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چکیده
بهمنظور بررسی اثر الگوهای مختلف کشت بر عملکرد و درصد اسانس شنبلیله و مرزه در کشت مخلوط و همچنین ارزیابی سودمندی
زراعی و اقتصادی آن ،آزمایش مزرعهای در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر و در سال زارعی  ،5931-5931بهصورت طرح
بلوکهای کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای کشت مخلوط ردیفی  1۵درصد
مرزه 1۵+درصد شنبلیله ( ۷۶ ،)5:5درصد مرزه 99+درصد شنبلیله ( 99 ،)5:2درصد مرزه ۷۶+درصد شنبلیله ( 1۵ ،)2:5درصد مرزه1۵+
درصد شنبلیله ( ۶1 ،)2:2درصد مرزه 21+درصد شنبلیله ( )5:9و  21درصد مرزه ۶1+درصد شنبلیله ( )9:5و کشت خالص شنبلیله و
مرزه بود .صفات عملکرد و پروتئین دانه شنبلیله ،درصد و عملکرد اسانس شنبلیله ،وزن زیست توده مرزه ،درصد و عملکرد اسانس
مرزه اندازهگیری شد و شاخصهای مورد بررسی شامل شاخص نسبت برابری زمین ،افزایش یا کاهش عملکرد واقعی ،ضریب نسبی
تراکم ،شاخص سودمندی ،نسبت رقابتی ،شاخص کل ارزش نسبی و بهرهوری سیستم بود .نتایج نشان داد که عملکرد دانه شنبلیله در
کشت خالص بهطور معنیداری بیشتر از تیمارهای کشت مخلوط بود .بیشترین درصد پروتئین دانه شنبلیله ،عملکرد زیستتوده مرزه،
درصد اسانس و عملکرد اسانس مرزه از کشت  1۵درصد مرزه 1۵+درصد شنبلیله ( )5:5حاصل شد .باالترین عملکرد اسانس شنبلیله
مربوط به کشت خالص بود که اختالف معنیداری با کشت مخلوط با الگوی کشت  21درصد مرزه ۶1+درصد شنبلیله نداشت .در بین
تیمارهای کشت مخلوط ،بیشترین مقدار سودمندی کشت مخلوط ( )5/23از الگوی کشت  21درصد مرزه ۶1+درصد شنبلیله بهدست
آمد .باالترین نسبت برابری زمین ( )5/31در کشت  1۵درصد مرزه 1۵+درصد شنبلیله ( )5:5بود که نشاندهنده  31درصد افزایش
سودمندی زراعی نسبت به کشت خالص است .شاخص بهرهوری سیستم نیز در الگوی کشت  1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله
( )5:5بیشتر از الگوهای دیگر ( )56۷۵/9بود .با توجه به عملکرد و شاخصهای سودمندی زراعی و اقتصادی محاسبه شده بهنظر
میرسد که الگوی کشت  1۵درصد مرزه 1۵+درصد شنبلیله ( )5:5میتواند در افزایش درآمد اقتصادی و بهرهوری استفاده از زمینهای

کشاورزی بهطور قابل مالحظهای مؤثر باشد.
کلیدواژهها :بهرهوری سیستم ،پروتئین دانه ،زیستتوده ،عملکرد ،متابولیتهای ثانویه.
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مقدمه

سطح برگ لکههای کوچک فراوانی وجود دارد که غده

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش

نامیده میشود که حاوی اسانس است .مرزه از جمله

تقاضای مواد غذایی و از طرفی کاهش زمینهای مناسب

گیاهان ارزشمندی است که از سرشاخههای گلدار آن

برای تولید ،بهنظر میرسد تنها راه افزایش محصوالت

بهطور وسیعی در صنایع بهداشتی ،غذایی و دارویی

کشاورزی ،افزایش تولید در واحد سطح باشد (

Hirpa,

استفاده میشود (.)Yazdanpanah et al., 2011

 .)2014امروزه بهکارگیری نظامهای زراعی مناسب

کشت مخلوط لگومها با گیاهان دیگر عالوه بر استفاده

بهعنوان راهکاری مؤثر در افزایش پایداری و بهبود تولید

بهینه از زمین ،موجب حاصلخیزی خاک میشود .در این

محصوالت زراعی و ایجاد امنیت غذایی در سطح جهان

سیستم کاشت ،نیتروژن تثبیتشده بهوسیله لگومها به

مطرح میباشد .کشت مخلوط در بسیاری از مناطق جهان

گیاهان همراه آنها منتقل میشود و میتواند به پایداری

برای تولید غذا و علوفه مورد استفاده قرار گرفته و در

عملکرد در کشاورزی کمنهاده کمک کند (

مقایسه با کشت خالص کارآمدتر عمل کرده

Banik et al.,

( Carruthers

 .)2006در مقایسه با حالت تککشتی ،برتری عملکرد کل

 )et al., 2000و از جمله روشهای مهم نظامهای پایدار

در سیستمهای کشت مخلوط لگوم با غیرلگومها نظیر

در کشاورزی ،اهدافی نظیر ایجاد تعادل اکولوژیک،

باقال و جو ( ،)Vandermeer, 1990یونجه و ذرت

بهرهبرداری بیشتر از منابع ،افزایش کمی و کیفی عملکرد


( ،)Zhang et al., 2008گاودانه و جو ()Hamzei, 2012

و کاهش خسارت آفات ،بیماریها و علفهای هرز را

نخود و جو ( )Hamzei & Babaei, 2015و نخود و

دنبال میکند (.)Fernandez Aparicio et al., 2007

زعفران ( )Zhang et al., 2011گزارش شده است.

Lamei

شنبلیله از جمله گیاهان دارویی است که دارای

 )2013( Hervaniبا بررسی اقتصادی کشت مخلوط خلر

خاصیت دگرآسیبی میباشد .این گیاه با نام علمی

با جو و تریتیکاله ،کمترین مقدار عملکرد ماده خشک را

Fabaceae

از تیمار کشت خالص لگوم (خلر) گزارش کردند .تحقیق

یباشد که ریشه ،دانه و اندام هوایی آن از لحاظ میزان
م

انجام شده توسط  )2013( Asadi & Khorramdelکه

متابولیتهای ثانویه بسیار غنی است و دارای ارتفاع  5۵تا

نسبتهای کشت آن شامل  ۶1درصد ماشک  21 +درصد

 1۵سانتیمتر و برگهای متناوب و مرکب از سه برگچه

جو 1۵ ،درصد ماشک  1۵ +درصد جو و  21درصد

میباشد .بذر و قسمتهای هوایی شنبلیله قرنها بهعنوان

ماشک  ۶1 +درصد جو و کشت خالص دو گیاه بود،

منبع ارزشمندی از پروتئین در تغذیه انسان و دام مورد

نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک و دانه از

استفاده بوده است .این گیاه در طب سنتی ایران و ملل

تیمار کشت خالص جو و در بررسی

مختلف سابقه مصرف دیرینه داشته و خواص درمانی

( )2015از تیمارهای کشت خالص سیاهدانه و شنبلیله

فراوانی از آن گزارش شده است (.)Mandegary, 2012

بهدست آمد .در کشت مخلوط نعناع و سویا ،عملکرد و

 Trigonella foenum-greacum L.از تیره

Rostaie et al.

مرزه ( )Satureja hortensis L.گیاهی دارویی یکساله

کیفیت اسانس کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود

یا چندساله علفی و معطر از خانواده  Lamiaceaeاست که

( .)Maffei & Mucciarelli, 2003در بررسی کشت

دارای ساقههای متعدد افراشته یا ساقههای کمانی با ارتفاع

مخلوط گیاه مرزه و شبدر ایرانی مشاهده شد که با افزایش

 5۵تا  ۷۵سانتیمتر به رنگ تیرهتر از برگها میباشد .در

تراکم گیاه دارویی مرزه در کشت مخلوط ،عملکرد اسانس
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Hassanzadeh Aval et al.,

مخلوط این دو گونه بهمنظور حصول بیشترین عملکرد و

در واحد سطح افزایش یافت (

 )2001( Prasad et al .)2012گزارش کردند که کشت

باالترین میزان نسبت برابری زمین و شاخصهای

مخلوط سیبزمینی و شنبلیله سبب افزایش کارآیی استفاده از

سودمندی زراعی و اقتصادی کشت مخلوط بود.

زمین شد .در بررسی  )2008( Aasim et al.کشت مخلوط
پنبه با بادامزمینی و سورگوم منجر به کاهش عملکرد واقعی

مواد و روشها

پنبه و افزایش عملکرد واقعی بادامزمینی و سورگوم گردید.

این تحقیق در سال زراعی  5931-5931در مزرعهای در

در بررسی  )2008( Yilmaz et al.در کشت مخلوط ذرت و

استان آذربایجانشرقی در منطقه گرنگاه واقع در جنوب

لوبیا و در بررسی  )2007( Dhima et al.در کشت مخلوط

شهرستان اهر با مختصات  96درجه و  26دقیقه عرض

یوالف و جو با ماشک ،شاخص افزایش یا کاهش عملکرد

شمالی و  1۶درجه و  1دقیقه طول شرقی بهصورت طرح

واقعی در لگوم منفی و در گیاه دیگر مثبت بود بهعبارت

بلوکهای کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار انجام

دیگر در گیاه لگوم کاهش عملکرد واقعی و در گیاه دیگر

شد .تیمارهای آزمایش شامل نسبتهای جایگزینی یک

افزایش عملکرد واقعی مشاهده شد)2014( Bigonah et al. .

ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله ( 1۵درصد مرزه 1۵ +

Coriandrum

درصد شنبلیله) ،دو ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله (۷۶

 )sativum L.و  ۶1درصد شنبلیله بیشترین ارتفاع و عملکرد

درصد مرزه  99 +درصد شنبلیله) ،یک ردیف مرزه  +دو

زیستی شنبلیله ،بیشترین نسبت برابری زمین ،کمترین

ردیف شنبلیله ( 99درصد مرزه  ۷۶ +درصد شنبلیله) ،دو

درصد اسانس ،عملکرد اسانس و عملکرد زیستی گیاه گشنیز

ردیف مرزه  +دو ردیف شنبلیله ( 1۵درصد مرزه 1۵ +

را به خود اختصاص داد .بیشترین ارتفاع ،عملکرد زیستی،

درصد شنبلیله) ،سه ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله (۶1

درصد و عملکرد اسانس گیاه گشنیز و کمترین عملکرد

درصد مرزه  21 +درصد شنبلیله) ،یک ردیف مرزه  +سه

زیستی گیاه شنبلیله در تیمار  ۶1درصد گشنیز و  21درصد

ردیف شنبلیله ( 21درصد مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله) و

شنبلیله مشاهده شد.

کشت خالص شنبلیله و مرزه بود .خاک محل اجرای

نشان دادند که تیمار  21درصد گشنیز (

با توجه به سابقه و مزیت کشت مخلوط شنبلیله با

آزمایش ،خاک زراعی با بافت رسی لومی بود که برخی

Rezvani Moghaddam

مشخصات آن در جدول  5ذکر شده است .عملیات

Rezaei- chiyaneh et al.,

آمادهسازی بستر کشت شامل شخم و دیسک در نیمه اول

 ،)2016گشنیز ( ،)Bigonah et al., 2014رازیانه ( Sadri et

آبانماه سال  5931بود که به میزان  21تن در هکتار کود

 )al., 2015و آنیسون ( )Mardani & Balouch, 2015و

دامی کامال پوسیده نیز به خاک مزرعه اضافه گردید ( Lamei

( Fernandez Aparicio et al.,

 ،)Hervani, 2013یک دیسک سبک نیز قبل از کشت زده

 )2007و عدم مطالعه کشت مخلوط آن با گیاه دارویی

شد .بهدلیل اثرات منفی کودها و سموم شیمیایی بر ترکیبات

مرزه ،این پژوهش بهمنظور بررسی کشت مخلوط

و اسانس گیاهان دارویی ،از روشهای بومشناختی شامل

شنبلیله -مرزه با الگوهای مختلف کاشت ردیفی اجرا شد

تهیه بذر مناسب و وجین علفهای هرز بهصورت دستی 2۵

و هدف از آن ارزیابی عملکرد و صفات کیفی دو گونه در

و  1۵روز بعد از کشت گیاهان استفاده گردید و سموم و

کشت مخلوط و تککشتی و تعیین بهترین نسبت کشت

کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار نگرفت.

سایر گیاهان دارویی مانند زیره (
 ،)& Moradi, 2012شوید (

زراعی مانند عدس و باقال

دوره   12شماره   2بهار 2318

77

سکینه عبدی

جدول  .2برخی مشخصات فیزیکوشیمیایی خاک
هدایت الکتریکی

کربن آلی

اسیدیته

رس

سیلت

شن

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

)(dS/m

()%

خاک

()%

()%

()%

()%

)(mg/kg

)(mg/kg

۵/12

۵/۶6

۶/21

92

11

21

۵/۵9

3/6

921

واحدهای آزمایشی به ابعاد  2×9متر آماده شد که هر

گیاه (شامل برگها و سرشاخهها) بود که در مرحله

واحد آزمایشی شامل هشت ردیف به فاصله  21سانتیمتر از

گلدهی کامل برداشت و در سایه خشک شده بودند.

یکدیگر بود .فاصله بین واحدهای آزمایشی نیم متر و بین

نمونه در بالون ته گرد یک و نیم لیتری ریخته شد و

بلوکها یک متر در نظر گرفته شد .کشت هر دو گیاه مورد

مقداری آب مقطر (حدود دو سوم حجم بالون) به آن

همزمان و در نهم اردیبهشتماه ،در دو
تحقیق بهصورت 

اضافه گردید و عمل تقطیر بهمدت سه ساعت انجام شد.

سمت پشتهها و با فاصله یکسان  5۵سانتیمتر بین هر بوته

سپس درصد اسانس مربوط به هر نمونه اندازهگیری و

در ردیف انجام شد .در کل تراکم گیاهان در هر کرت و هر

ثبت گردید.

تیمار کشت مخلوط ثابت بود و تنها آرایش کشت آنها در

غالفهای شنبلیله پس از برداشت به آزمایشگاه منتقل

ردیفهای کنار هم تغییر نمود .بالفاصله بعد از کاشت،

شده ،وزن و عملکرد دانه بر اساس میزان رطوبت 6

آبیاری گردیده و آبیاریهای بعدی در طول دوره رشد با

درصد تنظیم و در محاسبات آماری مورد استفاده قرار

توجه به شرایط محیطی و بر اساس نیاز گیاهان و در

گرفت .برای اندازهگیری درصد پروتئین دانه یک نمونه

دورههای هفت روزه انجام شد .برداشت اندامهای رویشی


 5۵۵گرمی از هر تیمار در برداشت نهایی انتخاب و پس

مرزه در زمان گلدهی کامل این گیاه (یازدهم مردادماه) و

از آسیاب شدن بهمدت  16ساعت در آون الکتریکی

دانه شنبلیله زمانی که  3۵درصد غالفهای شنبلیله قهوهای

( ،Memmertآلمان) در دمای  ۶۵درجه سانتیگراد قرار

شده بود (نوزدهم مردادماه) انجام شد .برداشت پس از حذف

گرفت .سپس یک گرم از نمونه آسیابشده هر تیمار

خطوط کناری و نیم متر از انتهای هر واحد آزمایشی بهعنوان

توزین و طی مراحل مختلف آزمایش توسط دستگاه

اثر حاشیهای صورت گرفت.

کجلدال ( ،2300 Unit Analyzer Kjدانمارک) مقدار
نیتروژن نمونهها بهصورت درصد تعیین شد (

نمونههای گیاهی مرزه برداشتشده در سایه و در

Hesse,

دمای اتاق خشک شدند و پس از توزین وزن خشک ،ماده

 .)1971برای اندازهگیری درصد اسانس شنبلیله نیز از

گیاهی خشکشده توسط آسیاب برقی پودر شده و از الک

دستگاه کلونجر استفاده شد .برای این منظور  1۵گرم از

دو میلیمتری عبور داده شد .نمونههای گیاهی تا زمان

نمونه بذر بههمراه  21۵میلیلیتر آب را در داخل دستگاه

اسانسگیری در محلی خنک نگهداری شدند .استخراج

ریخته و پس از گذشت  9ساعت حرارت دادن اسانس

اسانس بهروش تقطیر با آب 5و با استفاده از دستگاه

حاصل را جدا نموده و سپس میزان آن تعیین گردید.

کلونجر 2انجام شد .برای این کار از  5۵۵گرم نمونه

بهمنظور ارزیابی سودمندی کشت مخلوط از معیارهای

آسیابشده استفاده شد .این نمونه شامل بخشهای هوایی

نسبت برابری زمین ،)LER( 9افزایش یا کاهش عملکرد

1. Hydrodistillation
2. Clevenger

3. Land Equivalent Ratio
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واقعی ،)AYL( 5ضریب نسبی تراکم )K( 2و سودمندی

مخلوط کشت شدهاند .ضریب نسبی تراکم ( )Kبا استفاده از

کشت مخلوط )IA( 9استفاده گردید.

معادلههای  ۶تا  3محاسبه میگردد:
()7
()8
()9

برای محاسبه نسبت برابری زمین از معادلههای  5تا 9
استفاده شد:
() 5

LERTotal= LERf+ LERs

() 2

LERf= Yfs/Yff

() 9

LERs= Ysf/Yss

K Total= K f× K s
) ZfsK f= Yfs Zsf /(Yff - Yfs
K s= Ysf Zfs /(Yss – Ysf ) Zsf

که  Kfو  Ksبهترتیب ضریب نسبی تراکم شنبلیله و
مرزه Yfs ،عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط با مرزه،

Ysf

عملکرد مرزه در کشت مخلوط با شنبلیله Zsf ،سهم مرزه

که در این رابطه  LERf ،LERTotalو  LERsبهترتیب

در کشت مخلوط Zfs ،سهم شنبلیله در کشت مخلوط،

نسبت برابری زمین کل ،نسبت برابری زمین شنبلیله و

Yff

نسبت برابری زمین مرزه و  Ysf ،Yff ،Yfsو  Yssبهترتیب

عملکرد شنبلیله در تککشت Yss ،سهم مرزه در تککشتی

عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط ،عملکرد شنبلیله در

است .اگر  Kf=5باشد ،در گیاه شنبلیله اثر رقابت
درونگونهای با برونگونهای برابر است .ولی اگر ضریب


کشت خالص ،عملکرد مرزه در کشت مخلوط و عملکرد

نسبی تراکم برای هر دو گونه ( Kfو  )Ksبرابر واحد باشد،

مرزه در کشت خالص میباشد (.)Prasad et al., 2001

در مخلوط حالت موازنه یا تعادل رقابت برقرار خواهد

افزایش یا کاهش عملکرد واقعی ( )AYLنیز طبق

بود .در حالتی که ضریب نسبی تراکم برای هر گونه برابر

معادلههای  1تا  ۷محاسبه شد (:)Banik, 1996
() 1

AYL Total= AYL f+ AYL s

واحد نباشد ،گیاهی که ضریب آن بیشتر است گیاه غالب

() 1

]AYL f= [{) Yfs/Zfs(/(Yff/Zff )}-1

خواهد بود (.)Ghosh, 2004; Lithourgidis et al., 2011

() ۷

]AYL s= [{) Ysf/Zsf(/(Yss/Zss )}-1

با استفاده از این معیار ،اگر  K Total>5باشد ،میزان محصول

Yfs

بهدستآمده از کشت مخلوط کمتر از کشت خالص است.

عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط با  Zsf ،sسهم مرزه در

اگر  K Total<5باشد ،کشت مخلوط سودمند خواهد بود و

کشت مخلوط Ysf ،عملکرد مرزه در کشت مخلوط با

در نهایت اگر چنانچه  K Total=5باشد در کشت مخلوط

شنبلیله Yff ،عملکرد شنبلیله در تککشت Yss ،عملکرد

هیچگونه افزایش یا کاهشی نسبت به کشت خالص دیده

در این رابطه Zfs ،سهم شنبلیله در کشت مخلوط،

مرزه در تککشت Zff ،سهم شنبلیله در تککشتی و
سهم مرزه در تککشتی

نمیشود (.)Lithourgidis et al., 2011

Zss

شاخص سودمندی کشت مخلوط ( )IAنیز با استفاده

است.

از معادله  5۵محاسبه شد (:)Banik, 1996

برای تعیین میزان رقابت بین گیاهان و غالبیت نسبی یک

()5۵

گونه بر گونه دیگر در کشت مخلوط ،شاخص ضریب نسبی
تراکم که توسط  )2004( Ghoshمورد استفاده قرار گرفته

در این

=IA
[Pa/(Pa+Pb)]× AYLa+[Pb/(Pa+Pb)] × AYLb
رابطه Pf ،قیمت واحد محصول شنبلیله Ps ،قیمت

است ،بهکار برده شد .این ضریب مشخصکننده میزان رقابت

واحد محصول مرزه AYLf ،افزایش یا کاهش عملکرد واقعی

بین گیاهی است که با استفاده از روش جایگزینی بهصورت

شنبلیله AYLs ،افزایش یا کاهش عملکرد واقعی مرزه است.
در این رابطه قیمت واحد محصول شنبلیله  51۵۵۵۵ریال و

1. Actual Yield Loss or Gain
2. Relative Crowding Coefficient
3. Intercropping Advantage

مرزه  2۷۵۵۵۵ریال منظور گردید.
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نسبت رقابت ،)CR( 5شاخص مهمی برای دانستن

برای آزمون نرمال بودن ،نرمافزار ( MINITABنسخه )51
مورد استفاده قرار گرفت.

توانایی رقابت یک محصول با محصول دیگر است
( .)Willey & Rao, 1980با بررسی مفهومی به نام نسبت
رقابت اگرچه میزان اضافه محصول نشان داده نمیشود،

نتایج و بحث

ولی با اشاره به شدت رقابت بین دو گونه در تیمارهای

اثر الگوهای مختلف کشت بر عملکرد دانه شنبلیله ،پروتئین

مختلف میتوان نسبت به سودمندی کشت مخلوط

دانه شنبلیله ،درصد و عملکرد اسانس شنبلیله ،وزن

قضاوت کرد (.)Yilmaz et al., 2015

زیستتوده مرزه و درصد و عملکرد اسانس مرزه در سطح

()11
()11
)CRs= (LERs/LERf) × (Zfs/Zsf
که در این رابطه  Zfsو  Zsfبهترتیب نسبت شنبلیله و

احتمال یک درصد ( )P≥۵/۵5معنیدار بود (جدول .)2
عملکرد دانه شنبلیله

مرزه کاشتهشده در الگوهای مختلف کشت مخلوط

بین الگوهای مختلف کاشت ،بیشترین عملکرد دانه شنبلیله

میباشد.


( 31۶/۵کیلوگرم در هکتار) از کشت خالص بهدست آمد

)CRf= (LERf/LERs) × (Zsf/Zfs

برای محاسبه شاخص کل ارزش نسبی )RVT( 2از

(جدول  .)9کمترین میزان عملکرد دانه ( 2۷۷/6کیلوگرم در
هکتار) نیز مربوط به کشت  ۶1درصد مرزه  21 +درصد

رابطه زیر استفاده شد (:)Sadri et al., 2015
()11

RVT= (aPf + bPs)/aMs

شنبلیله بود .چنین بهنظر میرسد که عدم وجود رقابت

در این رابطه  Pfو  Psبهترتیب عملکرد گونههای

بینگونهای در کشت خالص ،گیاه شنبلیله بهعنوان گیاه غالب

شنبلیله و مرزه در کشت مخلوط و  Msعملکرد مرزه در

باعث بهرهگیری بهتر از عناصر غذایی و منابع بهویژه نور

کشت خالص و  aو  bبهترتیب قیمت شنبلیله و مرزه

شده و در نتیجه میزان شاخص سطح برگ و فتوسنتز و بهتبع

میباشد (.)Vandermeer, 1990


آن تجمع ماده خشک در کشت خالص نسبت به تیمارهای

بهمنظور برآورد شاخص بهرهوری سیستم)SPI( 9

مختلف کشت مخلوط افزایش یافته است ( Lamei Hervani,

Agegnehu

 .)2013در کشت خالص شنبلیله ،هر بوته شنبلیله برای

کشت مخلوط نیز از معادله زیر استفاده شد (
:)et al., 2006
()11

آشیانهای اکولوژیکی یکسان با مرزه رقابت نکرده و تمامی
SPI= (Yff/ Yss) ×Ysf+Yfs

منابع موجود در اختیار شنبلیله قرار گرفته است که این

خالص،

موضوع میتواند یکی از عوامل افزایش عملکرد این گیاه در

 Yssعملکرد مرزه در کشت خالص Ysf ،عملکرد مرزه در

کشت خالص باشد ( .)Rezaei- chiyaneh et al., 2016در

کشت مخلوط و  Yfsعملکرد شنبلیله در کشت مخلوط است.

تحقیق حاضر کاهش عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط را

جهت تجزیهوتحلیل آماری از نرمافزار کامپیوتری

میتوان به تشدید رقابت بینگونهای مرزه با شنبلیله و کاهش

 MSTAT-Cو برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون

فضا نسبت داد که سبب کاهش نور و کاهش رشد و فتوسنتز

دانکن در سطح احتمال خطای یک درصد استفاده شد.

شنبلیله شده و بهدنبال آن عملکرد آن را کاهش داده است .در

که در این رابطه  Yffعملکرد شنبلیله در کشت

کشت مخلوط ،گونه همراهی که ارتفاع و شاخ و برگ
1. Competitive Ratio
2. Relative Value Total
3. System Productivity Index

بیشتری دارد نقش گیاه غالب را ایفا میکند و سهم عمدهای
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از منابع موجود نصیب آن میگردد)2008( Zhang et al. .

شاخ و برگ شنبلیله جذب شده است و بیشتر بودن غلظت

نشان دادند که در شرایطی که کشت دو گونه در یک زمان

پروتئین دانه در شرایط کشت مخلوط نسبت به شرایط تک-

انجام شود ،رقابت برای منابع شدیدتر شده و لذا کاهش

کشتی شنبلیله مربوط به وقوع اثر تغلیظ میباشد

عملکرد گونه ضعیف در این سیستمها بیشتر بهچشم

( ،)Marschner, 2003یا بهعبارت دیگر ،بهدلیل باال بودن

میخورد.


عملکرد دانه شنبلیله در تیمار کشت خالص و اثر رقت در

بین الگوهای مختلف کشت مخلوط نیز کشت 1۵

میزان پروتئین دانه ،کاهش درصد پروتئین دانه در این تیمار

درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله (یک ردیف مرزه  +یک

مشاهده شد .همچنین میتوان عنوان کرد که در شرایط کشت

ردیف شنبلیله) عملکرد دانه شنبلیله باالتری نسبت به بقیه

مخلوط و بهویژه در الگوی کشت  1۵درصد مرزه 1۵ +

الگوهای کشت مخلوط داشت که علت آن را میتوان به

درصد شنبلیله (یک ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله)،

استفاده بهینه گیاهان از منابع طبیعی در این نوع کشت

سرعت تشکیل دانه از سرعت تشکیل پروتئین کمتر بوده و

نسبت داد .با تغییر الگوی کاشت شنبلیله از کشت مخلوط

مقدار پروتئین بیشتر در بافتها تجمع یافته است

تک ردیفی به سه ردیفی در کنار یک ردیف از گیاه مرزه

(.)Mardani & Balouch, 2015

عملکرد دانه کاهشی بود که این کاهش میتواند بهدلیل

زمانیکه بقوالت در کنار گونه دیگر بهصورت کشت

ارتفاع بیشتر و تولید ساقه و برگ کمتر و در نتیجه

مخلوط قرار میگیرند بهدلیل اثر مکملی جزو بقوالت جهت

فتوسنتز کمتر گیاه باشد (.)Lamei Hervani, 2013

تثبیت نیتروژن ،مقدار بیشتر از نیتروژن تثبیتشده و در
نتیجه تعداد گره فعال و سرعت تشکیل آن افزایش مییابد و

پروتئین دانه شنبلیله

افزایش تثبیت نیتروژن حاصل از بقوالت سبب افزایش میزان

در کشت  1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله (یک ردیف

پروتئین دانه نیز میشود )2014( Bigonah et al .گزارش

مرزه  +یک ردیف شنبلیله) بیشترین درصد پروتئین دانه

کردند که بیشترین درصد پروتئین دانه در کشت خالص

شنبلیله ( 22/۷۵درصد) مشاهده شد .در کشت خالص

شنبلیله و کمترین آن در کشت مخلوط با گشنیز ( 5۶1درصد

شنبلیله نسبت به الگوهای مختلف کشت مخلوط این گیاه،

تراکم مطلوب گشنیز  21 +درصد تراکم مطلوب شنبلیله)

کمترین درصد پروتئین دانه ( 59/3۵درصد) مشاهده شد

مشاهده شد )2018( Javanmard et al .در کشت مخلوط

(جدول  ،)9بهنظر میرسد کم بودن درصد پروتئین دانه در

ذرت با لگومها (ماشک گل خوشهای ،لوبیا ،شبدر برسیم و

کشت خالص به این دلیل باشد که نیتروژن بیشتری توسط

گاودانه) نیز به این نتیجه رسیدند.

جدول  .1تجزیه واریانس صفات مورد بررسی گیاهان در الگوهای مختلف کشت ردیفی شنبلیله و مرزه
منابع تغییرات
تکرار
تیمار
خطا
ضریب تغییرات (درصد)

درجه
آزادی
2
۶
51

میانگین مربعات
شنبلیله
عملکرد دانه پروتئین دانه درصد اسانس عملکرد اسانس
۵/211 ns
۵/۵۵9 ns
۵/296 ns 151/۵۵9ns
**
**
۷3/96۷
5/1۷۵
**512/3۵** 219۷1۵/۶
۵/9۶5
۵/۵۵1
۵/۵۶9
2۶۷/13۶
55/91
۶/۶1
55/۷6
9/19

* :ns ،** ،معنیدار در سطح احتمال خطای  1درصد و  5درصد و نبود اختالف معنیدار.
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مرزه
زیستتوده درصد اسانس عملکرد اسانس

وزن
*۵/9۷9
*۵/۵۵9
۵/۷51 ns
**915/361
**5/6۷3
**۷6۷519/11
۵/۵۶۷
۵/۵۵5
6/5۶1
5۵/9۷
5۵/11
5۵/26
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جدول  .3مقایسه میانگین صفات مورد بررسی شنبلیله در الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی با مرزه
عملکرد دانه ()kg/ha

پروتئین دانه ()%

اسانس ()%

عملکرد اسانس ()kg/ha

تیمارهای آزمایشی
کشت خالص

*31۶/۵a

59/3۵ g

5/2۵ c

55/16 a

 1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()5:5

۷62/1 b

22/۷۵ a

۵/11 f

9/۵۶ c

 ۷۶درصد مرزه  99 +درصد شنبلیله ()5:2

9۶2/6 e

5۶/۵۶ e

۵/61 d

9/5۶ c

 99درصد مرزه  ۷۶ +درصد شنبلیله ()2:5

15۷/6 d

53/۷9 c

5/۶۵ b

6/۶۶ b

 1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()2:2

1۵3/۷ e

56/1۵ d

۵/11 ef

2/21 c

 ۶1درصد مرزه  21 +درصد شنبلیله ()5:9

2۷۷/6 f

51/1۶ f

۵/۷1 e

5/۶2 c

 21درصد مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله ()9:5

1۷2/3 c

25/۶۵ b

2/52 a

52/1۵ a

* در هر ستون میانگینهایی که دارای حرف مشابه هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال خطای  5درصد اختالف معنیدار ندارند.

درصد و عملکرد اسانس شنبلیله

ساختار ژنتیکی ،تاریخ کشت ،ژنوتیپ ،شرایط اقلیمی

بیشترین درصد اسانس ( 2/52درصد) از کشت مخلوط

منطقه ،حاصلخیزی خاک ،تراکم و الگوی کاشت قرار

 21درصد مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله و کمترین مقدار آن

میگیرد (.)Ayanoglu et al., 2012

( ۵/11درصد) از کشت  1۵درصد مرزه  1۵ +درصد

در این آزمایش نیز میزان اسانس تحت تأثیر الگوی

شنبلیله (یک ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله) حاصل

کشت قرار گرفت .عملکرد اسانس برآیندی از عملکرد

شد (جدول  .)9در مقایسه میانگین دادهها باالترین

دانه و درصد اسانس در تیمارها میباشد ،بنابراین باال

عملکرد اسانس مربوط به کشت خالص ( 55/16کیلوگرم

بودن عملکرد اسانس در هر تیمار میتواند بهدلیل باال

در هکتار) بود که اختالف معنیداری با کشت مخلوط با

بودن عملکرد دانه و یا درصد اسانس در این تیمارها

الگوی کشت  21درصد مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله (52/1۵

باشد .بررسی همبستگی بین صفات مورد مطالعه در

کیلوگرم در هکتار) نداشت (جدول  ،)9با توجه به باال

شنبلیله (جدول  )1نشان داد که بین درصد اسانس و

بودن عملکرد دانه در کشت خالص میتوان عنوان نمود

عملکرد دانه همبستگی معنیدار وجود داشت .بنابراین

که باال بودن عملکرد اسانس در این تیمار میتواند ناشی

میتوان عنوان نمود که یکی از دالیل افزایش عملکرد

از وقوع اثر رقت باشد ( .)Marschner, 2003از آنجاییکه

اسانس شنبلیله در شرایط کشت خالص ،بیشتر بودن

اسانسها جزئی از متابولیتهای ثانویه گیاهی هستند و

عملکرد دانه در شرایط تککشتی میباشد.

میزان آنها بهشدت به میزان متابولیتهای اولیه گیاهی

 )2014( alدر کشت مخلوط زیره سبز و نخود نیز نشان

(کربوهیدراتها ،پروتئینها ،کلروفیلها و غیره) بستگی

دادند که باالترین عملکرد اسانس گیاهان دارویی مذکور

دارد ،بنابراین هر عاملی که باعث افزایش فتوسنتز گیاهی

از کشت خالص بهدست آمد .اما در کشت مخلوط رازیانه

گردد ،میتواند باعث باال رفتن متابولیتهای ثانویه گیاهی

و شنبلیله ( )Sadri et al., 2015و نعناع و سویا (

از جمله اسانسها گردد (

Rezaei- chiyaneh et al.,

Zarifpour et

Maffei

 )& Mucciarelli, 2003عملکرد اسانس در مقایسه با

 .)2016میزان تجمع اسانس تحت تأثیر عواملی چون

کشت خالص بیشتر بود.
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زیستتوده در مقایسه با کشت خالص مرزه شده است .کم-

جدول  .4ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در شنبلیله
عملکرد دانه پروتئین دانه درصد اسانس عملکرد اسانس
عملکرد دانه
پروتئین دانه
درصد اسانس

ترین مقدار عملکرد زیستتوده ( 3۵6/1کیلوگرم در هکتار)

5
ns

-۵/۵1

ns

۵/29

عملکرد اسانس ** ۵/۷1

از الگوی کشت  1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله (دو

5
ns

۵/22

ns

۵/۵1

ردیف مرزه  +دو ردیف شنبلیله) بهدست آمد (جدول  )1و

5
**

۵/66

کشت تک ردیفی نسبت به دو و سه ردیفی از نظر عملکرد

5

زیستتوده برتری داشت ،دلیل باالتر بودن عملکرد در تیمار

** :ns ،معنیدار در سطح احتمال خطای  5درصد و نبود اختالف معنیدار

تکردیفی را میتوان به نزدیکتر بودن بوتههای گیاه مرزه به

عملکرد زیستتوده مرزه

بوتههای گیاه شنبلیله و استفاده مؤثرتر از نیتروژن تثبیتشده

اثر الگوی کشت مخلوط ردیفی با شنبلیله بر عملکرد

توسط شنبلیله نسبت داد (

زیستتوده (ساقه ،برگ و گل) مرزه در سطح احتمال یک

.)al., 2014

Belel et al., 2014; Karanja et

درصد معنیدار ( )P≥۵/۵5بود (جدول  .)2عملکرد

 )2014( Bigonah et al.گزارش کردهاند که برتری

زیستتوده در آرایش کشت  1۵درصد مرزه  1۵ +درصد


عملکرد در کشت مخلوط ممکن است بر اثر تلفیقی از

شنبلیله (یک ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله) ۶1 ،درصد

عوامل مختلف همچون استفاده بهتر از رطوبت خاک ،نور و

مرزه  21 +درصد شنبلیله و  ۷۶درصد مرزه  99 +درصد

عناصر غذایی باشد ،آنها وجود اختالف در ساختار ریشه،

شنبلیله نسبت به کشت خالص برتری داشت و بیشترین

توزیع کانوپی و احتیاجات غذایی گیاهان در کشت مخلوط

مقدار عملکرد ( 515۵کیلوگرم در هکتار) از کشت 1۵

را علت این کارآمدی تشخیص دادهاند .در بررسی کشت

درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله (یک ردیف مرزه  +یک

مخلوط گندم با گیاه لگوم باقال مشاهده شد که عملکرد گندم

ردیف شنبلیله) حاصل شد (جدول  .)1چنین بهنظر میرسد

در کشت مخلوط بهدلیل کاهش فشار رقابتی بین دو گونه بر

که در تحقیق حاضر وجود شرایط مناسب برای رشد

سر جذب نیتروژن و افزایش کارآیی مصرف عناصر غذایی از

بوتههای مرزه از جمله فراهم شدن نیتروژن در شرایط


جمله نیتروژن افزایش یافت (.)Tosti & Guiducci, 2010

مخلوط با شنبلیله ،استفاده بهینه از عناصر غذایی موجود در

 )2008( Carrubba et al.در بررسی کشت مخلوط رازیانه و

خاک و توزیع مطلوبتر نور توسط کانوپی مخلوط دو گونه

شوید ،کاهش عملکرد در شرایط کشت مخلوط را به الگوی

باعث بهبود رشد و فتوسنتز و در نهایت افزایش عملکرد

کشت و رقابت برونگونهای نسبت دادند.

جدول  .7مقایسه میانگین صفات مورد بررسی مرزه در الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی با شنبلیله
تیمارهای کشت مخلوط
کشت خالص
 1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()5:5
 ۷۶درصد مرزه  99 +درصد شنبلیله ()5:2
 99درصد مرزه  ۷۶ +درصد شنبلیله ()2:5
 1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()2:2
 ۶1درصد مرزه  21 +درصد شنبلیله ()5:9
 21درصد مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله ()9:5

وزن زیستتوده (اندامهای هوایی) ()kg/ha
*5223/۵ d
515۵/۵ a
52۶1/۵ c
39۶/۷ f
3۵6/1 g
5111/۵ b
31۷/۷ e

اسانس ()%
5/1۶ g
2/16 a
5/۶2 e
2/55 c
5/61 d
5/۷1 f
2/96 b

عملکرد اسانس ()kg/ha
56/5۵e
96/31 a
25/3۶ c
53/۶1 d
5۷/۶۶ f
29/35 b
22/1۵c

* در هر ستون میانگینهایی که دارای حرف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال خطای  5درصد اختالف معنیدار ندارند.
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سکینه عبدی

درصد و عملکرد اسانس مرزه

اختالفات مورفولوژیکی دو گونه ،وجود شرایط مناسب برای

مقایسه میانگین دادهها (جدول  )1نشان داد که درصد و

رشد بوتههای مرزه از جمله فراهم شدن نیتروژن در شرایط

عملکرد اسانس گیاه مرزه تحت تأثیر آرایش و الگوی کشت

مخلوط با شنبلیله ،استفاده بهینه از عناصر غذایی موجود در

قرار گرفت و بین درصد و عملکرد اسانس در حالت

خاک و توزیع مطلوبتر نور توسط کانوپی مخلوط دو گونه

تککشتی با کشت مخلوط اختالف معنیدار ()P≥۵/۵5


باعث بهبود رشد و فتوسنتز و بهتبع آن سبب افزایش میزان

وجود داشت .در بین تیمارهای کشت مخلوط نیز بیشترین

اسانس در مقایسه با کشت خالص شده است.

میزان درصد ( 2/16درصد) و عملکرد اسانس (96/31

 )2015( Balouchگزارش کردند که در کشت مخلوط

کیلوگرم در هکتار) متعلق به الگوی کشت  1۵درصد مرزه +

شنبلیله و آنیسون ،عملکرد اسانس آنیسون در کشت خالص

 1۵درصد شنبلیله (یک ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله)

بیشترین مقدار را داشته و تیمارهای دو و سه ردیفی کشت

بود ،درحالیکه در مورد الگوی کشت  ۶1درصد مرزه 21 +

مخلوط کمترین مقدار عملکرد اسانس را داشت که دلیل آن

درصد شنبلیله ،بهدلیل باال بودن عملکرد زیستتوده گیاه

را کاهش عملکرد گیاه آنیسون در این تیمارها عنوان کردند.

& Mardani

مرزه در کشت مخلوط ،عملکرد اسانس نسبت به درصد
اسانس این گیاه برتری داشت .کمترین درصد اسانس (5/1۶

جدول  .7ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در مرزه

درصد) متعلق به کشت خالص و کمترین مقدار عملکرد

وزن زیستتوده

درصد

عملکرد

(اندامهای هوایی)

اسانس

اسانس

اسانس ( 5۷/۶۶کیلوگرم در هکتار) از کشت مخلوط 1۵
وزن زیستتوده

درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله (دو ردیف مرزه  +دو
ردیف شنبلیله) حاصل شد (جدول .)1
بررسی همبستگی بین صفات (جدول  )۷نشان داد که

5

درصد اسانس

**۵/۶۷

5

عملکرد اسانس

**۵/63

**۵/66

5

** :معنیدار در سطح احتمال خطای  5درصد.

بین درصد اسانس با وزن زیست توده و همچنین بین
عملکرد اسانس با وزن زیستتوده و درصد اسانس رابطه

شاخصهای ارزیابی سودمندی کشت مخلوط

مستقیم و معنیداری وجود دارد .تحقیقات نشان داده است

شاخص نسبت برابری زمین

که فتوسنتز و تولید فرآوردههای فتوسنتزی ارتباط مستقیمی

شاخص نسبت برابری زمین جزئی شنبلیله و مرزه ( LERfو

با تولید اسانس دارند ( .)Izadi et al., 2011همچنین درباره

 )LERsبین الگوهای مختلف کشت نشان داد که شاخص

همبستگی بین فتوسنتز و تولید اسانس آزمایشها نشان

نسبت برابری زمین جزئی مرزه در مقایسه با شنبلیله باالتر

دادهاند که گازکربنیک و گلوکز بهعنوان پیشماده مناسب در


بود (جدول  )۶که نشاندهنده اثر مثبت بیشتر کشت مخلوط

سنتز اسانس مطرح است ( .)Izadi et al., 2011با افزایش

در مرزه میباشد .بیشترین

 LERبهترتیب از الگوهای

سهم لگوم ،میزان اسانس مرزه احتماال بهدلیل افزایش غلظت

کشت مخلوط  1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله (یک

نیتروژن و دسترسی مرزه به این عنصر غذایی افزایش یافت

ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله) ( )۵/۶5و  21درصد مرزه

که میتوان از این موضوع در تولید این گیاه دارویی بهره

 ۶1 +درصد شنبلیله ( )۵/۷2بهدست آمد درحالیکه در مورد

جست .بیوسنتز اسانس گیاهان دارویی به رژیمهای نوری و

مرزه ( )LERsبیشترین مقدار آن متعلق به  1۵درصد مرزه +

تنفسی گیاه بستگی دارد ،چنین بهنظر میرسد که با توجه به

 1۵درصد شنبلیله (یک ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله)
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( )5/29و  ۶1درصد مرزه  21 +درصد شنبلیله ( )5/56بود

ردیف گندم +یک ردیف شنبلیله ،یک ردیف گندم +دو

(جدول  .)۶با توجه به اینکه هر دو گونه در این تیمارها از

ردیف شنبلیله ،یک ردیف گندم +سه ردیف شنبلیله و یک

عملکرد بیشتری برخوردار بودند به همین دلیل نسبت برابری

ردیف گندم +یک ردیف شنبلیله و

زمین باالتری بهدست آمد .از طرفی با در نظر گرفتن باالتر

 )2012( & Moradiدر کشت مخلوط زیره سبز و شنبلیله با

بودن نسبت برابری زمین جزئی مرزه نسبت به شنبلیله

سه تیمار کشت خالص شنبلیله ،کشت خالص زیره سبز و

میتوان عنوان کرد که احتماال بهدلیل اثر آللوپاتیک مرزه سهم


کشت یک در میان شنبلیله و زیره سبز مشاهده کردند که

شنبلیله از  LERTotalکاهش یافته و در عوض مرزه از

مقدار  LERTotalرا در تمام تیمارهای مخلوط باالتر از یک

مساعدت شنبلیله استفاده نموده و سهم  LERTotalمربوط به

گزارش کردند )2013( Koocheki et al. .با مطالعه کشت

مرزه افزایش یافته است .با کاهش نسبت شنبلیله در الگوی

مخلوط زعفران و مرزنجوش با الگوهای کشت یک ردیف

کشت ،شاخص برابری زمین جزئی شنبلیله کاهش یافت ،این

زعفران +یک ردیف مرزنجوش ،دو ردیف زعفران +یک

در حالی است که با افزایش تعداد ردیفهای شنبلیله در

ردیف مرزنجوش ،سه ردیف زعفران +یک ردیف

کشت ،اثر آللوپاتیک مرزه کاهش یافته و این الگوهای کشت

مرزنجوش و کشت خالص دو گیاه مشاهده کردند که

نسبت برابری زمین جزئی شنبلیله باالتری را نشان داده است.

کمترین نسبت برایری زمین ( )۵/6۶در نسبت کاشت سه

بهطورکلی شاخص برابری زمین مرزه در تمام الگوهای

ردیف زعفران و یک ردیف مرزنجوش حاصل شد

کشت مخلوط ردیفی مورد بررسی بیشتر از شنبلیله بوده

(.)Koocheki et al., 2013

Rezvani Moghaddam

است.
شاخص افزایش یا کاهش عملکرد واقعی

میزان  LERTotalدر تمامی تیمارهای مخلوط بیشتر از یک
و بین  5/5۶تا  5/31بود یعنی  5۶تا  31درصد سطح زمین

در مورد تمام تیمارهای کشت مخلوط ،شاخص افزایش یا

بیشتری در تککشتی نیاز است تا عملکردی مشابه کشت

کاهش عملکرد واقعی مرزه ( )AYLsمثبت بوده و
نشاندهنده آن است که محصول واقعی این گیاه در کشت


مخلوط بهدست آید .یا بهعبارت دیگر این تیمار نشاندهنده
 5۶تا  31درصد افزایش سودمندی زراعی کشت مخلوط

مخلوط بیشتر بوده است و از عوامل محیطی رشد بیشتر

نسبت به کشت خالص دو گونه است و این تیمار میتواند

استفاده نموده است .به عبارت دیگر ،عالمت مثبت این

برای ایجاد پایداری و ثبات تولید در افزایش درآمد اقتصادی

شاخص در گیاه مرزه نشاندهنده برتری این گیاه در رقابت

و بهرهوری استفاده از زمینهای کشاورزی بهطور

بینگونهای و غالب بودن آن در کشت مخلوط نسبت به گیاه

قابلمالحظهای مؤثر باشد .در مجموع نسبت برابری زمین

شنبلیله است .دامنه تغییرات این شاخص برای گیاه شنبلیله

باالتر از یک در این آزمایش نشاندهنده برتری کشت

بین ( )-۵/53برای الگوی کشت  99درصد مرزه ۷۶ +

مخلوط در این الگوهای کشت میباشد .نسبت برابری زمین

درصد شنبلیله و ( )۵/12برای کشت  1۵درصد مرزه 1۵ +

بیشتر از یک ،معیاری از جذب نور بهتر و کارآیی مصرف

درصد شنبلیله (یک ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله) بود

باالتر آن در مخلوط در مقایسه با کشت خالص میباشد.

(جدول  )۶که منفی بودن مقادیر  AYLfدر این تیمار گویای

 )2013) Ahmad et al.در کشت مخلوط گندم و شنبلیله با

قدرت کم این گیاه در رقابت با مرزه است و حاکی از کاهش

الگوهای کشت خالص شنبلیله ،کشت خالص گندم ،یک

عملکرد واقعی گیاه شنبلیله در کشت مخلوط ردیفی با مرزه
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میباشد بهطوریکه با نسبت مرزه در الگوهای کشت

بهدستآمده از کشت مخلوط کمتر از کشت خالص است و

مخلوط ،این شاخص افزایش یافته است .بیشترین مقدار

اگر بیشتر از یک باشد کشت مخلوط سودمند خواهد بود

افزایش یا کاهش عملکرد واقعی کل ( )5/3۵در کشت

( KTotal .)Lithourgidis et al., 2011در این آزمایش در تمام

مخلوط مربوط به الگوی کشت  99درصد مرزه  ۶1 +درصد

تیمارها باالتر از یک بود غیر از  Kfدر الگوهای کشت 99

شنبلیله بود و بهطورکلی تمام مقادیر افزایش یا کاهش

درصد مرزه  ۷۶ +درصد شنبلیله ( 1۵ ،)۵/16درصد مرزه +

عملکرد واقعی کل ( )AYLTotalمثبت بوده (جدول  )۶و

 1۵درصد شنبلیله (دو ردیف مرزه  +دو ردیف شنبلیله)

حاکی از افزایش عملکرد زیستتوده مرزه در کشت مخلوط

( )۵/۶1و  21درصد مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله ()۵/16

بوده (جدول  )۶که توانسته است کاهش عملکرد دانه شنبلیله

(جدول  ،)6بنابراین با توجه به نتایج میتوان عنوان نمود که

را جبران نماید .بهطوریکه تأثیر رقابت دو گیاه به حالت

با افزایش سهم مرزه ،عملکرد شنبلیله بهدلیل رقابت

AYLTotal

برونگونهای کاهش یافت .در الگوی کشت  1۵درصد مرزه

مثبت حاکی از آن است که کشت مخلوط نسبت به

 1۵ +درصد شنبلیله (دو ردیف مرزه  +دو ردیف شنبلیله)،

تککشتی مزیت داشته است .بیشترین میزان این شاخص


عملکرد شنبلیله با کشت خالص اختالف معنیداری نشان

مربوط به  21درصد مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله بود که

نداد که میتواند بهدلیل استفاده بهینه از منابع محیطی از قبیل

نشاندهنده سودمندی الگوی کشت مذکور در بهرهوری از

نور و کنترل علفهای هرز در این الگوی کشت باشد

منابع موجود با کمترین میزان رقابت درونگونهای و

( .)Neamatollahi et al., 2013عالمت منفی در این شاخص

بینگونهای است.

نشاندهنده رقابت بینگونهای قوی میباشد و عالمت مثبت

مکملی مثبت میباشد .مقادیر عددی شاخص

 )2012( Dordas et al.در بررسی کشت مخلوط

حاکی از ضعیف بودن رقابت است ( ،)Willey, 1979در این

نخود و جو دو سر نشان دادند که بیشترین شاخص

آزمایش گیاه مرزه در الگوهای کشت  1۵درصد مرزه 1۵ +

 AYLTotalاز کشت 2۵درصد جو دو سر  6۵ +درصد

درصد شنبلیله (یک ردیف مرزه  +یک ردیف شنبلیله)۷۶ ،

نخود حاصل شد که بیان کردند باال بودن  AYLTotalدر

درصد مرزه  99 +درصد شنبلیله و  ۶1درصد مرزه 21 +

مخلوط جو دوسر و نخود نشان از بهرهوری باال و ثبات

درصد شنبلیله بهعنوان گیاه غالب در کشت مخلوط شناخته

تولید دارد )2016( Rezaei-chiyaneh et al. .در کشت

شد در حالی گیاه دارویی شنبلیله ،گیاه مغلوب با قدرت

مخلوط شوید و شنبلیله )2015( Sadri et al. ،در کشت

رقابتی ضعیف بوده و در نتیجه اجزای عملکرد آن در کشت

مخلوط رازیانه و شنبلیله دریافتند که در تمام تیمارهای

خالص بیشتر از تیمارهای کشت مخلوط بود.
بهطورکلی زمانی که در کشت مخلوط گیاه غالب در کنار

کشت مخلوط مقادیر کاهش یا افزایش واقعی عملکرد کل

گیاه مغلوب قرار میگیرد عملکرد آن نسبت به کشت خالص

مثبت بوده و افت عملکرد وجود نداشت.

افزایش مییابد ،درصورتیکه برای گیاه مغلوب این اتفاق
ضریب نسبی تراکم

نمیافتد .نتایج یک تحقیق نشان داد که سیستمهای تککشتی

شاخص ضریب نسبی تراکم ) (Kمشخصکننده میزان رقابت

غالت منجر به کاهش اجزای عملکرد این گیاهان میشوند و

بین گیاهانی است که بهصورت مخلوط کشت شدهاند .کمتر

کاشت غالت بهصورت مخلوط احتماال سبب افزایش اجزای

از یک بودن این شاخص نشان میدهد که میزان محصول

عملکرد آنها میگردد ( .)Weston et al., 2002در آزمایشی
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که روی کشت مخلوط جو و نخود انجام شد مشخص

غذایی در این الگوهای کشت میباشد .کمترین مقدار این

گردید که عملکرد دانه هر دو گیاه بهطور معنیداری در

شاخص ( )۵/2۷از الگوی کشت  99درصد مرزه ۷۶ +

کشت مخلوط نسبت به حالت تککشتی آنها بیشتر شده

درصد شنبلیله حاصل شد که بهنظر میرسد علت این

است (.)Hauggard Nielson et al., 2001

کاهش سودمندی ،افزایش رقابت برونگونهای در این
الگوی کشت باشد .تفاوت در مقادیر شاخص سودمندی

شاخص سودمندی

کشت مخلوط به عوامل مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و

مثبت بودن مقادیر این شاخص ( )IAگویای سودمندی و

نیازهای متفاوت غذایی دو گیاه مربوط است.

مزیت اقتصادی کشت مخلوط مرزه با شنبلیله و استفاده

 )2006( al.نیز نتایج مشابهی در کشت مخلوط گندم و

بهتر از منابع در دسترس توسط این دو گیاه در مقایسه با

نخود بهدست آوردند و اعالم کردند سودمندی اقتصادی

تککشتی آنها میباشد .در بین تیمارهای کشت مخلوط،

کشت مخلـوط ایـن دو گیـاه بیشتر از کشت خـالص آنها

بیشترین مقدار  )5/23( IAاز الگوی کشت  21درصد

میباشد .در بررسی کشت مخلوط جو و ماشک گل

مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله حاصل شد (جدول  )6که

خوشهای کمترین میزان شاخص سودمندی کشت مخلوط

احتماال ناشی از ایجاد اشکوبهای مختلف جهت

از سری افزایشی  5۵۵درصد ماشک گل خوشهای 11 +

بهرهبرداری بهتر از منابع موجود نظیر نور ،آب و عناصر

درصد جو بهدست آمد (.)Ahmadi et al., 2010

Banik et

جدول  .5نتایج نسبت برابری زمین جزئی و کل و تغییرات عملکرد واقعی کشت مخلوط شنبلیله و مرزه
تیمارهای کشت مخلوط

تغییرات عملکرد واقعی

نسبت برابری زمین
LERf

LERs

LER Total

AYL f

AYL s

AYL Total

 1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()5:5

۵/۶5

5/29

5/31

۵/12

5/1۷

5/99

 ۷۶درصد مرزه  99 +درصد شنبلیله ()5:2

۵/93

5/۵1

5/19

۵/56

۵/11

۵/۶9

 99درصد مرزه  ۷۶ +درصد شنبلیله ()2:5

۵/11

۵/۶۷

5/9۵

-۵/53

5/95

5/59

 1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()2:2

۵/19

۵/۶1

5/5۶

-۵/51

۵/16

۵/99

 ۶1درصد مرزه  21 +درصد شنبلیله ()5:9

۵/26

5/56

5/1۷

۵/55

۵/16

۵/۷3

 21درصد مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله ()9:5

۵/۷2

۵/۶۶

5/93

-۵/56

2/۵6

5/3۵

جدول  .8نتایج ضریب نسبی تراکم و شاخص سودمندی کشت مخلوط شنبلیله و مرزه
ضریب نسبی تراکم
تیمارهای کشت مخلوط

)(K

ضریب نسبی

ضریب نسبی

ضریب نسبی

تراکم شنبلیله

تراکم مرزه

تراکم کل

شاخص سودمندی
)(IA

Kf

Ks

KTotal

 1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()5:5

2/13

-1/۵2

-52/1۵

5/5۵

 ۷۶درصد مرزه  99 +درصد شنبلیله ()5:2

5/23

-59/۶۵

-5۶/۷۶

۵/12

 99درصد مرزه  ۷۶ +درصد شنبلیله ()2:5

۵/16

۷/11

9/۶3

۵/۶6

 1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()2:2

۵/۶1

2/69

2/52

۵/2۷

 ۶1درصد مرزه  21 +درصد شنبلیله ()5:9

5/5۷

-2/59

-2/1۶

۵/12

 21درصد مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله ()9:5

۵/16

5۵/۵۷

1/69

5/23
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نسبت رقابتی

کشت مخلوط شنبلیله و مرزه است .در بررسی کشت

با بررسی نسبت رقابتی میتوان رفتار دو گونه را در

مخلوط لوبیا و شبدر نسبت  5۵۵درصد لوبیا  1۵ +درصد

نسبتهای مختلف کشت به صورت دقیقتری بررسی

شبدر مناسبترین تیمار برای تولید اقتصادی دانه لوبیا

کرد .نسبت رقابت شنبلیله در تمام الگوهای کشت مخلوط

شناخته شد (.)Rezaei-chiyaneh et al., 2016

کمتر از  5بود (جدول  .)3کمتر بودن نسبت رقابت
گونهای به این معنی است که آن گونه میتواند با گونه

بهرهوری سیستم

دیگر بهصورت مخلوط کشت شود ،ولی اگر نسبت

این شاخص ،بهرهوری و کارایی سیستم کشت مخلوط را

رقابت گونهای بیشتر از  5باشد مفهوم آن این است که آن

مشخص میسازد و باالتر بودن آن بیانگر افزایش کارایی

گونه در کشت مخلوط از غالبیت برخوردار است

سیستم مخلوط میباشد .شاخص بهرهوری سیستم در

( .)Schultz et al., 1982بیشتر از  5بودن نسبت رقابت

الگوی کشت  1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()5:5

مرزه در الگوهای کشت  ۷۶درصد مرزه  99 +درصد

بیشتر از الگوهای دیگر مورد بررسی در این تحقیق بود

شنبلیله 99 ،درصد مرزه  ۷۶ +درصد شنبلیله 1۵ ،درصد

(جدول  .)3این امر بیانگر سودمندی بیشتر کشت مخلوط

مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ( )2:2و  ۶1درصد مرزه 21 +

با الگوی  1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله بود.

درصد شنبلیله حاکی از غالب بودن این گیاه در کشت

 )2013( Hervaniدر بررسی عملکرد شاخصهای

مخلوط با شنبلیله در الگوهای کشت مذکور میباشد

سودمندی کشت مخلوط گیاهان علوفهای با جو نشان داد

(جدول.)3

که بیشترین مقدار شاخص بهرهوری سیستم متعلق به

Lamei

کشت مخلوط جایگزین  ۶1درصد نخود علوفهای و 21
شاخص کل ارزش نسبی

درصد جو بود )2017( Amani Machiani et al. .نشان

بیشترین میزان شاخص ارزش نسبی ( )5/19مربوط به

دادند که در کشت مخلوط باقال و نعناع فلفلی ،کارایی و

الگوی کشت  1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()5:5

بهرهوری سیستم کشت مخلوط باالتر بود و با افزایش

بود (جدول  .)3مجموع ارزش نسبی کمتر از  5در

تعداد ردیفها در کشت این شاخص افزایش مییابد.

الگوهای کشت  99درصد مرزه  ۷۶ +درصد شنبلیله ()2:5

 )2011( Lithourgidis et al.مشاهده کردند در تیمارهایی

و  1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ( )2:2بود که

که از  LERباالتری برخوردار باشند ،میزان بهرهوری

نشاندهنده عدم سودمندی اقتصادی این نسبتها برای

سیستم باالتر و در نتیجه ثبات عملکرد بیشتر خواهد بود.

جدول  .1نتایج نسبت رقابت ،شاخص کل ارزش نسبی و بهرهوری سیستم شنبلیله و مرزه در کشت مخلوط
تیمارهای کشت مخلوط
 1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()5:5
 ۷۶درصد مرزه  99 +درصد شنبلیله ()5:2
 99درصد مرزه  ۷۶ +درصد شنبلیله ()2:5
 1۵درصد مرزه  1۵ +درصد شنبلیله ()2:2
 ۶1درصد مرزه  21 +درصد شنبلیله ()5:9
 21درصد مرزه  ۶1 +درصد شنبلیله ()9:5

نسبت رقابت شنبلیله

نسبت رقابت مرزه

CR f

CR s

۵/16
۵/۶1
۵/91
۵/16
۵/۶5
۵/2۶

5/۶9
5/99
2/6۷
5/۶2
5/93
9/۶2
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شاخص کل ارزش
نسبی ()RVT
5/19
5/2۵
۵/33
۵/32
5/23
5/۵2

بهرهوری سیستم
)(SPI

56۷۵/9
59۷۶/9
5216/5
5556/2
5939/3
59۵5/2
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حضور توأم دو گونه در کشت مخلوط از طریق افزایش
فرصتها در استفاده از منابعی مانند نور و مواد غذایی و
- سودمندی عملکرد را در مقایسه با تک،کاهش اتالف آن
کشتی به دنبال داشت همچنین مشخص شد که عملکرد
-شنبلیله و مرزه تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت قرار می
 در تحقیق حاضر عملکرد شنبلیله در کشت خالص.گیرد
بهطور معنیداری بیشتر از تیمارهای کشت مخلوط بود
1۵ درحالیکه بیشترین عملکرد زیستتوده مرزه از کشت
 یک+  درصد شنبلیله (یک ردیف مرزه1۵+درصد مرزه
ردیف شنبلیله) حاصل شد بهنظر میرسد شنبلیله در کشت
مخلوط شرایط مطلوبی را برای بوتههای مرزه در دستیابی به
شرایط و منابع محیطی فراهم نمود و سبب افزایش عملکرد
 اما عملکرد شنبلیله بهدلیل غالبیت مرزه در.مرزه گردید
 انتخاب الگوی کشت مناسب.کشت مخلوط کاهش یافت
گیاهان دارویی در کشت مخلوط بهدلیل ایجاد حالت مکملی
باعث استفاده بهتر از منابع شده که این امر منجر به افزایش
عملکرد و در نتیجه افزایش نسبت برابری زمین و در نهایت
باعث بهبود تداوم بوم نظامهای زراعی شده و افزایش کارآیی
هر دو گیاه را در استفاده از موقعیتهای محیطی در سیستم
 بهطورکلی در مورد شاخصهای زراعی مورد.در پی داشت
1۵ +  درصد مرزه1۵  الگوی کشت،بررسی در این تحقیق
) یک ردیف شنبلیله+ درصد شنبلیله (یک ردیف مرزه
یتواند در افزایش بهرهوری استفاده از زمینهای کشاورزی
م
 همچنین بهلحاظ الگوهای،بهطور قابلمالحظهای مؤثر باشد
 درصد شنبلیله (یک ردیف مرزه1۵ +  درصد مرزه1۵ کشت
 درصد۶1 +  درصد مرزه21  یک ردیف شنبلیله) و+
 سه ردیف شنبلیله) با+ شنبلیله (یک ردیف مرزه
 با این.شاخص سودمندی اقتصادی باال قابل توصیه میباشند
وجود انجام این تحقیق در شرایط مکانی دیگر نیز پیشنهاد
.میگردد
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Abstract
In order to investigate the effects of different intercropping ratios of fenugreek and savory on their yield and essential
oil, an experiment has been conducted, based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications
in Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources. The treatments include different row intercropping ratios, 50%
savory + 50% fenugreek (1+1), 33% savory + 67% fenugreek (1+2), 67% savory + 33% fenugreek (2+1), 50%
savory + 50% fenugreek (2+2), 25% savory + 75% fenugreek (1+3), 75% savory + 25% fenugreek (3+1), and sole
cropping fenugreek and savory. The study measures yield, essential oil percentage and essential oil yield of fenugreek
and savory, biomass of savory, land equivalent ratio, actual yield loss or gain, relative crowding coefficient,
intercropping advantage, competitive ratio, relative value total, and system productivity index. Results reveal that
fenugreek yield in sole cropping are significantly higher than other intercropping ratios, with the highest percentage
of seed protein of fenugreek and dry weight, essential oil percentage and essential oil yield of savory, obtained in 1
row savory + 1 row fenugreek. The highest fenugreek essential oil yield is achieved in sole cropping and 1 row
savory + 3 rows fenugreek. Among the used intercropping treatments, the highest intercropping advantage (IA) (1.29)
belongs to 1 row savory + 3 rows fenugreek, with the maximum land equivalent ratio (LER) values (1.94) obtained in
1 row savory + 1 row fenugreek, indicating yield improvement in intercropping systems by 94%, as compared with
sole cropping. System productivity index in 1 row savory + 1 row fenugreek (1860.3) has been more than other
intercropping treatments. According to the yield and agronomic and economic benefits, it seems that 1 row savory +
1 row fenugreek is suitable for increasing the yield, the income, and land use efficiency.
Keywords: Biomass, intercropping ratio, seed protein, secoundary metabolite, system productivity, yield.
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