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 چکیده

در شرایط کشت مخلوط ردیفی باا عدادادی از    (.Cucurbita pepo L)کاغذی این آزمایش با هدف بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست
در مزرعه عحقیقااعی داششاکد     7939-34عیمار در سال زراعی  77های کامل عصادفی با چهار عکرار و یه بلوکگیاهان دارویی و زراعی، در قالب طرح پا

 Zea(، ذرت شایرین ) .Zea mays Lکشاورزی داششگا  فردوسی مشهد اشجام شد. عیمارهای کشت مخلوط ردیفی شامل کدو پوست کاغذی با ذرت )

mays convar. saccharata آفتابگردان ،)(Helianthus annuus L.،) ( کنجدSesamum indicum L. (  کرچا ،)Ricinus communis 

L.)  کشتی آشها بود. صفات مورد مطالده شامل اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی )شامل عدداد میو ، وزن میو ، عملکرد میو ، عدداد داشه در میاو ، و ع 
( LERی و داشه کدو پوست کاغذی، ذرت، ذرت شیرین، کنجد و کرچ  و شسبت براباری زماین )  داشه(، عملکرد بیولوژیک 7111وزن داشه در میو  و وزن 

میو ، عملکرد میاو  در هکتاار، عداداد و وزن داشاه در     بود. شتایج ششان داد که اثر کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی و دارویی بر عدداد میو ، وزن ع 
دار بود. بیشترین عدداد میو  کادو پوسات کاغاذی از کشات خاال  باا       د بیولوژی  کدو پوست کاغذی مدنیمیو ، وزن هزار داشه، عملکرد داشه و عملکر

میو  در هکتار بدست آماد. بیشاترین عداداد داشاه از کشات مخلاوط باا         74986میو  در هکتار و کمترین عدداد از کشت مخلوط با آفتابگردان با  97651
ل شد. باالعرین عملکرد داشه ذرت، ذرت شیرین، آفتابگردان، کنجد و کرچ  در کشت خال  به عرعیب برابر باا  داشه در میو  حاص 15/999آفتابگردان با 

گرم بر متر مربع بدست آمد. باالعرین شسبت برابری زمین برای کشت مخلوط ردیفی کدو پوست کاغذی با  711و  15/711، 63/569، 53/491، 71/117
 محاسبه شد. 51/7ذرت شیرین با 
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 ،علفای  گیااهی  (.Cucurbita pepo L)کاغاذی  کادو پوسات  

 Shabahang) باشدکدوئیان می خاشواد  ارزشمند و دارویی از یکساله،

et al., 2010).  روی داشااه ایاان گیااا   عحقیقااات اشجااام شااد شتااایج

                                                           
، داششیار، استاد و زراعیداششجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان عرعیب به -4و  9، 7، 7

 داششگا  فردوسی مشهد ،داششکد  کشاورزی ،اگروعکنولوژی گرو  دکتری
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 ,.Siami et al)اسات  آن  هاای داشاه  چربی باالی درصد دهند ششان

 و باود   روغان  و ینئپروع از منبع سرشاری گیا  این بذرهای .(2003

ویتامین  و فیتوسترول چرب، اسید جمله از موثر  ارزشمندی مواد حاوی

E  د باشان عوکاوفرول( مای   گاماا  )به ویی(Aroiee & Omidbaigi, 

. امروز  به دلیال مشاخ  شادن عاوارن جااشبی داروهاای       (2004

شیمیایی، رویکرد عمومی به مصرف داروهاای گیااهی روز باه روز در    

 به عوجه . با(Aliabadi Farahani et al., 2003) حال افزایش است

روی  شایمیایی  ماواد  اشاواع  مصارف  از شاشای  منفی اثرات بروز احتمال

از  گیاری بهار   باه  شیاز دارویی یاهانگ مهثر  عرکیبات کیفیت و کمیت

https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B3%D8%AD%D8%B1&lastName=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&id=125570
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B3%D8%AD%D8%B1&lastName=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&id=125570
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7&lastName=%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%DB%8C&id=125572
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7&lastName=%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%DB%8C&id=125572
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87&lastName=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C&id=149891
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87&lastName=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C&id=149891
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B3%D8%AD%D8%B1&lastName=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&id=125570
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1&lastName=%D8%AE%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D9%84&id=125571
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1&lastName=%D8%AE%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D9%84&id=125571
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7&lastName=%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%DB%8C&id=125572
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7&lastName=%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%DB%8C&id=125572
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&lastName=%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF&id=125573
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&lastName=%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF&id=125573
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87&lastName=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C&id=149891
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87&lastName=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C&id=149891
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اماری   گیاهان این عولید پایدار در مخلوط کشت ماشند اکولوژی  اصول

 . (Zimdahl, 2007) باشدمی ضروری

های امروز  کشاورزان به واسطة سهولت در عولید به سمت ساماشه

اشد که با سایر عملیات کشاورزی شاوین از  کشتی گرایش پیدا کرد ع 

فشاارد ، کاااربرد کودهااای شاایمیایی، آبیاااری و کنتاارل  قبیاال شااخ 

 Nassiri) های هارز همارا  هساتند   ها و علفشیمیایی آفات، بیماری

Mahallati et al., 2003) رو، عوجاه بیشاتری باه کشااورزی     . ازایان

پایدار مدطوف شد  که همگام با طبیدات باود  و اصاول بنیاادین آن     

. لاذا  (Beheshti et al., 2010) ایجااد و حفات عناوع زیساتی اسات     

های متکی بر فرآینادهای  گرایش به سمت طراحی و مدیریت سیست 

هاای  هاا و علاف  اکولوژیکی، جهت حفت عولید و کنترل آفات، بیماری

 ,Liebman) هرز کمتر وابستگی به مواد شیمیایی، افزایش یافته است

عوان باه کشات گیاهاان    های مدیریتی می. از جمله این روش(1989

ششاای، شااخ  حفااانتی، عناااوب زراعاای، ماادیریت علفیقاای آفااات، پو

-در سیسات  کشت مخلاوط  گیری از بهر های هرز و ها و علفبیماری

  .(Ghanbari Bonjar, 2000) اشار  کردهای زراعی 

 & Maffei) کشت مخلوط، شوعی عملیات پایدار کشاورزی است

Mucciarelli, 2003)  کااه شقااش مهماای در ایجاااد عنااوع زیسااتی 

(Hongjiao et al., 2010)  افاازایش کااارایی اسااتفاد  از منااابع ،

(Ghosh et al., 2006) های هارز، حشارات و   و کاهش عداخل علف

دارد و ساابب افاازایش پایااداری  (Baumann et al., 2002)آفااات 

عرین شود. به طور کلی، مه می (Agegnehu et al., 2008)عملکرد 

کشاتی  ی عملکرد شسبت به ع دلیل عوجه به کشت مخلوط، سودمند

هاا  که از طریق افزایش اثرات همراهی گوشه (Li et al., 2001)است 

 ,Ofosu & Limbant) شاود ای حاصل میو کاهش رقابت بین گوشه

. افزایش جذب و بهبود استفاد  از شور اغلاب یکای از مزایاای    (2007

 Watiki) کشت مخلوط در مقایسه با کشت خال  بیان گردید  است

et al., 1993)و گیااهی  پوشاش  بوعه، با ارعفاع گوشه دو که. هنگامی 

کاشاته   مخلاوط  کشات  در همزماان  باه صاورت   رشد متفاوت الگوی

 موضاوع  این که کنندمی ایجاد یکدیگر با را عرین رقابتشوشد، ک می

 Khan et al., 2003; Klindt) شاود مای  عملکارد  باعا  افازایش  

Andersen et al., 2007) . 

دین عرعیب، با عوجه به اهمیت عولید اکولوژی  گیاهان دارویی به ب

ها در کشت مخلوط با سایر گیاهاان، ایان   صورت وارد کردن این گوشه

آزمایش با هدف بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گوشه دارویای کادو   

پوست کاغذی در شرایط مخلوط با برخی گیاهان زراعی در شرایط آب 

 .و اجرا شدو هوایی مشهد طراحی 

 

 هامواد و روش

در مزرعه عحقیقااعی داششاکد  کشااورزی داششاگا       آزمایشاین  

کیلومتری شار  مشاهد در ساال زراعای      71فردوسی مشهد واقع در 

 77های کامل عصادفی با چهار عکرار و در قالب طرح بلوک 34-7939

متر مربع اجارا شاد. کشات مخلاوط      7936عیمار در زمینی با مساحت 

زراعای   -کدو پوست کاغذی با پانج گارو  از گیاهاان دارویای     ردیفی

 .Zea mays convar) (، ذرت شایرین .Zea mays Lذرت )شاامل  

saccharata،) ( آفتاااابگردانHelianthus annuus L. کنجاااد ،)

(Sesamum indicum L. (  کرچا ،)Ricinus communis L. و )

رفتناد. در ایان   ها به عنوان عیمار مدشظر قرار گکشت خال  این گوشه

های کدو پوست کاغذی و کرچا  عهیاه شاد  از باا      بذر، از عحقیق

ذرت  ذرت باومی عربات جاام،    داششاکد  کشااورزی،   گیاهان دارویای 

شیرین رق  سوپر هیبرید، آفتابگردان عود  بومی شیشابور و کنجد عاود   

  استفاد  شد.بومی مشهد 

عماود بار   سازی زمین شامل دو شوبت شخ  پس از عملیات آماد 

اردیبهشات ماا     97ه  و دیس ، کاشت بذرها به صاورت دساتی در   

ساازی زماین عملیاات کاشات باذرها باه       پس از اشجام عملیات آماد 

اشجام شد. فاصله باین ردیاف کادو     صورت دستی بر روی هفت ردیف

متر و فاصله روی ردیف ساشتی 15پوست کاغذی در عیمارهای مختلف 

 Choopan et) بوعه در متر مرباع  5/4راک  متر )بر اساس عساشتی 41

al., 2014)) های همارا  ذرت، ذرت شایرین،   در شظر گرفته شد. گوشه

و  51،  77،  6 ، 8 هایآفتابگردان، کنجد و کرچ  به عرعیب با عراک 

های کدو پوست کاغذی باه صاورت ردیفای و یا  در     بین ردیف  4

هاا یا    بین بلوک ها ی  ردیف شکاشت ومیان کاشته شد. بین کرت

جهت یکنواختی در سبز  متر فاصله به عنوان راهرو در شظر گرفته شد.

هاای  ها، اولین آبیاری بالفاصله پس از کاشت و آبیااری شدن گیاهچه

بددی به شیو  ششتی با فاصله هر هفت روز یکبار عا پایان فصل رشاد  

 اشجام شد. پس از سبز شدن اولیه جهات اطمیناان از حصاول عاراک ،    

های هرز در طاول  برگی اشجام شد. علف 4-6عملیات عن  در مرحله 

 کود گوشههیچ رشد دور  طی فصل رشد به صورت دستی وجین شد. در

کش شیمیایی استفاد  ششد. شیمی قارچ و کشآفت کش،علف شیمیایی،

های عخریبی در طول فصل رشاد و شای  دیگار    گیریاز کرت به اشداز 
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های کادو  میو  کامل رسیدگی از اد  شد. بددبرای عملکرد اختصاص د

متر مرباع(   77شصف کرت ) میو (، درصد 15 شدن پوست کاغذی )زرد

عملکارد و اجازای عملکارد در     عدیاین  جهت ایبا حذف اثرات حاشیه

هاای  گردید. میو  روز پس از کاشت( برداشت 87شیمه دوم مرداد ما  ) 

ه آشهاا جادا و پاس از    مربوط به هر کرت، جداگاشه عوزین، ساسس داشا  

خش  شدن، بذرها شیز شمارش و عاوزین شادشد. در پایاان، عملکارد     

میو ، عملکرد داشه، عدداد میو  در واحد سطح، عدداد داشه در میو ، وزن 

 گیری و محاسبه گردید. وزن هزار داشه اشداز و  داشه در میو 

شجاام شاد.   ا SAS ver. 9.11افازار  ها با استفاد  از شرمآشالیز داد 

ها باا اساتفاد  از   میاشگین .گرفت اشجام Excel افزارشرم رس  اشکال با

 ای داشکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدشد.آزمون چند دامنه

 

 نتایج و بحث

شتایج مقایسه میاشگین اجزای عملکرد گیا  کادو پوسات کاغاذی    

 -اعای عحت عأثیر عیمارهای کشت مخلوط ردیفی با برخی گیاهاان زر 

 ششان داد  شد  است.  7 دارویی در جدول

 

 اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی دارویی بر -کشت مخلوط ردیفی با برخی گیاهان زراعیاثر مقایسه میانگین  -1جدول 
Table 1- Mean comparison for the effect of row intercropping treatments with some crops-medicinal plants on yield 

components of pumpkin 

 وزن هزار دانه
1000- seed 

weight 
(g) 

 وزن دانه در میوه
Weight of seeds per 

fruit (g)  

 تعداد دانه در میوه
Number of seeds 

per fruit 

 وزن تر تک میوه
Single fruit weight 

)1-(g.plant  

 تعداد میوه
Number of 

fruit 
(1-No.ha) 

 مخلوطهای کشت تیمار
Intercropping 

treatments 

184 a 67 a 333 a 1451 a 14386 c* 
 کدو+آفتابگردان

Pumpkin+ sunflower 

163 bc 58 ab 311 b 1338 ab 18319 b 
 کدو+ذرت

Pumpkin+ corn 

158 c 60 ab 310 b 1263 b 20200 b 
 کدو+ذرت شیرین

Pumpkin+ sweet corn 

180 ab 60 ab 318 ab 1425 ab 14515 c 
 کدو+کرچ 

Pumpkin+ caster bean 

176 ab 61 ab 311 b 1399 ab 16962 bc 
 کدو+کنجد

Pumpkin+ sesame 

155 c 47 b 283 c 944 c 31650 a 
 کشت خال  

Monoculture  
 (P≤0.05).داری بر اساس آزمون داشکن شدارشد عفاوت مدنی در هر ستون های دارای حروف مشترکمیاشگین*

* Means with the same letter(s) in each column have not significantly difference based on Duncan test (P≤0.05). 
 

عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست  کغذت ی دت مامغتیتغی    

 مختلف کش  مخلوط تدیفی 

عدداد میو  کدو پوست کاغذی باه طاور   : تعداد میوه در هکتار

رهای کشت مخلوط ردیفی با سایر گیاهاان  داری عحت عأثیر عیمامدنی

زراعی در سطح احتمال یا  درصاد قارار گرفات. بااالعرین       -دارویی

کشتی باود کاه باا    میو  در هکتار مربوط به ع  97651عدداد میو  با 

زراعای   -عمام عیمارهای کشت مخلوط ردیفی با سایر گیاهان دارویای 

یو  از کشات مخلاوط   داری را ششان داد و کمترین عدداد معفاوت مدنی

میو  در هکتار بدست آمد که با عیماار کشات    74986با آفتابگردان با 

عداداد  (. 7داری شداشت )جدول فاوت مدنیعمخلوط با کنجد و کرچ  

میو  در هکتار در عیمارهای کشت مخلوط کدو با ذرت، ذرت شایرین،  

درصد شسبت باه کشات    54و  47، 96، 47کنجد و کرچ  به عرعیب 

 (.7کدو پوست کاغذی کاهش یافت )جدول خال  

های همارا  باه ویای     اشدازی گوشهاحتماالً در کشت مخلوط سایه 

هاای کادو پوسات کاغاذی     آفتابگردان، کرچ  و کنجد بر روی بوعه

 شتایج ششان داد  اسات باع  کاهش عدداد میو  در هر بوعه شد  است. 

ای )رقابات  که در عراک  یکسان در کشت مخلوط رقابات درون گوشاه  

بین گیاهان ها  گوشاه( و رقابات بارون گوشاه )رقابات باین گیاهاان         

آید که در اثار  های مختلف( بیشتر در زمان نهور گل بوجود میازگوشه

در هر گیا  کاهش و به عبع عدداد میو  شیز کمتار خواهاد   آن عدداد گل 
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ی بار روی کشات مخلاوط    ا. در مطالده(Schultz et al., 1982)بود 

( و ذرت شیرین، بیشترین عدداد .Solanum melongena Lبادمجان )

میو  در بوعاه مرباوط باه کشات خاال  بادمجاان باود کاه عفااوت          

بادمجان در اختالط با ذرت  درصدی 51و  15های داری با شسبتمدنی

شیرین شداشت. این محققان شتیجه گرفتند کاه کااهش رقابات درون    

ای باعا   س از برداشت ذرت با کااهش رقابات باین گوشاه    ای پگوشه

افزایش شفوذ شور به داخل عاج پوشش و استفاد  بهتر بادمجان از منابع 

موجود گردید و به دشباال آن افازایش عداداد میاو  در بوعاه را در پای       

. در آزمایشای دیگار بار روی کشات     (Asadi et al., 2016)داشات  

(، .Allium cepa L( و پیااز ) .Cucumis sativus Lمخلاوط خیاار )  

محققان گزارش کردشد در کشت خال  به علات عادم وجاود رقابات     

ای، افزایش در عدداد گل ماد  و افزایش عدداد میاو  در بوعاه،   گوشهبین

 . (Boland Nazar et al., 2011) کرد بیشتری عولید شدعمل

دارویی  -اثر کشت مخلوط با گیاهان زراعی: وزن تر تک میوه

( بود. بیشترین ≥17/1pدار )میو  کدو پوست کاغذی مدنیوزن ع   بر

میو  باه عرعیاب از کشات مخلاوط کادو پوسات        و کمترین وزن ع 

کشاتی کادو پوسات    گرم در بوعه( و ع  7457کاغذی و آفتابگردان )

میو  کادو  (. وزن ع  7 گرم در بوعه( بدست آمد )جدول 344کاغذی )

یفی با ذرت، ذرت شیرین، کنجد و پوست کاغذی در کشت مخلوط رد

درصد شسبت به کشت خاال    57و 48، 13/99، 47کرچ  به عرعیب 

 (. 7افزایش یافت )جدول 

کشاتی کادو پوسات    با عوجه به افزایش عدداد میو  در عیماار عا   

 شظر دارویی به -کاغذی شسبت به کشت مخلوط با سایر گیاهان زراعی

کشتی باعا  افازایش عداداد    ع افزایش عدداد بوعه در  رسد اگرچهمی

 فتوسانتزی  میو  گردید، ولی به دلیل عخصی  حج  بیشتری از مواد

بیشتر میو  عحات عاأثیر وجاود رابطاه جبراشای باین اجازای         عدداد به

 میو  در مقایسه با کشت مخلوط ردیفی این گیا  کاهش عملکرد، وزن

 Ebadi) . عبادی و همکاران(Koocheki et al., 2013) است یافته

et al., 2008)  شیز اعالم کردشد با افزایش فاصله بین دو بوعه در روی

درصاد افازایش    74/73متر، وزن متوساط میاو     3/1به  9/1ردیف از 

روی ردیف  وزن متوسط میو  با افزایش فاصله بین بوعه یافت. افزایش

استفاد  بهتر از شور و افزایش دسترسی به مواد غذایی به ویی   به دلیل

 ,.Kultur et al) باشد. کالچر و همکارانمی یتروژن موجود در خاکش

( Cucumis melo var. inodorusباار روی گیااا  طااالبی ) (2001

باه   95افزایش فاصله بین دو بوعه شیز بر روی ردیف از  ششان دادشد که

 . متر، وزن متوسط میو  را افزایش دادساشتی 15

اثر کشت مخلاوط  : نه در میوه و وزن دانه در میوهتعداد دا

دارویی بر وزن داشه در میو  کدو پوست کاغاذی در   -با گیاهان زراعی

سطح احتمال پنج درصد و بر عدداد داشه در میو  در سطح احتمال ی  

. بیشترین عدداد داشه از کشت مخلوط با آفتاابگردان  بوددار درصد مدنی

و  بدست آمد که باا عیماار کشات مخلاوط باا      داشه در می 999برابر با 

داری شداشت. کمترین عدداد داشه از کشت خاال   کرچ  عفاوت مدنی

داشاه در میاو  حاصال شاد کاه باا هماه         789کدو پوست کاغذی باا  

عاوان  می (.7داری داشت )جدول عیمارهای کشت مخلوط عفاوت مدنی

گسترش عا   عر )کشت مخلوط( به دلیل های پایینگفت که در عراک 

 ،هایی با داشه بیشتر مشاهد  شدها امکان عولید برگ بیشتر و میو بوعه

های بیشتر )کشت خال (، رقابت بر سر منابع و عوامال  ولی در عراک 

ها عواشایی عولید داشه زیاادی در هار میاو  را    محیطی موجب شد ، بوعه

 شداشااته باشااند. شتیجااه ایاان آزمااایش بااا شتااایج ماارادی و همکاااران

(Moradi et al., 2014)  داری اثر کشت مخلوط ذرت، مبنی بر مدنی

( و کدو پوست کاغذی بر عدداد .Phaseolus vulgaris Lلوبیا چیتی )

داشه در میو  کدو پوسات کاغاذی همخاواشی داشات. کااهش عاراک        

افازایش فااای قابال دساترس بارای رشاد و        )کشت مخلوط( باع 

این گیا  درون جوی آب شد  کاه  های کاهش احتمال قرارگیری میو 

هاا و افازایش رقابات باین     باع  کااهش پوسایدگی میاو     ،در شهایت

های مجاور شد  که این امر احتماالً از ی  طرف باعا  کااهش   بوعه

دلیل خاصیت جباران کننادگی اجازای    به  ،عولید میو  و از طرف دیگر

ت. عملکرد بر یکدیگر، باع  افازایش عداداد داشاه در میاو  شاد  اسا      

بیان داشاتند کاه    (Shabahang et al., 2010)شباهنگ و همکاران 

در  بیشترین و کمترین عدداد داشه در میو  کدو پوست کاغذی به عرعیب

داشه در متار   4/957و  8/917متر با ساشتی 71و  41فاصله روی ردیف 

از یا  باه دو   مربع حاصل شد، ضمن اینکه افزایش فاصله بین ردیف 

 داشه در متر مربع شد.  7/916به  7/941متر باع  افزایش عدداد داشه از 

 77/61همچنین باالعرین وزن داشه در میو  کدو پوست کاغذی با 

گرم از عیمار کشت مخلوط با آفتابگردان و کمترین وزن داشه در میاو   

داری را گرم از کشت خال  بدست آماد کاه عفااوت مدنای     43/41با 

عوان افزایش وزن و عداداد داشاه در میاو  در    ی. م(7شان شداد )جدول ش

کشت مخلوط شسبت به کشت خال  را به افزایش وزن ع  میاو  در  

(. باا افازایش عاراک ، وزن داشاه در     7کشت مخلوط شسبت داد )جدول 

میو  کدو پوست کاغذی کاهش داشت. بیشترین وزن داشه در میو  باا  



 696    کشت مخلوط ردیفی کدوو نسبت برابری زمین در ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 

بوعه در متر مربع بود و کمتارین   5/7ه عیمار گرم مربوط ب 71میاشگین 

بوعه در متر مرباع باود    4گرم مربوط به عیمار  71وزن داشه در میو  با 

(Choopan et al., 2014). 

 -کشت مخلوط ردیفی کدو باا گیاهاان زراعای   : وزن هزار دانه

داری وزن هزار داشاه کادو پوسات کاغاذی را در     دارویی به طور مدنی

(. شتایج مقایسه 7 درصد عحت عأثیر قرار داد )جدولسطح احتمال ی  

کاه ایان    میاشگین وزن هزار داشه عقریباً عکس شتایج عملکرد میو  بود

امر با عوجه به وجود رابطه جبراشی بین اجازای عملکارد قابال عوجیاه     

عارین وزن هازار داشاه باه عرعیاب      که باالعرین و پایین. به طوریاست

گارم( و کشات    75/784فتاابگردان ) مربوط کشت مخلاوط کادو باا آ   

(. احتماالً به دلیل افزایش عداداد  7گرم( بود )جدول  755خال  کدو )

میو  در عیمار کشت خال  عحت میو  و به دشبال آن کاهش وزن ع  

های کدو برای جاذب آب،  ای بین بوعهعأثیر افزایش رقابت درون گوشه

ی باین اجازای   شور و عناصر غاذایی و همچناین وجاود رابطاه جبراشا     

 عملکرد، وزن هزار داشه در کشت خاال  کادو کااهش یافتاه اسات.     

 ,Rezvani Moghaddam & Moradi) رضاواشی مقادم و مارادی   

 Cuminum cyminum)کشت مخلوط زیر  سابز   با بررسی ( 2013

L. )( و شاانبلیلهTrigonella foenum-graecum L. کمتاارین و )

 99/78عرعیب در کشت خاال  )  بیشترین وزن هزار داشه شنبلیله را به

همکااران   مهذن و گرم( گزارش کردشد. 73/73گرم( و کشت مخلوط )

(Moazzen et al., 2006)   شقش عراک  را در عولید و عملکرد کادوی

عاراک  گیاا    اشتخااب  پوست کاغذی مهثر داشستند و عنوان کردشد کاه  

اساتفاد   شود عا گیاهان از منابع موجود به ویی  شاور  مطلوب باع  می

مهثرعری شمود  که این موضوع از طریق کاهش رقابت سبب افازایش  

، 79111شود؛ آشها همچنین با بررسی ساه عاراک  کاشات    عملکرد می

بوعه در هکتار عنوان کردشد که در عراک  کمتر بوعه  76111و  71111

رسد کاه  به شظر می ،بیشترین وزن هزار داشه حاصل شد. بر این اساس

  گیا  به عنوان گوشه همرا  در کشت مخلوط از طریاق  وارد کردن ی

 ای باع  بهبود وزن هزار داشه شد  است.کاهش رقابت درون گوشه

شتایج عجزیاه واریااشس عملکارد میاو  کادو      : عملکرد تر میوه

پوست کاغذی ششان داد که کشت مخلاوط ردیفای باا ساایر گیاهاان      

یا  درصاد عحات    زراعی و دارویی عملکرد میو  را در سطح احتمال 

که باالعرین عملکرد میو  مرباوط باه   به طوری ؛دار قرار دادعأثیر مدنی

کیلوگرم در هکتار و کمترین  73874کشتی کدو پوست کاغذی با ع 

عملکرد میو  از کشت مخلوط کدو پوست کاغاذی باا آفتاابگردان باا     

کیلوگرم در هکتار بدسات آماد. عملکارد میاو  کادو پوسات        71917

عیمارهای کشات مخلاوط ردیفای باا ذرت، ذرت شایرین،      کاغذی در 

درصاد کشات    11و  81، 85، 87کنجد و کرچ  به عرعیاب برابار باا    

 (. 7 خال  بود )شکل

های اشدازی گیا  همرا  بر روی بوعهدر کشت مخلوط سایهاحتماالً 

هاا  ای بین بوعهو همچنین عشدید رقابت بین گوشهپوست کاغذی کدو 

ی  شور باع  کاهش عملکرد میو  شد  اسات. شتاایج   بر سر منابع به وی

 (Ghanbari et al., 2006) این مطالده با آزمایش قنبری و همکاران

همخواشی داشت. این محققان در آزمایشی بر روی کشت مخلوط کدو 

در رساید   شاور  انهار داشاتند کاه   و ذرت بیشترین عملکرد میو  کدو 

باه دلیال ارعفااع زیااد و      کدو در مراحل اشتهاایی رشاد   -مخلوط ذرت

اشداز این گیا  جاذب  پوشش گیاهی ذرت، بیشتر عوسط سایهعوسده عاج

یابد و از طرفای پیاری و ریازش    شد  و میزان شور عبوری کاهش می

شد  و عملکرد برگهای کدو باع  کاهش استفاد  بهینه از شور عبوری 

کادو  میو   بیشترین عملکرددر این مطالده  دهد.را عحت عأثیر قرار می

در پیوهشای روی اثار    .عن در هکتار( در ع  کشتی بدسات آماد   98)

کاه بیشاترین عملکارد     شد  است کشت مخلوط ذرت و خیار گزارش

کشتی بود که با عملکارد میاو  آن در کشات    میو  خیار مربوط به ع 

دلیل کااهش عملکارد میاو      آشهاداری ششان داد. مخلوط عفاوت مدنی

های ذرت بر سار جاذب مناابع    ا رقابت با بوعهکشت مخلوط ر خیار در

. در کشات مخلاوط ذرت و   (Ghanbari et al., 2006)بیاان کردشاد   

که بیشترین  شتیجه گرفته شد( .Solanum melongena Lبادمجان )

و کشتی مشاهد  کیلوگرم در هکتار( در ع  97738عملکرد بادمجان )

از عملکارد کاساته   با افزایش سه  ذرت و کاهش عدداد بوعه بادمجان 

  .(Asadi et al., 2016) شد

عغییرات عملکارد بیولوژیا  کادو    و دانه:  عملکرد بیولوژیک

داری در سطح احتمال ی  درصاد عحات   پوست کاغذی به طور مدنی

دارویای قارار    -عأثیر عیمارهای کشت مخلوط با سایر گیاهاان زراعای  

دو باه  گرفت. به طوری که حاداکرر و حاداقل عملکارد بیولوژیا  کا     

کیلوگرم در هکتار( و کشات مخلاوط    78559عرعیب از کشت خال  )

کیلوگرم در هکتار( حاصل شاد. عملکارد بیولوژیا      79157با کنجد )

کدو در عیمارهای کشت مخلوط باا ذرت، ذرت شایرین، آفتاابگردان و    

درصاد   19/11و  35/11، 68/14، 73/17کرچ  به عرعیاب برابار باا    

چاه عملکارد   (. اگار 7گردیاد )شاکل    کشت خال  ایان گیاا  عدیاین   

داری را ششاان  بیولوژی  در کشت خال  با سایر عیمارها عفاوت مدنی
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 (.7داری را ششان شدادشد )شکلبیولوژی  با یکدیگر عفاوت مدنیکادام از عیمارهاای کشات مخلاوط از لحااک عملکارد       داد، ولی هایچ 
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 عملکرد میوه کدو پوست کاغذی بر  دارویی -فی با برخی گیاهان زراعیتیمارهای کشت مخلوط ردیمیانگین اثر مقایسه  -1شکل 

Fig. 1- Mean comparison for the effect of row intercropping with some field crops-medicinal plants on fruit yield of pumpkin  
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 دارویی -یمارهای کشت مخلوط ردیفی با برخی گیاهان زراعیکدو پوست کاغذی در تو دانه عملکرد بیولوژیک میانگین مقایسه  -2شکل 

Fig. 2- Mean comparisons for the effect of row intercropping with some field crops-medicinal plants on biological and seed 

yield of pumpkin  
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اع  ب داد که شسبت ایگوشه بین رقابت به عوانمی را امر این دلیل

 و شدت این موضوع موجب کاهش که شودمی هابرگ عدداد در کاهش

 ای،ذخیار   مواد عجمع دلیل کاهش به شتیجه در و شد  فتوسنتز میزان

 کرد  است. شتاایج  خش  و عملکرد بیولوژی  کاهش پیدا ماد  درصد

 سویا و سورگوم مخلوط در کشت داد که ششان   (Raei, 2007)راعی

ای بین دو گیا  و غالب بودن سورگوم گوشه بین ابترق افزایش دلیل به

در محققاان  شاد.   کاسته سویا عملکرد بیولوژی  از داریبه طور مدنی

بررسی بر روی کشات مخلاوط لوبیاا قرماز و ذرت بیاان کردشاد کاه        

د بیشااترین عملکاارد بیولوژیاا  لوبیااا از کشاات خااال  حاصاال شاا 

(Fotouhi- Chiane et al., 2012)لیل این امر را به . این محققان د

-Al) داالیان -المطالداه   شتاایج  ای شسابت دادشاد.  رقابت باین گوشاه  

Dalain, 2009) زمینای سایب  مخلاوط  کشات  روی (Solanum 

tuberosum L. )زمینیسیب خش  ماد  درصد داد که ششان ذرت و 

 کرد. پیدا مخلوط کاهش کشت در

کادو   شوع گیا  همرا  در کشت مخلوط ردیفای، عملکارد داشاه    اثر

داری در سطح احتمال ی  درصد عحت پوست کاغذی را به طور مدنی

عأثیر قرار داد. به طوری که حداکرر عملکرد داشه از کشت خال  کادو  

کیلوگرم در هکتار حاصل شد که باا هماه عیمارهاای کشات      7516با 

داری را ششان داد و حداقل عملکرد داشه از کشات  مخلوط عفاوت مدنی

کیلوگرم در هکتار بدسات آماد )شاکل     813رابر با مخلوط با کرچ  ب

(. عملکاارد داشااه کاادو در عیمارهااای کشاات مخلااوط بااا ذرت، ذرت 7

 13/68، 77/87، 73/19شیرین، کنجد و آفتابگردان به عرعیب برابر باا  

 (. 7درصد کشت خال  بود )شکل  19/64و 

بیشاترین عملکارد    (Moradi et al., 2014) مرادی و همکااران 

وفاا و  کدو گزارش کردشد. شتایج مطالده خرمای از کشت خال   داشه را

ششاان داد کاه کاشات      (Khorramivafa et al., 2011) همکااران 

های ذرت منجر کدوی پوست کاغذی به صورت ی  در میان با ردیف

-مدنی های خال  شد. کاهشبه کاهش عملکرد داشه شسبت به کشت

شه هنگامی رخ داد که عراک  کدوی پوست کاغذی از دو دار عملکرد دا

به سه بوعه در واحد سطح افزایش یافت که علت ایان امار را عشادید    

 عیمارهاای  داشاه در  رقابت بین دو گیا  بیان کردشد. کااهش عملکارد  

باه کااهش    عاوان را می خال  کشت به شسبت مخلوط کشت مختلف

هاای  هت رشاد در شسابت  ها جعراک  و فاای اختصاص یافته به بوعه

 Roshdi et) کشت مخلوط جایگزینی شسبت داد. رشدی و همکااران 

al., 2014)  گرم در متر  794کشت خال  کدو ) که شیز اعالم کردشد

گرم در متر مربع(  711ردیف لوبیا چیتی ) سهمربع( و کشت مخلوط با 

ن به عرعیب بیشترین و کمترین عملکرد داشه کدو را در واحد سطح ششا

داد که دلیل آن را به عدداد میو  بیشاتر در کشات خاال  باه جهات      

 استفاد  بهینه بوعه از شرایط محیطی شسبت دادشد.

 

گاغیغن یمراه دت کش  خغلص و مخلوط تدیفتی اتغ    عملکرد

 کدو پوس  کغذ ی

داری عحت عأثیر عملکرد داشه ذرت به طور مدنی عملکرد ذرت:

احتمال در سطح پوست کاغذی  کدو باکشت مخلوط ردیفی  عیمارهای

داشه در کشت مخلوط کدو عملکرد  کهبه طوری ؛پنج درصد قرار گرفت

  (.9 کشتی کاهش یافت )شکلدرصد شسبت به ع  71/76و ذرت 

کشتی ذرت شسابت  احتماالً یکی از دالیل افزایش عملکرد در ع 

در کشات خاال    به کشت مخلوط، افزایش سطح کشت بود  اسات.  

حاک  اسات، عملکارد اقتصاادی    ای ط رقابت درون گوشهذرت چون فق

 Viciaگیرد، ولی در کشت مخلوط با باقال )خیلی عحت عأثیر قرار شمی

faba L.ای باع  کاهش عملکرد شسبت باه  (، وجود رقابت برون گوشه

. شااید  (Rezaei-Chianeh et al., 2011)کشت خال  شاد  اسات   

در کشت خال  در مقایساه  یکی از داللیل کاهش عملکرد داشه ذرت 

برای رشد و به دشباال   با کشت مخلوط را به خاطر کاهش فاای الزم

مطالداه  تاایج  . شآن رقابت به خاطر آب، مواد غذایی و شاور شسابت داد  

در کشت که ششان داد   (Makinde et al., 2009) ماکیند و همکاران

خاال   باالعرین عملکرد خیار در کشات   ،مخلوط خیار با دو رق  ذرت

داری حاصل گردید و در کشت مخلوط با هر دو رقا  باه طاور مدنای    

علات   (Tomar et al., 1988) عوماار و همکااران  . کاهش پیدا کارد 

ای را به رقابت های داشهکاهش عملکرد ذرت در کشت مخلوط با لگوم

-برای جذب عناصر غذایی یا کمبود اشتقال شیتروژن شسبت داد ها لگوم

داری در سطح احتماال یا    لوژی  ذرت به طور مدنیعملکرد بیو .داش

قارار  باا کدوپوسات کاغاذی     درصد عحت عأثیر کشت مخلوط ردیفای 

متر مربع  برگرم  85/7948عملکرد بیولوژی  ذرت با  بیشترین. تگرف

مربع از کشت مخلوط گرم بر متر  57/7539و کمترین با  کشتیاز ع 

یولوژیا  باه خااطر    علت کاهش عملکارد ب  (.9)شکل  حاصل شد آن

قنباری و  اسات.   رقابت شوری بین اجزای عملکارد در کشات مخلاوط   

ششاان دادشاد کاه     یدر آزمایشا  (Ghanbari et al., 2006)همکاران 
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عن در هکتار در کشت خاال  ذرت   7/77 عملکرد بیولوژی بیشترین 

 % 51و کمترین عملکرد بیولوژی ، در عیمار کشت مخلاوط افزایشای   

عن در هکتار مشاهد  شد کاه دلیال آن را    8/4کدو با  % 711ذرت + 

ای و غالبیت کدو در این کاهش عراک  ذرت و افزایش رقابت بین گوشه

 ,Dehmardeh & Keshtegar)گار  باشد. دهمرد  و کشاته می عیمار

را به کاهش عملکرد بیولوژیا  ذرت در کشات    این امردلیل  (2014

 علات  محققاین، ساایر  د. مخلوط شسبت به کشت خال  شسبت دادشا 

 اجزای عملکرد بین شوری رقابت خاطر به بیولوژی  را کاهش عملکرد

 ,.Rezaei-Chianeh et al)اشاد  کارد   گازارش  مخلاوط  کشات  در

2011) . 
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 کدو پوست کاغذی دانه و بیولوژیک ذرت در مخلوط ردیفی با عملکرد میانگین مقایسه  -3شکل 

Figure 3- Mean comparison for the effect of row intercropping with pumpkin on seed and biological yield of corn  
 

b

a

b

a

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Monoculture  Sweet corn+ pumpkin

Y
ie

ld
 (

g
.m

-2
)

 Biological Seed

 
 کدو پوست کاغذی دانه و بیولوژیک ذرت شیرین در مخلوط ردیفی با عملکرد میانگین مقایسه  -4شکل 

Fig. 4- Mean comparison for the effect of row intercropping with pumpkin on seed and biological yield of corn sweet 
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عملکرد داشه ذرت شیرین عحات عاأثیر    عملکرد ذرت شیرین:

کشت مخلوط ردیفی با کدو پوسات کاغاذی از شظار آمااری عنهاا در      

داری داشات. بیشاترین و کمتارین    اخاتالف مدنای   % 5سطح احتمال 

ود گرم بر مترمربع( با  491عملکرد داشه مربوط به عیمار کشت خال  )

درصد افزایش پیدا کرد )شاکل   94که شسبت به کشت مخلوط با کدو 

4.) 

محققان در کشت مخلاوط ذرت و بااقال گازارش کردشاد کاه باا       

داری عملکرد داشه ذرت به دلیل رقابت افزایش عراک  ذرت بطور مدنی

یابد و بیشترین عملکرد داشاه ذرت از کشات   ای کاهش میدرون گوشه

کاه باا شتیجاه ایان      شت مخلوط بدست آمدخال  و کمترین آن از ک

در کشات  . (Rezaei- Chianeh et al., 2011)عحقیق مطابقت دارد 

باا لوبیاا چشا      (.Panicum miliaceum L)ای مخلاوط ارزن داشاه  

ای در کشت خال  را بیشتر بلبلی، باالعر بودن عملکرد داشه ارزن داشه

 . (Ghanbari et al., 2010)از مخلوط گزارش شد  است 

عملکرد بیولوژی  ذرت شیرین در عیمارهای کشت مخلوط ردیفی 

اخاتالف   %7با کدو پوست کاغذی از شظار آمااری در ساطح احتماال     

داری داشت. بیشترین عملکرد بیولوژی  مربوط به عیماار کشات   مدنی

درصدی را شسبت  53گرم بر مترمربع بود که افزایش  7964خال  با 

 (. 4ششان داد )شکل  به مخلوط ذرت شیرین با کدو

 Rezaei-Chianeh et)شتیجه آزمایش رضائی چیاشه و همکااران  

al., 2011)     ششان داد که عملکرد بیولوژیا  ذرت در کشات مخلاوط

یابد. آشاان علات کااهش عملکارد     شسبت به کشت خال  کاهش می

بیولوژی  را عالو  بر کاهش عراک  در کشت مخلوط، به خاطر رقابت 

 نعملکرد در کشت مخلوط گزارش کرد  اشد. محققی شوری بین اجزای

بیولوژی  ذرت در کشت خال  بیشاتر از   شیز گزارش کرد که عملکرد

 .(Tayefe Noori, 2004)کشت مخلوط با لوبیا است 

اثر کشت مخلوط ردیفای باا کدوپوسات    عملکرد آفتابگردان: 

درصاد   کاغذی بر عملکارد داشاه آفتاابگردان در ساطح احتماال پانج      

دار بود. بیشترین عملکرد داشه آفتابگردان از عیمار کشات خاال    مدنی

گرم بر متر مربع و کمتارین عملکارد داشاه از     567آفتابگردان برابر با 

گرم بر متار مرباع حاصال     476عیمار کشت مخلوط آن با کدو برابر با 

  (.5درصدی را ششان داد )شکل  95شد که عیمار کشت خال  افزایش 
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 کدو پوست کاغذی دانه و بیولوژیک آفتابگردان در مخلوط ردیفی با عملکرد میانگین یسه مقا -5شکل 

Fig. 5- Mean comparison for the effect of row intercropping with pumpkin on seed and biological yield of sunflower  
 

علت فارم رشادی   در حالت کشت مخلوط، کدو پوست کاغذی به 

شظر رقابتی باه   آفتابگردان از هاایاشادازی روی برگاا ساایهروشاد  ب

طبااق و عدااداد داشااه در طبااق و بااه  آفتابگردان غلبه کرد و قطار

کشت های مخلوط شسبت به کشت  آفتابگردان در عبااع آن عملکاارد
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کشت بر  فعأثیر الگوهای مختلکاهش یافت. در شتایج عحقیقی  خال 

و  دار باود یدرصاد مدنا   ی  سطح احتمال در ابگردانآفت شهعملکرد دا

به عیمار کشات   طکیلوگرم در هکتار مربو 4741 بیشترین عملکرد داشه

کیلاوگرم در   61/9796 ردیفی بود و کمترین عملکرد داشاه باا   طمخلو

 & Rezaei-Chianeh)مااد دساات آ هکتااار از کشاات خااال  بااه

Gholinezhad, 2015)   کاشادهرو و همکااران .(Kandhro et al., 

 طی آزمایشی با کشات مخلاوط آفتاابگردان و مااش اعااالم      (2007

عملکارد   کردشد که به علت افزایش یاافتن رقابات بارون گوشااه ای، 

 77مخلوط کااشت  آفتابگردان در حالات کاشت مخلاوط شاسبت باه

 ,.Morales et al) اندرصااد کاااهش یافاات. مااورالس و همکاار 

مخلوط آفتابگردان و لوبیاا اعاالم کردشاد کاه در     با کشتشیز  (2009

کشت مخلوط رقابت بارای مناابع باه ویای  شااور افاازایش یافتااه و     

 بد.یاعملکارد آفتاابگردان کااهش می

عملکرد بیولوژی  آفتابگردان در کشت مخلاوط ردیفای باا کادو     

درصاد اخاتالف    7پوست کاغاذی از شظار آمااری در ساطح احتماال      

اشت. بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیا  مرباوط باه    داری دمدنی

گرم بر مترمربع( و کشت مخلاوط باا کادو     7746عیمار کشت خال  )

گرم بر متار مرباع( حاصال گردیاد کاه کشات       7981پوست کاغذی )

درصدی را شسبت به عیمار مخلوط ششان داد )شکل  67خال  افزایش 

عخا  کاغاذی    مخلوط با کدوی (. عملکرد بیولوژی  ذرت در کشت5

 ,.Khorramivafa et al)شسابت باه کشات خاال  کااهش یافات       

. از شظر عملکرد بیولوژی  در واحد ساطح شیاز کشات خاال      (2011

های مخلوط شیز لوبیا دارای باالعرین عملکرد بیولوژی  بود و در کشت

علف هرز با افزایش عراک  لوبیا به خصوص در عیمارهای بدون کنترل 

 ,.Aliabadi Farahani et al)عملکرد بیولوژی  لوبیا افزایش یافت 

2008) . 

عملکارد بیولوژیا  و داشاه کنجاد باه طاور       عملکرد کنجدد:  

داری عحت عأثیر کشت مخلوط ردیفی با کدوپوست کاغاذی باه   مدنی

قرار گرفت. میازان افازایش    ی  و پنج درصدعرعیب در سطح احتمال 

داشه کنجد در کشت خال  شسبت به مخلوط باه   عملکرد بیولوژی  و

 (.6درصد محاسبه گردید )شکل  59و  61عرعیب 
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 کدو پوست کاغذی دانه و بیولوژیک کنجد در مخلوط ردیفی با عملکرد میانگین مقایسه  -6شکل 

Fig. 6- Mean comparison for the effect of row intercropping with pumpkin on seed and biological yield of sesame  
 

ارزیاابی   باا شیز   (Poor Amir et al., 2010) پورامیر و همکاران

در ( .Cicer arietinum L)عملکرد و اجزای عملکرد کنجاد و شخاود   

انهار کردشاد کاه کشات مخلاوط      ینیهای جایگزکشت مخلوط سری

رد بیولوژی  و عملکارد  کنجد شسبت به کشت خال  آن دارای عملک

همچنین با کاهش عراک  کنجد در کشت مخلاوط از   .داشه کمتری بود

 شد. سته عملکردهای بیولوژی  و داشه به میزان بیشتری کا

و داشااه  (≥15/1p)عملکاارد بیولوژیاا   عملکددرد کرچددک:  

(17/1p≤) داری عحت عأثیر کشت مخلوط ردیفی کرچ  به طور مدنی
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گرفت. میزان افزایش عملکارد بیولوژیا  و   با کدوپوست کاغذی قرار 

 59و  61داشه کرچ  در کشت خال  شسبت باه مخلاوط باه عرعیاب     

 (. 1درصد محاسبه گردید )شکل 
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 کدو پوست کاغذی دانه و بیولوژیک کرچک در مخلوط ردیفی با عملکرد میانگین مقایسه  -7شکل 

Fig. 7- Mean comparison for the effect of row intercropping with pumpkin on seed and biological yield of castor bean  
 

ای میان کرچ  و کدو پوسات کاغاذی در   بدلت رقابت بین گوشه

کشت مخلوط، عملکرد بیولوژی  کاهش یافت. این مسأله در عملکرد 

کاه از میازان ایان وییگای در     داشه کرچ  شیز وجود داشت. به شحوی

کشااات خاااال  کاساااته شاااد.    کشااات مخلاااوط شسااابت باااه  

بیااان داشاات کشاات خااال  شخااود  (Zaaferanie, 2015)زعفراشیااه

 Carthamus tinctorius) گلرشاگ -( و شسبت کاشات شخاود  1:711)

L.) (15:75 به عرعیب با )کیلوگرم در هکتاار دارای   8/447و  1/7714

این شتایج در خصوص گلرشاگ شیاز    بیشترین و کمترین عملکرد بودشد.

یشترین و کمترین عملکرد گلرشگ به عرعیاب مرباوط باه    صاد  بود. ب

-و شسابت کاشات شخاود    3/7946( باا  711:1کشت خال  گلرشاگ ) 

 کیلوگرم در هکتار بود. 8/153( با 75:15گلرشگ )

با عوجه به این که ساختار پوشش گیاهی حاصل از کشت مخلاوط  

شقش مهمی در استفاد  بهینه از عابش خورشاید و در شتیجاه افازایش    

داداد شااخه هاای فرعای     عبناابراین افازایش    د،ملکرد محصاول دار ع

عواشاد باه علات در اختیاار داشاتن      میعیمار کشت مخلوط در  کرچ 

ی  سوم فوقاشی پوشش گیاهی حاصال   فاای مناسب به خصوص در

 کدو پوست کاغذی باشد.  -کرچ از کشت مخلوط 

اثر عیمارهای کشت مخلاوط ردیفای بار    : نسبت برابری زمین

ت برابری زمین جزئای و کلای کادو پوسات کاغاذی باا گیاهاان        شسب

طاور  دار بود. هماان دارویی در سطح احتمال ی  درصد مدنی -زراعی

کل در عمامی عیمارهای کشت  LERشود، مشاهد  می 8 که در شکل

دهند  برعری کشت مخلاوط  مخلوط ردیفی باالعر از ی  بود که ششان

 کشتی است.شسبت به ع 

کال در   LERارهای کشت مخلوط ردیفی، بیشاترین  از میان عیم

و کمتارین مقادار    51/7عیمار کشت مخلوط کدو باا ذرت شایرین باا    

بدست آمد )شاکل   74/7مربوط به عیمار کشت مخلوط کدو با کرچ  

گردد، شسابت براباری زماین    مالحظه می 8(. هماشگوشه که در شکل 8

ویای بااالعر از   دار -جزئی کشت مخلوط ردیفی کدو با گیاهان زراعای 

وفاا و  خرمای  .شسبت برابری زمین جزئی کادو در کشات خاال  باود    

آزمایشای روی کشات    در (Khorramivafa et al., 2011)همکاران 

( .Lens culinaris L) مخلوط کدوی پوست کاغذی با شخود و عدس

 اردر سطوح مختلف کود شیتروژن گزارش کردشاد کاه بااالعرین مقاد    

LER   15از کشت مخلوط کدوی پوست کاغذی با عدس با مصارف 

( باه دسات آماد. در    LER= 71/7کیلوگرم در هکتار کاود شیتاروژن )  
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 مخلاوط کنجاد باا گیاهااشی شظیار مااش سابز        آزمایشی روی کشت

(Vigna radiata L. ماش سیا ،) (Vigna mungo L. بادام زمینی ،)

(Arachis hypogaea L. ،و آفتابگردان )    مشاهد  کردشاد کاه کشات

بیشاترین شسابت براباری زماین      7:7باا شسابت    کنجد با بادام زمینی

 .(Sarkar & Kunda, 2001) ( را در بین دیگر گیاهان داشت95/7)
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 دارویی -عیجزئی کدو پوست کاغذی در تیمارهای کشت مخلوط ردیفی با برخی گیاهان زرا LERمقایسه میانگین  - 8 شکل

Fig. 8- Mean comparison of partial LER pumpkin in row treatments with some field crops-medicinal plants 
 

شاود کاه عیمارهاای    با عوجه به شتایج بدست آمد  مشاخ  مای  

کشت مخلوط ردیفی کدو پوست کاغذی با سایرین به علات شیازهاای   

، از منابع محیطی به طاور کامال   فیزیولوژیکی متفاوت مورفولوژیکی و

استفاد  شمود  و این موضاوع باعا  بهباود رشاد دو گیاا  در کشات       

 با عوجه به اینکاه در ایان   .مخلوط شسبت به کشت خال  آشها گردید

باود    7مطالده شسبت برابری زمین در عمام عیمارهای مخلوط باالعر از 

هاای  ن و بقیه شهاد وری باالعر از زمیاست، شتیجه بیاشگر راشدمان بهر 

 باشد.کشاورزی در زراعت مخلوط این دو گیا  می

 

 گیرینتیجه

شتایج این مطالده ششان داد که عملکرد و اجزای عملکرد گیا  کدو 

داری عحت عأثیر عیمارهای کشت مخلاوط  پوست کاغذی به طور مدنی

دارویی قرار گرفت. اثر کشات مخلاوط    -ردیفی با سایر گیاهان زراعی

میو ، عملکرد میاو  در هکتاار، عداداد و    ی بر عدداد میو ، وزن ع ردیف

وزن داشه در میو ، وزن هزار داشه، عملکرد داشاه و عملکارد بیولوژیا     

بااالعرین عملکارد داشاه ذرت، ذرت     دار باود. کدو پوست کاغذی مدنی

 شیرین، آفتابگردان، کنجد و کرچا  در کشات خاال  بدسات آماد.     

( شیاز در عماامی عیمارهاای کشات     LERمین )ارزیابی شسبت برابری ز

مخلوط ردیفی بیشتر از ی  بود و باالعرین میزان آن در کشت مخلوط 

کدو با ذرت شیرین و کمتارین مقادار آن در کشات مخلاوط کادو باا       

هاای کشات   کرچ  بدست آمد. بر این اسااس، از آشجاا کاه سیسات     

رویای  های مدیریت عولید محصوالت گیاهاان دا مخلوط یکی از روش

است که در راستای رسیدن به کشاورزی پایدار و عملکرد مطلاوب باا   

گاردد،  هاای خاارجی اجارا مای    حداقل مصرف یا بدون مصرف شهااد  

گردد که عوسده کشت و کاار گیاهاان دارویای باه صاورت      عوصیه می

هاا در باوم   هاای اکولاوژیکی آن  کشت مخلوط به منظور بهبود وییگی

 رار گیرد.های زراعی مد شظر قشظام
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Introduction 

Medicinal and aromatic plants are looked upon not only as a source of affordable health care products but 
also as a source of income. Several studies emphasized the need for cultivation of medicinal and aromatic plants 
in agricultural systems based on low input management. One of such causes is production of medicinal plants 
with oil seed with unsaturated fatty acids such as oleic and linoleic acid. Pumpkin (Cucurbita pepo L.) is an 
important oil seed plant belongs to family Cucurbitaceae with a prostrate stem. This seeds is used in food 
industry, cosmetics and health items. Active ingredients of seed are fatty acids, Vitamin E and ß-phytosterols. 
The major components of pumpkin oil are linoleic, oleic, palmitic and stearic acids. Seeds of pumpkin species 
contain 39.5-56.5% oil and 21-67.4% linoleic acid (Aroiee & Omidbaigi, 2004; Siami et al., 2003). Because of 
its ability to tolerate shade and to cover ground rapidly with its creeping growth habit (Aroiee & Omidbaigi, 
2004), is often intercropped with other plants. This intercropping system could be effective in suppressing weed 
growth and increasing crop yields.  

Intercropping is defined as the intensification and diversification of agricultural system in time and space 
dimensions. Increased food production by intercropping with more variety can to be effective in improving yield 
and ecosystem services and functions. 

The purposes of the experiment were evaluating the yield and yield components of pumpkin in row 
intercropping treatments with some field crops and medicinal plants 

Materials and Methods 

This experiment was done based on a randomized complete block design with four replications and 11 
treatments at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad during growing season 2014-
2015. Row intercropping of pumpkin with corn (Zea mays L.), sweet corn (Zea mays convar. saccharata), 
sunflower (Helianthus annuus L.), sesame (Sesamum indicum L.), castor been (Ricinus communis L.) and their 
monoculture were considered as treatments. Studied traits were yield components of pumpkin (such as number 
of fruit, fruit weight, fruit yield, number of seeds per fruit, weight of seeds per fruit and 1000- seed weight), 
biological and seed yield of pumpkin, corn, sweet corn, sunflower, sesame and caster been and land equivalent 
ratio (LER). 

Results and Discussion 

The results showed that the effect of rows intercropping with some field crops and medicinal plants was 
significant on fruit number, fruit weight, fruit yield per ha, seed number per fruit, seed weight per fruit, 1000- 
seed weight, seed yield and biological yield of pumpkin. The highest fruit number of pumpkin was observed in 
monoculture with 31650 fruits.ha-1 and the lowest was intercropping with sunflower with 14386 fruit.ha-1. The 
maximum seed number was related to intercropping with sunflower with 333.75 seeds.fruit-1. The highest seed 
yield of corn, sweet corn, sunflower, sesame and castor bean was obtained in their monoculture with 772.17, 
437.59, 563.69, 177.75 and 177 g.m-2, respectively. The maximum land equivalent ratio was calculated for 
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intercropping of pumpkin+ sweet corn with 1.57.  

Conclusion 

The results highlight the importance of intercropping medicinal plants and crops for improving the yield and 
yield components of pumpkin. The yield advantage of intercropping system occur when the component plants 
are in complementarily with each other, resulting in more effective use of environmental resources such as 
nutrients, radiation and water and yield compared with when produce as monoculture. The highest LER was 
computed for intercropped pumpkin with sweet corn. It seems that sweet corn had lowest competitive effects on 
pumpkin. On the other hand, weakness of pumpkin competitive ability in comparison with castor bean possible 
was due to morphology and its growth form (prostrate form). Of course it is always necessary to determine the 
types of interactions in intercrops in order to find out and select the best plant in intercropping with pumpkins in 
which the competition is the lowest, while yield components are the highest. 
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