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 چكيده

آزمايشـي در سـال    ،مخلـوط رديفـي   صـورت  بـه  )و كالت سبزوار، كاشمر( كنجد تودهي عملكرد كشت مخلوط سه به منظور بررسي عملكرد و اجزا
تيمارهـاي  . انجام شـد  تكرار 3 درتيمار  6 بابلوكهاي كامل تصادفي  اين آزمايش به صورت .در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد 1388

سـبزوار  : 2سبزوار با كالت، : 1 اين توده ها شامل و كشت مخلوط )كاشمر: 3كالت و  :2، سبزوار: 1(رد بررسي توده هاي موشامل كشت خالص  آزمايش
كشت شدند، بطوريكه در كشت مخلوط آن هـا، ايـن تـوده هـا در     به صورت خطي در دو طرف پشته  توده هاي كنجد. كاشمر با كالت بود: 3با كاشمر و 

عملكرد دانه و بيولوژيك، تعـداد   نتايج نشان داد كه بيشترين و كمترين مقدار صفات اندازه گيري شده از قبيل .رفتندخطوط جدا بر روي يك پشته قرار گ
با كاشمر و كشت خـالص   سبزوار توده هايكشت مخلوط  تيمارهاي دربه ترتيب ، تعداد دانه در كپسول، وزن هزار دانه و شاخه ها اصلي ساقهكپسول در 

كاشمر و كـالت نيـز در مخلـوط بـا      توده هايعملكرد كل را افزايش داد و  توده هاسبزوار در مخلوط با ساير  تودهبه طور كلي . آمدبه دست كالت  توده
تحت تاثير اثرات مثبت كشت مخلوط قرار گرفتند، به طوري كه اين توده ها در مقايسه با كشت خالص خـود برتـري معنـي داري را از نظـر      سبزوار توده

مخلوط را كاهش دادند، بطوريكه در بيشتر صـفات  عملكرد  يكديگركاشمر و كالت در مخلوط با  تودهچنين دو مه. ات مورد بررسي نشان دادندمقدار صف
بيشـترين مقـدار    كاشـمر نيـز مخلـوط سـبزوار بـا      نسبت برابري زميناز نظر  .مورد بررسي نسبت به كشت خالص خود كاهش معني داري را نشان دادند

بنابراين در شرايط آب و هوايي دشت مشهد كشت مخلوط كنجد سبزوار بـا   . را داشت) 93/0(كالت با كاشمر كمترين مقدار  توده هايو مخلوط ) 14/1(
  .عملكرد باالي دانه توصيه كرد رسيدنكاشمر را ميتوان به منظور 

  
 يننسبت برابري زم ،عملكرد دانهوزن هزار دانه،  ،تعداد كپسول :كليدي واژه هاي

 
  1 مقدمه

كنجد يكي از گياهان زراعي است كه به دليل باال بودن كميـت و  
از جايگاه ويژه اي در بين گياهان روغني  ،كيفيت روغن استحصالي آن

هندوسـتان مهمتـرين توليـد كننـده      ،در سطح جهـاني . برخوردار است
درصد از سطح زير كشـت جهـاني و    35كنجد در دنيا است، بطوريكه 

در ). 1(رصد از توليد جهاني را به خود اختصاص داده است د 25حدود 
هـزار   36ايران  بر اساس آخرين آمار موجود، سطح زير كشـت كنجـد  

در مـزارع   آنو متوسـط عملكـرد    استديم هكتار  هزار 9هكتارآبي و 
 2100كيلوگرم در هكتار و در مزارع الگويي كشت مكانيزه  750سنتي 

                                                            
و  استاد ،سابق كارشناسي ارشد دانشجوي ،يدكتردانشجوي به ترتيب  -4و  3، 2، 1

دانشـگاه   و اصـالح نباتـات، دانشـكده كشـاورزي،     زراعـت گـروه   يدكتردانشجوي 
  مشهدفردوسي 

  ) Email: H.zarghani2004@ yahoo.com   :نويسنده مسئول -(*

با توجه به منـابع در   بعالوه،). 7(است  كيلوگرم در هكتار گزارش شده
 ،قدمت كشت و بـومي بـودن آن   عليرغم كه رسد مي به نظر ،دسترس

. در مقايسه با ساير گياهان روغني كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  
از ، از ديـدگاه اقتصـادي  عالوه بر حائز اهميت بـودن  اين گياه روغني 

در ايـن رابطـه،   . اسـت  نظرخصوصيات زراعي و تناوب زراعي نيز مهم
مي توان به سازگاري آن به شرايط اقليمي بسياري از مناطق كشـور و  

  ).8(مقاوم بودن به تنش خشكي اشاره كرد 
روند كشت و كار محصـوالت زراعـي بتـدريج از     ،در دنياي جديد

اصول اكولوژيك خارج شده و به سمت ديدگاه هـاي اقتصـادي پـيش    
 نابع طبيعي و كاهش كـارايي انـرژي  اين امر به تخريب م كه مي رود

كشت مخلوط از روش هـاي زراعـي بـا قـدمتي     . )14( مي شود منجر
ديرينه است كه كشاورزان در جهت بهبود شـرايط زراعـي و افـزايش    

كشـت   سـت از ا عبـارت  و )5(ه انـد  سازگاري با طبيعت در پيش گرفت
 ، كـه مـي توانـد   قطعـه زمـين  در يك  گياهيهمزمان دو يا چند گونه 
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ميزان عملكرد و پايداري توليد را در مقايسه با تك كشتي به ويـژه در  
سيستم هاي كشت مخلوط عـالوه  ). 6(شرايط كم نهاده بهبود بخشد 

بر حفظ تعادل اكولوژيـك و ثبـات آن، اهـدافي نظيـر بهـره بـرداري       
حداكثر از منابع محيطي نظير آب، خاك، مواد غذايي، افزايش كمـي و  

خسارت ناشي از آفات، بيماري ها و علف هـاي   كيفي عملكرد، كاهش
هرز و باالخره بهبود شرايط اجتماعي ماننـد ثبـات اقتصـادي بيشـتر و     

كشت مخلوط ). 20 و 17، 2( دنبال مي كند نيز تغذيه مناسب انسان را
با افزايش تعداد گونه در واحد سـطح بـه عنـوان يـك راه حـل بـراي       

روشي بـراي   و نهاد شده استافزايش توليد در كشاورزي پيشرفته پيش
در ). 20 و 18(در مزارع كشاورزي است  زيستيرسيدن به اصول تنوع 

گـزارش   مورد كشت مخلوط دو يا چند رقم از يك گياه نتايج متفاوتي
ارقام يك گونـه   مخلوط كشت را در مورد داليل مختلفي و استشده 

م يك گونـه  مبناي افزايش عملكرد در انتخاب ارقا. ارايه كردمي توان 
اختالفات مورفولوژيك مانند ارتفاع بوتـه و   دمي توان كشت مخلوط در

 عادتحجم گياه، وضعيت آرايش برگها و اختالفات فيزيولوژيك مانند 
هـر  . )13( و طول دوره رشد باشد) محدود نا يا رشدرشد محدود ( رشد
احتمـال افـزايش عملكـرد     ،بيشـتر باشـد   توده هااختالفات بين  اندازه

مخلوطي از ژنوتيپ هـاي مختلـف   ). 28( خواهد بودبيشتر  نيز خلوطم
اين موضـوع بـراي رسـيدن بـه حـداكثر      . ثبات توليد مي شود موجب

بسـياري از پژوهشـگران   ). 26( ز اهميت استيعملكرد در هر سال حا
 موفقيت مخلوط ها را به اختالف ارتفاع اجزاي مخلوط نسبت داده انـد 

، 4، 2( ، سـويا )16 و 10، 9( ط ارقام گندمبررسي در كشت مخلو). 27(
اين گياهـان  دهند كه عملكرد  نشان مي) 25 و 15(و ذرت ) 29و  12

 .اسـت  آن هـا بـوده   بيشـتر از كشـت خـالص   در كشت مخلوط ارقـام  
نتيجـه   طبسيدر كشت مخلوط دو واريته گندم بيات و  )16( مظاهري
 6/59 يطبسـ درصـد   25درصد بيات و  75كه عملكرد مخلوط  گرفت

. در تـك كشـتي بـود   ) بيات(درصد بيش از حداكثر واريته پر محصول 
در مقـدار  اخـتالف معنـي داري   هـيچ گونـه    )27( ترا و همكارانسوكن

مشـاهده   آن كشـت خـالص   بـا  عملكرد دانه مخلوط دو هيبريـد ذرت 
دليل عـدم افـزايش عملكـرد مخلـوط هـا را بـه        اناين محقق. نكردند

در مخلـوط  ) سـينگل كـراس  (تر يد قوي عملكرد هيبر كاهشموضوع 
در ) دابـل كـراس  ( تر عملكرد هيبرد ضعيف ، در حالي كهارتباط دادند

كاهش عملكـرد ايـن دو جـزء    بود و در كل مخلوط افزايش پيدا كرده 
 )26( الكسـاندر مـارتين و   .باعث كاهش عملكرد كل مخلوط شده بود

رقـام پابلنـد و   در ارزيابي رقابت بـين گونـه اي در مخلـوط هـاي ا    نيز 
پاكوتاه گندم بهاره دريافتند كه نه تنها كشت مخلـوط باعـث افـزايش    

 بلكه عملكردها را نسبت به كشت خالص كاهش داد ،عملكرد نگرديده

 بـر سـر منـابع مشـترك     كه آنها دليل اين كاهش را رقابت بين ارقـام 
مـي تـوان   در مجمـوع  با توجه به مطالعات انجام شده . گزارش كردند

گياهان زراعي عملكرد مخلوط ارقام ، در بعضي شرايط كه ر داشتاظها
مـي شـود و در برخـي مطالعـات     بيشتر از عملكرد اجزايشان مختلف، 

هـدف از ايـن بررسـي،     .اين مطلب گـزارش شـده اسـت    عكسديگر 
 و كـالت  ،سـبزوار (كنجـد   تـوده  3آگاهي از پتانسيل افزايش عملكرد 

ر كشت مخلوط نسبت بـه كشـت   تغييرات و اجزاي عملكرد د ،)كاشمر
و تعيين بهترين الگوي كشـت مخلـوط سـه تـوده مـورد       آنها  خالص

  .بودمطالعه 
 

  ها مواد و روش
اين آزمـايش بـه صـورت بلوكهـاي كامـل تصـادفي، در مزرعـه        

شـرقي و   º59 28´طول جغرافيايي ( تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد
در ) سطح دريـا  زتر ام 985شمالي و ارتفاع  º36 15´عرض جغرافيايي 

 آزمـايش . متر مربع اجرا شد 450و در زميني به مساحت  1388سال 

عبارت بودند تيمارهاي آزمايش  .بود تكرار سه با تيمار 6 شامل مذكور
مخلـوط  و كشـت   كاشـمر و  كـالت  ،سبزوارتوده  سه كشت خالص از

 :2 كاشـمر، بـا   مخلـوط كـالت   :1 اين توده ها با هم كه شامل رديفي
  . ر بودسبزوا با مخلوط كالت :3 و كاشمربا  وط سبزوارمخل

مراحل آماده سازي زمين شامل شخم عميق در پاييز سال قبـل و  
به منظـور  . كولتيواتور، ديسك و لولر در بهار همان سال صورت گرفت

سـانتيمتري   30تـا   0تعيين مقدار كود مصرفي، نمونه برداري از عمق 
از تعيين عناصر آن، كود دهي بر  و پسشد خاك محل آزمايش انجام 

مشخصات خاك محـل   .صورت گرفت نياز گياه شرايط خاك واساس 
 5×3ابعاد كرتهاي آزمايش  .نشان داده شده است 1آزمايش در جدول 

كنجـد در   هـاي  تـوده ها، كاشت  پس از آماده سازي كرتبود، كه متر 
 )نتي مترسا 25با فاصله رديف ( اواخر ارديبهشت ماه به صورت رديفي

فاصـله  (پشته  سانتيمتر در دو طرف 2 -3با دست و در عمق  و مجزا،
كشت مخلوط توده هاي كنجـد   .انجام شد )سانتي متر 10روي رديف 

نيز به صورت يك خط در ميان براي هـر تـوده، در تيمـار مـورد نظـر      
 . انجام شد

پس از  .انجام شدبه صورت نشتي كرت ها آبياري در طول فصل 
، )بوته در متر مربع 40(رسيدن به تراكم مطلوب  بذور جهت سبز شدن
عمليـات داشـت شـامل،     .تنـك شـدند  برگـي   4-6در مرحله بوته ها 

بـه  . هاي هرز مطابق عـرف منطقـه انجـام گرفـت     آبياري، وجين علف
هر كرت نيمه فيزيولوژيك از  مرحله رسيدگيمنظور برداشت نهايي در 

 اجـزاي  ،از انتقـال بـه آزمايشـگاه    بوته برداشت كرده و بعـد  10تعداد 
شامل كپسـول   تعداد كپسول در بوتهعملكرد بيولوژيك، ( هاآن عملكرد

 )، تعداد دانه در كپسـول، وزن هـزار دانـه   و شاخه ها اصلي هاي ساقه
همچنين به منظور سنجش ميزان عملكرد نهـايي در  . شد اندازه گيري

وته ها برداشت شده بقيه ب ،ها پس از حذف حاشيه ،كرت ديگر هرنيمه 
و در نهايـت  بيولوژيـك   دانه، عملكـرد  عملكرد و پس از خشك شدن

هاي حاصل با استفاده از نـرم افـزار    داده .محاسبه شدشاخص برداشت 
MSTAT- C  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و مقايسه ميانگين ها
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 انجـام % 5با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمـال  
 ،ارزيابي كشت مخلوط و خالص نسبت به يكديگرجهت همچنين  .شد

بـا اسـتفاده از معادلـه    ) LER( 1به وسيله شاخص نسبت برابري زمين 
  .زير انجام شد

 )/( YsYiLER                                       )1معادله ( 

ـ  Yi:نسبت برابري زمين، : LERدر اين فرمول  ه در عملكرد يك گون
تعداد  : nعملكرد همان گونه در كشت خالص و : Ysكشت مخلوط ، 

  . دهد گونه در تيمار كشت مخلوط را نشان مي
  

 نتايج و بحث

  عملكرد دانه
در كشت مخلوط  توده هاي مختلف كنجدنتايج نشان داد كه بين 

 )P<0.01( اخـتالف معنـي داري   دانـه  عملكرد از نظر آن ها و خالص
بيشترين و  ،كشت خالصتيمار به طور كلي در . )2جدول( وجود داشت

 و كـالت  سـبزوار  هاي تودهبه ترتيب مربوط به  دانه كمترين عملكرد

 .)3جـدول  ( درصـد اخـتالف داشـتند    19، كه از ايـن نظـر حـدود    بود
بيشـترين و كمتـرين    ،همچنين در كشت مخلوط تـوده هـاي كنجـد   

ا كاشمر و كـالت بـا   عملكرد دانه به ترتيب مربوط به مخلوط سبزوار ب
درصد بود و در مقايسه  21كاشمر بود، كه اختالف اين دو تيمار حدود 

بين كشت خالص و مخلوط توده هاي كنجد بيشترين عملكرد دانه در 
سد تفـاوت  به نظر مي ر .)3جدول (كشت مخلوط آن ها به دست آمد 
بين توده هاي كنجد باعث شده تـا  هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي 

اين توده ها در كشت مخلـوط بـا يكـديگر كـانوپي مـوثري را جهـت       
استفاده بهينه و موثرتر از شرايط محيطي فراهم آورده باشند كـه ايـن   

 15( مظـاهري . امر در نهايت منجر به افزايش عملكرد دانه شده است
و نيز دو واريته  در كشت مخلوط دو واريته گندم بيات و طبيعي، )16 و

درصد افزايش عملكرد دانه را در مقايسـه   19و  6/59 ذرت به ترتيب 
 .با كشت خالص اين ارقام گزارش كرد

در كشــت مخلــوط ارقــام گنــدم و نيــز ) 21(چــاپمن و همكــاران 
در كشت مخلوط ارقام ذرت عملكـرد دانـه   ) 23(فرانسيس و همكاران 

همچنـين  . باالتري را در مقايسه با كشت مخلوط آنها به دست آوردند
در كليه آزمايش هاي خود به اين نتيجه رسيد كه عملكرد ) 24(جنسن 

  .بيشتر از كشت خالص آنها است ارقام يوالف در كشت مخلوط
  عملكرد بيولوژيك

ــي دار    ــتالف معن ــده اخ ــان دهن ــايج نش ــرد  )P<0.01(نت عملك
بيولوژيك در بين تيمارهاي كشت خالص و مخلوط توده هـاي كنجـد   

در اين آزمايش،  عملكرد بيولوژيك رينو كمت بيشترين). 2جدول (بود 
 و كاشـمر بـا   سـبزوار  تـوده هـاي  مخلوط تيمارهاي  مربوط به بترتيب

                                                            
1- Land Equivalent Ratio 

، بطوريكه اين دو تيمار از نظر اين صفت كالت بود تودهكشت خالص 
با توجه با عملكرد بيولوژيـك بـاالي   . درصد اختالف داشتند 34حدود 

همچنـين همبسـتگي   و ) 3جدول (مخلوط توده هاي سبزوار با كاشمر 
، ميتـوان  )4جـدول  (مثبت و بسيار باالي اين صفت با عملكـرد دانـه   

اظهار داشت كه يكي از داليل اصلي برتري عملكرد دانه در اين تيمار، 
درصد باالي عملكرد بيولوژيك آن در مقايسه با سـاير تيمارهـا بـوده    

 خالص نيز بيشترين عملكـرد  توده هاي كشتتيمارهاي  در بين. است
بنابراين انتظار عملكرد  .ندداشت سبزوار و كاشمر توده هايبيولوژيك را 

. دانه باالي اين توده ها در مقايسه با توده كالت نيز توجه پذير اسـت 
بين تيمارهاي كشت مخلوط نيز تيمار كـالت بـا كاشـمر كمتـرين     در 

، كه به نظر مي رسد اين دو )3جدول (مقدار عملكرد بيولوژيك داشتند 
اشـتراك بيشـتري بـا هـم در مقايسـه بـا        مورد نيازه از نظر منابع تود

مخلوط آنها با رقم سبزوار دارند، كه اين امر منجر به رقابت بيشتر آنها 
بر سر منابع شده كه در نهايت باعث افت عملكرد كـل مخلـوط شـده    

در بررسي هاي محققين در مقايسه كشت مخلوط ارقام در ساير . است
بـه عنـوان   . يج مشابه و گاه متناقضي گزارش شده استگياهان نيز نتا

در چند كشتي دو رقم سويا به نـام   )2( دزفوليبياباني و هاشمي  مثال
دانه و بيولوژيـك ايـن ارقـام را در    هاركور و بونوس بيشترين عملكرد 

شـورتر و  اين در حالي اسـت كـه    .آوردندبه دست  كشت مخلوط آنها
ط هشت رقم و بيست الين اصالح در كشت خالص و مخلو )31( فري

شده يوالف، در بين عملكرد بيولوژيك و اقتصـادي كشـت مخلـوط و    
  .مشاهده نكردند معني داري آنها اختالفخالص 

  

  اصلي و شاخه ها تعداد كپسول در ساقه
 ساقهكنجد از نظر تعداد كپسول در  نتايج نشان داد كه توده هاي 
با هم اختالف معني خلوط در كشت هاي خالص و م شاخه هاو  اصلي
تـوده  مخلـوط  در تيمـار  ، بطوريكه )2جدول ( داشتند )P<0.01( داري

كالت در  تودهو  شاخه هاو  ساقهكاشمر بيشترين كپسول در  با سبزوار
در بين توده هاي . مقدار اين صفت به دست آمدكشت خالص كمترين 

از نظـر   كنجد در كشت خالص نيز توده سبزوار نسبت به ساير توده ها
اين دو صفت برتري معني داري داشـت، بطوريكـه تعـداد كپسـول در     

 82و  46ساقه اصلي آن نسبت به توده هاي كاشمر و كالت به ترتيب 
درصد برتري داشت، هرچند كه در تعداد كپسول در شاخه هـا نيـز در   
اين توده در مقايسه با دو توده ديگر برتري داشت، ولي اين مقـدار بـا   

  ).3جدول (ر معني دار نبود توده كاشم
بنابراين با توجه بـه همبسـتگي مثبـت و بسـيار معنـي دار تعـداد       

، ميتوان يكي از )4جدول (كپسول در ساقه و شاخه ها با عملكرد دانه 
داليل عملكرد باالي دانه توده سبزوار نسبت به توده هـاي كاشـمر و   

  . انستكالت درصد باالي كپسول در بوته و مخصوصا ساقه اصلي د
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   برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك محل انجام آزمايش  -1جدول 

 )درصد(ماده آلي  EC )pH )dS/m پتاسيم(ppm) فسفر(ppm) نيتروژن(ppm) بافت خاك
  83/0 2/1 9/7 119 7/13 4/15 سيلت –لومي 

  
 كنجد  تودهمخلوط سه خالص و عملكرد و اجزاء عملكرد كشت بررسي تجزيه واريانس نتايج   -2جدول

  شاخص برداشت  وزن هزار دانه  دانه در كپسول در شاخهكپسول در ساقهكپسول عملكرد بيولوژيك  عملكرد دانه  منابع تغيير
 ns711  ns965  ns4/2  ns2/2  ns1/0 ns 7 /0  ns 7/1   بلوك

  3/25** 1/0** 3/82** 4/36** 9/29** 312534**  34295**  تيمار
  1/1  005/0  4/3 1/21 4/3 2436  515  خطا

ns، * درصد 1 و 5 سطوح در دار معني اختالف وجود و دار معني اختالف وجود عدم ترتيب به -** و  
  

  كنجد توده هايمقايسه ميانگين عملكرد و اجزاي عملكرد تيمارهاي مختلف كشت خالص و مخلوط   -3جدول
شاخص 
 برداشت

  )درصد(

 وزن
  )گرم(هزار دانه 

دانه  تعداد
 در كپسول

تعداد
 كپسول
  در شاخه

تعداد
 كپسول

  ساقه اصلي

عملكرد بيولوژيك
كيلوگرم در (

 )هكتار

دانهعملكرد
كيلوگرم در (

 )هكتار
  تيمار

كشت خالص توده   916 2173 7/28 5/19  0/67 2/3 42
 سبزوار

46  0/3 7/61  6/17 7/19 1877 880 
كشت خالص توده 

 كاشمر

 كالتكشت خالص توده  770 1581 7/15 1/12  7/53  9/2  48

 كاشمربا  سبزوارمخلوط  1029 2444 4/36 5/21 3/68  2/3 42

 سبزواربا  كالتمخلوط  1016 2215 3/30 1/21  0/62 0/3  45

 كاشمربا  كالتمخلوط  848 1762 9/21 5/15  3/60 1/3  48

8/1  12/0  5/3  3/2 95/3 0/85 3/36 LSD 

  
ر مقدار اين صفات در مخلوط تـوده  همچنين از آنجا كه افزايش د

، )3جـدول  (هاي كالت و كاشمر با توده سبزوار قابل مشـاهده اسـت   
در . عملكرد باالي مخلوط اين تيمارها نيز تا حدودي توجيه پذير است

بررسي اثر كشت مخلوط در مقايسه با كشت خـالص از نظـر افـزايش    
ايج مشـابهي  اجزاي عملكرد دانه در برخي از گياهـان زراعـي نيـز نتـ    

در بررسـي  ) 30(وتز و بـريم  شـ  بـه عنـوان مثـال    .گزارش شده است
در  يتعداد غـالف بيشـتر   ،عملكرد كشت مخلوط و خالص ارقام سويا

، به دست آوردنددر مقايسه با كشت خالص آن ها  ارقام كشت مخلوط
كه عليرغم تغيير عملكـرد در هـر   ندنتيجه گرفتهمچنين اين محققين 

تغييرات عملكرد در واحد سطح  ،اه در كشت مخلوطيك از اجزاي همر
و  سالي به سال ديگر در كشت مخلوط كمتر از كشـت خـالص بـود   ز ا

  .كشت مخلوط ارقام از ثبات عملكرد باالتري برخوردار بود
  

  تعداد دانه در كپسول
 )P<0.01(تعداد دانه در كپسول به طـور متفـاوت و معنـي داري    

ط و خالص توده هـاي كنجـد قـرار    تحت تاثير تيمارهاي كشت مخلو

ــه در كپســول ، بطوريكــه )2جــدول (گرفــت  در  بيشــترين تعــداد دان
بود، كه بين  كاشمر  با مربوط به تيمار سبزوارتيمارهاي كشت مخلوط 

اين تيمار با توده سبزوار در كشت خـالص تفـاوت معنـي داري وجـود     
تعداد  با متوسط در كشت خالص خود كالت توده در اين بين . نداشت

ي مقدار را در بين تيمارهااين عدد در هر كپسول كمترين  67/53دانه 
، كه با توجه به تعداد دانه باالي مخلوط اين تـوده  داشتمورد بررسي 

مي شود اظهار داشـت كـه ايـن صـفت در     ) 3جدول (با ساير توده ها 
نتيجه رشد اين توده در مخلوط با ساير توده ها تـاثير مثبـت پذيرفتـه    

و عملكرد مخلوط آن را نسبت به كشت خالص اين توده افزايش  است
در بررسي اثر كشت مخلوط ارقام توسط ساير محققين نيـز  . داده است

 اشـوك كـوبلز و كن نتايج مشابهي گزارش شده است، به عنـوان مثـال   
 گزارش كردند كه بهدر ارزيابي نتايج عملكرد مخلوط ارقام كتان  )22(

درصـد   5/2حـدود   ارقام مـورد مطالعـه،  وط طور متوسط عملكرد مخل
كه در اين بـين تعـداد    بود نسبت به اجزايشان در كشت خالص بيشتر

دانه در كشت مخلوط نسبت به كشت خالص ارقام برتري معني داري 
در بررسـي عملكـرد دانـه و    نيـز  ) 2(بياباني و هاشمي دزفولي . داشت
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سـويا بـه    دهتـو برخي خصوصيات زراعي و كيفي در كشت مخلوط دو 
اين نتيجه رسيدند كه تعداد دانـه در غـالف در كشـت هـاي مخلـوط      

  . از كشت هاي خالص بود بيشتربطور معني داري  سويا
  

  وزن هزار دانه
تيمارهاي مختلف كشت خالص و مخلوط ارقام كنجد از نظر وزن 

داشـتند، بطوريكـه بيشـترين     )P<0.01(هزار دانه تفاوت معني داري 
در كشت خالص توده سبزوار و همچنين مخلوط اين  مقدار اين صفت

كمترين مقـدار ايـن صـفت نيـز در     . توده با توده كاشمر به دست آمد
تيمار كشت خالص رقم كالت به دست آمد كه با توده سبزوار از ايـن  

بنابراين در كل، مقدار ايـن صـفت در   . اختالف داشت% 10نظر حدود 
ي كنجد به طـور معنـي   كشت مخلوط نسبت به كشت خالص توده ها

كارايي استفاده از منابع و به نظر مي رسد افزايش . داري برتري داشت
در كشـت مخلـوط نسـبت بـه كشـت       همچنين ايجاد كانوپي مـوثرتر 

باعث شده تا ماده خشك بيشتري در اين تيمارهـا توليـد شـده     خالص
منتقل شده كه ايـن امـر   به دانه ها  بيشتري ماده خشك كه در نهايت

ر به افزايش وزن هزار دانه شده است و بـا توجـه بـه همبسـتگي     منج
، مي تـوان يكـي از   )4جدول (مثبت و معني دار اين صفت با عملكرد 

داليل عملكرد باالي مخلوط توده هاي كنجد نسبت به كشت خالص 
  .  آنها را وزن هزار دانه باالي تيمارهاي كشت مخلوط ذكر كرد

  
  شاخص برداشت

شـاخص   )P<0.01(ه وجـود تفـاوت معنـي دار    نتايج نشان دهنـد 
برداشت بين تيمارهاي كشت خالص و مخلوط توده هاي كنجـد بـود   

شـاخص برداشـت در كشـت مخلـوط     بيشـترين   ، بطوريكه)2جدول (
و در كشت خالص مربوط كاشمر با  كالتمتعلق به تيمار مخلوط توده 

ت كمترين مقدار ايـن شـاخص در تيمارهـاي كشـ    . به توده كالت بود
شاخص  .خالص توده سبزوار و كشت مخلوط آن با كاشمر مشاهده شد

برداشت يكي از فاكتورهايي است كه به نسبت بين عملكرد اقتصـادي  
و با توجه به همبستگي منفي اين شاخص با  استو بيولوژيك وابسته 

، مي توان اظهار داشت كه عملكرد )4جدول (عملكرد در اين آزمايش 
لوط تـوده هـاي كنجـد متناسـب بـا عملكـرد       دانه در كشت هاي مخ

مقـدار شـاخص   افـزايش عملكـرد دانـه،    بيولوژيك افـزايش نيافتـه و   
   . داده استبه طور معني داري كاهش  را  برداشت
  

  )LER(نسبت برابري زمين 
در تيمارهـاي مختلـف    نسبت برابـري زمـين   ،5جدول  با توجه به

 ،باالتر از يـك بـود  سبزوار با كالت و كاشمر  توده هايكشت مخلوط 
نشان دهنده برتري كشـت مخلـوط نسـبت بـه تـك       اين وضعيت كه

در تيمـار   ايـن نسـبت  كشتي در اين الگوهاي كشت مي باشـد و امـا   
و به  بود) 93/0(كالت با كاشمر كمتر از يك  توده هايكشت مخلوط 

سـبزوار از لحـاظ    تـوده در مقايسـه بـا   تـوده هـا   نظر ميرسد كه ايـن  
ولوژيكي و فيزيولوژيكي شباهت بيشتري نسـبت بـه   هاي مورف شاخص

بـه دليـل   داشتند، بطوريكه اين توده هـا در مخلـوط بـا يكـديگر     هم 
، و يا اثرات غير مسـتقيم محيطـي   دسترسي و استفاده از منابع يكسان

بيشتري داشته كه اين عامل سبب كـاهش ميـزان عملكـرد در    رقابت 
در جدول  جزئي LERقدار با توجه به مهمچنين  .اين تيمار شده است

بيشتر را  سبزوار با كاشمرتوده كشت مخلوط  بااليعملكرد  ميتوان ،5
چـه   ،كاشمر تودهبه طوري كه  دانست، سبزوار تودهحاصل تاثير مثبت 

ســبزوار تــاثير يكســاني  تــودهكــالت و چــه بــا  تــودهدر مخلــوط بــا 
)49/0LER= ( چنـين اظهـار  در ميزان عملكرد كل داشته و مي شود 

، سـبزوار و كاشـمر   تـوده هـاي  كه عملكرد باالي تيمار مخلوط  داشت
ه بـود در افـزايش عملكـرد   سـبزوار   تـوده مثبت  اتتاثيربيشتر حاصل 

برتري عملكرد حاصـل از كشـت   نسبت برابري زمين معياري از . است
دو يا چند گونه زراعي به صورت مخلوط در مقايسه با كشـت خـالص   

نشـان   ،بيشـتر از يـك باشـد    نسبتاين  اگر ميزان، بطوريكه ستآنها
است و كشـت مخلـوط سـبب     نورمنابع، باالخص دهنده بهبود جذب 

محققين ديگر نيـز   .)11( افزايش كارايي استفاده از اين منابع مي شود
برابري زمين را در كشت مخلوط نسبت به كشت  تر  از يكباال نسبت

  ).22 و 6(خالص گزارش نموده اند 
  

  نتيجه گيري
يج نشان داد به طور كلي بيشتر صفات مـورد بررسـي از قبيـل    نتا

و شـاخه هـا و   اصلي بيولوژيك، تعداد كپسول در ساقه و  عملكرد دانه
تعداد دانه در كپسول تحت تـاثير اثـرات مثبـت كشـت مخلـوط قـرار       
گرفتند، كه اين اثرات در كشت مخلوط توده سبزوار با كاشمر حـداكثر  

تمام صفات مورد بررسي به حداكثر مقـدار   ربود، بطوريكه در اين تيما
در اين بين كشت مخلوط توده هاي كالت با كاشـمر، بـه    .خود رسيد

اثـرات متقابـل   تحـت تـاثير    ، احتماالدليل نيازها و منابع غذايي مشابه
منفي اثرات كشت مخلوط قرار گرفتند و عملكرد مخلوط را در مقايسه 

ـ بنـابراين  . با كشت خالص كـاهش دادنـد   در بـين  ه نظـر مـي رسـد    ب
الگوهاي كشت مخلوط توده هاي مورد بررسي كنجد، كشت مخلـوط  
توده سبزوار با كاشمر در شرايط آب و هوايي دشت مشهد قابل توصيه 

  .است
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  ضريب همبستگي صفات عملكرد با اجزاي عملكرد در توده هاي مورد بررسي كنجد  -4جدول 

عملكرد  عملكرد صفات
 در ساقه كپسول   بيولوژيك

كپسول در 
  شاخه

دانه در 
  كپسول

  وزن 
  هزار دانه

شاخص 
  برداشت

           1  عملكرد
          1 **85/0  عملكرد  بيولوژيك

         1 **74/0 **81/0 كپسول در ساقه 
        1 **61/0 **64/0 **78/0  كپسول در شاخه
      1  *41/0 *56/0 *41/0 **63/0  دانه در كپسول
    27/0ns 1  *46/0 *34/0 **71/0 **59/0 وزن هزار دانه

 12/0ns 10/0ns 27/0*  13/0-ns  19/0ns  1 * -06/0  شاخص برداشت

     ns ، ** 1و % 5به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح  -*و%  
  

 نسبت برابري زمين در تركيب هاي مختلف كشت مخلوط هاي توده هاي كنجد   -5جدول
 تيمارهاي مختلف
 جزئيLER  كل LER  كشت مخلوط

  سبزوار توده 
LER جزئي 
  كاشمر توده

LER جزئي  
  كالت توده

  -  49/0  65/0  14/1  سبزوار و كاشمر
  54/0 -  59/0  13/1  سبزوار و كالت
  44/0  49/0  -  93/0  كاشمر و كالت
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