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 چکیده

در شهرستان روانسر از توابع کرمانشاه  1392-1393در سال زراعی  ،عملکرد خیارای رشد و هشاخص کشت توأم ذرت شیرین و بامیه بر تأثیر

خیار(، کشت درصد  1۰۰تیمارها شامل: کشت خالص خیار ) .مورد آزمایش قرار گرفتتکرار  سههای کامل تصادفی با طرح بلوک در قالب

ذرت( و کشت توأم  درصد 75خیار +  درصد 25ذرت،  درصد 5۰+ خیار  درصد 5۰ ،ذرت درصد 25خیار +  درصد 75)توأم خیار و ذرت 

بامیه( بود. در میان تیمارهای  درصد 75خیار +  درصد 25بامیه،  درصد 5۰خیار +  درصد بامیه،  درصد 25خیار + درصد  75)خیار و بامیه 

کیلوگرم در هکتار( در  41344یشترین عملکرد میوه )( و ب33/44متر(، حداکثر تعداد میوه در بوته )سانتی 276مختلف، بیشترین طول ساقه )

 25شاخه در بوته( از ترکیب کشت  6درصد ذرت به دست آمد. بیشترین تعداد شاخه جانبی نیز ) 75درصد خیار +  25تیمار با ترکیب کشت 

بود، به  1بیشتر از ، توأم کشت ترکیبدر  (LER) نسبت برابری زمیندرصد بامیه ثبت شد. بر اساس نتایج بدست آمده،  75درصد خیار + 

سودمندی اقتصادی کشت  درصد ذرت، حاصل گردید.25درصد خیار +  75( در تیمار با ترکیب کشت 24/1کل ) LERنحوی که بیشترین 

یمار با های مختلف کشت قرار گرفت، به نحوی که بیشترین سودمندی اقتصادی کشت توأم در تتوأم در هکتار تحت تاثیر تیمار ها با ترکیب

درصد خیار  25بدست آمد. کمترین سودمندی اقتصادی کشت توأم در تیمار با ترکیب کشت  درصد ذرت 75درصد خیار +  25کشت  ترکیب

 که از کشت خالص نیز کمتر بود. ،درصد بامیه بدست آمد 75+ 

 

 .کشت توأم، نسبت برابری زمین سودمندی اقتصادی، کشت خالص، هاي کلیدي: واژه
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ABSTRACT 
To investigate the effect of intercropping corn/cucumber and okra/cucumber on growth indices and yield of cucumber, an 
experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications, during 2013-2014 cropping year, 
in Ravansar region in Kermanshah province. Treatments included: intercropping corn/cucumber (cucumber %100, 
cucumber %25 + corn %75, cucumber %50 + corn %50, cucumber %75 + corn %25) and okra/cucumber (cucumber %100, 
cucumber%25 + okra %75, cucumber %50 + okra %50, cucumber %75 + okra %25). Among the different treatments, 
cucumber %25 + corn %75 treatment had the highest plant length (276 cm), maximum number of fruit per plant (44.33) and 
the highest fruit yield (41344 kg/ha). Maximum number of lateral stem (6 per plant) was obtained from cucumber %25 + 
okra %75 treatment. Results indicated that land equivalent ratio (LER) was greater than 1.0, when both intercropping 
corn/cucumber and okra/cucumber crops were planted. The LER of corn/cucumber intercropping was 1.24, when cucumber 
%75 + corn %25 was planted. Economic efficiency of intercropping was affected by different intercropping combinations. 
The highest economic efficiency was obtained from cucumber %25 + corn %75 treatment. Moreover, in the cucumber %25 
+ okra %75 combination, economic efficiency was significantly less than cucumber pure crop. 
 
Keywords: Economic efficiency, intercropping, land equivalent ratio, monocropping.  
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 مقدمه

کند به عنوان یک کشت توأم که از طبیعت تقلید می

 شودراهکار کلیدی در کشاورزی پایدار محسوب می

(Jackson et al., 2007; Scherr & McNeely, 2008 .)

تنوع زیستی در مزرعه، اگر به درستی در زمان و مکان 

تواند به حفظ حاصلخیزی خاک، استفاده شود، می

ها و مقابل آفات و بیماری تنظیم حفاظت طبیعی در

 & Thrupp, 2002) Scherr وری پایدار منجر شودبهره

McNeely, 2008;) . در حقیقت افزایش عملکرد

مهمترین مزیت کشت مخلوط نسبت به تک کشتی 

است. در کشت مخلوط هنگامی حداکثر عملکرد 

آید که گیاهان تشکیل دهنده مخلوط از بدست می

اده از منابع طبیعی با یکدیگر نظر نحوه و میزان استف

متفاوت باشند. این گونه گیاهان با خصوصیات  کامالَ

مورفولوژیکی متفاوت چنانچه در مجاورت یکدیگر 

کشت شوند، قادر خواهند بود که از عوامل محیطی 

استفاده بهینه نمایند و در نتیجه عملکرد کل در واحد 

 ;Agegnehu et al., 2008) یابدمیسطح افزایش 

Carrubba et al., 2008; Launay et al., 2009;. 

Mucheru-Muna et al., 2010) . کشت مخلوط از

تر است زیرا استفاده مناسب از با صرفه یلحاظ اقتصاد

ورزی، استفاده از مواد جویی در خاکفضا، صرفه کل

تواند به می استفاده نشدهی مغذی و رطوبت در فضا

در مقایسه با  را حصولوری مطور قابل توجهی بهره

 & Yildirim) کشت تک محصولی افزایش دهد

Guvenc, 2005) هم . کشت چند گونه گیاهی در کنار

و شده تک کشتی سیستم حذف صفات منفی باعث 

تولید تنوع زیستی و  حفظ محیط زیست، برای

مفید است کشاورزی ارگانیک محصوالت 

(Blazewicz-Wozniak & Wach, 2011).  در کشت

بیشتر از وری از زمین وری منابع و بهرهبهره خلوطم

 نسبت برابری ارزشسیستم تک کشتی است، بنابراین 

نیز بیشتر  (Land Equivalent Ratio = LER) زمین

 & Guvenc & Yildirim, 2006; Karlidag) است

Yildirim, 2007, 2008)اگر . LER  یک  ازکل بیشتر

در  ایگونهبین  دهنده حضور تداخل مثبتنشانباشد 

دهنده مزیت این نوع است که نشانمخلوط کشت 

در حالت برتری کشت ولی  ،باشدسیستم کشت می

 ,.Dariush et al) باشد یک می کمتر از LERخالص 

 دلیل سیستمبه ( .Cucumis sativus L) خیار .(2006

های محیطی بویژه به تنش خاص خود مرفولوژیکی

و از جمله عوامل  بسیار حساس بوده تنش خشکی

باشد که از طرق مختلف باد میبرای خیار  زاتنش

تواند باعث کاهش مقاومت و عملکرد آن گردد. با  می

های هوایی رونده و اندامتوجه به اینکه خیار دارای 

چنانچه  ،باشدمی سطحی هایاما ریشهسطح برگ زیاد 

در معرض باد قرار گیرد باعث افزایش بیش از حد 

آن شده و در  سارهاز سطح برگ و شاخ تعرق و تبخیر

ی آن توان جبران مقدار رطوبت از دست نتیجه ریشه

شده رشد و نمو آن  در لذا باعث اختالل ،رفته را ندارد

 ,Payvast) شود و در نتیجه باعث کاهش عملکرد می

بلند پادر بسیاری موارد نوارهایی از یک گیاه . (2008

ا به عنوان بادشکن در ر (.Zea mays L)ذرت مانند 

     کشت مانند خیار حساس به باد انمخلوط با گیاه

یک گیاه پابلند و یا  .(Stoohyan, 1991) کنندمی

در به عنوان محافظ گیاهان دیگر  تواندمیپرپشت 

در کشت  .(Ahmadi, 1990) عمل کندباد و سرما برابر 

ایجاد شده عالوه  خنکمحیط  ،با ذرت خیار مخلوط

افزایش تشکیل گل ماده بیشتر  که منجر بهبراین

را  گرده افشانی و تشکیل میوه ردد، مدت زمانگ می

. (Makinde & Bello, 2009) دهد می افزایش نیز

و رشد  یابد میدوره گلدهی و باردهی افزایش همچنین 

فتوسنتزی مواد طوالنی مدت رویشی احتماال افزایش 

. عالوه بر ندکرا فراهم می برای تشکیل و رشد میوه

این، مزایای زیست محیطی مناسب در کشت مخلوط 

خیار با ذرت در رابطه با تغییر محیط خاک و کنترل 

به  تابشطوریکه کاهش های هرز وجود دارد. علف

 از طریقآب  اتالف ،در طول روزخیار و سطح خاک 

این شرایط رساند، میبه حداقل  و تعرق را تبخیر

شد و تشکیل میوه در مطلوب ر نیز زیست محیطی

نتایج کشت توأم ذرت و سویا نشان داد  باشد.میخیار 

که در مقایسه با کشت خالص، کشت ذرت با سویا 

ی گیر اندازهسودمندتر است، زیرا برای تمام صفات 

های باالتر از یک بود و کاربرد نهاده LREمقادیر  ،شده

تکمیلی مانند تلقیح ریزوبیوم و کودهای فسفر و 

ها را نسبت به تیمار LREی دار معنییم بطور پتاس
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شود کشاورزان ذرت شاهد افزایش دادند. لذا توصیه می

های ارائه شده در را بهمراه سویا کشت نموده و توصیه

های تکمیلی را رابطه با فاصله کشت و استفاده از نهاده

  (Nyoki et al, 2017) رعایت نمایند

 (2019) Asadi-Sanam et al.  بررسی عملکرد در

های فیتوشیمیایی گل  ماده خشک و ویژگی

ساله در کشت مخلوط سرخارگل با   های دو  سرخارگل

گزارش های مختلف کشت تابستانه،  لوبیا سبز و تاریخ

ها در تابستان  که کشت زودهنگام سرخارگلنمودند 

تیر( موجب افزایش ماده خشک، مشتقات اسید  10)

گردید. ونوئید کل گل کافئیک و محتوای فنل و فال

در میان الگوهای کشت مخلوط نیز، کشت دو  هچنین

در میان سرخارگل و لوبیا سبز، موجب افزایش ماده 

که بیشترین مقدار اسید  خشک گل شد. در حالی

ترتیب با  شیکوریک، اسید کلروژنیک و اکیناکوزید به

گرم بر گرم ماده خشک در  میلی 3/2و  4/2، 3/29

لذا پیشنهاد  دست آمد. ها به رگلکشت خالص سرخا

هدف از کشت این گیاه افزایش  صورتیدر نمودند 

کشتی و اگر  تولید مشتقات اسید کافئیک باشد، تک

هدف، بهبود تولید ماده خشک باشد، کشت مخلوط 

  .شود مزیت محسوب می

(2019) Hasanvand et al.  سیستم با استفاده

صورت  به  را یآزمایش ،کشت مخلوط از نوع جایگزینی

 تکرار بر روی 4های کامل تصادفی در طرح بلوک

 رقم) ایدانه رقم پگاه( و ذرت)ای سورگوم علوفه

ksc600فاکتور تیمارهای جایگزینی ( اجرا نمودند .

   % سورگوم، 25% ذرت+ 75کشت خالص ذرت،  :شامل

ذرت  %25 % سورگوم +75سورگوم، %50 ذرت + % 50

. نتایج نشان داد که ترکیب بودو کشت خالص سورگوم 

+ سورگوم %75کشتی سورگوم،  کاشت تیمارهای تک

%ذرت به ترتیب با 50سورگوم+  %50ذرت و % 25

تن در هکتار بیشترین مقدار  45و  60، 61 عملکرد

علوفه را برای سورگوم تولید کردند، و در گیاه ذرت بو 

 %25 ذرت+ %75کشتی ذرت، تیمار  دادنی تیمار تک

سورگوم به ترتیب  %50ذرت+  %50و تیمار سورگوم 

تن در هکتار بیشترین  4/8و  6/8، 7/8با عملکرد 

 ند.عملکرد دانه را دارا بود
Naderi et al.  (2010 با بررسی اثرمتقابل کشت )

مخلوط خیار و بامیه گزارش کردند که کشت مخلوط 

داری صفات رویشی، عملکرد میوه و غلظت بطور معنی

، فسفر، کلسیم را در خیار افزایش و عناصر پتاسیم

غلظت نیتروژن را کاهش داده است. در رابطه با بامیه 

نیز کشت مخلوط افزایش علظت فسفر و نیتروژن، 

سطح برگ بوته، وزن تر بوته و کاهش غلظت کلسیم  

 Ofosu-Animرا نسبت به کشت خالص سبب گردید. 

& Limbani (2007 گزارش کردند که کشت مخلوط )

میه با خیار باعث افزایش ارتفاع و عملکرد بامیه، با

افزایش تعداد میوه و عملکرد خیار شده است. آنها 

بهترین الگوی کشت مخلوط بامیه با خیار را الگوی 

کشت یک ردیف بامیه با یک ردیف خیار با نسبت 

و الگوی کشت دو ردیف بامیه با یک  4/2برابری زمین 

عنوان نمودند.  2/2ین ردیف خیار با نسبت برابری زم

John & Mini (2005 در کشت مخلوط بامیه با خیار )

به  LERو بامیه با لوبیا چشم بلبلی با به دست آوردن 

سودمندی کشت مخلوط این دو  ،24/2و  69/2ترتیب 

هدف از اجرای این تحقیق  گیاه را ثابت کردند. لذا

 بررسی اثر باد شکنی دو گیاه ذرت شیرین و بامیه بر

سیستم  عملکرد خیار درهای رشد و شاخصروی 

 در مقایسه با کشت خالص خیار بوده است. کشت توأم

 

 هامواد و روش

به منظور بررسی اثر باد شکنی دو گیاه ذرت شیرین و 

 عملکرد خیار درهای رشد و شاخصروی  بامیه بر

سیستم کشت توأم به صورت نواری آزمایشی به مدت 

در یک قطعه زمین  1392یکسال زراعی در سال 

شهرستان روانسر از روستای تپه لری  مزروعی واقع در

های کامل طرح بلوک و در قالب توابع استان کرمانشاه

ارتفاع محل آزمایش از  تکرار انجام گرفت. 3تصادفی با 

 38درجه و  46متر، طول جغرافیایی 1406سطح دریا 

یانگین دقیقه و م 44درجه و  34دقیقه، عرض جغرافیایی 

درجه حرارت و میانگین بارندگی در منطقه بر اساس آمار 

گراد و درجه سانتی15بلند مدت هواشناسی، به ترتیب 

متر است. پارامترهای هواشناسی گزارش میلی 5/484

شده توسط ایستگاه هواشناسی روانسر برای محل انجام 

منعکس  1در جدول  1392آزمایش در سال زراعی 

ارهای آزمایش شامل، کشت خالص گردیده است. تیم
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% خیار(، کشت توأم خیار و ذرت شیرین 100خیار )

% 25% ذرت؛ 50خیار+  %50% ذرت؛25% خیار+ 75)

% خیار+ 75)% ذرت( و کشت توأم خیار و بامیه 75خیار+ 

% 75% خیار + 25% بامیه؛ 50% خیار+ 50% بامیه؛ 25

 بامیه( در نظر گرفته شد. در این تحقیق خیار رقم

HM*1474،  بامیه رقمEarly ball Hybrid-f1-611 

 704بعنوان یک رقم پابلند و ذرت رقم سینگل کراس 

(Single Cross 704) .استفاده گردید 

 در اواخر تابستان ،به منظور اجرای این آزمایش

 ،( قطعه زمینی انتخاب گردید1391سال قبل از کشت )

ابتدا  شد. نسبت به آماده سازی زمین اقدام پس از آن 

های هرز، زمین مورد نظر در فصل پاییز بعد از رشد علف

شخم عمیق زده شد. در اوایل بهار پس از عملیات 

ها و هموار نمودن زمین شخم، جهت خرد کردن کلوخه

از دیسک استفاده گردید. در مرحله بعد برای کشت 

متر و فواصل بوته بر 5/1ها به فواصل خیار عرض پشته

بطوری که ابعاد  ،متر انتخاب شدسانتی 60روی ردیف 

متر مربع در نظر گرفته شد.  3×12های آزمایشی کرت

متر و فواصل بوته  سانتی 75ها برای بامیه عرض پشته

متر و برای ذرت نیز عرض سانتی 25در روی ردیف 

 20ها از هم متر و فواصل بوته سانتی 75ها پشته

اردیبهشت  20یخ در تار متر در نظر گرفته شد.سانتی

ی و بصورت هیرم دستبرای هر سه محصول کشت ماه 

گرفت، به طوریکه در هر نقطه سه بذر با هم  انجامکاری 

کشت و بعد از سبز شدن عملیات تنک کاری صورت 

بر اساس آزمون خاک از کودهای ماکرو و میکرو  گرفت.

برای خیار از قارچکش بنومیل قبل از  شد.استفاده 

های هرز در کشت توأم مبارز ه با علف گلدهی و جهت

کش خیار و بامیه از وجین دستی و در ذرت از علف

 جهت مبارزه با D-4-2کروز )باریک برگ کش( و 
 

 

های هرز پهن برگ استفاده گردید. از سموم حشره  علف

کش از جمله استامی پراید و کنفیدور برای مبارزه با 

س روش معمول حشرات استفاده گردید. آبیاری بر اسا

روز یک بار صورت گرفت. در کشت توأم  5منطقه هر 

خیار و بامیه هر دو روز یکبار و در ذرت بطور یکجا 

 مورد صفات اریخی براعملیات برداشت انجام شد. 

، تعداد یاصل ساقه تعداد نیانگیم شاملی ریگ اندازه

 وه،یم قطر ،طول میوه بوته، طول نیانگیمساقه فرعی، 

 بوته درمیوه  عملکرد ،وهیمتک  وزندر بوته،  تعداد میوه

 ارزیابی برای اندازه گیری شد. هکتار درمیوه  عملکردو 

 با زراعت آن مقایسه و مخلوط زراعت سودمندی

 توسط زمین که برابری نسبت شاخص از کشتی، تک

Mead & Willey (1980) است، استفاده شد. ارائه شده 

𝐿𝐸𝑅 =∑ 1
𝑚

𝑛=1

𝑦𝑖
𝑦𝑖𝑖

 

 

yiمحصول یک گیاه در شرایط کشت توأم : 

yiiحداکثر محصول همان گیاه در شرایط کشت خالص : 

مورد تجزیه آماری  SAS9.3ر افزا وسیله نرم نتایج به

چند  ها به روش آزمونقرار گرفت و مقایسه میانگین

 5در سطح احتمال آماری  (Duncan) ای دانکندامنه

 انجام شد.  درصد 

 

 و بحث نتایج
 طول بوته خیار 

( اثرات تیمارهای 2بر طبق نتایج تجزیه واریانس )جدول 

کشت توأم خیار با ذرت و خیار با بامیه بر صفت طول 

دار شد. مقایسه میانگین درصد معنی 5بوته در سطح 

( نشان داد که طول بوته خیار تحت تأثیر 3)جدول

یان داری در م قرار گرفت و اختالف معنی کاشت ترکیب

 تیمارها برای صفت طول ساقه مشاهده شد.

 
 .1392. پارامترهای هواشناسی محل انجام آزمایش گزارش شده توسط ایستگاه هواشناسی روانسر در سال 1جدول 

Table 1. Meteorological parameters of the experiment site reported by Ravansar Meteorological Station in 2013. 
2013 year Rainfall(mm) Evaporation(mm/month) Medium humidity(%) Wind direction and speed(m/s) Medium temperature (°C) 

April 31.6 95.6 48 13010 12.8 

May 63.7 142.2 58 32010 14.9 

June 0.00 286 33 31011 22.6 

July 0.00 400.6 19 28011 28.9 

August 0.00 383.7 19 31011 26.6 

September 0.00 316.2 19 30010 24.9 

October 0.00 225.2 27 36011 18.2 
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نتایج نشان داد که کشت توأم موجب افزایش طول 

بوته در خیار شده به نحوی که بیشترین طول ساقه 

 75خیار +  درصد 25متر( در تیمار سانتی 276)

 خط 12خط خیار با  2کشت مخلوط ذرت ) درصد

کشت ذرت( ثبت شد. کمترین  طول ساقه در تیمار  

متر( به دست آمد. طول سانتی 147) خالص خیار

ساقه در سایر تیمارهای کشت توأم نیز نسبت به شاهد 

برتری داشت. این نتیجه مؤید این است که کشت توأم 

باشد. ذرت و بامیه بر روی این صفت در خیار مؤثر می

ذرت مانند در بسیاری موارد نوارهایی از یک گیاه بلند 

را به عنوان بادشکن در مخلوط با گیاه حساس به باد 

با توجه به  (Stohian, 1992کنند )می شتهمانند خیار ک

های کشت هر یک از باد خیز بودن منطقه، افزایش ردیف

این دو محصول )ذرت و بامیه( در مهار باد، بهتر عمل 

کرده و از جابجایی بوته خیار که منجر به تنش در آن 

صفت کنند.  ی جلوگیری میدار معنیگردد، بطور می

است که تحت تأثیر  طول بوته از جمله صفات مهمی

یابد و کاهش این صفت نیز وزش باد به شدت کاهش می

به سهم خود کاهش عملکرد خیار در بوته را سبب خواهد 

 .(Baghdadi et al., 1999) شد

 
 تعداد ساقه در بوته خیار

دهد که تأثیر ( نشان می2نتایج تجزیه واریانس )جدول

روی تعداد کشت توأم خیار با ذرت و خیار با بامیه بر 

 دار معنیدرصد  5شاخه فرعی خیار در سطح احتمال 

تیمارها مشخص نمود که  مقایسه میانگین شده است.

داری بر روی تعداد شاخه فرعی کشت مخلوط اثر معنی

خیار داشت، به طوری که کشت توأم خیار با هر دو 

محصول ذرت و بامیه نسبت به کشت خالص خیار 

از نظر تعداد شاخه فرعی در ی دار معنی)شاهد( برتری 

بوته داشتند. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد 

 25که  بیشترین تعداد شاخه فرعی در تیمار با ترکیب 

درصد بامیه، شمارش گردید و پس از  75درصد خیار + 

درصد ذرت نسبت به  75درصد خیار +  25آن ترکیب 

این صفت داشت. بر روی  را سایر تیمارها بیشترین تأثیر

های کشتی که درصد ذرت یا بامیه نسبت به در ترکیب

خیار کاهش یافت اثر این تیمار ها بر روی تعداد شاخه 

فرعی نیز کاهش نشان داد حتی در تیمار با ترکیب کشت 

درصد ذرت نسبت به کشت  25درصد خیار +  75

خالص، تعداد شاخه فرعی در خیار کمتر بود. این نتیجه 

باشد و ممکن کاهش اثر بادشکنی این تیمار میبیانگر 

است با توجه به رقابت ذرت با خیار موجب کاهش جزیی 

تعداد شاخه فرعی خیار نسبت به شاهد شده باشد 

الگوی  دار معنی(. در آزمایشات دیگری تأثیر 3)جدول

های فرعی خیار در تعداد شاخه کشت بر روی صفت

که نتایج آن با کشت توأم با بامیه گزارش شده است 

 Naderi etنتایج تحقیق حاضر هماهنگی و انطباق دارد )

al., 2010.) 

 

 تعداد میوه خیار در بوته 

از نظر تعداد میوه در بوته خیار تجزیه واریانس نشان داد 

تأثیر کشت توأم خیار با ذرت و خیار با بامیه در سطح 

 نتایج مقایسه (.2است )جدول  دار معنیدرصد  1احتمال 

وه در بوته نشان داد که تعداد می 3جدول در میانگین 

های مختلف کشت قرار ها با ترکیبخیار تحت تاثیر تیمار

گرفته است. این صفت یکی از اجزاء مهم برای افزایش 

باشد. نتایج به دست آمده از این  عملکرد در خیار می

بررسی نشان داد که  بیشترین تعداد میوه در بوته خیار 

درصد ذرت  75درصد خیار+  25 ر با ترکیبدر تیما

درصد  25میوه(، بدست آمد و پس از آن ترکیب  33/44)

میوه( نسبت به سایر   33/41درصد بامیه ) 75خیار + 

تیمار ها بیشترین تأثیر را بر روی این صفت داشت. در 

های کشتی که درصد ذرت یا بامیه نسبت به خیار ترکیب

ها بر روی تعداد میوه در بوته کاهش یافت اثر این تیمار 

خیار نیز کاهش یافت به طوری که در کشت خالص خیار 

خیار ثبت شد.  یمیوه(، کمترین تعداد میوه در بوته 20)

Ofosu-Anim & Limbani (2007 تأثیر الگوی کشت )

گزارش نمودند،  دار معنیبر تعداد میوه خیار را بسیار 

ار بیشترین تعداد طوریکه که در کشت مخلوط بامیه و خی

میوه در هر بوته خیار را در الگوی کاشت یک ردیف بامیه 

 با یک ردیف خیار در تراکم کم بدست آوردند.

 

 طول و قطر میوه خیار 

تجزیه واریانس برای صفت طول و قطر میوه خیار نشان 

داد که اثر کشت توأم خیار با ذرت و خیار با بامیه بر روی 

 (. 2ت )جدول نیس دار معنیاین صفات 
 

 



 ... اریخ عملکرد و رشد های شاخص یرو بر هیبام و نیریش ذرت یشکن باد ریتأثکرمی و همکاران:  794

 
  

 . نتایج تجزیه واریانس اثر کشت خالص خیار، کشت توأم خیار و ذرت، خیار و بامیه بر برخی صفات خیار.2جدول 

Table 2. Result of variance analysis effect of cucumber pure culture, cucumber with maize and cucumber with okra 

intercropping culture on some traits of cucumber. 
Means of squares 

df Sources of variation Diameter of 
cucumber fruit 

Cucumber fruit 
length 

Number of fruits 
plant-1 

Number of 
branches 

Cucumber stem 
length 

.38ns 0.13ns 8.37ns 1.63ns 1823.79ns 2 Replication 
0.62 ns 0.64 ns 137.04** 5.41* 6572.71* 7 Treatment 
0.38 0.32 24.56 1.43 1821.17 14 Error 
7.66 4.02 14.36 21.68 21.01 - CV (%) 

 داردرصد و نبود تفاوت معنی 5و  1دار در سطح احتمال  : به ترتیب معنی ns، * و **
**, * and ns: Significantly difference at the 1 and 5 % of probability levels and non-significantly difference, respectively. 

  
 یار و ذرت، خیار و بامیه  بر برخی صفات خیار.. مقایسه میانگین اثر کشت خالص خیار، کشت توأم خ3جدول 

Table 3. Mean comparison effect of cucumber pure culture, cucumber with maize and cucumber with okra 

intercropping culture on some traits of cucumber. 
Diameter of  

cucumber fruit (cm) 
Cucumber fruit  

length (cm) 
Number of fruits  

plant-1 
Number of cucumber  

branches 
Cucumber stem  

length (cm) Treatment 

3a 17.83a 20d 4.5 c 149c Cucumber (100) + Okra (0) 
2.67ab 17.83a 33.33bc 5.66 abc 211.33abc Cucumber (75) + Okra (25) 

2.66ab 17.25ab 37abc 5.83a 201.67abc Cucumber (50) + Okra (50) 
3a 17ab 41.3 ab 6 a 260.67ab Cucumber (25) + Okra (75) 

2.5ab 16.83ab 20.33 d 4.5c 146.33 c Cucumber (100) + Maize (0) 

2.63b 17ab 31 c 4.16 c 181.67bc Cucumber (75) + Maize (25) 

3a 17.17ab 34.3bc 4.66bc 197.7abc Cucumber (50) + Maize (50) 

3a 18b 44.33a 5.83ab 276 a Cucumber (25) + Maize (75) 

 باشد.دار میدهنده عدم تفاوت معنیدر هر ستون حروف یکسان نشان

In each column, values with same letter does not have significantly difference with each other. 
 

این صفات در تیمارها برای  نتایج مقایسه میانگین

نشان داد که صفات طول و قطر میوه نیز  3جدول 

با اند. قرار گرفته کاشت خیار کمتر تحت تأثیر ترکیب

توجه به اینکه خیار در مرحله رسیدن باغبانی برداشت 

کننده  شود و اندازه برداشت با توجه به سلیقه برداشتمی

توان قضاوت قطعی در خصوص این  متفاوت است لذا نمی

 (.(Rahami, 1995 ات ابراز نمودصف

 

 وزن تک میوه خیار 

دهد که ( نشان می4جدول نتایج جدول تجزیه واریانس )

اثرات کشت توأم خیار با ذرت و خیار با بامیه بر روی 

دار نیست. نتایج مقایسه  صفت وزن تک میوه خیار معنی

بیانگر این است که بیشترین نیز  5جدول در میانگین 

های کشت توأم ک میوه خیار در ترکیبمتوسط وزن ت

ذرت(، خیار و  درصد 75خیار +  درصد 25خیار و ذرت )

خیار  درصد 25 درصد بامیه، 50خیار +  درصد 50بامیه )

بامیه( به دست آمده است و سایر تیمارها نیز  درصد 75+ 

در  دار در یک کالس قرار گرفتند. بدون تفاوت معنی

بسیاری موارد نوارهایی از یک گیاه بلند را به عنوان 

بادشکن موقت در مخلوط با یک گیاه اصلی وارد 

کنند. مثالً ذرت به عنوان بادشکن برای گیاه حساس  می

(. Stohian, 1992) کندباد عمل میدر مقابل خیار 

Makinde & Bello
در کشت که  گزارش کردند (2009) 

ایجاد شده  خنکمحیط  ه دلیلب با ذرت خیار مخلوط

 ،در طول روزبه خیار و سطح خاک  تابشکاهش  ناشی از

است  تبخیر به حداقل رسیده از طریقدست دادن آب از 

مطلوب رشد و تشکیل  نیز این شرایط زیست محیطی که

 باشد. میمیوه در خیار 

 

 عملکرد میوه خیار  در بوته

وأم خیار با بر اساس نتایج تجزیه واریانس تأثیر کشت ت

ذرت و خیار با بامیه بر روی صفت عملکرد میوه در بوته 

 (.4دار گردید )جدول درصد معنی 1در سطح احتمال 
نشان داد که عملکرد  5نتایج مقایسه میانگین در جدول 

های مختلف کشت  میوه در بوته خیار تحت تأثیر ترکیب

مهم برای  یقرار گرفته است. این صفت یکی از اجزا

 باشد. یش عملکرد خیار در واحد سطح میافزا

بیشترین عملکرد میوه در بوته خیار در ترکیب 
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کیلو  7/4درصد ذرت ) 75درصد خیار +  25کشت 

 75درصد خیار +  25(، و ترکیب کشت در بوته گرم

(، بدست آمد.  در بوته کیلو گرم 39/4درصد بامیه )

 نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که  در

های کشتی که سطح کشت شده خیار نسبت به ترکیب

محصوالت ذرت و بامیه افزایش یافت اثر دو محصول 

بر روی تعداد میوه در بوته خیار نیز کاهش یافت و 

موجب کاهش عملکرد میوه در بوته خیار شد. به 

(، در بوته کیلو گرم 2طوری که در کشت خالص خیار )

یب کشت خیار که ذرت و بامیه در ترکیعنی وقتی

میوه در بوته خیار  عملکردحضور نداشتند، کمترین 

شود که باد به اط مینباز این نتایج استثبت شد. 

شدت از عملکرد خیار در شرایط کشت خالص 

کاهد و با کشت خیار بصورت توأم با محصوالتی  می

توان از خسارات وزش باد به مانند ذرت یا بامیه می

ه به تراکم اعمال شده در مقدار زیادی کاست و بست

توان به بیش از کشت توأم، عملکرد خیار در بوته را می

 ،این افزایش کارآمدی کشت توأم .دو برابر افزایش داد

، شودفقط به افزایش عملکرد خیار در بوته ختم نمی

بلکه بایستی افزایش کیفیت، افزایش طول دوره زایشی 

برداشت دهی و همچنین محصول اقتصادی محصول و 

ها )ذرت و بامیه( را نیز به آن اضافه شده از بادشکن

با توجه به باد خیز بودن منطقه، افزایش کرد. 

های کشت هر یک از این دو محصول در مهار  ردیف

باد، بهتر عمل کرده و از جابجایی بوته خیار که منجر 

کنند. زیرا تنش گردد، جلوگیری میبه تنش در آن می

ماده به میوه و درصد تبدیل گل بر روی نسبت گل 

ماده به میوه مؤثر است. در محصول خیار هر تغییر در 

تواند منجر به افزایش جهت افزایش اندام ماده می

باردهی شود. تئوری رایج این است که موازنه تنظیم 

های رشد گیاهی در خانواده کدوئیان اساس کننده

 ,Mojabi) فیزیولوژیکی تعیین جنسیت در آنهاست

کنترل جنسیت گیاهان تیره کدوییان بیشتر  (.1995

به صورت ژنتیکی و بسیار متنوع است ولی عوامل 

محیطی نیز در تعیین جنسیت این گیاهان مؤثر 

هستند. به طوری که روزهای کوتاه، دمای پائین و 

کند. در های ماده را تسریع میرطوبت باال تشکیل گل

های نر تشکیل گل حالی که روزهای بلند و دمای باال

کند. در واقع شرایط محیطی بر مقادیر را تحریک می

های داخلی به ویژه اکسین، اتیلن و جیبرلین هورمون

 (.Robinson, 1993گذارد )تأثیر می

 

 عملکرد میوه خیار در هکتار

دهد که اثر ( نشان می4جدول نتایج تجزیه واریانس )

بر روی  کشت توأم خیار با ذرت و خیار با بامیه

درصد  1عملکرد میوه خیار در هکتار در سطح احتمال 

 شده است. دار معنی

های  عملکرد میوه خیار در هکتار تحت تأثیر ترکیب

(. بیشترین عملکرد 5مختلف کشت قرار گرفت )جدول 

درصد خیار+  25در ترکیب کشت  در هکتار میوه خیار

(، بدست آمد. پس در هکتار تن 34/41درصد ذرت ) 75

درصد بامیه  75درصد خیار +  25از آن ترکیب کشت 

(، نسبت به سایر تیمار ها برتری در هکتار تن 27/40)

داشت. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که در 

های کشتی که سطح کشت شده خیار نسبت به ترکیب

بادشکنی  مثبت محصوالت ذرت و بامیه افزایش یافت اثر

لکرد میوه خیار در هکتار نیز دو محصول بر روی عم

کاهش یافت و موجب کاهش عملکرد میوه خیار در 

هکتار شد. به طوری که در کشت خالص خیار و در غیاب 

( کمترین عملکرد میوه در هکتار تن 23ذرت و بامیه )

 محاسن کشت توأم دارایخیار در هکتار ثبت شد. 

در حقیقت افزایش عملکرد مهمترین که  متعددی است

 یت کشت مخلوط نسبت به تک کشتی استمز

(., 2009; et alMuna, 2010;  Launay -Mucheru

., 2008et al., 2008; Carrubba et alAgegnehu  .)

در و همچنین  محققان در کشت مخلوط ذرت و خیار

گزارش کردند که کشت مخلوط خیار و بامیه  کشت توأم

داشت  تاردر هک داری بر روی عملکرد میوه خیاراثر معنی

(Saeedfar et al., 2010; Ghanbari, 2007.) 

 

 ( LERنسبت برابري زمین )

تأثیر تیمارهای کشت توأم خیار با ذرت و خیار با بامیه 

دار درصد معنی 1در سطح  نیز نسبت برابری زمینبر 

نتایج بدست آمده نشان داد که (. 4گردید )جدول 

، بامیه های توأم خیار وکشتدر نسبت برابری زمین

کشتی خیار افزایش  نسبت به تک ذرتخیار و 
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یا نسبت برابری  LER محاسبه داری داشت. معنی

زمین که معیاری برای بررسی سودمندی کشت توأم 

کاشت، ترکیبی در الگوهای که باشد نشان داد می

به  ،بیشتری داشت LER ذرت خیار و توأم کشت

با ( در تیمار  24/1کل ) LERنحوی که بیشترین 

 درصد ذرت 25درصد خیار +  75ترکیب کشت 

درصد خیار+  25بدست آمد. پس از آن ترکیب کشت 

ها برتری ، نسبت به سایر تیمار(23/1درصد ذرت ) 75

 LERم مقدار توأم ه کشت دیگر الگوهایداشت. در 

که نسبت به کشت خالص خیار که  بود 1بیشتر از 

 است، برتری داشت 1معادل  آن LER  اَطبیعت

کشت  سیستمیک ابزار مهم برای ارزیابی  (.5)جدول

 Dariush( است )LERنسبت برابری زمین ) ،مخلوط

et al., 2006محققان گزارش کردند  یای(. در مطالعه

که ترکیب نوع محصول در کشت مخلوط بر روی 

( بسیار مؤثر است به طوری LERنسبت برابری زمین )

ر مقایسه که کشت مخلوط گوجه فرنگی با بامیه د

کشت مخلوط گوجه فرنگی با بادمجان، سیب زمینی و 

 ( بیشتری داردLERذرت نسبت برابری زمین )

(Hussain, 2008دیگر محققان نیز .)  LER  بیشتر از

 ,.Mousa et al) اندرا در کشت توأم گزارش کرده 1

2007; Saeedfar et al., 2012). 

 

 سودمندي اقتصادي

که اثر  داد( نشان 4)جدول  در نتایج تجزیه واریانس

کشت توأم خیار با ذرت و خیار با بامیه بر روی پارامتر 

درصد  1سودمندی اقتصادی در سطح احتمال 

نتایج مقایسه میانگین  همچنین شده است. دار معنی

که سودمندی اقتصادی  آشکار ساخت 5در جدول 

های کشت توأم در هکتار تحت تأثیر تیمارها با ترکیب

کشت قرار گرفته است. بیشترین سودمندی مختلف 

 25اقتصادی کشت توأم در تیمار با ترکیب کشت 

میلیون ریال(،  327درصد ذرت ) 75درصد خیار + 

درصد خیار+  75بدست آمد. پس از آن ترکیب کشت 

میلیون ریال(، نسبت به سایر  292درصد ذرت ) 25

تیمارها برتری داشت. کمترین سودمندی اقتصادی 

درصد خیار +  25وأم در تیمار با ترکیب کشت کشت ت

میلیون ریال(، بدست آمد که از  196درصد بامیه ) 75

نیز کمتر بود. که با  میلیون ریال( 262) کشت خالص

 مطابقت داشت. Lawal & Rahman (2007)نتایج 

 

 .صفات خیاربرخی میه بر تجزیه واریانس اثر کشت خالص خیار، کشت توأم خیار و ذرت، خیار و بانتایج . 4جدول 
Table 4. Results of variance analysis effect of cucumber pure culture, cucumber with maize and cucumber with okra 

intercropping culture on some traits of cucumber. 
Means of squares 

df Sources of variation Economic 
efficiency LER Cucumber yield 

hectare-1 
Cucumber yield 

plant-1 
Weight of 

cucumber fruit 
1.69 ns 0.026 ns 102874 n.s 0.22ns 26.37ns 2 Replication 
5.33** 0.024* 127976.2** 6.40** 

64.36 ns 7 Treatment 
8.92 0.014 179857 0.69 32.94 14 Error 

11.41 10.62 13.16 16.86 3.19 - CV (%) 
 داردرصد و نبود تفاوت معنی 5و  1دار در سطح احتمال  : به ترتیب معنیns**، * و 

. **, * and ns: Significantly difference at the 1 and 5 % of probability levels and non-significantly difference, respectively. 

  
 .صفات خیار برخیبر  ت توأم خیار و ذرت، خیار و بامیهکش. مقایسه میانگین اثر کشت خالص خیار، 5جدول 

Table 5. Mean comparison effect of cucumber pure culture, cucumber with maize and cucumber with okra 
intercropping culture on some traits of cucumber. 

Economic 
efficiency 

LER Cucumber yield 
hectare-1(Kg) 

Cucumber yield 
plant-1(Kg) 

Weight of 
cucumber fruit (g) Treatment 

261.2 bc 1 c 26135 d 1.96 c 75.3b Cucumber (100) + Okra (0) 
265 bc 1.14 b 31230 bc 3.73 ab 77b Cucumber (75) + Okra (25) 

233.3 cd 1.12 b 34952 bc 4.18 ab 84.7 a Cucumber (50) + Okra (50) 
196.7 d 1.13 b 40267 a 4.39 a 83.7 a Cucumber (25) + Okra (75) 
259.2 bc 1 c 25923 d 2 c 79.3ab Cucumber (100) + Maize (0) 
335.5 ab 1.24 a 28815 bcd 3.19 b 80.3 ab Cucumber (75) + Maize (25) 
386.9 ab 1.18 ab 32393 bc 3.77 ab 78 ab Cucumber (50) + Maize (50) 
453.3 a 1.23 a 41344 a 4.7 a 84.7 a Cucumber (25) + Maize (75) 

 باشد.دار میدهنده عدم تفاوت معنیدر هر ستون حروف یکسان نشان

In each column, values with same letter does not have significantly difference with each other. 
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 گیري کلینتیجه

صل از این آزمایش نشان داد که عملکرد میوه نتایج حا

ی تحت تأثیر وزش دار معنیعملکرد بطور  ئخیار و اجزا

گیرند، طوریکه در مناطق بادخیز مشابه محل باد قرار می

)روانسر استان کرمانشاه( بسیاری از  انجام آزمایش حاضر

این پارامترها در حالت کشت خالص در مقایسه با 

کاهش نشان داد  درصد 50تا  تیمارهای کشت مخلوط

که به وضوح نمایانگر اثر کاهندگی وزش باد در این 

-مناطق بر عملکرد میوه خیار از لحاظ کمی و کیفی می

باشد. این در حالی است که نتایج کشت مخلوط خیار با 

بامیه و ذرت )بعنوان بادشکن( امیدوارکننده بود و به طرز 

 یر و دیگر اجزای افزایش عملکرد میوه خیادار معنی

نماید،  عملکرد را سبب گردید. نتایج این تحقیق اثبات می

کشت مخلوط خیار با گیاهانی مانند ذرت و بامیه 

راهکاری مطلوب و اقتصادی برای کاهش ضرر و زیان 

باشد، طوریکه عالوه بر از بین بردن ناشی از وزش باد می

تا  اثرات نامطلوب وزش باد، نسبت برابری زمین را نیز

با ذرت  درصد( 75در تیمار کشت مخلوط خیار ) 24/1

( افزایش داد. افزایش محصول در کشت درصد 25)

لحاظ آید که یا گیاهان از مخلوط زمانی بدست می

با هم تفاوت داشته که در نتیجه آن،  یرفولوژیکوم

فضاهای هوایی و زمینی متفاوتی را اشغال و نیازهای خود 

 اینکه کنند، یاتی تأمین میهای متفاورا از مکان

گیاهان از نظر مدت زمان رویش با یکدیگر اختالف 

شود تا گیاهان مواد سبب می این امر که باشند داشته

 نمایندهای متفاوتی تأمین مورد نیاز خود را در زمان

(Mazaheri, 1994) در این آزمایش نیز خیار با بامیه .

دوره از لحاظ مورفولوژیکی و هم لحاظ هم از  ،و ذرت

باشد. همچنین  می ایمالحظهقابل  دارای تفاوترویش 

رسد عواملی مانند اثرات بادشکنی بامیه و به نظر می

کنترل رشد  ،(Kashi, 1991) ذرت بر عملکرد خیار

های هرز و حفظ رطوبت و تعدیل دمای خاک در علف

افزایش عملکرد در کشت مخلوط بامیه و ذرت با خیار 

های بعد نتایج این آزمایش در سال ست.مؤثر بوده ا

توسط کشاورزان منطقه بطور گسترده مورد استفاده 

کشت  دار معنیقرار گرفته است که تأثیر مطلوب و 

مخلوط، موجبات رضایت و خشنودی آنان را فراهم 

 آورده است.
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