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چكيده
بهمنظور بررسی و ارزیابی سودمندي كشت مخلوط رازیانه و شنبلیله در نسبتهاي مختلف كشت مخلوط و تتکكشتتیآ آزمایشتی بتا
استفاده از رو هاي جایگزینی و افزایشی در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفی با سه تکرار در مزرية تحقیقاتی دانشکدۀ كشتاورزي
دانشگاه زنجان در سال زرايی  1391به اجرا درآمد .تیمارهاي آزمایش شامل كشت مخلوط افزایشی در سه سیح  100درصد رازیانته
33 +آ  66و  100درصد شنبلیلهپآ كشت مخلوط جایگزینی در شش سیح 1:1آ 1:2آ 2:1آ 2:2آ  1:3و 3:1پآ كشتت ختال
كشت خال

شنبلیله بودند .نتایج نشان داد كه بیشتریه يملکرد دانة شنبلیله از كشت ختال

رازیانته و

و كمتتریه آن از ستري جتایگزینی 75

درصد رازیانه  25 +درصد شنبلیله 3:1پ حاصل شد .همچنیه در رازیانه سري افزایشی  100درصتد رازیانته  33 +درصتد شتنبلیله و
سري جایگزینی  25درصد رازیانه  75 +درصد شنبلیله 1:3پ بهترتیب از بیشتریه و كمتریه يملکرد دانه برختوردار بودنتد .يملکترد
اسانس رازیانه در سري افزایشی  100درصد رازیانه  33 +درصد شنبلیله در مقایسه با كشت خال
زمیه و مجموع ارز

بیشتر بود .با تریه نسبت برابتري

نسبی از سري افزایشی  100درصد رازیانه  33 +درصد شنبلیله حاصل شد .همچنیه بیشتریه شاخ

افتزایش

یا كاهش يملکرد واقعی AYLپ و سودمندي كشت مخلوط IAپ بته ترتیتب از ستري جتایگزینی  25درصتد رازیانته  75 +درصتد
شنبلیله 1:3پ بهدست آمد .محاسبة شاخ

غالبیت چیرگیپ Aپ نشان داد كه در اكثر نستبتهتاي كشتت رازیانته غالتب و شتنبلیله

مغلوب بوده است.
كلیدواژهها :اسانسآ تکكشتیآ سودمندي كشت مخلوطآ مجموع ارز

* نویسنده مسئول

نسبیآ نسبت برابري زمیهآ نسبت كشت.

Email:sakinehsadr@gmail.com

سکینه صدری و همکاران

 .1مقدمه

استفاده از لگومهتا در كشتت مخلتوط موجتب تثبیتت
كشاورزي يالوه بر افتزایش

بیولوژیکی نیتروژن میشودآ مصرف كود نیتروژنته كتاهش

براي افزایش تولید محصو

سیح زیركشت و بهبود يملکردآ راهکتاري ماننتد افتزایش

مییابد و بر اثر آن از آلودگی محیط زیست نیتز جلتوگیري

میزان محصول در واحد سیح و زمان نیز شایان تأمل است

میشود [ .]22بنابرایه كشت مخلوط لگتومهتا بتا گیاهتان

[ .]10در همیه راستاآ یکی از مؤلفه هتاي تشتکیل دهنتده و

دیگر يالوه بر استفادۀ بهینه از زمیهآ موجتب حاصتلخیزي

مؤثر در افزایش تولید پایدارآ كشت مخلوط گیاهان زرايتی

خاک می شود .در ایه سیست كاشتآ نیتتروژن تثبیتت شتده

است .كشت مخلوط بهينوان نمونهاي از نظامهاي پایدار در

به وسیلة لگوم ها به گیاهان همتراه آنهتا منتقتل متی شتود و

كشاورزي اهدافی نظیر ایجاد تعادل اكولوژیکآ بهره برداري

می تواند به پایداري يملکرد در كشاورزي ك نهتاده كمتک

بیشتر از منابعآ افتزایش كمتی و كیفتی يملکترد و كتاهش

كند [.]17

آفا آ بیماري ها و يلف هاي هرز را دنبال می كند.

تحقیقا

خسار

محدودي در مورد ارزیابی تولید و سودمندي

كاهش وابستگی كشاورزان به آفت كش هاآ به شترط حفتظ

كشت مخلوط گیاهتان دارویتی صتور

كیفیت محصول و بازارپسندي آنآ یکتی از اهتداف اصتلی

مواردآ نتایج حاكی از سودمندي كشت مخلوط بوده استت.

كشت مخلوط در كشاورزي پایتدار استت [ .]23براستاس

از جمله در بررسی كشت مخلوط زیرۀ سبز و نخود زرايی

نتایج تحقیقا آ هنگامی كه دو گونة مختلف با ارتفاع بوتتهآ

مشاهده شد كه يملکرد دانة زیرۀ ستبز در كشتت مخلتوط

همزمان در

بیشتر شد [ .]8معیتاري كته اغلتب

پوشش گیاهی و الگوي رشد متفاو

به صور

نسبت به كشت خال

گرفتته و در اكثتر

كشت مخلوط قرار گیرندآ كمتتریه رقابتت را بتا یکتدیگر

براي ارزیابی در مؤثر بودن كشت مخلوط استفاده می شتودآ

ایجاد میكنند و ایه مويوع سبب افزایش يملکترد كشتت

نسبت برابري زمیه 3است .ایه معیتار نستبت میتزان زمتیه

مخلوط در مقایسه با كشت خال

میشود [24آ.]25

زم براي تک كشتتی هتا را در مقایسته بتا كشتت مخلتوط

امروزه يوارر جانبی و ناخواستتة مصترف داروهتاي

توصیف می كند و يبار

شیمیاییآ سبب توجه به استتفاده از گیاهتان دارویتی شتده

از نسبت سیح زمینی استت كته

زم است با كشت گیاه به صور

است [ .]11رازیانه 1از مهت تتریه و قتدیمیتتریه گیاهتان

تک كشتتیآ يملکتردي

مشابه یک هکتار كشت مخلوط بهدست آید [.]6

دارویی و متعلق به خانوادۀ چتریان است .از مواد مؤثرۀ ایه

در میالعه اي در مورد كشت مخلتوط رازیانته و شتوید

گیتتاه در داروستتازي بتتراي متتداواي ستترفهآ دلدردآ نف ت آ

ينوان شد معیار نسبت برابري زمیه تنها در نستبت كاشتت

سوءهايتتمه در كودكتتان و تحریتتک شتتیردهی در متتادران

 66درصد رازیانه  33 +درصتد شتوید بیشتتر از یتک بتود

شیرده استفاده میشود [ 2آ.]20

[ .]18در بررسی كشت مخلوط زنیان و شتنبلیله بیتان شتد

شنبلیله 2نیز گیاهی دارویی از خانوادۀ  Fabaceaeاستت

نسبت برابري زمیه بیه تیمارهاي مختلف كشت مخلوط از

كه قادر به تثبیت زیستی نیتروژن است .ایه گیاه در درمتان

نظر آماري اختالف معناداري نداشتت .بتا ایته حتال تمتام

بیماريهایی نظیر دیابتآ یبوستتآ سوءهايتمه و كتاهش

نسبت هاي كشت مخلوط زنیتان و شتنبلیله نستبت برابتري

كلسترول خون كاربرد دارد [.]37

زمیه بزرگ تر از یک داشتند كه نشان دهندۀ برتتري كشتت

1. Foeniculum vulgare Mill.
2. Trigonella foenum-graecum L.

LERپ3. Land Equivalent Ratio
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مخلوط نسبت به تک كشتی در ایه نسبت هاي كشت استت

شتتنبلیله 1:2پآ  67درصتتد رازیانتته  33 +درصتتد شتتنبلیله

[ .]11در آزمایش كشت مخلوط رازیانه با نخود ينوان شتد

2:1پآ  50درصد رازیانته  50 +درصتد شتنبلیله 2:2پآ 25

كه يملکرد دانة نخود در كشت مخلوط نستبت بته كشتت

درصد رازیانه  75 +درصد شنبلیله 1:3پآ  75درصد رازیانه

 48درصد كتاهش نشتان دادآ امتا بیشتتریه مقتدار

 25 +درصد شتنبلیله 3:1پ و  100درصتد رازیانته و 100

خال

درصد شنبلیله بودند .ب ور مورد استتفاده در ایته آزمتایش

نسبت برابري زمیه از تیمار  1:1حاصل شد [.]15

براي شنبلیله رق ‘اردستانی’ و براي رازیانه از تودۀ اصفهان

به طور كلیآ هتدف از پتهوهش حايترآ اجتراي طترح
ارزیابی يملکرد كشت مخلوط رازیانه و شنبلیله نسبت بته
كشت خال

آنها بتا استتفاده از دو رو

بتتود .يملیتتا

كاشتتت هتتر دو گیتتاه همزمتتان در اوایتتل

كشتت مخلتوط

اردیبهشت ماه در كتر هتایی بته طتول چهتار متتر انجتام

افزایشی و جایگزینی و تعییه بهتریه نسبت كشت مخلوط

گرفت .فواصل بیه ردیف  50سانتیمتتر و روي ردیتفهتا

ایه دو گونه به منظور حصول بیشتریه يملکرد و بتا تریه

براي رازیانه  20و براي شنبلیله  4سانتی متر بتود .همچنتیه

میزان نسبت برابري زمیه LERپ است.

بسته به نسبت شنبلیله در كشت مخلتوط افزایشتی فاصتلة
بوته ها روي ردیف به ترتیتب بتراي نستبت هتاي 33آ  66و

 .2مواد و روشها

 100درصد فاصلة چهارآ شش و  12سانتی متر درنظر گرفته

ایه تحقیق در مزرية تحقیقاتی دانشکدۀ كشاورزي دانشگاه

شد .دور آبیاري در دو هفتة آغتازي سته روزه و بعتد از آن

زنجان واقع در كیلومتر پنج جادۀ زنجان  -تبریز بتا طتول

هفت روزه بتود .وجتیه اولیته دو هفتته بعتد از كاشتت در

جغرافیایی  48درجته و  27دقیقتة طتول شترقی و يترر

سرتاسر واحد آزمایشی و تا انتهاي دورۀ رشد انجام گرفت.

جغرافیایی  36درجه و  41دقیقة يترر شتمالی و ارتفتاع

بتتراي تعیتتیه يملکتترد دانتتة شتتنبلیله و رازیانتته در مرحلتتة

 1620متر از سیح دریاپ در سال زرايتی1391آ اجترا شتد.

رستتیدگی فیزیولوژیتتک نمونتتهبتترداري شتتدند .نحتتوۀ

خاک زمیه محل اجراي آزمایش از نوع لومی رسی بود كته

بتود كته از ردیتف هتاي میتانی

برختتی از مشخصتتا

نمونه برداري بدیه صور

آن در جتتدول  1آورده شتتده استتت.

كر ها بعد از ح ف حاشیهها نمونهاي به مساحت دو متتر

آزمایش در قالب طرح بلوک هاي كامل تصتادفی و بتا سته

مربع برداشت و پس از جدا كردن و خشک كتردن دانتههتا

تکرار اجترا شتد .تیمارهتاي آزمتایش شتامل نستبتهتاي

به مد

 72سايت در آون  35درجة سانتی گرادآ با ترازوي

مختلف كشت مخلوط افزایشی  100درصد رازیانته 33 +آ

دقیق وزن دانه اندازه گیري شتده و يملکترد دانته محاستبه

 66و  100درصد شنبلیلهپ و جایگزینی  50درصد رازیانته

گردید.

 50 +درصد شنبلیله 1:1پآ  33درصد رازیانه  67 +درصتد
جدول  .1خصوصیات خاک محل آزمايش

مادۀ آلی
%پ
1/18

هدایت
الکتریکی

اسیدیته

dS/mپ
0/72

آهک
كل
%پ

8/28

7/2

رس

سیلت

شه

نیتروژن

فسفر

%پ

%پ

%پ

%پ

mg/kgپ

mg/kgپ

33

27

40

0/09

9/6

286
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پتاسی

منیزی

كلسی

meq/lپ

meq/lپ

1/1

2/1
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اسانس نمونه هاي رازیانه با استفاده از دستگاه كلتونجر
از  50گرم ب ر بته رو

در تکكشتی  :Zaaسه گونة  aدر تکكشتی و  Zbbسه
گونة  bدر تکكشتی است.

تقییتر بتا بختار آب استتخراج و

شاخ

اندازه گیري شتد .زمتان زم بتراي استتخراج استانس سته

رابیة  3محاسبه شد [:]16

سايت بود .سپس درصد و نیز يملکترد استانس در واحتد

3پ

سیح محاسبه شد.

 Pa 
 Pb 
IA  
  AYLa  
  AYLb
 Pa  Pb 
 Pa  Pb 
در ایه رابیهآ  :Paقیمت واحد محصول  :Pb aقیمتت

براي ارزیابی كتارایی و ستودمندي كشتت مخلتوط از
معیارهتتاي نستتبت برابتتري زمتتیه LERپآ مجمتتوع ارز
نسبیRVT 1پآ كاهش یا افزایش يملکرد واقعتیAYL 2پ

واحد محصول  :AYLa bكاهش یا افزایش يملکرد واقعی

و سودمندي كشت مخلوطIA 3پ و براي ارزیتابی رقابتت
در كشت مخلوط از شاخ

سودمندي كشت مخلوط IAپ نیز با استفاده از

هاي يتریب ازدحتام نستبی

جزء  Aو  :AYLbكاهش یا افزایش يملکرد واقعتی جتزء

4

 Bاست.

RCCپ و غالبیت چیرگیپA 5پ استفاده شد.

بتتراي محاستتبة شتتاخ

براي محاسبة نسبت برابري زمتیه از رابیتة  1استتفاده

كتتل ارز

نستتبی RVTپ از

رابیة زیر استفاده میشود:

شد:

LER   n1 Y i

) (ap  bp2
4پ
RVT  1
aM1
در ایه رابیتهآ  :aقیمتت محصتول اصتلی و  :bقیمتت

در ایه رابیهآ  Yiمقدار محصول یک گونته در واحتد

محصول ثانوي  :P1تولید گونتة اصتلی و  :P2تولیتد گونتة

سیحپ در كشت مخلتوط و  Yiiحتداكثر محصتول همتان

گونتة اول

m

1پ

ii

Y

ثانوي در مخلوط و  :M1يملکرد كشت خال
و  :M2يملکرد كشت خال

گونه در واحد سیحپ در زرايت تکكشتی [ ]9است.

aM1یا  bM2بزرگ تر باشد در مخرج كستر قترار متی گیترد

افزایش یا كاهش يملکرد واقعی AYLپ نیز طبق رابیة

[.]33

 2محاسبه شد [.]16
()۲

گونة دوم است .هر كدام از

شاخ

AYL = AYLa + AYLb

يریب نسبی تراك

يتریب ازدحتام نستبیپ

 RCCطبق رابیة  5محاسبه شد [:]3

]AYLa = [{(Yab/Zab)/(Yaa/Zaa)} - 1

5پ

]AYLb = [{Yba/Zba)/(Ybb/Zbb)} - 1

)RCCij = (Yij/Yii)/(Yji/Yjj

در ایه رابیهآ  Yiiو  :Yjjيملکردهاي تکكشتی گونة i

در ایه رابیهآ  :Zabسته گونتة  aدر كشتت مخلتوط

و  jآ  :Yijيملکرد گونة  iدر مخلوط و  :Yjiيملکرد گونتة

 :Yabيملکرد گونة  aدر مخلوط با  :Zba bسته گونتة b

 jدر مخلوط است.

در كشت مخلوط  :Ybaيملکرد گونة  bدر مخلتوط بتا a

اگر  RCC=1باشتدآ دو گونته از قابلیتت هتاي رقتابتی

 :Yaaيملکرد گونة  aدر تکكشت  :Ybbيملکرد گونتة b

یکسان برخوردارند .چنانچه  RCC >1شدآ گونتة  iاز نظتر
رقابتی و استفاده از منابع نسبت به گونتة  jبرتتر استتآ در
صورتی كه  RCC <1باشدآ گونة  jنسبت به گونة  iاز نظتر

1. Relative Value Total
2. Actual Yield Loos or gain
3. Intercropping Advantage
4. Relative crowding coefficient
5. Aggressively

رقابتی برتر است.
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براي محاسبة شاخ

 .3نتايج و بحث

غالبیت چیرگتیپ Aپ از رابیتة

 .1. 3عملكرد دانه

زیر استفاده میشود [:]29

تأثیر نسبت كاشت بر يملکرد دانة شنبلیله و رازیانه معنادار

Aij  (Wij / Wii)  (Wji / Wjj ) / 2

6پ

P≤0/01پ بود .در بیه نسبتهاي مختلف كاشت بیشتتریه

در ایه رابیهآ  :Aijغالبیت گونتة  iنستبت بته گونتة j

يملکرد دانة شنبلیله  618/24كیلوگرم در هکتارپ از كشت

 Wiiو  :Wjjيملکرد تک بوتههاي گونههاي  iو  jدر حالت
كشت خال

خال

و  Wijو  :Wjiيملکرد تک بوتتههتاي  iو j

 25درصتتد رازیانتته  75 +درصتتد شتتنبلیله 1:3پ نداشتتت

در حالت مخلوط است.
براي كاربرد ایه شتاخ
رو

به دست آمد كه تفاو

معناداري با سري جایگزینی

جدول 2پ .كمتریه يملکرد دانه نیز  201/67كیلتوگرم در

در كشتتهتاي مخلتوط بته

هکتارپ مربوط به سري جایگزینی  75درصد رازیانته 25 +

افزایشی از رابیة  7استفاده شد:

درصد شنبلیله 3:1پ بود كه در مقایسته بتا كشتت ختال

) Aij  (Yij / Yii )  (Yji / Yjj

حدود  67درصد كاهش داشت جتدول 2پ .در ارتبتاط بتا

در ایه رابیهآ  Yiiو  :Yjjيملکترد گونتههتا در واحتد

رازیانه نیز بیشتریه يملکترد دانته  1465/36كیلتوگرم در

و  Yijو  :Yjiيملکرد گونته هتا در

هکتارپ از سري افزایشی  100درصد رازیانته  33 +درصتد

7پ
سیح در كشت خال

شنبلیله بهدست آمد كته در مقایسته بتا كشتت ختال

واحد سیح در كشت مخلوط است.

در

حدود  5درصد افزایش يملکرد داشت .ستایر نستبتهتاي
كشتتت مخلتتوط در مقایستته بتتا كشتتت ختتال

رازیانتته از

يملکرد دانة پاییهتري برخوردار بودند جدول 2پ.
جدول  .2مقايسۀ میانگین عملکرد دانۀ رازيانه و شنبلیله تحت نسبتهاي مختلف كشت مخلوط و تکكشتی

يملکرد دانة شنبلیله

يملکرد دانة رازیانه

kg/hپ

kg/hپ

كشت خال

618/24a

1389/68b

افزایشی  %100رازیانه  %33 +شنبلیلهپ

268/88f

1465/36a

افزایشی  %100رازیانه  %66 +شنبلیلهپ

e

d

افزایشی  %100رازیانه  %100 +شنبلیلهپ

377/93de

1018/67ef

جایگزینی  %50 1:1رازیانه  %50 +شنبلیلهپ

426/00c

967/89f

جایگزینی  %33 1:2رازیانه  %67 +شنبلیلهپ

b

h

جایگزینی  %67 2:1رازیانه  %33 +شنبلیلهپ

f

تیمارهاي آزمایشی

361/38

10`5/60
258/63

e

1130/99

660/75

1084/90

جایگزینی  %50 2:2رازیانه  %50 +شنبلیلهپ

416/67dc

843/12g

جایگزینی  %25 1:3رازیانه  %75 +شنبلیلهپ

595/50a

521/47i

جایگزینی  %75 3:1رازیانه  %25 +شنبلیلهپ

g

201/67

c

1159/49

در هر ستونآ میانگیههاي داراي حداقل یک حرف مشترک بر مبناي آزمون دانکه در سیح  5درصد داراي تفاو
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سکینه صدری و همکاران

در سري هاي افزایشی كشت مخلوطآ شنبلیله بتهينتوان

سیب زمینیآ گلكل آ تربچه و شتنبلیله نشتان داده شتد كته

گیاه فريی به تراك میلوب رازیانه ايافه شتده و درنتیجته

رازیانه در تركیب بتا شتنبلیله بیشتتریه مقتدار يملکترد را

از فضتتا و شتترایط میلتتوب محییتتی جهتتت رشتتدونمو

تولید كرد [ .]27امتا بیشتتریه مقتدار يملکترد رازیانته در

برخوردار نبوده و در نهایت با افت يملکرد نیز مواجه شده

كشت مخلوط رازیانه با گیاهان دیگر از كشتت ختال

آن

استآ بته طتوري كته نتتایج آزمتایش مبتیه كتاهش تعتداد

حاصل شد [19آ.]34

ساقه هاي فريیآ شاخ

سیح برگ و اكثر اجزاي يملکرد

شنبلیله در سريهاي افزایشی كشت مخلوط بتود و بتالیبع

 .2. 3درصد و عملكرد اسانس دانۀ رازيانه

در چنیه شراییی يملکرد دانه نیز كاهش پیدا خواهد كترد.

يملکرد اسانس رازیانه بهطور معنتاداري P≤0/01پ تحتت

به دلیل بیشتر بودن تعداد بوتههاي شنبلیله در كشت خال

تأثیر نسبت هاي كاشت قرار گرفت و لیکه تأثیر نسبت هاي

طبیعی به نظر میرسد كته يملکترد در آن بیشتتر از كشتت

كاشت بر درصد اسانس رازیانه معنادار نبود .نتایج نشان داد

بر روي كشت مخلوط

بیشتریه يملکرد استانس  31/31كیلتوگرم در هکتتارپ از

بیشتتر از

سري افزایشی  100درصتد رازیانته  33 +درصتد شتنبلیله

مخلوط با رازیانه باشد .در تحقیقا

زنیان و شنبلیلهآ يملکرد شنبلیله در كشت خال

بهدست آمد كه نسبت به كشت خال

كشت مخلوط بود [ .]11از طرف دیگرآ افزایش نسبت هتر

هکتارپ حدود  5درصد افزایش يملکرد استانس نشتان داد.

یک از دو گیاه شنبلیله و رازیانه در كشت مخلوطآ افتزایش

كمتتتریه آن نیتتز  10/77كیلتتوگرم در هکتتتارپ از ستتري

يملکرد آن محصول را به دنبال داشتآ بهطوريكه در سري

جایگزینی  25درصتد رازیانته  75 +درصتد شتنبلیله 1:3پ

جایگزینی  25درصتد رازیانته  75 +درصتد شتنبلیله 1:3پ

حاصل شد جدول 3پ.

گیاه شنبلیله يملکرد دانة بتا تري نستبت بته شتراییی كته

يدم اختالف معنادار بیه نسبتهتاي كاشتت در متورد

نسبت آن در مخلوط پتاییه تتر بتود داشتت .يتدم تفتاو

درصد اسانس با میالعا

معنادار سري جتایگزینی  25درصتد رازیانته  75 +درصتد
شنبلیله 1:3پ با كشت خال

يملکرد اقتصادي گیاه استآ افتزایش هتر یتک از ایته دوآ

باشتد كته احتمتا ً

سبب افزایش يملکرد اسانس گیتاه متیشتود .تغییترا

بهدلیل ایجاد شرایط میلوب محییی از طرف رازیانه است.
در بیه تركیب هاي مختلف كشت مخلوط چتاي تتر
گوارآ نسبت یک بته سته چتاي تتر
يملکرد دانة گوار با كشت ختال

يملکرد اسانس مشابه تغییرا

بتا

در

يملکرد دانه بتوده استت و

سري افزایشی  100درصد رازیانه  33 +درصتد شتنبلیله و

بته گتوار از لحتاظ

كشت خال

قابتل مقایسته استت و

به يلت يملکرد دانتة بیشتتر داراي يملکترد

اسانس با تري بودند .در كشت مخلوط نعناع و شتمعدانی

اختالف ویهه اي با آن نشان نداد [ .]13در مورد رازیانته بتا

معیر بیان شد كه در نسبتهاي مختلتف كشتتآ يملکترد

برتري يملکرد در سري افزایشی  100درصد رازیانته 33 +
درصد شنبلیله نسبت به كشت خال

سایر محققان نیتز میابقتت دارد

[11آ .]32ازآنجا كه يملکرد اسانس تابع درصتد استانس و

میتواند ناشی از مزیت ایته

نسبت كشت نسبت بته كشتت ختال

 29/71كیلوگرم در

اسانس نعناع به دلیل كاهش يملکرد بیوماس در مقایسته بتا

میتوان نتیجه گرفت

كشتتت ختتال

كه با مسايد هاي صور گرفته و احتما ً منابع نیتروژنپ

كتتاهش یافتتت [ .]32در كشتتت مخلتتوط

همیشهبهار و لوبیا نیز يملکترد استانس در كشتت ختال

ایجادشده از طرف شنبلیله در ایه نستبت كاشتت يملکترد

افزایش یافت [ .]30اما در كشتت مخلتوط نعنتاع و ستویاآ

افزایش یافته است .در بررسی كشتت مخلتوط رازیانته بتا

يملکرد اسانس در مقایسه با كشت خال
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تیمارهاي آزمایشی

اسانس دانه

يملکرد اسانس

%پ

Kg/hپ

2/13

a

29/71a

افزایشی  %100رازیانه  %33 +شنبلیلهپ

2/13

a

31/31a

افزایشی  %100رازیانه  %66 +شنبلیلهپ

2/33

a

26/28abc

افزایشی  %100رازیانه  %100 +شنبلیلهپ

2/27

a

bcd

جایگزینی  %50 1:1رازیانه  %50 +شنبلیلهپ

2/27

a

21/99cd

جایگزینی  %33 1:2رازیانه  %67 +شنبلیلهپ

2/00

a

13/23ef

جایگزینی  %67 2:1رازیانه  %33 +شنبلیلهپ

a2/00

21/71cd

جایگزینی  %50 2:2رازیانه  %50 +شنبلیلهپ

a2/13

de

جایگزینی  %25 1:3رازیانه  %75 +شنبلیلهپ

a2/07

10/77f

جایگزینی  %75 3:1رازیانه  %25 +شنبلیلهپ

a2/47

28/68ab

كشت خال

رازیانه

در هر ستونآ میانگیههاي داراي حداقل یک حرف مشترک بر مبناي آزمون دانکه در سیح  5درصد داراي تفاو

23/09

17/96

معناداري نیستند.

كمتریه نسبت برابري زمیه 0/87پ در نسبت كاشتت سته

 .3. 3نسات برابری زمین ()LER

ردیف زيفران و یک ردیف مرزنجو

نسبت برابري زمیه در تمتام نستبت هتاي كشتت مخلتوط

حاصل شد [.]26

بیشتر از یک بود و لتیکه بیشتتریه نستبت برابتري زمتیه
1/49پ مربوط به سري افزایشی  100درصد رازیانته 33 +

 .4. 3افزايش يا كاهش عملکرد واقعی ()AYL

درصتتد شتتنبلیله و كمتتتریه آن 1/16پ مربتتوط بتته ستتري

بیشتریه میزان افزایش یا كاهش يملکرد واقعتی 0/79پ از

جایگزینی  75درصد رازیانه  25 +درصد شنبلیله 3:1پ بود

سري جایگزینی  25درصتد رازیانته  75 +درصتد شتنبلیله

كه بیانگر ایه است كه براي بهدست آوردن يملکرد معتادل

1:3پ و كمتریه آن -0/65پ از سري افزایشی  100درصتد

ایه نسبتهاي كاشت در سیست تک كشتی به ترتیتب  49و

رازیانه  100 +درصد شتنبلیله حاصتل شتد كته بته ترتیتب

 16درصد زمیه بیشتر مورد نیاز استت و نشتان دهنتدۀ اثتر

نشاندهندۀ افزایش و كتاهش يملکترد در كشتت مخلتوط

مفید كشت مخلوط در افتزایش بهترهوري از منتابع استت.

نسبت به تکكشتتی استت جتدول 4پ .بنتابرایهآ ارز

و

برتري يملکرد در كشت مخلوط ممکه است بر اثر تلفیقی

يالمت يملکرد واقعی رازیانه و شنبلیله بته ينتوان اجتزاي

از يوامل مختلف همچون استفادۀ بهتر از رطوبت خاکآ نور

مخلوط در سريهاي افزایشتی  100درصتد رازیانته 66 +

و يناصر غ ایی باشدآ آنها وجود اختالف در ساختار ریشهآ

درصد شنبلیله و  100درصد رازیانه  100 +درصد شتنبلیله

غ ایی گیاهان در كشت مخلوط

منفی بود كه به كتاهش مجمتوع يملکترد واقعتی مخلتوط

دادهانتد [ .]31بتا میالعتة

منجر شده است و بیانكنندۀ يدم سودمندي كشت مخلتوط

نیتز مشتاهده شتد كته

در ایه نسبت هاي كاشتت بتراي تولیتد رازیانته و شتنبلیله

توزیع كانوپی و احتیاجا

را يلت ایه كارامتدي تشتخی
كشت مخلوط زيفران و مرزنجو
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است .در واقع در نسبت هاي كشت مخلوط افزایشی مقادیر

گل خوشهاي  45 +درصد جو حاصل شتد [ .]1در تحقیتق

افزایش یا كاهش يملکترد واقعتی در تتراك هتاي

دیگري در مورد كشت مخلوط نخود و جو دوسر بتا تریه

پاییه تر بیشتر و متناسب با افزایش تراك افزایش یا كتاهش

شاخ

افزایش یا كتاهش يملکترد واقعتی از  20درصتد

يملکرد واقعی كمتر شد .در بررسی كشت مخلتوط جتو و

جودوسر  80 +درصد نخود حاصل شد .با بودن افتزایش

افتزایش یتا

یا كاهش يملکرد واقعی كل در مخلوط جودوسر و نختود

شاخ

ماشک گل خوشه ايآ كمتتریه میتزان شتاخ

نشان از بهرهوري با و ثبا

كاهش يملکرد واقعی از سري افزایشی  100درصد ماشک

تولید دارد [.]21

جدول  .4مقادير معیارهاي ارزيابی سودمندي و شاخصهاي رقابت در نسبتهاي كشت مخلوط

نسبت
تیمار

افزایشی  %100رازیانه
 %33 +شنبلیلهپ
افزایشی  %100رازیانه
 %66 +شنبلیلهپ
افزایشی  %100رازیانه
 %100 +شنبلیلهپ
جایگزینی %50 1:1
رازیانه  %50 +شنبلیلهپ
جایگزینی %33 1:2
رازیانه  %67 +شنبلیلهپ
جایگزینی %67 2:1
رازیانه  %33 +شنبلیلهپ
جایگزینی %50 2:2
رازیانه  %50 +شنبلیلهپ
جایگزینی %25 1:3
رازیانه  %75 +شنبلیلهپ
جایگزینی %75 3:1
رازیانه  %25 +شنبلیلهپ

كاهش یا افزایش يملکرد
واقعی

برابري

سودمندي
كشت مخلوط

مجموع
ارز

يریب نسبی

غالبیت

تراك

چیرگیپ

زمیه

)(AYL

)(AYL

)(AYL

LERپ

رازیانه

شنبلیله

كل

)(IA

1/49

0/05

0/32

0/37

0/11

1/11

1/40

-0/18

-0/11

-0/29

-0/17

0/89

1/40

1/34

-0/27

-0/38

-0/65

-0/29

0/81

1/21

0/12

1/39

0/39

0/39

0/78

0/39

0/78

1/02

0/002

1/30

0/44

0/24

0/67

0/39

0/58

0/58

-0/53

1/20

0/16

0/27

0/43

0/19

0/83

1/87

0/27

1/28

0/21

0/35

0/56

0/24

0/69

0/90

-0/07

1/34

0/50

0/29

0/79

0/45

0/50

0/39

-1/19

1/16

0/11

0/31

0/42

0/15

0/87

2/53

0/34

)(RVT

دوره   16شماره   4زمستان 1393
928

نسبی

RCCپ

Aپ

2/43

0/63
0/23
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 .5. 3ااخص سودمسدي كشت مخلوط ()IA
و با توجه به شاخ

با استفاده از ایه شاخ

آن 0/50پ به ترتیب در سري افزایشی  100درصد رازیانه +

افتزایش یتا

 33درصد شنبلیله و سري جایگزینی  25درصتد رازیانته +

كاهش يملکرد واقعی هر جزء مخلوط و قیمت واحتد هتر

 75درصتتد شتتنبلیله 1:3پ مشتتاهده شتتد جتتدول 4پ .در

محصتتول رازیانتته  140000و شتتنبلیله  40000ریتتالپآ

نسبتهاي كشتی كه شاخ

نسبی بتزرگتتر از

سودمندي كشت مخلوط در نسبتهاي كاشتت محاستبه و

یک شدهآ كشت مخلوط بر تک كشتی و در نسبت هایی كته

كل ارز

در جدول  4نشان داده شده است .بیشتریه میزان شتاخ

مقدار شاخ

سودمندي كشت مخلوط 0/45پ مربوط به سري جایگزینی

سیست تک كشتی بر كشت مخلوط برتري داشته و تترجیح

 25درصد رازیانه  75 +درصد شنبلیله 1:3پ بتود كته ایته

داده می شود .به نظر می رسدآ سیست كشت مخلتوط ستري

احتما ً ناشی از استفادۀ بهتر از منابع موجود نظیر نتورآ آب

افزایشی  100درصد رازیانه  33 +درصتد شتنبلیله كته در

و مواد غت ایی در ایته نستبت كشتت استت .كمتتریه آن

كل ارز

نسبی كمتر از یتک شتده استتآ

حدود  11درصد افزایش درآمد ناخال

را نسبت به كشتت

-0/29پ نیز متعلق به سري افزایشی  100درصد رازیانته +

خال

 100درصد شنبلیله بود كه احتما ً ناشتی از رقابتت بیشتتر

شنبلیله بايث ایه برتري شده است .مجموع ارز

ایه دو گیاه در ایه نسبت كاشت و اختتالف بتا ي قیمتت

كمتر از یک در ستایر نستبت هتاي كاشتت نشتان از يتدم

ایه دو گیاه است .در نسبت هاي كشت مخلوط افزایشی هر

سودمندي اقتصادي ایته نستبت هتا بتراي كشتت مخلتوط

چه بر تراك بوته در واحتد ستیح افتزوده شتدآ شتاخ

رازیانه و شنبلیله دارد كه ممکه است ناشتی از يملکترد و

سودمندي كشت مخلوط كاهش یافتت .در بررستی كشتت

قیمت بیشتر رازیانه نسبت به شنبلیله و همچنیه با تر بودن

دارا بود بهدلیل مسايد

و منابع ایجادشده از طرف
نستبی

مخلوط جو و ماشک گل خوشهاي كمتریه میتزان شتاخ

يملکرد رازیانه در كشت خال

سودمندي كشت مخلتوط از ستري افزایشتی  100درصتد

باشد .در بررسی كشت مخلوط لوبیا و شتبدر نستبت 100

ماشک گلخوشهاي  45 +درصتد جتو بتهدستت آمتد [.]1

درصد لوبیا  40 +درصد شبدر مناستب تتریه تیمتار بتراي

هتاي كشتت مخلتوط پنبته بتا

تولید اقتصادي دانة لوبیا شناخته شد [ .]5در بررسی كشتت

لوبیاي چش بلبلی و سورگوم بیان داشتند كه مقادیر منفتی

نستبی

محققان در ارزیابی شاخ
شاخ

مخلوط ذر

نسبت به كشتت مخلتوط

و بامیه نیتز محققتان شتاخ

ارز

سودمندي كل نشان دهندۀ يدم ستودمندي كشتت

كمتر از یک 0/99پ به دست آوردند .بنابرایهآ كشاورزان در

را بته

و بامیته  99درصتد درآمتد حاصتل از

مخلوط بود .آنها يلتت مقتادیر منفتی ایته شتاخ

كشت مخلوط ذر

اختالف با ي قیمت اجزاي كشتت مخلتوط نستبت دادنتد
[ .]12تفاو

در مقادیر شاخ

تکكشتی ذر

و بامیه را بهدست خواهند آورد [.]14

سودمندي كشت مخلتوط

به غالبیت رازیانه و افتزایش سته آن در مخلتوطآ يوامتل
مورفولوژیکیآ فیزیولوژیکی و نیازهاي متفاو

 .7. 3ضري

نسبك تراكم ()RCC

نتایج نشان داد كه بیشتتریه يتریب نستبی تتراك

غت ایی دو

2/53پ

مربوط به سري جایگزینی  75درصد رازیانته  25 +درصتد

گیاه مربوط است.

شنبلیله 3:1پ بود كه با سري افزایشی  100درصد رازیانه +
 .6. 3ااخص ارزش نسبك ()RVT
بیشتریه میزان شاخ

كل ارز

 33درصد شنبلیله اختالف معنتادار نداشتت و كمتتریه آن
0/39پ از سري جایگزینی  25درصد رازیانه  75 +درصتد

نسبی 1/11پ و كمتتریه
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شنبلیله 1:3پ حاصل شد جدول 4پ .در واقتع بتا افتزایش

مسابع

تراك یک گیاه در تركیب مخلوطآ آن گیاه غالب می شود و

 .1احمدي اآ دباغ محمدي نسب عآ زهتاب سلماسی سآ

بريکس وقتی تراك آن كاهش مییابدآ مغلوب خواهد شد.

امینی ر و جانمحمدي ح 1389پ ارزیابی يملکرد و

هنگامی كه يریب نسبی تراك یک گونه بیشتر از یک شودآ

شاخ

هاي سودمندي در كشت مخلوط جو و ماشک

آن گونه داراي يملکرد بیشتري است [.]36

گلخوشهاي .دانش كشاورزي و تولید پایدار.
4 20/2پ.87-78 :

 .8. 3ااخص غالبيت (چيرگك) A
ایه شاخ

 .2امیدبیگی ر 1388پ تولید و فرآوري گیاهان دارویی.

میزان غالبیت گونة  Aرا نسبت به گونتة  Bدر

كشت مخلوط نشان می دهد .اگر مقدار ایه شتاخ

انتشارا

برابتر

 .3جمشیدي خ

صفر باشدآ نشان میدهد كه بیه دو گونه هیچ نتوع رقتابتی
وجود نداردآ به يبار

1387پ بررسی برخی صفا

اكوفیزیولوژیک ذر

دیگرآ رقابت درون گونه اي با رقابت

و لوبیا چش بلبلی در كشت

مخلوط .دانشکدۀ كشاورزي .دانشگاه تهران .تهران.

برونگونهاي برابر است .در حالتهاي دیگتر يالمتتهتاي

رسالة دكتري.

مثبت و منفی به ترتیب نشان دهندۀ غالتب و مغلتوب بتودن
گونه هاست [ .]9بیشتریه مقتدار شتاخ

آستان قدس ريويآ مشهد 438 .ت.

 .4جمشیدي خآ مظاهري دآ مجنون حسینی نآ رحیمیان

غالبیتت 0/62پ

ح و پیغمبري ع 1387پ ارزیابی يملکرد در كشت

مربوط به سري افزایشی  100درصد رازیانته  33 +درصتد
شتتنبلیله و كمتتتریه آن -1/19پ از ستتري جتتایگزینی 25

مخلوط ذر

درصتتد رازیانتته  75 +درصتتد شتتنبلیله 1:3پ حاصتتل شتتد

unguiculataپ .پهوهش و سازندگی در زرايت و
باغبانی80 .پ.118-110 :

جدول 4پ .از ایه رو در تمامی نسبت هاي كشتت مخلتوط
افزایشیآ رازیانه گیاه غالب و شنبلیله گیتاه مغلتوب استت.
وايح است كه تغییرا

ایه شاخ

مانند تغییرا

 .5جوادي هآ راستگو مآ جمشیدي خ و يظیمیمقدم م ر

يریب

1391پ استفاده از گیاه پوششی شبدر برسی

نسبی تراك است و در ستري هتاي جتایگزینی  33درصتد

) (Trifolium alexandrinumدر كنترل يلفهاي هرز

رازیانه  67 +درصد شنبلیله 1:2پآ  50درصد رازیانه 50 +

لوبیا

درصتتد شتتنبلیله 2:2پ و  25درصتتد رازیانتته  75 +درصتتد
شنبلیله 1:3پ كه شاخ

Zea maysپ و لوبیا چش بلبلی Vigna

).(Phaseolus vulgaris

بیستمیه

كنگرۀ

گیاهپزشکی ایران 7-4 .شهریور.

غالبیتت منفتی استت و در واقتع

 .6جوانشیر عآ دباغ محمدي نسب عآ حمیدي ا و قلیپور

شنبلیله بر رازیانه غالب شده استآ يملکرد شنبلیله به يلت

م 1379پ اكولوژي كشت مخلوط ترجمهپ .انتشارا

تراك بیشتر آن در ایه نسبتهاي كاشت افتزایش بیشتتري

جهاد دانشگاهی مشهد.

نسبت به رازیانه یافته است.
طبق نتایج ایه آزمایش و با درنظتر گترفته يملکترد و

 .7صدیقی دهکردي فآ همتزاده ا و نظرپور م 1390پ

قیمت زیاد رازیانه نسبت به شنبلیلهآ كشت مخلوط افزایشی

بررسی مزیت كشت مخلوط رازیانه و زنیان در سیوح

 100درصد رازیانه  33 +درصد شنبلیله به دلیتل بتا بتودن

مختلف تاری كاشت و فاصلة بیه ردیفهاي كاشت.
هفتمیه كنگرۀ يلوم باغبانی ایرانآ دانشگاه صنعتی

يملکرد دانتهآ يملکترد استانسآ نستبت برابتري زمتیه و

اصفهانآ  17-14شهریورماه.3 :

سودمندي اقتصادي داراي اهمیت است.
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