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چكيده
این مطالعه با هد

بررسی اثرات کشت مخلوط افزایشی زجیان و اسفرز و تاریخ کاشت بر عملکرد اجزای عملکیرد و مییزان اسیاجس

زجیان درصد موسیالژ در اسفرز و کنترل عل

های هرز به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلو های کامل تصادفی بیا  3تکیرار

در مزرعه تحقیقاتی داجشگا زابل در سال  1392اجرا گردید .تاریخ کاشت  20دیما و  20بهمنما در پالتهای اصلی و کشیت هیای
خال .دو گوجه زجیان و اسفرز و جسبت های کشت افزایشی ( 75 50 25و  100درصد اسفرز به همرا  100درصد زجیان ،در پیالت-
های فرعی قرار گرفتند .جتای ،آزمای

جشان داد که تأخیر در کاشت سبب افزای

معنی دار میزان اساجس زجیان شد ولی عملکرد داجیه و

عملکرد بیولوژیکی عملکرد اساجس و وزن هزارداجه زجیان با تأخیر در کاشت به ترتیب حدود  0/5 13/7 12/3و  35/1درصید کیاه
جشان داد .تأخیر در کاشت اسفرز جیز تأثیر معنیداری بر عملکرد داجه و عملکرد بیولوژیکی جداشت .جسبتهای کشت مخلیوط بیهطیور
معنیداری باعث کاه

عملکرد و اجزای عملکرد دو گیا شد به طوری که بیشترین عملکرد داجه زجییان ( 2303کیلیوگر در هکتیار ،و

اسفرز ( 539کیلوگر در هکتار ،از کشت خال .دو گیا و کمترین ماد خشک عل های هرز از تیاریخ کشیت  20دیمیا و جسیبت
کشت مخلوط  75و  100درصد اسفرز  100 +درصد زجیان به دست آمد .تیمار  50و  75درصد اسفرز  100 +درصد زجیان را میتیوان
به عنوان تیمار برتر این مطالعه معرفی کرد زیرا باالترین جسبت برابری زمین از این تیمار حاصل شد.
كلیدواژهها :درصد موسیالژ عملکرد اساجس کشت مخلوط گیاهان دارویی جسبت برابری زمین
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 .1مقدمه

آید [ .]19در بررسی اثر تیاریخ کاشیت بیر گییا زجییان در

در سالهای اخیر توجه به گیاهان دارویی بیهدلییل برخیی

منطقه مشهد گزارش شد که بهتیرین تیاریخ کاشیت زجییان

جهیان

برای این منطقه تاریخ کاشت اسفند ما است و با تأخیر در

در مواق جیاز و هنگا بیماری از گیاهیان داروییی اسیتفاد

کاشت از عملکرد و اجزای عملکرد زجیان کاسیته شید [.]2

مییجماینید [ .]6یکیی از ایین گیاهیان داروییی زجییان ( L.

الز به ذکر است کیه کشیت پیاییز گییا زجییان در منطقیه

 ،Carum copticumمتعلق به تییر چترییان اسیت کیه بیه

سیستان به علت سیرمای شیدید در مراحیل اولییه رشید و

مسائل بیشتر شد و بسیاری از مرد جقاط مختلی

واسطه داشتن اساجس فراوان در داجه در صنای داروسیازی

درجتیجه کاه

عملکرد اقتصادی توصیه جشد است.

بهداشتی و یا به صورت ادویهای کاربرد دارد .این گیا بیه-

یکی از روشهای میدیریت سیسیتمهیای کشیاورزی در

حالت خودرو در جواحی شرق هند ایران و مصر میرویید

جهت افزای

میزان بهر -

[ .]2در طییب سیینتی از بییذر و ریشییه گیییا زجیییان اسییتفاد

وری مناب مورد استفاد کاه

فراواجی میشود بهعنیوان بادشیکن (ضیدجفیخ ،توجییک و

ها رقابت با عل های هرز و پایداری درازمدت استفاد از

زیادکنند تنفس و برای مداوای ترش کردن بهکار مییرود.

کشت مخلوط اسیت [ .]23در آزمایشیی کیه در رابطیه بیا

همچنین از عصار الکلی زجیان بهعنوان آجتییهیسیتامین در

کشت مخلوط مرزججوش ( ،Origanum vulgarو زعفیران

طب سنتی استفاد شد است [ .]17یکی دیگیر از گیاهیان

( ،Crocus sativusصیورت گرفیت مرزججیوش بیه دلییل

دارویییی ارزشییمند جیینس  Plantagoمتعلییق بییه خییاجواد

سایهاجدازی بر سطح خا و درجتیجه مساعدتر شدن شرایط

 Plantaginaceaeدارای حییدود  250گوجییه میییباشیید .اییین

محیطی برای رشد بنه باعث بهبیود تولیید گیل و عملکیرد

جهاجی است اما منشا اولیه آن هنید و

اقتصییادی زعفییران در کشییت مخلییوط شیید [ .]9مقایسییه

جنس دارای پراکن

پاکستان میباشد .دو گوجه مهم این جنس Plantago ovate

عملکرد در واحد سطح افزای

ترکیییبهییای مختل ی

 Forsk.و  Plantago psyllium L.در ایییران تحییت جییا

مصر

سمو و آفتک -

کشییت مخلییوط زجیییان و شیینبلیله

( ،Trigonella foenum-graecum L.جشان داد که مخلیوط

اسفرز خواجد میشوجد که دارای جیاز رطوبتی کم و جسیبتاا

تکردیفی باالترین عملکرد داجه و عملکرد بیولوژیک را بیه

مقییاو بییه خشییکی میییباشییند .بییه علییت وجییود خییوا

خود اختصا

موسیالژی در داجه گیا اسیفرز از آن در داروهیای ضید-

داد و بیشترین جسبت برابری زمین از کشت

مخلوط تکردیفی بهدست آمد [.]13

سییرفه ضییدالتهییاب مسییهل (داروی تجییارتی پسیییلیو  ،و

باتوجییه بییه گییرای

محر ایمنی استفاد میشود [ .]18جکته قابل توجیه آنکیه

روزافییزون مییرد بییه محصییوالت

کشاورزی سالمتیر و تولییداتی کیه فاقید جاخالصیی میواد

برای تهیه اکثر داروهای موجود در ایران و جهیان از گوجیه

شیمیایی جاخواسته و جامطلوب و یا آالیند های بیولیوژیکی

اسفرز  P. ovata Forsk.استفاد شد است [.]1

باشند .همچنین اهمیت بیشیتر ایین موضیوع در رابطیه بیا

تاریخ مناسب کاشت یکی از عواملی است که با رعایت

گیاهان دارویی بهدلیل استفاد آجها در شرایط خا

آن حداکثر محصول به دست خواهد آمد .بنیابراین ممکین

این گیاهان با هد

است تاریخ کشت را به جحوی تغییر داد که مراحل مختل

کیاه

مصیر

تولید

جهیاد هیای شییمیایی

ضروری میباشد .از آن جایی که تاریخ کاشت به طور مؤثری

جمو گیا با شرایط محیطی مناسب طی فصل رشید اجطبیاق

رشییدوجمو گیاهییان را تحییت تییأثیر قییرار میییدهیید و اکثییر

مناسبی یافته و میزان عملکرد کمی و کیفی مطلوب به دست
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مواد و روشها

مطالعات اججا شد در میورد زجییان و اسیفرز بیر مبنیای

این پهوه

کشت خال .بود است و گزارشی مبنی بر کشت مخلیوط
این دو گیا در دستر

در مزرعه تحقیقاتی داجشگا زابل با موقعییت

جغرافیایی  61درجیه و  29دقیقیه طیول شیرقی و عیرض

جیست.
حاضیر تعییین بهتیرین تیاریخ

جغرافیایی  31درجه و  13دقیقیه شیمالی و ارتفیاع 498/2

کشت مخلوط زجیان و

متر از سطح دریا در سال  1391-92اجرا شد .میاجگین 30

اسفرز برای یافتن ترکیب ییا آرایشیی اسیت کیه حیداکثر

ساله بارجدگی  58/9میلیمتر و متوسط دمای ساالجه در ایین

عملکرد محصول بیشترین کارایی استفاد از مناب و کاه

منطقه  22درجه ساجتیگراد میی باشید .خصوصییات خیا

از اججا پهوه

هد

کاشت و مقایسه جسبت های مختل

مزرعه پی

زیستتود عل های هرز را به دجبال داشته باشد.

از کشت در جدول  1ارائه شد است.

جدول  . 1برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش در عمق صفر تا  30سانتیمتری
هدایت الکتریکی
(،dS/m

ماد آلی
(،%

2/1

آزمییای

اسیدیته

جیتروژن

پتاسیم

فسفر

8/2

0/59

روی

منگنز

آهن

بافت خا

(،ppm
141

0/05

11

1/8

2/2

0/8

شنی رسی

بییه صییورت اسییپلیت پییالت در قالییب طییرح

زجیان در کشیت خیال .و مخلیوط  25سیاجتیمتیر بیرای

بلو های کامل تصادفی با  3تکرار اججا شد .تاریخ کاشت

اسفرز در کشت خال 5 .ساجتی متر و در مخلوط به ترتیب

 20دی ما و  20بهمن ما در کرتهای اصلی و کشت هیای

 15 10 5و  20ساجتی متر درجظر گرفته شد .برای دسیتیابی

خییال .دو گوجییه زجیییان و اسییفرز و جسییبتهییای کشییت

به تراکم های موردجظر زجیان و اسفرز که پیشتر ذکیر شید

افزایشی ( 75 50 25و  100درصد اسفرز به  100درصد

گیاهان در مرحله  4-6برگی تنک شدجد .الز به ذکر اسیت

زجیان ،در کرتهای فرعی قرار گرفتند .زمین محل آزمای

که در طول دور رشد از هیچ گوجه ماد شیمیایی از جملیه

در پاییز و پی

از کاشت تا عمق  20-30ساجتی متیر شیخم

زد شد .در این آزمای

کود و سمو برای بهبود رشد گیاهان استفاد جشد.
برای محاسبه عملکرد و اجزای عملکرد زجیان و اسیفرز

به منظور شناسایی بهتیرین تیراکم

کشت مخلوط زجییان و اسیفرز در منطقیه جهیت کنتیرل
عل های هرز افزای

بهر وری سیستم در واحد سیطح و

و مییابقی برداشییت شیید .برداشییت محصییول در فاصییله 25

های کاشیت

اردیبهشییت تییا  10خییرداد در زمییان رسیییدگی فیزیولوژیییک

جیز عملکرد مطلوب گیاهان فاصله بین ردی
براسا

در هر کرت ردی های کناری به عنوان اثر حاشیهای حیذ

جتای ،گزارش شد از پهوه های اججا گرفتیه در

(قهو ای شدن بذرها ،در هر کیرت اججیا شید .بیا افیزای

فاصیله بیین ردیی هیا در

تراکم گیاهان در مخلوط میزان جفوذ جور بیه داخیل پوشی

منطقه تعیین شد .بر این اسا

کشت خال .زجیان و اسفرز  40ساجتی متر و در کشت های
مخلوط  20ساجتیمتر فاصله بوتهها بیر روی ردیی

گیاهی کاه

بیرای

یافت .در ایین شیرایط رقابیت گیاهیان بیرای

کسب جور و مواد غذایی افزای
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محصول اسفرز و زجیان دیرتر و با تأخیر اججا شد بنیابراین

برای اجداز گیری وزن خشک عل های هرز در زمیان

متفیاوت

اثر حاشییه بیا

زمان رسیدگی فیزیولوژیک در کرتهیای مختلی

برداشت جهایی گیا زجیان و اسفرز با حذ

بود .جهت اجداز گیری عملکرد بیولیوژیکی خشیک گیاهیان

کوادراتی از سطح یک مترمرب در هیر کیرت جموجیهگییری

(در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ،از هر کرت ییک مترمربی

اججا شد و بیرای محاسیبه وزن خشیک علی هیای هیرز

به صورت توأ برداشت گردید و یک جموجه  0/5کیلیوگرمی

برحسب تفکیک گوجه به این صورت بود که  4گوجه غالیب

از هر کدا از گیاهان جدا و در آون در دمیای  70درجیه بیه

مزرعه یعنی سلمهتر ( ،Chenopodium albumاویارسال

مدت  48ساعت خشک و در جهایت توزین گردید.

( ،Cyprus rotundusهفتبند ( ،Polygonum aviculareو

اساجسگیری در آزمایشگا با دستگا کلوججر اججا شد.

مییرغ خزجیید ( ،Cynodon dactylonبییه اضییافه باقیماجیید

برای تعیین میزان اساجس پس از خشک شدن بیذور مقیدار

عل های هرز به عنوان گرو پینجم جیدا شید .سیپس در

 30گر بذر از هر کرت به طور جداگاجیه را در بیالن 1000

آون الکتریکی در دمای  70درجه ساجتیگراد بیه میدت 48

سیسی ریخته و به آن  500سیسی آب مقطر اضیافه شید.

ساعت خشک شدجد و وزن آجها اجداز گیری شد.
سودمندی جسبی کشت مخلیوط در مقایسیه بیا کشیت

بعد از سه ساعت اسیاجسگییری اسیاجس اسیتخراج شید

خال .برای هر جزء مخلوط با اسیتفاد از جسیبت برابیری

درون لولههای باریک و سربسته جم آوری شد و با دقت

1

زمین (  ،LERمحاسبه شد .شاخ .جسبت برابری زمین بیا

 0/1میلیگر توزین گردیدجد .درصد و عملکرد اساجس جیز

استفاد از رابطه زیر محاسبه شد [:]33

با استفاد از روابط زیر محاسبه گردید [:]31
رابطه (،1

رابطه (،3

= میزان اساجس (درصد،

در این رابطه  Yiiو  Yjjبه ترتیب عملکرد گوجه های  iو

[ × 100گر ماد خشک زجیان ( /،30وزن اساجس (گر ]،
رابطه (،2

 jدر کشت خال .و  Yijو Yjiبه ترتیب عملکرد گوجه های i

= عملکرد اساجس (کیلوگر در هکتار،

و  jدر کشت مخلوط هستند.

میزان اساجس × عملکرد داجه خشک (کیلوگر در هکتار،

تجزیه و تحلیل آماری داد ها بیا اسیتفاد از جیر افیزار

برای تعیین درصد موسیالژ بذور اسفرز از هیر تیمیار

آماری  SASو مقایسه میاجگینها با استفاد آزمون داجکن در

یک گر بذر خشک با  10میلیلیتر اسیید کلرییدریک 0/1
جرمال در حال جوش تا تغییر رج

LER = Yij/Yii + Yji/Yjj

سطح احتمال  5درصد مقایسه شد.

پوسته بذر حرارت داد

و محلول موسیالژی حاصل جدا گردید .سیپس بیذور بیا

نتایج و بحث

پن ،میلیلیتر آب جوش شستشیو داد شید و محلیولهیای

عملكرد و اجزای عملكرد زنيان

حاصل به محلول موسیالژی اضافه گردیید .بیا افیزودن 60

اثر تاریخ کاشت بر کلیه صفات مورد بررسی در گیا زجیان

میلیلیتر الکل اتیلیک  0/96درصد به محلول مذکور و قرار

به جز عملکرد اساجس معنی دار بود .همچنین کلییه صیفات

دادن آن به مدت  5سیاعت در یخچیال رسیوب موسییالژ

مورد بررسی بهجز درصد اساجس جسبت به تیمار جسبتهای

کیردن و قیرار دادن آن در

معنی داری را جشان دادجد اثر متقابل

به دست آمد کیه پیس از صیا

کشت مخلوط اختال

حرارت  50درجه ساجتیگراد به مدت  12ساعت تیوزین و

تاریخ کاشت و جسبت های کشت مخلوط بر وزن هزارداجیه

مقدار موسییالژ برحسیب گیر در گیر بیذر تعییین و بیه

زجیان معنیدار بود (جدول .،2

صورت درصد ثبت گردید [.]24

1. Land Equivalent Ratio
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وزن هزاردانه

داد است .در رابطه با اثر جسیبت هیای کشیت مخلیوط بیر

مقایسه میاجگین وزن هزارداجه جشیان داد کیه بیاالترین وزن

ارتفاع زجیان جتای ،جشان داد که در کشت مخلوط جسبت به

هزارداجه زجییان ( 1/51گیر  ،از تیاریخ کاشیت  20دیمیا

کشت خال .گیا زجیان دارای ارتفیاع بیشیتری بیود بیه-

به دست آمد که جسبت به تاریخ کاشت بهمنما (با میاجگین

طوری که در تیمار کشیت مخلیوط  100درصید اسیفرز +

 0/98گر  ،از برتری  35درصدی برخیوردار بیود (جیدول

 100درصد زجیان ارتفاع بوته با میاجگین  51/38سیاجتی متیر

 .،2علت این امر را میتوان به استقرار بهتر بوتهها به علت

باالترین ارتفاع بوته را به خود اختصا

این

طول دور رشد طوالجیتر آجها و دمای مناسب هوا به وییه

سطح با سایر سیطوح تیمارهیا معنییدار شید (جیدول .،2

در مرحله زایشی در زمان کاشت دی ما داجست .طبق جتای،

آن در

باتوجیه بییه تییراکمهییای مختلی

داد و اختال

اسییفرز و کییاه

مقایسه میاجگین بین سطوح کشت مخلوط با افزای

تیراکم

تیمارهای مخلوط از  100به  50 75و  25درصید ارتفیاع

اسفرز وزن هزارداجه از  1/31به  1/17گر کاه

یافت و

تدریجی داشت که مییتیوان اظهیار جمیود بیا

زجیان کاه

کشت خال .زجیان بیا مییاجگین  1/31گیر بیاالترین وزن
هزارداجیه را بییه خییود اختصییا

افزای

داد .کمتییرین میییزان وزن

تراکم جفوذ جور به داخیل کیاجوپی کیاه

رقابت برای مناب محیطی بهخصو

هزارداجه با  1/17گر از تیمار مخلوط  100درصد اسیفرز

جور افزای

یافتیه و
یافته کیه

جتیجه طول میاجگر های ساقه زجییان افیزای

داشیته اسیت.

سیایهاجیدازی و کیاه

جیور مسیتقیم

 100 +درصد زجیان به دست آمد کیه جشیاندهنید کیاه

همچنین با افیزای

 10/69درصییدی جسییبت بییه کشییت خییال .زجیییان اسییت

دریافتی توسط الیه هیای پیایین کیاجوپی هورمیون اکسیین

(جدول  .،2کیاه

وزن هزارداجیه در مخلیوط جسیبت بیه

تجزیه جشد و با افزای

کشت خال .آجها در کشت مخلوط ذرت و ارزن گیزارش

غلظت اکسین ارتفاع بوته افزای

مییابد [.]14

شد است [.]5
شاخه فرعی و تعداد چتر در بوته
ارتفاع بوته

بیشترین تعداد شاخه فرعی و تعداد چتر در بوته با میاجگین

جتای ،مقایسه میاجگین داد ها جشان داد ارتفاع زجییان کشیت

 8/66و  29/33بهترتیب در تاریخ کاشیت  20دیمیا و 20

معنی داری جسبت بیه تیاریخ

بهمن ما به دست آمد (جدول  .،2وجود فرصت کافی برای

کاشت  20بهمن داشت به طوری که در تاریخ دیما ارتفاع

رشد سبب افزای

تعداد شاخه فرعی در بوته می گردد .در

بوته با میاجگین  51/59سیاجتیمتیر در حیدود  12/8درصید

آزمایشی علت کاه

شد در تاریخ  20دی افزای

جسبت به تاریخ کاشت بهمن افزای
 .،2کاربرد تاریخ های مختل

مشاهد شید (جیدول

کییاه

کاشت سبب برخورد مراحل

شاخهدهیی بیا تیأخیر در کاشیت را

دور رشیید رویشییی داجسییتهاجیید [ .]3در رابطییه بییا

ترکیبهای مختلی

کشیت مخلیوط جتیای ،جشیان داد بیا

رشدی گیا با دما تشعش رطوبیت و طیول روز متفیاوت

افزای

می گردد و از این طریق بر صفات گیاهی ماجند ارتفاع گیا

چتر در بوته و تعداد شاخه فرعی روجد کاهشیی جشیان داد

تأثیر میگذارد [ .]32به جظر می رسد کاشت زودهنگا زجیان

(جدول  .،2دلیل افزای

تعداد شاخه فرعی در تیککشیتی

در زمستان رشید آن را در ابتیدای بهیار جلیو اجداختیه و از

زجیان را می توان این طور توجیه جمود که در کشت خیال.

طر

دیگر تواجایی رقابتی آن با عل

های هرز را افیزای

تراکم اسفرز در بین ردیی هیای مخلیوط تعیداد

زجیان به دلیل تراکم کمتر گیاهان جسبت به کشیت مخلیوط
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سهم هر گییا در اسیتفاد از عناصیر غیذایی فضیا و جیور

و  84کیلییوگر در هکتییار ،از برتییری  14و  0/6درصییدی

یافته و بنابراین پتاجسیل تولید شاخه های فرعیی در

برخوردار بود (جدول  .،2به جظر می رسید کیه باتوجیه بیه

افزای

کاه

گیاهان بیشتر شد است.

فاصله سبز شدن گیا تا گلدهی و همچنین گلیدهی

وزن اسانس و میزان اسانس

تا رسیدگی فیزیولوژیکی در کشت های دیرتر گیا پی

باالترین میزان وزن اساجس و اساجس زجیان به ترتیب بیا

رسیدن به شاخ .سیطح بیرگ مناسیب وارد فیاز زایشیی

 1/37گر و  4/59درصد از تیاریخ کاشیت  20بهمین میا

گردید و کاه

به دست آمد و جسبت به تاریخ  20دی ما به مییزان  11/6و

باعث کاه

 12درصد افزای

از

دریافت اجیرژی جیوراجی توسیط بیرگهیا
عملکرد داجه در تاریخ کاشت دیرتیر گردیید

است .در این راستا جتای ،سایر محققیق در گییا زجییان بیا

جشان داد (جدول  .،2اساجسها جزئی از

جتای ،پهوه

متابولیتهای ثاجویه گیاهی هستند و گیا معموالا در هنگیا

حاضر مطابقت دارد [ .]2همچنین در رابطیه

دریافت تن

محیطی میزان متابولیتهای ثاجویه را در اجدا

با تغییرات فصلی مییزان اسیاجس بومیادران گیزارش دادجید

خود افزای

میدهد [ ]20در ارتباط با تأثیر تاریخ کاشیت

بیشترین میزان اساجس در اواسط اردیبهشت به دست آمید و

بر روی میزان اساجس به جظر میرسد مواجهه گیا زجیان در

با پیشرفت فصل تا پایان مرداد میزان اساجس روجد کاهشیی

گرمایی باعث افزای

درصد اساجس

جشان داد [ .]15مقایسه عملکرد داجه و اساجس زجیان در بین

در تاریخ کاشت دیرتر شد است .از طیر

دیگیر تیاریخ

جسبت های مخلوط از

زمان داجه بندی با تن

جسبت های کاشت جشان داد با افزای

کاشت  20دی ما با تن هیای رطیوبتی و میواد غیذایی و

میزان عملکرد داجه و اساجس زجیان کاسته شد بهطیوریکیه

هرزی کمتری جسبت به تاریخ کاشت

ترکیب تیماری  100درصد اسیفرز  100 +درصید زجییان

همچنین رقابت عل

 20بهمن ما مواجه بودجد که خیود مییتواجید در افیزای

( 1541/5و  66/8کیلییوگر در هکتییار ،کمتییرین و کشییت

میزان اساجس در تاریخ کاشت  20بهمن ما مؤثر باشد .این

خال .زجییان بیا ( 2303/6و  100/6کیلیوگر در هکتیار،

جتیجه با جتای ،گزارش شید در میورد گییا داروییی زجییان

بیشترین عملکرد داجه و اساجس را داشتند (جدول  .،2یکیی

کشت شد در منطقه مشهد مطابقت دارد [ .]2جتای ،مقایسه

از دالیل کاه

میاجگینها جشان داد بین جسبت های کشت مخلیوط از جظیر

مغلوب واق شدن و رقابت شدید آن با اسفرز در تیراکم-

معنییداری وجیود

های باالتر بود است .مییزان اسیاجس تولییدی در گیاهیان

جییدارد و بیشییترین میییزان وزن اسییاجس و میییزان اسییاجس

تحت شرایط جور اضافی بیشتر از گیاهان تحت شرایط جور

به ترتیب  1/31گر و  4/37درصد در کشت خال .زجییان

معمولی است و بیوسنتز اساجس بستگی زیادی به رژیمهای

مشاهد شد (جدول .،2

جوری دارد [ .]27باتوجه به این که در تراکمهیای پیایینتیر

وزن اساجس و مییزان اسیاجس اخیتال

عملکیرد زجییان در جسیبتهیای مخلیوط

رقابت بین بوتیه هیا بیود و در ضیمن فضیای بیشیتری در
اختیار هر بوته قرار گرفته گسترش بوته ها به اطرا

عملكرد دانه و اسانس
درخصو

بیشتر

میزان عملکرد داجه و اساجس زجیان جتای ،جشیان

شد و فرصت بیشتری برای رشد تک بوته وجود داشیته و

داد بیشترین عملکرد داجه و اسیاجس بیه ترتییب  2088/8و

درجتیجه میزان فتوسنتز برای تولید شاخه های جاجبی و داجیه
بیشتر میشود و عملکرد اساجس افزای

 84/5کیلییوگر در هکتییار در تییاریخ کاشییت  20دیمییا
به دست آمد که جسبت به تاریخ کاشت  20بهمین (1831/9
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عملكرد بيولوژیک

عملكرد و اجزای عملكرد اسفرزه

مقایسه میاجگین داد ها جشان داد بیشیترین مقیدار عملکیرد

جتای ،تجزیه واریاجس داد ها جشان داد که تاریخ کاشیت بیر

بیولوژیک زجیان با ( 8033/8کیلوگر در هکتیار ،در تیاریخ

صفات ارتفاع بوته و وزن هزارداجه در سطح  1درصد تیأثیر

کاشت  20دی ما به دست آمد که جسبت به تاریخ کشت 20

معنیدار داشته است اما تعداد سنبله در بوته عملکرد داجیه

بهمن با میاجگین  6931/7کیلوگر در هکتار از برتری 15/8

و عملکرد بیولوژیک اسفرز تحت تأثیر تاریخ کاشت قیرار

درصدی برخوردار بود (جدول  .،2علت این امیر اسیتقرار

جگرفت .براسا

جتای ،حاصل از تجزیه واریاجس جسیبت-

بهتر گیاهان به علت طول دور رشد بیشتر و دمای مناسیب

هییای مختلی

رشد گیاهان بهوییه در مرحلیه زایشیی در تیاریخ کاشیت

صفات ارتفاع بوته وزن هزارداجیه تعیداد سینبله در بوتیه

دی ما بود .در بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد

عملکرد داجه عملکرد بیولوژیک درصد موسیالژ و فیاکتور

شنبلیله گزارش دادجد که با تأخیر در کاشت به علت کوتیا

تور بذر اسفرز به دجبال داشته است .همچنین اثیر متقابیل

شدن طول دور رشد در مجموع گیا ماد خشک کمتیری

تاریخ کاشت و تراکم بوته بر هیچیک از صفات اجداز گیری

تولید میکند [ .]3باتوجه به مقایسه میاجگینهای جسبت های

شد معنیدار جبود (جدول .،3

مختل

کشییت مخلییوط اخییتال

معنیییداری را در

کشت مخلوط در مورد عملکرد بیولوژییک زجییان

بیشترین مییزان عملکیرد بیولوژییک  9436/7کیلیوگر در

وزن هزاردانه اسفرزه

هکتار از تیمار تککشتی زجیان به دست آمید و بیا افیزای

مقایسه میاجگین وزن هزارداجه اسفرز جشان داد که بیشترین

تراکم اسفرز در بین ردی هیای مخلیوط عملکیرد روجید

وزن هزارداجییه ( 1/42گییر  ،در تییاریخ کاشییت  20دیمییا

کاهشی جشان داد (جدول  .،2دلیل این امر را مییتیوان بیه

بهدست آمد که جسیبت بیه تیاریخ بهمینمیا از برتیری 28

رقابت گیاهان برای دسترسی به عناصر غذایی جور

طول

افزای

و رطوبت در کشت مخلوط ذکر کرد .از طر

درصدی برخوردار بود (جدول  .،3علت این افزای
دور رشد و اختصا

دیگر چنین

مواد فتوسنتزی بیشتری بیه داجیههیا

به جظر می رسد که کشت مخلوط گیاهان داروییی از جملیه

میباشد .درجه حرارت پایین در طول دور پر شدن داجهها

اسفرز بیهدلییل خاصییت آللوپاتییک [ ]29در اجیدا هیای

باعث طوالجیتر شدن دور اجتقال مواد بیه داجیه و درجتیجیه
وزن هزارداجه و عملکرد میشود .به جظر می-

هوایی و ریشه تیأثیر منفیی بیر عملکیرد بیولوژییک گییا

سبب افزای

مجاور در کشت مخلوط در پیی داشیت .همچنیین اثیرات

رسد در تحقیق حاضر این مورد جیز یکیی از علیل افیزای

آللوپاتیییک ریشییه و اجییدا هییوایی شیینبلیله باعییث کییاه

وزن هزارداجه در تاریخ کاشت زودتر باشد .در رابطه با اثیر

عملکرد بیولوژیکی گیاهان مجاور در کشیت مخلیوط شید

جسبتهای کشت بیشترین وزن هزارداجه بیا مییاجگین 1/32

[ .]21در بررسی کشیت مخلیوط ماشیک بیا ییوال
کاه

گر از تیمار مخلوط  25درصد اسفرز  100 +درصد زجیان

جییز

عملکرد بیولوژیک هیر ییک از اجیزای مخلیوط در

به دست آمد که جسبت به تیمار  100درصد اسیفرز 100 +

رقابت گیاهان برای دسترسی به

درصد زجیان از برتری  11درصدی برخوردار بیود (جیدول

تراکمهای بیشتر را افزای

 .،3تراکم بیشتر اسفرز در کشت خال .جسیبت بیه تیمیار

مواد غذایی رطوبت و جور ذکر کرد [.]30

 25درصد اسفرز در مخلوط باعث شید تیا رقابیت بیین
گیاهان بر جذب آب و مواد غیذایی بیشیتر شید و اجتقیال
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یابید .همچنیین

فراورد های فتوسنتزی به داجیههیا کیاه

اختصا

افزای

مخزنهای فیزیولوژیک در کشت خال .که بر اثیر

افزای

تعداد سنبله در گیا پدید آمد است سبب کیاه

فراورد های تولیدی گیا به داجیههیا شید و وزن

هزارداجه کاه

یافت.

جدول  . 3مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و تیمارهای كشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه اسفرزه
تیمارها

وزن هزارداجه

تعداد سنبله

ارتفاع بوته

(،gr

در بوته

(،cm

عملکرد
داجه

عملکرد بیولوژیک

موسیالژ

(،Kg/h

(،%

(،Kg/h

تاریخ کاشت
 20دیما

1/42a

6/86a

17/99a

401/63a

1968/29a

14/22a

 20بهمنما

1/11b

7/40a

16/25b

400/35a

1997/77a

13/92a

جسبتهای کاشت
خال .اسفرز

1/30ab

8a

 %25اسفرز  %100 +زجیان

a

a

1/32

16/05c
bac

8

16/80

539/41a

2582/65a

14/05 a

e

d

a

217/24

1393/97

14/08

 %50اسفرز  %100 +زجیان

1/27bc

7/16ab

16/61bc

345/96d

1805/72c

14/13a

 %75اسفرز  %100 +زجیان

1/25c

6/33b

17/90ba

420/95c

2039/17b

14/13a

 %100اسفرز  %100 +زجیان

d

b

a

b

b

a

1/19

6/16

18/24

481/37

2093/65

13/98

تاریخ کاشت

**

ns

**

ns

ns

ns

جسبتهای کاشت

**

**

*

**

**

ns

اثر متقابل تاریخ کاشت × جسبت کاشت

ns

ns

ns

ns

ns

ns

در هر ستون میاجگینهای دارای حر
ns

مشتر

براسا

آزمون داجکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری جدارجد.

* و **  -بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد

ارتفاع بوته

به قرمز دور شد و درجتیجه این امیر ارتفیاع بوتیه اسیفرز

ارتفاع بوته اسفرز کشت شد در تاریخ کاشت  20دی میا
در حدود  11درصد افزای

افزای

جسبت بیه تیاریخ کاشیت دو

مییابد .همچنین با افزای

تراکم اسیفرز در بیین

ردی های کشت مخلوط به دلیل رقابت بر سر جذب جیور

داشت (جدول  .،3همچنین مقایسیه مییاجگینهیا جشیان داد

و مناب محیطی باعیث میی شیود گیاهیان سیرمایه گیذاری

بیشترین و کمترین ارتفاع بوته اسفرز از تیمار  100درصد

بیشتری برای ارتفاع بوته داشته باشند [.]22

اسییفرز  100 +درصیید زجیییان و کشییت خییال .اسییفرز
به ترتیب با میاجگین ( 18/2و  16/1ساجتی متر ،به دست آمید.

تعداد سنبله در بوته

به جظر می رسد گیا زجیان به دلیل داشیتن ارتفیاع بلنیدتر و

مقایسه میاجگینها جشان میدهد تاریخ کاشت  20بهمنما با

سایه اجدازی بر روی اسفرز باعث کاه

 7/4سنبله در بوته جسبت به تاریخ کاشیت دیمیا افیزای

جسبت جیور قرمیز
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معنییداری بیا هیم

بین دو گیا زراعیی عملکیرد داجیه هیر دو گییا از کشیت

جشان داد ولی از لحاظ آماری اختال

تییراکم اسییفرز در بییین

خال .آن کمتر بود است بهطوریکه عملکرد داجه اسفرز

تیمارهای مخلوط تعداد سنبله در بوته از  8سنبله در کشت

در تیمارهای مخلوط  75 50و  100درصد اسفرز 100 +

خال .اسفرز به  6/16سنبله در تیمار  100درصد اسیفرز

درصد زجیان به ترتیب حیدود  78/03 64/1و 89/2درصید

تعیداد سینبله در

عملکرد داجه در مقایسه با کشت خال .اسیفرز بیه دسیت

بوته در کشت مخلوط را میتوان به وجود فضای کم بیرای

عملکرد داجیه در ایین

جداشییتند (جییدول  .،3بییا افییزای

 100 +درصد زجیان کاه

یافت .کیاه

رشد بوتهها جسبت داد زیرا با افزای
افزای

آمد (جدول  .،3از علل اصلی کاه
تیمار مخلوط  25درصد اسفرز کاه

تراکم گیاهان در اثیر

رقابت بین بوتهای سهم هر گیا در استفاد از جیور

فضا عناصر غذایی و سایر منیاب کیاه
پتاجسیل تولید سنبله در بوتیه کیاه

تراکم گیا اسیفرز

است .سایر جسبت های کشیت مخلیوط بیا کشیت خیال.
اسفرز تفاوت معنیداری داشتند.

یافتیه و بنیابراین

میییابید .در بررسیی

عملکرد داجه جو در سیستم تککشتی و مخلوط بیا ماشیک

عملكرد بيولوژیک اسفرزه

گزارش شید اسیت کیه تعیداد سینبله در بوتیه در کشیت

بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک اسفرز را تیاریخ کاشیت

مخلوط جسبت به کشت خال .کاه

بهمنما با ( 1997/7کیلوگر در هکتار ،به خود اختصا

یافت [.]4

داد و از لحاظ آمیاری اختالفیی بیا تیاریخ کاشیت دیمیا
جداشت (جدول  .،3همچنین مقایسه مییاجگین جسیبت هیای

عملكرد دانه
بیشترین عملکرد داجه اسفرز از تاریخ کاشت  20دی ما بیا

مختل

میاجگین ( 401/63کیلوگر در هکتار ،بیه دسیت آمید و بیا

بیولوژیک اسفرز ( 2582/6کیلوگر در هکتیار ،از کشیت

تاریخ کاشت  20بهمن ما با ( 400/35کیلوگر در هکتیار،

کشیت

از لحاظ آماری اخیتال

کشیت مخلیوط جشیان داد کیه بیشیترین عملکیرد

خال .اسفرز به دست آمد .در جسبت های مختلی

معنیی داری جداشیت (جیدول .،3

مخلوط عملکرد بیولوژیک اسفرز کمتر از کشت خیال .آن

جتییای ،جشییان داد بییاالترین عملکییرد داجییه اسییفرز (539/4

بود به طوری که در تیمارهای مخلوط  75 50و  100درصید

کیلوگر در هکتار ،از تیک کشیتی اسیفرز بیه دسیت آمید.

اسفرز  100 +درصید زجییان بیه ترتییب  78/9 69/92و 81

احتماالا در تیمار تک کشتی اسفرز میزان بهر وری از منیاب

درصد عملکرد بیولوژیک در مقایسه با کشت خال .اسفرز

محیطی بیشیتر بیود اسیت و از سیوی دیگیر باتوجیه بیه

به دست آمد .کمترین عملکیرد بیولوژییک اسیفرز (1393/8

جواجییهزجییی سییری اسییفرز و رشیید اولیییه مناسییب دارای

کیلوگر در هکتار ،از تیمار کشت مخلوط  25درصد اسفرز

خاصیت خفیه کننیدگی در مقابیل علی هیای هیرز اسیت.

به دست آمد که باتوجه به تراکم کمتر اسیفرز در ایین تیمیار

بنابراین تواجسته است بهر وری مناسبی از منیاب را در ایین

اییین جتیجییه دور از اجتظییار جیسییت (جییدول  .،3عملکییرد

تیمار داشته باشید .در جسیبت هیای کشیت مخلیوط تیراکم

بیولوژیک اسفرز در جسبتهای مختل

کشت کیامالا تحیت

گیاهی و فضای تحت اشغال گیا بیه مراتیب پیچیید تیر از

تییأثیر تییراکم قییرار گرفتییه و بییا افییزای

تییراکم اسییفرز در

تککشتی است .زیرا در این جوع زراعت باید تراکم هر گیا

جسبت های مختل

کشت مخلوط عملکیرد بیولوژییک ایین

زراعی تشکیل دهند مخلوط (اجیزای مخلیوط ،و مجمیوع

گیا به تدری ،افزای

یافته است .در بررسی کشیت مخلیوط

تراکم آجها مدجظر قرار گیرد و به علت رقابیت ایجیاد شید

ذرت و آفتابگردان جتای ،مشابهی را گزارش شد [.]11
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درصد موسيالژ

اسفرز در این تیمار باعث شد بوتهها از عناصر غیذایی و

جتای ،مقایسه میاجگین جشان داد که تاریخ کاشت  20دیمیا

فضای بیشتر جهت دریافت جور بهر منید شید و درجتیجیه

با  14/22درصد جسبت به تاریخ بهمن میا مییزان موسییالژ

فتوسنتز و تسهیم بهتر مواد در مخازن بهبود یابد.

بیشتری را تولید کرد ولی از لحاظ آماری اخیتال

معنیی-

داری با هم جداشتند (جیدول  .،3در بررسیی تیأثیر تیاریخ

زیستتوده علفهای هرز

کاشت بر عملکرد اسفرز در منطقه سیستان گیزارش شید

باتوجه به جدول تجزیه وارییاجس تیأثیر تیاریخ کاشیت و

است که درصد موسیالژ اسفرز تحت تیأثیر هییچ ییک از

کشیت مخلیوط در سیطح احتمیال 1

تاریخ کاشتهای مختلی

جسبت هیای مختلی

معنییدار جبیود [ .]10همچنیین

درصد بر زیست تود کیل علی هیای هیرز معنییدار شید

کشت مخلوط جشان

هیای

مقایسه میاجگین بین جسبت های مختل

(جدول  .،4براسا

جتای ،بیشترین زیست تود عل

داد که بیشترین درصد موسیالژ با ( 14/13درصید ،مربیوط

هرز با ( 1128/1کیلوگر در هکتیار ،از تیاریخ کاشیت 20

به تیمار  50درصد اسفرز  100 +درصد زجیان بود که بیین

بهمن ما و کمترین زیست تود عل هیای هیرز (1050/44

معنیداری مشاهد جشید

کیلوگر در هکتار ،از تاریخ کشت  20دیما حاصیل شید

این تیمار و سایر تیمارها اختال
(جدول  .،3علت افزای

(جدول .،4

درصید موسییالژ در تیراکمهیای

پایینتر را میتوان اینگوجه توجییه جمیود کیه تیراکم کمتیر
جدول  . 4مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و نسبتهای كشت مخلوط بر زیستتوده علفهای هرز (كیلوگرم در هکتار)
سلمهتر

تیمارها

هفتبند

اویارسال

مرغ

سایر عل های هرز

زیستتود کل
عل های هرز

تاریخ کاشت
 20دیما

231/14a

163/11b

157/91a

116/00b

382/25b

1050/44b

 20بهمنما

a

a

a

a

a

a

227/24

168/03

157/96

149/21

425/63

1128/1

جسبتهای کاشت
خال .زجیان

242/8ba

199/3a

191/8a

165/1a

446/3ba

1246/1a

خال .اسفرز

219/9bc

174/2c

177/2b

150/5b

425/6ba

1147/8b

 %25اسفرز  %100 +زجیان

a

b

ba

ba

a

a

251/2

182/3

183/2

157/0

445/2

1219/1

 %50اسفرز  %100 +زجیان

232/6bac

171/6c

158/2c

129/3c

405/6bc

1097/4c

 %75اسفرز  %100 +زجیان

bac

d

d

d

c

d

222/8

144/7

127/8

105/8

371/5

972/8

 %100اسفرز  %100 +زجیان

205/8c

121/0e

109/0e

87/6e

328/7d

852/2e

تاریخ کاشت

ns

**

ns

**

**

**

جسبتهای کاشت

*

**

**

**

**

**

اثر متقابل تاریخ کاشت × جسبت کاشت

ns

ns

ns

ns

ns

ns

در هر ستون میاجگینهای دارای حر
ns

مشتر هستند براسا

آزمون داجکن در سطح احتمال پن ،درصد تفاوت معنیداری جدارجد.

* و **  -بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد
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شواهد موجود حاکی از آن است که میتوان تعادل بین

اساجس اجدا هوایی آن را ترکیبات فنلی تشکیل میدهنید و

گیا زراعی و عل هرز را به جحو مطلوبی با اعمال مدیریت

این ترکیبات منب مناسبی از مواد آللوشیمیایی بهشمار میی-

کاربردی همچون تراکم گیا زراعی و اجتخاب تاریخ کاشت

روجد [ ]26از اینرو میتوان کاه

تیراکم و زیسیتتیود

مناسب به جف گیا زراعی تغییر داد [ .]28در تاریخ کاشیت

خشک گوجههای علی هیرز را بیه دلییل ترکییب مکملیی

زودتر یا کاشت به موق به دلیل ایجاد پوش

گیاهان در کشت مخلوط مربوطه داجست .در این خصو

گیاهی کامل

و زودهنگا در مزرعه محیط مرطیوب و مناسیبتیری در

در بررسی اثر تنوع گیاهی بر تراکم عل های هرز گیزارش

خا فراهم خواهد شید .بنیابراین گیاهیان در اسیتفاد از

شد است که کشت گیاهان علوفهای و گیاهان برخوردار از

خیا کارآمیدتر مییباشیند .در ایین

ویهگی دگرآسیبی در سیستمهای مخلیوط و تنیاوبی جتیجیه

شرایط به علت رقابت بیشتر جواجهزجی و رشد علی هیای

مطلوبی در کنترل عل های هرز را بیه دجبیال دارد [ .]7در

هرز دیرتر و کندتر اججا خواهد گرفت .گیا اسفرز کشت

بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبییا و تیأثیر آن بیر کنتیرل

شد در تاریخ  20دیما با جواجهزجی و رشید اولییه سیری

عل های هرز گیزارش شید اسیت کیه بهتیرین جتیجیه از

گیاهی در مزرعه شید کیه ایین خیود

تیمارهای کشت مخلوط افزایشی حاصل شد زیرا در ایین

باعث سایه اجدازی در سطح خا شد و درجتیجه جواجهزجی

تراکم از رشید و

رطوبت قابل دستر

باعث ایجاد پوش
و رشد عل

حالت پوش

های هرز کندتر صورت گرفیت .در آزمایشیی

جشان دادجد که تأخیر در کاشت باعث افیزای

جواجهزجی عل های هرز مییکاهید [ .]12باتوجیه بیه ایین
جکات برای موفقیت گیا در رقابت با علی هیرز افیزای

جمعییت و

زیستتود عل های هرز میشود [.]16

وزن خشییک تولیییدی گیییا زراعییی یییک راهکییار مناسییب

جتای ،مقایسه میاجگین زیست تود عل های هرز در بین
جسبت های مختلی

میباشد.

کشیت مخلیوط بییاجگر آن اسیت کیه
نسبت برابری سطح زمين ( )LERبراساس عملكدرد

تیمارهای مخلوط تواجست زیست تود علی هیای هیرز را
کاه

سطح زمین به دلیل افزای

دانه و ميزان مواد مؤثره زنيان و اسفرزه

دهد به طوری که جسبت کشت مخلوط  100درصید

اسفرز  100 +درصد زجیان با میاجگین ( 852/2کیلوگر در

هر چند عملکرد داجه اجزای مخلوط جسبت بیه تیککشیتی

هکتار ،تواجست زیست تود عل هیای هیرز را جسیبت بیه

یافت ولی بازد کل زمیین در مقایسیه بیا تیک

آجها کاه

کشتی در تمامی جسبتهای مخلوط بیشتر از واحد بود به-

کشت خال .زجیان و اسفرز بهمیزان  31/6و  25/7درصید
دهد (جدول  .،4بنابراین ترکییب مخلیوط ایین دو

طوری که محاسبه جسیبت برابیری زمیین ( ،LERجشیان داد

گوجه تواجست در کنترل عل های هیرز جسیبت بیه کشیت

بیشترین جسبت برابری زمین بیرای عملکیرد داجیه و مییزان

خال .هر کدا موفق عمل کند .دلیل این امیر جواجیهزجیی

مواد میؤثر دو گییا بیه ترتییب از تیمارهیای  100درصید

سری و رشد اولیه مناسب اسفرز است که با ایجاد پوش

اسفرز  100 +درصد زجییان و  75درصید اسیفرز 100 +

کاه

مناسب در سطح زمین ضیمن کیاه

درصد زجیان بهدست آمد که جشاندهنید سیودمندی بیشیتر

درصید جواجیهزجیی

کشت مخلوط جسبت بیه کشیت خیال .زجییان و اسیفرز

گوجههای عل هرز از رشد سری آجها جلیوگیری کیرد و
دیگیر

می باشد (جدول  .،5کشت مخلوط زماجی سودمند است که

زجیان گیا داروییی اسیاجسدار مییباشید و اجیزای اصیلی

عملکرد داجه مخلوط بیشتر از حداکثر محصول تیک کشیتی

شرایط مناسب برای رشد زجیان فراهم شد .از طر
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اضافه عملکرد داجه به دست آمید را

 ،L.با لوبیا چشیمبلبلیی بیا بیه دسیت آوردن LER =2/24

باشد .در این آزمای

میتوان به استفاد بهتر از مناب موجیود توسیط دو گییا و

سودمندی کشت مخلوط را ثابت کردجد [ .]24همچنین در

در سیسیییتم ریشیییهای و همچنیییین جیازهیییای

کشییت مخلییوط ذرت و خیییار (،Cucumis sativus L.

اخیییتال

فیزیولوژیک و مورفولوژیک بین آنهیا بیا ایجیاد پوشی

بیشترین عملکیرد کیل مییو و بیاالترین  LERرا از تیمیار

مناسب از تبخیر آب خا و رشد عل های هرز جلوگیری

مخلیوط افزایشییی  100درصید ذرت  100 +درصیید خیییار

جمود و این امر منجر به افزای

بهدست آوردجد [.]8

راجدمان تولیید گردیید .در

بررسی کشت مخلیوط بامییه ( Abelmoschus esculentus

جدول  . 5مقایسه میانگینهای اثر تاریخ كاشت و تیمارهای كشت مخلوط بر مقدار  LERدانه و میزان مواد مؤثره زنیان و اسفرزه
مقایسه میاجگینها
تیمارها

 LERبرای میزان مواد موثر زجیان و اسفرز

 LERبرای عملکرد داجه زجیان و اسفرز

تاریخ کاشت
 20دیما

a

 20بهمنما

1/33a

a

1/33

1/65

1/66a

جسبتهای کاشت
خال .زجیان

-

خال .اسفرز

-

-

 %25اسفرز  %100 +زجیان

b

 %50اسفرز  %100 +زجیان

1/52a

2/05b

 %75اسفرز  %100 +زجیان

1/53a

2/52a

 %100اسفرز  %100 +زجیان

a

b

در هر ستون میاجگینهای دارای حر

مشتر

براسا

c

1/36

1/56

2/01

آزمون داجکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری جدارجد.

نتيجهگيری
با افزای

1/35

اسفرز  100 +درصد زجیان مشاهد شید .بنیابراین کنتیرل

تنوع گیاهان در بو جظا بهدلیل استفاد مؤثرتر از

عل های هرز با بهر گیری از اصول مدیریت پاییدار جظییر

هیای

اسییتفاد از تییاریخ کاشییت مناسییب گیاهییان و روشهییای

مناب آشیانهای اکولوژیکی کمتری در اختییار علی
هرز قرار می گیرد که این امر منجر به کیاه
می شود .جتای ،این آزمای

تعیداد آنهیا

مختل

کشت مخلوط میتواجد مدجظر قرار گیرد .عالو بیر

جشان داد زیست تود عل هیای

این دستیابی به  LERباالتر از یک جشان داد که کشتهیای

هرز تحت تأثیر تاریخ کاشت و جسبتهیای مخلیوط قیرار

مخلوط در مقایسه با کشتهای خیال .از منیاب محیطیی

گرفت بهطوری که کمترین زیست تود عل هیای هیرز در

(شامل جور و عناصیر غیذایی ،بیهطیور میؤثرتری اسیتفاد

تاریخ کاشت  20دی و جسیبت مخلیوط  75و  100درصید

کردجد و در رابطه با اجزای کشت مخلوط مکمل هم بودجد.
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 .34شایگان

اییین مزیییت بییه دلیییل وجییود اختالفییات فیزیولییوژیکی و

ع

مظاهری د رحیمییان ح و پیغمبیری

مورفولوژیکی بین اجزای کشت مخلوط میباشید .در ایین

( ،1388بررسی اثر تیاریخ کاشیت و کشیت مخلیوط

تیمار  50و  75درصد اسفرز  100 +درصد زجیان

ذرت و ارزن بر عملکرد و اجیزای عملکیرد و کنتیرل

پهوه

عل های هرز .علو گیاهان زراعی.31-46 :10 .

را میتیوان بیه عنیوان الگیوی مناسیبی بیرای دسیتیابی بیه
عملکرد مناسب توصیه جمود که این امر عالو بیر افیزای
عملکییرد در واحیید سییطح و افییزای
آلودگیهای زیسیتمحیطیی و کیاه
عل های هرز تحت تأثیر کاه

 .35صییفایی خییر

درآمیید کییاه

( ،1387مهمتییرین گیاهییان دارویییی جهییان (ترجمییه.،

هزینیههیای کنتیرل

مصر

اجتشارات مجتم آموزش کشاورزی سیبز اییران442 .

سمو شیمیایی را

.

جیز بهدجبال دارد.

 .36عزیزی گ کوچکی ع جصیری محالتی و رضیواجی
مقد پ ( ،1388اثر تنوع گیاهی و جوع منب تغذییهای

منابع

بر ترکیب و تراکم عل های هرز در الگوهای مختل

 .30امییامی ا امییین غ حییاجی آخوجییدی ع خییاتمسییاز
خاجوی

جعفریییان

و خسروشییاهی

کشت .پهوه های زراعی ایران.115-125 :،1(7 .

ذولفقاری ب رحیمی ر سلطاجی ا شیمس

 .37قنبری ا غدیری ح و جوکیار ا ( ،1385بررسیی اثیر

اردکاجی ر و شیرزاد ( ،1389اسیپرز  .طیب سینتی

کشیییت مخلیییوط ذرت ( ،Zea mays L.و خییییار

اسال و ایران.185-188 :،2(1 .

( ،Cucumis sativus L.بیر کنتیرل علی هیای هیرز.

 .31برومند رضازاد ز رضواجیمقد پ و راشدمحصل ح

پهوه

( ،1388اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات

و سازجدگی.194-199 :73 .

 .38کییوچکی ع شییباهن

مورفولوژیییک و درصیید اسییاجس گیییا داروی یی زجیییان

ج خییر دل

و عظیمییی ر

( .،Trachyspermum ammi (Linn). Spragueعلییو

( ،1392بررسی تیأثیر فاصیله آبییاری و ترکییبهیای

گیاهان زراعی ایران.161-172 :،4(40 .

کشییت مخلییوط مرزججییوش ( ،Origanum vulgarو
زعفران ( ،Crocus sativusبر خنک شیدن بنیههیا بیه

 .32ثقییهاالسییالمی ج و احمییدی بنکییدار خ ( ،1389اثییر

منظور کاه

تراکم و تاریخ کاشت بر عملکیرد و اجیزای عملکیرد

زراعی ایران.390-400 :،3(11 .

شنبلیله) .،Trigonella Foenum gracum L.تحقیقیات

 .39گلیوی

گیاهان دارویی و معطر ایران.265-274 :،2(26 .
 .33دارایی مفرد ع عزیزی خ حیدری

اثرات جامطلوب تغییر اقلیم .پهوه

های

رمیرودی و منصیوری

( ،1386بررسیی

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد اجزای عملکرد و کیفیت

و احمیدی ع ر

گیییا دارویییی اسییفرز ( ،Plantago ovataدر منطقییه

( ،1387تییأثیر جسییبتهییای اخییتالط ماشییک ( Vicia

سیستان .پهوه

 ،narboneis L.بییر تولییید علوفییه خشییک در کشییت

و سازجدگی.135-140 :،4(20 .

مخلیوط بییا جییو ( ،Hordeum vulgar L.در شییرایط

 .40مظییاهری د توحیییدیجییهاد ع و کییوچکی ع (،1383

علیو زراعیی.

و

تداخل و کنترل عل

های هرز .داجی

بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتیابگردان .پیهوه
سازجدگی.39-44 :64 .

.13-22 :،1(1
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