين  

بر روي اثر تراكم بوتـه بـر   ) 11(ه زاداي كه نوروزدر مطالعه. مقدار بود
روي عملكرد و اجزاي عملكرد دو ژنوتيپ نخود انجام داد بيان داشـت  

  .باشدكه تعداد دانه در غالف باثبات ترين جزء عملكرد مي
در بين تيمارهاي آزمايش فقط اثر متقابـل   :وزن هزار دانه نخود

داري نينسبت كاشت از نظر وزن هزار دانه اختالف مع× روش كاشت 
% 10هـاي  در بين اثرات متقابـل، نسـبت  ). 1جدول(با يكديگر داشتند 

كنجد در كشت رديفـي داراي  %100+نخود% 20كنجد و %100+نخود
بيشترين مقدار وزن هزار دانه بودنـد و تـك كشـتي نخـود در كشـت      

كنجــد در كشــت درهــم داراي %100+نخــود% 20رديفــي و نســبت 
هر چند اختالف در  2مطابق جدول. ندكمترين مقدار وزن هزار دانه بود

وزن هزار دانه نخود در دو الگوي كاشت درهـم و رديفـي بـا يكـديگر     
دار نبود، ولي وقتي الگوي كاشت از رديفي به درهم تغييـر يافـت   معني

همه اجزاي عملكرد در نخود كاهش يافتند كه اين كاهش را مي توان 
از طريـق كـاهش   با كاهش رشد و توليد ماده خشك در كشت درهـم  

در اين الگوي كاشت در مقايسه با كشـت  ) 2و  1شكلهاي(سطح برگ 
  .رديفي توجيه كرد

  

عملكرد اقتصادي، بيولوژيك و شـاخص برداشـت كنجـد در    
  مخلوط

ــين روشــهاي كاشــت از نظــر عملكــرد اقتصــادي اخــتالف   در ب
داري مشاهده شد، ولي اين اختالف براي نسبتهاي كاشت و اثـر   معني

  ).3جدول(دار نشد نسبت كاشت معني× روش كاشت متقابل 
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  گيري شده در كنجد صفات اندازه) ميانگين مربعات(جدول تجزيه واريانس  -3جدول 

درجه   منابع تغيير
 شاخص  عملكرد  بيوماس  آزادي

  برداشت
 وزن 

  هزار دانه

تعداد 
دانه در 
  كپسول

 كپسول تعداد 
  بوتهدر 

تعداد 
شاخه در 

  بوته
Ls  RYT  

  02/0  01/0  16/0  70/6  51/5 01/0 71/0 79/3401  275250  2 تكرار
 ns03/17 **72/1 ns20/15  *04/155 ns01/0  **18/0  *22/0 3612280** 36810697**  1 الگوي كاشت

  ns01/0  01/0  05/0  96/9  94/9 01/0 98/5 79/32311  552695  2 خطا
هاينسبت

  ns70/18045  ns 60/2  **21/0  *03/50  ns78/4  **10/2  ns01/0  ns05/0  2113075**  3  كاشت
×كاشتالگوي

  ns37/80297  ns 19/2  **12/0  ns29/90  *56/5  *73/0  *05/0  ns07/0  1802993**  3  نسبت كاشت
  ns01/0  01/0  25/0  31/9  88/19 01/0 20/2 29/24564  321560  12 خطا

 دار غيرمعني p< ،ns 01/0و >p 05/0دار در سطح  به ترتيب معني **و  *
Ls :عملكرد نسبي كنجد  

  
  مقادير عملكرد و اجزاي عملكرد كنجد در كشت مخلوط -4جدول 

 بيوماس  
  )تن در هكتار(

 عملكرد
تن در (

  )هكتار

 شاخص
  برداشت

 وزن 
  )گرم(هزار دانه

تعداد دانه 
  كپسولدر 

تعداد 
در  كپسول
  بوته

  تعداد شاخه
  بوتهدر  

            )A(نوع كشت
  a1(  a 49/5 a62/1 a3/28 a27/3 a 9/42  a0/20 a6/2(رديفي
  a2(  b 01/3 b84/0 a6/26 b93/2 a 5/51  b9/14 a 4/2(درهم
           )B(هاي كاشت نسبت

0-100)b1(  b 39/3 a16/1 a3/27 a30/3 c 0/48  a9/18  a 1/3  
10-100)b2(  ab 33/4 a22/1 a4/28 ab08/3 b 0/54  a2/18  ab  5/2  
20-100)b3(  a 74/4 a30/1 a2/27 ab18/3 a 8/59  a5/17  b  1/2  
30-100)b4(  a 53/4 a24/1 a9/26 b85/2 b 9/55  a2/16  b 2/2  

            اثر متقابل
            )a1(رديفي

0-100)b1(  bc 12 /4 a44/1 9/27  a40/3 a a 4/47  5/21 a a 3/3  
10-100)b2(  13/5 ab 70/1 a a2/30 a51/3 a 4/51 0/19 ab 4/2 b 
20-100)b3(  a 48/6 80/1  a a8/27 a38/3 3/53a 4/20 ab 7/2  ab 
30-100)b4(  a 21/6 55/1  a 4/27 a b19/3 a 5/52  bc1/18  5/2 a 

            )a2(درهم
0-100)b1(  d 66/2 893/0 a a7/26 b20/3 a 6/49  c4/16  2/3 a 

10-100)b2(  53/3 cd 748/0 a a7/26 d65/2 6/46a c4/16  8/2  ab 
20-100)b3(  99/2 cd 802/0 a a7/26 c97/2 a 3/50  cd6/14  0/2   bc 
30-100)b4(  85/2 cd 948/0 a a4/26 d51/2 a4/51 3/14 cd 2/2   bc 

  داري با يكديگر ندارنداختالف معني lsdباشند بر اساس آزمون هايي كه در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف مشابه مي ميانگين
  

ف دو آرايـش كاشـت از نظـر عملكـرد     نتايج نشان داد كـه اخـتال  
، تنهـا دليلـي كـه بـراي ايـن      )4جـدول (باشد اقتصادي بسيار زياد مي

سـله بسـتن   (توان ذكر كرد شرايط بـد بسـتر كاشـت    اختالف زياد مي
و عدم وجود آرايش فضـايي مناسـب بـراي گياهـان در كشـت      ) خاك

نـه  بذرهاي كنجد در آرايش كاشت درهم در مرحله جوا. باشددرهم مي
زني با سله سخت بستر كاشت مواجـه شـدند و همـين عامـل باعـث      

هاي ضعيف شد كه در مراحل بعـدي رشـد نيـز    افزايش توليد گياهچه
ضعف درآبياري مناسب زمين به دليل عدم وجـود جـوي و پشـته و در    
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نتيجه پخش نامساوي آب در قسمتهاي مختلـف كـرت در ايـن روش    
اهان كنجـد شـده كـه ايـن     كاشت باعث عدم رشد كامل و مناسب گي

و در نتيجـه  ) 1شـكل (عامل باعث كاهش شديد شاخص سطح بـرگ  
و عملكرد در اين نوع كشت نسبت ) 2شكل(كاهش توليد ماده خشك 

داري در بين اثرات متقابل اگر چه اختالف معنـي . به كشت رديفي شد
از نظر عملكرد اقتصادي وجود نداشت، ولي با تغيير الگـوي كاشـت از   

ه رديفي بر عملكرد اقتصـادي افـزوده شـد، كـه دليـل آن نيـز       درهم ب
تواند شرايط بد رشد در الگوي كاشت درهم نسبت به كشت رديفي  مي
در تحقيقي كه بر روي كشت مخلوط نخود فرنگي و جو صورت . باشد

گرفت، مشاهده شد كه عملكرد مخلـوط بـه مراتـب بـاالتر از كشـت      
كشت مخلوط در استفاده از منابع  خالص هر كدام از آنها بود و كارايي

  ).21(درصد بيشتر از كشت خالص بود  38-25
از نظر عملكرد بيولوژيك بين روش و نسبتهاي كاشت و همچنين 

در بـين  ). 3جـدول (داري مشـاهده شـد   اثر متقابل آنها اختالف معنـي 
هاي كنجد افزوده نسبتهاي كاشت هرچه به تراكم نخود در بين رديف

بيولوژيك كنجد نيز افزوده شد كه احتماال گيـاه كنجـد    شد بر عملكرد
از طريق استفاده بهتر از نور و ديگر منابع محيطي در مخلوط نسبت به 

چن و . تك كشتي توانسته است توليد ماده خشك خود را افزايش دهد
درآزمايشي كه بر روي كشت مخلوط جو و نخود انجام ) 14(همكاران 

ت مخلـوط نيـاز كـودي بـه نيتـروژن را      دادند مشاهده كردند كه كشـ 
كاهش داده و عملكرد بيوماس باالتر و عملكرد نسبي كل بيشتري در 

در آزمايشـي كـه بـر روي كشـت     . كند مقايسه با تك كشتي ايجاد مي
مخلوط ذرت و سـويا انجـام شـد عملكـرد ذرت در تمـامي نسـبتهاي       

ن دليل اين محققا). 2(كاشت در مخلوط بيشتر از تك كشتي ذرت بود 
افزايش عملكرد ذرت در مخلوط نسبت به تك كشتي را استفاده بهتـر  
از نور، مواد غذايي، آب و در نهايت آسيميالسيون باالتر نسبت به تك 

  .كشتي ذرت عنوان كردند
هـاي كاشـت و   كدام از روشها و نسبتشاخص برداشت براي هيچ
قـع دليـل عـدم    در وا). 3جدول(دار نبود همچنين اثر متقابل آنها معني

داري شاخص برداشت بـين دو روش كاشـت بـا وجـود عملكـرد      معني
تـوان بـه   بسيار باال در كشت رديفي نسـبت بـه كشـت درهـم را مـي     

افزايش عملكرد بيولوژيك در كشت رديفي نسبت داد كه متناسـب بـا   
در بين اثرات متقابل نيز با وجـود  . افزايش عملكرد افزايش يافته است

دار از نظر شاخص برداشت با افزايش درصد نخود معني عدم اثر متقابل
در مخلوط و تغيير الگوي كشت از درهم به رديفـي كـاهش جزئـي در    

ــه طــوري كــه نســبت    % 10شــاخص برداشــت كنجــد ديــده شــد، ب
درصد بـاالترين و   2/30كنجد در آرايش كاشت رديفي با %100+نخود

درصد  4/26كنجد در آرايش كشت درهم با % 100+نخود% 30نسبت 
  ).4جدول(كمترين شاخص برداشت كنجد را دارا بودند 

  

  اجزاي عملكرد كنجد در مخلوط
داري از دو الگـوي كشـت اخـتالف معنـي     :تعداد شاخه در بوته

هـاي  نظر تعداد شاخه در گياه با يكـديگر نداشـتند، ولـي بـين نسـبت     
نسبت كشت از اين نظـر اخـتالف   × كاشت و اثر متقابل روش كاشت 

هـاي كاشـت تـك    در بـين نسـبت  ). 3جدول(داري وجود داشت معني
شاخه در بوته بيشترين تعداد شاخه را داشـت كـه    2/3كشتي كنجد با 

هـاي  تواند فضاي اشغال شده بيشتر توسـط بوتـه  احتماال دليل آن مي
هـا باشـد، زيـرا در تـك     كنجد در تك كشتي در مقايسه با بقيه نسبت

رديف قرار گرفتـه بودنـد،    8شي در كشتي كنجد تراكم هر كرت آزماي
% 20و در نسـبتهاي   7كنجـد در  % 100+ نخـود  % 10ولي در نسبت 

كنجد همان تراكم كنجد % 100+ نخود % 30كنجد و % 100+ نخود 
رديف كاشت قرار گرفتند كه احتماال همين عامل باعـث رقابـت    6در 

جـه  هاي تك كشتي شده و در نتيهاي كنجد در روي رديفكمتر بوته
گياهان كنجد در اين نسبت كاشت از منـابع و شـرايط محيطـي بهتـر     

). 4جدول(اند استفاده كرده و اجزاي عملكرد خود را بهتر گسترش داده
تعداد شاخه در گياه عامل بسيار مهمي در عملكـرد كنجـد اسـت كـه     

بـر روي   )4(در آزمايشـي كـه غفلتـي    . گيردتحت تاثير تراكم قرار مي
انجام داد مشاهده كرد كه بـا افـزايش تـراكم، تعـداد     چهار رقم كنجد 

شاخه فرعي در هر گيـاه كـاهش پيـدا     3به  75/7هاي فرعي از شاخه
هـاي فرعـي   برابر، تعـداد شـاخه   5/3كرد و با افزايش تراكم به ميزان 

رسـد در تـراكم بـاال ميـزان نـور      به نظر مي. برابر كاهش يافت 58/2
تـه و در نتيجـه مـواد فتوسـنتزي     دريافتي توسط هر گيـاه كـاهش ياف  

شود، بنابراين مواد فتوسـنتزي الزم بـراي   كمتري در هر گياه توليد مي
كنجد از جمله گياهـاني اسـت كـه    . هاي فرعي وجود نداردرشد شاخه

دهي بيشتر جبران كند، يعني در دامنه قادر است تراكم خود را با شاخه
هـاي فرعـي   يجـاد شـاخه  كند تا با اوسيعي از تغييرات تراكم سعي مي

بيشتر مانع از كاهش قابـل توجـه عملكـرد در واحـد سـطح، ناشـي از       
در بين اثرات متقابل نيز همين موضوع صدق كرد . كاهش تراكم شود

و گياهان كنجد تك كشتي در هر دو الگـوي كشـت درهـم و رديفـي     
  .داراي بيشترين تعداد شاخه در بوته بودند

كپسول در بوته در بين دو الگـوي  تعداد  :تعداد كپسول در بوته
نسـبت كاشـت اخـتالف    × كشت و همچنين اثر متقابل الگوي كشت 

دار نشــد هــاي كاشــت معنــيداري داشــت، ولــي بــراي نســبتمعنــي
و توليد مواد فتوسـنتزي و  ) 1شكل(احتماال سطح برگ باال ). 3جدول(

در كنجد در الگوي كشـت رديفـي باعـث    ) 2شكل(ماده خشك بيشتر 
ت كه اين گياهان مواد فتوسنتزي بيشتري را به منظـور توليـد   شده اس

كپسولهاي بيشتر در گياه اختصاص دهند و از اين طريق عملكرد خـود  
در آزمايشـي كـه بـر روي دو رقـم ويليـامز و      ) 5(قادري . را باال ببرند

متـري و  سـانتي  55و  25با فواصـل بـين رديـف     1:1هابيت با نسبت 
ه در متر مربع انجام داد، به ايـن نتيجـه رسـيد    بوت 60و  45هاي تراكم
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كه در مواردي كه از روش مخلـوط رديفـي اسـتفاده شـد عملكـرد در      
مجموع نسبت به كشت خـالص افـزايش پيـدا كـرد، ولـي در كشـت       
مخلوط درهم به علت شروع رقابـت زودتـر بـين ارقـام، اكثـر اجـزاي       

م ويليامز كاهش عملكرد دو رقم به غير از متوسط وزن هزار دانه در رق
  . يافت

هـاي نخـود و كـاهش    در بين اثرات متقابل نيز با افزايش رديـف 
هاي كنجد با ثابت ماندن تراكم، از تعـداد كپسـول در هـر بوتـه     رديف

با ).  4جدول(دار بود كاسته شد كه اين كاهش جزئي بوده و غير معني
بوتـه  تغيير الگوي كشت از رديفي به درهـم نيـز از تعـداد كپسـول در     

كاسته شد كه مهمترين دليل آن سطح برگ پايين و عدم توليـد مـواد   
  ).2شكل(باشد فتوسنتزي كافي براي تشكيل تعداد كپسول زياد مي

از نظـر تعـداد دانـه در كپسـول بـين      : تعداد دانـه در كپسـول  
هـاي  نسـبت × الگوهاي كشت و همچنين اثر متقابـل الگـوي كشـت    

شـد، ولـي ايـن اخـتالف بـراي      داري مشـاهده ن كشت اختالف معنـي 
در بين نسبتهاي كشت هر چه ). 3جدول(دار بود نسبتهاي كشت معني

تراكم نخود در مخلوط زيادتر شـد بـر تعـداد دانـه در كپسـول كنجـد       
توانـد كـاهش جزئـي در تعـداد     افزوده شد كه احتمـاال دليـل آن مـي   

كپسولهاي هر بوته كنجد با افزايش تـراكم كنجـد در روي رديفهـاي    
كشت از طريق افزايش درصد نخود به تراكم باشد، از طرفي به دليـل  
اين كه معموال اجزاي عملكرد براي متعادل كردن توليد با يكـديگر در  

هايي كه تعـداد كپسـول كمتـري داشـتند     باشند احتماال بوتهتعادل مي
هـاي بيشـتر در   قسمت اعظم مواد فتوسنتزي خود را صرف توليد دانـه 

  . كپسول كردند
-وزن هزار دانه بين هر دو الگوي كشت، نسـبت  :وزن هزار دانه

در بـين  ). 3جدول(دار شد هاي كشت و همچنين اثر متقابل آنها معني
گرم وزن هـزار دانـه بيشـتري     27/3دو الگوي كشت، كشت رديفي با 

بـا  ). 4جدول(گرم داشت  93/2نسبت به كشت درهم با وزن هزار دانه 
ر در هر بوته كنجد در كشت رديفي نسبت به وجود تعداد كپسول زيادت

داري از كشت درهـم بـاالتر   كشت درهم، وزن هزار دانه به طور معني
آرايش فضايي مناسـب، شـرايط رشـد مطلـوب، رقابـت      ). 4جدول(بود 

كمتر و در نتيجه استفاده بهتر از منابع محيطي و در نهايـت گسـترش   
شـت رديفـي در   بيشتر سطح برگ و توليـد مـاده خشـك بيشـتر در ك    

مقايسه با كشت درهم باعث افزايش بيشتر اجزاي عملكرد و عملكـرد  
در بـين نسـبتهاي   . كنجد در اين نوع كشت نسبت به كشت درهم شد

كشت با افزايش درصـد نخـود در مخلـوط و افـزايش تعـداد دانـه در       
در ). 4جـدول (هاي كنجد از وزن هزار دانه كنجد كاسـته شـد   كپسول

ل نيز با افزايش درصد نخـود در مخلـوط و همچنـين    بين اثرات متقاب
  .تغيير آرايش كاشت از رديفي به درهم از وزن هزار دانه كاسته شد

RYT   جزئي نخود و كنجد در مخلـوط: RYT    جزئـي نخـود
هاي كاشت و همچنين اثر متقابل الگوي براي الگوهاي كاشت، نسبت

  ). 5جدول(دار شد نسبت كاشت معني× كاشت 

بيشتري نسبت به كشـت درهـم    Lcداراي  36/0في با كشت ردي
بود، كه دليل آن شرايط رشدي مناسب و اسـتفاده بهتـر از منـابع و در    
نتيجه عملكرد باالتر نخود در الگوي كشت رديفي در مقايسه با كشت 

هاي كشت نيـز هـر چـه از درصـد نخـود در      در بين نسبت. درهم بود
كاسته شد، كه دليل اصـلي   RYTمخلوط كاسته شد از سهم نخود در 

باشد، ولي در عين حـال عوامـل   آن كاهش تراكم نخود در مخلوط مي
هاي كنجد بر روي گياهان نخـود  اندازي بيشتر بوتهديگري مانند سايه

اي بـاال باعـث   در نسبتهاي پايين نخود و در نتيجه رقابت بـين گونـه  
بـين   در. شـد  RYTكاهش عملكرد و در نتيجه كاهش سهم نخود در 

اثرات متقابل نيز با كاهش درصد حضور نخود در مخلـوط و همچنـين   
كاسـته   RYTتغيير الگوي كاشت از رديفي به درهم از سهم نخود در 

% 100+ نخود % 30شد، به طوري كه در بين اثرات متقابل، در نسبت 
داراي بيشـترين و در   21/0كنجد در الگوي كاشت رديفـي نخـود بـا    

 05/0كنجد در الگـوي كاشـت درهـم بـا     % 100+ نخود % 10نسبت 
در ) 14(چـن و همكـاران   ). 5جـدول (بود  RYTداراي كمترين مقدار 

آزمايشي كه بر روي كشت مخلوط جو و نخود فرنگـي انجـام دادنـد،    
ترين تراكم كمتـر از يـك   عنوان كردند كه نسبت برابري زميندر پايين

والت در كشـت  بقـ  LERهمچنين اين محققان عنوان كردند كه . بود
  .يابدمخلوط بقوالت با غير بقوالت كاهش مي

نسبت كاشت از نظر × الگوهاي كاشت و اثر متقابل الگوي كاشت 
RYT داري داشتند، ولي اين اختالف جزئي كنجد با هم اختالف معني

در بين اثرات متقابل ). 5جدول(دار نشد هاي كاشت معنيسبتندر بين 
كنجد كاسـته   RYTديفي به درهم از مقدار با تغيير الگوي كاشت از ر
كنجد در كشـت رديفـي   % 100+ نخود % 20شد، به طوري كه نسبت 

كنجد در كشـت  % 100+ نخود % 10داراي بيشترين و نسبت  24/1با 
 .بود RYTداراي كمترين  83/0درهم با 

RYT عملكرد نسبي كل براي الگوهاي كاشت و اثر متقابـل   :كل
در بين الگوهاي ). 5جدول(دار شد اشت معنينسبت ك× الگوي كاشت 

بيشـترين و   48/1كاشت، كاشت رديفي با عملكرد نسبي كـل معـادل   
در بـين  . كمترين عملكرد نسبي كـل را دارا بـود   25/1كشت درهم با 

اثرات متقابل با تغيير الگوي كاشت از رديفي به درهم از مقدار عملكرد 
+ نخـود  % 20اي كاشـت  هنسبي كل كاسته شد، به طوري كه نسبت

كنجد % 100+ نخود % 10كنجد و % 100+ نخود % 30كنجد، % 100
داراي بيشـترين   24/1و  28/1، 39/1در كشت رديفي بـه ترتيـب بـا    

% 10هـاي كاشـت   عملكرد نسبي كل بودند، اما در كشت درهم نسبت
 88/0كنجد به ترتيب بـا  % 100+ نخود % 20كنجد و % 100+ نخود 

   ). 5جدول(كمترين مقدار عملكرد نسبي كل بودند  داراي 97/0و 
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در كشت  كلRYT جزئي كنجد و نخود و  RYTمقادير  -5جدول 
  مخلوط

  Lc  Ls  RYT
  كل

نوع
        )A(كشت

 a1(  a 36/0  a12/1 a48/1(رديفي
 a2(  b 31/0  b94/0 b25/1(درهم

    )B(نسبت هاي كاشت 
0-100)b1(  -  - - 

10-100)b2(  b  06/0  a 00/1 a06/1 
20-100)b3(  ab  12/0  a 07/1 a 19/1 
30-100)b4(  a  17/0  a 06/1 a 23/1 

100-0)b5(  -  - - 
      اثر متقابل

      )a1(رديفي
0-100)b1(  -  - - 

10-100)b2(  b 07/0 ab17/1 a24/1 
20-100)b3(  ab 15/0  a24/1 a39/1 
30-100)b4(  a 21/0  ab07/1 a28/1 

100-0)b5(  -  - - 
      )a2(درهم

0-100)b1(  - - - 
10-100)b2(  ab 05/0  b83/0 b88/0 
20-100)b3(  08/0   ab 89/0  ab b97/0 
30-100)b4(  a  13/0  ab06/1 ab19/1 

100-0)b5(  -  - b00/1 
 lsdباشند بر اساس آزمون  هايي كه داراي حروف مشابه مي در هر ستون ميانگين

عملكرد : Lc، عملكرد نسبي كل ; RYT .داري با يكديگر ندارند اختالف معني
  عملكرد نسبي كنجد: Ls، نسبي نخود

  
دليل بيشتر بودن عملكرد نسبي كل در كشت مخلوط در مقايسـه  

جزئـي نخـود بـه مخلـوط،      RYTبا تك كشتي عالوه بر اضافه شدن 
) 5جـدول (باشـد  جزئي خود كنجد در مخلوط نيـز مـي   RYTافزايش 
ر كشت مخلوط با وجود  افزايش درصد نخود به مخلوط باعـث  چون د

شد كه تراكم كنجد به دليل ثابت مانـدن تـراكم نهـايي در هكتـار در     
-هاي كاشت بيشتر شود، ولي عملكرد كنجد عالوه بر ايـن روي رديف

توان اثر مثبت نخـود  كه كاهش نيافت بيشتر هم شد و دليل آن را مي
بــين نســبتهاي كاشــت اخــتالف  در. در حاصــاخيزي خــاك دانســت

كل مشاهده نشد، ولي در عين حال افـزايش   RYTداري از نظر  معني
توان دليل آن را تـاثير  جزئي در عملكرد نسبي كل مشاهده شد كه مي
  . مثبت گياه نخود بر روي عملكرد كنجد دانست

بر روي نسبتهاي مختلـف  ) 2(در آزمايشي كه رحيمي و همكاران 
سويا انجـام دادنـد مشـاهده كردنـد كـه نسـبت        كشت مخلوط ذرت و

و در نسـبت   19/1سويا برابر % 75+ ذرت % 25برابري زميندر مخلوط 
دهد كشت مخلوط در بود كه نشان مي 11/1از هر دو گياه برابر % 50

درصد اضافه محصـول   11درصد و  19اين دو نسبت كشت به ترتيب 
آزمايشي كه بـر روي   در) 10(مظاهري . اندنسبت به تك كشتي داشته

 كشت مخلوط دو رقم ذرت انجـام داد نشـان داد كـه كشـت مخلـوط     
از داليـل ايـن   . نسبت به كشت خالص هر يـك از اجـزا برتـري دارد   

اي كمتـر گياهـان در كشـت    افزايش به طور كلي رقابت بـرون گونـه  
باشـد كـه   اي در كشت خالص مـي مخلوط نسبت به رقابت درون گونه

ازهاي غذايي سيستم ريشه، سيستم فتوسنتزي، طول اين اختالف از ني
در ) 22(پانـديتا و همكـاران   . شوددوره رشد و ارتفاع دو گياه ناشي مي

آزمايش خود بر روي ذرت و ماش عنوان كردنـد كـه نسـبت برابـري     
اين دو گياه بيشتر از يك بـود كـه دليـل آن را نيـز      1:2زميندر نسبت 

ر، آب و مواد غـذايي بـه دليـل الگـوي     استفاده بهتر اين دو گونه از نو
اي متفاوت و نيز توزيع فضايي كانوپي و نيازهاي غذايي متفـاوت  ريشه
  .انددانسته
طور كلي نتايج اين آزمايش نشان داد كه كشت مخلوط كنجد و  به

% 100+ نخـود  % 20كنجـد،  % 100+ نخـود  % 10هاينخود با نسبت
كاشـت رديفـي و در   در الگـوي   كنجـد % 100+ نخـود  % 30كنجد و 

شود، ولي وري زمين ميشرايط آب و هوايي مشهد باعث افزايش بهره
تيمارهاي مخلوط در الگوي كاشت درهم به دليل عدم فراهمي شرايط 
مطلوب رشد براي اجزاي مخلوط نتوانست نسـبت بـه كشـت خـالص     
برتري عملكرد نشان دهد و همين عامل باعث كاهش شديد عملكـرد  

  .درهم نسبت به كشت رديفي شد در الگوي كاشت
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