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 چکیده

های در قالب طرح بلوك یشیآزما حان،یبر عملکرد دانه ذرت و ر یشیکشت مخلوط افزا اثر یبه منظور بررس

 مارهایاجرا شد. ت 1351در سال  زیتبر دانشگاه دانشکده کشاورزی یقاتیدر مزرعه تحق ماریت 5تکرار و  3با  یکامل تصادف

و  79، 95 هایبا نسبت یشیافزا خلوطکشت م بیو شش ترک ریحان رقم مبارکه و ایتالیایی دو و ذرت شامل کشت خالص

ی الگو بدست آمده اثر جیکه به ذرت افزوده شده بود. براساس نتا یی ریحانایتالیهر دو رقم مبارکه و ا یدرصد برا 155

دار یمعنغیر عملکرد دانه ذرت در واحد سطح  بر ودار ارتفاع و تعداد برگ ذرت معنیشاخص سطح برگ،  رکشت مخلوط ب

 مخلوط کشت در را برگ سطح شاخص بیشترین ذرت هایبوته دار بود.یمعن حانیر عملکردآن بر  ریتاث همچنین  .بود

 ط بهمربو ریحان دانه عملکرد . بیشترینولی بیشترین ارتفاع وتعداد برگ از تیمار کشت خالص ذرت بدست آمد داشتند

 مجموع و زمین برابری تیمارها نسبت همه در . همچنیندوبکیلوگرم در هکتار  96/715 میزان به مبارکه خالص رقم تیمار

 مخلوط هایکشت نتایج این اساس بر .امر نشانگر سودمندی کشت مخلوط است نیکه ا یک بود از بیشتر نسبی ارزش

همراه  درصد رقم ایتالیایی 79کشت سیستم  مجموع در و کردند تولید ناخالص بیشتری درآمد کشت خالص ذرت به نسبت

 بعنوان بهترین روش کشت مخلوط قابل توصیه است. با ذرت

 

 مخلوط، ریحان، نسبت برابری زمین کشت دانه، عملکردذرت، : کلیدی واژه های
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Abstract 

     In order to study the effects of additive intercropping on grain yield of corn and sweet basil, an experiment 

was carried out with 9 treatments and 3 replications at the experimental Farm of Faculty of Agriculture of 

University of Tabriz in 2015. Treatments were sole cropping of corn and two basil cultivars (Mobarake and 

Italian Large Leaf) and six additive intercropping of %50, %75 and %100 of two basil cultivars + 100%corn. 

The results of analysis of variance showed that leaf area index, height and number of leaf was significant and 

corn grain yield was not affected by cropping pattern, however, the effect of cropping pattern was significant 

on basil cultivars grain yield. Corn plants had highest LAI in intercropping treatments but the maximum height 

and number of leaf were obtained from sole cropping treatment. The highest grain yield of basil (749.52 kg. 

ha-1) was obtained from Mobarake cultivar. Also, land equivalent ratio was higher than one in all intercropping 

patterns shows the advantages of intercropping of these two crops. The results showed that intercropping had 

higher gross income compare with corn sole cropping and adding %75 of Italian  Large Leaf cultivar to corn 

was the best pattern.  
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 مقدمه

 جهنتیبیستم  قرن طی در کشاورزی تولیدات افزایش     

 کشاورزی فشرده ولی است، نهاده ها زیاد مصرف

 محیطی خاك، آلودگی فرسایش نظیر جانبی اثرات برخی

 بی رویه مصرفو  کشاورزی شیمیایی مواد توسط

 به مقاوم و آفات هرز علف جمعیت های ظهور و کودها

 (. تنوع6559  پوجیو) را به همراه دارد شیمیایی سموم

 رفع جهت حلی مناسب راه عنوان به زراعی، سیستم های

 است شده مدرن پیشنهاد کشاورزی مشکالت از برخی

 سیستم به می توانها که از جمله آن(.  6559 پوجیو)

 کشت(.  6553 نسولیوا) نمود مخلوط اشاره کشت

 زنیا مورد محیطی منابع که است هنگامی سودمند مخلوط

 گونه ها بوده و جدا از یکدیگر مناسبی طور به گونه دو

 محیطی از عوامل به استفاده بهینه قادر یکدیگر کنار در

کشت  در گیاه زراعی دو هر یا یک عملکرد غالباً باشند.

 اما است، کمتر آنها خالص کشت با مقایسه مخلوط در

 باشداز کشت خالص می بیشتر آنها ترکیب عملکرد

 داشت بیان (1523 ) (. واهوا6552)کوچکی و همکاران 

 مخلوط کشت اجزای لوبیا، و ذرت کشت مخلوط در که

 طوری به ،باشدمی هم مکمل محیطی مصرف منابع در
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 محیطی، منابع از یکی عنوان به غذایی، جذب عناصر که

 برای .ه استبود خالص کشت از بیشتر کشت مخلوط در

 مانند هایی شاخص از مخلوط کشت کارایی ارزیابی

 اجبی و 6555 همکاران و جالو بویی)  زمین برابری نسبت

 و آدلوسی)  نسبی عملکرد مجموع ،( 6515 بارآنیام و

 اقتصادی توجیه برای و( 6552 سابکوئیچ و 6552 آکامو

 6551 همکاران و اکتر)  نسبی ارزش مجموع شاخص از

 .کنند می استفاده(  6552 هاوان اسوب و االبی و

ای محصول غله نیعنوان سومه( بZea mays) ذرت        

 یطیمح طیاز شرا یعیجهان و سازگار به محدوده وس

غالت در  ریرا نسبت به سا شترییاست که عملکرد ب

 دیکشت و تول ریکند. سطح زیم دیتول مشابه طیشرا

 در آن یمیاقل رغم وجود تنوعیعل رانیدر ا ییدارو اهانیگ

زرع  به کشت و شتریتوجه ب نیاباشد. بنابریقابل توجه نم

و در  ییزامختلف از جمله اشتغال لیبه دال اهانیگ نیا

)دباغ محمدی  شودیضرورت محسوب م کی شتریآمد ب

کشت گیاهان دارویی و معطر از  (.6552نسب و همکاران 

اورزی دیر باز از جایگاه ویژه ای در نظام های سنتی کش

ر ایجاد ظایران برخوردار بوده است و این نظام ها از ن

کوچکی و تنوع و پایداری نقش مهمی ایفا می کردند )

( .Ocimum baslicum Lریحان ) .(6553همکاران 

امید  )تیره نعناع است گیاهی یکساله و اسانس دار از 

 کشت شدهگیاهی بیشترین تعداد گونه های  (.6555بیگی 

)کوچکی و  به این تیره اختصاص دارد در ایران

 و بیماریها از برخی درمان در ریحان .(6553همکاران

 عطر و بهداشتی آرایشی، صنایع غذایی، در همچنین

 ایران، آن منشا و گیرد می استفاده قرار مورد سازی

است )امید بیگی  گردیده گزارش  هند و افغانستان

6555 .)  

دارویی در کشت مخلوط یکی از تولید گیاهان علوفه        

کارهای مناسب برای دسترسی به عملکرد مطلوب می راه

باشد که در بلند مدت می تواند منجر به پایداری سیستم 

 اثر ارزیابی تحقیق این اجرای از هدفهای زراعی شود. 

 عملکرد رشدی، صفات برخی تیمارهای الگوی کشت بر

 ن وتعیینو ریحا ذرت مخلوط کشت و سودمندی دانه

 حصول جهت گونه دو این کشت مخلوط الگوی بهترین

 ( بود.LERنسبت برابری زمین ) میزان باالترین

 
 مواد و روش ها

 تحقیقاتی مزرعه در 1351 سال در آزمایش         

-بلوك طرح قالب در تبریز دانشگاه دانشکده کشاورزی

ت روش کش به تیمار نه و تکرار سه تصادفی با کامل های

 شامل کشت مختلف الگوهای .شد اجرا یمخلوط افزایش

 مبارکه رقم درصد 95 نسبت با افزایشی مخلوط کشت -1

 مبارکه رقم درصد 79 -6 ذرت، مطلوب تراکم و ریحان

 مبارکه رقم درصد 155 -3 ذرت، مطلوب تراکم و ریحان

 مبارکه رقم خالص کشت -1 ذرت، مطلوب تراکم و ریحان

 تراکم و ریحان  ایتالیایی رقم درصد 95 -9 ، ریحان

 تراکم و ریحان ایتالیایی رقم درصد 79 -2 ذرت، مطلوب

 تراکم و ریحان ایتالیایی رقم درصد 155 -7 ذرت، مطلوب

 -5 و ریحان ایتالیایی رقم خالص کشت -2 ذرت، مطلوب

 به الزم .تیمارهای این آزمایش بودند ذرت خالص کشت

 ثابت ذرت تراکم کاشت الگوی فاکتور در که است ذکر

 ومتر  3× 9/6 ابعاد با واحد آمایشی شده بود. هر فرض

 طول به کاشت ردیف 2 شامل ،مربع متر 9/7 مساحت

 به کاشت .بود سانتیمتر 95 ردیفی فاصله و متر 9/6

 انجام ماه اردیبهشت 11 در ایپشته جوی و صورت

ها مورد پشته یک طرف کشت خالص تیمارهای در. گرفت

طرف  کیدر کشت مخلوط در  ولی قرار گرفت،کشت 

 . تراکمکشت شد حانیآن ر گریپشته، ذرت و در طرف د

 متر در بوته 2 در کشت خالص و مخلوط ذرت مطلوب

در کشت  مربع متر در بوته 15 ریحان برای و مربع

 برای ردیف روی بوته فاصله. شد گرفته نظر خالص در

 متر سانتی 9 و متر سانتی 69 ذرت و ریحان به ترتیب

دو  میان رس برای ذرت و BC رقم. بود خالص کشت در

 موردبرای گونه دارویی ریحان  مبارکه و ایتالیایی رقم

 سبز از پس هرز های علف وجین .گرفتند استفاده قرار

 .گرفت صورت رشد فصل طول مکرر در طور به شدن
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 د.شدن آبیاری نشتی صورت به هفته کاشت هر هایردیف

سطح برگ ذرت در مرحله گلدهی با استفاده از  تعیین

-ADCمدل  دستگاه سطح برگ سنج آزمایشگاهی

AM300 .ارتفاع بوته و گیری اندازه اندازه گیری شد

تعداد برگ در بوته قبل از برداشت صورت شمارش 

و  ذرت های بوته برای تعیین عملکرد دانه،گرفت همچنین 

 و ابتدا هایبوته و حاشیه هایاز حذف ردیف پس ریحان

، همزمان با ماه شهریور اواخر در ،ردیفهر  انتهای

 شدن از جدا پس هادانه .ندشد برداشت رسیدگی گیاهان

توزین  حساس ترازوی با و گردیده از بوته خشک

 .گردیدند

کشت  به نسبت مخلوط کشت ارزیابی منظور به        

 مظاهری) گردیدند محاسبه زیر خالص، شاخصهای

و اوفاریو استرن  6555همکاران  و جوانشیر ، 1552

1527): 

 

  (LERنسبت برابری زمین ) الف(
LER = (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb) 

 aهای گونه عملکرد ترتیب به Ybaو  Yabرابطه  این در

 ترتیب عملکرد به Ybbو  Yaaو  مخلوط کشت در bو 

 .می باشند خالص کشت در bو   aهای  گونه از یک هر

 (:RYT) نسبی عملکردمجموع ب( 
RYT = RYa + RYb 

 

𝑅𝑌𝑎 =
عملکرد گونه 𝑎 در کشت مخلوط

عملکرد گونه 𝑎 در کشت خالص
 

𝑅𝑌𝑏 =
عملکرد گونه 𝑏 در کشت مخلوط

عملکرد گونه 𝑏 در کشت خالص
 

 

 نسبی گونه به ترتیب عملکرد RYbو  RYa ،رابطه این در

a  وb .می باشد 
 

 (:RVTنسبی ) ارزش مجموع( ج
RVT = (ap1+ bp2) /aM1 

، یفرعو  اصلی محصوالت قیمت ترتیب به bو  aآن  در که

p1  وp2 در و فرعی اصلی محصول عملکرد ترتیب به 

 در اصلی محصول عملکرد حداکثر M1و  مخلوط، کشت

که  شده است فرض رابطه این در .است کشت خالص

6aM1>bM باشد می. 

 های بلوك طرح صورتداده ها به  واریانس تجزیه         

انجام  SAS 9.3افزار  نرم از استفاده با کامل تصادفی

و مقایسه  Excelافزار  نرم توسط هانمودار شد. رسم

ای دانکن در سطح  دامنه چند آزمون اساس بر هامیانگین

با  مخلوط کشت سودمندی و صورت گرفت %9احتمال 

  .شد تعیین مربوطه های ارزیابی شاخص
 

 و بحث جینتا

 (LAIبرگ ) شاخص سطح

الگوی  اثر ،واریانس تجزیه از حاصل نتایج اساس بر     

 جدول) بود معنی دار ذرت برگ سطح شاخص بر کشت

 کشت مخلوط صورت به ریحان با که ذرتی هایبوته (.1

سطح  شاخص نسبت به کشت خالص ذرت از ،بودند شده

 و سینگر .(1بودند )شکل  برخوردار باالتری برگ

 مخلوط کشت که در کردند گزارش نیز( 6557) همکاران

 مخلوط کشت در سطح برگ شاخص قرمز، شبدر و گندم

 در .ه استبود خالص بیشتر کشت به نسبت گیاهان این

 در برگ سطح شاخص هم سویا و ذرت مخلوط کشت

گزارش  سویا و ذرت کشت خالص از باالتر مخلوط کشت

 همکاران و هانکای ،6515 قلعه صفری) استشده 

البته بیشتر بودن شاخص سطح برگ در کشت  (.1555

ها برای نور باشد. تواند به دلیل رقابت بوتهمخلوط می

 افزایش برگ، سطح بودن شاخص باال که رودمی انتظار

 .باشد داشته پی را در خورشید تشعشع جذب
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 )حروف غیر مشابه نشانگر اختالف معنی دار  مخلوط خالص و کشت در برگ ذرت شاخص سطحتغییرات   -1 شکل

 دانکن است(براساس آزمون  %5تمال در سطح اح

 

 ارتفاع بوته ذرت

براساس نتایج تجزیه واریانس تغییرات ارتفاع ذرت         

دار معنی %9در الگوهای مختلف کشت در سطح احتمال 

، حداکثر ارتفاع 6(. با توجه به جدول 1باشد ) جدول می

تواند گیاه ذرت از تیمار کشت خالص بدست آمد که می

ای باشد. تانا و اوراك دلیل نبود رقابت بین گونه به

( نیز در بررسی کشت مخلوط ماشک معمولی با 6557)

یوالف گزارش کردند که بیشترین ارتفاع یوالف از تیمار 

سانتی متر بدست آمد.  2/162خالص آن و به میزان 

( گزارش کرد که در کشت مخلوط ذرت 6552جمشیدی )

ی ین ارتفاع ذرت مربوط به الگوو لوبیا چشم بلبلی بیشتر

ذرت بوده است.  %95لوبیا +  %95کاشت جایگزینی 

۰

۱

۲

۳

۴

۵

b

a

b

a

b
ab

b

گ
 بر

طح
 س

ص
اخ

ش

الگوی کشت

 عملکرد دانه ذرت و برگ شاخص سطحواریانس  نتایج تجزیه -1 جدول

   میانگین مربعات

شاخص سطح  ارتفاع بوته تعداد برگ عملکرد دانه

 (LAIبرگ )

درجه 

 آزادی

 منابع تغییر

5/552 ns 396/5  ns 171/35  ns 5/65 ns 6 تکرار 

536/5  ns 273/6 * 656/365* 27/5  تیمار 2 ** 

5/136 226/5  572/25  خطا 16 5/16 

15/25 23/2  72/1 )%(ضریب تغییرات   11/93   

 درصد و غیر معنی دار میباشد. 1درصد،  9به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  nsو   *، **
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( نیز اعالم کرد که با کشت مخلوط ذرت و 6553پورتقی )

لوبیا چیتی به روش افزایشی، ارتفاع ذرت نسبت به کشت 

خالص آن کاهش یافت و کمترین ارتفاع ذرت در تراکم 

 فزایش رقابت برونباالی لوبیا چیتی اتفاق افتاد که از ا

 ای لوبیا چیتی ناشی شده است.گونه

 

 کشت الگوهای ذرت در ارتفاع و تعداد برگمقایسه میانگین  -2جدول

 صفات 

 تعداد برگ (cmارتفاع بوته ) تیمار

153/121 رقم مبارکه 155:95  ab ab 77/16 

793/171 رقم مبارکه 155:79  ab ab 55/16 

125/191 رقم مبارکه 155:155  b b 72/15 

757/122 رقم ایتالیایی 155:95  ab ab 52/11 

575/125 رقم ایتالیایی 155:79  ab ab 11/16 

523/192 رقم ایتالیایی 155:155  ab b 19/11 

257/171 ذرت خالص  a a 71/13 

 باشد.می %5دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال اختالف معنیحروف متفاوت در هر ستون بیانگر                                

 

 تعداد برگ  

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان دهنده تاثیر           

دار الگوی کاشت بر تعداد برگ در بوته ذرت است معنی

 گیاه بیشترین تعداد برگ ،6 جدول به توجه با (.1) جدول 

که از لحاظ آماری  آمد بدست خالص کشت تیمار از ذرت

در صد رقم مبارکه  79و  95دار با تیمارهای تفاوت معنی

ر تاثیر پذیری کمت و رقم ایتالیایی ریحان نداشت و البته

 رد ذرت تراکم بودن ثابت علت به تواند می ارتفاع بوته

اودا و  .باشد ذرت قوی رقابت و کشت مختلف الگوهای

( در بررسی کشت مخلوط ذرت و سویا 1523ران )همکا

گزارش کردند که تعداد برگ در کشت مخلوط نسبت به 

یابد و آنها دلیل این امر را ناشی کشت خالص کاهش می

ای اعالم کردند. در بررسی که از رقابت برون گونه

( در ارتباط با کشت 1525شاخ و همکاران )توسط شف

عمل آمد مشخص شد که  مخلوط آفتابگردان و سویا به

تعداد برگ در هر بوته آفتابگردان در مخلوط بیشتر از 

 کشت خالص است.

 
 
 
 

 عملکرد دانه ذرت 

ار د یاثر الگوی کشت مخلوط بر عملکرد دانه ذرت معن     

 که گیاهانی با مخلوط کشت در ذرت (.1نبود )جدول 

 و بوده غالب گونه دارند، کمتری ارتفاع آن به نسبت

 گیردمی قرار همراه گیاه تاثیر تحت کمتر آن عملکرد

در ( 6559) و همکاران یراع (.6552 همکاران و ناجیقرا)

این و سورگوم کاهش عملکرد دانه  ایکشت مخلوط سو

درصد گزارش  97و  23 زانیبه م بیرا به ترت دو گیاه

در کشت مخلوط ذرت با  (1551)و همکاران  لبمیکردند. پ

از  شتریدانه ذرت در کشت خالص را ب عملکرد ا،یلوب

 حانیو ر ایمخلوط گزارش کرده اند. در کشت مخلوط لوب

، عملکرد دانه بود نیدارای باالتر ایبذری، کشت خالص لوب

در  امیهر چند اجزای عملکرد در کشت مخلوط )تعداد ن

داری باالتر از  یبوته، تعداد دانه در بوته( به طور معن

به  جی. نتا(6555)علی زاده و همکاران کشت خالص بود 

 Zea maysو ذرت ) ایدست آمده از کشت مخلوط لوب

L. در مورد عملکرد دانه و ماده خشک نشان داد که  )

در  فیرد کیبه صورت  اهیدرصد از هر دو گ 95 بیترک

برتری داشت و با  گریهای دبینسبت به تمام ترک انیم

مخلوط بر عملکرد دانه ذرت  رتراکم ذرت د شیافزا
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در با این حال، . (6555)کوچکی و همکاران افزوده شد 

عملکرد ذرت و کاهش  شیافزا ایکشت مخلوط ذرت و سو

 تیاندازی ذرت و کاهش تثب هیسا لیبه دل ایعملکرد سو

مواد فتوسنتزی مشاهده  تیو محدود تروژنین کیولوژیب

 .(1553)بوهنر و فرانسیس شده است 

 

 د دانه ریحانعملکر

دانه  عملکرد، 3 جدول در مندرج نتایج اساس بر      

 بین کشت خالص .گرفت قرار کشت نوع تأثیر ریحان تحت

و  داشتمخلوط تفاوت معنی دار وجود  کشت و ریحان

کشت خالص رقم مبارکه  به مربوط دانه عملکرد بیشترین

کشت مخلوط بیشترین عملکرد  . در الگوهای مختلفبود

بود که تفاوت معنی  مربوط درصد ریحان 79تیمار به 

 (.6داری با سایر الگو های کشت مخلوط نداشت )شکل 

 را خالص به نسبت کشت مخلوط در دانه عملکرد   کاهش

 واحد بوته در به کم بودن تعداد اول درجه در توانمی

 کشت در بوته در دانه تعداد فرعی و شاخه تعداد سطح،

 دالیل از .داد نسبت خالص کشت با مقایسه در مخلوط

 افزایش و اندازیبه سایه بتوان شاید اهش عملکردک دیگر

 مخلوط کشت و ریحان در ذرت بین ایگونه برون رقابت

 مخلوط کشت ( در6555همکاران ) و قنبری .کرد اشاره

 چشملوبیا  ( با.Panicum miliaceum Lای )دانه ارزن

 را بیشتر خالص کشت در ای دانه ارزن دانه بلبلی،عملکرد

با (  6559)  همکاران و موکاال .اندکرده گزارش مخلوط از

و  ذرت مخلوط کشت در غذایی مواد جذب میزان بررسی

 با ذرت مخلوط کشت در لوبیا عملکرد که دریافتند لوبیا

 های مختلفتراکم در عملکرد کاهش این و یافت کاهش

 در تراکم ذرت افزایش با که طوری به بود، متفاوت ذرت

 بیشتر بود. لوبیا کاهش عملکرد مخلوط،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شاخص های ارزیابی کشت مخلوط

( در LERزمین ) ی برابر نسبت ،1 جدول اساس بر     

بود. بیشترین  یک از بیشتر مخلوط کشت های الگو همه

LER  درصد رقم ایتالیایی  79به کشت مخلوط ذرت با

درصد  95( و کمترین آن به کشت مخلوط ذرت با 13/1)

( مربوط بود. در تمامی 13/1رقم ایتالیایی و مبارکه )

 را داراکشت مخلوط، ذرت بیشترین عملکرد نسبی جزء 

 هاترکیب این در ذرت نسبی عملکرد عبارت دیگر بود، به

 کشت سودمندی نشانگر LERاز ریحان بود.  شتربی

 کشت دراست.  زمین از برداری بهره نظر از مخلوط

 در هکتار 13/5درصد رقم ایتالیایی ریحان  79مخلوط 

 دهش صرفه جویی محصول تولید برای زمین از استفاده

 تارهک یک معادل عملکردی تولید برای دیگر بیان به. است

 13/1ایتالیایی،  رقم درصد 79 با ذرت مخلوط کشت

 علی .بود خواهد خالص نیاز های کشت در زمین هکتار

 لوبیا و مخلوط ریحان کشت ( در6515همکاران ) و زاده

ر ب مخلوط کشت تیمارهای تمامی تقریباً که دادند نشان

برابری  نسبت دارد، باالترین برتری آنها خالص کشت

 درصد 66 که گردید، گزارش 66/1 بررسی این در زمین

 .داشت گونه دو کشتی تک به سودمندی نسبت افزایش

ریحان در الگوهای مختلف کشت مخلوط نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه -3جدول   

عملکرد دانه میانگین مربعات  منابع تغییر درجه آزادی 

35/1517  ns 6 تکرار 

16/162352  تیمار 7 **

79/1951  خطا 11 

55/11 )%( ضریب تغییرات -   

 میباشد. درصد و غیر معنی دار 1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  nsو   **
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 مخلوط کشت ( نیز در6511همکاران ) و چیانه رضائی

 مخلوط تیمارهای تمام در را LERباقال مقدار  با ذرت

 نشان دهنده امر این که اندکرده  گزارش یک از باالتر

 است. کشت خالص با مقایسه در مخلوط کشت برتری

 

 
 سطح در دار معنی اختالف نشانگر مشابه غیر حروف) مخلوط خالص و کشت ریحان درعملکرد دانه   -2 شکل

 (.است دانکن آزمون براساس %5 احتمال

 

RYT، های تیماردر  راها گونه نسبی عملکرد میزان 

 این بررسی در .دهد می نشان مخلوط کشت مختلف

 عمجمودرصد ریحان رقم ایتالیایی بیشترین  79مخلوط 

(. 1داشت )جدول  13/1( را معادل RYTنسبی ) عملکرد

 بود یک از بزرگتر RYT ،کشت مخلوطالگوهای تمام  در

 در کشت .است مخلوط عملکرد برتری نشانگر امر این که

 ( بیشترینLens culinarisعدس ) و یوالف مخلوط

 و بود ردیفی مربوط مخلوط کشت به کل نسبی عملکرد

و  99/5ترتیب یوالف به و عدس برای جزء نسبی عملکرد

 عملکرد بودنباالتر  دهنده نشان که آمد بدست 71/5

 و میرال دوسا) باشدمی عدس به نسبت یوالف نسبی

 هم  گندم با مخلوط عدس کشت در (.6555 رمان والنتین

)اکتر و  ه استشد گزارش 21/1نسبی  ارزش مجموع

 (.6551همکاران 

 وسیعی ( امروزه کاربردRVTنسبی ) ارزش مجموع      

مقدار  اگر. و استبرخوردار  خاصی مقبولیت از و داشته

 اقتصادی برتری و نشانگر مزیت باشد یک از بزرگتر آن

(. 1555)واندرمیر  است به تک کشتی نسبت مخلوط کشت

 مختلف الگوهای و تیمارها شاخص برای این مقادیر

 کشت تیمارهای کلیه در(. 1شد )جدول  محاسبه کاشت

 شتک برتری نشانگر که بود یک بزرگتر از RVT ،مخلوط

 می باشد. هر یک از گیاهانتک کشتی بر  مخلوط

 79با  ذرت مخلوط کشت به نسبی ارزش مجموع بیشترین

 کمترین و مربوط بود 75/1به مقداررقم ایتالیایی درصد 

رقم ایتالیایی درصد  95 با ذرت کشت مخلوط مقدار هم از

توان می (. بنابراین3بدست آمد ) جدول  15/1به مقدار 

در  تنوع ایجاد بر عالوه مخلوط کشت که گرفت نتیجه

پایداری  ایجاد همچنین و کشاورزی اکوسیستم های

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰
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استفاده  وریبهره و اقتصادی درآمد افزایش در تولید،

تواند می ایمالحظه قابل طور به کشاورزی هایزمین از

 Nigellaدانه ) سیاه مخلوط کشت در .باشد مؤثر

sativa( با زعفران و زنیان )Carum copticum مجموع )

 ه استآمد بدست 12/6و  29/1ترتیب  به نسبی ارزش

 نیز( 6552) جوانمرد(. 6552)کوچکی و همکاران 

 گل با ماشک 351 ذرت مخلوط کشت در RVTبیشترین 

  گزارش کرده است. 552/1میزان  به را ایخوشه

 

 
 مختلف کشت مخلوط ذرت و ریحان الگوهایشاخص های ارزیابی کشت مخلوط در -4جدول 

  جزءعملکرد نسبی    

مجموع ارزش 

 (RVTنسبی )

مجموع عملکرد 

 (RYTنسبی )

نسبت برابری 

 (LERزمین )
 سیستم کشت ذرت ریحان

 155:95رقم مبارکه  26/5 31/5 13/1 13/1 55/1

 155:79رقم مبارکه  21/5 15/5 61/1 61/1 77/1

 155:155رقم مبارکه  23/5 37/5 65/1 65/1 96/1

 155:95رقم ایتالیایی  21/5 36/5 13/1 13/1 44/1

 155:79رقم ایتالیایی  55/5 11/5 13/1 13/1 76/1

 155:155رقم ایتالیایی  21/5 33/5 17/1 17/1 44/1

 

 

 نتیجه گیری

الگوهای مختلف  که داد نشان بررسی این نتایج        

 ذرت دانه عملکرد بر داریمعنی اثر کشت مخلوط

 به ریحان و مخلوط ذرت کشت با این حال،  . نداشتند

 افزایش نتیجهدر  و برگ ذرت سطح شاخص افزایش دلیل

 برتری ذرت خالصکشت  به نسبت دریافتی نور درصد

 ذرت باعث افزایش و ریحان کشت توأماز طرف  .داشت

 که زمین گردید برابری نسبت و نسبی عملکرد مجموع

 و ریحان  ذرت مخلوط کشت کارایی افزایش بیانگر

 باشد. می
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