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چكيده
بهمنظور بررسی تراکم ،جمعیت و شاخص های تنوع فون حشرات و عملکرد زراعی دو گونۀ گشنی و باقال در کشت مخلو  ،آزمایشی
م رعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در م رعه ای واقع در شهرستان نقده آذربایجان غربی در سال زراعای -92
 1391اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل نسبتهای کاشت  75درصد گشنی  25 +درصد باقال 50 ،درصد گشنی  50 +درصاد بااقال،
 25درصد گشنی  75 +درصد باقال و کشت خالص باقال و گشنی بود .نتایج نشان داد که بیشترین جمعیت آفات در کشت خالص باقال
و بیشترین جمعیت شکارگرهای طبیعی در کشت مخلو با نسبت کاشت 50درصد گشنی  50 +درصد بااقال مشااهده شاد .بیشاترین
عملکرد دانه و عملکرد بیولوییک باقال از کشت خالص ،و کمترین مقادیر عملکرد دانه و بیولوییک از نسبت کاشت  75درصاد گشانی
 25 +درصد باقال حاصل شد .نتایج در مورد گیاه گشنی نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوییک از تیمار کشت خاالص
و کمترین مقادیر آن از نسبت کاشت  25درصد گشنی  75 +درصد باقال به دست آمد .درصد اسانس بین تیمارها اختالف معنادار آماری
نداشت ،اما عملکرد اسانس در کشت خالص بیشتر از سایر تیمارها بهدست آمد .بیشترین نسبت برابری زمین ( ،1/58از نسابت کاشات
 25درصد گشنی  75 +درصد باقال ،و کمترین مقدار آن ( ،1/40از نسبت کاشت  50درصد گشنی  50 +درصد باقال حاصل شد.
كلیدواژهها :اسانس ،آفات ،شاخص شانون  -وینر ،شکارگرهای طبیعی ،نسبت برابری زمین.

*

Email: valizadegan@gmail.com
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 .1مقدمه

ترکیبات جذبکننده و برخی دیگر دفعکنندۀ حشرات

کشت مخلو عبارت از کشت توأم دو یا چند گونۀ گیاهی

هستند [ .]23در بررسی اکولوییک الگوهای مختل

در زمان و مکان مشخص است [ .]11این سیستم در

مخلو ردیفی گاوزبان اروپایی 3و لوبیا 4مشخص شد که

بسیاری از نقا دنیا بهدلیل برخی از م یتهای نسبی آن

بیشترین جمعیت شکارگرهای طبیعی در کشت مخلو

کشت

نظیر اف ایش عملکرد در واحد سطح ،اف ایش می ان

نواری دو ردی

بهرهوری منابع مورد استفاده ،اف ایش کارایی مصرف آب،

جمعیت آفات در کشت خالص لوبیا بهدست آمد .همچنین،

کاهش مصرف سموم و آفتکشها ،اف ایش توانایی رقابتی

بیشترین عملکرد اقتصادی لوبیا و گاوزبان اروپایی از کشت

در کنترل عل های هرز ،کاهش عوامل بیماریزا و آفات،

خالص ،و کمترین مقدار آنها از الگوی چهار ردی

لوبیا و

بهبود حاصلخی ی خاک از طری تثبیت نیتروین حاصل از

گاوزبان ( ،4:4بهدست آمد؛ اما بیشترین نسبت برابری زمین

ج ء بقوتت ،اف ایش نسبت برابری زمین ،اف ایش بازده

( 5،LERدر الگوی کشت مخلو نواری  2:2مشاهده شد

تولید و اف ایش تنوع و ثبات زیستی در درازمدت و نی

[ .]10در بررسی کشت مخلو نخود 6و کل ا ، 7نسبتهای

برخی امتیازات دیگر کشت میشود [.]11،14،24

مختل

اصل تولید مساعدتی ضمن همراهی با اصل تولید

لوبیا  +دو ردی

گاوزبان ،و بیشترین

کاشت اثر معناداری بر عملکرد و اج ای عملکرد

دو گونه داشت و بیشترین نسبت برابری زمین ( ،1/26در

رقابتی ،وقتی مطرح است که گیاهان زراعی محیطهای

نسبت کاشت  50:50بهدست آمد [.]12

یکدیگر را در جهت مثبت تغییر میدهند که این حالت را

با توجه به تحقیقات و اطالعات محدود در زمینۀ کشت

تولید مساعدتی یا تسهیلشده مینامند .یکی از عواملی که

مخلو

گشنی و باقال ،هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی

میتواند در اصل تولید مساعدتی مطرح شود کاهش حملۀ

کشت مخلو جایگ ینی گشنی و باقال بهلحاظ ویژگیهای

آفات ،بیمارگرها و عل های هرز در کشت مخلو نسبت

زراعی و ارزیابی تنوع گونهای و انبوهی جمعیت آفات

به کشتهای خالص است [ .]24چرخۀ زندگی حشرات

گیاهان یادشده و دشمنان طبیعی این آفات بود.

در سیستم کشت مخلو تغییر مییابد و در شرایط کشت
مخلو

بهدلیل وجود گونههای همراه از جمله اف ایش

 .2مواد و روشها

جمعیت تنوع گونهای و کارایی نسبی دشمنان طبیعی،

این آزمایش با هدف اثر کشت مخلو جایگ ینی گشنی و

جمعیت آفات کاهش مییابد [ .]13از جمله دتیل تغییر

باقال بر عملکرد زراعی و ارزیابی تنوع گونهای و انبوهی

جمعیت حشرات در الگوهای کشت مخلو  ،کاهش ساکن

جمعیت آفات گیاهان یادشده و دشمنان طبیعی این آفات

شدن حشرات آفت در بستر زیستی فلور م رعه و تداخل

در م رعهای واقع در شهرستان نقده آذربایجان غربی با

در تعداد تخم و نحوۀ تخمگذاری آنهاست [ .]18در همین

طول جغرافیایی  45درجه و  29دقیقۀ شرقی و عرض

خردل 1با

جغرافیایی  36درجه و  58دقیقۀ شمالی و ارتفاع  1300متر

راستا ،کاهش جمعیت شته در کشت مخلو

رازیانه 2مشاهده شده است و ترکیبات آروماتیک رازیانه
توانست رفتار حشرات را تغییر دهد ،زیرا برخی از این

3. Borago officinalis L.
4. Phaseolus vulgaris L.
5. Land Equivalent Ratio
6. Cicer arietinum L.
7. Brassica napus L.

1. Brassica juncea L.
2. Foeniculum vulgare Mill.
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از سطح آبهای آزاد در سال زراعی  1391-92اجرا شد.

قرار دادن تلههای گودالی در خاک (بهمنظور بررسی تنوع

میانگینهای متوسط دما و بارندگی سالیانه در طی یک

حشرات بدون بال و متحرک و سایهپسند بر سطح خاک،

دورۀ دهساله بهترتیب  12/40درجۀ سانتیگراد و 323

که شامل ظروف پالستیکی یکبارمصرف بهقطر  15و

میلیمتر بود.

ارتفاع  12سانتیمتر بودند ،انجام گرفت .برای جلوگیری از
خورده شدن نمونهها توسط یکدیگر یا مورچهها ،در ک

آزمایش بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار و پنج تیمار انجام گرفت .تیمارهای آزمایشی شامل

تلهها مقداری محلول یک در ه ار حشرهکش کارباریل

جایگ ینی  75درصد گشنی +

ریخته شد .تلهها پس از نصب ،هر  10روز یک بار و تا

 25درصد باقال 50 ،درصد گشنی  50 +درصد باقال25 ،

زمان برداشت محصول بازدید شدند .حشرات بهدام افتاده

درصد گشنی  75 +درصد باقال ،کشت خالص باقال و

در تلهها پس از حذف مواد زاید و نمونههای غیرهدف،

کشت خالص گشنی بود .بذر مورد استفادۀ گشنی از تودۀ

جداسازی شدند .سپس با قید تاریخ و مشخصات تیمار

محلی نقده و بذر باقال از رقم ’برکت‘ بود.

مربو  ،نمونهها تفکیک و تعدادی از آنها در الکل 70

نسبتهای کاشت مخلو

فاصلۀ بین ردی

درصد نگهداری شده و بهمنظور شناسایی با استفاده از

 40سانتیمتر برای هر دو گونه درنظر

منابع معتبر به آزمایشگاه منتقل شدند [.]10

گرفته شد .بذور گشنی بهفاصلۀ  20و بذور باقال بهفاصلۀ 5

برای تعیین تنوع حشرات از شاخص شانون  -وینر

سانتیمتر روی ردی ها با عم  2تا  4سانتیمتر ،در تاریخ
پنجم فروردین  1392بهصورت جوی و پشته ،بهصورت

طب معادلۀ  1استفاده شد [:]17

هم مان کشت شدند .بذور باقال قبل از کاشت به باکتری

H' = -Σni/N × Ln ni/N
(،1
در این رابطه ni ،تعداد افراد گونۀ iام؛ و  Nتعداد کل

ری وبیوم لگومینوزاروم 1آغشته شد .در ضمن بهمنظور

افراد است .بیشتر بودن مقدار عددی ' ،Hنشاندهندۀ تنوع

بررسی آزمایش در شرایط کمنهاده و بیشتر نمود یافتن تأثیر

گونهای بیشتر است.

تثبیت نیتروین گیاه باقال و مطالعۀ تأثیر کشت مخلو بر

برای محاسبۀ تراکم نسبی از معادلۀ  2استفاده شد:

تنوع حشرات در زمان آمادهسازی زمین و در طول دورۀ

(،2

رشد از هیچگونه کود و سم شیمیایی در تیمارها استفاده

در زمان زرد شدن گیاه ،برای هر دو گیاه باقال و گشنی

نشد .عملیات وجین عل های هرز بهطور مرتب بهصورت

بهمنظور محاسبۀ عملکرد دانه و عملکرد بیولوییکی از

دستی و در هنگام ل وم ،و آبیاری برحسب شرایط اقلیمی

سطحی معادل  2/40متر مربع با شرایط حذف حاشیه از هر

منطقه و بهطور متوسط هفتهای یک بار بهروش آبیاری

طرف استفاده شد .برای تعیین عملکرد بیولوییکی ،پس از

جوی و پشته انجام گرفت.

جدا کردن بذور باقال و گشنی  ،نمونهها در دمای  70درجۀ

بهمنظور جمعآوری و بررسی جمعیت فون و تنوع
گونههای حشرات در تیمارهای مختل

P = ni /N × 100

سانتیگراد تا ثابت ماندن وزن خشک درون آون قرار

کشت خالص و

گرفتند و سپس همراه بذور وزن شدند.

مخلو دو گونه باقال و گشنی  ،نمونهبرداری  45روز پس

استخراج اسانس گشنی بهروش تقطیر با آب و توسط

از کاشت تا رسیدگی دانهها با استفاده از تور حشرهگیری

دستگاه کلونجر انجام گرفت .بدینمنظور 30 ،گرم نمونۀ

(برای بررسی تنوع حشرات بالدار باتی سطح خاک ،و

بذری از هر کرت وزن شده و پس از آسیاب شدن در 300

1. Rhizobium leguminozarum
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میلیلیتر آب در داخل دستگاه کلونجر بهمدت سه ساعت

در بین حشرات زیانآور ،بیشترین دامنۀ تراکم نسبی را

جوشانده شد تا اسانس آن استخراج شود .پس از تعیین

شتۀ سیاه باقال در کشت خالص باقال به خود اختصاص داد

درصد اسانس ،عملکرد اسانس براساس عملکرد دانه ×

و در بین حشرات مفید ،بیشترین دامنۀ تراکم نسبی برای

درصد اسانس محاسبه شد.

شکارگر طبیعی بالتوری سب در نسبت کاشت  50درصد
گشنی  50 +درصد باقال مشاهده شد (جدول .،1

برای ارزیابی کشت مخلو باقال و گشنی در مقایسه با

کمترین شاخص شانون – وینر حشرات از کشت

کشت خالص شاخص نسبت برابری زمین( 1براساس
عملکرد دانه ،براساس معادلۀ  3محاسبه شد [:]11
Y1 Y2

F1 C2

(،3

خالص باقال ،و بیشترین مقدار آن از نسبت کاشت 50
درصد گشنی  50 +درصد باقال بهدست آمد (شکل  .،1در

LER 

کشت مخلو  ،حضور گشنی از طری

در این رابطه Y1 ،و Y2بهترتیب عملکرد گونههای

گردهافشان و دشمنان طبیعی سبب اف ایش تنوع گونهای

باقال و گشنی در کشت مخلو ؛ و  F1و  C2نی عملکرد

حشرات شد.

گونههای باقال و گشنی در کشت خالص است.

همۀ تیمارهای کشت مخلو

تج یهوتحلیل دادهها با استفاده از نرماف ار آماری

مقایسه با کشت خالص شدند و اف ایش شکارگرهای

چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.

طبیعی نی موجب کاهش جمعیت شته و دیگر آفات شد
(جدول  .،1حضور گیاهان غیرمی بان در کشت مخلو

 .3نتایج و بحث

میتواند سبب ایجاد موانع فی یکی ،شیمیایی و رفتاری

 .1 .3تراکم نسبی و تنوع حشرات

برای تهاجم و مهاجرت آفات شود [ .]20همچنین ،کشت

براساس نتایج موجود ،هشت گونه حشره در الگوهای
مختل

در این آزمایش سبب

اف ایش جمعیت دشمنان طبیعی و کاهش جمعیت آفات در

( SPSSنسخۀ  ،16و مقایسۀ میانگینها براساس آزمون

کشت مخلو

جذب حشرات

باقال و گشنی

مخلو

مشاهده شد

جمعیت حشرات آفت میشود .این امر ،به کاهش نوسان

(جدول .،1مهمترین گونههای حشرات زیانآور شامل شتۀ

جمعیت دشمنان طبیعی در کشت مخلو

سیاه باقال ،2شتۀ جالی  ،3سوسک باقال 4و سن گندم 5بودند.

تحت تأثیر

کاهش تنوع گونههای شکارگر ،گیاه می بان و همچنین

عالوه بر آفات مذکور ،چهار گونه حشرۀ مفید در ارتبا با

ایجاد پناهگاهی برای شکار نسبت داده شده است [.]13

حشرات زیانآور جمعآوری و شناسایی شد که شامل
بالتوری سب  ،6کفشدوزک هفتنقطهای ،7زنبور پارازیتوئید

با اف ایش جمعیت دشمنان طبیعی سبب کاهش

تحقیقات دربارۀ کشت مخلو کل ا و گندم نشان داد

8

که شدت خسارت ککهای گیاهی روی گیاهچههای کل ا

و سخت بالپوش شکارگر 9بودند.

 1-20درصد کاهش داشت [ .]19در کشت مخلو گندم و
کل ا ،خسارت شتۀ سب گندم 10در کشت مخلو نسبت به

1. Land Equivalent Ratio
2. Aphis fabae
3. Aphis gossypii
4. Bruchus rufimnus
5. Eurygaster integriceps
6. Chrysoperla carnea
7. Coccinella septempunctata
8. Trichogramma sp.
9. Carabus sp.

تککشتی کاهش یافت و تراکم جمعیتی کفشدوزکها که
یکی از دشمنان طبیعی شتۀ سب گندم است ،در کشت
مخلو

اف ایش نشان داد .بررسی اکولوییک الگوهای
10 . Sitobion avenae
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مختل

دو ردی

کشت مخلو ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا نشان

داد بیشترین جمعیت شکارگرهای طبیعی در کشت مخلو

لوبیا  +دو ردی

گاوزبان ،و بیشترین جمعیت

آفات در کشت خالص لوبیا بهدست آمد.

جدول  .1تراكم نسبی گونههای حشرات در نسبتهای مختلف كشت مخلوط گشنیز و باقال
نسبتهای مختل
گونههای حشرات

نام علمی

کاشت

کشت خالص کشت خالص  25درصد باقال  50 +درصد باقال  75 +درصد باقال+
باقال

گشنی

 75درصد گشنی

 50درصد گشنی

 25درصد گشنی

Aphis fabae

49/27

-

29/49

17/57

39/54

Aphis gossypii

24/63

21/40

13/97

8/47

16/81

Bruchus rufimanus

14/10

-

7/74

4/83

10/10

سن گندم

Eurygaster integriceps

-

26/2

4/65

4/23

3/28

بالتوری سب

Chrysoperla carnea

2/24

17/79

17/82

24/19

13/54

4/11

13/14

14/73

16/98

16/71

2/97

8/51

10/2

10/91

5/88

2/57

13/14

8/51

12/73

4/19

شتۀ سیاه باقال
شتۀ جالی
سوسک باقال

کفشدوزک هفتنقطهای Coccinella septempunctata

زنبور پارازیتوئید
سخت بالپوش شکارگر

Trichogramma sp.
Carabus sp.

شکل  .1اثر نسبتهای مختلف كشت مخلوط باقال و گشنیز بر شاخص شانون جمعیت حشرات
میانگینهای دارای حروف مشترک اختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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 .2 .3عملكرد دانه و عملكرد بيولويیكی گشنيز

کشت مخلو از طری اف ایش شکارگرهای طبیعای از

کشت اثر معناداری بر

جمله کفشدوزک هفتنقطه ای موجب کاهش جمعیت شته

نتایج نشان داد که نسبتهای مختل

و سایر آفات شد [ .]10همچنین در تحقی حاضار ،کشات

عملکرد دانه و عملکرد بیولوییکی گشنی در سطح احتمال

مخلو سبب اف ایش جمعیات دشامنان طبیعای و کااهش

 1درصد داشت (جدول .،2

جمعیت آفات در مقایسه با کشت خالص شد.
جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) عملکرد كمی و كیفی گشنیز در نسبتهای مختلف كشت مخلوط باقال و گشنیز
منابع تغییرات

درجۀ آزادی

عملکرد بیولوییکی

عملکرد دانه

درصد اسانس

عملکرد اسانس

تکرار

2

193880n.s

2008/33n.s

*0/006

0/58n.s

تیمار

3

**2745907 /87

**204155/56

**0/001

**5/26

خطا

6

189737/86

19397/22

0/001

0/94

11/47

16/71

9/58

16/15

ضریب تغییرات (،%

 : ** ،* ،n.sبهترتیب نشاندهندۀ نبود اختالف معنادار ،و اختالف معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد است.

شکل .2اثر نسبتهای مختلف كشت مخلوط باقال و گشنیز بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی گشنیز
میانگینهای دارای حروف مشترک اختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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کشاات خااالص دارای بیشااترین ،و نساابت کاشاات 25

نسبت کاشت  75درصد گشنی  25 +درصد بااقال ،شارایط

درصد گشنی  75 +درصد باقال دارای کمترین عملکرد دانه

مطلوبی برای بوتههای گشنی در دستیابی به شرایط و منابع

و عملکرد بیولوییکی بودند ،ولی اختالف عملکارد داناه و

محیطی فراهم شده و با بهرهبرداری مطلوبتر از این منابع،

عملکرد بیولوییکی بین نسبت کاشت  75درصاد گشانی +

عملکرد گشنی اف ایش یافته است.

 25درصد باقال و کشت خاالص معناادار نباود (شاکل .،2
 .3 .3درصد و عملكرد اسانس

اف ایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوییکی گشنی در نسبت

کشت بر درصد اسانس غیرمعنادار

کاشت  75درصد گشنی  25 +درصد باقال را مایتاوان باه

تأثیر نسبتهای مختل

اف ایش نسبت کشت گشنی  ،رقابت کمتر بااقال باا گشانی ،

بود ،اما اختالف معناداری در عملکرد اسانس باین تیمارهاا

نیتروین تثبیتشده توسط گرههاای بااقال و اساتفادۀ بهیناۀ

وجود داشت (جدول  .،2بیشترین عملکرد اسانس از کشت

گشنی از عناصر غذایی در کشت مخلو باا بااقال نسابت

خالص و کمتارین عملکارد اساانس از نسابت کاشات 25

داد .اما کاهش نسبت کشت و فضای زیستی و رقابت بیشتر

درصد گشنی  75 +درصد بااقال حاصال شاد ،اماا از نظار

دو گونه بر سر منابع محیطی از قبیال آب ،ماواد غاذایی و

آماری اختالف معنااداری باین نسابت کاشات  75درصاد

نور در نسبت کاشت  25درصد گشنی  75 +درصاد بااقال

گشنی  25 +درصد باقال با تیماار کشات خاالص مشااهده

متعاقباً سبب کاهش عملکرد معنادار گشانی نسابت باه ساایر

نشد (شکل .،3

تیمارها شد .در بررسی کشت مخلو کنجد 1و نخود بیشترین

عملکرد اسانس برایندی عملکرد دانه و درصد اساانس

عملکرد دانه و عملکرد بیولوییک کنجد از کشات خاالص و

دانه است .بنابراین ،زیاد بودن عملکارد اساانس در کشات

کمترین مقادیر عملکرد دانه و عملکارد بیولوییاک از نسابت

خالص بهدلیل زیاد بودن عملکرد دانه در این تیمار بود .در

کاشت  25درصد کنجد  75 +درصد نخود حاصال شاد ،اماا

بررسی کشت مخلو بابونه 4و همیشه بهار 5مشاخص شاد

بین کشت خالص با نسبتهای  75درصد کنجد  25 +درصد

که بیشترین مقادار اساانس در نسابتهاای کمتار از50:50

نخود اختالف معنادار مشاهده نشد .دلیل این امر را به اف ایش
نسبت کشت کنجد نسبت دادند [ .،2در کشت مخلو مرزه

حاصل شد [ .]3با مطالعۀ کشت مخلاو ناواری و ردیفای

2

ریحان 6و لوبیا مشاهده شد که بیشاترین عملکارد اساانس

و شبدر ایرانی ،3عملکرد مرزه در کشت خاالص نسابت باه

ریحان از کشت خالص به دسات آماد ،اماا از نظار درصاد

کشت مخلو برتری داشت .در کشت مخلو  ،شبدر ایرانای

اسانس بین تیمارها اختالف معناداری مشاهده نشد [ .]8باا

به دلیل رشد سریعتر نسبت به مرزه کانوپی را زودتر و بیشاتر

بررسی کشت مخلو سویا 7و نعناع 8بر عملکرد و کیفیات

پر کرد و مرزه فرصت کمتری برای بهرهگیری از منابع داشت.

اسانس نعناع مشخص شد که عملکرد کمی و کیفای نعنااع

بنابراین عملکرد مرزه در تیمارهاای کشات مخلاو باهطاور

در کشت مخلاو بیشاتر از کشات خاالص باود [ .]21در

چشمگیری کاهش یافت [.]4

کشت مخلو مرزه با شبدر ایرانی ،9درصاد اساانس مارزه

با توجه به نتایج تحقی حاضر ،به نظر میرسد که تعداد
ردی

بین تیمار کشت خالص و تیمارهای کشت مخلو اختالف

اصلیترین موضاوع در افا ایش عملکارد در واحاد

سطح است و با توجه به تعداد ردی

بیشتر گشنی در باین

4. Matricaria chamomilla L.
5. Calendula officinalis L.
6. Ocimum basilicum L.
7. Glycine Max L.
8. Mentha piperita
9. Trifolium resupinatum

1. Sesamus indicum L.
2. Satureja hortensis L.
3. Trifolium respinatum L.
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معناداری را نشان نداد ،اما عملکرد اسانس در تیمار کشات

بیولوییکی باقال از تیمار کشت خاالص و کمتارین مقاادیر

خالص بهطور معناداری بیشتر از تیمارهای کشات مخلاو

عملکرد دانه و عملکارد بیولاوییکی از نسابت کاشات 75

بود [.]4

درصد گشنی  25 +درصد باقال به دست آمد (شکل  .،4نور
یکی از مهمترین عوامل برای فتوسنت است که تأثیر زیادی

 .4 .3عملكرد و اجزای عملكرد باقال

بر عملکارد دارد و چنانچاه گیااهی از فضاای کمتاری در

نتایج تج یۀ واریانس نشان داد که اثر نسبتهاای مختلا

کانوپی برخوردار باشد ،باید حتماً در نسبتهای بیشتری در

کشت بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوییکی باقال در ساطح

ترکیب کاشت قرار گیرد تا بتواند عملکرد بیشتری را تولیاد

احتمال  1درصد معنادار بود (جادول  .،3میاانگین دادههاا

کند [ .]6همچنین ،در این تحقی با اف ایش نسابت کاشات

نشااان ماایدهااد کااه بیشااترین عملکاارد دانااه و عملکاارد

باقال در تیمارهای کشت مخلو عملکرد آن اف ایش یافت.

شکل  .3اثر نسبتهای مختلف كشت مخلوط باقال و گشنیز بر عملکرد اسانس گشنیز
میانگینهای دارای حروف مشترک اختالف معناداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
جدول  .3نتایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی باقال در نسبتهای مختلف كشت مخلوط باقال و گشنیز

منابع تغییرات

درجۀ آزادی

عملکرد بیولوییکی

عملکرد دانه

تکرار

2

241700n.s

43626n.s

تیمار

3

**4132104/23

**932608/55

خطا

6

220737/97

49629/93

12/28

10/40

ضریب تغییرات (،%
 nsو ** :بهترتیب غیرمعنادار؛ و معنادار در سطح احتمال  1درصد.
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شکل  .4اثر نسبتهای مختلف كشت مخلوط باقال و گشنیز بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی باقال
میانگینهای دارای حروف مشترک اختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.

در کشت مخلو باقال و جو ،عملکرد بیولوییک بااقال

معناداری کاهش یافت [ .]6بناابراین ،در تاراکمهاای زیااد

به طور معناداری نسبت به کشت خالص آن کاهش مییاباد

به دلیل کسب نور و منابع محیطی ،فتوسنت کاهش می یابد و

[ .]15در کشت مخلو مرزه و شابدر ایرانای ،باا افا ایش

به دنبال آن عملکرد نهایی گیاه دچار افت می شود .در کشات
1

تراکم مارزه ،وزن خشاک تولیادی مارزه در واحاد ساطح

مخلو لوبیا و ریحان و کشت مخلو ارزن دانه ای با لوبیاا

اف ایش نشان داد [ .]4در بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد

چشم بلبلی مشاهده شد که بیشترین عملکرد لوبیاا از کشات

و کنترل عل های هرز در کشت از طرفی در نسبت کاشت

خالص به دست آمد [ .]8 ، 9در کشت مخلو مااش و ارزن

 75درصااد گشاانی  25 +درصااد باااقال بااهدلیاال رقاباات

دمروباااهی مشااخص شااد کااه عملکاارد دانااه و عملکاارد

بااینگونااهای تمااامی منااابع موجااود در اختیااار باااقال قاارار

بیولوییکی ماش در کشت خالص به طور معناداری بیشتر بود

نگرفت؛ بنابراین ،تحت این شرایط هر بوته ،بر سر منابع در

و این تیمار با سایر تیمارها اختالف معناداری داشت [.]1

دسترس (آب ،نور ،مواد غذایی و فضا ،رقابت می کناد کاه
این موضوع ممکن است یکی از علل کاهش عملکرد بااقال

 .5 .3نسبت برابری زمين ( (LER

در نسبتهای کشت  75درصد گشنی  25 +درصد بااقال و

بنااابر نتااایج موجااود( LER،براساااس عملکاارد دانااه ،در
نسبت های مختل

 50درصد گشنی  50 +درصد باقال باشد.

کشت باقال و گشنی بیشتر از یاک باود

که نشاندهندۀ برتری کشت مخلو بار کشات خاالص دو

در کشت مخلاو ذرت و بااقال در تاراکم هاای زیااد،

گونه است (جدول .،4

به دلیل نفوذ نور کمتار باه درون کاانوپی اجا ای عملکارد
بهشدت تحت تأثیر قرار گرفات و عملکارد بااقال باهطاور

1. Panicum miliaceum L.
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جدول  .4اثر نسبتهای مختلف كشت مخلوط باقال و گشنیز بر نسبت برابری زمین
نسبت برابری

نسبت برابری

نسبت برابری

زمین ج ئی گشنی

زمین ج ئی باقال

زمین کل

کاشت  75درصد گشنی  25 +درصد باقال

0/89

0/6

1/49

کاشت  50درصد گشنی  50 +درصد باقال

0/71

0/69

1/4

کاشت  25درصد گشنی  75 +درصد باقال

0/58

1

1/58

کمترین  ،1/40( LERاز نسبت کاشت  50درصد گشانی +

گونه داشت [ .]8بیشترین نسابت براباری زماین ( ،1/42از

نسبتهای مختل

کاشت

1

 50درصااد باااقال و بیشااترین مقاادار آن ( ،1/58از نساابت

نسبت کشت  75درصد ذرت  25 +درصد ماش باه دسات

کاشت  25درصد گشنی  75 +درصد باقال حاصل شاد کاه

آمد [ .]5کشت مخلاو ارزن دمروبااهی باا مااش [ ،]1در
2

نشان دهندۀ  58درصد اف ایش سودمندی زراعی نسابت باه

کشت مخلو ذرت با باقال [ ]6و زیارۀ ساب باا شانبلیله

کشت خالص دو گونه است .کشت مخلو زمانی سودمند

مقاادار LERدر همااۀ تیمارهااای مخلااو بیشااتر از یااک

است که عملکرد دانۀ مخلو  ،بیشاتر از حاداکثر محصاول

گ ارش شد که نشاندهندۀ برتری کشت مخلو در مقایسه

تککشتی باشد .اضافه عملکرد بهدستآمده را میتاوان باه

با کشت خالص است [.]7

استفادۀ بهتر از منابع موجاود توساط دو گیااه و اختالفاات

 .4نتيجهگيری
نتایج آزمایش حاضر نشان داد که باقال محصاولی ساازگار

مورفولوییکی و فی یولوییکی بین آنها و کمتر باودن علا
هرز در سیساتم کشات مخلاو نسابت داد [ .]1همچناین

با گشنی در کشت مخلو است ،زیرا عملکرد هر دو گونه

احتماتً زیاد بودن  LERاز یک طرف مرباو باه تثبیات و

در نسبت کاشت  75باه  25باا کشات خالصشاان تفااوت

جذب نیتروین در کشت مخلو است [.]16

معناداری را نشان نداد .همچنین ،کشات مخلاو از طریا

وقتی دو گونه در مجاورت هم رشد مایکنناد ،هار دو

اف ایش فون حشرات شکارگرهای طبیعی از جمله بالتوری

گونه برای جذب عناصر غذایی در رقابت خواهند بود .اگر

سب و کفشدوزک هفتنقطهای سبب کاهش جمعیت آفات

یکی از گونهها دارای منبع دیگری نظیار گارههاای تثبیات

شد .می ان  LERدر تمام تیمارهای مخلو گشانی و بااقال

نیتروین باشد ،در این صورت ،فشار رقابتی کاهش مییابد،

ب رگ تر از یک بود که نشان دهندۀ برتری کشت مخلو در

زیرا گونۀ لگوم در جذب نیتروین موجود در خاک با گوناۀ

مقایسه با کشات خاالص باود .بناابراین ،مای تاوان کشات

مجاور رقابت کمتری خواهد داشت .درنتیجه دو گوناه باه

مخلو را بهعنوان یکی از راهکارهای مناسب برای اف ایش

رقابت در مورد سایر منابع میپردازند [ .]24بناابراین زیااد

عملکرد با حداقل مصارف یاا بادون مصارف نهااده هاای

بودن  LERاز یک در بیشتر تحقیقات کشت مخلو را باه

خارجی از قبیل سموم شمیایی حشره کش به منظاور کنتارل

عوامل ذکرشده میتوان نسبت داد.

آفااات در بلندماادت کااه بااه کاااهش یااا عاادم وابسااتگی

در کشت مخلاو ریحاان و لوبیاا مشاخص شاد کاه

سیستم های زراعی به نهاده های شیمیایی آنها منجر می شود،

تیمارهای کشت مخلو بر کشت خالص آنها برتاری دارد،

مدنظر قرار داد.

به طوری که بیشترین نسبت برابری زمین  1/22گ ارش شد

1. Vigna radiata
2. Cuminum cyminum L.

که  22درصد اف ایش سودمندی نسابت باه تاککشاتی دو
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