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عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica Fisch. et Meyدر کشت مخلوط با
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چکیده
توجه به گیاهان دارویی در تأمین سالمت بشر و ایجاد تنوع در اکوسیستمهاي کشاورزي و همچنین تأثیر این گیاهان
روي کنترل علفهاي هرز یک عامل مؤثر در طراحی سییسیتمهاي کشیاورزي مطلوب میباشید .در این راستا آزمایشی
بهمنظور بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد بالنگوي شهري (قَرَهزَرک) در کشت مخلوط با انیسون در حضورعلفهاي هرز
انجام گرفت .این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهاي کامل تصییادفی اجرا گردید .فاکتور اول
شیامل کنترل علفهاي هرز در دو سطح (عاري از علفهرز و آلوده به علفهرز) و فاکتور دوم شامل سه سطح کشت
مخلوط افزایشیی جزئی در جهت بالنگوي شیهري با نسیبتهاي  3۰درصید بالنگوي شهري و تراکم مطلوب انیسون۰۰ ،
درصید بالنگوي شیهري و تراکم مطلوب انیسیون و  ۰۰درصید بالنگوي شیهري و تراکم مطلوب انیسیون و دو سطح
کشیت خالص بالنگوي شیهري و انیسیون در نظرگرفته شید .نتای آزمایش نشیان داد که اثر الگويکشت بر وزن خشک
علفهاي هرز در سیطح احتمال  9درصید مننیدار بود .همچنین ترکیب تیماري کشیت مخلوط ( 1۰۰:3۰بالنگويشهري –
انیسیون) و عاري از علفهرز مناسیبترین ترکیب تیماري بود .بیشیترین عملکرد دانه نیز در ترکیب تیماري کشت خالص
عاري از علفهرز بدسییت آمد .کلیه تیمارهاي کشییتمخلوط LER ،و  RVTباالتري نسییبت به کشییتخالص هردو گونه
داشیتند .الزم به ذکر اسیت که بالنگويشیهري حتی با وجود آلوده بودن به علفهرز توانسته عملکردي قابل توجه از نظر
اقتصادي تولید کند.
واژههای کلیدی :الگويکاشت ،انیسون ،بالنگوي شهري (قَرَه زَرک) ،کشت مخلوط ،علفهرز
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Abstract
Medicinal plants are used for human health and creating diversity in agricultural ecosystems and have
impact on the weed control. In this context, an experiment in order to evaluate the yield and yield components
of lallemantia in intercropping with anise was carried out. The research was conducted as factorial experiment
based on randomized complete block design. The first factor was weed control (Free of weeds and weed
infested) and the second factor included three levels of intercropping as slight increase in the direction
lallemantia with ratios of 20% lallemantia and anise favorable density ,40% lallemantia and anise favorable
density and 60% lallemantia and anise favorable density and monocropping of both species. The results
showed that planting pattern effect on weed dry weight was significant at the 5% level. Also intercropping 20:
100 (lallemantia – anise) and Free of the weed was the most suitable treatment. The highest grain yield in
monocropping under weed Free condition was obtained. In all intercropping, LER and RVT were higher than
both monocropping. It should be noted that the lallemantia even with weedy condition could produce yield
economically.
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 کشت مخلوط.)155۰ میشود (توبیتا و همکاران

مقدمه

-بهواسطه استفاده مؤثرتر از منابع و ایجاد پوشش کامل

 به کارگیري،با توجه به جمنیت رو به افزایش بشر

 سبب کاهش رشد علفهاي هرز میگردد (هایمس و،تر

روشهاي علمی مؤثر در تولید هر چه بیشتر محصوالت

 بنابراین تصور میشود که تکنیک کشت.)1555 لی

 امري ضروري،زراعی و ایجاد تنوع بیشتر در آن

مخلوط باعث پایداري عملکرد و بهبود استراتژيهاي

 کشت مخلوط.)155۰ محسوب میگردد (کوچکی و زند

تولید غذا در مناطق در حال توسنه و زمینهاي حاشیهاي

عبارت از تولید دو یا چند محصول به طور همزمان در

 هدف از کشت.)3۰۰2 میشود (کاروبا و همکاران

 که از،)3۰۰3 یک قطنه زمین است (رحیمی و همکاران

 بهینهسازي استفاده از،مخلوط در سیستمهاي زراعی

 نور و مواد غذایی،طریق بهبود کارایی مصرف آب

 زمان و منابع فیزیکی خاک میباشد (نیلسن و،فضا

باعث تولید دانه بیشتر در مقایسه با سیستم تککشتی

عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری)........(Lallemantia iberica Fisch. et Mey

681

همکاران  .)3۰۰1مطالنات انجامشده روي گیاهان

و همکاران  .)3۰۰۰این گیاه یک گیاه شیرین ،گرم کننده

دارویی در اکوسیستمهاي طبینی و زراعی گویاي آن

و محرک است همچنین داراي خاصیت ضد سرفه می-

است که استفاده از نظام کشاورزي پایدار بهترین

باشد (بوون  1559و اتش و اردوگرال  .)3۰۰2اسانس

شرایط را براي تولید این گیاهان فراهم آورده و حداکثر

این گیاه خاصیت حشرهکشی و قارچکشی دارد (سینگ و

عملکرد کمی و کیفی در چنین شرایطی حاصل میگردد،

همکاران  .)1552کشت مخلوط به دلیل رقابت مانع رشد

بنابراین رویکرد جهانی در تولید گیاهان دارویی به سمت

علفهايهرز میشود و با عدم کاربرد علفکشها به

استقرار این سیستم و بهکارگیري روشهاي مدیریتی

افزایش تولید کمک میکند (لیبمن و دیویس  .)3۰۰۰هم-

آنها میباشد (درزي و همکاران .)3۰۰2 ،کشتمخلوط

چنین کشت مخلوط به سبب کاهش جمنیت علفهاي

به عنوان یکی از الگوهاي کشاورزي پایدار مطرح است،

هرز و آفات باعث افزایش محصول گونههاي

بنابراین تحقیقات علمی در این زمینه بهمنظور پیشبرد

شرکتکننده در کشت میشود (بومن و همکاران .)3۰۰۰

اهداف موردنظر مفید خواهد بود (جوانشیر و همکاران،

عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت میتواند در

 .)3۰۰۰بالنگويشهري (قَرَهزَرَک) از جنس Lallemantia

اولویت برنامه هاي اصالحی گیاه بالنگويشهري براي

و گونه  ibericaاز تیره المیاسه یا ننناع بوده و در منطقه

شرایط ایران قرار گیرند (آقایی و همکاران .)3۰1۰

آذربایجان با نام قَرَهزَرَک شناخته میشود .این گیاه از

موحدي دهنوي ( )1555با کشت مخلوط ذرت و لوبیا

گیاهان مهم تناوبی بهاره در مناطق کشت دیم و آبی اکثر

در نسبتهاي مختلف اعالم کرد که کشت مخلوط در

مناطق آذربایجان میباشد (قهرمان  .)1522این گیاه

کنترل علفهاي هرز مؤثرتر از کشت خالص بود .کشت

حداقل در هند و ایران باهدف تولید بذر کشت میشود

مخلوط یونجههاي یکساله با جو سبب افزایش عملکرد

(مورتون  .)155۰به دلیل سازگاري این گیاه در مناطق

شده است (عشقیزاده و همکاران  .)3۰۰2کشت مخلوط

مورد کاشت ،حاوي ژنهاي مطلوبی نظیر تحمل به

به دلیل رقابت گیاهان با علفهاي هرز ،از رشد و

خشکی نیز میباشد (اورسو و بورسن  .)3۰13در حال

توسنه آنها مماننت به عمل میآورد (لیبمن و دیویس

حاضر این گیاه جهت تولید دانه و استخراج روغن و

 .)3۰۰۰هدف از این تحقیق دستیابی به اطالعات جدید

موسیالژ کشت میشود (کازمی و همکاران  .)3۰11دانه-

در مورد کشتمخلوط بالنگويشهري همراه با انیسون

هاي این گیاه به عنوان لینت بخش در رفع سرفه ناشی از

و همچنین بررسی مناسبترین ترکیبتیماري از نظر

سرما خوردگی (نقیبی و همکاران  )3۰۰9و به عنوان

عملکرد در حضور و عدم حضور علفهايهرز است که

تقویت کننده نیز استفاده سنتی دارد (امین .)3۰۰9

پیشبینی میشود با تنیین الگوهاي کشتمناسب،

انیسون با نام علمی  Pimpinella anisum L.گیاهی

عملکرد بیشتري از این گیاهان حاصل گردد.

است علفی ،یکساله و دیپلوئید ( )3n=۰که به ردهي
رزیده ،راسته آرالیالها و تیرهي چتریان تنلق دارد.

مواد و روشها

مهمترین مادهي تشکیل دهندهي اسانس انیسون ،آنتول

بهمنظور بررسیییی عملکرد و اجزاي عملکرد بالنگوي

میباشد که  2۰تا  5۰درصد آن را شامل میشود (آیینه-

شییهري (قَرَه زَرک) در کشییت مخلوط با انیسییون با اثر

چی  .)1551جنس  Pimpinellaبه دلیل اهمیت طبی و

کنترلی روي علف هییاي هرز آزمییایشیییی بییه صیییورت

دارویی گیاه  Pimpinella anisum L.منروف و

فاکتوریل بر پایهي طرح بلوکهاي کامل تصادفی با 2

شناختهشده است (دالزار و همکاران  )3۰۰۰و دانه مهم-

تکرار در سییال  1252در مزرعه تحقیقاتی دانشییکده

ترین اندام تولیدکننده اسانس این گیاه میباشد (ارسالن

کشاورزي دانشگاه تبریز اجرا شد .این منطقه در ارتفاع
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ملک زاده ،شفق و ....

 12۰۰متري از سیییطح دریا با عرغ جفرافیایی َ22۰/۰9

سیییانتیمتر از سیییطح خیاک کیاشیییته شیییدند .گیاه

شییمالی و طول جفرافیایی َ ۰۰۰/12شییرقی قرار گرفته و

بالنگويشییهري (نیمه دوم مرداد) دو هفته زودتر از گیاه

بارندگی سیالیانه آن 329میلیمتر میباشد .فاکتور اول

انیسیون (اوایل شهریور) برداشت شد و برداشت هر دو

شیییامل کنترل علفهاي هرز در دو سیییطح (عاري از

گیاه با دسییت صییورت گرفت .به منظور تنیین عملکرد و

علفهرز و آلوده به علفهرز) و فاکتور دوم شیییامل

اجزاي عملکرد پس از حییذف دو ردیف کنییاري و 9۰

سیطوح کشت مخلوط افزایشی جزئی با نسبتهاي 3۰

سییانتیمتر از ابتدا و انتهاي هر کرت به عنوان حاشیییه،

درصیید بالنگوي شییهري و تراکم مطلوب انیسییون۰۰ ،

یک متر مربع به عنوان سیطح نمونهبرداري براي صفات

درصید بالنگوي شهري و تراکم مطلوب انیسون و ۰۰

عملکردي در واحد سیییطح در نظر گرفته شیییدند .پس از

درصیید بالنگوي شییهري و تراکم مطلوب انیسییون و

انجیام آزمونهیاي یکنواختی وارییانسها و نرمال بودن

همچنین دو سییطح کشییت خالص بالنگوي شییهري و

دادههیاي بیدسیییت آمیده ،تجزییه آمیاري انجیام گرفت.

انیسیون در نظر گرفته شد .در این آزمایش انیسون و

مقیایسیییات میانگین با آزمون چند دامنهاي دانکن انجام

بالنگوي شیهري به ترتیب بهعنوان گیاه اصلی و فرعی

شد .از نرمافزارهاي  MSTAT-Cو  EXCELبراي انجام

در نظر گرفتییه شییییدنیید .روش مورد اسیییتفییاده در

آزمونهاي آماري و رسم نمودارها استفاده شد.

کشیییتمخلوط از نوع افزایشیییی در جهیت گیاه بالنگوي

نتایج و بحث

شیهري بود .کاشیت به صورت کرتی ،هر کرت شامل ۰

براسیییات نتیای مندرج در جدول تجزیهي واریانس

ردیف کاشیت با فاصیله بین ردیف  3۰سانتیمتر بود.
فاصیییله بذور روي ردیف براي انیسیییون و بالنگوي

(جدول  ،)1اثر الگويکاشت بر وزن خشک علفهاي هرز

شییهري به ترتیب 1۰و 1سییانتیمتر در نظر گرفته شیید.

در سطح احتمال  9درصد مننیدار بود.

بذور انیسیون و بالنگوي شیهري در عمق کمتر از سه
جدول -1نتایج تجزیه واریانس اثر الگویکاشت بر وزن خشک علفهای هرز
میانگین مربنات
منابع تفییر

درجه آزادي

وزن خشیییک علفهاي
هرز

3

۰9/2ns

۰

*1۰2۰/2

خطا

2

129/3

ضریب تفییرات ()%

-

2/۰

تکرار
الگوي کاشت()B

 nsو * :به ترتیب غیر مننیدار و مننیدار در سطح احتمال پن درصد می باشد.

مییانگین وزن خشیییک علفهیاي هرز تحیت تأثیر تیمار

میبییاشییید (شیییکییل  .)1بییه نظر میرسییید کییه آرایش

الگوهیاي مختلف کشیییت قرار گرفت به طوري که تیمار

کشیییت مخلوط افزایشیییی ( 3۰:1۰۰بالنگوي شیییهري –

کشیتمخلوط افزایشی ( 1۰۰:۰۰بالنگويشهري–انیسون

انیسییون) توانسییته باعث کاهش مننیدار وزن خشیییک

داراي بیشیترین و تیمار کشییت مخلوط افزایشی 1۰۰:3۰

علفهییايهرز نسیییبییت بییه تییککشیییتی انیسیییون و

(بالنگوي شیهري – انیسیون) داراي کمترین وزن خشک

بالنگويشهري شود که این موضوع با توجه تراکم کمتر

عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری)........(Lallemantia iberica Fisch. et Mey
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بالنگويشیهري و در نتیجه پرکردن فضاي خالی توسط

به حالت تککشتی را گزارش کردند (شایگان و همکاران

این گیاه دور از انتظار نیسیییت .محققان نیز کاهش وزن

.)3۰۰2

خشیک علفهايهرز در سیستمهاي کشتمخلوط نسبت
a

a

150

b

100
50

(گرم در متر مربع)

a

a

وزن خشک علف های هرز

200

0
کشت مخلوط کشت مخلوط کشت مخلوط کشت خالص کشت خالص
1۰۰:۰۰

1۰۰:3۰
تیمارها

1۰۰:۰۰

بالنگويشهري

انیسون

شکل  -1میانگین وزن خشک علفهایهرز تحت تأثیر تیمار الگوهای مختلف کشت
میانگین ها یا حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنی دار دارند.

براسیییات نتای مندرج در تجزیهي واریانس (جدول

تحییت تییاثیر الگوهییاي مختلف کشییییت مخلوط و کنترل

 ،) 3اثیر الیگیوهییاي مختلف کشییییت مخلوط و کنترل

علفهیايهرز قرار گرفیت .امیا اثر متقابل تیمارها بر این

علف هیايهرز و اثر متقیابیل آنها بر تنداد فندقه سیییاقه

صییفت غیر مننیدار به دسییت آمد .بیشییترین  RVTو

 LERنیز بییه تیمییار کشیییت مخلوط ( 1۰۰:3۰بییالنگوي

اصیلی و شاخهي فرعی ،تنداد دانه در بوته ،عملکرد دانه

شهري – انیسون) آلوده به علفهرز تنلق داشت.

در واحد سطح و شاخص برداشت مننیدار بود .میانگین
وزن هزار دانیه بیالنگويشیییهري هم به طور مننیداري

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر الگوهای مختلف کشت و کنترل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری
(قَرَه زَرَک) و عملکرد دانه انیسون
میانگین مربنات ()MS
درجه

تنداد فندقه

تنداد فندقه

تنداد دانه

وزن

عملکرد دانه

شاخص

عملکرد دانه

آزادي

ساقه اصلی

شاخه فرعی

در بوته

هزار دانه

در متر مربع

برداشت

انیسون

تکرار

3

15/۰ns

32/2ns

*92۰/5

*۰/۰11

5/3ns

۰/1۰۰ns

2/3ns

کنترل علفهرز()A

1

**1۰29/1

**1259۰/2

**12۰۰9۰/2

**۰/۰93

**12999/1

**92/۰

**3573/3

الگوي کاشت()B

2

**9۰۰/۰

**32۰1/2

**۰299/۰

**۰/۰32

**321۰/۰

**29/2

**333/3

A×B

2

**1۰2/2

**3۰22/2

**1۰5۰۰/2

خطا

1۰

منابع تفییر

ضریب تفییرات ()%

ns

**232/۰

**12/9

1۰/1

1۰/۰

1۰2/5

۰/۰۰3

25/2

1/۰۰

**72/7
3/8

2/13

2/۰3

۰/22

۰/59

9/2۰

3/59

3/35

۰/۰۰1

 * ،nsو ** :به ترتیب غیر مننیدار و مننیدار در سطح احتمال پن و یک درصد می باشد.
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ملک زاده ،شفق و ....

جدول  -3مقادیر  LERهای جزء و  LERکل و RVT
منیار ارزیابی کشتمخلوط

تیمارها
زمیییییییان

الگوهاي

عملکرد نسبی جزء

عملکرد نسییبی جزء

نسبت برابري زمین

مجموع ارزش نسبی

کنترل

کاشت

انیسون ()LERA

بالنگو ()LERL

LER=RYT

()RVT

علفهرز
عاری

b1

۰/۰۰5

۰/۰2۰

1/2۰

1/31

از

b2

۰/۰15

۰/۰93

1/32

1/11

علفهرز

b3

۰/9۰2

۰/21

1/3۰

1/۰5

آلوده

b1

۰/۰23

۰/۰2۰

1/2۰

1/35

به

b2

۰/929

۰/222

1/23

1/1۰

علفهرز

b3

۰/99۰

۰/2

1/29

1/33

 :LERAنسبت برابري زمین جزئی انیسون و  :LERLنسبت برابري جزئی بالنگوي شهري

میانگین تنداد فندقه در ساقهي اصلی تحت الگوهاي مختلف کشت در صورت آلوده بودن به علفهرز کاهش مییابد.
کمترین تنداد فندقه در سییاقهي اصلی در صورت عاري

افزایش تراکم در سیییویا به دلیل رقابت درون گونهاي و

بودن ییا آلودگی بیه علفهرز به کشیییت خالص مربوط

افزایش تراکم گیاهی ،تنداد نیام در بوته به شدت کاهش

بود .در مجموع ،کشتمخلوط بالنگويشهري با انیسون،

یافت .تنداد نیام در بوته سیویا در کشتمخلوط سویا

تنداد فندقه سییاقهي اصییلی را بهبود بخشییید .با این حال

و ننناع باالتر از کشیییتخالص سیییویا بود که باعث

بین تیمار  a2و  a3در صییورت عاري بودن و بین a2 ،a1

افزایش تنداد دانه نیز شییده اسییت (مافی و ماکسیییاریل

و  a3در صیییورت آلودگی اختالف مننیداري مشیییاهده

.)3۰۰2

نشد (شکل  .)3به گزارش مظاهري و همکاران ( )3۰۰1با
آلوده به علف هرز

عاري از علف هرز

a
c

b

c

c

d

c

کشت مخلوط

کشت مخلوط

کشت مخلوط

کشت خالص

1۰۰:۰۰

1۰۰:۰۰

1۰۰:3۰

بالنگويشهري

تیمارها

تعداد فندقه در ساقه اصلی

a

80
70
60
50
40
30
20
10
0

شکل  -2تعداد فندقه در ساقه اصلی بالنگوی شهری در الگوهای مختلف کشت و کنترل علفهای هرز
میانگین ها یا حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنی دار دارند.
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درتمامی الگوهاي کشیییت مورد بررسیییی ،میانگین تنداد

 .)2افزایش تنییداد فنییدقییه در شییییاخییههییاي جییانبی در

فندقه شیییاخهي فرعی در شیییرایط عاري از علفهرز به

تراکمهیاي کمتر و عیاري از علفهرز میتوانید بیه دلیل

طور مننیداري بیشیییتر از تیمار آلوده به علفهرز بود

افزایش تنداد شییاخههاي جانبی و افزایش فضییا و منابع

که این اختالف در کشت مخلوط ( 1۰۰:3۰بالنگويشهري

محیطی در دسیییترت گیییاه و کییاهش رقییابییت گیییاه بییا

– انیسیییون) حیداکثر بود .تحت تیمار آلوده و عاري از

علفهییاي هرز بییاشیییید .آقییایی و همکییاران ( )3۰12در

علفهرز ،کشیت گیاه دارویی بالنگويشهري به صورت

بررسییی اثر تراکم کاشییت و تیمار آبیاري بر عملکرد و

مخلوط با انیسیییون به افزایش تنداد فندقه در شیییاخهي

اجزاي عملکرد بالنگويشیییهري باالترین تنداد فندقه در

فرعی منجر شییید کییه این برتري در شیییرایط عییاري از

بوته و تنداد فندقه در شیییاخهفرعی را از تراکم کاشیییت

علفهرز بسییار چشیمگیر بود .بیشترین تنداد فندقه در

 3۰۰بذر در متر مربع به دست آوردند .به گزارش مندال

شیییاخییه فرعی بییه تیمییار ( 1۰۰:3۰بییالنگويشیییهري –

و همکیاران ( )155۰گیاه ماش در ترکیبهاي مختلف

انیسیییون) و عیاري از علفهرز مربوط بود که از لحاظ

کشیتمخلوط با برن از تنداد نیام بیشیتري نسبت به

آمیاري بیا کشیییت مخلوط ( 1۰۰:۰۰بالنگويشیییهري –

کشییتخالص برخوردار اسییت که دلیل آن اسییتفاده

انیسون) در این شرایط اختالف مننیداري نداشت (شکل

کارآمدتر از فضاي کانوپی و سایر منابع بوده است.
عاري از علف هرز

آلوده به علف هرز

a

تعداد فندقه در شاخه فرعی

a

120
100
80

b

60

cd

e

c

e

cd

40
20
0

کشت مخلوط
1۰۰:۰۰

کشت مخلوط

کشت مخلوط

 1۰۰:۰۰تیمارها 1۰۰:3۰

کشت خالص
بالنگويشهري

شکل -3تعداد فندقه در شاخه فرعی بالنگوی شهری در الگوهای مختلف کشت و کنترل علفهای هرز
میانگین ها یا حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنی دار دارند

تیمار عاري از علفهرز باعث افزایش وزن هزار دانه

فندقه و تنداد برگ مربوط اسیییت .کاهش وزن هزار دانه

بالنگويشییهري شیید .میانگین وزن هزار دانهي این گیاه

در واکنش بیه تییداخیل علفهیاي هرز طبینی مزرعیه در

دارویی در شیییرایط کنترل علفهاي هرز  3/۰2درصییید

سییویا (شییفقکلوانق  )3۰۰2و کلزا (حمزهئی و همکاران

بیشییتر از تیمار آلوده به علفهرز بود (شییکل  -۰الف).

 )3۰13نیز گزارش شده است .رضوانی مقدم و همکاران

بیشیییترین و کمترین وزن هزار دانه بالنگويشیییهري به

( )3۰۰5در بررسیییی ترکییبهاي مختلف کاشیییت و اثر

ترتییب بییه کشیییتمخلوط ( 1۰۰:3۰بیالنگويشیییهري –

کنترل علفهايهرز در کشیت مخلوط ماش و سیاه دانه

انیسیون) و ( 1۰۰:۰۰بالنگويشیهري – انیسون) مربوط

درییافتنید کیه در کشیییت خالص ماش به دلیل کم بودن

بود که از این نظر اختالف مننیداري بین  a1و  a2و نیز

تنیداد دانیه در نییام ،وزن هزار دانیه در کشیییت خالص

بین a1و  a3وجود نداشییت (شییکل  -۰ب) .کاهش وزن

نسبت به کشت مخلوط شده افزایش یافته است.

هزار دانیه در تیمیار آلوده بیه علفهرز بیه کاهش تنداد
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a

4.75

a

b

4.65
4.6

(ب)

وزن هزار دانه (گرم)

4.7

4.55

a
b

c

4.8
4.75
4.7
4.65
4.6
4.55
4.5

وزن هزار دانه (گرم)

(الف)
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کشت مخلوط کشت مخلوط کشت مخلوط کشت خالص

عاري از علفهرز
آلوده به علفهرز
تیمارها

1۰۰:3۰
1۰۰:۰۰
تیمارها

1۰۰:۰۰

بالنگويشهري

شکل -4میانگین وزن هزار دانه بالنگوی شهری در واکنش به کنترل علفهرز (الف) و الگوهای مختلف کشت (ب)
میانگین ها یا حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنی دار دارند.

میانگین تنداد دانه در بوته در شیییرایط آلودگی در تمام

دلییل افزایش تراکم گییاهی و بروز رقابت درون گونهاي

الگوهاي کشیییت مورد بررسیییی کمتر از تیمار عاري از

و برون گونهاي باشییید .باال بودن تنداد دانه در بوته در

علفهرز بود که این اختالف در کشییت مخلوط 1۰۰:3۰

تیمار( 1۰۰:3۰بالنگوي شیهري – انیسون) را میتوان به

(بالنگويشییهري – انیسییون) بیشییتر بود .باال ترین تنداد

بیشیتر بودن تنداد فندقه آن نسبت داد .به گزارش مدنی

دانه در بوته به کشیت مخلوط( 1۰۰:3۰بالنگويشهري –

و همکیاران ( ،)3۰۰2در گییاه لوبییا چشیییم بلبلی هم با

انیسیییون) تحت شیییرایط عاري از علفهرز مربوط بود.

افزایش تراکم ،تنداد دانه در بوته کاهش مییابد .آقایی و

میییانگین تنییداد دانییه در بوتییه تحییت تیمییار  a1و  a4در

همکاران ( )3۰12در بررسیییی اثر تراکم کاشیییت و تیمار

صیییورت عدم وجود علفهرز و تحت تیمار  a1و  a2در

آبیییاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد بییالنگويشیییهري

صییورت وجود علفهرز مشییابه بود (شییکل  .)9کاهش

باالترین تنداد دانه در بوته را از تراکم کاشیییت  3۰۰بذر

تنیداد دانه در شیییرایط آلودگی به علف هرز میتواند به

در متر مربع به دست آوردند.

آلوده به علف هرز

500

عاري از علف هرز

a

400

b
c
d

e

f

f

300
200
100

تعداد دانه در بوته

c

0
کشت مخلوط
1۰۰:۰۰

کشت مخلوط

کشت مخلوط

 1۰۰:۰۰تیمارها 1۰۰:3۰

کشت خالص
بالنگويشهري

شکل -5تعداد دانه در بوته بالنگوی شهری تحت الگوهای مختلف کشت و کنترل علفهای هرز
میانگین ها یا حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنی دار دارند.

در همیه الگوهاي کشیییت مخلوط ،عملکرد دانه در واحد

عاري از علفهرز بود .بیشیییترین عملکرد دانه در واحد

سطح در صورت آلودگی به طور مننیدار کمتر از تیمار

سییطح در شییرایط آلوده و عاري از علفهرز به کشییت

عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری)........(Lallemantia iberica Fisch. et Mey
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خالص بالنگويشیهري اختصیاد داشیت .کشتمخلوط

گییاهان کاهش یافت که این نتای با یافتههاي سییییدي و

بالنگويشیهري با نسبتهاي مختلف تحت تیمار عاري و

همکییاران ( )3۰13همخوانی دارد .پییانییدیتییا و همکییاران

آلوده بیه علف هرز به کاهش مننیدار عملکرد دانهي این

( )3۰۰۰در بررسییی کشییت مخلوط ماش و ذرت نشییان

گیاه دارویی منجر شیید (شییکل  .)۰اگرچه میانگین تنداد

دادند که عملکرد ماش در کشییت مخلوط کمتر از کشییت

فندقه در شیکلهاي  1و  3و تنداد دانه در بوته در شکل

خالص میباشیید .رضییوانی مقدم و همکاران ( )3۰۰5نیز

 ۰تحت تیمار ( )1۰۰:3۰بیشیییتر از کشیییت خالص بالنگو

در مطالنه خود روي کشییت مخلوط ماش و سیییاه دانه

بود ولی کمترین عملکرد دانه در واحد سطح از این تیمار

اظهار نمودند که عملکرد ماش و سییییاه دانه در کشیییت

کشییت به دسییت آمد که این امر با کم بودن تراکم گیاهی

خالص و کنترل علفهاي هرز بیشیتر از کشت مخلوط و

در ارتباط است .در الگوي کشت مخلوط به دلیل افزایش

عدم کنترل بوده است.

رقییابییت و کییاهش منییابع محیطی در دسیییترت ،عملکرد

b
d

عاري از علف هرز

bc

bc
e

150

c

e

100
50
0

کشت مخلوط

کشت مخلوط

کشت مخلوط

کشت خالص

1۰۰:۰۰

1۰۰:۰۰

1۰۰:3۰

بالنگويشهري

عملکرد دانه (گرم در متر مربع)

آلوده به علف هرز

a

200

تیمارها

شکل  -6عملکرد دانه بالنگوی شهری تحت الگوهای مختلف کشت و کنترل علفهای هرز
میانگین ها یا حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنی دار دارند.

بیشترین شاخص برداشت در شرایط آلوده و عاري

عملکرد اقتصادي خود را افزایش دهد .سیدي و همکاران

از علفهرز به کشیت خالص بالنگويشهري مربوط بود.

( )3۰13گزارش کردند که شییاخص برداشییت تیمارهاي

کشیییت مخلوط بیالنگو با نسیییبتهاي مختلف به کاهش

بییدون کنترل علفهییاي هرز پییایینتر از تیمییار کنترل

مننیدار شیییاخص برداشیییت در شیییرایط وجود و عدم

علفهییايهرز بود .نتییای این بررسیییی بییا یییافتییههییاي

وجیود عیلیف هیرز منجر شیییید .در صیییورت کنترل

بسییمالهخان و عبدالخالق ( )3۰۰۰که بیشییترین شییاخص

علفهايهرز ،شییاخص برداشییت بالنگويشییهري تحت

برداشیت را براي کشت خالص ماش و کمترین شاخص

تیمارهاي  a3 ،a1و  a4بیشییتر از تیمار آلوده بدسییت آمد.

برداشییت را در الگوهاي مختلف کشییت مخلوط گزارش

اما کشت مخلوط بالنگو با انیسون با نسبت ،)a2( 1۰۰:3۰

کردنید ،مطیابقیت دارد .رسیییتمی و همکاران ( )3۰۰5در

به افزایش شیاخص برداشت در شرایط آلودگی انجامید

بررسیی اثر کشت مخلوط ذرت و لوبیا ،برتري شاخص

(شیییکیل  .)2کنترل علفهیايهرز ،رقابت گیاه زراعی با

برداشیت لوبیا را در کشت خالص و کنترل علفهايهرز

علفهرز را کاهش میدهد ،بنابراین گیاه زراعی میتواند

گزارش کردند.

از نور و منابع در دسیییترت به خوبی اسیییتفاده کرده و
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شاخص برداشت (درصد)

آلوده به علف هرز

50

0
کشت مخلوط

کشت مخلوط

کشت مخلوط

کشت خالص

1۰۰:۰۰

1۰۰:۰۰

1۰۰:3۰

بالنگويشهري

تیمارها

شکل  -7اثر الگوهای مختلف کشت بر شاخص برداشت بالنگوی شهری در شرایط آلوده و عاری از علفهرز
میانگین ها یا حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنی دار دارند.

در همه الگوهاي کشت مخلوط ،عملکرد دانه در واحد

رقابت در کشتمخلوط و کاهش منابع محیطی ،عملکرد

سطح در تیمار عاري از علفهرز به طور مننیداري

گونهها در کشتمخلوط کاهش یافته باشد .علیزاده و

بیشتر از تیمار آلوده به علفهرز بود .بیشترین عملکرد

همکاران ( )3۰1۰بیان کردند که باالترین عملکرد دانه در

دانه در واحد سطح در شرایط آلودگی و عاري بودن از

کشتمخلوط لوبیا و ریحان بذري مربوط به کشتخالص

علفهرز به کشت خالص انیسون اختصاد داشت.

لوبیا بود .جهانی و همکاران ( )3۰۰2در تحقیق خود روي

کشت خالص انیسون اختالف مننیداري با بقیه تیمارها

کشتمخلوط عدت و زیره سبز بیشترین عملکرد دانه

داشت ولی تیمارهاي کشت مخلوط اختالف مننی داري

عدت را در کشتخالص عدت و کمترین عملکرد دانه

باهم نداشتند (شکل  .)2به نظر میرسد بر اثر افزایش

عدت را در کشتمخلوط گزارش کردند.
70
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عملکرد دانه (گرم در مترمربع)

آلوده به علف هرز

a

60

0
کشت مخلوط

کشت مخلوط

کشت مخلوط

کشت خالص

1۰۰:۰۰

1۰۰:۰۰

1۰۰:3۰

انیسون

تیمارها

شکل  -8عملکرد دانه انیسون تحت الگوهای مختلف کشت و کنترل علفهای هرز
میانگین ها یا حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنی دار دارند.

کلیه تیمارهاي کشتمخلوط LER ،باالتري نسبت به

آلوده به علفهرز با مقدار  1/2۰تنلق داشت (جدول .)2

کشتخالص هردو گیاه داشتند .بیشترین میزان  LERبه

به این مننی که براي دستیابی به همین مقدار عملکرد از

تیمار کشتمخلوط ( 1۰۰:3۰بالنگويشهري – انیسون) و

کشتخالص این دو گیاه به  1/2۰هکتار زمین نیاز است
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مبارزه کرده و عملکرد خود را در شرایط آلودگی به

. هکتار زمین صرفه جویی شده است۰/2۰ و

علفهرز در تیمارهاي مورد بررسی تا حد قابل قبولی

کشتمخلوط زمانی سودمند است که عملکرد دانه

1۰۰:3۰  همچنین ترکیب تیماري کشت مخلوط.حفظ کند

 اضافه. بیشتر از حداکثرمحصول تککشتی باشد،مخلوط

(بالنگويشهري – انیسون) در شرایط آلوده و عاري از

عملکرد بدست آمده را میتوان به استفاده بهتر از منابع

 (از نظر سودمنديLER علفهرز به دلیل باال بودن

موجود توسط دو گیاه و اختالف مورفولوژیک بین آنها

 (ازRVT کشتمخلوط نسبت به کشتخالص) و باال بودن

و کمتر بودن علفهرز در الگوي کشتمخلوط نسبت داد

نظرمزیت اقتصادي) داراي مناسبترین ترکیب تیماري

 همچنین کلیه تیمارهاي.)3۰۰3 ،(حمایتی و همکاران

.بود

 بیشتر از یک داشتند که نشاندهندهRVT کشتمخلوط
سودمندي اقتصادي این نسبتهاي کاشت در مقایسه با

سپاسگزاری
بدین وسیله از زحمات استادان ذکر شده در این
پژوهش و همچنین مسول بخش تحقیقات کشاورزي

 به تیمار کشتمخلوطRVT  باالترین.کشتخالص است
 (بالنگويشهري – انیسون) آلوه به علفهرز با1۰۰:3۰
.)2  تنلق داشت (جدول1/35 مقدار

دانشگاه تبریز به خاطر همکاري صمیمانه در اجراي این
.پژوهش قدردانی و تشکر میشود
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