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چکیده
بهمنظور ارزیابی کشت مخلوط نعناعفلفلی و باقال ،آزمایشی به صورت طرح بلوكهای کامل تصادفی با نه تیمار و
سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی  0350اجرا شد .تیمارها شامل کشت خالص دو گونه
نعناعفلفلی و باقال 0 ،ردیف نعناعفلفلی0 +ردیف باقال 0 ،ردیف نعناعفلفلی 0 +ردیف باقال 0 ،ردیف نعناعفلفلی 0 +ردیف
باقال 0 ،ردیف نعناعفلفلی 3 +ردیف باقال 3 ،ردیف نعناعفلفلی 0 +ردیف باقال 0 ،ردیف نعناعفلفلی 3 +ردیف باقال و 3
ردیف نعناعفلفلی 0 +ردیف باقال بودند .الگوهای مختلف کشت مخلوط بر اساس شاخصهای نسبت برابری زمین (،)LER
نسبت برابری زمین استاندارد ( ،)LERSنسبت معادل سطح زیر کشت و زمان ( ،)ATERنسبت معادل سطح برداشت
( ،)AHERکارایی استفاده از زمین ( ،)LUEمعادل عملکرد نعناع فلفلی ( ،)EYPضریب ازدحام نسبی ( ،)Kغالبیت (،)A
نسبت رقابت ( ،)CRافت واقعی عملکرد ( ،)AYLبرتری مالی ( ،)IAسودمندی کشت مخلوط ( ،)MAIشاخص بهرهوری
سیستم ( )SPIو مجموع ارزش نسبی ( )RVTارزیابی شدند .نتایج نشان داد که عملکرد دانه باقال در واحد سطح اشغالی
و مخلوط تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت قرار گرفت ،بهطوریکه بیشترین عملکرد دانه باقال در واحد سطح اشغالی به
تیمارهای  0:3و  0:3تعلق داشت .همچنین بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح مخلوط به کشت خالص باقال و بعد از آن
به تیمار  0:3مربوط بود .بیشترین مقادیر  LERمعمولی و استاندارد RVT ،MAI ،IA ،LUE ،AHER ،ATER ،و معادل
عملکرد نعناع فلفلی در تیمارهای  3:0 ،0:3و  0:3مشاهده شد که بیانگر سودمندی این تیمارها از لحاظ زراعی و اقتصادی
میباشد .مقادیر  CR ،Aو  AYLنعناع فلفلی بیشتر از باقال بود که نشاندهنده توانایی رقابتی بیشتر و غالبیت نعناع فلفلی
نسبت به باقال میباشد .در کل با توجه به بیشتر بودن شاخصهای زراعی و اقتصادی در الگوی کشت  ،0:3این الگوی
کشت برتر از سایر تیمارها بود.
واژههای کلیدی :شاخص بهرهوری سیستم ،ضریب ازدحام نسبی ،عملکرد دانه ،غالبیت ،کارایی استفاده از زمین
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Abstract
In order to evaluate of peppermint and faba bean intercropping, a field experiment was carried out as a
randomized complete blocks design (RCBD) with eight treatment and three replication at the faculty of
Agriculture, University of Maragheh during 2015 growing season. Treatments were included sole planting of
peppermint and faba bean, 1 row peppermint+ 1 row faba bean, 1 row peppermint+ 2 rows faba bean, 2 rows
peppermint+ 1 row faba bean, 2 rows peppermint+ 3 rows faba bean, 3 rows peppermint+ 2 rows faba bean,
1 row peppermint+ 3 rows bean and 3 rows peppermint+ 1 row bean. Intercropping different patterns were
calculated by means of land equivalent ratio (LER), standard land equivalent ratio (LERS), area time
equivalent ratio (ATER), area harvest equivalent ratio (AHER), land use efficiency (LUE), peppermint
equivalent yield (EYP), relative crowding coefficient (RCC or K), aggressivity (A), competitive ratio (CR),
actual yield loss (AYL), monetary advantage index (MAI), intercropping advantage (IA), system
productivity index (SPI) and relative value total (RVT). Results showed that seed yield of faba bean per
occupied unit area and per intercropped unit area were affected significantly by intercropping patterns. The
highest seed yield of faba bean per occupied unit was obtained in the 2:3 and 1:3 treatments. In addition, the
highest seed yield of faba bean per intercropped unit area observed in faba bean sole crop. The highest values
of LER, LERS, ATER, AHER, LUE, EYP, IA, MAI and SPI obtained in 2:3, 3:2 and 1:3 intercropping
patterns, indicating that the intercropping systems were the most profitable on basis of agronomical and
economical. Generally, the A, CR and AYL values in peppermint were higher than bean, indicating that
peppermint was more competitive and dominant than faba bean. Generalley, in basis of more agronomy and
economic indices in 2:3 cropping pattern, this cropping pattern was superier than other treatments.

Keywords: Aggressivity, Land Use Efficiency, Relative Crowding Coefficient, Seed Yield, System
Productivity Index
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مخلوط بهبود پیدا کردند .سینگ و همکاران ()0103

مقدمه
سیستمهای کشاورزی مرسوم گرچه با باال

نتیجه گرفتند تیمار دو ردیف شمعدانی ( Pelargonium

بردن راندمان تولید در واحد سطح توانستهاند تا حدی

 +)graveolens L.دو ردیف سیر ()Allium sativum L.

نیازهای جمعیت رو بهرشد را تأمین نمایند ،ولی این

منجر به تولید پیازچه سیر بیشتر ،بدون کاهش معنیدار

سیستمها به هزینه و انرژی فراوان نیاز دارند .از نظر

در عملکرد اسانس شمعدانی شد .این مقدار افزایش

بومشناختی ،تککشتی مشکالتی از قبیل استفاده بیش از

عملکرد باعث افزایش  95-91/9درصد کارآیی استفاده

حد از منابع انرژی ،آلودگی آب و خاك ،فرسایش شدید

از زمین و افزایش  05-10/3درصد درآمد خالص شد.

خاك و از بین رفتن سریع منابع طبیعی را بوجود آورده

بهادر و همکاران ( )0100با انجام کشت مخلوط سیر با

است (یلماز و همکاران  .)0109بنابراین ،بازنگری در

گیاهان اسفرزه ( ،)Plantago psyllium L.سیاهدانه

روشهای متداول کشاورزی ضروری است (نصیری

( ،)Nigella sativa L.زنیان (،)Carum copticum L.

محالتی و همکاران  .)0109کشت مخلوط به عنوان یکی

رازیانه ( ، )Foeniculum vulgare Mill.همیشه بهار

از مهمترین سیستمهای کشاورزی قابل اجرا میتواند به

( )Callendula officinalis L.و شوید ( Anethum

جهت افزایش تنوع و سود حاصله در واحد سطح و

 )graveolens L.نتیجه گرفتند گیاهانی مانند زنیان و

زمان از اهمیت ویژهای برخوردار باشد (ابراهیم و

رازیانه که دارای نیاز آبی باالیی بودند عملکرد سیر را

همکاران  .)0100از جمله مزایای کشت مخلوط میتوان

بشدت کاهش دادند ،اما بدلیل اینکه سهم عملکرد

به افزایش عملکرد (بارکر و دنت  0103و کائو و

باالتری در کشت مخلوط داشتند از شاخص ارزش

همکاران  ،)0109کاهش آفات ،بیماری و علفهای هرز

نسبی بیشتری برخوردار بودند .همچنین باالترین

(کائو و همکاران  0109و حمزهئی و همکاران  )0100و

مجموع ارزش نسبی ( 0)RVTدر کشت مخلوط سیر و

بهبود راندمان استفاده از منابع (بارگاز و همکاران

همیشه بهار بدست آمد .عالوه بر این ،بیشترین مقدار

 )0109اشاره کرد .نتایج تحقیقات مافی و موسیارلی

افزایش افت عملکرد واقعی ( 9)AYLبه کشت مخلوط

( )0113نشان داد که عملکرد نعناعفلفلی ( Mentha

سیر با اسفرزه با میزان  0/81مربوط بود .متقیان و

 )piperita L.در کشت مخلوط با سویا ( Glycine max

همکاران ( )0103در کشت مخلوط ریحان ( Ocimum

 91 )L.درصد افزایش یافت .ورما و همکاران ()0103

 )basilicum L.و کنجد ( )Sesamum indicum L.نتیجه

مشاهده کردند که عملکرد و اسانس نعناعفلفلی بصورت

گرفتند که ترکیبهای  91درصد ریحان 91 +درصد

قابل توجهی تحت تاثیر کشت مخلوط با شمعدانی

کنجد و  89درصد ریحان 09 +درصد کنجد از حداکثر

( )Pelargonium graveolens L.قرار گرفت ،به گونهای

عملکرد مخلوط (به ترتیب  0000/11و 0151/89

که بیشترین میزان عملکرد و کارآیی استفاده از منابع

کیلوگرم در هکتار) و کارایی استفاده از زمین (به ترتیب

در کشت مخلوط حاصل شد .همچنین شاخصهای

 0/33و  )0/05برخوردار بودند .مهدیاسین و همکاران

نسبت برابری زمین ( ،0)LERنسبت معادل سطح

( )0100با انجام کشت مخلوط گیاه وتیور ( Vetiveria

زیرکشت و زمان ( ،0)ATERکارآیی استفاده از زمین

 )zizanioides L. Nashبا گیاهان ریحان ( Ocimum

( 3)LUEو درصد اجزای تشکیل دهنده اسانس نعناع

 ،)basilicum L.نخود سیاه ( ،)Vigna mungo L.سیر

فلفلی و شمعدانی و بازارپسندی آن با انجام کشت

( ،)Allium sativum L.شمعدانی ( Pelargonium

1 - Land Equivalent Ratio
2 - Area Time Equivalent Ratio
3 - Land Use Efficiency

4 - Relative value total
5 - Actual Yield Loss
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 ،)graveolens L.نعناع ( )Menthol mintو ذرت ( Zea

هکتار است که حاصل آن 31 ،تا  91کیلوگرم اسانس و

 )maysنتیجه گرفتند کشت مخلوط گیاه وتیور به همراه

 3تن در هکتار محصول خشک میباشد .بیش از 55

ریحان اگر چه در شرایط بارانی و فصول سرد باعث

درصد غدههای تولیدکننده اسانس در برگها و

کاهش عملکرد اسانس آن تا  09/8درصد شد ولی

سرشاخههای گلدار این گیاه وجود داشته و شامل  0تا

شاخصهایی نظیر نسبت برابری زمین ( ،)0/90کارآیی
استفاده از زمین ( 031درصد) و درآمد خالص ()0/39
آن نسبت به سایر الگوهای کشت برتر بود .رآو و
همکاران ( )0110در کشت مخلوط نعناع صحرایی
(L.

arvensis

)Menta

و

شمعدانی

عطری

( )Pelargonium graveolens L.نتیجه گرفتند بین
الگوهای کشت مختلف از لحاظ بیوماس ،عملکرد و

 0درصد اسانس ،تانن ،فالونوئید ،کولین و یک ماده تلخ
است .اسانس نعناع فلفلی دارای ترکیبهای منتول ( 01تا
 91درصد) ،منتوفوران ،منتون ،پیپریتون ،پولگون و
سینئول است .نعناع فلفلی دارای خواصی مانند ضد
اسپاسم ،پیشگیری کننده از استفراغ ،ضد نفخ ،خنک
کننده و آنتی باکتریال است (مارکوم و هانسون .)0119

کیفیت اسانس شمعدانی و کیفیت اسانس نعناع صحرایی

با توجه به رویکرد روزافزون به استفاده از گیاهان

تفاوت معنیداری وجود نداشت ولی بیوماس و عملکرد

دارویی و نقش این گیاهان در چرخه اقتصادی و از

اسانس نعناع صحرایی بهترتیب  93/0و  95/0درصد در

طرف دیگر لزوم استفاده از نظامهای کشاورزی پایدار

کشت مخلوط با شمعدانی کاهش یافت.

و ارتقای کمی و کیفی عملکرد گیاهان دارویی و زراعی،

میزان تولید حبوبات در سال زراعی 0350-53
حدود  909هزار تن میباشد .استان آذربایجان شرقی

پژوهشی با هدف ارزیابی کشت مخلوط نعناعفلفلی با
باقال در شرایط آب و هوایی مراغه اجرا شد.

با  1/15درصد تولید رتبه چهارم کشور را به خود
اختصاص داد .سطح زیر کشت باقال ()Vicia faba L.

مواد و روشها

به عنوان یکی از حبوبات در ایران  01هزار هکتار بوده

این پژوهش در طی سال زراعی  0350در مزرعه

که  00هزار تن محصول میدهد (آمارنامه کشاورزی

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه با طول

 .)0353باقال بهعنوان گیاه اصالح کننده خاك در نظر

جغرافیایی  09درجه و  09دقیقه شرقی و عرض 38

گرفته میشود .بطوری که با کشت آن  91الی 011

درجه و  03دقیقه شمالی با ارتفاع  0019متر از سطح

کیلوگرم در هکتار نیتروژن به خاك اضافه خواهد شد

دریا بهصورت طرح بلوكهای کامل تصادفی با نه تیمار

(جنسن و همکاران .)0101

و سه تکرار اجرا شد .قبل از اجرای آزمایش یک نمونه

نعناع فلفلی ( )Mentha Piperita L.یکی از
پرمصرفترین گیاهان دارویی است که مقدار مصرف
ساالنهی اسانس آن در جهان به حدود  8111تن می
رسد .نعناع فلفلی یک گیاه دورگ (هیبرید) است که بطور
خود به خودی در طبیعت بوجود آمده و والدین آن را

خاك (جدول )0تهیه و نسبت به اندازهگیری عناصر
غذایی ماکرو و میکرو اقدام شد .براساس تجزیه خاك،
توصیه کودی شامل  011کیلوگرم در هکتار
سوپرفسفات تریپل 91 ،کیلوگرم در هکتار اوره بود.
کود سوپرفسفات تریپل در پاییز همزمان با شخم عمیق
به زمین داده شد و کود اوره هم در دو نوبت زمان

 Mentha aquaticو  Mentha spicataذکر کردهاند .طعم

کشت به عنوان استارتر و بعد از برداشت چین اول

تند برگهای آن سبب معروفیت این گیاه به نام

نعناعفلفلی به صورت سرك مصرف شد .تیمارها شامل

نعناعفلفلی شده است .عملکرد تر آن  00تا  01تن در

کشت خالص نعناع فلفلی و باقال 0 ،ردیف باقال0 +ردیف
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نعناع فلفلی 0 ،ردیف باقال 0 +ردیف نعناع فلفلی 0 ،ردیف

گردید .برای تعیین وزن خشک نعناع فلفلی براساس نوع

باقال 0 +ردیف نعناع فلفلی 0 ،ردیف باقال 3 +ردیف

تیمار ،برداشت از خطوط وسط انجام شد .بهعنوان مثال

نعناع فلفلی 3 ،ردیف باقال 0 +ردیف نعناع فلفلی 0 ،ردیف

در تیمار  3ردیف نعناع فلفلی و  0ردیف باقال 3 ،خط

باقال 3 +ردیف نعناعفلفلی و  3ردیف باقال 0 +ردیف

نعناع و  0خط باقال به طول  0متر برداشت شدند .بعد از

نعناعفلفلی بودند .در کشتهای خالص نعناع فلفلی و

تعیین وزن تر بوتههای برداشت شده آنها را در محیط

باقال عرض هر کرت  0/0متر و طول آن  0متر لحاظ شد

سایه تا ثابت شدن وزن نگهداری و سپس وزن خشک

و در هر کرت  3خط با فواصل ردیفی  01سانتیمتری

اندازهگیری شد .برای محاسبه عملکرد گیاهان در واحد

کشت شد .در کشت مخلوط  0:0هر کرت شامل  9خط

سطح اشغالی ،وزن دانه باقال و بیوماس خشک نعناع

کشت و طول و عرض آن به ترتیب  0و  0متر بود .در

فلفلی را براساس نوع تیمار بر سطحی از زمین که آن

کشت مخلوط  0( 0:0ردیف نعناع فلفلی و  0ردیف باقال)

گیاهان اشغال کرده بودند ،تقسیم و برای محاسبه

و  0( 0:0ردیف نعناع فلفلی و  0ردیف باقال) هر کرت

عملکرد در واحد سطح مخلوط بر سطحی از زمین که

شامل  1خط کشت با طول و عرض  0و  3/0متر ،در

توسط هر دو گونه اشغال شده بود ،تقسیم گردید

کشت مخلوط نواری  3( 3:0ردیف نعناع فلفلی و 0

(امیرمردفر و همکاران  .)0109همچنین به منظور

ردیف باقال) و  0( 0:3ردیف نعناع فلفلی و  3ردیف باقال)

ارزیابی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص ،از

هر کرت شامل  00خط کشت با طول و عرض  0و 0/1

شاخصهای نسبت برابری زمین ( ،)LERنسبت برابری

متر ،در کشت مخلوط نواری  0( 0:3ردیف نعناع فلفلی

زمین استاندارد ( ،0)LERsعملکرد معادل نعناع فلفلی در

و  3ردیف باقال) و  3( 3:0ردیف نعناع فلفلی و  0ردیف

کشت مخلوط ( ،0)EYPنسبت معادل سطح زیر کشت و

باقال) هر کرت شامل  01خط کشت با طول  0و عرض 0

زمان ( ،)ATERنسبت معادل سطح برداشت (،3)AHER

متر بود .به منظور آمادهسازی زمین جهت کاشت ،در

کارایی استفاده از زمین ( ، )LUEنسبت رقابت (،0)CR

اوایل پاییز  0350شخم نیمهعمیق توسط گاوآهن

ضریب تراکم نسبی ( ،9)Kغالبیت ( ،9)Aکاهش واقعی

برگرداندار انجام شد و در بهار پس از انجام شخم

عملکرد ( ، )AYLشاخص بهرهوری سیستم (،8)SPI

سطحی ،جهت نرم کردن خاك از دو نوبت دیسک عمود

سودمندی کشت مخلوط ( ،1)IAشاخص برتری مالی

بر هم استفاده شد .کاشت به صورت جوی و پشتهای و

کشت مخلوط ( 5)MAIو مجموع ارزش نسبی ()RVT

با فواصل  01سانتی متر در  9اردیبهشتماه  0359به

استفاده شد.

صورت همزمان انجام شد .قبل از کشت ،بذور باقال رقم

مزیت نسبی کشت مخلوط در مقایسه با کشت

محلی با باکتری  Rhizobium Leguminosarumتلقیح

خالص برای هر نسبت کاشت با استفاده از نسبت

گردید .همچنین کشت نعناع فلفلی از طریق ریزوم

برابری زمین ( )LERمحاسبه میشود .نسبت برابری

صورت گرفت .تراکم مطلوب برای نعناع فلفلی و باقال

زمین بر اساس سطح زیر کشت محاسبه میگردد و

بهترتیب  00و 01بوته در متر مربع در نظر گرفته شد.

بوسیله آن مشخص میشود که برای بدست آوردن

بالفاصله بعد از کشت آبیاری انجام شد .وجین دستی

1

علفهای هرز در طول دوره رشد در دو نوبت صورت
پذیرفت .برداشت نعناع فلفلی در دو چین انجام شد ،چین
اول در  9مرداد و چین دوم در  9مهرماه صورت گرفت.
در هر دو چین ،نعناعفلفلی در  91درصد گلدهی برداشت

- Land Equivalent Ratio Standard
2 - Peppermint Equivalent Yield
3 - Area Harvest Equivalent Ratio
4 - Competition Ratio
5 - Relative Crowding Coefficient
6 - Aggressivity
7 - System Productivity Index
8 - Intercropping advantage
9 - Monetary advantage intercropping

امانی ماچیانی  ،جوانمرد و ...

05

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  72شماره  /3پاییز 6331

محصول حاصل از یک هکتار کشت مخلوط ،چه مقدار

در این رابطه  tvطول دوره رشد باقال tp ،طول دوره

از زمین به صورت خالص مورد نیاز است تا همان

رشد نعناع فلفلی و  tطول دوره رشد در کشت مخلوط

مقدار محصول برداشت شود (ژانگ و همکاران .)0100

میباشد.

]رابطه [0

)LER= (Yvp/Yvv) + Ypv/Ypp

در این رابطه  Yvpو  Ypvبترتیب عملکرد باقال و
نعناع فلفلی در کشت مخلوط و  Yvvو  Yppبترتیب
عملکرد باقال و نعناع فلفلی در کشت خالص میباشد.
بهمنظور تعیین سسیتمهای مخلوطی که ضمن
برخورداری از کارآیی بیولوژیک باال ،نسبت عملکرد
مورد نیاز مربوطه را نیز در برگیرد ،از نسبت برابری
زمین استاندارد استفاده میشود .در تعیین نسبت
برابری زمین استاندارد برای تیمارهای مختلف ،کشت
خالصی به کار میرود که حداکثر عملکرد را در بردارد.

نسبت معادل سطح برداشت ( )AHERشاخصی
است برای نشان دادن کارآیی یا بازده مصرف منابع
محیطی که به صورت زیر محاسبه شد:
]رابطه [0

=AHER
)(Yvp/Yvv×ni)+(Ypv/Ypp×ni

 :niبیانگر این است که در طول دوره کشت مخلوط چند
بار میتوان گیاه را بصورت خالص کاشت یا برداشت
نمود.
کارآیی استفاده از زمین ( ،)LUEتوسط دو شاخص
 LERو  ATERاز طریق رابطه زیر محاسبه شد .بهدلیل

نسبت برابری زمین استاندارد ( )LERsاز طریق رابطه

این که  LERبیش از اندازه واقعی و  ATERکمتر از

زیر محاسبه گردید:

عدد حقیقی سودمندی کشت مخلوط را نشان میدهد،

]رابطه [0

در این  Yvv Max.و

)LERs= (Yvp/Yvv Max.
)+(Ypv/Ypp Max.
 Ypp Max.بترتیب حداکثر عملکرد

باقال و نعناع فلفلی در کشت خالص میباشد.

بهتر است میانگین این دو شاخص برای ارزیابی کشت
مخلوط استفاده گردد (سینگ و همکاران .)0103
]رابطه [9

]LUE (%)=[(LER+ATER)/ 2
×100

یکی از معایب نسبت برابری زمین این است که عامل

همچنین عملکرد گیاه باقال به عنوان همراه در کشت

زمان در نظر گرفته نمیشود .در کشت مخلوط گاهی

مخلوط به معادل عملکرد نعناع فلفلی (گیاه اصلی) تبدیل

اتفاق میافتد که دوره رویش گیاهان بیش از کشت

و عملکرد معادل نعناع فلفلی در الگوهای مختلف کشت

خالص است و یا به عبارتی دیگر زراعت مخلوط زمین

مخلوط از طریق روابط زیر محاسبه شد (آگیگنهو و

را بیشتر از کشت خالص یک گیاه اشغال میکنند .با

همکاران .)0119

توجه به این امر و در نظر گرفتن عامل زمان ،شاخص
نسبت معادل کشت و زمان ( )ATERتوسط عدهای از
محققین پیشنهاد شده است (ویلی  .)0585نسبت معادل
کشت و زمان در حقیقت بیانگر کارایی تبدیل انرژی
نورانی به شیمیایی بر حسب واحد زمان و سطح زیر
کشت میباشد که از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:
]رابطه [3

=ATER
(Yvp/Ypp×tv)+(Ypv/Yvv×tp)/ t

]رابطه [9

EYV = YV × PV/PP
EYp = YP + EYV

 EYVعملکرد معادل باقال (گرم در متر مربع)YV ،

عملکرد باقال (گرم در متر مربع) PV ،قیمت باقال (1111
تومان به ازای هر کیلوگرم) PP ،قیمت نعناعفلفلی (9111
تومان به ازای هر کیلوگرم) YP ،عملکرد نعناعفلفلی (گرم
در متر مربع) و  EYpعملکرد معادل نعناعفلفلی در
نسبتهای مختلف کشت مخلوط میباشد.

سودمندی کشت مخلوط باقال ( )Vicia faba L.و نعناع فلفلی (… )Mentha piperita L.
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نسبت رقابت ،شاخص مهمی برای دانستن توانایی

اشاره به شدت رقابت بین دو گونه در تیمارهای مختلف

رقابت یک محصول با محصول دیگر است (ویلی و رائو

میتوان نسبت به سودمندی کشت مخلوط قضاوت کرد

 .)0511با بررسی مفهومی به نام نسبت رقابت اگر چه

(یلماز و همکاران .)0109

میزان اضافه محصول نشان داده نمیشود ،ولی با
)CRV = (LERV/LERP) × (ZPV/ZVP
]رابطه [8
)CRP = (LERP/LERV) × (ZVP/ZPV

در این رابطه  ZPVو ZPVبه ترتیب نسبت نعناع فلفلی و

ضریب تراکم نسبی ( ،)RCCمیزان رقابت بین گیاهانی

باقال کاشته شده در الگوهای مختلف کشت مخلوط

را نشان میدهد که با استفاده از روش جایگزینی به

میباشد.

صورت مخلوط کشت شدهاند.
K = kV×KP
]رابطه [1

]KV = (YVP×ZPV)/[(YVV – YVP) ZVP
]KP = (YPV×ZVP)/ [(YPP - YPV) ZPV

ضریب غالبیت ،میزان غالبیت گیاهان را نسبت به همدیگر در کشت مخلوط نشان میدهد (هاگارد نیلسن و همکاران
.)0115
)AV= (YVP/YVV×ZVP) – (YPV/YPP×ZPV
]رابطه [5

)AP= (YPV/YPP×ZPV) – (YVP/YVV×ZVP

در این رابطه  AVو  APبه ترتیب ضریب غالبیت برای

جهت بدست آوردن کاهش واقعی عملکرد ( )AYLاز

باقال و نعناع فلفلی در الگوهای مختلف کشت مخلوط

رابطه زیر استفاده شد ( ژانگ و همکاران.)0100 ،

میباشد.
AYL = AYLV + AYLP
]رابطه [01

AYLV = ((YVP/ZVP)/(YVV/ZVV) -1
AYLP = ((YPV/ZPV)/(YPP/ZPP) -1

در این روابط  AYLV ،AYLو  AYLPبه ترتیب کاهش

مخلوط میباشد .برای تعیین شاخص بهره وری سیستم

واقعی عملکرد کل ،کاهش واقعی عملکرد باقال و کاهش

کشت مخلوط ( )SPIاز رابطه زیر استفاده شد (ژانگ و

واقعی عملکرد نعناع فلفلی در الگوهای مختلف کشت

همکاران.)0100 ،

]رابطه [00

SPI = (YPP/YVV)YVP + YPV
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جهت تعیین سودمندی اقتصادی از شاخصهای سودمندی کشت مخلوط ( ،)IAسودمندی مالی ( )MAIو مجموع ارزش
نسبی ( )RVTاستفاده شد (الیتورگایدیس و همکاران.)0100 ،
]رابطه [00

IA = IAV+ IAP
IAV = AYLV× PV
IAP = AYLP× PP

]رابطه [03

)MAI = (YVI×PV + YPI×PP)× (LER-1/LER

]رابطه [00

RVT= (Ypv× Pp+ Yvp× Pv)/YppPp
YppPp> Yvv Pv

در نهایت بعد از اطمینان از نرمال بودن دادهها ،تجزیه

پذیرفت .مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن

واریانس توسط نرمافزار آماری  MSTAT-Cصورت

در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

جدول  -1نتیجه آزمون خاک قبل از اجرای آزمایش
کالس

سیلت

بافت

()%

خاك
رسی
سیلتی

شن

رس

اسیدیته

91

01

نیتروژن

فسفر قابل

پتاسیم قابل

کربن

()%

جذب

جذب

آلی

-1

01

1/00

-1

( )mg.kg

( )mg.kg

()%

9/89

300

1/10

1/110

منگنز
-1

( )mg.kg

8/89

آهن
-1

( )mg.kg

8/09

روی
-1

( )mg.kg

0/01

نتایج و بحث

واحد سطح مخلوط به کشت خالص باقال و بعد از آن به

عملکرد دانه باقال در واحد سطح اشغالی و مخلوط

تیمار  0:3مربوط بود .کمترین میزان عملکرد دانه در

عملکرد دانه باقال در واحد سطح اشغالی و مخلوط

واحد سطح مخلوط هم بهترتیب در تیمارهای  3:0و 0:0

تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت قرار گرفت (جدول .)0

مشاهده شد .بهنظر میرسد که افزایش عملکرد باقال در

کشت مخلوط نواری باقال به همراه نعناع فلفلی سبب

کشت مخلوط را میتوان به افزایش تعداد و وزن خشک

افزایش معنیدار عملکرد دانه باقال در واحد سطح

گره آن نسبت به کشت خالص و تثبیت بیشتر نیتروژن

اشغالی نسبت به کشت خالص گردید (جدول .)3

در نتیجه اثر مساعدتی نعناع فلفلی نسبت داد (بانیک و

بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح اشغالی به

همکاران  .)0119چاپاگین و رایزمن ( )0100مشاهده

تیمارهای  0:3و  0:3تعلق داشت و تیمار  3:0در رتبه

کردند تعداد گره نخود فرنگی در کشت مخلوط با جو

دوم واقع شد .بقیه تیمارهای مخلوط به همراه کشت

 08-09درصد بیشتر و در نتیجه میزان تثبیت نیتروژن

خالص در یک سطح قرار گرفتند .میزان افزایش عملکرد

 5-08درصد باالتر از کشت خالص آن بود .استفاده از

در واحد سطح اشغالی در تیمارهای  3:0 ،0:3و  0:3به

منابع نیتروژن در کشت مخلوط نخود فرنگی با جو -30

ترتیب  30/80 ،01/00 ،00/39درصد بیشتر از کشت

 08درصد بیشتر از کشت خالص گزارش شد (هاگارد

خالص باقال بود (جدول  .)3بیشترین عملکرد دانه در

نیلسن و همکاران  .)0115در الگوهای کشت مخلوط ،هر

سودمندی کشت مخلوط باقال ( )Vicia faba L.و نعناع فلفلی (… )Mentha piperita L.
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چه قدر شباهت گیاهان موجود از نظر اکولوژیکی،

همکاران ( )0119در کشت مخلوط جو و باقال مشاهده

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کمتر باشد ،میزان

کردند که با افزایش حضور باقال از  00/9تا 90/9

استفاده از منابع محیطی مانند نور به حداکثر رسیده و

درصد ،عملکرد باقال افزایش یافت که دلیل این امر را به

کارایی مصرف نور افزایش مییابد ،بهطوری که تسهیم

اصل تولید رقابتی و استفاده حداکثری از منابع محیطی

مواد فتوسنتزی به غالفها بیشتر و در نتیجه عملکرد

نسبت دادند.

افزایش مییابد (گائو و همکاران  .)0101آگگنهو و

جدول -2نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد باقال تحت تاثیر کشت مخلوط با نعناع فلفلی
منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات
عملکرد دانه در سطح اشغالی

بلوك

0

058/093 ns
**

عملکرد دانه در سطح مخلوط
80/033 ns
**

تیمار

8

3011/101

5309/901

اشتباه آزمایشی

00

085/011

10/190

9/31

8/90

ضریب تغییرات (درصد)

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  9و 0درصد می باشد.

جدول  -3نتایج مقایسه میانگین عملکرد دانه باقال در واحد سطح اشغالی و مخلوط
عملکرد دانه در سطح اشغالی

عملکرد دانه در سطح مخلوط

(گرم در متر مربع)

(گرم در متر مربع)

کشت خالص باقال

015/1 c

015/1 a

باقال  0:0نعناع

013/1 c

50/18 d

باقال  0:0نعناع

053/8 c

005/0 c

باقال  0:0نعناع

015/0 c

93/03 e

باقال  0:3نعناع

091/3 a

090 b

باقال  3:0نعناع

000/1 b

53/15 d

باقال  0:3نعناع

091 a

018/9 a

باقال  3:0نعناع

085/9 c

00/51 f

تیمار

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  9درصد است.

عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی در واحد سطح

نشان داد که بیشترین عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی

اشغالی و مخلوط

در واحد سطح اشغالی ( 905گرم بر متر مربع) به تیمار

اثر تیمارهای آزمایشی و تعداد چین بر عملکرد

 0:3بدون تفاوت معنیدار با تیمارهای  3:0و  0:3تعلق

ماده خشک نعناع فلفلی در واحد سطح اشغالی و مخلوط

داشت و تیمارهای کشت خالص 0:0 ،0:0 ،0:0 ،و  3:0در

معنیدار بود (جدول  .)0نتایج حاصل از مقایسه میانگین

رتبه بعدی واقع شدند .با مقایسه دو چین مشاهده شد
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که چین اول  05/81درصد عملکرد ماده خشک در واحد

موجب آن گیاهان در این الگوی کشت برای نیچهای

سطح اشغالی بیشتری نسبت به چین دوم تولید کرد

یکسانی رقابت نکرده که به موجب آن عملکرد افزایش

(شکل  .)0جهانسوز و همکاران ( )0118بهبود عملکرد

مییابد .التاتی و همکاران ( ،)0109افزایش بیوماس

در سیستمهای کشت مخلوط نسبت به کشت خالص را

ریشه و اندام هوایی ذرت در کشت مخلوط را به اثر

به توانایی بهتر گیاهان در جذب نور و استفاده

مساعدتی و مکملی باقال نسبت دادند .رضوانی مقدم و

حداکثری از منابع زیستمحیطی نسبت دادند .نصیری

مرادی ( )0103در کشت مخلوط شنبلیله و زیره سبز

محالتی و همکاران ( )0109دلیل برتری عملکرد در

مشاهده کردند که استفاده از شنبلیله در کشت مخلوط

کشت مخلوط را کارآیی مصرف نور باالتر و انتقال

از طریق فراهمی نیتروژن سبب بهبود عملکرد و اجزای

نیتروژن تثبیت شده از لگوم ذکر کردند .این محققان

عملکرد گیاه زیره سبز گردید .اله دادی و همکاران

مشاهده کردند در تیمارهای  0ردیف لوبیا 0 +ردیف

( )0103در کشت مخلوط سویا و گل همیشه بهار

ذرت و  3ردیف لوبیا 3 +ردیف ذرت ،بهبود عملکرد

مشاهده کردند که میزان عملکرد ماده خشک گل همیشه

بیشتر از سایر الگوهای کشت بود .در تحقیق حاضر

بهار در کشت مخلوط نواری این دو گیاه بیشتر از کشت

باالتر بودن عملکرد ماده خشک در کشت مخلوط نسبت

خالص همیشه بهار بود .بیشترین میزان عملکرد خشک

به کشت خالص نعناع فلفلی نشان از برتری کشت

در واحد سطح مخلوط نعناع فلفلی به کشت خالص و

مخلوط نسبت به کشت خالص است ،بهطوریکه با

نسبت  3:0بدون تفاوت معنیدار با الگوهای  0:3 ،0:0و

افزایش ردیفهای باقال و نعناعفلفلی ،عملکرد ماده

 3:0تعلق داشت .کمترین عملکرد خشک در واحد سطح

خشک در واحد سطح اشغالی نعناع فلفلی افزایش یافت.

مخلوط هم به تیمارهای  0:0 ،0:0و  0:3مربوط بود .با

دلیل این امر را میتوان به اصل تولید رقابتی و

مقایسه دو چین مشاهده شد که چین اول نسبت به چین

مساعدتی نسبت داد .اثرات مکملی باقال از طریق تثبیت

دوم برتر بود و  00/50درصد عملکرد خشک بیشتری

نیتروژن و در دسترس قرار دادن آن برای نعناع فلفلی

تولید نمود (شکل  .)0ورما و همکاران ( )0103نتیجه

(شن و چو  )0110نمایان میشود که به موجب آن

گرفتند که عملکرد خشک نعناع فلفلی در کشت مخلوط با

میزان فتوسنتز و عملکرد ماده خشک نعناع افزایش

شمعدانی  00/0درصد نسبت به کشت خالص آن کاهش

مییابد (نصیری محالتی و همکاران  .)0109کوچکی و

پیدا کرد .همچنین رائو ( )0110مشاهده کرد عملکرد

همکاران ( )0100بیان کردند در الگوی کشت مخلوط دو

شمعدانی ( )Pelargonium graveolens L.و نعناع

ردیف لوبیا +دو ردیف گاوزبان اروپایی رقابت

صحرایی ( )Mentha arvensis L.در کشت مخلوط

برونگونه ای کمتر از سایر الگوهای کشت بوده که به

تفاوت چندانی با کشت خالص نداشت.

سودمندی کشت مخلوط باقال ( )Vicia faba L.و نعناع فلفلی (… )Mentha piperita L.

00

جدول -4نتایج تجزیه واریانس صفات مربوط به نعناع فلفلی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

عملکرد ماده خشک در واحد
سطح اشغالی

عملکرد ماده خشک در واحد
سطح مخلوط

بلوك
تیمار
اشتباه اصلی

0
8
00

09391/5 ns
**19190/6
03139/0

03091/1 ns
**38110/91
0300/005

چین
تکرار× چین

0
0

تیمار× چین
اشتباه فرعی

8
00

ضریب تغییرات (درصد)

**039101/11
01901/15 ns

*01551/511
01051/3 ns

01359/9 ns
00910/93

3101/9 ns
0509/80

01/01

30/03

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  9و 0درصد می باشد.

جدول -5نتایج مقایسه میانگین (میانگین دو چین) نسبتهای مختلف از لحاظ عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی
عملکرد ماده خشک در واحد سطح اشغالی

عملکرد ماده خشک در سطح مخلوط

(گرم در متر مربع)

(گرم در متر مربع)

کشت خالص باقال

301/3 c

301/3 a

باقال  0:0نعناع

308/3 c

093/9 bcd

باقال  0:0نعناع

305/5 c

015/5 d

باقال  0:0نعناع

380/9 bc

001/0 abc

باقال  0:3نعناع

905 a

090/9 abc

باقال  3:0نعناع

919/9 abc

313/5 a

باقال  0:3نعناع

905 ab

038/3 cd

باقال  3:0نعناع

391/3 bc

091/8 ab

تیمار

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  9درصد است.

شکل  -1مقایسه میانیگن عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی در

شکل  -2مقایسه میانیگن عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی

واحد سطح اشغالی در دو چین

در واحد سطح مخلوط در دو چین
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معمولی و استاندارد در تیمارهای  3:0 ،0:3و 0:3

شاخص های ارزیابی کشت مخلوط
نسبت برابری زمین ( :)LERنسبت برابری

مشاهده شد .براساس مقادیر  LERاستاندارد01-30 ،

زمین در تمامی الگوهای مختلف کشت به جزء تیمار 0:0

درصد سطح زیرکشت بیشتری در کشت خالص نیاز

بیشتر از یک بود که نشان دهنده برتری کشت مخلوط

است تا عملکردی مشابه کشت مخلوط حاصل شود.

باقال با نعناع فلفلی نسبت به کشت خالص میباشد.

استفاده کارآمد از منابع محیطی ،تبادل مواد غذایی،

نسبت برابری جزیی زمین برای نعناع فلفلی در الگوهای

افزایش توانایی رقابتی در کنترل علفهای هرز ،تثبیت

 0:0و  0:3و برای باقال در نسبتهای  3:0 ،0:0 ،0:0و

نیتروژن ،وجود اختالف در سیستم ریشهای اجزای

 3:0کمتر از  1/9بود که نشان دهنده عدم برتری این

مخلوط و جذب بیشتر تشعشع دلیل افزایش  LERدر

الگوهای کشت براساس کارایی استفاده از زمین

کشت مخلوط میباشد (بانیک و همکاران0119 ،؛).

میباشد (یلماز و همکاران  .)0109با افزایش خطوط

کوچکی و همکاران ( )0100در کشت مخلوط گاوزبان

کشت باقال بر میزان نسبت برابری جزیی آن افزوده

اروپایی و لوبیا مشاهده کردند که کشت مخلوط لوبیا با

شده است .بهطوری که نسبت برابری جزیی باقال در

گاوزبان باعث افزایش نسبت برابری زمین شد ،به

الگوهای  0:3 ،0:3و  0:0بیشتر از نسبت برابری جزیی

طوری که باالترین مقدار آن ( )0/99در تیمار 0:0

نعناع فلفلی بوده است .بنابراین در این الگوهای کشت

مشاهده شد .محققان دیگری در در کشت مخلوط سویا

باقال از کشت مخلوط با نعناع فلفلی اثر مثبت بیشتری

با همیشه بهار (الهدادی و همکاران  )0103و کشت

پذیرفته است .مونتی و همکاران ( )0109نتیجه گرفتند

مخلوط نخود با سیاهدانه (رضایی چیانه و قلینژاد

که افزایش  LERجزیی به بیشتر از  1/9به درجه مکملی

 )0109میزان نسبت برابری زمین را باالتر از یک

اجزای مخلوط بستگی دارد .بیشترین مقادیر LER

گزارش کردهاند.

جدول -6میزان  LERمعمولی و استاندارد در نسبت های مختلف کشت مخلوط
تیمار

 LERاستاندارد

 LERمعمولی
نعناع فلفلی

باقال

کل

نعناع فلفلی

باقال

کل

باقال  0:0نعناع

1/90

1/01

1/55

1/39

1/00

1/85

باقال  0:0نعناع

1/30

1/91

0/10

1/03

1/90

1/19

باقال  0:0نعناع

1/88

1/33

0/01

1/93

1/31

1/10

باقال  0:3نعناع

1/81

1/10

0/93

1/90

1/88

0/30

باقال  3:0نعناع

1/50

1/08

0/00

1/99

1/03

0/11

باقال  0:3نعناع

1/00

1/51

0/00

1/05

1/51

0/01

باقال  3:0نعناع

1/13

1/03

0/18

1/98

1/00

1/85

نسبت معادل سطح زیر کشت و زمان (،)ATER

بیشترین مقدار  AHERبه تیمارهای  0:3و  0:3تعلق

نسبت معادل سطح برداشت ( )AHERو کارایی

داشت .نسبت معادل سطح برداشت بیانگر کارایی یا

استفاده از زمین ()LUE

بازده مصرف منابع محیطی در کشت مخلوط میباشد.

با توجه به جدول  8مقدار  ATERفقط در

باالتر بودن شاخص  ATERو  AHERدر کشت مخلوط

تیمارهای  0:3و  3:0باالتر از یک بدست آمد .همچنین

میتواند به دلیل افزایش کارایی مصرف نور و جذب

سودمندی کشت مخلوط باقال ( )Vicia faba L.و نعناع فلفلی (… )Mentha piperita L.

02

بیشتر تشعشع فعال فتوسنتزی ،کاهش رشد علفهای

را باالتر بودن میزان  LERو  ATERدر این تیمار

هرز و کاهش رقابت بین دو گونه اشاره کرد (ورما و

نسبت به الگوهای مختلف کشت مخلوط بیان نمودند.

همکاران 0103 ،و سینگ و همکاران  .)0103سینگ و

براساس شاخص معادل عملکرد ،بیشترین

همکاران ( )0103در کشت مخلوط شمعدانی و سیر

مقادیر معادل عملکرد نعناع فلفلی در تیمارهای 3:0 ،0:3

گزارش کردند که میزان  ATERدر کلیه الگوهای کشت

و  0:3مشاهده شد .به طور کلی مشاهده میشود با

مخلوط بزرگتر از یک بدست آمد .روند  LUEشبیه

افزایش خطوط نعناع فلفلی و باقال در کشت مخلوط،

 ATERو  LERبود .بهطوریکه باالترین میزان LUE

معادل عملکرد نعناع فلفلی نیز افزایش پیدا کرده است.

در تیمارهای  3:0 ،0:3و  0:3بدست آمد .سینگ و

بانیک و همکاران ( )0119گزارش کردند که باال بودن

همکاران ( )0103در کشت مخلوط سیر و شمعدانی

این شاخص بیانگر افزایش کارایی کشت مخلوط نعناع

مشاهده کردند که باالترین مقدار  LUEدر تیمار دو

فلفلی با باقال در استفاده از منابع محیطی و کارایی

ردیف سیر +یک ردیف شمعدانی بدست آمد که دلیل آن

استفاده از زمین میباشد.

جدول -7میزان  LUE ، AHER ،ATERو عملکرد معادل نعناع فلفلی در تیمارهای مخلوط
تیمار

ATER

AHER

LUE

عملکرد معادل نعناع فلفلی

باقال  0:0نعناع

1/801

1/835

19/93

300/0

باقال  0:0نعناع

1/953

1/190

19/85

308/0

باقال  0:0نعناع

1/190

1/801

58/51

305/1

باقال  0:3نعناع

0/099

0/000

035/59

901/0

باقال  3:0نعناع

0/110

1/501

009/91

001/3

باقال  0:3نعناع

1/508

0/010

001/01

031/0

باقال  3:0نعناع

1/101

1/999

59/08

301/1

شاخص های رقابتی

و رائو ( )0511شاخص نسبت رقابت معیار مناسبتری

با بررسی شاخصهای رقابتی میتوان رفتار دو

برای ارزیابی توانایی رقابتی اجزای کشت مخلوط است

گونه را در نسبتهای مختلف کشت ،دقیقتر بررسی

و در مقایسه با شاخصهای دیگر مانند شاخص ضریب

نمود .ضریب غالبیت ( )Aبیانگر معیاری از ارتباطات

غالبیت ( )Aو ضریب تراکم نسبی ( )Kتوانایی بیشتری

رقابتی بین دو گیاه در کشت مخلوط است (ویلی،

را در ارزیابی رقابت در کشت مخلوط دارد .در همه

 .)0585نتایج نشان داد که میزان غالبیت در همه

الگوهای کشت مقادیر  CRباقال کمتر از یک بود .کمتر

نسبتهای کشت برای نعناعفلفلی مثبت و برای باقال

بودن نسبت رقابت گونهای به این معنی است که آن

منفی بود که بیانگر توانایی رقابتی بیشتر نعناعفلفلی

گونه میتواند با گونه دیگر به صورت مخلوط کشت

نسبت به باقال است (یلماز و همکاران  .)0109نتایج

شود ،ولی اگر نسبت رقابت گونهای بیشتر از  0باشد

غالبیت با نتایج شاخص نسبت رقابت ( )CRمطابقت

مفهوم آن این است که آن گونه در کشت مخلوط از

دارد .بهطوریکه در همه نسبتهای کشت میزان CR

غالبیت برخوردار است (صادق پور و همکاران.)0103 ،

نعناعفلفلی بیشتر از باقال بوده است .بنا بر گزارش ویلی

04
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شاخص افت واقعی عملکرد ( )AYLاطالعات

است که نعناع فلفلی در کشت مخلوط مقاومت بیشتری

دقیقتری نسبت به دیگر شاخصها درباره رقابت درون

به کاهش عملکرد در مقایسه با باقال دارد (یلماز و

و برونگونهای محصوالت و رفتار هر گونه در کشت

همکاران .)0109

مخلوط میدهد (دباغ محمدی نسب و همکاران  .)0100با

ضریب تراکم نسبی نعناع فلفلی در همه

توجه به مقادیر بدست آمده در جدول  1بیشترین

نسبتهای کشت بیشتر از  0بود که بیانگر برتری

مقادیر  AYLدر تیمارهای  3:0 ،0:3و  0:3بدست آمد.

عملکرد نعناع فلفلی نسبت به باقال در کشت مخلوط

مقدار  AYLدر همه تیمارها به استثنای تیمار  0:0مثبت

است .در تأیید این نتیجه میتوان به غالبیت و نسبت

بود .بنابراین فقط در نسبت  0:0آن هم به مقدار 0

رقابت بیشتر نعناع فلفلی در مقایسه با باقال اشاره کرد.

درصد نسبت به کشت خالص کاهش عملکرد وجود

مقدار ضریب تراکم نسبی ( )Kبرای باقال هم در همه

داشت .مثبت بودن میزان  AYLدر کشت مخلوط بیانگر

تیمارها به استثنای نسبتهای  0:0و  3:0باالتر از یک

تأثیر مفید این گیاهان بر یکدیگر و سودمندی کشت

بود .مقدار  Kکل در همه تیمارها به جزء نسبت 0:0

مخلوط بوده است (بانیک و همکاران .)0119 ،زو و

باالتر از یک بدست آمد که بیانگر سودمندی کشت

همکاران ( )0111گزارش کردند که  AYLمثبت بیانگر

مخلوط دو گیاه نسبت به کشت خالص آنها است

آن است که محصول واقعی گیاهان در کشت مخلوط

(نصیری محالتی و همکاران  .)0109بیشترین مقدار K

بیشتر از محصول پیش بینی شده بوده و از عوامل

کل در تیمارهای  0:3 ،0:3و  3:0بدست آمد .هر اندازه

محیطی رشد استفاده بیشتری کردهاند .دامنه تغییرات

مقدار  Kبزرگتر باشد بدان معنی است که هر دو جزء

 AYLبرای نعناع فلفلی و باقال بهترتیب ( )1/10-1/59و

در کشت مخلوط اثرات رقابتی کمتری بر یکدیگر دارند

( )-1/19-1/00بود .مقادیر  AYLبرای نعناع فلفلی در

و در نتیجه آن کارایی کشت مخلوط افزایش خواهد

کلیه نسبتهای کشت بیشتر از باقال بود .این بدان معنی

یافت (الیتورگایدیس و همکاران .)0100

جدول -8ضریب غالبیت ،نسبت رقابت و کاهش عملکرد واقعی در نسبتهای مختلف کشت مخلوط
A
تیمار

نعناع فلفلی

CR
باقال

نعناع فلفلی

AYL
باقال

نعناع فلفلی

باقال

K
کل

نعناع فلفلی

باقال

کل

باقال  0:0نعناع

1/1939

-1/1939

0/19

1/59

1/1009

-1/1305

-1/1010

0/10

1/50

1/51

باقال  0:0نعناع

1/1150

-1/1150

0/10

1/55

1/1358

1/1319

1/1813

0/10

0/19

0/00

باقال  0:0نعناع

1/0980

-1/0980

0/08

1/19

1/0891

1/1185

1/0131

0/83

0/11

0/80

باقال  0:3نعناع

1/9911

-1/9911

0/35

1/80

1/5931

1/0031

0/3889

9/05

3/83

01/08

باقال  3:0نعناع

1/3591

-1/3591

0/33

1/89

1/9103

1/0109

1/8995

00/39

0/39

09/95

باقال  0:3نعناع

1/3589

-1/3589

0/31

1/88

1/8009

1/3080

0/1301

0/09

08/08

90/09

باقال  3:0نعناع

1/0803

-1/0803

0/01

1/19

1/0019

-1/1938

1/1901

0/80

1/53

0/90

شاخص های اقتصادی

( )RVTدر هر یک از تیمارهای کشت مخلوط به تفکیک

مقادیر شاخصهای سودمندی کشت مخلوط

در جدول  5ارائه شده است .مثبت بودن مقادیر این

( ،)IAسودمندی مالی ( )MAIو مجموع ارزش نسبی

شاخص ها گویای سودمندی و مزیت اقتصادی کشت

سودمندی کشت مخلوط باقال ( )Vicia faba L.و نعناع فلفلی (… )Mentha piperita L.

03

مخلوط باقال با نعناع فلفلی و استفاده بهتر از منابع در

خالص گزارش کردند که دلیل آن را به مساعدت و

دسترس توسط این دو گیاه در مقایسه با کشت خالص

بهبود دسترسی به منابع در نتیجه کشت مخلوط با

آنها میباشد .همه نسبتهای کشت به استثنای 0:0

شنبلیله نسبت دادند .شاخص دیگری که بهرهوری و

دارای  IAو  MAIمثبت بودند .بیشترین میزان  IAکل و

کارایی سیستم کشت مخلوط را نمایان میسازد،

 MAIدر تیمارهای  0:3 ،0:3و  3:0مشاهده شد .باالتر

شاخص بهرهوری سیستم ( )SPIمیباشد .باالتر بودن

بودن مقادیر نسبت برابری زمین ( )LERو ضریب

این شاخص بیانگر افزایش کارایی سیستم مخلوط است.

ازدحام نسبی ( )Kدر تیمارهای مذکور سبب افزایش

با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول  ،5با افرایش

مقادیر  MAIشده است (الیتورگایدیس و همکاران

تعداد ردیف کشت میزان  SPIافزایش یافته است ،به

 .)0100مقادیر مجموع ارزش نسبی ( )RVTدر همه

طوری که بیشترین میزان  SPIبه تیمارهای  3:0 ، 0:3و

تیمارها به استثنای  0:0و  0:0باالتر از یک بدست آمد،

 0:3تعلق داشت .دلیل آن به  LERو  LUEباالتر این

که نشاندهندهی سودمندی اقتصادی این تیمارها نسبت

تیمارها برمیگردد .الیتورگایدیس و همکاران ()0100

به کشت خالص میباشد .صدری و همکاران ( )0100در

مشاهده کردند در تیمارهایی که از  LERو  Kباالتری

کشت مخلوط  011درصد رازیانه 33 +درصد شنبلیله،

برخوردار باشند میزان  SPIباالتر و در نتیجه ثبات

 00درصد افزایش درآمد ناخالص را نسبت به کشت

عملکرد بیشتری داشتند.

جدول -9مقادیر شاخصهای سودمندی کشت مخلوط ( ،)IAسودمندی مالی ( ،)MAIبهرهوری سیستم ( )SPIو مجموع ارزش
نسبی ( )RVTنسبتهای مختلف کشت مخلوط
IA
تیمار

نعناع فلفلی

باقال

کل

MAI

SPI

RVT

باقال  0:0نعناع

1/130

-1/183

-1/100

-0/319

301/90

1/580

باقال  0:0نعناع

1/199

1/181

1/009

01/091

308/89

1/551

باقال  0:0نعناع

1/005

1/101

1/098

01/099

390/50

0/150

باقال  0:3نعناع

0/395

1/503

0/300

011/550

903/31

0/953

باقال  3:0نعناع

1/109

1/000

0/009

015/018

099/99

0/011

باقال  0:3نعناع

0/109

1/803

0/831

013/101

093/80

0/395

باقال  3:0نعناع

1/091

-1/003

1/109

33/598

300/08

0/190

نتیجه گیری کلی

عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی در واحد سطح اشغالی

بهطور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد

نیز به تیمار  0:3بدون تفاوت معنیدار با تیمارهای 3:0

که با اجرای کشت مخلوط ،عملکرد دانه باقال در واحد

و  0:3تعلق داشت .همچنین باالترین نسبت برابری زمین

سطح اشغالی نسبت به کشت خالص افزایش معنیداری

استاندارد ( ،)LERsکارایی استفاده از زمین (،)LUE

پیدا کرد .به طوریکه میزان افزایش عملکرد دانه در

شاخص بهرهوری سیستم ( ،)SPIسودمندی کشت

تیمارهای  3:0 ،0:3و  0:3بهترتیب ،01/00 ،00/39

مخلوط ( ،)IAسودمندی مالی ( )MAIو مجموع ارزش

 30/80درصد بیشتر از کشت خالص باقال بود .بیشترین

نسبی ( )RVTبه این الگوهای کشت تعلق داشت .در کل
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 عالوه بر،0:3 مخلوط باقال با نعناع فلفلی با الگوی کشت

با توجه به بیشتر بودن عملکرد دانه باقال و عملکرد ماده

ایجاد تنوع و پایداری در افزایش درآمد اقتصادی و

 میتوان این الگو0:3 خشک نعناع فلفلی در الگوی کشت

بهرهوری استفاده از زمینهای کشاورزی بطور قابل

را به عنوان تیمار برتر از لحاظ شاخصهای زراعی و

.مالحظهای موثر میباشد

 بنابراین میتوان گفت کشت.اقتصادی در نظر گرفت
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