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بررسی عملکرد و شاخصهای سودمندی در الگوهای مختلف کشت مخلوط شوید
( )Anethun graveolens L.و شنبلیله ()Trigonella foenum-graecum L.
Evaluation of Yield and Indices Advantages at Different Intercropping Patterns of Dill
)(Anethun graveolens L.) and Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.
اسماعیل رضائیچیانه ،*1مهدی تاجبخش ،2موسی جمالی 3و مهدی قیاسی
تاریخ دریافت93/03/22 :
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تاریخ پذیرش93/00/04 :

چکیده
بهمنظور بررسی تاثیر الگوهای مختلف کشت بر اجزای عملکرد ،عملکرد و کارآیی استفاده از زمین در الگوهای مختلف کشت مخلوط
شوید و شنبلیله ،آزمایشی در مزرعهای واقع در استان آذربایجان غربی -شهرستان نقده در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه
تکرار در سال زراعی  1390 -91به اجرا درآمد .تیمارهای آزمایش شامل کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله)،
کشت مخلوط نواری (دو ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله ،سه ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله ،دو ردیف شنبلیله  +یک ردیف شوید،
سه ردیف شنبلیله  +یک ردیف شوید و دو ردیف شوید  +دو ردیف شنبلیله) و کشت خالص هر دو گونه بود .الگوی کشت بر صفات مورد
بررسی هر دو گونه اثر معنیدار ( )p≤0/01داشت .بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی شنبلیله از تیمار کشت خالص بهترتیب
برابر با  940و  3103کیلوگرم در هکتار بهدست آمد .نتایج در مورد گیاه شوید نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی
شوید از کشت مخلوط نواری سه ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله بهترتیب برابر با  060و  4016/66کیلوگرم در هکتار حاصل شد.
درصد اسانس شوید ( 2/02درصد) در تمامی تیمارهای کشت مخلوط باالتر از تیمار کشت خالص ( 2درصد) بود .بیشترین سودمندی
براساس شاخصهای نسبت برابری زمین ( )LER =1/90از الگوی کشت مخلوط دو ردیف شوید  +دو ردیف شنبلیله و کاهش یا افزایش
عملکرد واقعی کل ( )AYL=2/10و سودمندی کشت مخلوط ( )IA =1/20از الگوی کشت مخلوط سه ردیف شنبلیله  +یک ردیف
شوید بهدست آمد که نشاندهنده افزایش سودمند زراعی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص دو گونه دارد.
واژههای کلیدی :سودمندی کشت مخلوط ،کاهش یا افزایش عملکرد واقعی کل ،کشاورزی پایدار ،کشت مخلوط ردیفی ،نسبت برابری
زمین

 4 ،1و  .2بهترتیب استادیاران و استاد گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .3مدرس دانشگاه پیام نور نقده ،نقده ،ایران
Email: e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.ir
* :نویسنده مسئول
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رویکردهای جدیدی مثل کشت مخلوط که در فرآیند تولید
اولویت را به استفاده از روشهای اکولوژیکی و سازگار با محیط
زیست میدهند ،در رابطه با تولید این محصوالت از اهمیتی دو
چندان برخوردار است (رضائی چیانه و همکاران .)1392 ،کشت
مخلوط به کشت دو و یا تعداد بیشتری محصوالت زراعی اطالق
میشود که با یکدیگر در یک قطعه زمین و در یکسال زراعی
کشت میشوند به نحوی که ازلحاظ زراعی با یکدیگر اثر متقابل
داشته باشند و منجر به همافزایی تولید در طول یک زمان
مشخص گردند (واندرمر.)1989 ،1
از مزایایی عمده کشت مخلوط کاهش ریسک تولید ،کاهش
خسارت آفت ،بیماری و علفهای هرز ،افزایش تنوع زیستی در
بوم نظامهای زراعی ،بهبود حاصلخیزی خاك از طریق تثبیت
نیتروژن اتمسفری توسط بقوالت ،افزایش عملکرد در واحد
سطح زمین نسبت به تککشتی ،استفاده بهتر از عوامل محیطی
مثل نور و رطوبت بهعلت قرار گرفتن اندامهای گیاهان مشارکت
کننده در کشت مخلوط در اشکوبهای مختلف و نیز برخی
امتیازات دیگر در برخی از نقاط دنیا کشت میشود (مظاهری،
1366؛ آینه بند.)1306 ،
حمزهئی و همکاران ( )1391طی مطالعهای بر روی کشت
مخلوط جو و باقال افزایش معنیدار عملکرد را در این شیوه از
کشت در مقایسه با کشت خالص گزارش نمودند و این امر را به
استفاده بهتر از منابع در دسترس توسط گونههای مخلوط شده
2
و کنترل بهتر علفهای هرز نسبت دادند .مافی و موسیارلی
( )2003در بررسی کشت مخلوط سویا و نعناع دریافتند که
عملکرد کمی و کیفی نعناع در کشت مخلوط باالتر از کشت
خالص بود .پراساد 3و همکاران ( )2001گزارش کردند که کشت
مخلوط سیبزمینی و شنبلیله سبب افزایش کارآیی استفاده از
زمین شد .کوچکی و همکاران ( )1392با مقایسه ترکیبهای
مختلف کشت مخلوط مرزنجوش و زعفران گزارش کردند که
کشت مخلوط زعفران با مرزنجوش احتماالً بهدلیل سایهاندازی
بر سطح خاك و تعدیل میکروکلیمای کانوپی و در نتیجه
مساعدتر شدن شرایط محیطی برای رشد بنه باعث بهبود تولید
گل و عملکرد اقتصادی زعفران در مقایسه با تیمار کشت خالص
شد .راجساوارا رائو )2003( 4با بررسی کشت مخلوط نعناع و
گوجهفرنگی نیز گزارش نمودند که کشت مخلوط موجب بهبود

عملکرد اقتصادی و در نتیجه نسبت برابری زمین در مقایسه با
کشت خالص شد.
بیگناه و همکاران ( )1390در مورد کشت مخلوط شنبلیله و
گشنیز گزارش کردند که اختالف ارتفاع این دو گیاه ،متفاوت
بودن آشیانهای اکولوژیک در استفاده از منابع و پایین بودن
رقابت بین این دو گیاه ازجمله عواملی هستند که سبب
سودمندی کشت مخلوط آنها و تولید عملکرد باالتر نسبت به
حالت تککشتی این گیاهان شده است .رضائیچیانه و همکاران
( )1394در ارزیابی عملکرد و شاخصهای سودمندی در کشت
مخلوط آفتابگردان و باقال دریافـتند که نسبت برابری
زمین (LER) 2در تمامی تیمارهای مخلوط بیشتر از یک بود و
شاخص کاهش یا افزایش عملکرد واقعی کل )AYL) 6نیز در
هیچ یک از ترکیبهای کشت مخلوط با تراکمهای مورد بررسی
افت عملکرد نداشت که بیانگر سودمندی کشت مخلوط نسبت
به کشت خالص بود.
شنبلیله ( (Trigonella foenum-graecum L.گیاهی است
یکساله از تیره بقوالت 6که بهدلیل توانایی همزیستی با
باکتریهای تثبیتکننده نیتروزن میتواند بخش زیادی از از
نیتروژن مورد استفاده خود را تولید کند .منشاء این گیاه ایران
بوده و بهعنوان گیاه داوریی و علوفهای مصرف و کاربرد دارد و
بهعنوان یک کود آلی نیز استفاده میشود .شوید ( Anethun
 )graveolens L.گیاهی یکساله متعلق به تیره چتریان 0که
بهعنوان گیاه داوریی و سبزی مصرف و کاربرد دارد .تمامی اندام
رویشی این گیاه محتوی اسانس است که بهعنوان کاهنده چربی
خون ،پیشگیری و درمان آرترواسکروز ،رفع سوءهاضمه و برخی
دیگر از بیماریها استفاده میشود (امیدبیگی.)1390 ،
چنین بهنظر میرسد که با توجه به اختالفات مورفولوژیکی
دو گونه ،وجود شرایط مناسب برای رشد بوتههای شوید ازجمله
فراهم شدن نیتروژن در شرایط مخلوط با شنبلیله ،استفاده
بهینه از عناصر غذایی موجود در خاك و توزیع مطلوبتر نور
توسط کانوپی مخلوط دو گونه میتواند باعث بهبود صفات کمی
و کیفی دو گونه شود که میتوان از این موضوع در تولید گیاهان
دارویی با مصرف کم نهادههای شیمیایی که در تولید گیاهان
دارویی حائز اهمیت است ،بهره جست .با توجه به اهمیت
اکولوژیکی و زراعی نظامهای کشت مخلوط و نیز با توجه به لزوم
ارزیابی دقیق این نظامها از حیث شاخصهای علمی ،هدف از
انجام این تحقیق بررسی امکان کشت مخلوط شوید و شنبلیله و

1. Vandermeer
2. Maffei and Mucciarelli
3. Prasad
4. Rajsawara Rao

5. Land Equivalent Ratio
6. Actual Yield Loss
7. Fabaceae
8. Apiaceae
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جغرافیایی و ْ 36و َ 26عرض جغرافیایی و ارتفاع  1320متر از
سطح آبهای آزاد اجرا شد .متوسط میانگینهای دما و بارندگی
سالیانه در طی یک دوره ده ساله به ترتیب برابر  12/40درجه
سانتیگراد و  323میلیمتر گزارش شده است .خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش در جدول  1آورده شده
است.

مطالعه اثرات الگوی کشت بر روی عملکرد و صفات کیفی دو
گونه و کارآیی استفاده زمین بوده است.
مواد و روشها
آزمایش در سال زراعی  1390-1391در مزرعهای واقع در
استان آذربایجان غربی -شهرستان نقده با ْ 42و َ 24طول

جدول  :1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
بافت خاك

اسیدیته

Soil texture

pH

رس سیلتی

7.9

Silty clay

Table 1: Physical and chemical characteristics of the soil
هدایت الکتریکی
فسفر قابل جذب
نیتروژن کل (درصد)
درصد مواد آلی
(دسیزیمنس بر متر)
Available P
Total nitrogen
3

EC × 10
)(dS.m-1

)(%

0.83

0.14

آزمایش بهصورت طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار
اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل کشت خالص شوید ،کشت
خالص شنبلیله ،کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف شوید  +یک
ردیف شنبلیله) و کشت مخلوط نواری (دو ردیف شوید  +یک
ردیف شنبلیله ،سه ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله ،دو ردیف
شنبلیله  +یک ردیف شوید ،سه ردیف شنبلیله  +یک ردیف
شوید ،دو ردیف شوید  +دو ردیف شنبلیله) بودند.
در هر دو گیاه مورد مطالعه فاصله بین ردیفهای کاشت
 40سانتیمتر به طول پنج متر بود .فاصله بین بوتهها در روی
ردیفهای کاشت برای بذور شوید و شنبلیله بعد از تنک کردن
بهترتیب  22و  10سانتیمتر در نظر گرفته شد .کاشت در نیمه
دوم فروردین ماه بهصورت جوی و پشته و به صورت هم زمان
انجام پذیرفت .بذور شنبلیله قبل از کاشت با باکتری ریزوبیوم
لگومینوزاروم 1آغشته گردید .بهمنظور تسهیل در سبز شدن
گیاهان ،اولین آبیاری بالفاصله در روز بعد از کاشت انجام شد و
آبیاریهای بعدی برحسب شرایط اقلیمی و عرف زراعی منطقه
برای این گیاهان هر هفت روز یک بار صورت گرفت .علفهای
هرز در طول فصل رشد بنا به ضرورت از طریق وجین دستی
کنترل شدند.
براساس آزمون خاك ،کود سوپر فسفات تریپل به میزان
 120کیلوگرم تماماً قبل از کاشت برای هر دو گیاه و کود اوره
به میزان  20کیلوگرم در هکتار بهعنوان کود آغازین برای
شنبلیله و به میزان  100کیلو گرم در هکتار در مرحله کاشت و
مرحله ساقه رفتن به ردیفهای شوید اضافه شد .به علت باال
بودن مقدار پتاسیم قابل جذب ،از کود پتاسیم استفاده نشد.

)Organic matter (%

1.48

)(ppm
10.5

پتاسیم قابل جذب
Available K
)(ppm
407

در پایان فصل رشد ،برای هر دو گیاه شوید و شنبلیله جهت
محاسبه عملکرد دانه و بیولوژیکی با شرایط حذف حاشیه از هر
طرف مورد استفاده قرار گرفت .برای تعیین عملکرد بیولوژیکی،
پس از جدا نمودن بذور شوید و شنبلیله ،نمونهها در دمای اتاق
و تحت شرایط سایه خشک شدند و هنگامیکه تغییرات وزن
طی  24ساعت مشاهده نگردید اعداد حاصل از توزین بهعنوان
وزن خشک نمونهها ثبت گردید.
استخراج اسانس شوید به روش تقطیر با آب و توسط
دستگاه کلونجر انجام شد .بدین منظور 30 ،گرم نمونه بذری از
هر کرت وزن گردید و پس از آسیاب شدن در  300میلیلیتر آب
در داخل دستگاه کلونجر بهمدت سه ساعت جوشانده شد تا
اسانس آن استخراج گردد .پس از تعیین درصد اسانس ،عملکرد
اسانس براساس عملکرد دانه × درصد اسانس محاسبه شد.
از طریق معادلههای زیر شاخصهای ارزیابی کشت مخلوط
بهدست آمد:
الف) شاخص نسبت برابری زمین (بر اساس عملکرد دانه) طبق
معادله ( )1استفاده گردید (مظاهری:)1366 ،
Y1 Y2

معادله ()1
F1 D2
در این معادله  Y1،و  Y2بهترتیب عملکرد گونههای اول و دوم
در مخلوط و  F1و  D2نیز عملکرد خالص گونه اول و دوم است.
ب) کاهش یا افزایش عملکرد واقعی ) (AYLاطالعات
LER 

ارزشمندی در مورد رقابت رفتار هر گونه در مخلوط بهدست
میدهد .از شاخص  AYLجزئی میتوان کاهش یا افزایش
عملکرد را بهدست آورد .در صورتیکه  LERجزئی مربوط به هر

1. Rhizobium leguminozarum
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گونه چنین قابلیتی ندارد که با استفاده از معادله ( )4محاسبه
گردید (بانیک 1و همکاران:)2000 ،
معادله ()2
معادله ()3
معادله ()4

بهنظر میرسد در آرایشهای مختلف کشت مخلوط نواری
سه ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله و دو ردیف شوید  +دو
ردیف شنبلیله شرایط مطلوبی برای بوتههای شوید در دستیابی
به شرایط و منابع محیطی فراهم شده و با بهرهبرداری مطلوبتر
از این منابع و استفاده بهینه شوید از عناصر غذایی در کشت
مخلوط با شنبلیله بر عملکرد دانه شوید افزوده شد .از طرفی،
گیاه شوید در مراحل اولیه رشد قدرت رقابت کمی با علفهای
هرز دارد و به همین علت پوشش سریع و مناسب سطح زمین
توسط شنبلیله در کانوپی مخلوط و در نتیجه عدم رشد علف-
های هرز از جمله عواملی است که میتواند در افزایش عملکرد
گیاه در این شرایط بسیار مؤثر باشد .از طرف دیگر کشت شوید
به همراه گیاه تثبیتکننده نیتروژن نیز از جمله دالیل مهم
افزایش عملکرد این گیاه در تیمارهای کشت مخلوط است.
کومار 4و سینگ ( )2006در کشت مخلوط خردل هندی و
نخود دانه کبوتری نشان دادند که نسبت کاشت یک ردیف
خردل و سه ردیف نخود دارای بیشترین عملکرد دانه در مقایسه

100
])  1
Zab
100
( AYLb  [ LERb
])  1
Zba
( AYLa  [ LERa

AYL = AYLa+ AYL

 =Zabدرصد گونه  aدر کشت مخلوط =Zba ،درصد گونه  bدر
2
کشت مخلوط
ج) شاخص سودمندی کشت مخلوط نیز از معادله ( )2محاسبه
شد (واندرمیر:)1989 ،
معادله ()2
IA = (Pa/ Pa+Pb) × AYLa+ (Pb/ Pb+Pa) × AYLb
 :Paقیمت واحد محصول  Pb:، aقیمت واحد محصول :AYLa ،b

کاهش یا افزایش عملکرد واقعی جزء  aو  :AYLbکاهش یا
افزایش عملکرد واقعی جزء  bمیباشد.
جهت تجزیهوتحلیل دادههای بهدست آمده از نرمافزار SPSS
 16و مقایسه میانگینهای بهدست آمده آماری توسط روش
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت
گرفت.

با سایر نسبتهای مختلف کاشت بود .کوچکی و همکاران
( )1392با مقایسه ترکیبهای مختلف کشت مخلوط مرزنجوش
و زعفران گزارش کردند که کشت مخلوط زعفران با مرزنجوش
احتماالً بهدلیل سایهاندازی بر سطح خاك و در نتیجه مساعدتر
شدن شرایط محیطی برای رشد بنه باعث بهبود تولید گل و
عملکرد اقتصادی زعفران در مقایسه با تیمار کشت خالص شد.
رضائیچیانه و همکاران ( )1392در کشت مخلوط زیره سبز
و عدس اظهار داشتند که عملکرد زیره سبز در کشت مخلوط
روی ردیفهای کاشت و کشت مخلوط ردیفی با کشت خالص از
نظر آماری اختالف معنیداری نداشتند که دلیل آن بهخاطر
افزایش توانایی گیاه برای جذب تشعشع بیشتر ،افزایش فراهمی
نیتروژن از طریق تثبیت زیستی نیتروژن توسط عدس بوده که
در این حالت تخصیص منابع و توزیع آنها بین گونهها با کارآیی
بیشتری صورت گرفته و این امر منجر به بهبود رشد و فتوسنتز و
به تبع آن افزایش عملکرد دانه و بیولوژیکی زیره سبز شده است.
محققان در بررسی کشت مخلوط گندم و باقال دریافتند که
عملکرد گندم در کشت مخلوط بهدلیل کاهش فشار رقابتی
بین دو گونه بر سر جذب نیتروژن و افزایش کارآیی مصرف
عناصر غذایی از جمله نیتروژن افزایش یافت (توستی و
قودوسی.)2010 ،2

نتایج و بحث
عملکرد دانه شوید
اثر الگوی کشت بر عملکرد دانه شوید در سطح احتمال یک
درصد معنیدار ( )p≤0/01بود (جدول  .)2بیشترین و کمترین
عملکرد دانه به ترتیب از کشت مخلوط نواری سه ردیف شوید +
یک ردیف شنبلیله و سه ردیف شنبلیله  +یک ردیف شوید
بهمیزان  060و  216/6کیلوگرم در هکتار حاصل شد (جدول
 .)3به نظر میرسد در کشت نواری تعداد ردیف اصلیترین
موضوع در افزایش عملکرد در واحد سطح بود و باتوجه به تعداد
ردیف باالتر شوید در کشت مخلوط نواری سه ردیف شوید  +یک
ردیف شنبلیله در واحد سطح عملکرد باالتر آن طبیعی بود.
گزارش شده است که در کشت مخلوط لگومها با غیرلگومها،
فشار رقابتی بین دو گونه بر سر جذب نیتروژن کاهش مییابد،
چرا که لگومها بیشتر نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق تثبیت
بیولوژیکی و گونه مجاور بیشتر از نیتروژن معدنی خاك استفاده
مینماید .در نتیجه کارآیی مصرف عناصر غذایی از جمله
نیتروژن افزایش و بهدنبال آن رشد و فتوسنتز گیاهی بهبود
مییابد (ویلی.)1990 ،3
1. Banik
2. Intercropping Advantage
3. Willey

4. Kumar and Singh
5. Tosti and Guiducci
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جدول  :2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد بررسی شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط شنبلیله و شوید
Table 2: Analysis of variance (mean of squares) of dill in different patterns in intercropping of dill and fenugreek
درصد اسانس
عملکرد اسانس
عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیکی
درجه آزادی
منابع تغییر
Source of variation

df

Biological yield

Seed yield

Essential oil
percentage

Essential oil yield

2

137614.33ns

2360.71ns

0.05ns

2ns

تکرار
Replication

تیمار

**1296653.54

6

**59378.97

**91.41

**0.73

Treatment

خطا

-

Error

ضریب تغییرات
(درصد)

55655.44

12

2446.82

6.20

0.07

7.42

5.99

13.38

9.8

)CV (%

 nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال یک درصد
ns and ** Non significant, Significant at P≤0.01, respectively

جدول  :3مقایسه میانگین عملکرد کمی و کیفی شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط شنبلیله و شوید
Table 3: Mean comparison of quantity and quality yield of dill at different intercropping patterns of dill and fenugreek
عملکرد اسانس (کیلوگرم در
عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیکی
درصد اسانس
الگوی کشت
هکتار)
(کیلوگرم در هکتار)
(کیلوگرم در هکتار)
Essential oil percentage
Intercropping patterns
کشت خالص

)Biological yield (kg.ha-1

)Seed yield (kg.ha-1

3786.68c

660c

)Essential oil yield (kg.ha-1

2c

13.16c

Solecropping

یک ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله

3283.33d

دو ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله

4010bc

سه ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله

4816.67a

دو ردیف شنبلیله  +یک ردیف شوید

3163.33d

سه ردیف شنبلیله  +یک ردیف شوید

3119.68d

دو ردیف شوید  +دو ردیف شنبلیله

4416.7ab

543.33d

3.27a

17.78bc

1 rows dill+1 rows fenugreek
731.77bc

2.67b

19.16b

2 rows dill+1 rows fenugreek
860a

2.53b

21.80b

3 rows dill+1 rows fenugreek
536.33d

2.50b

13.39c

1 rows dill+2 rows fenugreek
516.7d

2.70b

13.96c

1 rows dill+3 rows fenugreek
816.8ab

3.47a

28.26a

2 rows dill+2 rows fenugreek

در هر ستون میانگینهایی که دارای حرف مشترك هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند
Means in each columns followed by the same letters are not significantly different at the 5% probability level using
Duncan‘s multiple range test

شنبلیله میتواند ناشی از الگوهای مکمل 1استفاده از منابع و
اثرات متقابل تسهیلکنندگی 2بین دو گونه باشد .بنابراین بهنظر
میرسد در این آرایش کشت ،شرایط مطلوبی برای بوتههای
شوید در دستیابی به شرایط و منابع محیطی فراهم شده است.
نتایج حاصل از آزمایش کشت مخلوط کنجد و نخود نشان
داد که عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی هر دو گونه در کشت
ردیفی باالتر از سایر روشهای کاشت بود .محققان علت آن را
به خاطر آرایش فضایی مناسبتر و استفاده بهینه گیاهان از
منابع طبیعی در این نوع کشت نسبت دادهاند (پورامیر و

عملکرد بیولوژیکی شوید
اثر الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد بیولوژیکی شوید در
سطح احتمال یک درصد ( )p≤0/01معنیدار بود (جدول .)2
روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی شوید مشابه عملکرد دانه آن
بود .بهطوریکه بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیکی (4016/66
کیلوگرم در هکتار) از کشت مخلوط نواری سه ردیف شوید +
یک ردیف شنبلیله و کمترین عملکرد بیولوژیکی (3119/33
کیلوگرم در هکتار) از کشت مخلوط سه ردیف شنبلیله  +یک
ردیف شوید بهدست آمد (جدول  .)3افزایش عملکرد بیولوژیکی
شوید در کشت مخلوط نواری سه ردیف شوید  +یک ردیف

1. Complementary pattern
2. Facilitative interaction
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کشت دوم گزارش کردند که درصد اسانس زیره سبز در تمامی
تیمارهای کشت مخلوط باالتر از تیمار کشت خالص بود.
بهطوریکه در بین الگوهای مختلف کشت ،بیشترین درصد
اسانس از کشت مخلوط روی ردیفهای کاشت و کشت تک
ردیفی بهدست آمد.

همکاران .)1309 ،جهانی و همکاران ( )1306نیز در کشت
مخلوط زیره سبز و عدس گزارش کردند که عملکرد بیولوژیک
زیره در ترکیبهای مختلف کشت مخلوط نسبت به کشت
خالص آن برتری داشتند .محققان دیگری در بررسی کشت
مخلوط رازیانه و شوید گزارش کردند که عملکرد دانه و
بیولوژیکی هر دو گونه در کشت مخلوط بهدلیل رقابت برون
گونهای کاهش یافت (کاروبا 1و همکاران.)2008 ،

عملکرد اسانس شوید
عملکرد اسانس تحت تأثیر تیمارهای مختلف الگوی کشت قرار
گرفتند ( .)p≤0/01در مقایسه میانگینها باالترین عملکرد
اسانس مربوط به کشت مخلوط نواری دو ردیف شوید  +دو
ردیف شنبلیله با میانگین  20/26کیلوگرم در هکتار و کمترین
آن در کشت خالص شوید با میانگین  13/16کیلوگرم در هکتار
بود (جدول  .)3عملکرد اسانس برآیندی از عملکرد دانه و درصد
اسانس دانه میباشد .بنابراین باال بودن عملکرد اسانس در
کشت مخلوط به دلیل باال بودن عملکرد دانه و درصد اسانس در
این تیمارها بود .علیزاده و همکاران ( )1309با مطالعه کشت
مخلوط نواری و ردیفی ریحان و لوبیا نشان دادند که عملکرد
اسانس ریحان در کشت خالص و کشت مخلوط چهار ردیف
ریحان و دو ردیف لوبیا بیشتر از سایر تیمارها بود ،اما از نظر
درصد اسانس بین تیمارها اختالف معنیداری مشاهده نگردید.
در آزمایشی که بر روی کشت مخلوط نعناع و سویا انجام شد،
نتایج نشان داد که کیفیت و عملکرد اسانس نعناع در کشت
مخلوط در مقایسه با کشت خالص بیشتر بود (مافی و موسیارلی،
 .)2003محققان دیگری در کشت مخلوط زیره سبز و عدس
نشان دادند که باالترین عملکرد اسانس در کشت مخلوط تک
ردیفی بهدست آمد ،ولی با افزایش عرض نوارها عملکرد اسانس
زیره سبز به تدریج کاهش یافت (رضایی چیانه و همکاران،
.)1392

درصد اسانس شوید
درصد اسانس تحت تأثیر تیمارهای مختلف الگوی کشت قرار
گرفتند (( )p≤0/01جدول  .)2بهطوریکه بیشترین درصد
اسانس ( 3/1درصد) از کشت مخلوط نواری دو ردیف شوید +
دو ردیف شنبلیله و کمترین مقدار آن ( 2درصد) از کشت
خالص حاصل شد .نتایج نشان داد سایر الگوهای کشت مخلوط
نیز سبب افزایش معنیدار درصد اسانس شوید نسبت به تیمار
کشت خالص شدند (جدول  .)3از آنجاکه اسانسها جزئی از
متابولیتهای ثانویه گیاهی هستند و میزان آنها به شدت به
میزان متابولیتهای اولیه گیاهی (کربوهیدارتها ،پروتئینها،
کلروفیلها و غیره) بستگی دارد .بنابراین هر عاملی که باعث
افزایش فتوسنتز گیاهی گردد میتواند باعث باال رفتن
متابولیتهای ثانویه گیاهی ازجمله اسانسها گردد.
چنین بهنظر میرسد که در آزمایش حاضر وجود شرایط
مناسب برای رشد بوتههای شوید از جمله فراهم شدن نیتروژن
در شرایط مخلوط با شنبلیله ،استفاده بهینه از عناصر غذایی
موجود در خاك و توزیع مطلوبتر نور توسط کانوپی مخلوط دو
گونه باعث بهبود رشد و فتوسنتز و به تبع آن سبب افزایش
میزان اسانس در مقایسه با کشت خالص شده است .میزان
تجمع اسانس عالوهبر موارد مذکور ،تحت تأثیر عواملی چون
ساختار ژنتیکی ،تاریخ کاشت ،ژنوتیپ ،شرایط اقلیمی منطقه،
حاصلخیزی خاك ،تراکم و الگوی کاشت قرار میگیرد (آیان
اوغلو 2و همکاران .)2012 ،در این آزمایش نیز میزان اسانس
تحت تأثیر الگوی کاشت قرار گرفت .بنابراین ،عوامل مذکور
میتواند دلیل باال بودن اسانس دانه شوید در کشت مخلوط
باشد.
جهان ( )1306در بررسی کشت مخلوط بابونه و همیشه
بهار عنوان داشت که باالترین میزان اسانس در نسبتهای کمتر
از  20:20بهدست آمده است .رضاییچیانه و همکاران ()1392
در بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس در

عملکرد دانه شنبلیله
اثر الگوی کشت بر عملکرد دانه شنبلیله در سطح احتمال یک
درصد معنیدار ( )p≤0/01بود (جدول  .)4بیشترین عملکرد
دانه از کشت خالص به میزان  940کیلوگرم در هکتار و
کمترین عملکرد دانه به میزان  300کیلو گرم از کشت مخلوط
نواری سه ردیف شوید و یک ردیف شنبلیله حاصل شد (جدول
.)2

1. Carrubba
2. Ayanoglu
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جدول  :4نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی شنبلیله در الگوهای مختلف کشت مخلوط شنبلیله و شوید
Table 4: Analysis of variance (mean of squares) of fenugreek at different patterns in intercropping of dill and fenugreek
عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیکی
درجه آزادی
منابع تغییر
Source of variation

df

Biological yield

Seed yield

تکرار

2

120757ns

7935.77ns

Replication

تیمار

**

6

1047186.19

**

140062.65

Treatment

خطا

-

Error

ضریب تغییرات (درصد)

44943.33

12

3702.93

10.63

9.91

)CV (%

 nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال یک درصد
ns and ** Non significant, Significant at P≤0.01, respectively

جدول  :2مقایسه میانگین عملکرد شنبلیله در الگوهای مختلف کشت مخلوط شنبلیله و شوید
Table 5: Mean comparison of yield of fenugreek at different intercropping patterns of dill and fenugreek
الگوی کشت

عملکرد بیولوژیکی (کیلوگرم در هکتار)

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

Intercropping patterns

)Biological yield (kg.ha-1

)Seed yield (kg.ha-1

3103.33a

940a

کشت خالص
Solecropping

یک ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله

1879.33cd

دو ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله

1557de

سه ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله

1410e

دو ردیف شنبلیله  +یک ردیف شوید

2186c

سه ردیف شنبلیله  +یک ردیف شوید

2604.33b

دو ردیف شوید  +دو ردیف شنبلیله

2229bc

446.67d

1 rows dill+1 rows fenugreek
402.67de

2 rows dill+1 rows fenugreek
300e

3 rows dill+1 rows fenugreek
570.68c

1 rows dill+2 rows fenugreek
727b

1 rows dill+3 rows fenugreek
619.33bc

2 rows dill+2 rows fenugreek

در هر ستون میانگینهایی که دارای حرف مشترك هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند
Means in each columns followed by the same letters are not significantly different at the 5% probability level using
Duncan‘s multiple range test

نصیب آن می گردد .به نظر میرسد ،کارآیی بیشتر شوید در
جذب منابع (نور ،آب و مواد غذایی) در مقایسه با شنبلیله و
میزان کمتر جذب منابع در شنبلیله در کشت مخلوط نسبت به
کشت خالص سبب میشود تا عملکرد شنبلیله در کشت
مخلوط کاهش یابد .بنابراین ،نقش غالبیت شوید در مقابل
شنبلیله را نباید نادیده گرفت.
حمزهئی و همکاران ( )1391گزارش کردند که عملکرد
گندم و کلزا در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص بهدلیل
رقایت بر سر منابع محیطی کاهش یافتند .قنبری و همکاران
( )1309در کشت مخلوط ذرت و کدو گزارش کردند که
بیشترین عملکرد دانه کدو در کشت خالص بهدست آمد ،اما از
نظر آماری اختالف معنیداری بین تیمارهای کشت مخلوط

باال بودن عملکرد دانه شنبلیله در کشت خالص میتواند
بهدلیل عدم وجود رقابت بین گونهای باشد که تحت این شرایط
هر بوته شنبلیله برای آشیانهای اکولوژیکی یکسان رقابت نکرده
و تمامی منابع موجود در اختیار شنبلیله قرار گرفته است که این
موضوع میتواند یکی از عوامل افزایش عملکرد این گیاه در
کشت خالص باشد .از طرفی ،پایین بودن عملکرد شنبلیله در
تیمارهای کشت مخلوط را میتوان به افزایش رقابت بین
گونهای شوید با شنبلیله و کاهش فضای زیستی نسبت داد که
سبب کاهش جذب نور و کاهش رشد و فتوسنتز شنبلیله شده و
بهدنبال آن عملکرد آن را کاهش داده است .عموماً در کشت
مخلوط گونه همراهی که ارتفاع و شاخ و برگ بیشتری دارد
نقش گیاه غالب را ایفا میکنند و سهم عمدهای از منابع موجود
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عدس بهدلیل عدم وجود رقابت بین گونهای از کشت خالص به
دست آمد (رضائی چیانه و همکاران .)1392 ،در بررسی
الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا
گزارش شده است که بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیکی لوبیا در
کشت خالص و کمترین مقدار آن در الگوی  4:4حاصل شده
است (کوچکی و همکاران .)1391 ،در کشت مخلوط جو و
شنبلیله مشخص شد که با افزایش سهم جو عملکرد بیولوژیکی
شنبلیه بهدلیل رقابت برونگونهای کاهش یافت ،اما در نسبت
کاشت  20:20عملکرد شنبلیله بهدلیل استفاده بهینه از منابع
محیطی از قبیل نور و کنترل بهتر علفهای هرز با کشت خالص
اختالف معنیداری را نشان نداد (محمدی 4و همکاران.)2012 ،

وجود نداشت .در مطالعه کشت مخلوط نواری و ردیفی ریحان و
لوبیا مشخص شد که باالترین عملکرد دانه لوبیا از کشت خالص
بهدست آمد ،ولی اختالف عملکرد دانه بین کشت مخلوط ردیفی
و کشت خالص لوبیا معنیدار نبود (علیزاده و همکاران.)1309 ،
اصغریپور و خاتمیپور ( )1392در کشت مخلوط ارزن دم
روباهی با ماش ،خدکا 1و همکاران ( )2013در کشت مخلوط
عدس و خردل دریافتند که باالترین عملکرد دانه ماش و عدس
از تیمار کشت خالص بهدست آمد .در کشت مخلوط عدس و
شنبلیله گزارش شد که باالترین عملکرد شنبلیله بهدلیل
استفاده بهینه از منابع محیطی و بهبود اجزای عملکرد از کشت
مخلوط  2:2بهدست آمد (شیرزادی2و همکاران .)2011 ،بهنظر
میرسد کاهش عملکرد لگومها در کشت مخلوط بهدلیل پایین
بودن قدرت رقابتی این گیاهان با غیرلگومها میباشد ،اما
موقعی که لگومها با گیاهان قد کوتاه کشت میشوند نه تنها
عملکرد آنها کاهش پیدا نمیکند ،بلکه بهبود نیز مییابد.

شاخصهای ارزیابی کشت مخلوط
نسبت برابری زمین جزئی شنبلیله و شوید
با توجه به جدول  ،6بیشترین  LERجزئی شوید ( )1/20از
الگوی کشت مخلوط سه ردیف شوید و یک ردیف شنبلیله و
کمترین  LERجزئی شوید ( )0/69از تیمار سه ردیف شنبلیله
 +یک ردیف شوید بهدست آمد .بیشترین  LERجزئی شنبلیله
( )0/66از الگوی کشت مخلوط سه ردیف شنبلیله  +یک ردیف
شوید و کمترین  LERجزئی شنبلیله ( )0/32از الگوی کاشت
مخلوط سه ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله بهدست آمد با
توجه به اینکه هر دو گونه در این تیمارها از عملکرد بیشتری
برخوردار بودند به همین دلیل توانسته بودند به  LERباال
برسند .مقدار  LERجزئی شوید در تمامی تیمارها باالتر از
شنبلیله بود (جدول .)6
بنابراین چنین میتوان استنباط نمود که شوید گیاه غالب
بوده و از کشت مخلوط با شنبلیله اثر مثبت پذیرفته است.
بهعبارتی شنبلیله محیط را به نفع شوید تغییر داده است که
نشان از اثر مثبت شنبلیله بر شوید دارد .کوچکی و همکاران
( )1309در کشت مخلوط کنجد و شاهدانه نشان دادند که در
تیمارهای مختلف کشت مخلوط LER ،جزئی شاهدانه باالتر از
کنجد بود و شاهدانه گیاه غالب بوده و از کشت مخلوط با کنجد
اثر مثبت پذیرفته است .در تحقیقی دیگری مشخص شد که در
کشت مخلوط زیره سبز و عدس ،نسبت برابری زمین جزئی
زیره سبز نسبت به عدس باالتر بود بهطوریکه باالترین LER
جزئی عدس ( )0/04و زیره سبز ( )0/92از تیمار کشت مخلوط
ردیفی بهدست آمد (رضائی چیانه و همکاران .)1392 ،میر
هاشمی و همکاران ( )1300در کشت مخلوط زنیان و شنبلیله

عملکرد بیولوژیکی شنبلیله
اثر الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد بیولوژیکی شوید در
سطح احتمال یک درصد ( )p≤0/01معنیدار بود .بیشترین
مقدار عملکرد بیولوژیکی ( 3103/33کیلوگرم در هکتار) از
کشت خالص و کمترین مقدار عملکرد بیولوژیکی (1410
کیلوگرم در هکتار) از کشت مخلوط سه ردیف شوید  +یک
ردیف شنبلیله حاصل شد (جدول  .)2اکثر محققان ،علت
کاهش عملکرد بیولوژیک را بهخاطر رقابت نوری بین اجزای
عملکرد در کشت مخلوط گزارش کردهاند ،چرا که در کشت
مخلوط بهخاطر رقابتی که برای جذب منابع از قبیل نور ،آب،
مواد غذایی و فضا برای دوگیاه زراعی ایجاد میشود ،اغلب
عملکرد گونه ضعیف کاهش مییابد (رضائیچیانه و همکاران،
1392؛ زنگ 3و همکاران .)2008 ،از طرفی نتایج برخی از
تحقیقات قبلی نشان داده است که در شرایطی که کشت دو
گونه در یک زمان انجام شود ،رقابت برای منابع شدیدتر شده و
لذا کاهش عملکرد گونه ضعیف در این سیستمها بیشتر به چشم
میخورد.
علیزاده و همکاران ( )1309در کشت مخلوط لوبیا و ریحان
نشان دادند که بهدلیل افزایش فشار رقابت بین گونهای عملکرد
بیولوژیکی لوبیا در کشت مخلوط بهطور معنیداری کاهش
یافت .محققان دیگری در مطالعه کشت مخلوط عدس و زیره
عدس دریافتند که بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی
1. Khadka
2. Shirzadi
3. Zhang

4. Mohammadi
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شنبلیله باالتر بود که نشاندهنده غالبیت زنیان بود.

دریافتند که  LERجزئی زنیان در تمامی تیمارها نسبت به

جدول  :6نتایج شاخصهای سودمندی کشت مخلوط شنبلیله و شوید
Table 6: Results of advantages indices of dill and fenugreek intercropping
نسبت برابری
زمین
جزئی شوید

نسبت برابری
زمین
جزئی شنبلیله

Partial LER
of dill

Partial LER of
Fenugreek

Total LER

یک ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله

0.48

0.82

1.3

الگوی کشت
Intercropping patterns

نسبت
برابری زمین
کل

کاهش یا
افزایش
عملکرد کل

کاهش یا افزایش
عملکرد شوید

کاهش یا افزایش
عملکرد شنبلیله

AYL of
dill

AYL of
fenugreek

Total AYL

-0.04

0.64

0.6

سودمندی
کشت کل
IA

0.37

1 rows dill+1 rows fenugreek

دو ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله

0.43

1.09

1.52

0.30

0.65

0.95

0.52

سه ردیف شوید  +یک ردیف شنبلیله

0.32

1.28

1.6

0.28

0.70

0.98

0.54

دو ردیف شنبلیله  +یک ردیف شوید

0.61

سه ردیف شنبلیله  +یک ردیف شوید

0.77

دو ردیف شوید  +دو ردیف شنبلیله

0.67

2 rows dill+1 rows fenugreek
3 rows dill+1 rows fenugreek
1.42

0.81

-0.075

1.45

1.37

0.85

1 rows dill+2 rows fenugreek
1.56

0.79

0.026

2.16

2.18

1.28

1 rows dill+3 rows fenugreek
1.91

1.24

0.34

1.48

1.82

1.03

2 rows dill+2 rows fenugreek

است (علیزاده و همکاران .)1309 ،میرهاشمی و همکاران
( )1300در کشت مخلوط زنیان و شنبلیله ،احمد 1و همکاران
( )2013در کشت مخلوط گندم و شنبلیله ،جهان ) )1303در
کشت مخلوط بابونه و همیشه بهار و رضوانیمقدم و مرادی
( )1391در کشت مخلوط زیره سبز و شنبلیله مقدار  LERرا
در تمام تیمارهای مخلوط باالتر از یک گزارش کردند که با
نتیجه آزمایش حاضر مطابقت دارد.

نسبت برابری زمین کل
مقایسه میانگین دادهها حاکی از وجود اختالف معنیدار شاخص
نسبت برابری زمین کل بین الگوهای مختلف کشت مخلوط بود.
باالترین  LERکل ( )1/9از الگوی کشت دو ردیف شنبلیله و دو
ردیف شوید و کمترین مقدار آن ( )1/29از کشت مخلوط یک
ردیف شوید و یک ردیف شنبلیه حاصل شد (جدول  .)6با توجه
به نتیجه آزمایش ،در تمامی تیمارهای مخلوط نسبت برابری
زمین بیشتر از یک بود که نشاندهنده برتری کشت مخلوط
نسبت به تککشتی در این الگوهای کشت میباشد .باال بودن

کاهش یا افزایش عملکرد واقعی ((AYL

نسبت برابری زمین از یک در کشت مخلوط را میتوان به
استفاده بهتر از منابع محیطی از قبیل آب ،نور و مواد غذایی،
تثبیت و جذب نیتروژن ،بهبود کارایی مصرف نور ،کاهش فشار
رقابتی بین دو گونه و کاهش رشد و زیست توده علفهای هرز
نسبت داد (آینهبند1306 ،؛ واندرمر )1989 ،و این موضوع نشان
میدهد که تسهیل بین گونهای بیش از رقابت بین گونهای بوده
است.
حمزهئی و همکاران ( )1391با بررسی اثر کشت مخلوط
افزایشی جو با نخود بهمنظور کنترل علفهایهرز مزرعه نخود،
اظهار داشتند که با افزایش تر اکم جو در مزرعه نخود ،نه تنها
علفهایهرز به طرز مطلوبی کنترل شدند ،بلکه کارایی استفاده
از زمین نیز افزایش یافت و در کلیه تیمارهای کشت مخلوط
مقدار  LERبزرگتر از یک بهدست آمد .در کشت مخلوط لوبیا و
ریحان ،ارزیابی نسبت برابری زمین نشان داد کشت مخلوط
ریحان و لوبیا بر کشت خالص آنها برتری دارد و کشت مخلوط
ردیفی بیشترین نسبت برابری زمین را به خود اختصاص داده

باالترین میزان شاخص کاهش یا افزایش عملکرد جزئی شنبلیله
( )0/34مربوط به کاشت مخلوط دو ردیف شنبلیله و دو ردیف
شوید و کمترین ( )-0/062میزان این شاخص از تیمار دو ردیف
شنبلیله  +یک ردیف شوید حاصل شد .بیشترین میزان کاهش
یا افزایش عملکرد جزئی شوید ( )2/16از کاشت مخلوط سه
ردیف شنبلیله و یک ردیف شوید و کمترین میزان این شاخص
برای شوید ( )0/64از کشت مخلوط یک ردیف شنبلیله و یک
ردیف شوید بهدست آمد.
محاسبه میزان کاهش یا افزایش عملکرد واقعی کل در مورد
گونههای مذکور نشان داد که هیچ یک از الگوهای کشت مخلوط
با تراکمهای مورد بررسی افت عملکرد نداشت و تمامی مقادیر
 AYLعددی مثبت داشتند که نشان از مزیت کشت مخلوط
نسبت به تک کشتی میباشد .بیشترین میزان کاهش یا افزایش
عملکرد واقعی کل ( )2/10از تیمار سه ردیف شنبلیله و یک

1. Ahmad
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سودمندی کشت مخلوط ( )0/36به تیمار یک ردیف شوید +
یک ردیف شنبلیله مربوط بود که احتماالً ناشی از افزایش رقابت
برون گونهای و کاهش اثرات تسهیل و تکمیلکنندگی دو گونه
در این تیمار میباشد .نتایج مطالعات برخی از محققان در
کشت مخلوط ذرت و لوبیا ،جو و ماشک گل خوشهای گویای
این امر است که سودمندی اقتصادی کشت مخلوط این گیاهان
بیشتر از کشت خالص آنها میباشد (احمدی و همکارن 1309؛
شایگان و همکاران.)1306 ،

ردیف شوید حاصل شد که بیانگر سودمندی الگوی کشت
مذکور در استفاده بهینه از منابع موجود با حداقل رقابت بین
گونهای و درونگونهای است و کمترین میزان این شاخص ()0/6
مربوط به تیمار یک ردیف شنبلیله و یک ردیف شوید بود
(جدول  .)6براساس مطالعات بانیک و همکاران ( )2000برآورد
شاخص افت واقعی عملکرد ) (AYLعالوهبر بررسی رقابت بین
گونهای ،با در نظر گرفتن عملکرد هر گیاه وضع هر گونه در
مخلوط رقابت درونگونهای را با جزئیات دقیقتری بیان میکند.
متقیان و همکاران ( )1392با برآورد شاخصهای رقابتی به
منظور بررسی وضعیت دو گونه در کشت مخلوط ریحان و کنجد
گزارش کردند که به جزء تیمار ریحان  + %22کنجد  %62در
سایر تیمارها کاهش یا افزایش عملکرد واقعی کل مشاهده نشد.
منصوری و همکاران ( )1392در کشت مخلوط ذرت با لوبیا،
اسالمی خلیلی و همکاران ( )1390در کشت مخلوط جو با
باقال ،احمدی و همکاران ( )1309در کشت مخلوط جو و
ماشک گل خوشهای و شایگان و همکاران ( )1306در کشت
مخلوط ذرت و ارزن دمروباهی نیز دریافتند که در کلیه
تیمارهای کشت مخلوط مقادیر  AYLمثبت بود و افت عملکرد
وجود نداشت .این محققان دلیل آن را به استفاده بهینه از منابع
موجود با حداقل رقابت بین گونهای و درون گونهای نسبت
دادند.

نتیجهگیری کلی
بهطورکلی نتایج نشان داد که عملکرد شوید و شنبلیله تحت
تأثیر الگوهای مختلف کشت قرار گرفت .بهنظر میرسد در
تحقیق حاضر شنبلیله شرایط مطلوبی را برای بوتههای شوید
در دستیابی به شرایط و منابع محیطی فراهم نمود و سبب
افزایش عملکرد شوید گردید .اما عملکرد شنبلیه به دلیل
غالبیت شوید در کشت مخلوط کاهش یافت .درصد اسانس
شوید در تمامی تیمارهای کشت مخلوط باالتر از تیمار کشت
خالص بود .در تمامی تیمارهای مخلوط نسبت برابری زمین
بیشتر از یک بود .با برآورد شاخصهای رقابتی بهمنظور بررسی
وضعیت دو گونه در مخلوط مشخص گردید هیـچ یک از
ترکیبهای کشت مخلوط با تراکمهای مورد بررسی افت عملکرد
نداشت که نشاندهنده برتری کشت مخلوط نسبت به تک
کشتی در این الگوهای کشت میباشد .براساس نتایج حاصل
میتوان عنوان کرد که کشت مخلوط شوید و شنبلیله عالوهبر
ایجاد تنوع در اکوسیستمهای کشاورزی و همچنین ایجاد
پایداری و ثبات تولید ،میتواند در افزایش درآمد اقتصادی و
بهرهوری استفاده از زمینهای کشاورزی بهطور قابل مالحظهای
مؤثر باشد.

سودمندی کشت مخلوط )(IA

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،تیمار کشت مخلوط
سه ردیف شنبلیله  +یک ردیف شوید باالترین سودمندی کشت
مخلوط ( )1/20را در بین تیمارهای کشت مخلوط به خود
اختصاص داد که این امر احتماالً ناشی از ایجاد اشکوبهای
مختلف جهت بهرهبرداری بهتر از منابع محیطی از قبیل نور،
آب و مواد غذایی در این تیمار میباشد و کمترین شاخص
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Evaluation of Yield and Indices Advantages at Different Intercropping Patterns of Dill
(Anethun graveolens L.) and Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
Rezaei-chiyaneh1*, E., Tajbakhsh2, M., Jamali3, M. and Ghiyasi4, M.
Abstract
In order to evaluate the effects of different intercropping patterns on yield components, yield and land use efficiency at
diffirent intercropping patterns of dill (Anethun graveolens L.) and fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), a field
experiment was arranged based on a randomized complete block design with three replications at a farm located in
West Azerbaijan province- city Nagadeh, Iran during growing reason of 2011-2012. Treatments included row
intercropping (one row of fenugreek + one row of dill), strip intercropping (two rows of dill + one rows of fenugreek,
three rows of dill+ one rows of fenugreek, two rows of fenugreek + one rows of dill, three rows of fenugreek + one
rows of dill, two rows of fenugreek + two of dill) and solecropping dill and fenugreek. Intercropping patterns had
significant effect on all of mentioned traits . The highest grain yield and biological yield of fenugreek were achieved in
solecropping with 940 and 3103 kg.ha-1, respectively. Results showed that the maximum grain yield and biological
yield of dill obtained of three rows of dill+ one rows of fenugreek with 860 and 4816.67 kg.ha -1, respectively. The
essential oil percentage (2.85) of all treatments was higher than solecropping (2). The highest Land equivalent ratio
(1.90) was obtained in two rows of fenugreek+ two rows of dill. The maximum Actual yield loss (2.18) and
Intercropping Advantage (1.28) were obtained in three rows of fenugreek+ one rows of dill that represents an increase
advantages in intercropping than solecropping.
Keywords: Actual yield loss, Intercropping Advantage, Land equivalent ratio, Row intercropping, Sustainable
agriculture
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