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  چکیده
با نخود ) .Cucurbita pepo L(پوست کاغذي  يي کدوتأخیرشت و کاربرد مالچ در کشت مخلوط هاي مختلف کسیستم تأثیره منظور مطالعه ب

)Cicer arientinum L.(در فاکتوریل  به صورت 1389-90سال زراعی  ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در
کشت خالص نخود آبی، کشت خالص نخود دیـم، کشـت   سیستم کشت در پنج سطح شامل . دبا سه تکرار اجرا شهاي کامل تصادفی قالب طرح بلوك

و مـالچ   کدوي پوست کاغذي /نخود دیم تأخیري کشت مخلوط، کدوي پوست کاغذي /نخود آبی کشت مخلوط تأخیريپوست کاغذي،  يخالص کدو
عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و وزن  تعداد غالف در بوته، ارتفاع بوته، که نتایج نشان داد. نظر قرار گرفتند با مالچ و بدون مالچ مد دو سطحنخود در 

دانه نخود و عملکرد  غالف در بوتهکه تعداد طوريه ب. ندهاي مختلف کشت قرار گرفتسیستم تأثیرتحت  )p≥05/0( داريطور معنیه ب هزار دانه نخود
اثـر  همچنـین  . یافتدرصد افزایش  23و  37به ترتیب  کشت خالص نخود دیمنسبت به  کدوي پوست کاغذي /نخود دیم تأخیري کشت مخلوطتیمار 

دار نـی شت و کاربرد مالچ بر تعداد میوه، عملکرد میوه، تعداد دانه در میوه، وزن هزار دانه و عملکـرد دانـه کـدوي پوسـت کاغـذي مع     متقابل سیستم ک
)05/0≤p( کیلوگرم در هکتار بیشـترین   398با  کدوي پوست کاغذي همراه با کاربرد مالچ /نخود آبی کشت مخلوط تأخیريکه سیستم  طوريه ب ،بود

لچ باعث کاهش کاربرد ما ،وجود با این. ها قرار نگرفتتیمار تأثیرتحت  ي پوست کاغذيدرصد روغن دانه کدو. به خود اختصاص دادرا  کدو عملکرد دانه
 کشـت مخلـوط  و سیستم  ندي بر کشت خالص برتري داشتتأخیرهاي مخلوط ارزیابی نسبت برابري زمین نشان داد که سیستم. روغن شد درصدجزئی 

 تأثیرجه به به طور کلی، با تو. را به خود اختصاص داد) 37/2(بیشترین نسبت برابري زمین  کدوي پوست کاغذي بدون کاربرد مالچ /نخود دیم تأخیري
پوست  يي به خصوص در شرایط دیم بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود و همچنین بهبود خصوصیات کمی گیاه دارویی کدوتأخیرمثبت کشت مخلوط 

به عملکرد  تواند به عنوان راهکاري مناسب جهت استفاده بهتر از منابع براي دستیابیي میتأخیرتوان استنباط کرد که کشت مخلوط کاغذي، چنین می
  .نظر قرار گیرد مطلوب در راستاي دستیابی به اصول کشاورزي پایدار مد
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  1مقدمه

گذشــته افـزایش رشـد جمعیــت و صـنعتی شــدن     در چنـد دهـه  
کشتی را به دنبال داشته تک هايکشاورزي افزایش گرایش به سیستم

ها عالوه بر افزایش عملکـرد باعـث وارد   استفاده از این سیستم. است
هـاي طبیعـی شـده اسـت     ناپذیري به اکوسیستمآمدن خسارت جبران

)Nourmohammadi, 2001 .(بـا توجـه بـه کـاهش      ،از طرف دیگر

                                                        
گروه  دانشیاررواکولوژي، استاد و به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد اگ -3و  2، 1
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بـردن  مین مواد غذایی، بـاال  اي تولید غذا و افزایش نیاز به تأزمین بر
ان از اهمیت مین نیاز رو به افزون جمعیت جهاي تأتولید محصوالت بر

بنابراین تولید در واحد سطح نیز بایـد افـزایش   . استزیادي برخوردار 
ــد  ــن). Yildirim & Guvenc, 2005(یاب ــه  از ای ــتیابی ب رو دس

بـار بـر    اثـرات زیـان   وجـود  راهکارهایی جهت افزایش عملکرد بدون
  .رسداورزي ضروري به نظر میهاي کشاکوسیستم

از  اسـت  هاي چند کشتی مانند کشت مخلوط عبـارت انواع روش
کشت دو یا چند محصول در مکان و زمـان مشـابه بـه عنـوان یـک      

با پیشـینه  ) Xin & Tong, 1986(مدیریت فشرده در زمان و مکان 
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-هاي کشاورزي هنوز در مناطق گرمسـیري و نیمـه  طوالنی در نظام
اما در منـاطق معتـدل کمتـر توسـعه      ،برد وسیعی داردگرمسیري کار

نهـاده منحصـر شـده     هاي کشاورزي کـم داشته، که اغلب به سیستم
   .است

ثر در کشـاورزي پایـدار   کشت مخلوط به عنوان یـک عامـل مـؤ   
ثر یی مؤکه از طریق کارآ) Vandermmer, 1992(شناخته شده است 

کشتی در مقایسه با تک استفاده از آب، مواد غذایی و انرژي خورشیدي
 ,Midmore(تواند به طور قابل توجهی تولید محصول را باال ببرد می

زي ازجملـه زمـین، مـواد    کشتی، منابع کشـاور در شرایط چند). 1993
شـوند  ثري در زمان و مکان استفاده مـی و نور به طور مؤغذایی، آب 

)Rodrigo et al., 2001 .(ز فضـا و  تواند اکشتی نمیکه تکدر حالی
 ).Vandermmer, 1989(منابع موجود حداکثر استفاده را داشته باشد 

کشت مخلوط باعـث  چنانچه اجزاي مخلوط به درستی انتخاب شوند، 
در  .شـود استفاده از منابع و افزایش و ثبات عملکرد مییی کارآبهبود 

شود تثبیـت  ها کشت میبا لگوم گیاه زراعیکشتی زمانی که یک چند
نیـاز بـه    ،بنـابراین  .یابدبراي کل سیستم کشت افزایش می نیتروژن

). Wang et al., 2007(دهـد  کاربرد کودهاي شیمیایی را کاهش می
 Zea( بیان کرد که در کشت مخلـوط ذرت  Wahua, 1983)(واهیو 

mays L.(  و لوبیـا )Phasaeolous vulgaris L.(   هـر دو جـزء در ،
اي کـه جـذب   ، بـه گونـه  مصرف منابع محیطی مکمل یکدیگر بودند

  . کشتی بیشتر بودعناصر غذایی در کشت مخلوط نسبت به تک
 کـه در آن هاي کشت مخلوط است یکی از روش 1کشت تأخیري

ــان ــتانه گیاه ــویا تابس ــل س ــه )L. Glycine max( اي مث  و پنب
).L Gossypium hirsutum(   زمسـتانه مثـل گنـدم    گیاهـان داخـل 
)Triticum aestivum L.( کـه محصـول    شود قبل از اینیکشت م

رود کـه  زمـانی بـه کـار مـی     "خیريتأ" کلمه. زمستانه برداشت شود
محصول دوم داخل محصـول اول و قبـل از برداشـت محصـول اول     

  ).El-Hawary, 2009(کشت شود 
 هـاي کـدوي پوسـت کاغــذي   از آنجـا کـه فضـاي بـین ردیــف    

)Cucurbita pepo L.(     اسـت   در مراحل ابتـدایی رشـد خیلـی زیـاد
با توجـه   ،این عالوه بر. امکان کشت گیاه دوم در این فضا وجود دارد

ي گیاهی گرمسیري است و به سرماي که کدوي پوست کاغذ به این
اوایل بهار حساس، در مناطق معتدل باید تاریخ کاشت آن را تـا رفـع   

زیادي از اواخر زمستان  سرماي بهاره به تعویق انداخت، لذا زمان نسبتاً
دسـترس   مزارع زیر کشت کدوي پوست کاغـذي در  وایل بهار درتا ا

                                                        
1-Relay intercropping 

 Cicer( رسد که گیاهـانی چـون نخـود   در این بین به نظر می. است

arientinum L.( و عدس )Lens culinaris Medik.(    کـه کشـت
 ، بـه واسـطه  گیرنـد ها در اسفند ماه و به صورت دیم صـورت مـی  آن

تفاوت در تاریخ کاشت بـا  ین داشتن اختالفات مورفولوژیکی و همچن
یی بیشتر دستیابی به کارآ کاغذي، گیاهان مناسب براي کدوي پوست

  ).Khoramivafa et al., 2011(در استفاده از زمان و مکان باشند 
مالچ کلشی جهت افزایش رطوبت  در مناطق نیمه مرطوب عموماً 

 ).Scopel et al., 2004( شـود در منطقه ریشه گیاهان اسـتفاده مـی  
کاربرد مالچ باعث کاهش تبخیر از سطح خاك و افزایش رطوبـت در  

  ).Bunna et al., 2011(شود دسترس گیاه می
کدوي  خیريتأ ف این تحقیق بررسی امکان کشت مخلوطاهداز ا
کشـت روي   هـاي کاغذي و نخود و مطالعه اثرات این الگـوي  پوست

دمندي و همچنین بررسـی سـو   عملکرد و اجزاي عملکرد این دو گیاه
  .در شرایط آب و هوایی مشهد بود هاي کشتاین نوع سیستم

  
 هامواد و روش

هاي کامـل  بلوكدر قالب طرح  به صورت فاکتوریل این آزمایش
در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده    سـه تکـرار،    وتیمـار   10تصادفی با 

کیلومتري شرق مشهد  10کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 
درجـه و   59دقیقه شمالی و طول  16درجه و  36 یبا عرض جغرافیای

-90در سال زراعی متري از سطح دریا  985دقیقه شرقی و ارتفاع  36
کشت خالص  )1(: سطح شامل پنج سیستم کشت در. انجام شد 1389

کشت خـالص   )A2(، )3(کشت خالص نخود دیم  )A1( ،)2(نخودآبی 
 /نخـود آبـی   کشت مخلوط تأخیري) A3(، )4(ي پوست کاغذي کدو

 /نخود دیـم  تأخیري کشت مخلوط )5(و  )A4(کدوي پوست کاغذي 
مـالچ   کاربرد بقایاي نخود به عنـوان . بود) A5( کدوي پوست کاغذي

)M1 ( مالچ نخود کاربردو عدم )M2(  سطح به عنـوان فـاکتور    دودر
کلیه تیمارهاي کشت مخلـوط بـه صـورت     .نددوم در نظر گرفته شد
درصـد   100درصد تراکم خالص نخود بـه   80(افزایشی ظاهر گردید 

به ایـن صـورت کـه     ).تراکم خالص کدوي پوست کاغذي افزوده شد
کدوي پوست کاغذي در تیمارهاي کشت خـالص و مخلـوط در سـه    

ردیف و در  15ردیف کشت شد و نخود نیز در تیمار کشت خالص در 
بین هرسه ردیف (ردیف  12کشت مخلوط با کدوي پوست کاغذي در 

  . کشت شد) و هرکدام چهار ردیف نخودکد
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  خصوصیات خاك محل آزمایش - 1جدول 

Table 1- Soil properties for field trial 

 بافت 
Texture  

 کل نیتروژن
 )درصد(

Total 
Nitrogen  

)%(  

فسفر در دسترس 
 )امپیپی(

Available P  
)ppm(  

در دسترس  پتاسیم
 )امپیپی(

Available K  
)ppm(  

 ماده آلی
 )درصد(

Organic 
matter  

)%(  

  اسیدیته
pH 
  

-دسی(هدایت الکتریکی 
  )زیمنس بر متر
EC (dS.m-1)  

 سیلتی- لوم
Loam - 

silty  
0.079  30  172  0.35  7.4  2.4  

  
هاي مربوطه به صورت دستی در وکلش نخود در تیماربقایاي کاه 

ه از این رو، با توجه ب. به طور یکنواخت پخش شد هاي کدوبین ردیف
این که بقایاي نخود به عنوان مالچ بعد از برداشت نخود تنهـا بـراي   

هاي مربوط به نخود به بنابراین، داده. کدوي پوست کاغذي اعمال شد
قبـل از انجـام آزمـایش     .هاي کامل تصادفی آنالیز شـد صورت بلوك

اي جهت تعیین خصوصیات خاك محل آزمایش بـه آزمایشـگاه   نمونه
  .نشان داده شده است 1 آن در جدولمنتقل شد که نتایج 

و خـاکورزي ثانویـه    شامل شـخم اولیـه   سازي زمینمراحل آماده
وسیله لولر و همچنین ه شامل دو دیسک عمود برهم، تسطیح زمین ب

ایجاد جوي و پشته توسط فاروئر قبل از کاشت در اوایـل اسـفند مـاه    
و  هـاي نخـود  و طراحـی ردیـف   هـا تنظیم آرایش کرت .انجام گرفت

کدوي پوست کاغذي در کشت مخلوط نیز در همـین زمـان صـورت    
هاي مخلوط چهـار ردیـف نخـود    به این صورت که درسیستم. گرفت

، تیـپ دسـی  ( شـت نخـود  اک. هاي کدو در نظر گرفته شدداخل پشته
به صورت دستی و با ایجاد یـک شـیار بـر روي     )MCC 83 ژنوتیپ

هـا در فاصـله روي   بـذر و قـرار دادن  ) متر 5/0به عرض (هایی پشته
سپس . انجام شدفروردین  17در متري، سانتی پنجو عمق  10 ردیف

فاصله روي (در مرحله چهار برگی عملیات تنک و تنظیم تراکم نخود 
پوسـت   يکـدو  عملیات کاشت .صورت پذیرفت )مترسانتی 10ردیف 

 اي در سه ردیف دردر کشت خالص و مخلوط، به صورت کپهکاغذي 
 .انجام شد خرداد 10 متر در تاریخ 5/0و  5/2 ن و روي ردیففاصله بی

جاي گذاشتن تنها یک ه سپس در مرحله چهار برگی اقدام به تنک و ب
متـر در نظـر    3×8هـا  ابعاد کرت. بوته قوي در هر محل انجام گرفت

شت ادر زمان کو آبی هاي دیم براي بهتر سبز شدن نخود. رفته شدگ
براي تیمارهاي نخود بعدي و سپس آبیاري  بار آبیاري انجام شد یک

همچنین آبیاري کدوي پوست کاغـذي   .روز تنظیم گردید 10آبی هر 

روز همزمان با آبیاري نخود آبی صـورت   10پس از کشت به فاصله 
کیلـوگرم در   20نخـود   کاشت زمان در که است ذکر به الزم .گرفت

رشـد گیـاه همـراه    به منظور شروع  )اورهاز منبع ( نیتروژن هکتار کود
 گونه هیچ گیاه رشد دوره طی در همچنین و آبیاري به زمین داده شد

در طـول فصـل رشـد    . نشد استفاده یقارچکش و کشحشره علفکش،
  .در دو نوبت انجام گرفتبه صورت دستی هرز هايکنترل علف

 به بوته سه آزمایشی واحد هر از )تیر 23(رشد نخود  دوره پایان در

در بوته، تعداد دانه در  غالفتعداد برداشت و ارتفاع گیاه، تصادفی  طور
 از ردیف دو گرفتن نظر در با .شد گیريو وزن هزار دانه اندازه غالف

عنـوان   به آزمایشی واحد هر انتهاي از مترسانتی 50و  کرت طرف هر
 سـطح  از با دست مربعرمت چهارسطح  در موجود هايهبوت اثر حاشیه،

 دانـه بـه   عملکـرد  و عملکرد بیولوژیک تعیین تبرداشت و جه خاك

شاخص برداشـت از نسـبت عملکـرد دانـه بـه       .منتقل شد آزمایشگاه
  .عملکرد بیولوژیکی تعیین شد

 قرمـز  بـه  میوه رنگ شد که زمانی انجام هاي کدومیوه برداشت

صـفات مـورد ارزیـابی    . بـود  شده گلگاه خشک محل و تغییر نارنجی
میـوه، وزن   تـک  ، تعداد دانه در میوه، وزناردر هکت شامل تعداد میوه

. بـود کـدوي پوسـت کاغـذي    عملکرد میوه  و عملکرد دانه ،هزار دانه
مترمربـع در نظـر گرفتـه     هشتبرداري در هر برداشت مساحت نمونه

هاي مربوط برداري در طول فصل رشد، میوهپس از هر بار نمونه. شد
ها استخراج و انه آنسپس د. به هر کرت جداگانه شمارش و وزن شد

هاي مربوط بـه هـر   پس از خشک شدن، دانه. دگردیدر سایه خشک 
 بـا  دانـه  روغن درصد گیرياندازه .تیمار جداگانه شمارش و وزن شدند

جهت ارزیابی کشت مخلـوط از  . شد انجام سوکسله دستگاه از استفاده
 ).Gliessman, 1997(شاخص نسبت برابري زمین استفاده شد 

درصد نخود بـه کـدوي پوسـت     80با توجه به افزودن همچنین 
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کاغذي در کشت مخلوط، براي محاسبه نسبت برابري زمـین جزئـی   
  .استفاده شد) 15/12(نخود از ضریب تصحیح 

و براي رسـم   SAS 9.1افزار ها از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده
ها از نبه منظور مقایسه میانگی. استفاده شد Excelافزار ها از نرمشکل

  .درصد استفاده شد پنجاي دانکن در سطح احتمال آزمون چند دامنه
  

  نتایج و بحث
  صفات مورد ارزیابی نخود

شت بر ارتفاع بوته نخود هاي مختلف کسیستم تأثیر: ارتفاع بوته
کشت دار فقط در مورد البته این اختالف معنی .)≥01/0p( دار بودمعنی

کـدوي پوسـت   /خیري نخود دیمخالص نخود دیم و کشت مخلوط تأ
خیري کشت خالص نخود آبی و کشت مخلوط تأ در مقایسه باکاغذي 

بیشـترین و  ). 2جـدول  (مشاهده شد  کدوي پوست کاغذي/نخود آبی
متـر از  سـانتی  7/23و  8/32بـا   برابـر  کمترین ارتفاع بوته به ترتیـب 

کدوي پوسـت کاغـذي و   /خیري نخود آبیکشت مخلوط تأ تیمارهاي
هاي مخلوط مقایسه بین سیستم. دست آمده ب لص نخود دیمکشت خا

و خالص در شرایط دیم و آبی نخود نشان داد که با وجود عدم اختالف 
در شـرایط دیـم    ها، کشت مخلوط مخصوصاًدار بین این سیستممعنی
توان به که دلیل این امر را می داشتبوته نهایی مثبتی بر ارتفاع  تأثیر

نخود کـه در مرحلـه گلـدهی قـرار داشـتند از      هاي هبهتر بوتاستفاده 
کدو پوست کاغذي نسبت به منظور سبز شدن  هاي انجام شدهآبیاري

اي نیـز در مطالعـه   (Dogan et al., 2012) دوگـان و همکـاران   .داد
همبستگی باالي رطوبت در دسـترس گیـاه و ارتفـاع بوتـه نخـود را      

در مطالعه خـود روي   (Zarifpour, 2011) پورظریف .گزارش کردند
   .کشت مخلوط زیره سبز و نخود به نتایج مشابهی دست یافت

داري بـر  معنـی  تـأثیر شت هاي کسیستم: تعداد غالف در بوته
ـ  ،)≥05/0p( تعداد غالف در بوته نخود نشـان دادنـد   کـه   طـوري ه ب

درصدي تعداد  37و  11به ترتیب باعث افزایش  A5و  A4هاي سیستم
نتـایج  ). 2جدول (شدند  A2و  A1هاي ه سیستمغالف نخود نسبت ب

مطالعات مختلف نشان داده است که تعداد غالف به عنـوان یکـی از   
را در پاسخ بـه عوامـل محیطـی از     تأثیراجزا عملکرد نخود، بیشترین 

 Golldani & Rezvani(دهـد  جمله دما و رطوبت از خود نشان می
Moghadam, 2005 Eradatmand Asli & Mehrpanah, 

-درصد گل 90تا  80اندازي باعث ریزش کمبود آب و سایه). ;2009
 & Eradatmand Asli(د شـو هـاي تشـکیل شـده در نخـود مـی     

Mehrpanah, 2009 .(رسـد کـه وجـود    چنین به نظـر مـی   ،بنابراین
کاغـذي، بـه منظـور کشـت      کـدوي پوسـت  هاي طراحی شده ردیف

 ردن رطوبـت و هاي نخـود، باعـث فـراهم کـ    تأخیري در داخل ردیف
هـاي  ویژه رقابت بر سر نور در ردیفه اي بکاهش رقابت درون گونه

کناري نخود در کشت مخلوط در مقایسه با کشت خـالص شـده و از   
 حدیدي و همکـاران  .این طریق باعث افزایش تعداد غالف شده است

(Hadidi et al., 2011) اي بر روي کشـت مخلـوط چنـد    در مطالعه
ین گزارش کردند که کشت مخلـوط لوبیـا و کـدو    سبزي تابستانه چن

باعـث افـزایش    )Cucurbita maxima var. XPh 1517( تنبـل 
درصد شد که بیشترین عملکرد از آرایـش   48تا  15عملکرد لوبیا بین 

هاي کدو ها چنین استنباط کردند که ردیفآن. دست آمده ب 1:1و  2:1
نـور  و از ایـن طریـق    دهـد فضاي بازتري را در اختیار لوبیا قـرار مـی  

رفته و همین عامل باعث افزایش رشد و بیشتري در اختیار گیاه قرار گ
  . ه استعملکرد لوبیا شد

داري از شت اختالف معنـی هاي کسیستم: تعداد دانه در غالف
بیشـترین و   ،با این وجود. نظر تعداد دانه در غالف نخود نشان ندادند

 A5از سیستم  51/1و  66/1 یب باکمترین تعداد دانه در غالف به ترت
تـرین اجـزاء عملکـرد در حبوبـات     ثبات یکی از با. دست آمده ب A4و 

-تخمدان هاي تخم در همهتعداد دانه در غالف است، زیرا تعداد سلول
 ,Eradatmand Asli & Mehrpanah(باشـد  برابـر مـی  تقریبـاً  ها 

در  (Pouramir Dashtmian, 2009) میـان پـورامیر دشـت   ).2009
کـه تعـداد    کشت مخلوط نخود و کنجد گزارش کردآزمایش بر روي 

  . کشت مخلوط قرار نگرفت تأثیرغالف در بوته تحت 
وزن هزار  داريشت به طور معنیهاي کسیستم: وزن هزار دانه
کـه کشـت    طـوري ه ب. )≥05/0p( قرار دادند تأثیردانه نخود را تحت 

و کشـت  ) A4(اغـذي  ک کـدوي پوسـت  ي نخود آبی و تأخیرمخلوط 
گـرم بیشـترین و    9/22و  27بـه ترتیـب بـا    ) A2(خالص نخود دیم 

 گـان و همکـاران   ).2جـدول  (کمترین وزن هزار دانه را نشان دادنـد  
(Gan et al., 2003) نخود همبستگی مثبت بـین   روياي در مطالعه

طول دوره زایشی گیاه و وزن هزار دانه و همچنین همبستگی منفـی  
هـا  آن. ي رویش و وزن هزار دانـه را گـزارش کردنـد   رهبین طول دو

همچنین بیان داشتند که فراهم بودن رطوبت مناسب از زمان گلدهی 
ي پر شدن دانـه شـده و از ایـن    تا رسیدگی، باعث افزایش طول دوره

  .شودطریق باعث بهبود وزن هزار دانه نخود می
دار خود معنیشت بر عملکرد دانه نهاي کاثر سیستم: عملکرد دانه
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کیلـوگرم در   398بـا   A4شـت  با این وجود سیستم ک). ≥01/0p( بود
کیلـوگرم در هکتـار بـه ترتیـب      254بـا   A2هکتار و سیستم کاشت 

). 2جدول (بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند 
نشان داد که کشت  A2با  A5و  A1با  A4کشت  هايمقایسه سیستم

. درصـدي عملکـرد دانـه شـد     23و  5باعث بهبود  یببه ترت مخلوط
در آزمایشی بر  (Khoramivafa et al., 2011) وفا و همکارانخرمی

کاغذي و نخود گزارش کردند کـه   کدوي پوستروي کشت مخلوط 
دار عملکرد دانه نخـود نسـبت بـه    کشت مخلوط باعث افزایش معنی

در  Gan et al., 2003)( گـان و همکـاران   .کشت خالص نخود شـد 
اي به منظور بررسی رابطه عملکرد با اجزاء عملکرد در دو تیپ مطالعه
اظهار داشتند که عملکرد دانه هر دو تیپ دسی ) دسی و کابلی(نخود 

و کابلی همبستگی مثبتی با تعداد غالف در متر مربع و وزن هزار دانه 
هـا  آن. اما این همبستگی با طول دوره رویشی گیاه منفی بود ،داشت

ثرترین جزء دند که تعداد غالف در واحد سطح مؤهمچنین گزارش کر
با توجه بـه   ،بنابراین. بر عملکرد دانه در بین سایر اجزاء عملکرد است

و تعداد دانه در  شد که تعداد غالف در بوتهنتایج این آزمایش مشاهده 
وسیله ه غالف به عنوان صفات مهم و تعیین کننده در عملکرد دانه، ب

در شرایط دیم بهبود یافته بنابراین چنین به نظر  ویژهه بت مخلوط کش
این طریق باعث افزایش عملکرد کشت مخلوط در مقایسه  رسد ازمی

  .با کشت خالص شده است
هاي نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر سیستم :عملکرد بیولوژیک

 دار بــودکشــت مــورد مطالعــه بــر عملکــرد بیولوژیــک نخــود معنــی
)05/0p≤.( هاي که سیستم طوريه بA4  وA2   و  1885به ترتیب بـا

کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمتـرین عملکـرد بیولوژیـک را     1207
علی رغـم نبـود    همچنین نتایج نشان داد که). 2جدول (نشان دادند 

هاي کشـت مخلـوط   سیستمدار بین عملکرد بیولوژیک اختالف معنی
)A4  وA5 ( لص در مقایسه با کشت خـا)A1  وA2(  هـا  ، ایـن سیسـتم

 رسـد چنین به نظر مـی  .باعث افزایش جزئی عملکرد بیولوژیک شدند
در اثـر رشـد    ،افزایش جزئی عملکـرد بیولوژیـک کشـت مخلـوط     که

 لی و همکـاران  .هاي کناري نخود باشدو زایشی بیشتر ردیف یرویش
(Li et al., 2001)    در آزمایشی روي کشت مخلوط نـواري گنـدم و

ـ  سوی زایش ا و گندم و ذرت گزارش کردند که کشت مخلوط باعـث اف
 در افزایش بیوماس هاي کناريشد که سهم ردیف عملکرد بیولوژیک

  .هاي داخلی یک سوم بودو سهم ردیف دو سوم
نظـر  نتایج تجزیه واریانس نشان داد کـه از  : شاخص برداشت

داري وجـود  شـت تفـاوت معنـی   هـاي ک شاخص برداشت بین سیستم
و  5/21بـه ترتیـب بـا     A1و  A4شت با این وجود، سیستم ک. شتندا
  .برداشت را نشان دادند درصد بیشترین و کمترین شاخص 8/20

 
  صفات مورد ارزیابی کدوي پوست کاغذي

شت و کـاربرد مـالچ تـأثیر    هاي کسیستم :تعداد میوه در هکتار
ـ  .کاغذي داشت بر تعداد میوه کدوي پوست )≥05/0p( داريمعنی ه ب

و  27به ترتیب باعـث بهبـود    A5 و A4شت هاي ککه سیستم طوري
اخـتالف   A4شـت  تعداد میوه شدند کـه تنهـا سیسـتم ک   درصدي  20

  ).3جدول (نشان داد ) A3(داري را با کشت خالص کدو معنی

 
 شتهاي مختلف کسیستم تأثیرتحت  نخود گیاه ارزیابی مورد صفات میانگین مقایسه - 2 جدول

Table 2- Mean comparison of chickpea characteristics under different cropping systems  
کیلوگرم در ( عملکرد بیولوژیک
)هکتار  

Biological 
yield (kg.ha-1) 

کیلوگرم در ( عملکرد دانه
)هکتار  

Seed yield 
(kg.ha-1) 

 وزن هزار دانه
)گرم(  

1000- seed 
weight (g) 

در تعداد (تعداد غالف 
)بوته  

Pod number 
(No.plant-1)  

بوته  ارتفاع
  )مترسانتی(

Plant 
height 
(cm)  

هاتیمار  
Treatments 

1830.5a  380.62a  25.35ab  30.89a  32.00a*  A1 
1206.7b 254.29c 22.88b 19.83b 23.72b A2 
1885.2a 397.98a 26.96a 34.28a 32.83a A4 
1547.8ab 312.25b 23.94ab 27.33a 26.83b A5 

  .داري با یکدیگر ندارنددرصد اختالف معنیاحتمال پنج در سطح  اي دانکندامنهچند بر اساس آزمون  در هر ستون، هاي داراي حداقل یک حرف مشتركمیانگین* 
* Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.  

A1، A2 ،A4  وA5 :کدوي پوست کاغذي و کشت مخلوط تأخیري نخود /دهنده کشت خالص نخود آبی، کشت خالص نخود دیم، کشت مخلوط تأخیري نخود آبیبه ترتیب نشان
 کدوي پوست کاغذي/دیم

A1, A2, A4 and A5: are monoculture of irrigated chickpea, monoculture of rainfed chickpea, relay intercropping of irrigated 
chickpea/Styrian pumpkin and relay intercropping of rainfed chickpea/Styrian pumpkin, respectively.  
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 16همچنین استفاده از بقایاي نخود به عنوان مالچ باعث بهبـود  

هـاي  تقابل سیسـتم اثر م ).4جدول (درصدي تعداد میوه در هکتار شد 
 دار بودشت و کاربرد مالچ بر تعداد میوه کدوي پوست کاغذي معنیک
)05/0p≤( .که به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد میوه در  طوريه ب

همراه با کاربرد مالچ و کشت  A4از سیستم  7750و  11083هکتار با 
 دست آمده بدون استفاده از مالچ ب) A3(خالص کدوي پوست کاغذي 

همچنین نتایج این آزمـایش نشـان داد کـه اثـر متقابـل       ).5جدول (
 38و  43شت و کاربرد مالچ به ترتیب باعـث افـزایش   هاي کسیستم

همراه بـا اسـتفاده از مـالچ     A5و  A4هاي سیستم درصدي تعداد میوه
. بـدون اسـتفاده از مـالچ شـدند    ) A3(نسبت به کشـت خـالص کـدو    

ویژه کدوي پوسـت  ه تیره کدوئیان ب که در است مطالعات نشان داده
شود و رشـد آن بـه عنـوان مقصـد     کاغذي ابتدا یک میوه تشکیل می

کند و بنابراین کمبود فیزیولوژیک قوي براي مواد فتوسنتزي عمل می
هاي ویژه نیتروژن سبب کاهش و یا مانع تشکیل میوهه مواد غذایی ب
). ;Gholipoori et al., 2007 Rylski, 1974(گـردد  دیگـر مــی 

 ايدر مطالعـه  (Schmidtke et al., 2004)اشـمیتیک و همکـاران   
باالي سرعت رشد  مزیت عملکرد در کشت مخلوط عدس و جو را به

جو در مراحل اولیه رشد در کشت مخلوط و همچنین تثبیت بیولوژیک 
نیتروژن در عدس و افزایش نیتروژن در دسترس در ادامه مراحل رشد 

نیـز   (Ertek et al., 2004)ارتک و همکـاران  . ددو گیاه نسبت دادن
افزایش تعداد میوه کدوي پوست کاغذي را با افزایش رطوبت گزارش 

افزایش طـول   (Ghanbari et al., 2007)قنبري و همکاران . گردند
تحـت تـأثیر دور آبیـاري    هاي اولیه کـدوي پوسـت کاغـذي را    ریشه

روز در  هفـت بیـاري  بیان داشـتند کـه فاصـله آ    هاآن. گزارش کردند
هاي دار طول ریشهروز باعث افزایش معنی 21و  14مقایسه با فواصل 

هاي گیاه بـه هـر   افزایش طول ریشه. اولیه کدوي پوست کاغذي شد
-دلیل باعث افزایش جذب آب و عناصر غذایی و رشد بیشتر گیاه می

توان استنباط کرد که کشت مخلوط از طریق چنین می بنابراین،. شود
وسیله نیتروژن ه عادل و هماهنگی بین رطوبت و بهبود تغذیه گیاه بت

نخود و همچنین جلوگیري از کاهش عناصر غذایی  توسط تثبیت شده
هاي هرز، باعث افزایش تعداد میوه در مقایسه با خاك در اثر رشد علف

  .کشت خالص کدوي پوست کاغذي شده است
هاي آزمایشـی بـر   راثر ساده و متقابل کلیه تیما :وزن تک میوه

با ایـن وجـود   . دار نبودمتوسط وزن میوه کدوي پوست کاغذي معنی

کیلوگرم بیشترین وزن  4/1 بدون استفاده از مالچ با A3شت سیستم ک
کیلوگرم کمتـرین   3/1به همراه استفاده از مالچ با  A5میوه و سیستم 

 هـاي مخلـوط و  با توجه به مزیـت سیسـتم  . وزن میوه را نشان دادند
 رسـد ، چنین به نظر مـی )4جدول ( کاربرد مالچ در افزایش تعداد میوه

مواد فتوسنتزي انتقال یافته در تعداد میوه بیشتري توزیع شده و از  که
 . این طریق وزن میوه کاهش یافته است

شت و کاربرد مالچ هاي کاثرات ساده سیستم: تعداد دانه در میوه
داري را اغـذي اخـتالف معنـی   ک کدوي پوسـت بر تعداد دانه در میوه 

شت در کاربرد مالچ بر تعداد هاي کولی اثر متقابل سیستم، نشان نداد
کـه  طوريه ب ).≥05/0p( دار بوددانه در میوه کدوپوست کاغذي معنی

به همراه استفاده از مالچ با بیشترین تعداد دانه  A5شت تنها سیستم ک
 284(فاده از مـالچ بـا   بدون اسـت  A3در مقایسه با سیستم ) دانه 324(

ولی بین سایر تیمارها  ،داري را نشان دادتعداد دانه، اختالف معنی) دانه
خشکی طـی رشـد و    تنش). 5جدول (نشد دار مشاهده اختالف معنی

نمو گیاه موجب کاهش شاخص سطح برگ، میزان کلروفیل، هـدایت  
به دنبال  شود، کهها میاي و اختالل در فعالیت بسیاري از آنزیمروزنه

چنین تغییراتی میزان فتوسنتز و انتقال مواد فتوسنتزي در گیاه کاهش 
، دانه و وزن هزار دانه کمتري در ادامه نمو گیاه، میوه ،بنابراین. یابدمی

قنبــري و  ).Aghaee & Ehsanzadeh, 2012(شــود ایجــاد مــی
افـزایش تعـداد دانـه در میـوه      (Ghanbari et al., 2007)همکاران 

. کاغذي را با افزایش رطوبت در دسترس گزارش کردند ي پوستکدو
ه مزایاي کشت مخلـوط در  واسطه تعداد دانه در میوه نیز برو،  از این

ثر از منابع و مزایاي کاربرد مالچ در حفظ مناسـب رطوبـت   استفاده مؤ
طی فاصله دو آبیاري نسبت به کشت خالص کـدو بـدون اسـتفاده از    

  .بهبود یافتمالچ، 
ثیر لکرد میوه کدوي پوست کاغـذي تحـت تـأ   عم: کرد میوهعمل

هاي مختلف حال، مقدار آن در سیستم با این. کاربرد مالچ قرار نگرفت
هـاي  که سیستم طوريه ب. )≥05/0p(داري داشت کشت تفاوت معنی

درصـدي عملکـرد    19و  29به ترتیب باعث افزایش  A5و  A4شت ک
 A4شدند، اما فقط سیستم ) A3(میوه در مقایسه با کشت خالص کدو 

). 3جـدول  (داري را از نظر این صفت نشـان داد  اختالف آماري معنی
در آزمایشـی بیشـترین    (Hadidi et al., 2011)حدیدي و همکاران 

کشت  1:2از آرایش ) تن در هکتار 44/13(عملکرد میوه کدو تنبل با 
تند کـه  همچنین اظهار داشـ . مخلوط کدو تنبل با لوبیا گزارش کردند



  773     ...پوستعملکرد کدوي  يمالچ کلشی بر عملکرد و اجزا وکشت مخلوط تأخیري ارزیابی 

ـ تمامی آرایش ه دلیـل  هاي مخلوط باعث افزایش عملکرد میوه شد ک
وسیله ه یی استفاده از منابع در واحد سطح باین امر را به افزایش کارآ

 هايسیستماثر متقابل  .هاي موجود در کشت مخلوط نسبت دادندگونه
. داري بودکاشت در مالچ بر عملکرد میوه کدوي پوست کاغذي معنی

بـه همـراه اسـتفاده از مـالچ      A5و  A4هاي که تنها سیستم يطوره ب
تن در هکتار در مقایسه  7/13و  8/14بیشترین عملکرد را به ترتیب با 

-تن در هکتار اختالف معنی 10بدون استفاده از مالچ با  A3با سیستم 
دار، مشـاهده  بین سایر تیمارها اخـتالف معنـی   لیداري را نشان داد و

-رود، با افزایش تعداد میـوه طور که انتظار می همان ).5جدول (نشد 
کاربرد مالچ، عملکـرد  کدو در تیمارهاي کشت مخلوط به همراه هاي 

افزایش تعداد میوه . ابدیکدوي پوست کاغذي نیز افزایش می میوه در
 Ertek(شود مل مهم در افزایش عملکرد کدو محسوب مییکی از عوا

et al., 2004 .(کـود   میـزان افـزایش   کـه  مشاهده شداي در مطالعه
نیتروژن از یک حد بهینه باعث کاهش تشکیل میوه در کدوي پوست 

کیلوگرم در هکتـار نیتـروژن    75که کاربرد طوريه شود بکاغذي می
ولـی کـاربرد سـطوح بـاالي      ،باعث تولید بیشترین عملکرد میوه شد

رویشـی  باعث افزایش رشد ) کیلوگرم در هکتار 300و  225(نیتروژن 
 Arouiee et)ها تشـکیل نشـد  اي در این بوتهها شد و هیچ میوهبوته

al., 2000)  .  جهان و همکـاران(Jahan et al., 2007)   در بررسـی
سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد میـوه کـدوي پوسـت کاغـذي،     

تـن در هکتـار کـود دامـی بیشـترین       20گزارش کردند که با کاربرد 
تـن   20ها روند افزایشی عملکرد کدو تا نآ. عملکرد میوه حاصل شد

در هکتار کود دامی را مربوط به بهبود خواص فیزیکی خاك و ذخیره 
 Ghanbari)قنبري و همکاران. رطوبت توسط کود دامی نسبت دادند

et al., 2007)  افزایش مشاهده کردند که روي کدوي پوست کاغذي
ار باعـث افـزایش   کیلوگرم در هکت 200سطح کود نیتروژن از صفر تا 

. دار وزن تر میوه، وزن هزار دانه، عملکـرد میـوه و دانـه گردیـد    معنی
نامبردگان چنین اظهار داشتند که افزایش کود نیتـروژن همزمـان بـا    
افزایش شدت نور باعث افزایش دسترسی به مواد فتوسنتزي شده، در 

  . شودهاي میوه میسلول نتیجه باعث افزایش تعداد و اندازه
هـاي  اثر ساده کاربرد مالچ و اثر متقابل سیسـتم  :ن هزار دانهوز

شت در کاربرد مالچ از نظر وزن هزار دانـه کـدوي پوسـت کاغـذي     ک
-ولی اثر ساده سیسـتم  ،)≥05/0p( داري را نشان دادنداختالف معنی

با این وجود، استفاده از مـالچ  . دار نبودشت بر این صفت معنیهاي ک
بررسی اثر ). 4جدول (وزن هزار دانه کدو شد درصدي  12باعث بهبود 

) گرم 148(شت در مالچ نشان داد که، بیشترین هاي کمتقابل سیستم
به همراه  A5به ترتیب از سیستم  وزن هزار دانه) گرم 120(و کمترین 

دست آمـد کـه اخـتالف    ه بدون استفاده از مالچ ب A3مالچ و سیستم 
اي بر روي در مطالعه). 5جدول ( داري را از این نظر نشان دادندمعنی

کدوي پوست کاغذي، افزایش میزان نیتروژن و رطوبـت، وزن هـزار   
بابایی و  ).Aghaee & Ehsanzadeh, 2012(دانه کدو را افزایش داد 

دار وزن هزار دانـه  افزایش معنی (Babayee et al., 2012)همکاران 
 .ندکدوي پوست کاغذي را با کاهش دور آبیاري گزارش کرد

داري را از نظر اثـر  عملکرد دانه کدو اختالف معنی: عملکرد دانه
که اثر ساده کاربرد مالچ  در حالی ،شت نشان ندادهاي کساده سیستم

کدوي شت در کاربرد مالچ بر عملکرد دانه هاي کو اثر متقابل سیستم
بررسی اثر ساده کاربرد مـالچ  . )≥05/0p( دار بودپوست کاغذي معنی

درصدي عملکـرد   10ان داد که استفاده از مالچ باعث بهبود نخود نش
هاي همچنین نتایج بررسی اثر متقابل سیستم). 4جدول (دانه کدو شد 

همراه با کاربرد مـالچ   A4شت در کاربرد مالچ نشان داد که سیستم ک
بـدون   A3کیلوگرم در هکتـار بیشـترین عملکـرد و سیسـتم      489با 

لوگرم در هکتار کمترین عملکـرد را نشـان   کی 387استفاده از مالچ با 
کـدوي  کننده عملکـرد دانـه   محدودعامل  مهمترین). 5جدول (دادند 
). Nerson, 2005(کاغذي تعداد میـوه در واحـد سـطح اسـت      پوست

کاغذي در ارتباط با مصرف کود به  کدوي پوسترات عملکرد دانه یتغی
. (Jahan et al., 2007)ر هکتار است طور عمده ناشی از تعداد میوه د

همبستگی مثبـت   (Shabahang et al., 2010)شباهنگ و همکاران 
بـا   ،بنـابراین . دار بین تعداد میوه و عملکرد دانه گزارش کردندو معنی

توجه به افزایش وزن هزار دانه و به خصوص افزایش تعداد میوه کدو 
هاي مخلوط به همراه مالچ و همچنین رابطـه مثبـت ایـن    در سیستم

توان افزایش عملکرد دانه را به افـزایش در  فات با عملکرد دانه، میص
  .این صفات نسبت داد

هاي آزمایشی بر اثر ساده و متقابل کلیه تیمار: درصد روغن دانه
با ایـن وجـود،   . دار نبودکاغذي معنی کدوي پوستدرصد روغن دانه 

از از  درصد 9/31و  8/34بیشترین و کمترین درصد روغن به ترتیب با 
  ).1شکل (دست آمد ه بدون استفاده از مالچ ب A5و  A4سیستم 
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 شتهاي مختلف کسیستم تأثیرتحت  کدوي پوست کاغذي گیاه ارزیابی مورد صفات میانگین مقایسه - 3جدول 
Table 3- Mean comparison of Styrian pumpkin characteristics under different cropping systems 

 )کیلوگرم در هکتار(میوه  عملکرد
Fruit yield 
(kg.ha-1) 

 )تعداد در هکتار(تعداد میوه 
Number of fruit  

(No.ha-1) 

هاتیمار  
Treatments 

10.60b 8125b* A3 
13.67a 10291.7a A4 
12.65ab 9750ab A5 

  .داري با یکدیگر ندارنددرصد اختالف معنیاحتمال پنج در سطح  ي دانکنادامنهچند بر اساس آزمون  در هر ستون، هاي داراي حداقل یک حرف مشتركمیانگین* 
* Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.  

A3 ،A4  وA5 :کدوي پوست /دیمي نخود تأخیرکاغذي و کشت مخلوط  کدوي پوست/ي نخود آبیتأخیرذي، کشت مخلوط دهنده کشت خالص کدوي پوست کاغبه ترتیب نشان
  کاغذي

A3, A4 and A5: are monoculture of Styrian pumpkin, relay intercropping of irrigated chickpea/Styrian pumpkin and relay 
intercropping of rainfed chickpea/Styrian pumpkin, respectively.  

  
  تحت تأثیر کاربرد مالچ کدوي پوست کاغذي گیاه ارزیابی مورد صفات میانگین مقایسه - 4 جدول

Table 4- Mean comparison of Styrian pumpkin characteristics under different mulch application 

 )کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه 
Seed yield 
(kg.ha-1) 

 )گرم(ر دانه وزن هزا
1000- seed 

weight 
(g) 

  )تعداد در هکتار(تعداد میوه 
Number of fruit  

(No.ha-1) 

هاتیمار  
Treatments 

457.08a 139.43a 10083.3a* M1 
414.25b 125.10b 8694.4b M2 

  .داري با یکدیگر ندارنددرصد اختالف معنیاحتمال پنج سطح در  اي دانکندامنهچند بر اساس آزمون  در هر ستون، هاي داراي حداقل یک حرف مشتركمیانگین* 
* Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.  

M1  وM2 :دهنده کاربرد مالچ نخود و عدم کاربرد مالچبه ترتیب نشان  
M1 and M2: are with and without mulch application, respectively. 

 
 هاي کاشت و کاربرد مالچ بر صفات مورد ارزیابی کدوي پوست کاغذيمقایسه میانگین اثر متقابل سیستم - 5جدول 

Table 5- Mean comparisons of interaction effect between cropping systems and mulch application on studied traits of Styrian 
pumpkin 

کیلوگرم در (عملکرد دانه 
 )هکتار

Seed yield 
(kg.ha-1) 

وزن هزار دانه 
 )گرم(

1000-seed 
weight 

(g) 

کیلوگرم در (عملکرد میوه 
 )هکتار

Fruit yield 
(kg.ha-1) 

)تعداد در میوه(تعداد دانه   
Number of seed 

(No.fruit-1) 

اد در تعد(تعداد میوه 
 )هکتار

Number of fruit  
(No.ha-1) 

هاتیمار  
Treatments 

427.50ab 133.60ab 11.13b 294.33ab 8500ab* A3M1 
386.50b 119.70b 10.08b 283.67b 7750b A3M2 
489.17a 136.97ab 14.80a 317.67ab 11083a A4M1 
420.00ab 128.53b 12.54ab 300.33ab 9500ab A4M2 
454.58ab 147.73a 13.67ab 324.00a 10667a A5M1 
436.25ab 127.07b 11.63ab 307.67ab 8833ab A5M2 

  .داري با یکدیگر ندارنددرصد اختالف معنیاحتمال پنج در سطح  اي دانکندامنهچند بر اساس آزمون  در هر ستون، هاي داراي حداقل یک حرف مشتركمیانگین* 
* Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.  

A3 ،A4  وA5 :کدوي /ي نخود دیمتأخیرکاغذي و کشت مخلوط  کدوي پوست/ي نخود آبیتأخیردهنده کشت خالص کدوي پوست کاغذي، کشت مخلوط به ترتیب نشان
  دهنده کاربرد مالچ نخود و عدم کاربرد مالچبه ترتیب نشان: M2 و M1و  کاغذي پوست

A3, A4 and A5: are monoculture of Styrian pumpkin, relay intercropping of irrigated chickpea/Styrian pumpkin and 
relay intercropping of rainfed chickpea/Styrian pumpkin and M1, M2: are with and without mulch application chickpea, 

respectively. 
 

مقایسه کاربرد و عدم کاربرد بقایاي نخـود بـه عنـوان مـالچ در     
اختالف جزئی در این شرایط  شان داد کهشت نهاي مختلف کسیستم

به ترتیـب باعـث    A4و  A3به وجود آمد و استفاده از مالچ در سیستم 
که  رسدچنین به نظر می. درصدي درصد روغن دانه شد 4و  5کاهش 
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با  گیاه بیشتر در شرایط عدم استفاده از مالچ در مقایسه با کاربرد مالچ،
رطوبتی مواجه شده در نتیجه روغن به عنوان متابولیت ثانویه در  تنش

 کدوي پوستروي نتایج برخی مطالعات . گیاه بیشتر تولید شده است
لت خاصیت نگهداري که کود دامی زیاد به ع ه استکاغذي نشان داد

رطوبت بیشتر باعث کاهش برخورد گیاه بـا تـنش رطـوبتی شـده در     
نتیجه روغن به عنوان متابولیت ثانویه در آن کمتر از زمانی که گیـاه  

). Jahan et al., 2007(د شکود آلی کمتري در یافت کرده بود، تولید 
 (Aghaee & Ehsanzadeh, 2012) آقایی و احسـانزاده  کهدر حالی

دار درصد روغن کدوپوست کاغذي را با تشدید تنش معنیکاهش غیر
دار شـدن ایـن صـفت    ها همچنین غیرمعنیآن. آبی گزارش کردندکم

پذیري کم این تأثیرپذیري باال و تحت تیمارهاي مختلف را به وراثت
 قنبـري و همکـاران   .شرایط محیطـی نسـبت دادنـد    نسبت بهصفت 

(Ghanbari et al., 2007) ــز ــاري  نی ــتدور آبی  داراي روز را هف
کاغذي در مقایسه بـا   کدوي پوستبیشترین درصد و عملکرد روغن 

افزایش عملکـرد روغـن را نتیجـه     و روز گزارش کردند 21و  14دور 
  .دانستند در این دور آبیاريافزایش عملکرد دانه 

هـاي  سودمندي در کشت مخلوط سـري  :نسبت برابري زمین
هـاي افزایشـی در   ر کشت مخلـوط سـري  و د <1LERجایگزینی در

2LER> هـاي  بر اساس نتایج این آزمایش، سیستم. شودمشاهده می
کشت مخلوط نسبت به انواع تک کشتی از نظر مصرف منابع، به نحو 

اند و در نهایـت، عملکـرد بیشـتري    تري از زمین استفاده کردهمطلوب

هـاي  بـه طـوري کـه در میـان سیسـتم     ). <2LER(اند حاصل نموده
باالترین  =LER 25/2با  A5مختلف کشت مخلوط تأخیري، سیستم 

همچنـین در بررسـی اثـر متقابـل     . نسبت برابري زمین را نشـان داد 
بدون استفاده مالچ  A5سیستم کشت در مالچ مشاهده شد که سیستم 

باالترین نسبت برابري زمین را در میـان انـواع    37/2معادل  LERبا 
نسـبت برابـري زمـین،     ).2شـکل  (داد  کشت مخلوط تأخیري نشـان 

ارزیابی صحیحی از کارایی استفاده از منابع بیولوژیک نظیر تشعشـع،  
). Ghosh et al., 2006(کشتی است عناصر غذایی و بارندگی در چند

هاي مختلف هاي زمانی و مکانی در صفات رشد و گونهبه علت تفاوت
کشتی، عناصـر  ه تکتوانند نسبت بزراعی، گیاهان در چند کشتی می

). Zheng et al., 2003(غذایی را به نحو بهتري از خاك جذب کنند 
افزایش راندمان مصرف عناصر غذایی در چند کشـتی در مقایسـه بـا    

کشتی ممکن است از این طریق قابل توصیف باشد که دو گونه در تک
ن کنند و بنابرایکشتی دقیقاً براي منابع غذایی یکسان رقابت نمیچند

 Hauggaard-Nielsen et(دهند کنندگی را افزایش میحالت تکمیل

al., 2001 .(اي روي کشت مخلوط تأخیري گنـدم و پنبـه   در مطالعه
هاي کشت مخلوط باعث افـزایش نسـبت   آرایش گزارش شد که همه

) 4:2و  3:2، 3:1(هـاي  برابري زمین شدند که در ایـن میـان آرایـش   
را نشـان دادنـد کـه در    ) =39/1LER( باالترین نسبت برابري زمـین 

داري مشاهده اختالف معنی) =28/1LER(با ) 6:2(مقایسه با آرایش 
  ).Zhang et al., 2007(شد 

  

 
 کاغذي کدوي پوستشت و مالچ نخود بر درصد روغن دانه هاي کاثر متقابل سیستم - 1شکل 

Fig. 1- Interaction effect between cropping systems and mulch application on oil content of Styrian pumpkin 
A3 ،A4  وA5 :کدوي پوست/ي نخود دیمتأخیرکاغذي و کشت مخلوط  کدوي پوست/ي نخود آبیتأخیردهنده کشت خالص کدوي پوست کاغذي، کشت مخلوط به ترتیب نشان 

  برد مالچ نخود و عدم کاربرد مالچدهنده کاربه ترتیب نشان: M1 ،M2و  کاغذي
A3, A4 and A5: are monoculture of Styrian pumpkin, relay intercropping of irrigated chickpea/Styrian pumpkin and relay 

intercropping of rainfed chickpea/Styrian pumpkin and M1, M2: are with and without mulch application, respectively. 
  .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنی دانکن در سطح احتمال پنج درصد ايچند دامنه هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمونمیانگین* 

* Means with at least one similar letter, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.  
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 شت و مالچ نخود بر نسبت برابري زمینهاي کاثر متقابل سیستم - 2شکل 

Fig. 2- Interaction effects between cropping systems and mulch chickpea on land equivalent ratio 
  .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنی پنج درصد احتمال دانکن در سطح ايمنهچند دا هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمونمیانگین* 

* Means with at least one similar letter, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.  
A1 ،A2، A3، A4  وA5 :کدوي /ي نخود آبیتأخیرکشت خالص کدوي پوست کاغذي، کشت مخلوط  ،الص نخود دیمکشت خالص نخود آبی، کشت خنشان دهنده به ترتیب

  مالچ نخود با و بدون نشان دهنده به ترتیب: M1 ،M2و  کاغذي کدوي پوست/ي نخود دیمتأخیرکاغذي و کشت مخلوط  پوست
A1, A2, A3, A4 and A5: are monoculture of irrigated chickpea, monoculture of rainfed chickpea, monoculture of Styrian pumpkin, 

relay intercropping of irrigated chickpea/Styrian pumpkin and relay intercropping of rainfed chickpea/Styrian pumpkin and M1, M2: 
are with and without mulch chickpea  

  
ــی ــاران خرم ــا و همک در  (Khoramivafa et al., 2011)وف

آزمایشی روي کشت مخلوط کدوي پوست کاغذي با نخود و عـدس  
در سطوح مختلف کود نیتروژن گزارش کردنـد کـه بـاالترین مقـدار     

LER   75از کشت مخلوط کدوي پوست کاغذي با عدس با مصـرف 
  .دست آمده ب) =20/2LER(کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 

  
  گیرينتیجه

هـاي کشـت مخلـوط    اد کـه سیسـتم  نتایج این آزمایش نشـان د 

تأخیري از طریق استفاده بهینه از زمان و منابع از جمله زمـین و آب،  
باعث افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد دو گیاه کدوي پوست کاغذي و 

هاي مخلوط باعـث افـزایش   که تمامی سیستم طوريه نخود شدند، ب
تـأخیري  بنابراین کشت مخلـوط  ). <2LER(وري از زمین شدند بهره
کدوي پوست کاغذي و همچنین استفاده از بقایـاي نخـود بـه    /نخود

عنوان مالچ جهت نگهداري مناسب رطوبـت طـی فاصـله دو آبیـاري     
در  توانـد راهکـاري مناسـب   مخصوصاً در شرایط محـدودیت آب مـی  

 .نهاده باشدراستاي نیل به کشاورزي کم
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