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چکیده
بـه  . سازدمکان را فراهم میتر از عامل زمان ووري بهینهامکان برقراري روابط مکملی و بهرهرشد دو یا چند محصول به صورت توام در یک مکان

هاي کامل تصادفی با سه هاي مختلف کشت مخلوط ردیفی، آزمایشی در قالب طرح بلوكمنظور بررسی عملکرد سه گیاه رازیانه، کنجد و لوبیا در ترکیب
کشت خـالص رازیانـه،   : عبارت بودند ازتیمارهاي آزمایش. به اجرا در آمد1389-1390تکراردر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 

، کشت مخلـوط ردیفـی   )1:1(لوبیا با تراکم معمول -، کشت مخلوط ردیفی رازیانه)1:1(لوبیا با تراکم معمول -کنجد و لوبیا، کشت مخلوط ردیفی کنجد
دار نتایج این بررسی در رازیانه حاکی از تـأثیر معنـی  ). 1:1:1(لوبیا با تراکم معمول -کنجد-و کشت مخلوط رازیانه) 1:1(کنجد با تراکم معمول -رازیانه

سـانس  تیمارهاي کشت مخلوط و خالص بر عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد چتر در بوته، تعداد چتر بارور در بوتـه، تعـداد چتـرك در بوتـه و ا    
دار کرد دانه، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و وزن دانه در کپسول معنـی چنین تأثیر این تیمارها در کنجد بر عملکرد بیولوژیک، عملهم. بخش رویشی بود

ارزیـابی  . داري را در ارتباط با عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و تعداد دانه در غالف در مـورد گیـاه لوبیـا نشـان داد    نتایج این آزمایش تأثیرات معنی. بود
کنجد مشاهده -در تیمار کشت مخلوط رازیانه) 22/1(ترین مقدار این نسبت نشان داد که بیشتیمارهاي کشت مخلوط با استفاده از نسبت برابري زمین

.  باشندشد که حاکی از تاثیرات مثبت دو گیاه بر یکدیگر می

اسانس، عملکرد بیولوژیک، کشت مخلوط ردیفی، گیاه دارویی، نسبت برابري زمین:هاکلید واژه
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همین به. باشدمسائل و مشکالت روز میءتولید مواد غذایی بیشتر، جز

هایی که منجر دلیل است که متخصصان توسعه کشاورزي به رهیافت
تر و بهتر از منابع زمین و افزایش تولید شـوند، توجـه   به استفاده بیش

هاي زراعی از جمله مواردي که امروزه پایداري نظام). 7(بسیاري دارند 
تنوع و افزایش ساده سازي در این دهد، کاهشرا مورد تهدید قرار می

هـاي گیـاهی، اسـتفاده از    کشتی، اصالح واریتـه تک. باشدنظام ها می
خیـزي و مـدیریت آفـات از    کودها و سموم شیمیایی به منظور حاصـل 

ــوژي و اســتادان گــروه زراعــت، دانشــکده  -3و 2، 1 دانشــجوي دکتــري اگرواکول
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ي یکنواخـت سـازي صـورت گرفتـه     جمله اقداماتی است که در زمینه
افـزایش  به همین سبب به منظور بهبود شـرایط زراعـی و  ). 10(است 

برند کـه همسـو بـا طبیعـت باشـند و      هایی را به کار میکارایی، روش
منافاتی با اصول اکولوژیکی که در تولید محصوالت کشـاورزي مـورد   

کشت مخلوط از جمله این راهکارها . اند، نداشته باشندتوجه قرار گرفته
). 4(است 

ـ   ا یکی از روش هاي افزایش تنوع در یک نظام زراعی، رشـد دو ی
باشدکه امکان برقراري چند محصول به صورت توام در یک مکان می

تر از عامـل زمـان و مکـان را فـراهم     وري بهینهروابط مکملی و بهره
برخی تحقیقات نشان داده انـد کـه کشـت مخلـوط در     . )26(سازد می

عملکرد برتـري  مقایسه با کشت خالص از جنبه هاي مختلف از جمله
تـوان بـه   از جمله مزایاي دیگر کشت مخلوط می). 27و 26، 24(دارد 
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کیفیت محصول، ثبات و سود بیش تر در مقایسه با تک کشتی اشـاره  
ها با استفاده کمتـر از منـابع تجدیـد ناپـذیر و بـه      نمود، که این مزیت

).10(داقل رساندن خسارت به محیط زیست قابل دستیابی است ح
هاي کشت مخلـوط شـامل یـک    که بسیاري از سیستمدلیل اینبه

لگوم تثبیت کننده نیتروژن هستند در بسـیاري از مـوارد عملکردهـاي    
مـافی و  12(دهنـد  کشـتی نشـان مـی   بهتري را نسبت به اجزاي تک

شـت مخلـوط نعنـاع و سـویا     گزارش کردند که در ک) 20(ماکسیاریل 
. تـر بـود  عملکرد و کیفیت اسانسنعناع در مقایسه با کشت خالص بیش

این محققین بیان کردند که تعداد بـرگ در هـر گـره، سـطح بـرگ و      
شاخص سطح برگ در مقایسه با تک کشـتی بـاالتر و همچنـین وزن    

تـر  خشک ساقه و برگ در کشت مخلوط نعناع نسبت به خالص بـیش 
ت مخلوط بابونه و همیشه بهار بـا کـاهش نسـبت بابونـه،     در کش. بود

سطح برگ،تولید ماده خشک،عملکرد گل و بذر بـه طـور معنـی داري    
طـی بررسـی خـود بـر     ) 19(کامبیاك و همکاران ). 13(کاهش یافت 

کشت مخلوط ذرت و برنج بیان داشتند که عملکرد بدست آمده از هـر  
کوچکی و . ت خالص بوددو گیاه در شرایط کشت مخلوط کمتر از کش

ي شاخص هاي رشد شاهدانه و کنجد در دو در مطالعه) 17(همکاران 
نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشـی بیـان داشـتند کـه بیشـترین      

50سرعت رشد گیاه در شاهدانه و کنجد به ترتیب در سري جایگزینی 
در ایـن  .درصد شاهدانه و کشت خالص بدست آمد50درصد کنجد و 

درصد کنجـد  50تحقیق علت افزایش در سرعت رشد گیاه را در تیمار 
اي بـین  درصد شاهدانه را به علـت کـاهش رقابـت درون گونـه    50و 

اند که سـبب افـزایش   دانسته) به عنوان گیاه غالب(هاي شاهدانه بوته
تز شده و به تبع آن میزان مـاده  جذب نور و مواد غذایی و بهبود فتوسن

.خشک افزایش یافته است
هـاي مختلـف اخـتالط گـل کلـم     نتایج بررسی که بر روي نسبت

)Brassica oleracea (ــه ) FoeniculumvulgarMill.(و رازیانـ

انجام شد، نشان داد که کشت مخلـوط ایـن دو گیـاه باعـث افـزایش      
آن شـد و در ایـن   عملکرد دانه گیاه رازیانه نسبت بـه کشـت خـالص    

این کشت مخلوط 1:1ترین عملکرد دانه رازیانه از نسبت تحقیق بیش
اي بـا  طـی مطالعـه  ) 8(افتخـار حسـین و همکـاران    .)27(بدست آمد 

بررسی رفتارهاي رقابتی درکشت مخلوط کنجد با چند گونه لوبیا بیان 
و بـا لوبیـا   کردند که کشت مخلوط کنجد با ماش بیشـترین عملکـرد   

محال . چشم بلبلی به دلیل رقابتی که دارد کمترین عملکرد را دارا بود
طی بررسی عملکرد کنجد در کشت مخلوط با بـادام  ) 21(و همکاران 

زمینی در نسبت هاي مختلف کاشت بیان داشتند که عملکـرد هـر دو   
شـوند  کشـت مـی  ) بادام زمینی/ کنجد (3:1گیاه، زمانی که به نسبت 

. کشت می شوند بیشتر اسـت 1:2و 1:3به زمانی که به نسبت نسبت 
به طور کلی در کشت مخلوط عملکرد دو گیاه بـاالتر از تـک کشـتی    

هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد سه گیـاه  . است
. هاي مختلف کشت مخلوط اجرا شدرازیانه، کنجد و لوبیا در ترکیب

ها مواد و روش
ــای  ــن آزم ــی  ای ــال زراع ــرح  1389-1390ش در س ــب ط در قال

ي هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشـکده بلوك
کیلومتري شرق مشـهد  10کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 

دقیقه شـمالی و طـول جغرافیـایی    16درجه و 36با عرض جغرافیایی 
. سطح دریا اجرا شـد متر از985دقیقه شرقی و ارتفاع 36درجه و 59

30نمونـه خـاك از عمـق    5قبل از اجراي آزمایش از محـل تحقیـق   
متري و از نقاط مختلف گرفته و به منظـور تعیـین خصوصـیات    سانتی

خاك مورد نظر . فیزیکی و شیمیایی خاك به آزمایشگاه انتقال داده شد
). 1جدول (داراي بافت لومی بود 

)مترسانتی0- 30عمق (خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش-1جدول 
Table 1- Some physical and chemical properties of experimental site soil (depth 0-30 cm)

بافتکربن آلیکلنیتروژنفسفرپتاسیماسیدیته خاكهدایت الکتریکی

EC
(dS.m-1)

pH
Potassium
(mg.kg-1)

Phosphorus
(mg.kg-1)

Total
Nitrogen

(%)

Organic carbon
(%)

Texture

لومی1.217.2413513.20.0630.59

کشت مخلوط ردیفی کنجـد  -1تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از 
کشت مخلوط ردیفی رازیانـه و  -2) 1:1(معمول با تراکم ) SB(و لوبیا 

کشـت مخلـوط ردیفـی    -3)1:1(با تراکم معمول با نسبت ) FB(لوبیا 
کشت مخلوط -4) 1:1(با تراکم معمول و نسبت ) FS(رازیانه و کنجد 

-5، )1:1:1(با تراکم معمول و به نسـبت  ) FSB(رازیانه، کنجد و لوبیا 
کشـت  -S (7(کنجـد  کشـت خـالص  -6) F(کشت خـالص رازیانـه   

به منظور کشت سه گیاه رازیانه، کنجـد و لوبیـا،   . بود) B(خالص لوبیا 
در . زمینی که سال قبل به صورت آیش رها شده بود انتخـاب گردیـد  

دار خاکورزي شامل شخم با گاوآهن برگردانعملیات1389اسفند ماه 
در هفـدهم اسـفند مـاه کـود     . و دو دیسک عمود بر هم انجام گرفـت 

تن در هکتار بـه طـور یکنواخـت در کـل     30گاوي پوسیده به میزان 
هایی بـه  مزرعه پخش شد و سپس با استفاده از شیارساز جوي و پشته
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ابعاد هر کرت . متر ایجاد گردیدسانتی50متر و فاصله سانتی20عمق 
همچنین فاصله دو کـرت  . عدد بود10متر و تعداد خطوط کشت 5×5

. ها یک متر در نظر گرفته شدو فاصله بلوك5/0اصلی از یکدیگر 
هاي از توده(هاي متفاوت، رازیانه عملیات کاشت سه گیاه در زمان

20، بـا فاصـله روي ردیـف    1390فروردین 17در تاریخ ) بومی مشهد
اردیبهشـت  13در تاریخ ) هاي بومی اسفرایناز توده(متر، کنجد سانتی
) رقم درخشان(متر و لوبیا سانتی10با فاصله روي ردیف برابر با1390

متـر روي ردیـف صـورت    سـانتی 15اردیبهشت با فاصله 19در تاریخ 
هاي اول به منظور سبز شدن سریع و یکنواخت کنجد در هفته. گرفت

کاشت آبیاري دو بار در هفته و پس از آن مجددا آبیاري به یک بار در 
صورت دسـتی و توسـط   هاي هرز بهمبارزه با علف. هفته تقلیل یافت

کارگر یکبار همزمان با تنک کردن و یکبار اوایل مـرداد مـاه صـورت    
بـــدلیل آلـــوده بـــودن مزرعـــه بـــه قـــارچ رایزوکتونیـــا  . گرفـــت

)Rhizoctoniasolani (       و با توجه بـه حسـاس بـودن لوبیـا بـه ایـن
.ها، در طول فصل رشد دوبار از سم متاالکسیل استفاده شدقارچ

برداشـت  .هاي متفاوت صـورت گرفـت  در زمانبرداشت سه گیاه
کـه  از آنجـایی . انجـام شـد  1390شـهریور  19رازیانه و لوبیا در تاریخ 

احتمال ریزش بذر در کنجد وجود داشت برداشت ایـن گیـاه در تـاریخ    
هـا زرد رنـگ   درصـد کپسـول  50موقعی که تقریبـاً 1390مهرماه 14

.بودند، صورت گرفت
انه و عملکرد بیولوژیـک گیاهـان مـورد    به منظور تعیین عملکرد د

متر اول هر کـرت و حـذف   5/0(اي مطالعه، بعد از حذف اثرات حاشیه
. متـر مربـع صـورت گرفـت    8برداري از سطح نمونه) دو ردیف کناري

هاي برداشت شده در سایه و در هواي آزاد خشک، توزین و سپس بوته
هـا  بوجـاري دانـه  ها و کـاه و کلـش،   پس از کوبیدن و جدا کردن دانه

بذور بوجـاري شـده جهـت تعیـین عملکـرد و      . توسط کارگر انجام شد
به منظور تعیین . گیري روغن و اسانس به آزمایشگاه منتقل شدنداندازه

بوتــه از هــر گیــاه و از هــر کــرت انتخــاب و بــه 5اجــزاي عملکــرد، 
سپس عملکرد و اجزاي عملکرد رازیانه، لوبیـا و  . آزمایشگاه منتقل شد

نجد، شامل تعداد چتر در بوته، چترهاي بارور و نابارور در بوته، تعداد ک
هاي جانبی در مـورد  دانه، ارتفاع و تعداد شاخههزارچترك در چتر، وزن

متر و تعداد غالف در بوته، تعداد دانه 1×5/0رازیانه از سطحی معادل 
در غالف، وزن صد دانـه و ارتفـاع در مـورد لوبیـا از سـطحی معـادل       

متر و تعداد کپسول در بوته، تعداد دانـه در کپسـول، وزن   75/0×5/0
دانـه و ارتفـاع در مـورد کنجـد از سـطحی معـادل       کپسول، وزن هزار

. متر ، محاسبه گردید5×5/0
50گرم بـذر و  30ها با استفاده از دستگاه کلونجر از اسانس نمونه

گیـري شـد و   انـدازه گرم پیکره به روش تقطیر با بخار آب استخراج و 
دسـت  عملکرد اسانس از حاصلضرب عملکرد دانه در درصد اسانس به

هـاي  به منظور تعیین درصد و عملکرد روغن، مقداري از بـذر ). 2(آمد 
طـور کامـل و یکنواخـت    گیاه جدا شده و حدود دو گرم از بذور را بـه 

د گرادرجه سانتی70ساعت در آون در دماي 2مدت آسیاب کرده و به
. درصـد برسـد  1-2قرار داد تا رطوبت دانه جهت استخراج روغن بـه  

گیري با استفاده از دستگاه تمـام اتومـات سوکسـله    سپس عمل روغن
(SOXTEC SYSTEM HT6) به روش مستقیم استخراج چربی به

ـ حـالل بامداوممجاورتروش AOCS (Officialروشطبـق ی آل

Method Cd 3d-63))12 (انجام گردید.

.شدر نهایت نیز نسبت برابري زمین از رابطه زیر محاسبه د

عملکـرد گونـه در   :Yi،نسبت برابري زمین: ١LERدر این معادله
تعـداد  :nودر کشـت خـالص  1عملکـرد گونـه  : Ys،کشت مخلـوط 

.)6(باشد ها میگونه
انجـام  Minitab13افزارتجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرم

دردانکـن ي اها بر اساس آزمـون چنـد دامنـه   میانگینمقایسه . گرفت
صـورت  Mstat-cافـزار نـرم ازاسـتفاده بـا ودرصد 5احتمالسطح
.گرفت

بحث نتایج و
عملکرد و اجزاي عملکـرد رازیانـه در تیمارهـاي مختلـف     

کشت مخلوط و خالص 
بررسی اثر تیمارهاي کشت مخلوطو خالص بر گیاه رازیانـه نشـان   

). 1جـدول  (عملکرد رازیانه تحت تاثیر این تیمارها قرار گرفـت  داد که 
کیلـوگرم در هکتـار   578/ 8عملکرد رازیانه در تیمار رازیانه خالص بـا  

-ترین عملکرد این گیاه درکشت مخلوط آن با کنجـد بیش ترین وکم
عملکرد رازیانه در . مشاهده شد) کیلوگرم در هکتار182(رازیانه -لوبیا

کیلوگرم در هکتار بـود کـه از نظـر آمـاري     359با لوبیا کشت مخلوط 
داري با تیمار کشت مخلوط رازیانه و کنجد بـا عملکـرد   اختالف معنی

تـوان گفـت رازیانـه از لوبیـا و     می) 2جدول (کیلوگرم نداشت 7/358
لوبیـا بـه   . کنجد در کشت مخلوط به یک میزان تـاثیر پذیرفتـه اسـت   

ت نیتروژن داشته است و کنجد نیز بدلیل واسطه تاثیر مثبتی که بر تثب
. اندازي کمی بـر گیـاه رازیانـه داشـته اسـت     فرم رویشی که دارد سایه

درصد بیشـتر  49میزان عملکرد رازیانه در تیمار کشت مخلوط با لوبیا 
رسد به نظر می) 2جدول (از کشت مخلوط سه گونه به همراه هم بود 

ر کشت مخلوط سـه گونـه علـت    اي باال در تیماوجود رقابت بین گونه
طی بررسی خود در مورد )5(ا کروب.باشدکاهش عملکرد در این تیمار 
بیـان داشـت  ) Anethumgraveolens(کشت مخلوط رازیانه و شوید

همـراه داشـته و ایـن    عملکـرد بیشـتري بـه   که کشت خالص دو گیاه 

1- Land equivalent ratio
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. تن در هکتار گزارش کرد5/0عملکرد را در مورد رازیانه 
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هـاي مختلـف   در بررسی خود بر ترکیـب ) 11(اران و همکجهانی
تـرین عملکردزیـره سـبز را در    کشت مخلوط زیره سبز و عدس، بیش

ترین مقدار عملکرد تیمار کشت مخلوط ردیفی زیره سبز و عدس و کم
طی ) 22(و همکاران میرهاشمی.را درکشت خالص آن گزارش کردند

ن عملکـرد  بررسی خود بر کشت مخلوط شـنبلیله و زنیـان بـیش تـری    
. زنیان را در تیمارهاي کشت خالص و کشت مخلوط مشـاهده کردنـد  

این محققین بیان کردند که در کشـت مخلـوط تـک ردیفـی کـاهش      
کیلوگرم در هکتـار  12عملکرد زنیان نسبت به کشت خالص آن حدود 

داري بـا کشـت خـالص    بود که از نظر آماري اخـتالف آمـاري معنـی   
نداشت و این امر را ناشی از مزیت کشت مخلوط تک ردیفـی نسـبت   

.اندبه کشت خالص دانسته
عملکرد بیولوژیک رازیانه در تیمارهاي مختلف کشـت مخلـوط و   

عملکرد بیولوژیـک  ). 1جدول (درصد معنی دار بود 1خالص در سطح 
و ) کیلوگرم در هکتـار 4251(در تیمار کشت خالص این گیاه این گیاه 

لوبیـا  -کنجـد -ترین میزان این صفت در کشـت مخلـوط رازیانـه   کم
از لحـاظ ایـن صـفت بـین     . دسـت آمـد  بـه ) کیلـوگرم در هکتـار  623(

تیمارهاي کشـت مخلـوط رازیانـه و کنجـد همچنـین رازیانـه و لوبیـا        
رسـد کـه   بـه نظـر مـی   ). 2جدول . (مشاهده نشداختالف معنی داري 

رازیانه در تیمار کشت مخلوط سه گیاه به سبب فشار رقابتی باالیی که 
کند و با لوبیا و کنجد داشته، نتوانسته است از نور و سایر منابع استفاده

-ترین عملکرد را نیز بـه  ترین بخش رویشی، کمدر نتیجه با تولید کم
در کشت مخلوط با لوبیا همچنین می توان گفت رازیانه . همراه داشت

اي مطلوبتر و در کشت مخلوط با کنجـد بـه دلیـل    بدلیل فضاي تغذیه
شرایط مناسب نر کانوپی از نظر نور، توانسته از شرایط ایجاد شـده در  

بیـان داشـتند   ) 11(و همکاران جهانی. ببردجهت تولید بیش تر بهره 
که عملکرد بیولوژیکی زیره سبز تحت تاثیر تیمارهاي مختلـف کشـت   

که حداکثر عملکـرد بیولوژیـک در تیمـار    طوريمخلوط قرار گرفت، به
چنین حـداقل  کشت مخلوط ردیفی زیره سبز و عدس مشاهده شد، هم

گــزارش عملکــرد بیولوژیــک زیــره ســبز را در تیمــار کشــت خــالص
کشت مخلوط رازیانه و شوید نشان با تحقیق بر روي) 5(کروبا.کردند

داد که هر دو گیاه در کشت خـالص بـاالترین عملکـرد بیولـوژیکی را     
یر تیمارهـا  داشتند،که این اختالف در مورد رازیانـه در مقایسـه بـا سـا    

. دار گزارش شدمعنی
اثر تیمارهاي مختلف کشت مخلوط و خالص بر شاخص برداشـت  

به طور کلی تیمارهاي کشت مخلوط نسبت به ). 1جدول(دار بودمعنی
کـه طـوري کشت خالص داراي شاخص برداشت بیشـتري بودنـد، بـه   

)13/0(خـالص رازیانـه   تیمـار کشـت  تـرین شـاخص برداشـت در   کم
ترین شاخص برداشت مربوط به تیمار کشت مخلوط بیش. شدمشاهده

).  2جدول(بود 35/0رازیانه و کنجد به میزان 
نیز بیان کردند که شاخص برداشـت  ) 22(ی و همکارانهاشممیر

ایـن  . تر از کشـت خـالص بـود   زنیان در تیمارهاي کشت مخلوط بیش
ترین مقدار  شاخص برداشت را در کشت خالص گـزارش  محققین کم

ترین شاخص برداشت زیـره سـبز  بیش)11(و همکارانجهانی. کردند
ــد ) 58/0( شــاخص اخــتالف در. را در کشــت خــالص مشــاهده کردن

توان به تفاوت در اجزاي عملکرد و یا افـزایش عملکـرد   برداشت را می
شـاخص برداشـت بـاالتر در تیمارهـاي کشـت      . بیولوژیک نسـبت داد 

ي برتري این نوع کشت نسبت به کشت تواند نشان دهندهمخلوط می
.  خالص باشد

، تعـداد چتـر در بوتـه کـه از     1با توجه به نتایج موجود در جـدول  
ــه مــیاجــزاي از نظــر آمــاري داراي اخــتالف باشــد،عملکــرد رازیان

ترین تعداد چتـر در  که بیشطوريبه. درصد بود5داري در سطح معنی
تـرین آن در تیمـار   و کم) 66/51(بوته در تیمار کشت خالص به تعداد 

تعـداد  ). 2جـدول (بدسـت آمـد   ) 5/20(کنجد به تعداد -لوبیا-رازیانه
تیمارهاي مخلوط و خـالص قـرار   تاثیرنیز تحتهچترهاي بارور رازیان

تـرین تعـداد چتـر بـارور در تیمارهـاي کشـت       بیش). 1جدول(گرفت 
هـا بـه  خالص بدست آمد کـه میـزان آن  لوبیا و کشت -مخلوط رازیانه

تـرین میـزان چتـر بـارور     کـم . چتر بارور بـود 05/41و 22/31ترتیب 
ترین همراه هم و بیشبهز در تیمار کشت مخلوط سه گیاهنی) 83/14(

مشـاهده شـد   55/10میزان چتر نابارور نیز در کشـت خـالص رازیانـه    
رسد رازیانه در تیمار کشت مخلوط بـا کنجـد و   به نظر می). 2جدول(

تـري بـوده و بـه    لوبیا نسبت به سایر تیمارها تحت فشار رقابتی بـیش 
مخلـوط از  همین سبب نتوانسته بـه انـدازه سـایر گیاهـان موجـود در      

کشـت خـالص رازیانـه    . عوامل محیطی به نحو مطلوب اسـتفاده کنـد  
ترین تعداد چترك در بوته بـود  ترین تعداد چتر بارور و بیشداراي بیش

تـري  که سبب شده میزان مواد فتوسنتزي تولیدي بین مخـازن بـیش  
تقسیم و سهم هر بخش کاهش یابـد و احتمـاالً ایـن عامـل موجـب      

ترین تعـداد  کم) 11(و همکاران جهانی.استشده ها کاهش وزن دانه
چتر در بوته را در تیمار کشـت مخلـوط ردیفـی زیـره سـبز و عـدس       

ترین مقـدار صـفات   بیش) 22(هاشمی و همکاران میر. مشاهده کردند
ردیفـی زنیـان و شـنبلیله گـزارش     فوق را در تیمار کشت مخلوط تک

.کردند
تعداد چترك در چتر، تحت تأثیر تیمارهاي مختلف کشت خـالص  

5و مخلوط قرار گرفت و اختالفات موجود به لحاظ آمـاري در سـطح   
عدد بود، کـه  346اد چترك در بوته ترین تعدبیش. دار بوددرصد معنی

در تیمارکشـت  33/131ترین آن در تیمار کشت خالص این گیاه و کم
نتایج  نشـان داد  ). 2جدول(کنجد مشاهده شد -لوبیا-مخلوط رازیانه

که در مورد تعداد دانه در چترك بین تیمارهاي کشت مخلوط و خالص 
، امـا  )1جـدول (از لحاظ آمـاري تفـاوت معنـی داري وجـود نداشـت     

ترین تعداد دانه در چترك، مربوط به تیمار کشت خـالص رازیانـه   بیش
رازیانـه  -در تیمـار کشـت مخلـوط کنجـد    31/4ترین آن وکم) 04/6(
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د بـذر در  باالترین تعـدا ) 4(و همکاران جهانی).2جدول (مشاهده شد 
چتر را در تیمار کشت مخلـوط ردیفـی زیـره سـبز و عـدس مشـاهده       

در تحقیقی که بر کشت مخلوط لوبیا و ) 15(و همکاران هاگارد. کردند
است که به جو انجام دادند، بیان نمودند نور، آب و مواد غذایی ممکن 

طور کامل توسط گیاه جذب گردد که این جـذب بـه توانـایی گیاهـان     
. گرددبراي فاکتورهاي رشدي برمیموجود در مخلوط به منظور رقابت

بررسی اثر تیمارهاي مختلف کشت مخلـوط و خـالص بـر درصـد     
اسانس پیکره رازیانه نشان داد که اختالف موجود بین تیمارها از نظـر  

تـرین درصـد   بـیش ). 1جـدول  (دار بوددرصد معنی1آماري در سطح 
-درصد از تیمار کشـت مخلـوط رازیانـه   24/1اسانس پیکره به میزان 

-مخلوط رازیانهدرصد بود که در تیمار کشت 87/0ترین آن لوبیا وکم
کرد که در بیان) 16(زاده حسن). 2جدول (کنجد مشاهده شد -لوبیا 

ــرزه    ــوط م ــت مخل ــی ) .SaturejahortensisL(کش ــبدر ایران و ش
)TrifoliumresupinatumL. ( درصد اسانس مرزه در کلیه تیمارهاي

) 21(و ماکسیاریلمافی. بودمرزه کشت مخلوط بیشتر از تیمار خالص
نیز بیان کردند که در کشت مخلوط نعناع و سویا، کیفیـت و عملکـرد   
اسانس نعناع به دلیل افزایش درصد منتول، در مقایسه با کشت خالص 

. تر بودبیش
داري بـر  تیمارهاي مختلف کشت خـالص و مخلـوط تـأثیر معنـی    

به لحـاظ عـددي بـاالترین    ). 1جدول (نداشتند درصد روغن این گیاه 
امـا  . رازیانه بدست آمد-درصد بود که در تیمار لوبیا5/7درصد روغن 

تاثیر تیمارها مختلف بر روغن گیاه کنجد تأثیرات معنی داري را نشان 
کیلـوگرم در  43(تـرین میـزان عملکـرد روغـن     که بیشطوريبه. داد

کیلوگرم در هکتـار در  13ترین آن در تیمار کشت خالص و کم) هکتار
رسـد  به نظـر مـی  ). 2جدول (لوبیا و کنجد مشاهده شد -تیمار رازیانه

اي بین سه گیاه و ممانعت گیاهان غالب در این گونهوجود رقابت درون
تیمار به طور مستقیم با کاهش تولید و عملکرد رازیانه، میـزان روغـن   

.این گیاه را تحت تاثیر قرار داده است

عملکرد و اجـزاي عملکـرد کنجـد در تیمارهـاي مختلـف      
کشت مخلوط و خالص

عملکرد گیاه کنجد تحت تاثیر تیمارهاي مختلف کشت مخلوط و 
تـرین عملکـرد دانـه    که بـیش طوريبه). 3جدول (دار بودخالص معنی

بـود و  ) کیلوگرم در هکتـار 3766(مربوط به تیمار کشت خالص کنجد 
تـرین میـزان   کـم ) کیلوگرم در هکتار660(لوبیا -رازیانه-تیمار کنجد

بین تیمـار کشـت مخلـوط کنجـد و رازیانـه و      . عملکرد دانه را داشت
همچنین کنجـد و لوبیـا از نظـر عملکـرد دانـه اخـتالف معنـی داري        

رسد گیاه کنجد توانسـته اسـت از   به نظر می). 4جدول (مشاهده نشد 
رایط محیطی به نفع افـزایش تولیـد   کم توقع بودن رازیانه نسبت به ش

. استفاده کند
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رسد گیاه کنجد در مخلوط با رازیانه و لوبیـا بـه سـبب    به نظر می
اي زیادي که وجـود داشـته نتوانسـته اسـت از منـابع      رقابت بین گونه

طـی  ) 25(و همکـاران پـورامیر .کنـد موجود به نحو مطلوبی اسـتفاده  
بررسی خود بر کشت مخلوط کنجد و نخود بیان داشتند که کنجـد در  

را تولیـد  ) تن در هکتار35/1(کشت ردیفی باالترین عملکرد اقتصادي 
هاي ردیفی را به اسـتفاده  این محققین دلیل این برتري در کشت. کرد

گونه نسبت دادند همچنین بسته شدن بهتر از منابع و رقابت کمتر بین 
کانوپی به نحو مطلوب و پوشش دادن زمین و استفاده بهتـر از نـور را   

طی بررسی خود بر )23(و ادیمو الو.داشتندنیز از علل این برتري بیان 
اظهــار ) Helianthus annus(ردانکشـت مخلـوط کنجـد و آفتـابگ    

تـر از کشـت   داشتند که عملکرد کنجد در تیمار کشـت خـالص بـیش   
.مخلوط بود

نتایج این بررسی نشان داد که بـین تیمارهـاي مختلـف در مـورد     
). 3جــدول (داري وجــود داشــت عملکــرد بیولوژیــک اخــتالف معنــی

هکتار، کیلوگرم در15400ترین میزان عملکرد بیولوژیک کنجد، بیش
2300در تیمار کشت خـالص و کمتـرین مقـدار عملکـرد بیولوژیـک،      

دسـت  یمار کشت مخلوط ردیفی سه گونـه بـه  کیلوگرم در هکتار، در ت
وجود عملکرد بیولوژیک باال در صـورتی کـه گیـاه در    ). 4جدول(آمد 

توانـد منجـر بـه تولیـد     معرض تنش هاي زنده و غیر زنده نباشد، مـی 
تر در تیمار کشت خـالص  شاخص برداشت پایین. رددتر در گیاه گبیش

کنجد نسبت به سایر تیمارها موید این مطلب است کـه رقابـت درون   
اي در تیمار کشت خالص سبب شده که گیاه تولید بخش رویشی گونه

وپورامیر. شودرا افزایش داده و سهم بخش زایشی از این تولید کم تر 
طی بررسی خود بر کشت مخلوط کنجد و نخود  بیـان  ) 25(همکاران 

تـن در هکتـار بیشـترین    26/4کردند که تیمار تک کشتی کنجـد بـا   
.  عملکرد بیولوژیک را به همراه داشت

بررسی اثر تیمارهاي مختلف کشت خـالص و مخلـوط بـر ارتفـاع     
داري را بر ارتفـاع ایـن   شان داد که این تیمارها تاثیرمعنیبوته کنجد ن
متر در تیمار سانتی132ترین ارتفاع بوته، بیش). 3جدول (گیاه داشتند 

زیانـه را-متر در تیمـار کنجـد  سانتی100ترین آن کشت خالص و کم
کلی بین تیمارهاي کشت مخلـوط از نظـر ایـن    طوراما به. مشاهده شد

رسـد در  به نظر می). 4جدول(داري وجود نداشت صفت اختالف معنی
اي در جهت کسب نـور سـبب   گونهکشت خالص، افزایش رقابت درون

و همکـاران کروبـا .شده باشدافزایش رشد ساقه در تیمار کشت خالص 
باط با کشت مخلوط رازیانه و شوید گزارش طی بررسی خود در ارت)5(

ایـن  . کردند که گیاه رازیانه از لحاظ ارتفاع تحت تـأثیر قـرار نگرفـت   
ترین ارتفـاع را در تیمارکشـت   چنین در مورد شوید نیز کممحققین هم

.خالص گزارش کردند
گردد، وزن دانه در کپسـول  مالحظه می3که در جدول طورهمان

تیمار . مختلف کشت مخلوط و خالص قرار گرفتتحت تاثیر تیمارهاي 

گـرم و کشـت   2/0لوبیا با وزن دانه در کپسول -کشت مخلوط کنجد
تـرین و  گـرم بـه ترتیـب بـیش    16/0رازیانه با مقـدار  -مخلوط کنجد

رسـد کنجـد   نظـر مـی  به ). 4جدول(ترین اختالفات را نشان دادند کم
فتـه، بـا افـزایش مـواد     توانسته تحـت تـاثیر مثبتـی کـه از لوبیـا پذیر     

ها خازن موجود، سبب افزایش وزن دانهفتوسنتزي و اختصاص آن به م
گــزارش کردنــد کــه در ) 25(و همکــارانورامیرپــ. در کپســول شــود

ترین تعداد کنجد، داراي بیشهاي متفاوت کشت، کشت ردیفی آرایش
ترین این محققین هم چنین گزارش کردند که کم. کپسول در بوته بود

.بدست آمد) 59/17(تعداد کپسول در بوته در کشت خالص کنجد 
گــردد اخــتالف بــین ، مالحظـه مــی 3کــه در جــدول طــورهمـان 

تیمارهاي مختلف در مورد صفت درصد روغن به لحاظ آماري معنـادار  
) درصـد 09/52(اما به لحاظ مقـداري، بـاالترین درصـد روغـن     .نبود

تـرین  مربوط به تیمار کشت مخلوط کنجد، رازیانه و لوبیـا بـود و کـم   
جـدول  (میزان آن در تیمار کشت مخلوط کنجد و لوبیا مشاهده گردید 

دار بین تیمارهاي مختلف در مورد عملکرد روغـن، اخـتالف معنـی   ). 4
ــد   ــاهده ش ــدول (مش ــی). 3ج ــن    شب ــرد روغ ــزان عملک ــرین می ت

تـرین آن  در تیمار کشت خالص کنجد و کم) کیلوگرم در هکتار1938(
در تیمار کشت مخلوط سه گیاه بدست آمد ) در هکتارکیلوگرم343.2(
رسد وجود رقابـت بـین   با توجه به نتایج موجود به نظر می). 4جدول (

جـر بـه کـاهش    اي با تأثیري که بر کاهش عملکرد دانه دارد، منگونه
.عملکرد روغن در این گیاه شده است

عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا 
اثر تیمارهاي مختلف کشت مخلوط و خالص بر عملکرد دانه لوبیا 

کیلـوگرم در  1450کشت خالص با عملکـرد  ). 5جدول (معنی دار بود 
تـرین عملکـرد   ترین و تیمارکشت مخلوط هر سه گیاه کمهکتار، بیش

لوبیـا در تمـامی   ). 6جـدول  (لوگرم در هکتار مشـاهده شـد   کی8/183
تیمارهاي مخلوط گیاهی مغلوب بوده و نتوانست بـه نحـو مطلـوب از    

ویژه نور بهره ببرد، در نتیجـه میـزان تولیـد پـایینی     عوامل محیطی به
عالوه بر این، وجود بیماري در تیمارهاي کشت مخلوط اثر بـه  . داشت

ـ   مراتب بـیش  کـه رطوبـت در   جـایی ا نشـان داد، از آن تـري را بـر لوبی
شـود، ممکـن   ت مخلوط بهتر از کشت خالص حفظ مـی تیمارهاي کش

.است وجود رطوبت باال در این تیمارها سبب تشدید بیماري شده باشد
نتایج نشان داد که بین تیمارهاي مختلف کشت مخلوط و خـالص  

د وجود درص5از نظر عملکرد بیولوژیک اختالف معنی داري در سطح 
که بیشترین عملکرد بیولوژیـک از تیمـار کشـت    به طوري). 5(داشت 
کیلـوگرم در  957(تـرین آن  و کـم ) کیلوگرم در هکتـار 6688(خالص 
جـدول (رازیانه بدست آمد -کنجد-از تیمار کشت مخلوط لوبیا) هکتار

6.(
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رد و اجزاي عملکرد لوبیا در تیمارهاي مختلف کشت مخلوطنتایج تجزیه واریانس عملک-5جدول
Table5- .Analysis of variance (mean square ) of yield and yield components of bean under different mixed cropping systems

میانگین مربعات
Means of Squares

تعداد دانه در 
غالف

Seed number
per pod

غالف در تعداد 
بوته

Pod number
per plant

وزن صد دانه
100 seed

weight (g)

عملکرد بیولوژیک
Biological yield

(kg ha-1)

عملکرد دانه
Seed yield (kg

ha-1)

ارتفاع
بوته

Height
(cm)

درجه 
آزادي

Df

منابع 
تغییر

S.O.V

0.1039ns73.93ns4.30ns0.0027ns475487ns40640ns

0.8052*480.2ns15.17ns0.0076ns59698380**966080**2تکرار
تیمار 0.073990.078.630.00371164565221363

خطا6
ns ،**درصد5و 1داري در سطح احتمال داري و معنیبه ترتیب عدم معنی*و

ns, * and **: not significant, significant at 5 and 1 % probability level respectively

مقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا در تیمارهاي مختلف کشت مخلوط-6جدول 
Table 6- Means comparison of yield and yield components of bean under different mixed cropping systems with

sesame and bean
تعداد دانه در 

غالف
Seed number

per pod

تعداد غالف در 
بوته

Pod number
per plant

وزن صد دانه
100 seed

weight (g)

عملکرد بیولوژیک
Biological yield

(kg ha-1)

عملکرد دانه
Seed yield (kg

ha-1)

ارتفاع
بوته

Height (cm)

تیمار
Treatment

5.36a52.01a23.21a0.21a6688a1450aB
4.8b46.25a18.03a0.20a1766b386.3bBs
4.10c54.12a20.83a0.29a1565b468.7bBf
4.75b43.0519.16a0.19a957b183.8bBfs

B:لوبیا خالص-BS :لوبیا و کنجد-BF :لوبیا و رازیانه-BFS :رازیانه و کنجد-لوبیا
B: sole bean,Bs: bean+sesame, Bf: bean+fennel and Bfs: bean+fennel+sesame

طور کلی در مورد لوبیا عملکرد بیولوژیک، در تیمارهـاي کشـت   به
پـایین بـودن عملکـرد    . مخلوط کمتر از کشت خالص ایـن گیـاه بـود   

تواند بـه دلیـل رقـابتی    میبیولوژیک لوبیا در تیمارهاي کشت مخلوط 
و جهـانی .در مخلـوط داشـته اسـت   هـا  باشد که لوبیا بـا سـایر گونـه   

بیان داشتند درکشت مخلـوط عـدس بـا زیـره، کشـت      ) 11(همکاران 
بـه نظـر مـی    . ترین عملکرد بیولوژیک را به همراه داشتخالص بیش

ر آب و مـواد غـذایی   اي، رقابت بـر سـ  رسد با افزایش رقابت بین گونه
بیش تر شده و عملکرد بیولوژیـک در کشـت مخلـوط کـاهش یافتـه      

.است
نشان ) 5جدول (بررسی تیمارهاي مختلف کشت مخلوط و خالص 

داد که بین تیمارهاي مختلف در مورد تعداد دانـه در غـالف اخـتالف    
ترین تعداد دانـه در غـالف   که بیشطوريبه. معنی داري وجود داشت

مربوط به تیمار 1/4ترین آن وط به تیمار کشت خالص و کممرب36/5
رسـد  نظـر مـی  بـه ). 6جـدول (کشت مخلوط ردیفی لوبیا و رازیانه بود 

افزایش تعداد غالف در تیمار کشت مخلوط لوبیا و رازیانـه موجـب آن   
شد که گیاه، مواد فتوسنتزي تولیـدي خـود را بـین مخـازن بیشـتري      

توان گفت سهم هر غالف از میـزان  میتقسیم کند که در این صورت 
مواد فتوسنتزي تولیدي کم شد و در نتیجه تعداد دانه در غالف کاهش 

طی بررسی خـود بـر کشـت    ) 22(و همکاران رهاشمیمی.استیافته 
دار را در مورد تعـداد دانـه   مخلوط رازیانه و شنبلیله عدم اختالف معنی

. در غالف شنبلیله گزارش کردند

کنجـد و  ارزیابی تیمارهاي مختلف کشت مخلـوط رازیانه، 
)LER(لوبیا با استفاده از نسبت برابري زمین

تـرین  گردد بیشاهده میمش1و شکل 7طور که در جدولهمان
رازیانـه بـا مقـدار عـددي     -در تیمار کشت مخلوط کنجدLERمیزان

رازیانـه و  -لوبیـا و کنجـد  -در تیمار کنجد60/0و کم ترین آن 22/1
رازیانه نسبت بـه کشـت   -توان گفت تیمار کنجدمی. لوبیا مشاهده شد

خالص این دو گونـه گیـاه برتـري داشـت و همچنـین در بـین سـایر        
.مارهاي کشت مخلوط نیز این برتري مشاهده شدتی
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تیمارهاي مختلف کشت مخلوط رازیانه، کنجد و لوبیادر (LER)مقادیر نسبت برابري زمین-7جدول
Table 7- Land equivalent ratio (LER) for different intercropping treatments of fennel, sesame and bean

LERکل
Total LER

عملکرد نسبی لوبیا
Relative yield of bean

عملکرد نسبی کنجد
Relative yield of sesame

عملکرد نسبی 
رازیانه

Relative yield
of fennel

تیمار
Treatment

0.940.32-0.62
لوبیا-رازیانه
Fennel-Bean

لوبیا-کنجد-0.600.250.35
Bean- sesame

1.22-0.610.61
رازیانه-کنجد
Sesame-Fennel

0.600.120.170.31
لوبیا-رازیانه-کنجد

Fennel-Sesame -
Bean

تیمارهاي مختلف کشت مخلوط رازیانه، کنجد و لوبیادر (LER)مقادیر نسبت برابري زمین-1شکل
Figure 1- Land equivalent ratio (LER) for different intercropping treatments of fennel, sesame and bean

عملکرد جزئی رازیانه در کشت مخلوط بـا کنجـد و همچنـین در    
ه خـالص برتـري نشـان داد کـه ایـن      کشت مخلوط با کنجد نسبت ب

. تواند نشان دهنده اثر مثبتی باشد که کنجد بر رازیانه داشته اسـت می
طی بررسی خود بر کشت مخلوط زیره و عدس ) 4(و همکاران جهانی

جزئی زیره در تمامی تیمارهاي کشـت مخلـوط   LERبیان داشتند که 
، نیـز عملکـرد نسـبی    )11(و همکـاران  هاشمیمیر.بیشتر از یک بود

.زنیان را در تمامی تیمارها بیشتر از شنبلیله گزارش کردند 
لوبیـا  -ترین عملکرد جزئی لوبیا در تیمار کشت مخلوط رازیانهکم

رسد افزایش رقابـت و  به نظر می). 7جدول(بدست آمد 17/0و کنجد 
زیانه و کنجد بر لوبیـا یکـی از دالیـل کـاهش عملکـرد      اندازي راسایه

مطالعات زیـادي ایـن کـاهش عملکـرد نسـبی را در      . جزئی لوبیا باشد

طـی بررسـی خـود بـر     ) 2(و همکـاران  امیرپور. ها ذکر کرده اندلگوم
کشت مخلوط کنجد و نخود بیان داشتند که سهم نخود در تیمارهـاي  

در تحقیقی دیگر بر روي کشـت مخلـوط   . کشت مخلوط کاهش یافت
جزئـی درمـورد نخـود در    LERزیره سبز  و نخود نیز مشاهده شد که 

با زیره هیچ یک از تیمارها باالتر از یک نبود و نخود از کشت مخلوط 
).7(سبز اثر مثبت نپذیرفته بود 

کلیگیرينتیجه
به طورکلی نتایج این بررسی نشـان داد کـه کشـت مخلـوط اثـر      

تیمارهـاي  . داري بر عملکرد کنجد و رازیانه و لوبیا داشـته اسـت  معنی
داري بر درصـد و عملکـرد   مختلف کشت مخلوط و خالص تأثیر معنی
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ه خـالص برتـري نشـان داد کـه ایـن      کشت مخلوط با کنجد نسبت ب

. تواند نشان دهنده اثر مثبتی باشد که کنجد بر رازیانه داشته اسـت می
طی بررسی خود بر کشت مخلوط زیره و عدس ) 4(و همکاران جهانی

جزئی زیره در تمامی تیمارهاي کشـت مخلـوط   LERبیان داشتند که 
، نیـز عملکـرد نسـبی    )11(و همکـاران  هاشمیمیر.بیشتر از یک بود

.زنیان را در تمامی تیمارها بیشتر از شنبلیله گزارش کردند 
لوبیـا  -ترین عملکرد جزئی لوبیا در تیمار کشت مخلوط رازیانهکم

رسد افزایش رقابـت و  به نظر می). 7جدول(بدست آمد 17/0و کنجد 
زیانه و کنجد بر لوبیـا یکـی از دالیـل کـاهش عملکـرد      اندازي راسایه

مطالعات زیـادي ایـن کـاهش عملکـرد نسـبی را در      . جزئی لوبیا باشد

طـی بررسـی خـود بـر     ) 2(و همکـاران  امیرپور. ها ذکر کرده اندلگوم
کشت مخلوط کنجد و نخود بیان داشتند که سهم نخود در تیمارهـاي  

در تحقیقی دیگر بر روي کشـت مخلـوط   . کشت مخلوط کاهش یافت
جزئـی درمـورد نخـود در    LERزیره سبز  و نخود نیز مشاهده شد که 

با زیره هیچ یک از تیمارها باالتر از یک نبود و نخود از کشت مخلوط 
).7(سبز اثر مثبت نپذیرفته بود 

کلیگیرينتیجه
به طورکلی نتایج این بررسی نشـان داد کـه کشـت مخلـوط اثـر      

تیمارهـاي  . داري بر عملکرد کنجد و رازیانه و لوبیا داشـته اسـت  معنی
داري بر درصـد و عملکـرد   مختلف کشت مخلوط و خالص تأثیر معنی
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تیمارهاي مختلف کشت مخلوط رازیانه، کنجد و لوبیادر (LER)مقادیر نسبت برابري زمین-7جدول
Table 7- Land equivalent ratio (LER) for different intercropping treatments of fennel, sesame and bean

LERکل
Total LER

عملکرد نسبی لوبیا
Relative yield of bean

عملکرد نسبی کنجد
Relative yield of sesame

عملکرد نسبی 
رازیانه

Relative yield
of fennel

تیمار
Treatment

0.940.32-0.62
لوبیا-رازیانه
Fennel-Bean

لوبیا-کنجد-0.600.250.35
Bean- sesame

1.22-0.610.61
رازیانه-کنجد
Sesame-Fennel

0.600.120.170.31
لوبیا-رازیانه-کنجد

Fennel-Sesame -
Bean

تیمارهاي مختلف کشت مخلوط رازیانه، کنجد و لوبیادر (LER)مقادیر نسبت برابري زمین-1شکل
Figure 1- Land equivalent ratio (LER) for different intercropping treatments of fennel, sesame and bean
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با زیره هیچ یک از تیمارها باالتر از یک نبود و نخود از کشت مخلوط 
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کلیگیرينتیجه
به طورکلی نتایج این بررسی نشـان داد کـه کشـت مخلـوط اثـر      

تیمارهـاي  . داري بر عملکرد کنجد و رازیانه و لوبیا داشـته اسـت  معنی
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415...اثر الگوهاي کشت مخلوط ردیفی سه گونه رازیانه

این تیمارها تأثیر معنـی داري بـر عملکـرد    اما. اسانس رازیانه نداشتند
ترین میزان روغـن در ایـن در   بیش. اندروغن این گیاه به همراه داشته

ترین میزان عملکـرد روغـن کنجـد نیـز در     تیمار کشت خالص و بیش
رسد وجود رقابت به نظر می. تیمار کشت خالص این گیاه مشاهده شد

سـه گونـه علـت اصـلی     اي باال در تیمـار کشـت مخلـوط    درون گونه
همچنـین بـا   . عملکرد ضعیف در مورد اکثر صفات مورد بررسی باشـد 

توان گفت این گیاه در تمامی تیمارهـا  توجه به عملکرد جزئی لوبیا می
ها بوده و از شرایط موجود به نحو مطلوب بهره نبرده مغلوب سایر گونه

ص ترین میزان عملکرد ایـن گیـاه در تیمـار کشـت خـال     است و بیش
تـوان تیمـار،   به مقادیر نسبت برابري زمـین مـی  با توجه. مشاهده شد

به عنوان تیمار 22/1کشت مخلوط رازیانه و کنجد را با نسبت برابري 
توجه به نسبت برابري بدست با. برتر در بین سایر تیمارها معرفی کرد

هاي کاشت در مخلوط رازیانه و کنجد و همچنـین  بررسی نسبتآمده،
ي متفاوت کاشـت ماننـد کشـت نـواري کـه امکـان برداشـت        هاشیوه

.تواند راه گشاي تحقیقات آینده باشدکند میمکانیزه گیاه را فراهم می
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