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  چکیده

بر این اساس آزمایشی . باشدمی هاي مناسب براي حرکت در راستاي کشاورزي پایداراز روشیکی کشت مخلوط       
آزمایش بصورت فاکتوریل .  تبریز اجرا گردید-متري جاده میانه کیلو5اي واقع در  در مزرعه1388درفصل زراعی سال 

 ،امپراتور فاکتور اول ارقام.  تکرار بصورت افزایشی اجرا شد4هاي کامل تصادفی با در قالب طرح بلوكدو فاکتوره 
نتایج  .بود متر سانتی12 و 10،هشت  در سطوحدوم فاصله کاشت پیاز خوراکیفاکتور   و خیار سوپراستار و نفر،بینگو

 بیشترین عملکرد .کاهش پیدا کرد دارمعنیرقم امپراتور به طور  با مخلوط در کشت تنها عملکرد پیازخوراکینشان داد 
ارقام امپراتور و سوپراستار عملکرد بیشتري در مقایسه با دو . تر مشاهده شدم سانتی10 در فاصله کاشت خوراکیپیاز

.  پیدا کردداري کاهشطور معنیه خیار در کشت مخلوط بمیوه عملکرد . نمودند رقم دیگر خیار در واحد سطح تولید
دار کاهش پیدا متر به طور معنی سانتیهشتخیار تنها در کشت مخلوط پیازخوراکی با فاصله میوه درصد ماده خشک 

باالترین نسبت  .دا کردي کاهش پیدارمعنی به طور درصد ماده خشک پیازخوراکی تنها در کشت مخلوط با رقم نفر،. کرد
   .متر پیازخوراکی بدست آمد سانتی10 کاشت رقم سوپراستار با فاصله  در ترکیب تیماري)56/1( برابري زمین

  
 و نسبت برابري زمین طکشت مخلو  ،عملکرد ، خیار،پیازخوراکی: هاي کلیديواژه
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Abstract  

         Intercropping is a suitable method towards sustainable agriculture. On this basis an 

experiment was conducted in a field located in, km 5 of Mianeh-Tabriz road during 2009 growth 

season. The factorial of treatments was arranged with in Randomized Complete Block Design 

(RCBD) with two factors; cucumber cultivars (Emperor, Bingo, Superstar and Nefer) and intra row 

spacing of onion (8, 10 and 12 cm). Results showed that the yield of onion was significantly 

reduced only in intercropping with Emperor cultivar. The highest yield of onion was obtained from 

10 cm intra row spacing. Cultivars of Emperor and Superstar in comparison with two other cultivars 

produced more yield. The highest yield of cucumber obtained in sole culture and the yield reduced 

significantly in intercropping. The highest percentage of onion bulb dry matter obtained from 8 cm 

intra row spacing. The percentage of cucumber dry matter reduced singnificantly in intercropping 

with Nefer cultivar. The highest land equivalent ratio (LER) (1.56) was recorded in treatment of the 

combination of onion (with intra row spacing of 10 cm) with Superstar cultivar. 
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  مقدمه

زمان دو یا چند گونه گیاهی  کشت مخلوط، کاشت هم     
که قادر است میزان و پایداري  باشدمیدر یک زمین 

عملکرد را در مقایسه با تک کشتی به ویژه در شرایط 
 علت ).1987افاري و استرن ( بود بخشدنهاده بهکم 

افزایش محصول در زراعت مخلوط، استفاده بیشتر 
گیاهان از عوامل محیطی مانند آب، مواد غذایی و نور 

 کشت مخلوط ضمن افزایش تنوع ).1373مظاهري ( است
 افزایش تولید یا باعث بوم شناختی و اقتصادي

آب، ، استفاده کارآمدتر از منابع سودمندي عملکرد

مظاهري ( زمین، زمان، نیروي کار و عناصر غذایی
، کاهش مشکالت ناشی از آفات، بیماریها و )1373

 بهبود شرایط  و)2007آدنیان و همکاران ( علفهاي هرز
مظاهري ( شودمیاقتصادي بیشتراجتماعی مانند ثبات 

1373.(   
در کشت مخلوط زمانی به دست می بیشتر محصول      

 از نظر نحوه و میزان آنتشکیل دهنده آید که گیاهان 
 .استفاده از منابع طبیعی با یکدیگر تفاوت داشته باشند

این گونه گیاهان با خصوصیات مورفولوژي و 
فیزیولوژي متفاوت در صورت کشت در کنار یکدیگر 
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قادر خواهند بود تا از عوامل محیطی استفاده بهینه به 
 در کشت مخلوط ).1993توفینگا و همکاران ( عمل آورند

 ترکیب آفتابگردان و گزارش شد که ،ذرت و آفتابگردان
گیاه پهن برگ و باریک برگ مشتمل بر  مخلوط درذرت 

عالوه بر این چنین . گرددباعث استفاده بیشتر از نور می
اي متفاوت باعث جذب بهتر مخلوطی با سیستم ریشه
 توحیدي نژاد و همکاران( گرددآب و مواد غذایی می

در کشت مخلوط ) 1385( قنبري و همکاران ). 1383
 و میوه ذرت و کدو اظهار داشتند عملکرد کل دانه ذرت

کدو در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص دو گیاه به 
  .داشتهتر از منابع برتري دلیل استفاده ب

 به عنوان یک شاخص  LER(1( زمین     نسبت برابري 
مورد استفاده مهم جهت ارزیابی کارایی کشت مخلوط 

بزرگتر از واحد  LERگیرد به طوري که مقدار قرار می
 LER ، در حالیکهباشدمیبیانگر مزیت کشت مخلوط 

کمتر از واحد بیانگر مزیت کشت خالص نسبت به کشت 
  ).1373مظاهري ( باشدمیمخلوط 

کشت مخلوط خیار و ) 1982( ولتز و همکارانشا      
و نسبت برابري زمین را ، گوجه فرنگی را مورد مطالعه

کشت مخلوط ) 1998( فوجی یوشی . گزارش کردند14/1
هاي مختلف کدو حلوایی بررسی کرد و ذرت را با تراکم

-اظهار داشت، استفاده بهتر از منابع و کاهش رشد علف
هاي هرز موجب افزایش عملکرد ذرت در تیمارهاي 

در ) 2005( وهمکاران ابوحسین. مخلوط با کدو شد
مخلوط لوبیا سبز با پیازچه و کاهو، نسبت کشت 

 مخلوط لوبیا سبز با کاهو، کشترا در برابري زمین
لوبیا سبز با پیازچه و لوبیا سبز با پیازچه و کاهو به 

   . گزارش کردند86/1 و 43/1، 46/1ترتیب 
 در )Cucumis sativus L(.سطح زیر کشت خیار     

 میلیون تن 7/1 هکتار و میزان تولید آن 78000ایران 
   تن در هکتار 22 نیزلکرد آن ، متوسط عمباشدمی
 Allium cepa( یکاسطح زیر کشت پیاز  خور. باشدمی

L.. ( 7/1 هکتار و میزان تولید 50000 کشوردر نیز – 
با توجه به  .)1387 نام،بی( باشدمی میلیون تن 5/1

، با در منطقهاین دو محصول و امکان کشت اهمیت 
                                                

1 Land Equivalent Ratio  

ف در آرایش شاخ و برگ، شکل کانوپی، اختالوجود 
 بین خیار و پیازخوراکی، نحوه رشد و توزیع ریشه

رود کشت مخلوط این دو محصول باعث انتظار می
وري از منابع و افزایش عملکرد افزایش کارایی بهره

به همین خاطر این تحقیق . گردیده و سودمند واقع شود
  .زیر اجرا گردید اهداف کلی بر اساس

تعیین مناسب ترین فاصله کاشت پیاز در  -1
هاي خیار، با توجه به فواصل مختلف به کار بین بوته

  .رفته در آزمایش
تعیین مناسب ترین رقم خیار براي کشت  -2
قام مختلف  پیاز قرمز آذرشهر، با توجه به ار بامخلوط

  .به کار رفته در آزمایش
 

  مواد و روش ها
 در مزرعه اي 1388 زراعی سالاین آزمایش در      

     . تبریز اجرا گردید– کیلومتري جاده میانه 5واقع در 
 دقیقه 11 درجه و 47شهرستان میانه با طول جغرافیایی 

 دقیقه شمالی 55 درجه و 37شرقی و عرض جغرافیایی 
 متر از سطح دریا در آذربایجان 1100و ارتفاع حدود 

به  آزمایش ).1375 بی نام،( شده استشرقی واقع 
هاي در قالب طرح بلوكدو عاملی صورت فاکتوریل 

فاکتور اول : چهار تکرار اجرا شدبا  کامل تصادفی
 و)  سوپراستار و نفر، بینگو،امپراتور( ارقام خیارشامل 

 رقم قرمز فاکتور دوم فاصله کاشت پیاز خوراکی
متر بصورت  سانتی12 و 10،هشت سطوحدر  آذرشهر
  دو جوي و پشته شاملایشیواحد آزم ره .بودافزایشی 

 بود که خیارها به صورت دو طرفه در )ردیفچهار (
 60اي با فاصله ثابت ها و بطور کپهمحل داغاب پشته

. کاشته شدند اردیبهشت 14در  ،از همدیگرمتر سانتی
تاریخ در . متر بود سانتی120ها از همدیگر فاصله پشته

- سانتی12 و10،هشت( پیاز با فواصل نشاهاي خرداد 3
 خیار و در محل داغاب کشت شدند هايبوتهبین ) متر

متر سانتی 60خیار با فاصله ثابت  بوته 6هر ردیف در (
 پیاز با یکی نشاهاي،  وبراي هر ردیفدر نظر گرفته شد

). خیار کشت شد هايبوتهاز فواصل یاد شده بین 
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متر و فاصله بین دو تکرار  سانتی50فاصله بین هرکرت 
   . در نظر گرفته شدتریک م

براي جبران کمبود با توجه به تجزیه خاك         
به میزان بصورت سرك  نیترات آمونیوم ، کودنیتروژن

 کیلو گرم در هکتار در طول فصل رشد و تا مرحله 80
 فواصل .هی پیازخوراکی به زمین اضافه شدپیاز د

  ششیاپنج آبیاري با توجه به رژیم حرارتی منطقه، هر 
وز یکبار انجام شد و پس از گلدهی خیارها آبیاري دو ر

پس از اتمام دوره رشد . بار در هفته صورت گرفت
 روز یکبار صورت ششخیار، آبیاري پیازخوراکی هر 

 10، ه پیازها به مرحله برداشت رسیدند زمانی ک.گرفت
روز قبل از برداشت آبیاري قطع شد سپس پیازهاي 

در یک محل سایه قرار  روز 10برداشت شده به مدت 
 . اندازه گیري گردیدپیازگرفته و خشک شده و عملکرد 

هاي هرز از وجین دستی استفاده شد براي کنترل علف
همچنین با تریپس پیاز و شته و سفیدك داخلی خیار 

   .مبارزه گردید
 سهکیفی خیار و پیاز خوراکی      جهت بررسی صفات 

 تصادف انتخاب به صورتنمونه از هر واحد آزمایشی 
  .گیري شدو صفات مورد نظر اندازه

-، گلبراي محاسبه تعداد گل در تیمارهاي مختلف     
هاي باز شده بصورت مرتب از ابتداي دوره گلدهی تا 

 در ي مادههااولین گل. آخر دوره گلدهی شمارش گردید
 روز 68 روز پس از کاشت و آخرین گل ها 39رقم نفر، 

در ارقام سوپراستار، امپراتور . دپس از کاشت باز شدن
 77 و 44 به ترتیب ي مادههاو بینگو ، اولین و آخرین گل
  .روز پس از کاشت باز شدند

 روز پس از کاشت در رقم 44برداشت نوبرانه میوه     
 روز پس از کاشت در ارقام سوپراستار، 49نفر و 

آخرین چین برداشت . امپراتور و بینگو انجام گرفت
و در ارقام  روز پس از کاشت 72 رقم نفر میوه در

 روز پس از  کاشت 80سوپراستار، امپراتور و بینگو 
  .صورت گرفت

رصد ماده خشک خیار و پیاز براي محاسبه د      
هاي خیار و پیاز برداشت ، ابتدا با توزین نمونهخوراکی

 48  نمونه ها سپسشده از مزرعه وزن تر بدست آمد

 سانتیگراد قرار گرفته  درجه80 در آون با دمايساعت 
سپس با . از رسیدن به وزن ثابت توزین شدندبعد  و

درصد ماده خشک محاسبه  ]1[ استفاده از معادله
  . گردید

  ماده خشک درصد =]1– )وزن تر-کوزن خش/وزن تر([ ×100
]1[  

 نسبتبه منظور ارزیابی عملکرد کشت مخلوط،      
محاسبه ] 2[ ز معادله با استفاده ا)LER( برابري زمین

  )1373 مظاهري( شد

]2    [                                 ∑n
1=i m

i
Y
Y

=LER 

  عملکرد گونه ها در کشت مخلوط و که در آن 
داده ها با استفاده  .عملکرد گونه ها در تک کشتی است

تجزیه و تحلیل گردیده و  MSTATCاز نرم افزار 
ن چند دامنه اي مقایسات میانگین با استفاده از آزمو

ها توسط نرم  و نموداردانکن انجام گرفت
  .ترسیم شد EXCELافزار

  
  نتایج و بحث

اثر که نشان داد داده ها   نتایج تجزیه واریانس         
 در درصد ماده خشک خیارارقام خیار بر عملکرد و 

اثر فاصله کاشت پیازخوراکی  درصد و 1ال سطح احتم
بر عملکرد و درصد ماده خشک خیار در سطح احتمال 

  ).1جدول (شد دارمعنی درصد 5 و 1
همچنین اثر ارقام خیار بر عملکرد و درصد 

 درصد 1  و5 ماده خشک پیازخوراکی در سطح احتمال
 پیازخوراکیو اثر فاصله کاشت پیازخوراکی بر عملکرد 

  ).2جدول ( شد دارمعنی درصد 5حتمال در سطح ا
  

  عملکرد خیار
 اثر فاصله کاشت پیازخوراکی 1     با توجه به جدول 

.  بوددارمعنی درصد 1بر عملکرد خیار در سطح احتمال 
 34(مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد 

عملکرد . در کشت خالص خیار بدست آمد) تن در هکتار
  ي کاهشدارمعنیپیاز خوراکی به طور در کشت مخلوط 
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  میوهعملکرد و درصد ماده خشک تجزیه واریانس -1جدول

  .خیار در کشت مخلوط خیار و پیازخوراکی
  )MS(میانگین مربعات

درصد ماده 
  خشک

  عملکرد
  میوه

درجه 
 آزادي

  منابع تغییر

ns 016/0 ** 1905191  3  تکرار  
 A) (ارقام خیار 3  2097357** 255/0**
فاصله کاشت  3 3821087** 039/0*

 B)(پیاز
ns003/0  ns132671  9 اثر متقابل)AB(  

  )E(خطا 45 128672 /012
 55/2               53/22ضریب تغییرات                     ٪

ns،* دار در سطح  معنی دار،غیر معنیاختالف  به ترتیب ** و
   درصد1 و 5احتمال 

  
 با افزایش فاصله خلوطدر کشت م). 3جدول( یافت

 به دلیل ،مترسانتی 12 به هشتکاشت پیاز خوراکی از 
هاي ماده  افزایش در تعداد گل،ايکاهش رقابت بین گونه

ها نشان داده نشده داده( و افزایش تعداد میوه در بوته
در کشت خالص نیز به . یافت عملکرد افزایش ،)است

ش در تعداد گل  افزای،ايعلت عدم وجود رقابت بین گونه
 عملکرد بیشتري ،ماده و افزایش تعداد میوه در بوته

  .تولید شد
در کشت مخلوط ) 1385(قنبري و همکاران 

خیار و ذرت بیشترین عملکرد میوه خیار را در کشت 
هاي خالص گزارش کردند و عنوان کردند در سیستم

مخلوط افزایشی به دلیل رقابت بین گونه اي با ذرت 
نتایج . دکنمی  کاهش پیدادارمعنی به طور عملکرد خیار

نشان داد کشت کدوي ) 1386(خرمی وفا و همکاران 
هاي ذرت به کاهش عملکرد تخم کاغذي در میان ردیف

 ،هاي خالص شددانه نسبت به میانگین آن در کشت
 عملکرد دانه هنگامی رخ داد که تراکم دارمعنیکاهش 

 واحد سطح افزایش  بوته در3 به 2کدوي تخم کاغذي از 

که علت این امر را تشدید رقابت بین دو گیاه بیان . یافت
  .کردند

 تجزیه واریانس صفات عملکرد پیاز و درصد ماده -2جدول
  خشک پیازخوراکی در کشت مخلوط خیار و پیازخوراکی

  )MS(میانگین مربعات
درصد ماده 
  خشک

  عملکرد
  پیاز

درجه 
 آزادي

  منابع تغییر

ns 495/0 * 783305  3 تکرار  
 A) (ارقام خیار 4  848249* 672/2 **

ns183/0 * 1255811 2  فاصله کاشت
  )B(پیاز

ns148/0  ns83317  8 اثر متقابل)AB(  
  )E(خطا 42 250920 356/0

 24/5               82/27ضریب تغییرات                     ٪

ns   ،* دار در سطح احتمال دار ،  معنی به ترتیب اختالف غیر معنی** و
  . درصد1 و 5

       
عنوان کردند بیشترین ) 2007( سوشا و همکاران       

عملکرد فلفل در کشت خالص تولید شد و عملکرد آن 
 هویج و لوبیا سبز ، ترب، سیر،درکشت مخلوط با پیاز

نشان ) 2009( نتایج ماکیند و همکاران. کردکاهش پیدا 
 رقم ذرت باالترین داد در کشت مخلوط خیار با دو

عملکرد خیار در کشت خالص حاصل گردید و در کشت 
ي دارمعنیمخلوط با هر دو رقم ذرت عملکرد به طور 

  .دکاهش پیدا کر
  

در  خیارمیوه اثر فاصله کاشت پیازخوراکی بر عملکرد -3جدول
   پیازخوراکی کشت مخلوط خیار با

   میوه خیارفاصله کاشت پیاز                         عملکرد
  )تن در هکتار)                             (مترسانتی(

  a 34 *                    خالص                 کشت 
8                                                c 5/16  
10                                              b 78/21  
12                                             b 14/23  
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 1دار در سطح حروف غیر مشابه در ستون بیانگر اختالف معنی* 
  )اي دانکنآزمون چند دامنه( باشدمیدرصد 

 خیار اثر رقم بر عملکرد 1با توجه به جدول       
-مقایسه میانگین .بود دارمعنی درصد 1درسطح احتمال 

رین عملکرد را در ها نشان داد که رقم امپراتور باالت
واحد سطح داشت هرچند با رقم سوپراستار اختالف 

ارقام بینگو و نفر در رتبه بعدي قرار . ي نداشتدارمعنی
تفاوت در عملکرد ارقام مختلف خیار ). 1شکل( گرفتند
بندي و تعداد  درصد میوه،هاي مادهتواند به تعداد گلمی

رقم امپراتور   نتایج نشان داد.میوه در بوته مربوط باشد
بیشترین تعداد گل ماده و تعداد میوه در و سوپراستار 

 در نتیجه باالترین عملکرد را نشان بوته را تولید کردند
رقم نفر اگرچه گل ماده بیشتري در بوته نسبت به . دادند

 و ،رقم بینگو تولید کرد ولی با کاهش درصد میوه بندي
رد کمتري نسبت  عملک،با تولید تعداد میوه کمتر در بوته

  . به رقم بینگو تولید نمود
بر روي سه ) 1388(  نتایج مشایخی و موسوي زاده     

 نشان ، داروید و سوپردامینوس،رقم خیار گرین گولد
میوه در بوته در بهبود عملکرد موثرتر  داد افزایش تعداد

بیان کردند با افزایش ) 1989( ونر و همکاران. است
- می یار میزان عملکرد افزایش پیداتعداد میوه در بوته خ

 6ی که بر روي با بررس) 2004( احمد و همکاران. دکن
 ، یادنکتوا، الکترون،76  پونیسیت،مارکت مور رقم خیار
 اظهار داشتند با افزایش ، و رقم محلی پنجابکانکورت

  .یابدتعداد میوه در بوته عملکرد افزایش می
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امپراتور بینگو سوپراستار نفر

ارقام خیار
  

  در ارقام خیارمیوه  مقایسه میانگین عملکرد -1شکل
  

  
  

  خیاردرصد ماده خشک 
اثر فاصله کاشت پیازخوراکی بر نشان داد  1 جدول     

مقایسه . است دارمعنیدرصد ماده خشک خیار 
 در تنهاها نشان داد درصد ماده خشک خیار میانگین

متر  سانتیهشتکشت مخلوط با فاصله کاشت 
 ).4جدول( دار کاهش پیدا کردبه طور معنیپیازخوراکی 

اي که باعث توان به رقابت بین گونهدلیل این امر را می
شود نسبت داد که موجب ها میکاهش در تعداد برگ

کاهش شدت و میزان فتوسنتز شده و در نتیجه به دلیل 
  در صد ماده خشک کاهش ،ايکاهش تجمع مواد ذخیره

نشان داد در ) 1386( نتایج راعی و همکاران .کندپیدا می
شت مخلوط سورگوم و سویا با افزایش تراکم ک

اي از میزان سورگوم به دلیل افزایش رقابت بین گونه
نتایج عارف  .شودتجمع ماده خشک سویا کاسته می

زمینی و ذرت نشان داد در کشت مخلوط سیب) 2009(
زمینی در کشت مخلوط با که درصد ماده خشک سیب

  .دا کرد ذرت در واحد سطح کاهش پیافزایش تراکم
  

 اثر فاصله کاشت پیازخوراکی بر درصد ماده خشک -4جدول
  خیار در کشت مخلوط خیار با پیازخوراکی

  فاصله کاشت پیاز
  )مترسانتی(

  ماده خشک خیار
  )درصد(

  a 32/4   *      کشت خالص خیار                  
8                                       b 25/4  

10                                       a 36/4  
12                                      a 35/4  

 5دار در سطح حروف غیر مشابه در ستون بیانگر اختالف معنی* 
  )آزمون چند دامنه اي دانکن( باشددرصد می

     
اثر رقم بر درصد ماده   داد که نشان 1جدول          

مقایسه میانگین ها نشان . دباش میدارمعنی خشک خیار
داد رقم سوپراستار باالترین درصد ماده خشک را 

 دارمعنیداشت ولی با ارقام امپراتور و بینگو اختالف 
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تنها رقم نفر با ارقام دیگر از نظر آماري . نشان نداد
  درصد نشان داد1ي در سطح احتمال دارمعنیتفاوت 

شعابات ساقه رقم نفر به دلیل کاهش تعداد ان). 2شکل (
- در نتیجه کاهش تجمع مواد ذخیره،و کاهش تعداد برگ

 کمترین درصد ماده خشک را در بین سایر ارقام ،اي
  .خیار نشان داد
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ارقام خیار

 
 در ارقام میوههاي درصد ماده خشک  مقایسه میانگین-2شکل

 خیار

  
  عملکرد پیاز خوراکی

کاشت ) متر سانتی12 و 10،هشت( در بین فواصل     
 18980(  باالترین عملکرد پیاز خوراکی،راکیپیاز خو

متر  سانتی10در فاصله کاشت ) کیلوگرم در هکتار
 12فاصله کاشت  با دارمعنیکه اختالف  بدست آمد

 هشتتنها در فاصله کاشت  ،متر نشان ندادسانتی
 کاهش پیدا کرد دارمعنیور طه متر عملکرد بسانتی

 مترسانتی 10ت در فاصله کاش عملکرد باال). 5 جدول(
به دلیل کاهش رقابت  مترسانتی هشتنسبت به فاصله 

 به ،باشدمی فضاي الزم جهت پیازدهی مناسب  و وجود
 10طوري که پیازهاي تولید شده در فاصله کاشت 

 قطر و وزن بیشتري نسبت به پیازهاي تولید ، مترسانتی
داشتند و کاهش  مترسانتی هشتکاشت شده در فاصله 

را با تولید پیازهاي درشت تر و با وزن بیشتر تراکم 
  .جبران و عملکرد بیشتري را تولید کرد

بر روي رقم ) 1385(  نتایج افشارمنش و خدادادي     
 ،500 ، 337 ،250( را با پنج تراکم کاشت هیبرید پریماو

افزایش نشان داد )  هزار بوته در هکتار1000 و 667
ار موجب افزایش عملکرد  هزار بوته در هکت667تراکم تا 

 ، هزار بوته به بعد667و با افزایش تراکم از شد خیار 
سلیم و  .عملکرد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد

با بررسی دو ساله بر روي شش رقم پیاز ) 2009( قاسم
 ،) بوته در واحد سطح40 و 30 ،20( با سه تراکم کاشت

ته در واحد  بو30بیشترین عملکرد پیاز را در تراکم 
  .سطح گزارش کردند

  
   اثر فاصله کاشت بر عملکرد پیازخوراکی-5 جدول

فاصله کاشت پیاز                                
  )مترسانتی(

عملکرد پیازخوراکی 
  )کیلوگرم در هکتار(

8                                          *   b 14050 

10                                               a 18980  
12                                             ab 16570  

 5دار در سطح حروف غیر مشابه در ستون بیانگر اختالف معنی * 
  )اي دانکنآزمون چند دامنه(باشددرصد می

  
در سطح  اثر ارقام خیار روي عملکرد پیاز خوراکی     

 مقایسه ،)2جدول( بود دارمعنی درصد 5احتمال 
 19940( ها نشان داد که بیشترین عملکردمیانگین

 از کشت خالص پیاز خوراکی بدست )کیلوگرم در هکتار
 عملکرد پیاز ، در کشت مخلوط با رقم امپراتور تنها.آمد

 در .)3 شکل( کاهش یافت دارمعنیخوراکی به طور 
رقابت بین وجود  پیازخوراکی با عدم ،کشت خالص

عملکرد پیاز در . اي عملکرد بیشتري را تولید کردگونه
 سوپراستار و نفر ، بینگو،کشت مخلوط با ارقام امپراتور

 کیلوگرم در 16500و 17900 ،15540 ،12880به ترتیب 
 با وجود تراکم پایین ،با توجه به نتایج. هکتار بدست آمد

 به دلیل تولید پیازهایی با قطر و ،بوته در واحد سطح
ولی به دلیل .  عملکرد در واحد سطح باال بود،الوزن با

  عملکرد کل در هکتار ،همین تراکم پایین در واحد سطح
  .کاهش یافت

نشان دادند در کشت ) 2007( موالح و همکاران      
هاي مخلوط بادام زمینی با پیاز و سیر با افزایش ردیف

ج نتای .کندپیاز و سیر عملکرد بادام زمینی کاهش پیدا می
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در کشت مخلوط پیازچه ) 2005( ابوحسین و همکاران
با لوبیا سبز نشان داد که بیشترین عملکرد پیازچه از 
کشت خالص بدست آمد و در کشت مخلوط با لوبیا 

کابورا و . سبز و کاهو عملکرد پیازچه کاهش پیدا کرد
 در کشت مخلوط پیاز با فلفل، بیشترین )2008(همکاران

  .شت خالص گزارش کردندعملکرد پیاز را از ک
a

b
ab

a ab

0
2000
4000

6000
8000

10000
12000
14000
16000

18000
20000

رد 
لک
عم

ر 
م د

گر
لو
(کی

کی
ورا

زخ
پیا

ر)
کتا

ھ

کشت خالص امپراتور بینگو سوپراستار نفر

ارقام خیار

  
 اثر ارقام خیار بر عملکرد پیازخوراکی در کشت مخلوط -3شکل

  خیار با پیازخوراکی
  

  درصد ماده خشک پیاز خوراکی
-معنیاثر فاصله کاشت بر درصد ماده خشک پیاز      
باالترین درصد ماده خشک پیاز . )2جدول( نبود دار

متر  سانتیهشتدر فاصله کاشت ) 40/11( خوراکی
 12 و 10درصد ماده خشک پیاز در فواصل . بدست آمد

امین .  بدست آمد29/11 و 37/11به ترتیب متر سانتی
در بررسی که بر روي دو رقم ) 1388( پور و همکاران

متر سانتی 20فاصله ردیف ( پیاز و با سه تراکم کاشت
انجام ) مترسانتی 10 و 5/7 ،5 و فاصله بوته روي ردیف

ر داشتند که درصد ماده خشک در فاصله  اظها،دادند
وجود  يدارمعنیاختالف  مترسانتی 10 و 5/7 ،5بوته 
  . درندا

یار بر درصد بودن اثر ارقام خ دارمعنیبا توجه به      
 مقایسه میانگین ها نشان داد ،)2جدول( ماده خشک پیاز

درصد ماده خشک پیاز خوراکی در کشت خالص با 
 ، با ارقام سوپراستاردرصد آن در کشت مخلوط

نشان  دارمعنیامپراتور و بینگو از نظر آماري تفاوت 
تنها در کشت مخلوط با رقم نفر درصد ماده خشک  ،نداد

 ).4شکل( کاهش پیدا کرد دارمعنیپیاز خوراکی به طور 
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ارقام خیار

  
 پیازخوراکی در درصد ماده خشک اثر ارقام خیار بر -4شکل

  کشت مخلوط خیار با پیازخوراکی
  
  بت برابري زمین نس
با توجه به نتایج بدست آمده در تمام ترکیبات          

.  بود1باالتر از  LER تیماري این آزمایش مقدار
 بود که در 56/1در این آزمایش  LER باالترین میزان

 10ترکیب تیماري رقم سوپراستار با فاصله کاشت 
  .پیاز خوراکی بدست آمد مترسانتی

 در کشت مخلوط ذرت شیرین و )1370( ستوهیان     
 ، درصد ذرت25 درصد خیار و 75 در ترکیب ،خیار

قنبري و . گزارش کرد67/1نسبت برابري زمین را 
 در کشت مخلوط خیار و ذرت میانگین) 1385( همکاران

LER گزارش کردند56/1هاي مخلوط را در کشت  .
در کشت مخلوط خیار با ) 2005 (جاننتایج ماینی و 

ن داد که نسبت برابري زمین در ترکیبات بامیه نشا
امو و .  بدست آمد85/1 تا 75/1 ،تیماري مختلف

بیان کردند در کشت مخلوط بامیه با ) 2004( همکاران
) LER)97/1 کدوتنبل و لوبیا چشم بلبلی باالترین میزان

سوشا و . از کشت مخلوط با سه محصول حاصل شد
 ، فلفل با پیازرا در مخلوط LERمیزان ) 2007( همکاران

 گزارش 70/1 و 41/1 ،9/1سیر و هویج به ترتیب 
  .نمودند
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ام خیار بر روي  اثر فاصله کاشت پیازخوراکی و ارق-5شکل

در کشت مخلوط خیار و  )LER (نسبت برابري زمین
  پیازخوراکی

  
  گیرينتیجه

 مورد آزمایش از نظر عملکرد،  خیاردربین ارقام     
عملکرد کل در . رقام وجود داشتبین ا دارمعنیاختالف 

کشت مخلوط رقم امپراتور و سوپراستار با فواصل 

خوراکی، نسبت به کشت  پیاز مترسانتی 12 و 10کاشت 
بیشترین عملکرد پیاز در . خالص خیار برتري داشت

و در کشت خالص بدست  مترسانتی 10فاصله کاشت 
ر به آمد و میزان آن تنها در کشت مخلوط با رقم امپراتو

در کلیه ترکیبات تیماري  .کاهش پیدا کرد دارمعنیطور 
کشت مخلوط نسبت برابري زمین باالتر از یک بدست 

با توجه به اینکه باالترین مجموع عملکرد خیار و . آمد
 در ترکیب تیماري LERپیازخوراکی و بیشترین میزان 

پیاز  مترسانتی 10رقم سوپراستار با فاصله کاشت 
درصد ماده خشک خیار و همچنین .  آمدخوراکی بدست
 پس با ، نیز در این ترکیب تیماري باال بودپیازخوراکی

توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش، رقم 
پیازخوراکی  مترسانتی 10سوپراستار با فاصله کاشت 

  .گرددتوصیه می

  
  

  منابع مورد استفاده

کم بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد پیازخوراکی در منطقه بررسی اثر ترا. 1385  م،و خدادادي افشارمنش غ
  .102 تا 94هاي صفحه .72مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره. جیرفت

 Allium(هاي کمی و کیفی پیازتاثیر رژیم آبیاري و تراکم بوته بر ویژگی. 1388 م، ف و مبلی. سموسوي امین پور ر، 
cepa L.(60تا  52هاي حهفص .23نشریه علوم باغبانی، جلد . فهان در اص.  

   .اداره کل آمار و اطالعات وزرارت کشاورزي.  ایرانآمارنامه کشاورزي. 1387،بی نام

  .اداره هواشناسی میانه. آمار نامه هواشناسی. 1375بی نام، 

مجله پژوهش و سازندگی در . دانگربررسی کشت مخلوط ذرت آفتاب. 1383  ع، کوچکی ود توحیدي نژاد ع، مظاهري 
   .45 تا 39هاي حهفص .64زراعت و باغبانی، شماره 

هاي بررسی برخی ویژگی. 1386 الف، و محمديع ، جوانشیر  س، زهتاب سلماسی عدباغ محمدي نسب خرمی وفا م،
له دانش  مج).Cucurbita pepo var styriaca( در کشت مخلوط با کدوي تخمه کاغذي) .Zea mays L( ذرت

  .85 تا 75هاي هحصف . 17کشاورزي، جلد



 1390سال / 3 شماره 21جلد /     نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار    ...                                                بلندنظر،  پازانی و           144
 

 اثر تداخل سورگوم. 1386  ص، و نصراله زاده س الف، محمدي ه، آلیاري ع، جوانشیر كراعی ي، قاسمی گلعذانی
)Sorghum bicolor L. (بر رشد و عملکرد دانه سویا )Glycine max L..( 9 مجله علوم زراعی ایران، جلد. 

 .141 تا 125هاي هحصف

 دانشکده کشاورزي ،پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. بررسی کشت توام ذرت شیرین و خیار. 1370 ،ستوهیان م
  .دانشگاه تهران

 ).Cucumis sativus L(و خیار) .Zea mays L(بررسی اثر کشت مخلوط ذرت. 1385  م،و جوکارح الف، غدیري  قنبري
  .199 تا 193هاي حهفص .73دگی در زراعت و باغبانی، جلد مجله پژوهش و سازن.  بر کنترل علفهاي هرز

مجله علوم گیاهان زراعی، . هاي هرزبررسی کشت مخلوط ذرت و کدو و اثر آن بر کنترل علف. 1385 ،قنبري الف
  .43صحفه  .1شماره

م ها در سه رقبررسی تغییرات تعداد، سطح برگ و وزن خشک بوته. 1388  س ج،زادهمشایخی ك و موسوي
  .68تا   57هاي حهفص .23 جلد،مجله علوم باغبانی). .Cucumis sativus L(خیار

 .انتشارات دانشگاه تهران. زراعت مخلوط. 1373،مظاهري د
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