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 چکیده

نعناع فلفلی و  مخلوطهاي سیستمعملکرد، صفات کمی و کیفی  تاثیر تاریخ هاي مختلف کشت بر به منظور بررسی

پژوهشی در مزرعه هاي کامل تصادفی در سه تکرار هاي خرد شده در قالب طرح بلوکبه صورت کرتی آزمایش ،شنبلیله

 28تاریخ کاشت در سه سطح فاکتور اصلی، . اجرا شد 2951-59 زراعی در سال دانشگاه گیالندانشکده علوم کشاورزي 

کشت کشت خالص نعناع فلفلی، شت به عنوان فاکتور فرعی در پنج سطح اک سیستماردیبهشت و  28اسفند و  28مهر، 

: دو ردیف )یک ردیف نعناع 1:2و  1:1، 2:2هاي با نسبت (M/F) شنبلیله -کشت مخلوط جایگزینی نعناع ، خالص شنبلیله

نسبت بیشترین هاي مخلوط بود. نتایج نشان داد که عملکرد هر دو گیاه در کشت خالص بیشتر از سیستم. بود (شنبلیله

اردیبهشت به  28اسفند و  28هاي تاریخ کاشتشنبلیله در   عملکرد دانهبود.  2:2به کشت مخلوط  متعلقبرابري زمین 

وزن ها، درصد کاهش پیدا کرد. همچنین در این تاریخ کاشت 91و  29ه درصد و عملکرد زیست تود 14و  19ترتیب 

 28 کاشت تاریخ برهمکنش از گیاه دو هر درصد اسانس بیشترین. کاهش یافتدرصد  94و  10خشک برگ نعناع فلفلی 

لص حاصل کاشت پاییزه و کشت خااز تاریخ  گونهباالترین عملکرد اسانس هر دو  .شد حاصل 2:2 مخلوط نسبت و اسفند

 .را بهبود بخشیدسودمندي مخلوط  کیفی و ،کمی تاریخ کاشت پاییزه صفات در این مطالعه بطور کلی،شد. 
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mailto:mohsenabadi@guilan.ac.ir


 6331/  پاییز 3شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                        و ...  آبادیمحسن،  ابراهیم قوچی                     7

 

Evaluation of Yield, Quantity and Quality Traits in intercropping of Peppermint (Mentha 

Piperita L.) and Fenugreek (Trigonella foenum - graceum L.) under Different Planting Dates 
 

Zakieh Ebrahim Ghochi1, Gholam Reza Mohsenabadi2*,Majid Majidian2 
 

 

Received: 2 November, 2016      Accepted: 24 July, 2017 

1-PhD Student of Agronomy, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of 

Guilan, Rasht, Iran. 

2-  Assist. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Iran. 

*Corresponding Author E-mail: mohsenabadi@guilan.ac.ir 

 

 
Abstract  

In order to investigate the effect of different planting dates on yield, quantity and quality traits in 

replacement intercropping system of peppermint and fenugreek, a field experiment was conducted as split-

plot arrangement based on randomized complete block design with three replications, in University of 

Guilan, during growing season of 2015 - 2016. The experimental treatments were planting dates in three 

levels (October 2, February 29 and April 29) assigned to main plots and planting systems in five levels (sole 

cropping of peppermint, sole cropping of  fenugreek and replacement intercropping peppermint- fenugreek 

with ratios 1:1, 2:2 and 2:1 (two rows of fenugreek: one row of peppermint) as sub plot. The results showed 

that yield of both crops were higher in sole cropping in comparison intercropping systems. The highest land 

equivalent ratio (LER) was obtained in 1:1 intercropping ratio. Grain yield of fenugreek in 29 February and 

29 April in comparison to autumn planting date 23% and 47% were decreased respectively, and its biological 

yield 15% and 32% were declined. Also in these planting dates, peppermint leaf dry weight 48% and 57 % 

was decreased. The highest essential oil percent of both crops was achieved from planting date of February 

29 and 1:1 intercropping ratio interaction. The highest essential oil yield of both crops was obtained from 

autumn planting date and their sole cropping. The planting dates had no significant effect on total 

chlorophyll of peppermint. In general, in this study, autumn planting date improved quantity and quality 

traits and intercropping advantages. 

 

Keyworlds: Essential oil, Intercropping, Planting Pattern, Relative Yield, Land Equivalent Ratio. 

 

 

 مقدمه

استفاده از گیاهان دارویی  از اواسط قرن بیستم

صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی  ،هار درمان بیماريد

)کاروبا  شده استگیاهان این  روزافزون بهسبب توجه 

گیاهان دارویی و  کشتهمچنین  .(1881و همکاران 

تواند نقش مهمی مینیز ایجاد تنوع و پایداري  بامعطر 

 ،گیاهان این یکی ازایفا کند. هاي کشاورزي در سیستم

در بین که  است( (.Mentha piperita  L نعناع فلفلی
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و دومین  هاي نعناع،  بیشترین اسانس را داردگونه

)کومار شود دهنده با ارزش در جهان محسوب میطعم

 خواص ضد اسانس نعناع فلفلی(. 1822و سود 

دارد که از آن  میکروبیقارچی، ضد باکتریایی، ضد

براي رفع سرماخوردگی، سرفه، تب، تهوع، سردرد، 

-، ضد(1881)گالیو تیا و همکاران آماس روده بزرگ 

شوره  ، ضد(1828 )ساي دنی د سوسانفخ اسپاسم، ضد

استفاده  (1821)لیو و همکاران سوء هاضمه رفع سر و 

درصد از  18سالیانه  دخانیاتصنایع همچنین شود. می

)سینگ و همکاران  را مصرف می کنداسانس نعناع 

( .Trigonella  foenum - graceum L) شنبلیله  (.1829

تریگونلین در درمان دیابت، کلسترول،  با داشتن نیز

به و عنوان محرک شیر مادر  به و یبوست، سوء هاضمه

عنوان ملین، خلط آور، ضداسپاسم و ضدنفخ استفاده 

عملکرد  (.1829هدریچ و همکاران -)بیلگتسشود می

هان ها مانند گیاهاي آنگیاهان دارویی و متابولیت

-و محیط قرار می هاي ژنتیکیر ویژگیزراعی، تحت تأث

ها و گیرد. لذا، براي افزایش کمی و کیفی این متابولیت

هاي کارگیري شیوههاي موجود، بهافزایش کارایی نهاده

نژادي ضروري است. کشت مخلوط و زراعی و بهبه

راهکارهایی است که  کشت مناسب از جملهتاریخ 

 سازي تولید این گیاهان شوده بهینهتواند منجر بمی

تک کشتی خطرات احتمالی از . (1880)حسین و همکاران 

وري زمین، قبیل کاهش حاصلخیزي خاک، بهره

ساختمان خاک و فعالیت میکروبی را در بر خواهد 

توان با کشت می بنابراین .(2559)ونی و همکاران  داشت

ت. مخلوط در راستاي کشاورزي پایدار گام برداش

 شمعدانی معطرکشت مخلوط نعناع با  گزارش شده که

)سینگ و همکاران  نیشکر با و (1881)راجیسوارا 

باعث افزایش کارایی استفاده از زمین شده است.  (2550

با بررسی کشت مخلوط نعناع  (1829) ورما و همکاران

فلفلی و شمعدانی معطر مشاهده نمودند که درصد 

ري زمین و نسبت معادل اسانس دو گیاه، نسبت براب

( 1822ستی و همکاران )واآ. افزایش یافتسطح  -زمان

نخود گزارش کردند کشت مخلوط رازیانه با با بررسی 

ملکرد دانة نخود در کشت مخلوط نسبت به کشت که ع

مقدار ن درصد کاهش نشان داد اما بیشتري 10 صخال

 شنبلیله. حاصل شد 2:2از تیمار  ننسبت برابري زمی

توانایی  دلیل به که بقوالت تیره از یکساله ی استگیاه

تواند می نیتروژن کنندهتثبیت هايباکتري با یزیستهم

. تصمیم گیري تولید کند را نیاز مورد نیتروژن بخشی از

 بوده مهم بسیار گیاه یک کاشت در مورد زمان مطلوب

 باشد.می عملکرد حداکثر کسب جهت مهم از عوامل و

کشت بهاره نعناع را مناسب  (1889) ارانو همک پیکاگلیا

که نه تنها رویش گیاه با تاخیر  بیان داشتندندانستند و 

و در سال اول فقط یکبار محصول برداشت  بودهمراه 

د، بلکه در کشت بهاره از اسانس گیاهان نیز کاسته ش

کشت مخلوط گیاهان دارویی و بقوالت توسط  .دش

هاي صورت ررسیمحققان بسیاري مطالعه شده ولی ب

انجام نعناع فلفلی و شنبلیله مخلوط گرفته در مورد 

ت مخلوط موجب ا در کشهاستفاده از لگوم .نشده است

از درنتیجه  شودمیمصرف کود نیتروژن  کاهش

ایل جاه و )شود آلودگی محیط زیست نیز جلوگیري می

ها با گیاهان ومکشت مخلوط لگ نبنابراي .(1882آخوندا 

موجب  ن،زمی از بهینه ۀ ه بر استفادعالودیگر 

 ،کاشت مسیست نشود. در ايحاصلخیزي خاک می

تواند به می ،هاوسیلة لگوم نیتروژن تثبیت شده به

در  .نهاده کمک کند مملکرد در کشاورزي کعپایداري 

اي به گونهشرایط رشد مخلوط نعناع فلفلی و شنبلیله 

خالی از گیاه است که با برداشت شنبلیله، زمین کامالً 

نمانده و حضور نعناع مانع از هدروي منابع )نور، 

-نیتروژن حاصل از تثبیت شنبلیله و نهادهي باقیمانده

گردد و ( میرطوبتهاي به کاربرده شده مثل کود و 

زمان افزایش خواهد داد و با  دروري منابع را بهره

-نعناع، می پراکنش وسیعتولید ریزوم و توجه به قدرت 

وري از زمین در جهت افزایش بهرهاز این ویژگی  توان

کشت  هايمزیتبه مطالب فوق و با توجه . استفاده نمود

به لحاظ تأثیر مخلوط شنبلیله با سایر گیاهان دارویی و 
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-ي هرز، آفات و بیماريهابر اســتقرار گیاه، کنترل علف

، آزمایش حاضر به منظور محصولو کمیت ها و کیفیت 

و کشت خالص ط نعناع فلفلی و شنبلیله بررسی مخلو

 . هاي مختلف طراحی شددر پاسخ به تاریخ کاشتآنها 

 

 هامواد و روش

ــوم   ــه پژوهشــی دانشــکده عل ــایش در مزرع آزم

درجه  94 با عرض جغرافیایی دانشگاه گیالن ،کشاورزي

ا سطح دریمتر از  -4درجه شرقی و ارتفاع  15شمالی و 

بـه صـورت    آزمـایش  .داجرا شـ  59-51در سال زراعی 

هاي کامل تصادفی بـا  کرت خرد شده بر پایه طرح بلوک

تاریخ کاشت در سـه  فاکتور اصلی، سه تکرار  اجرا شد. 

ــر،  28ســطح   اردیبهشــت وسیســتم 28اســفند و  28مه

کشـت خـالص   سطح  9کاشت به عنوان فاکتور فرعی در 

ــاع ــا  (M/F)شــنبلیله، کشــت مخلــوط جــایگزینی  و  نعن ب

)یک ردیـف نعنـاع: دو ردیـف     2:1و  1:1، 2:2هاي نسبت

در  یآزمایشــ زمــین خصوصــیات خــاکشــنبلیله( بــود. 

ی آزمایشـ  هـاي کـرت ابعـاد   .آورده شده اسـت  2جدول 

د و بـو سـانتی متـر    98ردیـف  با فاصله  ،متر مربع 9×1

نعناع در دو طرف پشته به فاصـله   بذر شنبلیله و ریزوم

کم بوتـه نعنـاع   سانتی متر، کشت شد. تـرا  29و  28هاي 

بوته  18و  29فلفلی و شنبلیله در کشت خالص به ترتیب 

ــد   ــه ش ــر گرفت ــع در نظ ــراکم  .در مترمرب ــان ت در گیاه

در مخلـوط  آنهـا   هاي مخلوط با توجـه بـه نسـبت   کشت

دماونـد  شهرسـتان  هاي نعناع فلفلی از ریزوم. تعیین شد

و از  گـیالن  از جهـاد کشـاورزي اسـتان   و بذر شـنبلیله،  

بالفاصله بعـد از  آبیاري هاي بومی رشت تهیه شد. توده

و پـس از آن بـا توجـه بـه شـرایط آب و هـوایی        کاشت

کود نیتروژن )از  .دم شانجا قطره ايبه صورت  و منطقه

منبع اوره(، فسفر )منوفسفات تریپل( و پتاسیم )سولفات 

کیلوگرم به  288و  288، 298پتاسیم( به ترتیب به مقدار 

کود اوره در زمـان کاشـت    سومیک . خاک اضافه شدند

و در بـه صــورت ســرک    دوم سوم باقیماندهو  گیاهان

نعنـاع فلفلـی در در   شد. مصـرف رشد سریع گیاه زمان 

ــدهی ) ــل گل ــت   29اوای ــله هف ــدهی( و از فاص ــد گل درص

 تعـداد  برداشت شد و صفاتی شامل  متري زمینسانتی

، بـرگ  خشـک  وزن شـاخه جـانبی،   دبـرگ، ارتفـاع، تعـدا   

عملکردتــر، میــزان کلرفیــل، اســانس و عملکــرد اســانس 

اي قهـوه   شـنبلیله در زمـان  اندازه گیري شـد. برداشـت   

تعداد بـرگ   صفاتو  انجام شد هادرصد غالف 58شدن 

هـاي  ، تعداد شاخهارتفاع بوته در بوته، وزن خشک برگ،

جانبی، تعداد غالف در بوته، تعداد دانـه در غـالف، وزن   

، اسـانس و  زیست تـوده کرد دانه، عملکرد هزار دانه، عمل

 زیست تـوده . عملکرد عملکرد اسانس اندازه گیري شدند

اي و در سـطح  اثر حاشـیه حذف  نعناع و دانه شنبلیله، با

بـه مـدت    ي برداشت شـده هانمونه .تعیین شد ،باقیمانده

خشـک  درجه سانتی گراد  48ساعت در آون و دماي  10

 توزین شدند.   882/8با ترازویی با دقت  سپس و

اي تهیه اسانس گیاه از روش تقطیر با آب و بر

و به آن  ساعت استفاده شد 9دستگاه کلونجر به مدت 

و سپس  آب اضافه شد حذفسولفات سدیم به منظور 

براي محاسبه  .درصد و عملکرد اسانس محاسبه شد

 2از شاخص نسبت برابري زمینسودمندي مخلوط 

(LER ) ي عملکرد و نیز عملکرد سودمندبراي ارزیابی

از مجموع  . نسبت برابري زمیناستفاده شد اسانس

مید و وایلی ) شودمیحاصل ها گونه عملکرد نسبی

نسبت عملکرد هر گونه در مخلوط . عملکرد نسبی (2508

  باشد.به عملکرد آن در کشت خالص می

 LER = 
Yff

Yfm

Ymm

Ymf


                            
]رابطه 1[   

    

Ymf  وYfmنعناع ماده خشک ، به ترتیب عملکرد 

، Yffو  Ymmشنبلیله در مخلوط و عملکرد دانه  فلفلی و

با نرم  هاداده. باشدمی ها در تک کشتیعملکرد گونه

 با استفاده از آزمونها میانگین تجزیه و SAS9.1افزار 

 .مقایسه شدند توکی

 

                                                                 
1 . Land equivalent ratio 
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 ی خاک محل اجرای آزمایششیمیایفیزیکی و خصوصیات  -1جدول

 هدایت

 الکتریکی

(dS/cm) 
pH 

نیتروژن 

)%( 

 پتاسیم

(mg/g) 

فسفر 

(mg/g) 

کربن 

 )%(آلی 

 سیلت

 )%( 

 رس

 )%( 

 شن 

)%( 

 بافت

 خاک 

 سیلتی 4 15 11 90/8 1/1 299 89/8 2/9 01/8

 

 
 شنبلیله  و از کاشت تا برداشت نعناع فلفلیرشت متوسط درجه حرارت و بارندگی روزانه  -1شکل 

 

 نتایج و بحث

 فلفلی عملکرد نعناع اجزایعملکرد و 

 در بوته برگ تعداد

( از تاریخ بوتهبرگ در 954بیشترین تعداد برگ ) 

اردیبهشت  28مهر و کمترین آن از تایخ  28کاشت 

 بهارهانتظاري و در کاشت(. 1 ( حاصل شد )جدول129)

 و شسرعت نمو افزایبا افزایش دما در فصل بهار ، 

و گیاه فرصت کافی ي رویشی کاهش یافت طول دوره

در نتیجه  وگیري از منابع تولید را نداشته براي بهره

پیدا کرد کاهش در تاریخ کاشت دوم و سوم تعداد برگ 

سیستم کشت نیز بر تعداد . (1881)بولتر و همکاران 

بیشترین تعداد برگ متعلق به کشت برگ تاثیر داشت. 

 شاید فضاي(. 1( بود )جدول 998ی )خالص نعناع فلفل

کشت  در نعناع هاي بوته توسط بیشتر شده اشغال

و در  شده  نعناع هايبوته رقابت کمتر باعث خالص

نتیجه هر بوته ریزوم و استولن بیشتري ایجاد نموده در 

بیشتري ها به اطراف تعداد برگ گسترش بوته ينتیجه

 است.  تولید شده

 وزن خشک برگ

مهر نسبت  28برگ نعناع در تاریخ  وزن خشک

 باالتر بود و داري معنیبطور ها کاشت به سایر تاریخ

اردیبهشت به  28اسفند و  28نسبت به تاریخ کاشت 

درصد افزایش مشاهده شد  94و  10ترتیب حدود 

کشت پاییزه نعناع  در رسد که(. به نظر می1)جدول 

نسبت به  منابع محیطیاستفاده از  مدت زمان ،فلفلی

این و باعث بهبود  بیشتر بودهها سایر تاریخ کاشت

کشت  در (1889) پیکاگلیا و همکارانشده است.  صفت

تنها یک چین برداشت کردند و کشت بهاره  بهاره نعناع 

مشاهده  1همانطور که در جدول . ندرا مناسب ندانست

 تحت تاثیر سیستم کشت بود.شود، وزن خشک برگ می

شترین وزن خشک برگ از کشت خالص که بیبه طوري

کیلوگرم در هکتار( بدست آمد و پس از آن  110)معادل 

وزن   .قرار داشتند 1:1و  2:2هاي کشت مخلوط نسبت
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به  توانمیخالص را  تیمار کشت در برگ باالتر خشک

وجود فضاي بیشتر در کشت خالص نعناع در مقایسه با 

هاي خهشا رشد بیشتر امکانکه  مخلوط نسبت داد

ه و نمود فراهم نعناع  موجود براي فضاهايدر  را جانبی

تولید ماده خشک بیشتر  و نهایتا برگ تعداد در نتیجه،

با بررسی کشت ( 1881) آکمل و جانسن .بوده است

مخلوط ریحان و لوبیا گزارش کردند که وزن خشک و 

تعداد برگ ریحان در کشت خالص بیشتر از کشت 

 .مخلوط بود. 

 

 جانبی شاخه

مقایسه میانگین تعداد شاخه جانبی نعناع در 

یشترین و کمترین مقدار کشت نشان داد که بهاي تاریخ

شاخه  91مهر ) 28به ترتیب از تاریخ کاشت صفت این 

(. 1بدست آمد )جدول (15اردیبهشت ) 28( ودر بوته

و رطوبتی کاشت پاییزه به علت تامین شرایط مناسب 

اد شاخه فرعی نعناع را افزایش تعددوره رویشی بیشتر 

گزارش کردند که  (1828) جاسکو و همکارانزیل. داد

به علت دماي باال در  کشت نعناع فلفلی در اواسط خرداد

تر شدن دوره رشد رویشی، اوایل دوره رشد و کوتاه

کمتري نسبت به تاریخ کاشت اوایل  رویشیعملکرد 

خالص هاي کشت، کشت سیستمدر بین . داشت فروردین

همانطور که  .داشتنعناع باالترین تعداد شاخه فرعی را 

عدم رقابت بین  ،کشت خالصدر در باال اشاره شد 

تر براي فضاي مناسب وجود شرایط نوري و،  ايگونه

هاي هاي جانبی، گسترش و تشکیل شاخهرشد جوانه

کاهش غالبیت جوانه انتهایی و افزایش  باعث ،فرعی

در ( 1829) ورما و همکارانشد.  هاي فرعیتعداد شاخه

هندوستان با بررسی کشت مخلوط نعناع فلفلی و 

 دتعداد برگ و تعداشمعدانی معطر مشاهده نمودند که 

بیشتر از  خالصدر کشت  شاخه جانبی نعناع فلفلی

  .بود مخلوطکشت 

 

 

 بوته ارتفاع

متر( سانتی 98)بیشترین ارتفاع بوته نعناع فلفلی  

مهر و نسبت کاشت  28یخ کاشت تار در برهمکنش

مخلوط دو ردیف شنبلیله و یک ردیف نعناع فلفلی بدست 

 هربیان داشتند ( 1821)گناه و همکاران بی(. 1آمد )شکل 

 جهت در ايگونه یا برون و ايگونه درون رقابت از جا

. یابدمی کاهش گیاه ارتفاع شود،می کاسته نور کسب

 باالي نسبترف، در رسد که از یک طچنین به نظر می

اي شرایطی مشابه شنبلیله با افزایش رقابت بین گونه

ها ایجاد و طول میانگرهبراي نعناع فلفلی  کمبود نور

رف از ط .زیاد و به تبع آن ارتفاع آن افزایش یافته است

آن را  بیشتر رشدباعث دیگر، کاشت پاییزه نعناع فلفلی 

ی رشد رویشی توانایباعث افزایش و  شدهبهار اول در 

افزایش که این  تاس شدهارتفاع آن افزایش نتیجه  و در

انجام شده هاي جانبی به بهاي کاهش رشد جوانه ارتفاع

 شنبلیلههـاي بوتـه رسد کـهبه نظـر می همچنین .است

اندازي روي  بـه دلیـل داشـتن ارتفـاع بلنـدتر و سایه

 قرمز مادونباعث کـاهش نـسبت نـور قرمـز بـه  نعناع

در نسبت  نعناعشده و در نتیجه این امر ارتفاع بوتـه 

( با 1821همکاران )بیگناه و . یافتافـزایش  1:2کشت 

 که گزارش کردندکشت مخلوط گشنیز و شنبلیله 

درصد گشنیز و  19تیمار  ازگیاه گشنیز  عبیشترین ارتفا

  د.ش حاصلدرصد شنبلیله  49

 

 تر عملکرد

و ه کاشت پاییزرهمکنش ببیشترین عملکرد تر از 

حاصل کیلوگرم در هکتار  1198 معادلکشت خالص 

این تیمار به علت  کهرسد به نظر می. (9)شکل  شد

نیچ مطلوب مکانی و  استفاده بهتر از منابع محیطی و

تعداد براي افزایش  را يدرش زمانی، شرایط مناسب

فراهم کرده  (1)جدول  نعناعبرگ وتعداد شاخه جانبی 

افزایش عملکرد تر نسبت به سایر سبب  این امر هباشد ک

در شمال  (1881)اوزل و اوزگون  .شده استها تیمار

درجه  98درجه شمالی و  12 ،ايترکیه )اقلیم مدیترانه
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هاي مختلف شرقی( با کاشت نعناع فلفلی در تاریخ

)اواخر مهر، اواخر آبان، اواخر فروردین و اواخر 

که عملکرد نعناع فلفلی تحت  اردیبهشت ماه( نشان دادند

تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفته و بیشترین مقدار عملکرد 

 در تاریخ کاشت پاییز بدست آمد. 

 

 عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله

 تعداد برگ

هاي تعداد برگ شنبلیله نتایج مقایسه میانگین

( 15/55مهر با تعداد برگ ) 28نشان داد که تاریخ کاشت 

درصد نسبت به  95/19و  20/5ث افزایش به ترتیب باع

افزایش (. 1اردیهشت شد )جدول  28اسفند و  28تاریخ 

توان به استقرار بهتر کشت پاییزه را می تعداد برگ در

افـزایش طـول ، گیاه در پاییز، شـروع زودتر رشد بهاره

افزایش تعداد شاخه جانبی و در و دوره رشـد گیـاه 

که با نتایج دادخواه و  ادنـسبت دنهایت  تعداد برگ 

اما تعداد برگ شنبلیله  ( مطابقت داشت. 1885همکاران )

در سیستم هاي مختلف کشت اختالف معنی داري با هم 

 (. 1نداشتند )جدول 

 

 وزن خشک برگ

تاخیر در کاشت باعث کاهش وزن خشک برگ 

مهر با وزن  28شنبلیله شد به طوریکه تاریخ کاشت 

هکتار بیشترین وزن خشک را کیلوگرم در  4/19خشک 

رسد کاشت به نظر می(. 1به خود اختصاص داد )جدول 

 کاهش ،هنگام با کاهش طول دوره مراحل رشدي دیر

تعداد برگ و تعداد شاخه جانبی تولید شده باعث کاهش 

هاي کشت، سیستمدر بین  .شدشنبلیله وزن خشک برگ 

باالترین وزن خشک برگ از کشت خالص شنبلیله 

کیلوگرم در هکتار( حاصل شد که اختالف معنی  09/12)

)یک ردیف نعناع :دو ردیف  1:2داري با نسبت مخلوط 

توان بیان نمود که به . می(1شنبلیله( نداشت )جدول 

کشت،  سیستماي کمتر در این دو علت رقابت برون گونه

یط مناسب رشد براي شنبلیله فراهم شده و این امر شرا

 برگ شنبلیله شد.  باعث افزایش وزن خشک

 شاخه جانبیتعداد 

شود، در مشاهده می 1همانطور که در جدول 

هاي کشت، بیشترین تعداد شاخه جانبی بین تاریخ

. ( حاصل شد92/29) مهر 28شنبلیله از  تاریخ کشت 

را مهر  28فزایش تعداد شاخه جانبی در تاریخ کاشت ا

ـی توان ناشـی از فرصـت کـافی بـراي رشـد رویشمی

در مقایسـه بـا بیشتر هاي فرعی و تشکیل تعداد شاخه

دانسـت.  اردیبهشت 28و  اسـفند 28تـاریخ کاشـت 

گیاه قبل از آنکه  باعث شداحتماالً تـأخیر در کاشـت 

دلیل  فرصـت کـافی بـراي رشـد رویشی داشته باشد به

وارد دوره زایشی شود و نتواند از عوامل  دماي باال

د و تعداد شاخه مناسبی اسـتفاده نمايیطی به نحو مح

هاي سیستمهاي مقایسه میانگین .فرعی کاهش یابد

مختلف کشت نشان داد که بیشترین تعداد شاخه جانبی 

  ( مشاهده شد.  21/21در کشت خالص )

 

 ارتفاع بوته

بیشترین ارتفاع بوته شنبلیله از برهمکنش تاریخ 

و  تر(سانتی م 92/41مهر و کشت خالص ) 28کاشت 

و  اردیبهشت 28تاریخ کاشت  برهمکنش کمترین آن از

 29/94و  20/94)به ترتیب  2:2و  1:1هاي مخلوط نسبت

 نظر به چنین کل در(. 1 حاصل شد )شکل( سانتی متر

 رقابت افزایش با شنبلیلهکشت خالص  در که رسدمی

 ارتفاع تبع آن به و زیاد هامیانگره طول ايگونه درون

هاي مخلوط سیستمت خالص در مقایسه با در کش گیاه

کاشت دیرهنگام سبب  . از طرف دیگرپیدا کرد افزایش

، زیرا دوره رویش گیاه در تاریخ شدکاهش ارتفاع بوته 

کاشت اول از عوامل مساعد مثل شرایط مطلوب 

، ولی در کشت بودهتشعشع، دما و رطوبت برخوردار 

ت در آخر دیرهنگام، به علت افزایش دما و تنش رطوب

، به برخوردار بودهفصل رویش، گیاه از رشد نامطلوبی 

طوري که باعث کاهش ارتفاع بوته و کوتاه شدن طول 
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( نیز کاهش ارتفاع 1889سینک و همکاران ) شد.ساقه 

آذر  5آبان تا  0بوته شنبلیله را با تاخیر در کاشت از 

 گزارش کردند. 

 

 بوته در غالف تعداد

( که بیشترین و کمترین 9ول نتایج نشان داد )جد 

 28مهر و  28تعداد غالف در بوته را تاریخ کاشت 

عدد در بوته(  94و  90اردیبهشت )به ترتیب برابر با 

داشتند. احتماال در کاشت بهاره، مراحل نموي حساس 

از جمله گلدهی با دماي باالتري روبرو شده و این امر 

 گل، مرحله زایشی، عدم باروري کاملسبب  تسریع 

کاهش تعداد گل و تعداد غالف در بوته شده است. کورال 

( افزایش تعداد غالف در بوته شنبلیله را 1889و سینی )

مهر را گزارش  21شهریور به  29با تاخیر در کاشت از 

هاي کشت نشان سیستمهاي مقایسه میانگیناند. کرده

کشت خالص شنبلیله بیشترین تعداد غالف در داد که 

وان تمی(. 9)جدول  به خود اختصاص داد بوته را

کشت خالص به دلیل عدم استنباط نمود از یک طرف 

فضـایی بیشتري را در اختیار  ايوجود رقابت بین گونه

 قـرار داده اسـت جانبیشاخه  گیاه براي گسترش تعداد 

شنبلیله از نظر رشد  از آنجائی کهو ازطرف دیگر 

زایشی رشد نامحدود است، تک کشتی با تولید شاخه 

را نسبت به جانبی بیشتر، تعداد غالف در بوته بیشتري 

 .نیز به تولید کرده استکشت مخلوط 

 

 غالف در دانه تعداد

 28 تعداد دانه در غالف شنبلیله در تـاریخ کاشـت  

ري نشـان  داها تفاوت  معنـی اسفند نسبت به سایر تاریخ

اسـفند و   28هاي که تاریخ کاشتطوري(. به9داد )جدول 

تعداد دانـه در غـالف    اردیبهشت، بیشترین و کمترین 28

عـدد( را داشـتند. بـا وجـود      29و  29)به ترتیب برابر با 

اینکه تاریخ کاشت اول به جهت قرار گرفتن مراحل رشـد  

در شـرایط محیطــی مناســب امکـان فتوســنتز بیشــتر را   

م نموده بود، اما به دلیل افزایش تعـداد غـالف و در   فراه

هـا کـه   اي بـین غـالف  نتیجه افزایش رقابـت درون بوتـه  

مقصد فتوسنتزي فعـالی هسـتند، تعـداد دانـه در غـالف      

( گـزارش کـرد   1881کاهش پیدا کرد. اصغري پورچمن )

با تأخیر در کاشت تعـداد دانـه در اسـفرزه کـاهش پیـدا      

اي کشت، بیشترین تعـداد دانـه   هکرد. در مقایسه سیستم

-حاصل شد. به نظـر مـی   1:2کشت  سیستمدر غالف از 

تعداد بیشـتر غـالف   در کشت خالص به علت تولید رسد 

هـا  اي بـر سـر فتوآسـیمیالت   ، رقابت درون بوتهدر بوته

باعث تولید غالف کوچکتر و افزایش پیدا کرده و این امر 

بـه سـایر   در نتیجه کاهش تعداد دانـه در غـالف نسـبت    

. در آزمـایش معـافی و   شـد  مخلـوط  هاي کشـت سیستم

( نیــز تعــداد دانــه در بوتــه ســویا در 1889موســیارلی )

 کشت مخلوط سویا و نعناع باالتر از کشت خالص بود.  

 

 دانه هزار وزن

هاي وزن هزار دانه در تک کشتی بیشتر از نسبت

با افزایش تعداد دانـه   به طوریکه در مخلوط  مخلوط بود

بـه دلیـل کمتـر    بوته از وزن هزار دانه کاسـته شـد و    در

از مـواد   دانـه در کشت خالص، سهم هر  دانهبودن تعداد 

هــا موجــود افــزایش و در نتیجــه وزن دانــه فتوســنتزي

(. وزن هـزار دانـه   1889بیشتر شد )باکیوال و همکـاران  

ها مهر بیشتر از سایر تاریخ 28شنبلیله در تاریخ کاشت 

وزن دانـه تـابع توانـایی گیـاه در تـامین      (. 9بود )جدول 

ها و همچنـین شـرایط محیطـی    مواد پرورده براي مخزن

باشد. ها میاز قبیل رطوبت و دما در هنگام پر شدن دانه

تـر و  هـا درشـت  لذا هر چه شرایط مساعدتر باشد، دانـه 

 یابد.  ها افزایش میآن وزن
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 کاشت هایهای ارتفاع  نعناع فلفلی تحت تاثیر تاریخ و سیستمیانگینمقایسه م - 2شکل

m0  ،m1 ،m2  وm3  1:2و  1:1، 2:2به ترتیب: کشت خالص نعناع فلفلی، نسبت مخلوط 

 .درصد برطبق آزمون توکی می باشد 9حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 
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 های کاشت تاریخ و سیستمعملکرد تر نعناع فلفلی تحت تاثیر های مقایسه میانگین -3شکل

m0  ،m1 ،m2  وm3  1:2و  1:1، 2:2به ترتیب: کشت خالص نعناع فلفلی، نسبت مخلوط 

 .درصد برطبق آزمون توکی می باشد 9حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

 

نعناع فلفلی تحت  و عملکرد اسانس تعداد شاخه جانبی، وزن خشک برگتعداد برگ در بوته،  هاییانگینمقایسه م -2جدول

 کاشت  هایتاثیر تاریخ و سیستم

 تیمارهاي آزمایشی
تعداد برگ 

 در بوته

تعداد شاخه 

 جانبی

وزن خشک برگ 

(1-kg.ha) 

 عملکرد اسانس

(1-kg.ha) 

 تاریخ کاشت

 954/22a a44/91 a44/921 a28/29 مهر

 b50/989 b91/99 b89/918 a90/24 اسفند

 c42/129 c99/15 c04/191 b29/21 اردیبهشت

 سیستم هاي

 کاشت

0M a21/998 a82/19 a51/110 a28/11 

1M b99/928 b49/95 b59/950 b91/29 

2M bc20/109 c19/94 c90/990 b04/21 

3M c80/142 b84/12 bc14/958 c92/28 

 .درصد برطبق آزمون توکی می باشد 9نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال در هر ستون ه حروف غیرمشاب
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 شت اک هایتاثیر تاریخ و سیستمارتفاع بوته شنبلیله تحت های مقایسه میانگین -4شکل

m0  ،m1 ،m2  وm3  1:2و  1:1، 2:2به ترتیب: کشت خالص نعناع فلفلی، نسبت مخلوط 

 .درصد برطبق آزمون توکی می باشد 9نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال  حروف غیرمشابه

 

 زیست تودهعملکرد دانه و 

 نسـبت بـه تـاریخ    کاشت پـاییزه  شنبلیله درتاریخ

 داشـت بـاالتري   زیسـت تـوده  و  دیگر عملکرد دانـه  هاي

در تاریخ کاشت افزایش دما در مرحله زایشی . (9)جدول

کوتـاه شـدن دوره   روند گلدهی و  تسریع دربهاره باعث 

 درصدي 14و  19 افتو این امر سبب شده  پرشدن دانه

 زیسـت تـوده  درصـدي عملکـرد    91و  29دانه و  عملکرد

در ایـن   اردیبهشت شـد.  28اسفند و  28کاشت  در تاریخ

مخلـوط  ختلـف  م هايدر نسبتشنبلیله عملکرد  آزمایش

ي عملکـرد  اجـزا  باالتر بودن(. 9 )جدول کاهش نشان داد

کشت در )تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه( شنبلیله 

در کشت عملکرد باالترمنجر به مخلوط خالص نسبت به 

به عملکرد بـاالتر  ( 1828علیزاده و همکاران )خالص شد. 

   تک کشتی لوبیا در مخلوط لوبیا و ریحان اشاره داشتند.

 اسانس و عملکرد درصد

ــاع    ــانس نعن ــد اس ــترین درص ــی )بیش  09/1فلفل

درصــد( از بــرهمکنش تــاریخ  02/8درصــد( و شــنبلیله )

 )شـکل  حاصل شـد  2:2اسفند و نسبت کاشت  28کاشت 

ــاز آنجــائی کــه اســانس(. 9 و 9  تهــا جزئــی از متابولی

هـاي  هـا نیـز در هنگـام تـنش    و متابولیـت  ثانویه هسـتند 

 يرسـد کـه مواجهـه   یابند، به نظر میمحیطی افزایش می

نش گرمایی باعث افزایش درصد اسـانس در  گیاهان با ت

اسفند نسـبت بـه تـاریخ کاشـت پـاییزه       28تاریخ کاشت 

ملکرد اسانس تابع درصد اسانس عازآنجا که . شده است

ن افـزایش هـر یـک از اي    ،ملکرد اقتصادي گیاه استعو 

ملکرد اسانس گیاه می شود. تغییـردر  عدو سبب افزایش 

وده است و کشت ب ملکردع ملکرد اسانس مشابه تغییرع

ملکـرد بیشـتر داراي   ع علـت بـه   ص و کشت پـاییزه خال

بودنـد. در   بـراي هـر دو گیـاه    تـري الملکرد اسانس بـا ع

-بیان شد کـه در نسـبت   نیزسویا کشت مخلوط نعناع و 

دلیل کـاهش   ملکرد اسانس نعناع بهع هاي مختلتف کشت

اهـش  ک صکشـت خـال   املکرد بیوماس در مقایسـه ب ع

 (.1889وسیارلی )معافی و م یافت

 نسبت برابری زمین 

باالترین عملکرد نسبی شنبلیله در نسبت کاشـت   

(. 1( حاصل شد. )جدول 99/8/.( و کشت پاییزه )94) 2:2

اما در مـورد نعنـاع فلفلـی، بیشـترین عملکـرد نسـبی از       

-اردیبهشت بدست آمد. در بین سیستم 28تاریخ کاشت 

عملکـرد   2:2 هاي مخلوط، نعناع فلفلی در نسبت مخلـوط 

ها دارا بود )جدول نسبی باالتري نسبت به سایر سیستم

(. نسبت برابري زمین که حاصل مجموع عملکرد نسبی 1

ها است در تاریخ هاي کشـت اخـتالف معنـی داري    گونه

بیشـترین نسـبت   هـاي مخلـوط،   نداشتند. در بین سیستم

نشـان   بود که( 81/2)  2:2برابري زمین متعلق به نسبت 
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آن است که در کشت خالص براي تولید عملکردي  دهنده

درصد زمین بیشتر مورد نیاز  1معادل با کشت مخلوط، 

در کشـت مخلـوط    باشد. نسبت برابري زمـین بـاالتر  می

-متفـاوت در ردیـف   به علت حضور گیاهانتواند می 2:2

-هاي مجاور باشد زیرا در این حالت رقابت درون گونـه 

عملکـرد  افـزایش  باعـث   اي بین ردیف ها حـذف شـده و  

و این امر به نوبه خـود  شده  نعناع فلفلیو  شنبلیله نسبی

 2:2موجــب افــزایش نســبت برابــري زمــین در مخلــوط  

 نسـبت برابـري زمـین    .هـا شـد  نسبت به سـایر سیسـتم  

اسـتفاده   ينشان دهندهدر کشت مخلوط  واحداز  بیشتر

ه اسـتفاد ، (مواد غـذایی و  آب، نور)بهتر از منابع محیطی 

باشـد. بعـالوه، گیاهـانی کـه     می مناسب از زمان و فضا

شوند، در بیشـتر مـوارد ارتفـاع    براي مخلوط انتخاب می

شود تا سطح سبب مییکسانی ندارند، این تفاوت ارتفاع، 

از حالت مسطح خارج و به در کشت مخلوط تاج پوشش 

تاج پوشـش مـواج   د. احتمال دارد که صورت مواج درآي

ج پوشـش مسـطح تشعشـع خورشـیدي     در مقایسه با تا

در  (2554)تقــی زاده و کــوچکی  کنــدبیشــتري را جــذب 

. کنـد افـزایش پیـدا مـی   سطح دریافت کننـده نـور،    نتیجه

همچنین  عوامل دیگري از جمله تفـاوت در تیـر رشـدي    

توانـد در  دو گیاه )رونده و ایستاده( و اختالف ارتفاع می

از  ريبسـیا  سـودمندي کشـت مخلـوط مـوثر باشـد. در     

کشت  باالتر از واحد در زمین برابري نسبت نیز تحقیقات

 آن ، به همین عوامل نسبت داده شـده اسـت. از   مخلوط

ریحـان )علیـزاده و    و لوبیـا  مخلـوط  بـه  تـوان جمله مـی 

( و مخلـوط شـنبلیله و گشـنیز )بیگنـاه و     1828همکاران 

بـرداري  کـه در نتیجـه بهـره    کرد ( اشاره1821همکاران 

مین و منـابع محیطـی در جهـت رشـد گیاهـان      بهتر از ز

-مشاهده مـی  1همانطور که در جدول  حادث شده است.

شود تیمارهاي مورد بررسی تاثیر معنی داري بر نسبت 

 برابري زمین عملکرد اسانس نداشتند. 

 

بوته، تعداد دانه در تعداد غالف در  های تعداد شاخه جانبی، تعداد برگ در بوته، وزن خشک برگ،مقایسه میانگین -3جدول

 کاشت هایتحت تاثیر تاریخ و سیستم شنبلیلهعملکرد اسانس  ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیست توده، غالف

 درصد برطبق آزمون توکی می باشد 9حروف غیرمشابه نشان دهنده در هر ستون تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

 

 تیمارهاي آزمایشی

تعداد 

شاخه 

 جانبی

 تعداد

 برگ

وزن خشک 

 برگ

(1-kg.ha) 

تعداد 

 غالف

 در بوته

تعداد 

دانه در 

 غالف

وزن هزار 

 (g) دانه

 عملکرد

 دانه

(1-kg.ha) 

عملکرد 

زیست توده 

(1-kg.ha) 

 عملکرد

اسانس 

(1-kg.ha) 

 تاریخ کاشت

 29/92a 55/15a 19/49a 90/14a a88/29 a92/29 a2/2959 a95/1115 a15/9 مهر

 0/90b 05/91b 20/98b b84/19 b59/29 b48/0 b41/2849 b22/1859 a99/9 اسفند

 0/09b 99/18c 29/82c c09/94 c19/29 c09/4 c94/411 c09/2945 b91/1 اردیبهشت

هاي سیستم

 کاشت

0M 21/21b 01/91a 12/09a a49/91 b54/21 a99/22 a1/2911 a81/1122 a54/5 

1M 28/50b 01/05a 20/55b b42/15 c09/29 b94/28 c80/050 c12/1825 b98/9 

2M 28/54b 08/92a 29/98c c29/10 c51/29 b11/28 d15/099 c99/2594 c29/1 

3M 22/81b 40/95a 18/29ab b91/98 a91/29 b12/28 b29/2822 b94/1850 d28/1 
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  تشاتاریخ  و سیستم ک اثیردرصد اسانس نعناع فلفلی تحت ت هایمقایسه میانگین -5شکل

m0  ،m1 ،m2  وm3  1:2و 1:1، 2:2به ترتیب: کشت خالص، نسبت مخلوط  

 درصد برطبق آزمون توکی می باشد 9حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

 

و  تحت تاثیر تاریخ ابری زمیننسبت برعملکرد نسبی نعناع فلفلی، عملکرد نسبی شنبلیله و  هایمقایسه میانگین -4جدول

 شتاک هایسیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 m1 ،m2  وm3  1:2و  1:1، 2:2به ترتیب: نسبت مخلوط 

 .ی باشددرصد برطبق آزمون توکی م 9حروف غیرمشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

 

 تیمارهاي آزمایشی
عملکرد نسبی 

 نعناع فلفلی

 عملکرد نسبی

 شنبلیله

 LER  
 عملکرد

LER  عملکرد

 اسانس

 تاریخ کاشت

 8/94c a94/8 a51/8 a881/2 مهر

 b91/8 a99/8 a50/8 a59/8 اسفند

 a48/8 b14/8 a50/8 a881/2 اردیبهشت

هاي سیستم

 اشتک

1m a99/8 a99/8 a81/2 a81/2 

2m b90/8 b19/8 b51/8 a51/8 

3m b95/8 b10/8  b04/8 a59/8 



   63                                                                                       … کشت مخلوط نعناع فلفلی درارزیابی عملکرد، صفات کمی و کیفی 

 

bc
c-f

f ef

b

a

cd c-e
d-f d-f ef ef

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

M0 M1 M2 M3

  
   

   
 
  

    
 

              

10   

10     

10        

 
 کاشت هایهای درصد اسانس شنبلیله تحت تاثیر تاریخ و  سیستممقایسه میانگین -6شکل

 m0  ،m1 ،m2  وm3  1:2و 1:1، 2:2به ترتیب: کشت خالص، نسبت مخلوط  

 می باشددرصد برطبق آزمون توکی  9حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

 

 نتیجه گیری کلی

و  کمـی  به طورکلی نتـایج نشـان داد کـه عملکـرد    

در صـفات کیفـی هـر دو گیـاه در تـاریخ کاشـت پــاییزه       

انتظـاري  نسبت به دو تاریخ کاشت شرایط اقلیمی منطقه 

باالتر بود. در بـین سیسـتم هـاي کشـت، کشـت       و بهاره

 باالترین نسبت برابري زمین را دارا بود کـه  2:2مخلوط 

ایــن نسـبت در مقایســه بــا ســایر  نشـان دهنــده برتــري  

   .ها و کشت خالص این دو گیاه بودنسبت
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