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  چکیده 

هاي کامل تصـادفی بـا    در قالب طرح بلوك 1388-89هاي مختلف کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله آزمایشی در سال زراعی  ور بررسی ترکیببه منظ
تـراکم  % A( ،25(کشـت خـالص شـنبلیله    : تیمارهاي آزمایش شـامل . سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد

% 125+تراکم مطلـوب گشـنیز   % C( ،75(تراکم مطلوب شنبلیله % 150+تراکم مطلوب گشنیز % 50، )B(تراکم مطلوب شنبلیله % 175+ مطلوب گشنیز 
+ تـراکم مطلـوب گشـنیز    % F(،125(، کشت خالص گشـنیز  )E(تراکم مطلوب شنبلیله % 100+ تراکم مطلوب گشنیز % 100، )D(تراکم مطلوب شنبلیله 

تـراکم مطلـوب   % 25+ تـراکم مطلـوب گشـنیز    % H(، 175(تراکم مطلوب شنبلیله % 50+ تراکم مطلوب گشنیز % 150، )G(له تراکم مطلوب شنبلی% 75
 B نتایج آزمایش نشـان دادنـد کـه تیمـار     . گلدهی گیاهان صورت گرفت% 20و در شنبلیله در % 5برداشت عملکرد بیولوژیک گشنیز در . بود )I( شنبلیله

اسانس، عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژِیک گیاه گشنیز  رد بیولوژیک شنبلیله، بیشترین نسبت برابري زمین کلی، کمترین درصدبیشترین ارتفاع و عملک
 I بیولوِژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه گشنیز و کمترین عملکرد بیولوژیک گیاه شـنبلیله در تیمـار    بیشترین ارتفاع، عملکرد. را به خود اختصاص داد

  . مشاهده شدند Eو  Aبیشترین درصد نیتروژن زیست توده در گیاه شنبلیله و گشنیز به ترتیب در تیمارهاي . شد مشاهده
 

  اسانس، نسبت برابري زمین، عملکرد بیولوژیک :کلیديهاي  واژه
  

    1 مقدمه
اند کـه تنـوع    اي طراحی شده هاي کشاورزي رایج به گونه سیستم

ثبـاتی   بـی  انـد و باعـث   کاهش دادهگیاهی موجود را به حداقل ممکن 
کـاهش کیفیـت    خسارت آفات و بیماریها و اقتصادي، افزایشعملکرد 

از آنجایی کـه  ). 20( اند شدهمحصوالت زراعی به ویژه گیاهان دارویی 
هاي غیر قابل تجدیـد   ها، تولید غذا متضمن ورود انرژي در این سیستم

عالوه . لهاي آینده باشدتواند جوابگوي نس فراوانی به مزرعه است، نمی
بر آن، باید این نکته را مد نظر داشت که پایداري هر بوم نظام ارتبـاط  

یکی از مهمترین راهها براي ). 31(مستقیمی با موجودات زنده آن دارد 
افزایش تنوع در یک اکوسیستم زراعی رشد دو یـا چنـد محصـول بـه     

ابـط متقابـل   صورت توأم در مخلوط است که خود، امکان برقـراري رو 
و موجـب افـزایش   ) 28(سـازد   بین محصوالت مختلف را فـراهم مـی  

عملکرد در واحد سطح، استفاده کارآمدتر از منـابع، کـاهش مشـکالت    
                                                             

گـروه زراعـت و    یاررشد، استاد و اسـتاد ترتیب دانشجوي کارشناسی ا هب -3و  2، 1
  دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشاورزي اصالح نباتات،

  ) Email: rezvani@ferdowsi.um.ac.ir       :نویسنده مسئول -(*

). 7(شـود   دام می تر انسان و آفات، افزایش ثبات نظام و تغذیه مطلوب
عـالوه بـر   لگومینـوز بـا گیاهـان دیگـر      ي کشت مخلوط گیاهان تیره

در ایـن  . شـود  نه از زمین، موجب حاصـلخیزي خـاك مـی   استفاده بهی
ها به گیاهان همـراه   سیستم کاشت، نیتروژن تثبیت شده بوسیله لگوم

شود و می تواند به پایداري عملکـرد در کشـاورزي کـم     آنها منتقل می
  ).12(نهاده کمک کند 

گیـاهی اسـت    .Trigonella foenum-graecum L)(شـنبلیله   
. اسـت گومینوز که قادر به تثبیت زیسـتی نیتـروژن   ي ل دارویی، از تیره

این گیاه در درمان بیماریهایی ماننـد دیابـت، یبوسـت، سوءهاضـمه و     
  ).30(کاهش کلسترول خون کاربرد دارد

دارویی  نیز گیاهی است )   .Coriandrum sativum L(گشنیز  
این . ي چتریان، که میوه و اندام رویشی آن حاوي اسانس است از تیره
اعصـاب و    دهنـده  غـذا، تسـکین   کننـده  اشتهاآور، ضـدنفخ، هضـم  گیاه 

  .است )16( کاهنده قندخونو ) 5(رماتیسمی   دردهاي
نتایج آزمایشات مختلف حاکی از سـودمندیهاي کشـت مخلـوط     

گزارش کردنـد  ) 26( رودریگوئز و همکاران. نسبت به تک کشتی است
 )  Petroselinum sativum Hoffm( که در کشت مخلوط جعفـري 
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بیمــاري ) .Lycopersicum esculentum Mill( فرنگــی و گوجــه
در . داري کـاهش یافـت   بالیت زودرس گوجه فرنگی بـه طـور معنـی   

و )   .Mentha Piperita L(بررسی که روي کشـت مخلـوط نعنـاع    
انجام شد، مشاهده گردید ) Pelargonium species (شمعدانی معطر 

مقایسـه بـا کشـت خـالص حـدود       که زیست تـوده علفهـاي هـرز در   
در کشـت مخلـوط شـنبلیله بـا بـاقال       ).25(کاهش می یابد  درصد40

)Vicia faba L. ( و عدس)Lens culinaris L. (    مشـاهده شـد کـه
محققان دلیل ایـن  . یابد داري کاهش می تراکم گل جالیز به طور معنی

آن بر گـل   و تأثیر امر را به ترشح مواد آللوپاتیک از ریشه گیاه شنبلیله
بررسـی در مـورد آرایشـهاي مختلـف کشـت       ). 18(ذکر کردند جالیز 

 Lens( و عـدس  ) .Cuminum cyminum L(مخلـوط زیـره سـبز    
culinaris L.(       نشان داد که عملکـرد زیـره سـبز در کشـت مخلـوط

ردیفی در مقایسه با تیمارهاي دیگر مخلـوط و کشـت خـالص بیشـتر     
 Cicer)(وط زیره سـبز و نخـود   همچنین، در کشت مخل). 3(شود  می

arietinum L.         مشاهده شـد کـه کشـت مخلـوط موجـب افـزایش
شود ولی عملکرد نخود با کاهش نسبت تراکم به  عملکرد زیره سبز می

گـزارش   ) 22(اکسـیاریل  مـافی و م ). 6(یابد  صورت خطی کاهش می
کردند که در کشت مخلوط سویا و نعناع، عملکرد و کیفیـت نعنـاع در   

سـال   در آزمایشـی کـه در دو   .یابد یسه با کشت خالص افزایش میمقا
ــا   1998-2000متمــادي از ســال  ــوط نخــود ب ــر روي کشــت مخل ب

 Brassica oleracea L. var(سبزیجات زمستانی مانند کلـم پـیچ   
capitata ( ،  تربچـه(Raphanus sativus L.)  منـداب ،)Eruca 

sativa Lam.(،  ــفناج ــاهو ، ) .Spinacia oleracea L(اس   ک
) Lactuca sativa L. (زمینی  ، سیب)Solanum tuberosum L.   (

انجام شد،  مشـاهده گردیـد   ) .Coriandrum sativum L (و گشنیز 
که بیشترین عملکرد نخود در کشت مخلـوط در سـال اول از مخلـوط    
نخود و گشنیز و در سال دوم از مخلوط نخود و سـیب زمینـی بدسـت    

ه شد که کشت مخلوط کاهو و نخـود در هـر دو   همچنین مشاهد. آمد
پراسـاد  ). 21(شود  سال موجب ایجاد بیشترین ارتفاع در گیاه نخود می

گزارش کردند که کشت مخلـوط سـیب زمینـی بـا     )  24(و همکاران 
در کشت مخلـوط  . شود شنبلیله سبب افزایش سود حاصل از زمین می

 ) .Allium sativum L(و سـیر   ) .Capsicum annuum L( فلفل 
نیز بیشترین نسبت برگشت سرمایه و بیشترین سود خـالص از کشـت   
مخلوط این دو گیاه و کمترین برگشت سرمایه و کمترین سود خـالص  

  ).29(از کشت خالص فلفل بدست آمد 
تراکم در واحد سطح از جمله عواملی است کـه مـی توانـد تـوان      

ب و مـواد غـذایی   رقابتی گیاهان در کشت مخلوط را در جـذب نـور، آ  
. تحت تأثیر قرار دهد و موجب افزایش سودمندي کشت مخلوط گـردد 

هاي اختالط شنبلیله و گشـنیز   این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر نسبت
  .بر خصوصیات کمی و کیفی این دو گیاه انجام شد

  

  ها مواد و روش
به منظور مطالعه اثر کشت مخلوط گشـنیز و شـنبلیله بـر برخـی     

آزمایشی در سال زراعی کمی و کیفی این دو گیاه دارویی خصوصیات 
هاي کامل تصـادفی بـا سـه تکـرار در      قالب طرح بلوك در 89-1388

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه فردوسـی مشـهد اجـرا      
تـراکم  % A( ،25(شنبلیله کشت خالص : تیمارهاي آزمایش شامل. شد

تــراکم % B( ،50(لیله تـراکم مطلــوب شـنب  % 175+ مطلـوب گشــنیز  
ــراکم % C( ،75(تــراکم مطلــوب شــنبلیله % 150+مطلــوب گشــنیز  ت
تـراکم  % D( ،100(تـراکم مطلـوب شـنبلیله    % 125+مطلوب گشـنیز  
کشـت خـالص    ،)E(تراکم مطلـوب شـنبلیله   % 100+ مطلوب گشنیز 

تراکم مطلوب شنبلیله % 75+ تراکم مطلوب گشنیز % F( ،125(گشنیز 
)G( ،150 % تراکم مطلوب شـنبلیله  % 50+ مطلوب گشنیز تراکم)H( ،

. بـود ) I(تراکم مطلـوب شـنبلیله   % 25+ تراکم مطلوب گشنیز % 175
خاك از عمق صـفر تـا سـی    هاي  با برداشت نمونه طرح  اجراي قبل از
 شـد   تعیـین  خـاك  فیزیکـی و شـیمیایی    يهـا  ویژگـی  ،متـري  سانتی

ن در هکتار کـود  ت 30خاك، مقدار  اتیجهت بهبود خصوص). 1جدول(
در سـطح   یتوسط کود پاش دام کنواختیبه طور  دهیپوس کامالً يگاو
تجزیه شیمیایی کود گاوي را  2جدول  .پخش شد شیمورد آزما نیزم

متـر ایجـاد و در    2در  3هـایی بـا ابعـاد    بعد از آن کرت. دهد نشان می
فاصله کرت ها  .شد ردیف براي کاشت در نظر گرفته  5داخل هرکرت 

کاشت گیاهان . متر بود 1و فاصله بلوك ها از یکدیگر  6/0یکدیگر  از
در دو طـرف پشـته و در    11/12/1388در تـاریخ   همزمـان   صورت  به 

بالفاصله پس از کاشت . متر انجام شد سانتی  60هایی به فاصله  ردیف
بارندگی شدیدي رخ داد و نیاز آبی اولیه گیاهان را مرتفع ساخت،  بعـد  

در . اري زمین هر هفت روز یکبار به روش نشتی انجام گرفتاز آن آبی
بوته در متـر مربـع بـراي     40برگی، گیاهان با تراکم مطلوب  6مرحله 

وجـین  . بوته در متـر مربـع بـراي شـنبلیله تنـک شـدند       50گشنیز و 
. گرفـت  مرحله پس از کاشت به روش دستی انجام  4هرز در  هاي علف

کـش و یـا    کـود شـیمیایی، علـف    در طول اجراي آزمایش هـیچ نـوع  
 درصـد 5برداشت عملکرد بیولوژیک گشنیز در . کشی استفاده نشد آفت

 25با حذف دو ردیف کنـاري و  گلدهی  درصد20گلدهی و شنبلیله در 
. اي صورت گرفت متر از ابتدا و انتهاي کرت به عنوان اثر حاشیه سانتی

گیـاه، تعـداد   بوتـه از هـر گیـاه انتخـاب و ارتفـاع       5قبل از برداشـت  
گیري  هاي جانبی و وزن خشک برگ در تیمارهاي مختلف اندازه شاخه

اندازه گیري عملکرد در هر کرت به طـور جداگانـه انجـام شـد و     . شد
گرم از گشنیز جمع آوري شـده از هـر کـرت، در سـایه خشـک       500

ي آن بـا   خشک شـده گرم از برگهاي  50س درصد اسانس گردید، سپ
  . به روش تقطیر با بخار آب تعیین شدکمک دستگاه کلونجر 
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   کاشت مورد مطالعه قبل از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك -1جدول

  خاكاسیدیته  بافت خاك
 

  هدایت الکتریکی
dS m-1)(  

  کل نیتروژن
T.N. (%) 

  فسفر
P(ppm)  

  پتاسیم
K(ppm)  

  5/125  97/22  08/0  5/1  49/7 سیلتی لومی
  

 ي مورد استفاده در آزمایشمشخصات کود گاو - 2جدول 
  هدایت الکتریکی

dS m-1)(  پتاسیم   اسیدیته)%( فسفر)%(  نیتروژن)%( 

6 07/6 2/1  1/0  89/0 
  

ساعت اسانس گیري، اسانس حاصل  که بـه رنـگ زرد    4پس از 
اي در بسـته در یخچـال بـا     آوري و در ظروف شیشـه  روشن بود، جمع

گـرم از وزن   1مچنین مقدار ه .گراد نگهداري شد درجه سانتی 4دماي 
هاي هوایی آسیاب شده گشنیز و شنبلیله برداشت  شـد و   خشک اندام

  . درصد نیتروژن آنها به کمک دستگاه میکرو کجلدال تعیین گردید
 LER=∑ ypi/ymi براي محاسبه نسبت برابري زمین از رابطـه   

 عملکرد هر محصول در کشت مخلوط وypi دراین رابطه. استفاده شد
ymi عملکرد هر محصول در کشت خالص است .  

افـزار   ها براساس طرح آماري مورد استفاده، توسط نـرم  تجزیه داده
SASدرصد و  5ها با آزمون دانکن در سطح احتمال  ، مقایسه میانگین

  .انجام شد Excelافزار  رسم نمودارها توسط نرم
  

  بحث نتایج و
  ارتفاع بوته

ط بر ارتفاع هر دو گیاه گشنیز تاثیر تیمارهاي مختلف کشت مخلو
بیشترین ارتفـاع بوتـه در   ). 3جدول ( بود) ≥01/0p( دار و شنبلیله معنی

تـراکم  % 25+ تـراکم مطلـوب گشـنیز    % I  )175گیاه گشنیز در تیمار
تراکم مطلوب گشـنیز  % 25( Bو کمترین آن در تیمار) مطلوب شنبلیله

+ مطلوب گشـنیز  تراکم % 100( Eو  )تراکم مطلوب شنبلیله% 175+ 
تراکم % 125( Gتیمارهاي  .مشاهده شد) تراکم مطلوب شنبلیله% 100

به ترتیب کمتـرین   Bو ) تراکم مطلوب شنبلیله% 75+ مطلوب گشنیز 
). 4جـدول  (و بیشترین ارتفاع بوته شنبلیله را به خود اختصاص دادنـد  

اي و یـا   گونـه  شود هر جـا از رقابـت درون   همانطوري که مشاهده می
شـود، ارتفـاع گیـاه نیـز      اي در جهت کسب نور کاسـته مـی   گونه رونب

تـوان گفـت،    در تفسیر نتایج حاصـل از آزمـایش مـی   . یابد کاهش می
ارتفاع بوته با اجزاي اصلی آن یعنی فاصله میانگره و تعداد گـره بیـان   

از آنجایی که تعداد گره تحت تأثیر تراکم و عوامـل مـدیریت   . شود می
دهـد و بیشـتر تـابع عوامـل      داري را نشـان نمـی   نیزراعی اختالف مع

هـا   ژنتیکی است، بنابراین اختالف ارتفاع، از اختالف در طول میـانگره 
هاي باال  رسد که در تراکم در کل چنین به نظر می). 15(شود  ناشی می

شود و به تبـع   ها زیاد می اي طول میانگره با افزایش رقابت درون گونه
به طور کلی، نور اثـر  . یابد هاي باال افزایش می اکمآن ارتفاع گیاه در تر

بارزي بر روي رشد ساقه دارد و تـراکم بـاال موجـب ایجـاد شـرایطی      
رسد که اثر سایه بـه زیـادتر شـدن     به نظر می. مشابه تاریکی می شود

اکسین مربوط است و احتمال دارد که توأم با جیبرلین این اثر تشـدید  
روي کشـت مخلـوط گـواوا بـا گیاهـان       در آزمایشی که بـر ). 4(شود 

 Trigonella)(، شـنبلیله  )Medicago sativa (پوششـی یونجــه  
foenum-graecum L.  اي  و لوبیاي علوفـه(Lablab purpureus) 

 Psidium( انجام شد نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع گیـاه گـواوا   
guajava  ( از کشت مخلوط این گیاه با شنبلیله حاصل شد)10.(  

  

  هاي جانبی  تعداد شاخه
هـاي جـانبی    تأثیر تیمارهاي مختلف کشت مخلوط بر تعداد شاخه

بیشترین تعداد شـاخه  ). 3جدول (بود  )  ≥01/0p( دار هر دو گیاه معنی
% B )25جانبی در گیاهان گشنیز و شنبلیله بـه ترتیـب در تیمارهـاي    

% 175(  Iو  )تـراکم مطلـوب شـنبلیله   % 175+ تراکم مطلوب گشنیز 
و کمترین آن در ) تراکم مطلوب شنبلیله% 25+ تراکم مطلوب گشنیز 

الزم به ). 4جدول (مشاهده شد  Aو  Hاین دو گیاه به ترتیب در تیمار 
از I و  Hهاي جـانبی تیمـار    در گیاه شنبلیله تعداد شاخه که ذکر است

 رسـد  به نظر می .داري را نداشتند لحاظ آماري با یکدیگر اختالف معنی
در آرایشهاي کاشتی که در آنها گیاه از فضاي بیشـتري برخـوردار   که 

هـاي   بوده است، گیاه با دریافت نور بیشتر جهت افزایش تعـداد شـاخه  
جانبی بیشتر تحریک شده است و  در آرایشهاي کاشت فشرده تـر بـه   

دهـی صـورت نگرفتـه     دلیل نبود نور کافی تحریک الزم جهت  شاخه
هـاي جـانبی آن    اع گیاه افـزایش و تعـداد شـاخه   است و در نتیجه ارتف

در بررسی که روي کشت مخلـوط زنیـان   ). 4(کاهش پیدا کرده است 
)Carum copticum ( و شنبلیله)(Trigonella foenum-graecum 

L. داري بـر   انجام شد مشاهده گردید که تیمارهاي کاشت تأثیر معنی
یـن آزمـایش زنیـان در    در ا. هاي جانبی زنیان داشتند روي تعداد شاخه

کشت مخلوط تک ردیفی بیشترین و در تک کشـتی کمتـرین تعـداد    
  ). 8(شاخه جانبی را داشت 
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  شنبلیلهبرخی صفات مورد مطالعه در گشنیز و ) میانگین مربعات(جدول تجزیه واریانس  -3جدول

منابع 
  تغییر

درجه 
  آزادي

ارتفاع 
  ز یگشن

ارتفاع 
  شنبلیله 

تعداد شاخه 
  یزجانبی گشن

تعداد شاخه 
  جانبی شنبلیله

درصد نیتروژن زیست 
  توده گشنیز

درصد نیتروژن زیست 
  توده شنبلیله

48/81  2  تیمار ** 18/35 ** 61/1 ** 21/3 ns 39/0 * 44/0 * 
56/64  7  بلوك ns 88/14 ** 16/0 ns 04/1 ** 03/0 ns 16/0 ns 
55/20  14 خطا  22/2  3/0  37/0  09/0  35/0  

ضریب 
12/11  -  تغییرات  76/9  95/15  3/11  36/24  88/16  

  غیر معنی دار - nsو % 5معنی داري در سطح  - *، %  1معنی داري در سطح  -**
  

  تأثیر تیمارهاي کشت مخلوط بر ارتفاع، تعداد شاخه جانبی و درصد نیتروژن زیست توده گشنیز و شنبلیله - 4جدول 
درصد نیتروژن 

 شنبلیله
درصد نیتروژن 

 گشنیز
تعداد شاخه 

 لیلهجانبی شنب
تعداد شاخه 
 جانبی گشنیز

  ارتفاع شنبلیله
)cm( 

  ارتفاع گشنیز
)cm( 

 تیمار

06/4  a _ 4 d _ 1/14  bc _ A 
72/3  ab 92/0  b 5dc 33/8  a 33/193 a 92/35  c B  
75/3 ab 19/1  b 66/5  bc 7 bc 86/18  a 13/38  bc C 
65/3  ab 14/1  b 66/4  dc 33/7 ab 36/18  a 03/39  bc D 
77/3  ab 14/2 a 66/4 dc 33/6  bcd 7/16  ab 66/35  c E 
_ 23/1  b _ 66/5  cd _ 86/56  ab F 

37/3  ab 3/1  b 66/5  bc 6 bcd 26/11  d 37.43 bc G 
15/3  ab 2/1  b 66/6  ab 33/5  d 8/11  dc 03/44  abc H 
86/2  b 18/1  b 7 a 6 bcd 86/11  dc 86/49  a I 

  .اختالف معنی داري ندارند% 5طح احتمال در هر ستون اعداد برخوردار از حروف مشترك در س
تراکم مطلوب % C(، 75(تراکم مطلوب شنبلیله%150+تراکم مطلوب گشنیز% 50،)B(تراکم مطلوب شنبلیله% 175+مطلوب گشنیزتراکم % 25، )A(کشت خالص شنبلیله 

تراکم مطلوب % 75+تراکم مطلوب گشنیز% F( ،125(کشت خالص گشنیز ،)E(ه تراکم مطلوب شنبلیل% 100+تراکم مطلوب گشنیز% 100،)D(تراکم مطلوب شنبلیله% 125+گشنیز
  ).I(تراکم مطلوب شنبلیله %25+تراکم مطلوب گشنیز 175% ،)H(تراکم مطلوب شنبلیله %50+تراکم مطلوب گشنیز% 150،)G(شنبلیله 
 

ــد   ــوط کنج ــا ).Sesamus indicum L(در کشــت مخل  و لوبی
(Phaseolus vulgaris L.)  بیشترین تعداد شاخه جانبی کنجـد   نیز

از کشت مخلوط تک ردیفی و کمترین آن از تک کشتی کنجد حاصل 
نیـز گـزارش کردنـد کـه در کشـت      ) 21(حسین و همکـاران  ). 1(شد 

مخلوط نخود با سبزیجات زمستانی که در دو سال پیـاپی انجـام شـد،     
این  بیشترین شاخه جانبی  گیاه نخود  در هر دو سال از کشت مخلوط

  .گیاه با گشنیز بدست آمد
  

  درصد نیتروژن زیست توده 
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که در گیاه شـنبلیله تنهـا بـین    

با سـایر تیمارهـا از لحـاظ آمـاري درصـد نیتـروژن اخـتالف          Iتیمار 
بیشترین درصـد نیتـروژن   ). 3جدول (وجود داشت ) ≥05/0p(دار  معنی

+ تـراکم مطلـوب گشـنیز    % I )175یمار کمترین آن در ت  A در تیمار
رسـد   به نظر مـی ). 4جدول (مشاهده شد ) تراکم مطلوب شنبلیله% 25

به علـت قـرار گـرفتن در تـراکم مطلـوب خـود        A که گیاهان تیمار 
تشکیل گره و تثبیـت نیتـروژن را بهتـر از گیاهـان موجـود در دیگـر       

یز نیـز مـورد   درصد نیتروژن زیست تـوده گشـن  . تیمارها انجام داده اند
 درصـد 14/2بـا    Eارزیابی قرار گرفت  و نتـایج نشـان داد کـه تیمـار    

). 4جـدول  (بیشترین درصد نیتروژن زیست توده گشنیز را در برداشت 
) ≥05/0p(داري  این مقدار با درصد نیتروژن بقیه تیمارها اختالف معنی

 Bدر بین تیمارهاي مختلف کشـت مخلـوط تیمـار    ). 3جدول (داشت 
کمتـرین   )تراکم مطلوب شنبلیله% 175+ تراکم مطلوب گشنیز % 25(

در . تــأثیر را بــر درصــد نیتــروژن زیســت تــوده گیــاه گشــنیز داشــت
سیستمهاي کشت مخلوط، فاصله بـین ریشـه لگـوم و غیـر لگـوم در      

اي برخـوردار   ها از اهمیت ویژه انتقال نیتروژن تثبیت شده توسط لگوم
در ارزیـابی کشـت   ) 17(دایمـون  در ایـن راسـتا چوجـو و    ). 19(است 

مخلوط بقوالت و علفهـاي چمنـی گـزارش کردنـد وقتـی بقـوالت و       
پیچنـد و   شوند ریشه آنها به یکـدیگر مـی   ها در گلدان کشت می چچم

هـاي بقـوالت بـه     هـا و ریشـه   ترکیبات نیتروژنه آزاد شده توسط گـره 
) 9(آبراهام و سـینگ  . شود هاي چمنی جذب می سرعت به وسیله علف

شـامل    گونه بقـوالت یکسـاله   4گزارش کردند کشت مخلوط ردیفی 
 Vigna(اي  اي، لوبیــا چشــم بلبلـی دانــه  لوبیـا چشــم بلبلــی علوفـه  
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unguiculata (L.) Walp( ــاش  Vigna radiata، مــ
(L.)Welczek) ( و سویا (Glycine max (L.) Merrill)  با سورگوم

Sorghum bicolor (L.) Noeech) (ــزایش م ــب اف ــوي موج حت
در بررسـی  . شـود  نیتروژن سورگوم نسبت بـه کشـت خـالص آن مـی    

یونجـه،  (دیگري که بر روي کشت مخلوط گواوا با گیاهـان پوششـی   
نتایج نشان داد بیشترین درصـد   .انجام شد) اي شنبلیله و لوبیاي علوفه

در گیاه گواوا از کشت مخلوط این گیـاه بـا    )درصد2/2(نیتروژن برگ 
  .) 10( شنبلیله حاصل شد

  
  عملکرد بیولوژیک

نتایج حاصل از جـدول تجزیـه واریـانس دو گیـاه نشـان داد کـه       
هاي مختلف کشـت مخلـوط    عملکرد بیولوژیک آنها تحت تاثیر نسبت

بیشترین عملکرد ). 5جدول(دار است  در سطح احتمال یک درصد معنی
% I )175بیولوژِیک در گیاه گشنیز و شنبلیله به ترتیـب در تیمارهـاي   

تراکم % 25( Bو ) تراکم مطلوب شنبلیله% 25+ اکم مطلوب گشنیز تر
و کمتـرین آن بـه   ) تـراکم مطلـوب شـنبلیله   % 175+ مطلوب گشنیز 

رسد کـه   به نظر می). 6جدول (مشاهده شد  Iو  Bترتیب در تیمارهاي 
هاي اکولوژیک در استفاده  اختالف ارتفاع این دو گیاه، جدا بودن آشیان

رقابت بین دو گیاه گشنیز و شنبلیله از جمله عواملی از منابع و کاهش 
هستند که سبب سودمندي کشت مخلوط این دو گیاه و تولید عملکرد 

مقایسـه  . بیولوژیک باالتر نسـبت بـه تـک کشـتی آنهـا شـده اسـت       
هاي عملکرد بیولوژیک، در نسبت هاي مختلف کاشت نشـان   میانگین

هـاي کمتـر بـه سـمت      مداد که در هر دو گیـاه بـا جابجـایی از تـراک    
همچنـین،  . یابـد  هاي بیشـتر عملکـرد بیولوژیـک افـزایش مـی      تراکم

مشاهده شد که رشد و عملکرد بیولوژیک یک گونه با افـزایش تـراکم   
در آزمایشـی کـه بـر    . کند گونه دیگر در کشت مخلوط کاهش پیدا می

 و تاج خروس  )(.Raphanus sativus L روي کشت مخلوط تربچه 
(Amaranthus tricolor L.)  انجام شد نتایج نشان داد که بیشترین

مـافی و   .)14(آیـد   وزن تر گیاه تربچه از کشت خالص آن بدست مـی 
گزارش کردند کـه در کشـت مخلـوط نـواري نعنـاع      ) 22(ماکسیاریل 

)Mentha piperita L.   ( ــویا  Glycine max (L.)) و س
Merrill) شود ص نعناع میبیشتر از کشت خال درصد50عملکرد نعناع .

نیز نشان داد که کشت مخلـوط  ) 2(نتایج تحقیقات بنی صدر و بازگشا 

 بــا) alexandrinum L. Trifulium(درصـد بــذر شـبدر برســیم   75
بیشترین عملکرد ) Lulium multiflorum(چچم پر گل درصد بذر 25

گزارش کرد در کشت مخلوط ) 10(کواراشی  -آل. علوفه تر را دارا بود
بیشـترین  ) اي یونجه، شنبلیله و لوبیاي علوفه(ا گیاهان پوششی گواوا ب

  .آید وزن تر گواوا از کشت مخلوط این گیاه با شنبلیله بدست می
  

  درصد و عملکرد اسانس برگ گیاه گشنیز
هاي مختلف کشت مخلوط بر درصد و عملکرد اسانس  تأثیر نسبت

% 175(  Iیمـار ت).  5جـدول  (بود ) ≥01/0p(دار  برگ گیاه گشنیز معنی
بیشترین و تیمار )  تراکم مطلوب شنبلیله% 25+ تراکم مطلوب گشنیز 

B )25 % تــراکم مطلــوب شــنبلیله% 175+ تــراکم مطلــوب گشــنیز( 
را به خـود  ) 1شکل (و عملکرد اسانس برگ ) 6جدول (کمترین درصد 
در این آزمایش مشاهده شد که با افزایش تراکم گیاه . اختصاص دادند

چنـین بـه نظـر    . یابـد  رصد اسانس در این گیاه افـزایش مـی  گشنیز، د
به علت تـراکم بـاال بـا تـنش  کمبـود       Iرسد که گیاهان در تیمار  می

اند و در نتیجه درصد اسـانس آنهـا افـزایش     عناصر غذایی مواجه شده
گزارش کردند کـه  ) 11(در این راستا آمارجیت و همکاران . یافته است

 Anethum (ایش تراکم در گیـاه شـوید   با کاهش فاصله ردیف و افز
graveolens L.(، در آزمایشی که . یابد درصد اسانس بذر افزایش می

بر روي کشت مخلوط نعناع و سویا انجـام شـد، نتـایج نشـان داد کـه      
کیفیت و عملکرد اسانس نعنـاع، بـه دلیـل افـزایش درصـد منتـول و       

شـت خـالص   کاهش درصد منتوفوران و منتول استات در مقایسه با ک
از آنجایی که عملکرد اسانس تابع درصد اسـانس   ).22(شود  بیشتر می

و عملکرد ماده خشک  گیاه است، بنابراین افزایش در هر یک از ایـن  
در ایـن تحقیـق،   . شـود  دو سبب افزایش در عملکرد اسانس گیاه مـی 

بیشترین درصد اسانس را بـه خـود اختصـاص داد و     Iگشنیز در تیمار 
% 125(G نیز در تیمار ) 6جدول (ن خشک برگ در هکتار بیشترین وز

مشاهده شد کـه  ) تراکم مطلوب شنبلیله% 75+ تراکم مطلوب گشنیز 
با توجه . نداشت I  و  H داري با تیمارهاي  از نظر آماري اختالف معنی

، عملکـرد  Iبه باال بودن درصد اسانس  و وزن خشک تولیدي در تیمار 
بـه طـور کلـی،    . رسـد  مار منطقی به نظـر مـی  اسانس باالتر در این تی

توان نتیجه گرفت که از نظر درصد و عملکرد اسانس برگ، کشـت   می
  .مخلوط گشنیز با شنبلیله نسبت به کشت خالص آن ارجحیت دارد

  

  سب میانگین مربعاتجدول تجزیه واریانس  صفات مورد مطالعه گشنیز و شنبلیله بر ح - 5جدول 

درجه   منابع تغییر
  ديآزا

درصد اسانس برگ 
 زیگشن

عملکرد برگ 
 گشنیز 

عملکرد اسانس برگ 
  گشنیز 

عملکرد بیولوژیک 
  گشنیز 

عملکرد بیولوژیک 
  شنبلیله 

69/19  2  تیمار ** 33/34123 ** 77/11 ** 7/14320492 ** 3/1184125 ** 
16/2  7  بلوك ns 18/6797 ns 46/1 ns 8/230796 ns 7/33317 ns 
001/0  14  خطا  8/17539  85/0  4/283228  46303 

71/9 _  ضریب تغییرات  95/14  52/26  99/7  61/18  
 غیر معنی دار  - nsو %    5معنی داري در سطح  - *، %  1معنی داري در سطح  -**
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  تأثیر تیمارهاي مختلف کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر عملکرد بیولوژیک آنها و درصد اسانس و وزن خشک برگ گشنیز - 6جدول 

سانس برگ درصد ا  تیمار
  گشنیز

  وزن خشک برگ گشنیز
)kg ha-1(  

   عملکرد بیولوژیک گشنیز
)kg ha-1(  

  عملکرد بیولوژیک شنبلیله
)kg ha-1(  

A  
 _ _ _ 63/1329 dc 

B 21/0 c 7/385  d 4/3765 e 1989 a 
C 26/0  c 9/517  cd 9/4351  ed 9/1876  ab 
D 36/0  b 5/804  b 7/5547  c 9/1567  bc 
E 36/0  b 4/729  bc 5095 cd 9/909  de 
F 36/0  b 937 b 8/8018  b _ 
G 45/0  ab 5/1310  a 8/8493  ab 1/790 fe 
H 38/0  b 3/1202  a 8/8814 ab 2/485  gf 
I 51/0 a 6/1196  a 2/9143 a 6/308 g 

  . اختالف معنی داري ندارند% 5در هر ستون اعداد برخوردار از حروف مشترك در سطح احتمال 
تراکم مطلوب % C(،75(تراکم مطلوب شنبلیله%150+تراکم مطلوب گشنیز% 50،)B(تراکم مطلوب شنبلیله% 175+مطلوب گشنیزتراکم % 25، )A(کشت خالص شنبلیله  

مطلوب  تراکم% 75+تراکم مطلوب گشنیز% F(، 125(کشت خالص گشنیز ،)E(تراکم مطلوب شنبلیله% 100+تراکم مطلوب گشنیز% 100،)D(تراکم مطلوب شنبلیله% 125+گشنیز
  ).I(تراکم مطلوب شنبلیله%25+تراکم مطلوب گشنیز 175% ،)H(تراکم مطلوب شنبلیله %50+تراکم مطلوب گشنیز% 150،)G(شنبلیله
 

  
  تاثیرتیمارهاي مختلف کشت مخلوط بر عملکرد اسانس برگ گیاه گشنیز -1شکل

تراکم مطلوب % C(،75(تراکم مطلوب شنبلیله %150+تراکم مطلوب گشنیز% 50،)B(له تراکم مطلوب شنبلی% 175+تراکم مطلوب گشنیز% 25، )A(کشت خالص شنبلیله 
  تراکم% 75+تراکم مطلوب گشنیز% F(،125(،کشت خالص گشنیز)E(تراکم مطلوب شنبلیله % 100+تراکم مطلوب گشنیز% 100،)D(تراکم مطلوب شنبلیله % 125+گشنیز

  ).I(تراکم مطلوب شنبلیله %25+تراکم مطلوب گشنیز175%،)H(اکم مطلوب شنبلیلهتر%50+تراکم مطلوب گشنیز% 150،)G(مطلوب شنبلیله
  

  )LER( نسبت برابري زمین
بـین تیمارهـاي مختلـف کشـت مخلـوط از نظـر        نسبت برابري زمین

هـاي اخـتالط گشـنیز و     سـبت تمـام ن ). 7جدول ( بود دار آماري معنی
کشت مخلوط بزرگتر از یک داشتند که نشان از برتري  LERشنبلیله 

 بیشـترین مقـدار   . نسبت به تک کشتی در این الگـوي کشـت اسـت   
LER  به تیمارB    و کمترین آن بـه تیمـارE )100 %   تـراکم مطلـوب

محققان  برخی. اختصاص داشت) تراکم مطلوب شنبلیله% 100+گشنیز
اند که برتري عملکرد در کشت مخلوط ممکن اسـت بـر    گزارش کرده

ف همچون استفاده بهتر از رطوبت خاك، نور اثر تلفیقی از عوامل مختل
وجـود اخـتالف در سـاختار ریشـه، توزیـع       و عناصر غذایی باشد، آنهـا 

کانوپی و احتیاجات غـذایی گیاهـان در کشـت مخلـوط را علـت ایـن       
  ). 23( کارآمدي تشخیص داده اند

س 
سان

د ا
کر

عمل
)

تار
ھک

در 
رم 

وگ
کیل

(
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 لیلهمقادیر نسبت برابري زمین در تیمارهاي مختلف کشت مخلوط گشنیز و شنب -  7جدول

  کلی LER  جزئی شنبلیله LER  جزئی گشنیز LER  تیمار
A _ 1 dc 1 e 
B 46/0  e 55/1  a 02/2 a 
C 54/0 de 42/1 ab 96/1  ab 
D 69/0 c 2/1  bc 89/1  ab 
E 63/0 cd 69/0  de 33/1  d 
F 1b _ 1 e 
G 05/1 ab 62/0  fe 68/1  cd 
H 09/1 ab 37/0  fg 46/1 cd 
I 14/1  a 24/0  g 38/1  cd 
اختالف معنـی  % 5ستون اعداد برخوردار از حروف مشترك در سطح احتمال  در هر

  .داري ندارند
تـراکم مطلـوب   % 175+تـراکم مطلـوب گشـنیز   % A( ،25(کشت خـالص شـنبلیله   

تراکم % C(،75(تراکم مطلوب شنبلیله%150+تراکم مطلوب گشنیز% 50،)B(شنبلیله
% 100+کم مطلوب گشنیزترا% D(،100(تراکم مطلوب شنبلیله% 125+مطلوب گشنیز

% 75+تراکم مطلوب گشنیز% F(،125(،کشت خالص گشنیز)E(تراکم مطلوب شنبلیله
تــراکم مطلــوب %50+تــراکم مطلــوب گشــنیز% G(،150(تــراکم مطلــوب شــنبلیله

  ).I(تراکم مطلوب شنبلیله %25+تراکم مطلوب گشنیز175%،)H(شنبلیله
 

بررسـی کشـت    در) 13(در این راستا تحقیقات بوهرا و همکـاران  
 Brassica) و خـردل   .Cicer arietinum L)(مخلوط نخود زراعی 

junica, Czern and Coss)   نشان داد که تیمارهاي مخلوط از نظـر
تیمـار مخلـوط   . عملکرد نسبت به تیمارهاي تک کشتی برتري دارنـد 

داراي بـاالترین میـزان نسـبت    ) ردیف خـردل  1ردیف نخود و 4( 4:1
بر روي ) 27(در آزمایشی که سارکار و کوندا  .بود) 19/1( برابري زمین

 Vigna radiata (L.) کشت مخلوط کنجد با گیاهانی نظیـر مـاش   
Wilczek)(  ماش سـیاه ، )Vicia sativa( زمینـی   ، بـادام) Arachis 

hypogaea L. ( و آفتابگردان)Helianthus annus L. ( ،انجام دادند
 1:2بادام زمینـی بـا نسـبت     مشاهده کردند که کشت مخلوط کنجد با

. را در بین دیگر گیاهـان داشـتند   )35/1(بیشترین نسبت برابري زمین 
نیز گزارش کرد که در کشت مخلوط زنیان و شـنبلیله  ) 8( میرهاشمی

آنها از کشت مخلوط تک ردیفی ) 47/1( بیشترین نسبت برابري زمین
  . شود حاصل می

  
   نتیجه گیري

حاکی از آن است که کشت مخلـوط   نتایج حاصل از این آزمایش
گشنیز و شنبلیله تأثیر مثبتـی بـر عملکـرد بیولوژیـک آنهـا، درصـد و       
عملکرد اسانس و نیز درصد نیتروژن زیست توده گیـاه گشـنیز داشـته    

بنــابراین در راســتاي کــاهش مصــرف کودهــاي شــیمیایی در . اسـت 
بلیله، کشاورزي پایدار و با توجه به قابلیت تثبیـت نیتـروژن گیـاه شـن    

وري از  تواند سـبب افـزایش بهـره    کشت مخلوط این گیاه با گشنیز می
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