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  چکیده

 ايمطالعهکیفی زیره سبز، هاي ویژگی ها و خصوصیات کمی گونههاي مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود زراعی بر منظور بررسی اثر ترکیببه
بصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار  آزمایش. در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی به اجرا درآمد

و فـاکتور کـرت   ) نخـود : زیـره  ( 2D 1:2و ) نخـود : زیـره  ( 1D 1:1 بصورت متناوب اصلی آرایش خطوط کاشت در دو سطح که  کرت فاکتور .انجام شد
% 50( 2P ، )زیـره سـبز  % 1P  )100سطح به ترتیب به صورت  کشت خالص زیـره سـبز   6هاي مختلف دو گونه زیره سبز و نخود در فرعی نسبت تراکم

و کشـت خـالص   ) نخـود % 20+ زیره سـبز  % 100( 5P ، )نخود% 20+ زیره سبز % 80( 4P ، )نخود% 40+ زیره سبز % 60( 3P،  )نخود% 50+زیره سبز 
از  )نخـود % 50: زیره سـبز  % 50: (2P 2Dنتایج آزمایش نشان داد که در بین تیمارهاي مختلف کشت مخلوط، ترکیب . اجرا شد) نخود% 6P )100 نخود

% 40زیـره و 4P2D: )60%بیشترین درصد نیتروژن گونه زیره سبز مربـوط بـه ترکیـب   . وژیک و شاخص برداشت برتر استنظر عملکرد دانه، عملکرد بیول
تفاوت معنی داري در میزان اسانس زیره سبز بین تیمارهاي مختلف مشاهده نشد ولی ترکیبهـاي مختلـف کشـت مخلـوط نسـبت بـه شـاهد         .بود )نخود

% 50: زیـره  % 2P2D  )50بیشترین عملکرد اسانس زیره سبز در بین تیمارهاي کشت مخلوط مربـوط بـه ترکیـب    . بیشترین میزان اسانس را دارا بودند
و کمتـرین آن  ) نخـود % 50: زیـره سـبز   % 50(  2P2D، مربوط بـه ترکیـب تیمـاري    )=23/1LER( همچنین بیشترین نسبت برابري زمین. بود) نخود

)90/0LER= (4 مربوط به تیمارP1D ) 80 % بود) نخود% 20: سبززیره .  
  

  نسبت برابري زمین عملکرد دانه، اسانس، عملکرد شاخص برداشت، درصد نیتروژن،  :واژه هاي کلیدي
  

   1 مقدمه
نیـز حفـظ    پایـداري تولیـد و   امروزه بدلیل نیاز روز افزون به غـذا، 

امنیت غذایی الزم است که منابع طبیعی و تنوع در کشاورزي حفـظ و  
هـاي  هـاي سیسـتم  بوم نظـام  تنوع زیستی دررو ایناز . گسترش یابد

کشاورزي عامل مهمی در پایداري و تولید با ثبات محصـوالت زراعـی   
  ).16(شود محسوب می
کشـت و کـار محصـوالت زراعـی      هاي کشاورزي رایـج، در نظام

بتـدریج از اصــول اکولوژیـک خــارج شــده و بـه ســمت دیــدگاههاي    
جر به تخریـب منـابع طبیعـی و    اقتصادي پیش می رود که این امر من

شـود، در نتیجـه یکـی از    تنوع زیسـتی و کـارایی انـرژي مـی    کاهش 
                                                             

و اسـتاد گـروه زراعـت و     استادیاربه ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد،  -3و  2، 1
  اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

  )Email: Negah_zp@yahoo.com                   :نویسنده مسئول -(*

راههاي افزایش تنوع و بهبود سازگاري با طبیعت در بـوم نظـام هـاي    
چندکشـتی از جملـه کشـت مخلـوط     هاي نظامزراعی استفاده از انواع 

مدیریت صحیح تولید محصوالت زراعی در این نوع کشت ). 14(است 
ارایی و استفاده موثرتر از زمان و مکان، منجـر بـه بهبـود جـذب و کـ     

این سیستم بـرخالف  ). 19و  10( شودمصرف منابع توسط گیاهان می
و در صـورت   نظام هاي تک کشتی در راستاي اصول اکولوژیکی بوده

هاي کشـاورزي  رده از آنها ثبات و پایداري نظامگیري موثر و گستبهره
فیزیولوژیکی که دارند، -با تفاوت مورفو جزاي مخلوطا. یابدافزایش می

 ،آب، نـور  چنانچه در ترکیب مناسب با هم کشت شوند، کارائی مصرف
، افزایش خواهند دادرا نسبت به کشت خالص  و سایر منابع موادغذایی

هـاي  هـاي گیـاهی بـا آشـیان    به دلیل استقرار ترکیبی از گونـه  بعالوه
. )15و  9( شـود نیز کمتر مـی  هاي هرزاکولوژیک متفاوت، رقابت علف

هایی بـا  ریشه است که گیاهان،وأم هنگامی سودمند بطورکلی کشت ت
طول متفاوت داشته و طول ساقه و نحوه رشد آن نیز در رقابت نـوري  



  35      ...خصوصیاتبراثر ترکیب هاي مختلف کشت مخلوط 

ه کمتـرین  هـایی کـ  بر این اساس انتخـاب گونـه  ). 13( متفاوت باشند
طـی و چـه از نظـر    چه از نظر عوامل محی رقابت را در یک نیچ مشابه

  ).8(در این مسیر است  ايی دارند قدم عمدهزمان
کشت مخلوط لگوم ها با سـایر   کشتی،ترین انواع چندرایج یکی از

باشد، که عـالوه بـر اسـتفاده بهینـه از زمـین      زراعی اصلی می گیاهان
ط لگـوم هـا   باعث حاصلخیزي خاك و همچنین تثبیت نیتروژن توسـ 

ر از لگـوم هـا بـه سـای     مستقیمیا غیر ستقیمشود و نیتروژن بطور ممی
هـاي  بـه سیسـتم   ).16( شـود محصوالت در کشت مخلوط منتقل می

هـاي مخلـوط داراي قابلیـت    ت مخلوطی که در آنها یکی از گونـه کش
کالسـیک نیـز گفتـه    کشت مخلـوط   تثبیت بیولوژیکی نیتروژن باشد،

ذکـر  اهداف متنوعی براي کشـت مخلـوط قابـل     ).25و  23( شودمی
ترین آنها عبارتند از اسـتفاده بهتـر از شـرایط محیطـی     است که عمده

موجود و افزایش عملکرد در واحـد سـطح، ثبـات عملکـرد در شـرایط      
 کـارآیی نامطلوب محیطی، افزایش کیفیت وکمیت محصول، افـزایش  

ــموم و     ــرف س ــاهش مص ــاك، ک ــایش خ ــرل فرس ــرف آب، کنت مص
در اکوسیسـتمهاي زراعـی و   آفتکشهاي شیمیایی، ایجاد تنوع و ثبـات  

  .استفاده از فواید آن
گونـه اي از بقــوالت اسـت کــه در    )(Cicer arietinumنخـود  

کشـت مـی شـود، در ایـن میـان       بصورت وسیعیمناطق نیمه خشک 
کشت مخلوط نخود معمـولی بـا گونـه هـاي مختلـف  بـا توجـه بـه         

ق ها بـر بعضـی منـاط   ي تثبیت نیتروژن و توقع کم نهادهتوانمندي ها
  ). 24( مشاهده می شود

کـه نقـش   سومین و مهمترین محصول از حبوبات دنیاسـت  نخود 
 زیـره ). 22(در اقتصاد کشـاورزي جهـان بعهـده دارد     اصلی و ضروري

در کشـور مـا    اي و دارویـی اهلـی،  سبز بعنوان یکی از گیاهـان ادویـه  
تی کشـور از  از زیـره سـبز صـادرا    درصـد 90حدود . شناخته شده است

 Cuminum)امـروزه زیـره سـبز    ). 1( آیـد اسان بدست مـی استان خر
cyminum)    بعنوان دومین ادویه مشهور دنیا بعد از فلفل سیاه بشـمار

  ). 26( رودمی
نیاز آبی کم و ارزش اقتصادي باالي زیره سبز  دوره رویش کوتاه،

سبب شده است زراعت ایـن گیـاه در اغلـب منـاطق خشـک و نیمـه       
زیـره سـبز گیـاه    ). 13( اقتصـادي باشـد  خشک کشـور داراي توجیـه   

هرز و در مقابله با علف هاي  استقرار یافتهاي است و به کندي یکساله
باعـث کـاهش قابـل     ایـن امـر   باشـد، بویژه در اوایل رشد ضعیف می

بـا توجـه بـه موقعیـت دو     . توجهی در عملکرد نهایی آن خواهـد شـد  
در سـطح   محصول زیره سبز و نخود در سطح جهـانی و موقعیـت آن  

 کودهاي قابلیت تثبیت نیتروژن در گیاه نخود و کاهش مصرف کشور،
عدم سایه اندازي متقابل و بطور کلی کم توقع بـودن هـر دو    نیتروژن،

گیاه و استفاده بهتر از عوامل محیطی، تحقیقات بیشتر در مورد امکـان  
یکـی از   .کشت مخلوط روي این دو گونه زراعـی را طلـب مـی کنـد    

 بهتربرداري ید محصوالت کشاورزي از طریق بهرهزایش تولراههاي اف

و یـا بـه عبـارت دیگـر افـزایش       هـا کاهش هزینه از شرایط محیطی،
بنـابراین  . کارایی استفاده از منابع با اسـتفاده از کشـت مخلـوط اسـت    

هدف از این آزمایش بررسی ترکیب هاي کشت مخلوط دو گیاه زیـره  
ترین ترکیـب ایـن دو   یابی به مناسبسبز و نخود زراعی به منظور دست

فـی گیـاه زیـره    گونه از نظر حصول حداکثر عملکرد و خصوصـیات کی 
  .باشدمی

  
  هامواد و روش

زیـره سـبز و   مختلف کشت مخلوط  هايجهت بررسی اثر ترکیب
خصوصیات کیفـی   ها و نیزنخود بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد گونه

 در مزرعـه تحقیقـاتی   1388-89گیاه زیـره سـبز، آزمایشـی در سـال     
کیلـومتري   10واقـع در   دانشگاه فردوسـی مشـهد   دانشکده کشاورزي

خاك محل آزمایش از نوع لوم سیلتی بود و . انجام گرفت شرق مشهد
آب و هواي . آمده است 1نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی آن در جدول

آزمـایش بصـورت   . منطقه بر اساس روش آمبرژه سرد و خشک اسـت 
در  در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی بـا سـه تکـرار   یت پالت اسپل

خطـوط   فاکتور اصـلی آرایـش   .اجرا گردید متر 45×20زمینی به ابعاد 
و ) نخـود  :زیره ( 2D 1:2و ) نخود: زیره ( 1D 1:1کاشت در دو سطح 

 6هاي مختلف دو گیاه زیره سبز و نخود در فاکتور فرعی نسبت تراکم
زیـره  % 1P )100 رت  کشت خالص زیره سـبز سطح به ترتیب به صو

% 40+ زیره سبز % 60( 3P،  )نخود% 50+زیره سبز % 50( 2P ، )سبز
+ زیـره سـبز   % 100( 5P ، )نخود% 20+ زیره سبز % 80( 4P ، )نخود

در کرتهاي فرعی ) نخود% 100( 6P و کشت خالص نخود) نخود% 20
اسـفند مـاه    17ر کاشت دو گونه زراعی نخود و زیـره سـبز د   .اجرا شد

هر کرت فرعی شـامل  . کاري همزمان انجام شدبصورت خشکه 1388
متـر در نظـر   سـانتی  40متر و با فاصله ردیـف   6خط کاشت بطول  8

شد، دو ردیف کناري در طرفین هر کرت فرعی بعنوان حاشیه در گرفته
در طول دوره رشـد هـیچ   در زمان آماده سازي زمین و . شدنظر گرفته
بیولوژیک، علفکش، آفت کش و قارچ کش استفاده  شیمیایی،نوع کود 

در حالت تراکم مطلوب، فاصله روي خطوط کاشـت بـراي زیـره    . نشد
ــه در متــر 120( ســانتیمتر1P ،2ســبز  ــعبوت ــراي نخــود ) مرب ، 6Pو ب

با تغییـر   گیاهی هايتراکم سایر و بود) مربعبوته در متر 60( سانتیمتر5
با توجه به تراکم مطلوب دو گیـاه تنظـیم    فاصله بوته ها روي ردیف و

بعلت حساس بودن زیره به فوزاریوم در طـول فصـل رشـد تـا     . گردید
نوبـت آبیـاري    4زمان برداشت و با توجه به شرایط جوي در مجمـوع  

منظور تعیین روند رشد گیـاه  به. گردید لوله انجامسیستم شبکه توسط 
ي تخریبی بـا در نظـر   بردارهاي رشد از روش نمونهو محاسبه شاخص
روز صـورت   10بر و با فاصله زمانی اي به روش کفگرفتن اثر حاشیه

گیـري آن یـک   تر نخود، نمونهباتوجه به مرحله رشد طوالنی. پذیرفت
 2بوتـه از زیـره سـبز و     4در هرنمونه . مرحله بیشتر در نظر گرفته شد
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ي شـده بـه   آورهاي جمـع نمونه از نخود بطور تصادفی انتخاب و نمونه
بوته از هر کـرت بطـور    4در انتهاي فصل رشد . آزمایشگاه منتقل شد

دو گیاه در  و عملکرد نهایی اجزاي عملکردتصادفی انتخاب شد سپس 
 89 سـال  خـرداد مـاه   23برداشت زیـره  . واحد سطح اندازه گیري شد

. زمانی که رنگ شاخ و برگ زرد مایل به قهوه اي بود صـورت گرفـت  
 89 سـال  تیرماه 10برداشت نخود . دستی بوجاري شدندبذور به روش 

  .انجام شد هابوتهپس از خشک شدن کامل 
ارزیابی سودمندي کشت مخلوط زیره سبز و نخود از طریق نسبت 

  .محاسبه شد 1طبق معادله  1برابري زمین

                                                      )1(  
 Ycmو  یـک گونـه در کشـت مخلـوط     کـرد عمل Yciدر این معادلـه  

ایـن نسـبت بـر    ). 15(کشتی است عملکرد همان گونه در زراعت تک
اساس نسبت عملکرد مخلوط به عملکرد خالص محاسبه مـی گـردد و   

چـه مقـدار از زمـین بصـورت تـک      کـه   بوسیله آن مشخص می شود
مقدار برداشت  معادل کشت مخلوط محصولی کشتی مورد نیاز است تا

گیـري  صحت تصمیمبا ارزیابی این شاخص می توان ). 19و  14( شود
  .را مورد بازبینی قرار داد درباره ترکیب مناسب مخلوط

 30اسانس نمونه هاي زیره سبز با استفاده از دسـتگاه کلـونجر از   
سپس . گرم بذر به روش تقطیر با بخار آب استخراج و اندازه گیري شد

با توجـه بـه اینکـه ایـن     . گردید محاسبه د و نیز عملکرد اسانس درص
درصد اسانس بدست می آید، در  شاخص از حاصلضرب عملکرد دانه و

.  نتیجه هر گونه تغییر در این دو مورد بر عملکرد اسـانس مـوثر اسـت   
 ها با استفاده از اسید سولفوریک، بـه  نمونه گرم 2نیتروژن گیاه زیره از

  .ه گردیداندازه گیري و بصورت درصد محاسب کجلدالروش 
الزم به ذکر است که در زمان پر شدن دانه هاي زیره در مراحـل  

، کـه ایـن امـر    به وقوع پیوسـت  تگرگ 1/3/89آخر رشدي، در تاریخ 
ـ  ین باعث کاهش قابل توجهی در عملکرد اقتصادي زیره سبز و همچن

انگـل سـس    همچنین وجود گیاه .هاي جانبی نخود شدشکستن شاخه
که همـه ایـن عوامـل    . زیره سبز و نخود شد هايباعث آسیب به بوته

دلیلی در کاهش چشمگیر عملکرد در این دو گونه بخصوص در زیـره  
  . سبز شد

 SAS،MSTAT-Cماري آتحلیل داده ها از نرم افزار در تجزیه و 
مقایسه کلیه میانگین ها با آزمون چنـد دامنـه   . شد استفاده Excelو  

  .گرفتم درصد انجا 5دانکن و در سطح احتمال 
  

  نتایج و بحث
  عملکرد دانه

در بررسی اثر ترکیبهاي مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخـود،  
                                                             
1- Land Equivalent Ratio (LER) 

ترکیب هـاي مختلـف کشـت مخلـوط بـر      متقابل آرایش کاشت و  اثر
شـود کـه بـین    ، همچنـین مالحظـه مـی   دار شـد معنـی  عملکرد زیره

داري مشـاهده  هاي کاشت از نظر عملکرد دانه اخـتالف معنـی   آرایش
هـاي کاشـت اثـر    که در واقع نشان دهنده این است که آرایـش  نشد،
بیشـترین  ). 2جدول(داري بر روي عملکرد دانه زیره نداشته است معنی

و در بـین  زیـره   در کشت خالص) کیلوگرم در هکتار 50/60(عملکرد 
) کیلـوگرم در هکتـار   2P )83/47تیمارهاي کشـت مخلـوط از تیمـار    

نسـبت بـه کشـت     درصـد 23کـرد  ، که ایـن عمل )3جدول( حاصل شد
کیلـوگرم در   5P )11/35 کمتـرین عملکـرد  . خالص کاهش نشان داد

در تیمـار افزایشـی    کاهش نسبت به کشت خالص درصد46با  )هکتار
جایی از کشت خالص به سمت مشاهده شد که با جابه. مشاهده گردید

ایـن کـاهش   . کشت مخلوط از عملکرد دانـه زیـره سـبز کاسـته شـد     
تیمارهاي مختلف کشت مخلوط نسبت به کشت خالص را عملکرد در 

توان به رقابت گیاهان در سیستم کشت مخلوط بر سر منـابع ذکـر   می
مجموع عملکرد دو گیاه در کلیه تیمارهاي کشت مخلوط بیشـتر  . کرد

و ایـن نشـان   ) 1شکل (از عملکرد دانه زیره سبز در کشت خالص بود 
و نخود بر کشـت خـالص    دهنده ان است که کشت مخلوط زیره سبز

در بررسی مزیـت  ) 17(میرهاشمی . زیره به تنهایی برتري داشته است
کشت مخلوط شنبلیله و زنیان بیان داشت کـه بـا جابجـایی از کشـت     
خالص به سمت کشت مخلوط چند ردیفه از عملکرد دانه هر دو گیـاه  

  .کاسته می شود
نیـز در  ) رکیلوگرم درهکتـا  36/467( بیشترین عملکرد دانه نخود

هاي همچنین با کاهش تعداد ردیف. ت آمدبدس تک کشتی نخودتیمار 
میزان عملکرد دانه آن نیـز کـاهش    2:1نخود به سمت آرایش کاشت 

 39/122( P5کمترین عملکـرد دانـه نخـود از تیمـار      ).5جدول( یافت
کاهش نسبت به تک کشتی مشـاهده   درصد 74با ) کیلوگرم در هکتار

داري هـاي مختلـف کاشـت نیـز تفـاوت معنـی      رایشدر بین آ. گردید
توان چنین اظهار کرد که با کاهش ، ولی می)4جدول(مشاهده نگردید 

هاي نخود و افزایش سهم زیره در مخلوط میزان عملکـرد  تعداد ردیف
کـه   بیان داشتند در شرایطی )31( افاري و همکاران .آن کاهش یافت

رقابت براي منابع شـدیدتر   در یک زمان انجام می شود گونهکشت دو 
-ها بیشـتر بـه  ملکرد دو گونه در این گونه سیستماست و لذا کاهش ع

نیز در تحقیق خود نشان داد که عملکرد  )4( تقی زاده .چشم می خورد
در مقایسه با کشت خالص  (Glycine max)کشت مخلوط ارقام سویا 

آزمایشـی  در ) 12(کمـر و همکـاران   عباسی علی .این ارقام کمتر است
بیان داشتند کـه کـاهش عملکـرد نخـود بـا کـاهش تـراکم بوتـه در         

به این معنی که اثرات مثبت یا منفـی  . طی داردخمترمربع، تقریباً روند 
  .از کشت مخلوط با زیره سبز را نپذیرفته است

  
  عملکرد بیولوژیک

بـین تیمارهـاي کشـت مخلـوط و خـالص و       )2شکل(با توجه به 
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از ) 5و4جداول(کاشت و نسبتهاي مختلف کاشت اثرات متقابل آرایش 
بـاالترین   داري مشـاهده شـد،  نظر عملکرد بیولوژیک اخـتالف معنـی  

در بـین  ) کیلـوگرم در هکتـار   54/365(عملکرد بیولوژیک زیره سـبز  
 1: ردیـف زیـره   2تیمارهاي مختلف آرایش کاشت، مربوط بـه تیمـار   

  ).2جدول(ردیف نخود بود 
ییر الگوي کاشت به سـمت تـک ردیفـی    مالحظه گردید که با تغ

 صـدرآبادي حقیقـی  . عملکرد بیولوژیک زیره کاهش پیدا کـرده اسـت  
منظور بررسـی اثـر آبیـاري تکمیلـی و کشـت      در آزمایشی که به) 11(

 Vicia)ايخوشهبا ماشک گل(Triticum aestivum)  تداخلی گندم
vilosa)   هش در یک سیستم کم نهاده انجام داد گزارش کرد کـه کـا

اي در مخلوط، در مقایسه با کشت گل خوشهعملکرد بیولوژیک ماشک
   .خالص ناشی از قدرت رقابت کمتر آن در مقایسه با گندم بود

  
  خصوصیات شیمیایی خاك قبل از اجراي طرح -1جدول

  نیتروژن  بافت خاك
(%) 

 (ppm)پتاسیم  (ppm)فسفر 
  ماده آلی

( % )  
  هدایت الکتریکی

)dS/m(  pH 

  5/6  65/2  29/0  40/140  17/18  959  لومسیلتی 
  

  
  تیمارهاي مختلف کشت بر عملکرد دانه زیره و نخود -1شکل 

P1   :  کشت خالص زیرهP2 :50 % نخود  % 50+زیره سبزP3 :60 % نخود  % 40+ زیره سبزP4 :80 % نخود% 20+ زیره سبز  
P5 :100 % نخود  % 20+ زیره سبزP6 : خالص نخودکشت  

 .درصد اختالف معنی داري ندارند 5در سطح احتمال  میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، ،گونهبراي هر 
  

  
  تیمارهاي مختلف کشت بر عملکرد بیولوژیک زیره و نخود -2شکل 

P1  :  کشت خالص زیرهP2 :50 % نخود  % 50+زیره سبزP3 :60 % نخود  % 40+ زیره سبزP4 :80 % نخود% 20+ زیره سبز  
P5 :100 % نخود  % 20+ زیره سبزP6 :کشت خالص نخود  

  .درصد اختالف معنی داري ندارند5میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك،در سطح احتمال  براي هر گیاه،
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ــوگرم در  47/1453( بــاالترین عملکــرد بیولوژیــک در نخــود کیل

مربوط به کشت خـالص و  ) کیلوگرم در هکتار 04/651( و زیره) هکتار
با  )کیلوگرم در هکتار 4P)37/234کمترین آن در زیره مربوط به تیمار 

ــه تــک کشــتی  65 ــار  درصــد کــاهش نســبت ب ــه تیم و در نخــود ب
5P)86/279 درصد کاهش نسـبت بـه تـک    81با  )کیلوگرم درهکتار-

شـت  بـین تیمارهـاي ک  . )2و  3جـداول  ( مشـاهده شـد   کشتی نخـود 
ــاه  ــوط، بیشــترین مجمــوع عملکــرد بیولوژیــک دو گی  57/841( مخل

 درصـد  50+زیـره  درصـد  50( 2P مربوط به تیمـار ) کیلوگرم در هکتار
داري با سایر تیمارهاي کشت تفاوت معنیبود که از نظر آماري ) نخود

یکی از دالیـل کـاهش عملکـرد     .داشت الص زیرهمخلوط و کشت خ
توان به کـم  مختلف کشت مخلوط را میبیولوژیک نخود در تیمارهاي 

  .شدن تراکم نخود به نصف تراکم مطلوب نسبت داد
 بیان داشتند که در کشت مخلـوط سـورگوم  ) 7( راعی و همکاران

(Sorghum Sudanese)     و سویا، با افزایش تـراکم سـویا از عملکـرد
بیولوژیک سورگوم کاسته شد، آنها دلیل ایـن امـر را افـزایش رقابـت     

هاي سورگوم هاي سویا بر بوتهاعمال شده از طرف بوته اينهبرون گو
در ارزیابی کشت مخلوط ذرت با لوبیـا  ) 5(توحیدي نژاد . عنوان کردند
، بیشترین عملکرد علوفه تر، ماده (Vigna unguiculata) چشم بلبلی

  .خشک و دانه را از تک کشتی ذرت گزارش کرد
  

  شاخص برداشت
شت بر شاخص برداشت نخود معنـی دار  تاثیر تیمارهاي آرایش کا

)05/0≤P (نبود )شود در مالحظه می 3همانطور که در شکل .)4جدول
زیره و نخود بین تیمارهاي کشت مخلوط و اثر متقابـل آن بـا آرایـش    

) P≥05/0(تیمار کشت خالص اختالف معنی داري  همچنین کاشت و
داشـت  از نظر شاخص برداشت وجود دارد، مشاهده شد که شـاخص بر 
. اسـت  تیمارهاي کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص بیشتر بوده

کمتـرین  ) 09/0( شـت خـالص  و کباالترین ) 2P)15/0بطوریکه تیمار 
توان شاخص برداشت بـاال  می. برداشت را در زیره سبز داشت شاخص

در کشت مخلوط نسبت به کشت خـالص را بـه بـاالتر بـودن اجـزاي      
کرد، و این امر بعلـت تخصـیص مـواد     عملکرد در این سیستم گزارش

در  .فتوسنتزي به دانه که همـان مقصـد اقتصـادي اسـت نسـبت داد     
مخلوط این محیط مناسب از نظر جذب نور، رطوبت و نیز دما و تـداوم  

رضـوانی مقـدم و   . توان اشاره کردبهتر انتقال مواد به سمت دانه را می
 و سـیاهدانه  (Vigna radiate) در کشت مخلوط مـاش ) 9(همکاران 

(Nigella sativa)       افـزایش شـاخص برداشـت مـاش را نسـبت بــه
اي در اي و کاهش رقابت درون گونـه سیاهدانه برتري رقابت بین گونه

نتایج پژوهش میرهاشمی . دریافت نور بیشتر توسط ماش اعالم کردند
 Trigonella)نیـز نشـان داد کـه در کشـت مخلـوط شـنبلیله       ) 17(

foenum) و زنیان (Trachyspermum ammi)   بـاالترین شـاخص ،
برداشت در زنیان مربوط به کشت مخلوط سـه ردیفـی بـود و کشـت     

  .خالص کمترین شاخص برداشت را داشت
  

  اجزاي عملکرد 
، تیمـار هـاي کشـت مخلـوط     ،اثر معنی داري بین آرایش کاشـت 

اثرات متقابل آنها و کشت خالص زیـره سـبز در تعـداد چتـر در بوتـه      
  ).2جدول(شد مشاهده ن

  

  
  تیمارهاي ترکیب مختلف کشت بر شاخص برداشت زیره و نخود -3شکل 

P1   :  کشت خالص زیرهP2 :50 % نخود  % 50+زیره سبزP3 :60 % نخود  % 40+ زیره سبزP4 :80 % نخود% 20+ زیره سبز  
P5 :100 % نخود  % 20+ زیره سبزP6 :کشت خالص نخود  

  .درصد اختالف معنی داري ندارند5در سطح احتمال  میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، ،گونهبراي هر
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ولی بیشترین تعداد چتر در بوته زیره سبز از نظـر عـددي در بـین    

توان و این عامل را می) 3جدول(خلوط مشاهده شد تیمارهاي کشت م
. یکی از دالیل افزایش شاخص برداشت در کشت مخلوط بیان داشـت 

نیز در تیمارهاي مختلـف در کشـت مخلـوط زیـره سـبز و      ) 6(جهانی 
داري در تعداد چتـر در هـر   عدس در مقایسه با کشت خالص اثر معنی

بوته مشاهده نکرد ولی بیشترین تعداد چتر در بوته را از نظر عددي به 
، بیـان داشـتند   )3( پورامیر و همکـاران . تیمار کشت مخلوط نسبت داد

ل توجهی بین تعداد غالف در بوتـه در نسـبت کاشـت    که اختالف قاب
  .و تک کشتی نخود وجود نداشت 75 نخود :25کنجد

داري بـین آرایـش   اد غالف در بوته نخود تفاوت معنـی از نظر تعد
کاشت، تیمارهاي مختلف کشت مخلوط و اثرات متقابل مشـاهده شـد   

 80( 4P1D بیشترین تعداد غالف در بوته نخـود در تیمـار   ). 4جدول(
تـوان بعلـت   بود که این افـزایش را مـی  ) نخوددرصد  20+زیره درصد

 .کاهش رقابت درون گونه اي نخود و افزایش نور در کانوپی بیان کرد
رابطه سطح برگ و دریافت نور و نیز رقم هاي زودرس یا گیاهـانی بـا   
سرعت رشد اولیه باال بر عملکرد وجود دارد و اغلب منابع برتـري ایـن   

  ).29و  28(اند بر عملکرد اقتصادي پذیرفته عوامل را
  

  اسانس درصد
نسبت به میزان درصد اسانس بـین تیمارهـاي   داري، تفاوت معنی

مختلف کشت مخلوط و خالص و همچنین اثرات متقابل انها مشـاهده  
تـوان بـه تیمارهـاي    ، ولی بیشترین مقدار آن را مـی )2جدول(نگردید 

بیان داشتند که ) 17( همکاران میرهاشمی و. کشت مخلوط نسبت داد
داري بـر  زنیان و شـنبلیله اثـر معنـی    تیمارهاي مختلف کشت مخلوط

تـاثیر فاصـله   ) 20( آمارجیـت و همکـاران  . اشته استدرصد اسانس ند
ردیف را بر درصد اسانس گیاه شوید مطالعه کرده و گزارش دادند کـه  

ما با کـاهش  داري بر درصد اسانس بذر نداشت افاصله ردیف اثر معنی

  .ردیف درصد اسانس بذر روند افزایشی از خود نشان داد فاصله
  

  عملکرد اسانس
داري در بین تیمارهاي کشت مخلوط در این آزمایش تفاوت معنی

 1Pبطوریکه بیشترین عملکرد اسانس بـه تیمـار  ) 4شکل( شدمشاهده 
کشت خالص زیره سبز، سپس در بین تیمارهـاي کشـت مخلـوط بـه     

و کمتـرین آن بـه    )نخـود  درصـد  50: زیره سبز  درصد P2):50تیمار 
مافی . نسبت داده شد) نخود درصد 20: زیره سبز درصد 5P )100تیمار

 Mentha) اظهار داشتند که در کشت مخلوط نعناع) 30( و ماکسیاریل
piperita) کیفیت و عملکرد اسانس به دلیل افـزایش درصـد   ، سویا و

  تـراکم  افزایش مثبت اثر .بیشتر بودر مقایسه با کشت خالص منتول د
 ردیف فاصله اثر  با رابطه در دیگري آزمایشدر اسانس  میزان روي در
. مشاهده گردید ).Thymus vulgaris L(آویشن  دارویی گیاه روي بر
عملکـرد   بوته، تراکم افزایش و ردیف فاصله کاهش با آزمایش این در

  ).18( کرد پیدا افزایش خشک ماده عملکرد افزایش نتیجه در اسانس
  

  درصد نیتروژن زیره سبز
اي کشـت مخلـوط و   درصد نیتروژن گیاه زیره سبز در بین تیماره

، بطوریکـه تیمـار   )2جـدول ( داري را نشـان داد اختالف معنـی خالص 
3P1D) :60  و ) 62/2(بیشـترین  ) درصـد نخـود   40: درصد زیره سـبز

کمتـرین درصـد   ) ددرصد نخو 20: درصد زیره سبز  4P1D) :80تیمار 
که نشان دهنـده آن اسـت   . خود اختصاص دادند نیتروژن غذایی را به

شـارما و  . که نخود به جذب بهتر نیتروژن توسط زیره کمک مـی کنـد  
 در ارزن مرواریــدي فســفرو  نشــان دادنــد کــه نیتــروژن )32(گوپتــا 

(Pennisetum americanum)     با کشت مخلوط لگـوم هـا افـزایش
  .یابدمی

  

 
  اثر متقابل تیمارهاي مختلف کاشت و آرایش کاشت بر عملکرد اسانس زیره -4 لشک

P1   :  کشت خالص زیرهP2 :50 % نخود  % 50+زیره سبزP3 :60 % نخود  % 40+ زیره سبزP4 :80 % نخود% 20+ زیره سبز  
P5 :100 % نخود  % 20+ زیره سبزP6 :و  کشت خالص نخودD1 1  نخود   1: زیرهD2 1  زیره 2: نخود  
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  صفات مورد بررسی در زیره سبز) میانگین مربعات(جدول تجزیه واریانس  -2جدول
تعداد 
چتر در 

  بوته
 منابع تغییر درجه آزادي عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت درصد اسانس عملکرد اسانس درصد نیتروژن

ns633/8 ns4760/1 ns0286/0 ns0216/0 ns000047/0 ns2032/3253 ns531/24 2  تکرار  
ns133/26 ns1009/0 ns0473/0 ns1306/0 *00063/0 ns052/5896 ns950/15 1 آرایش کاشت)D(  
ns633/0  ns1829/0 ns0066/0 ns0585/0 ns000077/0 ns1706/189 ns189/0 2  خطايa 
ns916/6  ns8356/0 *3082/0 ns0251/0 *00315/0 *946/171221 *563/707 4  کشت نسبتهاي مختلف)P(  
ns383/4 ns07185/0 ns0301/0 ns1255/0  ns000127/0 ns1553/1069 040/34* 4 P×D  
ns925/7 ns3553/0 ns0153/0 ns0939/0 ns000068/0 ns0682/1039 ns965/3 16  خطايb 

08/15  29  14/13  97/13  69/4  66/8  68/4    CV 
  %5دار بودن در سطح احتمال معنی - *

  
  رایش کاشت و نسبتهاي تراکمی بر خصوصیات کمی و کیفی زیره سبزاثر متقابل آ - 3جدول 

تعداد چتر 
 درصد نیتروژن  در بوته

  عملکرد اسانس
)Kg ha-1( 

 شاخص برداشت درصد اسانس
  عملکرد بیولوژیک

)Kg ha-1( 
  عملکرد دانه

)Kg ha-1( 
  نسبتهاي تراکمی

 زیره: نخود 

  تیمارهاي
  آرایش کاشت 

 زیره: نخود 
66/19 a 74/1 ab 31/1 a 26/0 a 093/0 d 04/651 a 50 /60 a 0  :100  
66/16 a 2ab 96/0 bc 25/0 a 16/0 a 36/290 bc 87/46 b 50  :50  
66/15 a 55/2 ab 62/0 d 16/0 a 13/0 b 97/236 c 15/33 f 40  :60 1  :1  
66/18 a 89/1 ab 79/0 cd 25/0 a 14/0 b 37/234 c 85/33 ef 20  :80   

18a 05/2 ab 82/0 bcd 52/0 a 14/0 b 73/274 c 80/38 cd 20  :100  
66/19 a 74/1 ab 31/1 a 26/0 a 093/0 d 04/651 a 50/60 a 0  :100  

21a 71/1 ab 03/1 b 09/0 a 14/0 b 23/337 b 78/48 b 50  :50  
33/18 a 67/2 a 92/0 bc 31/0 a 13/0 bc 04/276 c 06/37 de 40  :60 1  :2  
33/20 a 49/1 b 90/0 bc 01/0 a 14/0 b 67/289 bc 97/40 c 20  :80   
66/18 a 05/2 ab 74/0 cd 38/0 a 12/0 c 69/273 c 15/33 f 20  :100  

  .نیست دار معنی درصد 5سطح در مشترك حرف یک حداقل داراي میانگینهاي بین اختالف ستون هر در - *
P1   :  کشت خالص زیرهP2 :50 % نخود  % 50+زیره سبزP3 :60 % نخود  % 40+ زیره سبزP4 :80 % خودن% 20+ زیره سبز  
P5 :100 % نخود  % 20+ زیره سبزP6 :1، کشت خالص نخودD 1:1 ) نخود: زیره ( 2وD 1:2 ) نخود: زیره(  

  
  صفات مورد بررسی در نخود) میانگین مربعات(جدول تجزیه واریانس  -4جدول

 منابع تغییر درجه آزادي عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت  تعداد غالف در بوته
ns63/15 ns0026/0 ns76/76928 ns31/3266 2  تکرار  
*53/22 ns0032/0 ns78/18232 ns36/863 1 آرایش کاشت)D(  

ns43/0  ns0024/0 ns51/62 ns532 2  خطايa 
*88/43  ns0135/0 *12/1282818 *54/109100 4  نسبتهاي مختلف کشت)P(  

ns78/5 ns007/0 *60/68413 07/5540* 4 P×D  
ns40/3 ns0076/0 ns29/22937 ns81/1460 16  خطايb 

41/12  03/22  07/24  82/16   CV 
  %5دار بودن در سطح احتمال معنی -*                

  
در کشت مخلوط ذرت مالحظـه کردنـد کـه    ) 21(بانیک و شارما 

یابد و همچنین مشاهده کردند عملکرد ذرت همراه با لگوم افزایش می
کشـتی، تثبیـت نیتـروژن    تـک ها در کشت مخلوط نسبت به که لگوم

  .دهندبیشتري را انجام می

  )LER( نسبت برابري زمین
LER    در تیمار مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخـود بـاالتر از

یک بود که نشان دهنده برتري کشت مخلوط نسبت به تک کشتی در 
  ).6جدول (این الگوهاي کشت می باشد 
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  شاخص برداشت و تعداد غالف در بوته نخود عملکرد بیولوژیک، تراکمی بر عملکرد دانه، اثر متقابل آرایش کاشت و نسبتهاي -5جدول

  تعداد غالف
 شاخص برداشت  در بوته 

  عملکرد بیولوژیک
 )هکتار/کیلوگرم(

  عملکرد دانه
 )هکتار/کیلوگرم(

  نسبتهاي تراکمی
 زیره: نخود 

 تیمارهاي آرایش کاشت
 زیره: نخود 

74cd 32/0 a 47/1453 a 36/467 a 100  :0  
77bcd 34/0 a 21/551 bc bc 10/190  50  :50  
57e 42/0 a 42/556 bc 48/220 b 40  :60 1  :1 
11a 37/0 a 08/472 bc 32/162 bc 20  :80   

82bc 45/0 a 86/279 c 39/122 c 20  :100  
74cd 325/0 a 47/1453 a 36/467 a 100  :0  

66/63 de 400/0 a 39/372 bc 65/149 bc 50  :50  
66/56 e 464/0 a 92/318 bc 04/147 bc 40  :60 1  :2  
66/90 b 476/0 a 74/297 bc 41/135 c 20  :80   

89bc 367/0 a 99/578 b 54/209 b 20  :100  

  .نیست دار معنی درصد  5 سطح در مشترك حرف یک حداقل داراي میانگینهاي بین اختالف ستون هر در - *
P1   :  کشت خالص زیرهP2 :50 % نخود  % 50+زیره سبزP3 :60 % نخود  % 40+ زیره سبزP4 :80 % نخود% 20+ زیره سبز  
P5 :100 % نخود  % 20+ زیره سبزP6 :1، کشت خالص نخودD 1:1 ) نخود: زیره ( 2وD 1:2 ) نخود: زیره(  

  
زیره % 50(D1P2  مربوط به تیمار  LER)  23/1(بیشترین مقدار 

بنـا بـه   . بدسـت آمـد   12/1معـادل    2P2Dو تیمـار  ) نخود% 50:سبز
دهنـده سـودمندي کشـت    نشان LER<1گزارش مظاهري باال بودن 

 )  90/0(کمتـرین مقـدار   .مخلوط در مقایسه با کشـت خـالص اسـت   
LER 4 مربوط به تیمارP1D )80 %بهشتی . بود) نخود% 20: زیره سبز

چیتی بیشترین اي و لوبیادر کشت مخلوط سورگوم دانه) 2(و همکاران 
و نسـبت   67:33بري زمین را در تراکم باال، نسـبت کاشـت   نسبت برا

نیـز اعـالم داشـتند کـه     ) 6(جهانی و همکاران . گزارش کردند 50:50
LER       کل در کشت مخلوط زیـره سـبز و عـدس در تمـام تیمارهـاي

کشت مخلوط باالتر از یک بود که نشان دهنده برتري کشت مخلـوط  
ورد زیـره سـبز در   هاي جزئی در مLER. نسبت به کشت خالص است

بود و این نشان دهنده این است کـه نخـود    5/0همه تیمارها باالتر از 
عملکرد نسـبی در  . هاي باال روي زیره اثر مثبت داشته استدر نسبت

-زیره سبز در کلیه تیمارهاي کشت مخلوط  باالتر از نخود بود که می
سـبز   توان چنین استنباط نمود، که در تیمارهاي کشت مخلوط، زیـره 

. گیاه غالب بوده و از کشت مخلوط با نخود اثر مثبـت پذیرفتـه اسـت   
طی آزمایشی کـه بـر روي کشـت مخلـوط زنیـان و      ) 17(میرهاشمی 

شنبلیله انجام داد بیان داشت که در کلیـه تیمارهـاي کشـت مخلـوط     
عملکرد نسبی در زنیان بیشتر از شنبلیله بود، که نشان دهنده غالبیـت  

) 27(به اعتقاد قوش و همکاران . مخلوط بوده استاین گیاه در کشت 

نسبت برابري زمـین، ارزیـابی صـحیحی از کـارایی اسـتفاده از منـابع       
بیولوژیک نظیر تشعشع، عناصـرغذایی و بارنـدگی در کشـت مخلـوط     

شود بدین معنـی اسـت کـه در    بیشتر از یک می LERزمانیکه . است
دهـد کـه   نشان میکشت مخلوط سود مثبت وجود دارد و این موضوع 

  ).33(اي بوده است اي بیش از رقابت بین گونهتسهیل بین گونه
  

  گیرينتیجه
طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد، شاخص برداشت زیره سبز به

و نخود در تیمارهاي مختلف کشت مخلوط باالتر از کشت خالص بـود  
ستم عنوان توان به باالتر بودن اجزاي عملکرد در این سیکه این را می

کرد اگر هدف اصلی از کشت مخلوط زیره سبز باشـد، در ایـن حالـت    
شود ولی اگر هدف اصـلی  آرایش یک در میان آن با نخود پیشنهاد می

گردد زیـرا  از کشت مخلوط نخود باشد، این سیستم کاشت توصیه نمی
نخود اثر مثبت از کشت مخلوط با زیره سبز نپذیرفته اسـت، درنتیجـه   

، LERدر بررسـی  . شـود آن برتـري دارد و توصـیه مـی   کشت خالص 
برتري کشت مخلوط زیره سبز و نخـود در هـر دو آرایـش کاشـت بـا      

نخود را بر کشـت خـالص آنهـا بـه      درصد 50+ زیره درصد 50نسبت 
  .تنهایی نشان داد
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  در کشت مخلوط زیره سبز و نخود) LER(مقادیر نسبت برابري زمین  - 6جدول 
 نسبتهاي تراکمی  1:1آرایش کاشت    نسبتهاي تراکمی  2:1آرایش کاشت  

LER کل 
LER جزئی  

 نخود 
LER  جزئی زیره

 سبز
  جزئی LER  کل LER  زیره: نخود 

  نخود 
LER  جزئی زیره

 زیره: نخود   سبز

12/1 31/0 80/0 50  :50  23/1 41/0 82/0  50  :50 
93/0 31/0 61/0 40  :60  02/1 47/0 54/0 40  :60 
97/0 29/0 67/0 20  :80  90/0 34/0 55/0 20  :80  

99/0 44/0 54/0 20  :100  91/0 26/0 64/0 20  :100 
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