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چکیده
کشت مﺨﻠوط در بسیاري از مﻨاﻃﻖ ﺟهان بهدﻟیﻞ استﻔاده بهیﻨه از مﻨابﻊ و افزایﺶ عﻤﻠکرد گیاهان دارویی و زراعی
اهﻤیت یافته است .بهمﻨظور بررسی ویژگیهاي زراعی گﻞ داودي ) (Chrysanthemum morifolium L.در کشت
مﺨﻠوط با شﻨبﻠیﻠه ) ،(Trigonella foenum- graecum L.آزمایشی با هﻔت تیﻤار شامﻞ تیﻤارهاي  711 : T1درصد
شﻨبﻠیﻠه 711 :T2 ،درصد گﻞ داودي 01 T3 ،درصد گﻞ داودي و  01درصد شﻨبﻠیﻠه 30 :T4 ،درصد گﻞ داودي و  90درصد
شﻨبﻠیﻠه 30 :T5 ،درصد شﻨبﻠیﻠه و  90درصد گﻞ داودي 80 :T6 ،درصد گﻞ داودي و  10درصد شﻨبﻠیﻠه و  80 :T7درصد
شﻨبﻠیﻠه و  10درصد گﻞ داودي در سه تکرار بهاﺟرا درآمد .باالترین میزان وزنتر بوته ( 826/3گرم) و ریشه ( 17/3گرم)
داودي در تیﻤار  T7و باالترین تعداد شاخه در تیﻤارهاي  T6 ،T5و  T7مشاهده شد .باالترین میزان وزن خشک گﻞ در
تیﻤارهاي  37( T5گرم) و  31/6( T7گرم) مالحظه گردید .تعداد گﻞ توﻟید شده در داودي تحت تاثیر معﻨیدار تیﻤارهاي
آزمایشی قرار گرفت و باالترین تعداد گﻞ ( )872/1در هر متر مربﻊ در تیﻤار  30( T5درصد شﻨبﻠیﻠه و  90درصد داودي)
مشاهده شد .باالترین مقادیر متغیرهاي معﻨیدار براي شﻨبﻠیﻠه ،از اﻟگوهاي کشت خاﻟص (وزنتر و خشک گیاه ،تعداد میوه،
وزنتر و خشک ریشه) بهدست آمد .نسبت برابري زمین در هﻤه اﻟگوهاي کشت مﺨﻠوط باالتر از یک بود که حاکی از
برتري کشت مﺨﻠوط بر تککشتی داشت .هﻤچﻨین بیشترین تعداد آفات در کشتهاي خاﻟص و بیشترین تعداد دشﻤﻨان
ﻃبیعی در کشتهاي ردیﻔی مشاهده شد.
واژههای کلیدی :اﺟزاي عﻤﻠکرد ،شﻨبﻠیﻠه ،حشرات ،گﻞ داودي ،نسبت برابري زمین
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Abstract
Intercropping is a common method of crop production in many regions of the world mainly due
to the resources efficiency and yeid promotion. To study the agronomic traits of Chrysanthemum
morifolium intercropped with fenugreek, an experiment was conducted as RCBD with seven treatments; (T1): fenugreek sole cropping (T2): Chrysanthemum sole cropping (T3): 50 percentage
Chrysanthemum and 50 percentage fenugreek intercropping, (T4): 35 percentage Chrysanthemum
and 65 percentage fenugreek, (T5): 35 percentage fenugreek and 75 percentage intercropping Chrysanthemum, (T6) 25 percentage Chrysanthemum and 75 percentage fenugreek intercropping and
(T7) 75 percentage Chrysanthemum and 25 percentage fenugreek. The results revealed the positive
effects of intercropping on flower and shoot number, fresh weight of the plant and root and flower
dry weight in Chrysanthemum. The greatest plant fresh weight (289.1 g) and root fresh weight
(41.3 g) was belonged to T7 treatment. The highest shoot number was recorded in T5, T6 and T7
treatments. For the flower dry weight, T5 (31.03 g) and T7 (30.9 g) hold the greatest data. The highest recorded flower number in Chrysanthemum was attained by T5 treatment. The highest data for
fenugreek growth characteristic was belonged to fenugreek monocropping (pod number per plants,
plant fresh and dry weight and root fresh and dry weight. Land Equality Ratio for all the intercropping patterns was greater than 1, showing the higher effecincy and profitability of intercropping
compared to sole cropping. The results as well indicated that the most number of pests and natural
enemies were shown in sole and inter-cropping treatments, respectively.

Keywords: Chrysanthemum morifolium, Insect, Land Equivalent Ratio, Trigonella foenum graecum, Yield Components
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ویژه داروهاي گیاهی مستﻠزم توﻟید بیشتر این

مقدمه
با توﺟه به افزایﺶ ﺟﻤعیت و تﻤایﻞ روز افزون به

محصوالت بر اثر بهبود حاصﻠﺨیزي و باروري خاک

استﻔاده از گیاهان دارویی پرورش یافته بهصورت

میباشد .چﻨین بهنظر میرسد که استﻔاده از گیاهان

ﻃبیعی ،چﻨین بهنظر میرسد که کشت مﺨﻠوط به عﻨوان

تثبت کﻨﻨده نیتروژن نقﺶ مهﻤی در افزایﺶ حاصﻞخیزي

یکی از مؤﻟﻔه هاي کشاورزي پایدار ضﻤن افزایﺶ تﻨوع

خاک و افزایﺶ مواد موثره دارویی در کشت مﺨﻠوط

اکوﻟوژیکی و اقتصادي ،باعث افزایﺶ عﻤﻠکرد ،کاهﺶ

گیاهان دارد (روستایی و هﻤکاران .)8171

فرسایﺶ خاک ،افزایﺶ میزان ماده آﻟی خاک ،کاهﺶ

شﻨبﻠیﻠه یکی از گیاهان مورد استﻔاده در کشت

ﺟﻤعیت عﻠفهاي هرز ،آفات و بیﻤاريهاي گیاهی می-

مﺨﻠوط میباشد .شﻨبﻠیﻠه گیاهی دارویی با نام

شود (روستایی و هﻤکاران  .)8171استﻔاده از کشت

عﻠﻤی ،Trigonella foenum – graecum L.گیاهی

مﺨﻠوط یکی از بحثانگیزترین مسایﻞ ،در مدیریت تﻠﻔیقی

یکساﻟه از تیره بقوالت است که قادر به تثبت زیستی

آفات میباشد .در سیستم چﻨد کشتی توانایی آفات براي

نیتروژن میباشد (شوکتیامراﻟه  )8178و در درمان

یافتن میزبان یا مواد شیﻤیایی کاهﺶ مییابد .در

ﻃیف

دیابت،

بسیاري از موارد دشﻤﻨان ﻃبیعی آفات مانﻨد زنبورهاي

کاهﺶ کﻠسترول ،سوء هاضﻤه و فشار خون

پارازیتوئید آفات به مﻨابﻊ دانه گرده و شهد گﻞ براي

باال کاربرد دارد (حسنزاده و هﻤکاران  .)8171داودي

تامین انرژي وابستهاند .امروزه به عﻠت سﻤپاشیهاي

( )Chrysanthemum morifolium L.گیاهی دائﻤی از

مداوم و اثرات مﺨرب سﻤوم شیﻤیایی بهنظر میرسد

خانواده کاسﻨی میباشد .گﻞهاي داودي کاربرد

کشت گیاهان دارویی در کﻨار گیاهان دیگر ،عالوه بر

گستردهاي در ﻃب سﻨتی ،تهیه انواع نوشیدنی و سبزي

تغییر ﺟﻤعیت حشرات ،تامین پﻨاهگاه براي دشﻤﻨان

در کشورهاي چین ،ژاپن و تایﻠﻨد دارد .مطاﻟعات

ﻃبیعی ،باعث کاهﺶ ﺟﻤعیت آفات خواهد شد (کوچکی و

فارماکوﻟوژیکی نشان داد که گونههاي داودي حاوي

هﻤکاران .)8178

ترکیبات ثانویه هستﻨد که داراي فعاﻟیتهاي مﺨتﻠف

وسیعی

از

بیﻤاريها

از

ﺟﻤﻠه

در بررسی انجام شده توسط رضایی چیانه و

بیوﻟوژیکی میباشد .ترکیبات فالونوئیدي اﻟکاﻟوئیدي،

هﻤکاران ( )7368مشﺨص شد که کشت مﺨﻠوط ﻟوبیا و

فﻨﻠی ،ترپیﻨی در عصاره متانوﻟی داودي شﻨاسایی شده

شوید باعث کاهﺶ ﺟﻤعیت آفات شد .سراج ()8177

است .این ترکیبات داراي اثرات ضد باکتري ،ضد قارچ،

گزارش نﻤود که ﺟﻤعیت زنجره برگﺨوار و سرخرﻃومی

ضد اﻟتهاب ،ضد درد و تب و فعاﻟیت آنتی اکسیدانی می-

برگﺨوار ،در کشت مﺨﻠوط به ﻃور معﻨیداري کﻤتر از

باشد (پارک و هﻤکاران  .)8170با توﺟه بهاهﻤیت

کشت خاﻟص ﻟوبیا و ذرت بود (سراج  .)8177امروزه به

اقتصادي این گیاه از ﺟﻨبه دارویی و زیﻨتی امروزه

عﻠت سﻤپاشیهاي مداوم و اثرات مﺨرب سﻤوم

تﻤایﻞ به پرورش گﻞ داودي رو به افزایﺶ میباشد

شیﻤیایی بهنظر میرسد کشت گیاهان دارویی در کﻨار

اما استﻔاده بـیﺶ از انـدازه از کودهـاي شـیﻤیایی

گیاهان دیگر ،عالوه بر تغییر ﺟﻤعیت حشرات ،تامین

باعـث بـهوﺟود آمدن مشکالت زیست محیطی و

پﻨاهگاه براي دشﻤﻨان ﻃبیعی ،باعث کاهﺶ ﺟﻤعیت آفات

افـزایﺶ هزیﻨـههـاي توﻟید ،تﺨریب خاک ،کاهﺶ مواد

خواهد شد .هﻤچﻨین کاهﺶ ﺟﻤعیت آفات یکی از دالیﻞ

آﻟی ،کﻤبود عﻨاصر کم مصرف ،افزایﺶ حساسیت گیـاه

افزایﺶ عﻤﻠکرد گیاهان در کشتهاي مﺨﻠوط است

بـه حﻤﻠـه آفـات و بیﻤاريها و کاهﺶ موﺟودات زنده

(کوچکی و هﻤکاران  .)8178در توﻟید مﻨابﻊ دارویی به-

خاکزي میشود (باشیال  .)8177بررسی انجام شده

وجودی ،عظیمی
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توسط اﻟهدادي و هﻤکاران ( ،)8173در خصوص کشت

مزرعهاي که پیشتر شﻨبﻠیﻠه در آن کشت شده بود ،در

مﺨﻠوط سویا و هﻤیشهبهار نشان داد که افزایﺶ وزن

مزرعه حاضر پﺨﺶ گردید سپس کرتهایی به ابعاد 3

خشک گﻞ در اﻟگوي کشت مﺨﻠوط نسبت به کشت

در  8متر آماده گردید .بذرگیاه شﻨبﻠیﻠه (توده بومی

خاﻟص بهدﻟیﻞ بهبود حاصﻠﺨیزي خاک در اثر تثبیت

اردستان) از موسسه پاکان بذر اصﻔهان تهیه گردید .از

نیتروژن توسط سویا عﻨوان کردند .نیتروژن یکی از

نشاهاي سه برگی داودي رقم ’آنجﻞ‘ در آزمایﺶ

مهﻤترین عﻨاصـر در فرایﻨـد توﻟیـد پـروتئین میباشد که

حاضر استﻔاده شد .فاصﻠه بین ردیفهاي کاشت داودي

به شکﻞ آمونیـوم یـا نیتـرات بهوسـیﻠه داوودي ﺟذب

با داودي  80سانتیمتر ،داودي با شﻨبﻠیﻠه  80سانتیمتر

میشود (ساﻟواکومار و هﻤکاران  .)8116اثر نیتروژن بر

و شﻨبﻠیﻠه با شﻨبﻠیﻠه  80سانتیمتر بود و فاصﻠه روي

رشد و نﻤو گیاه اغﻠب به افزایﺶ فتوسﻨتز ارتباط داده

ردیفهاي کاشت ،براي گﻞ داودي 81،سانتیمتر بود.

شده اسـت ،مقادیر مﻨاسب نیتروژن موﺟب افزایﺶ

بذر شﻨبﻠیه به صورت مستقیم در مزرعه کشت شد بعد

فتوسﻨتز گیاهان میشود .تثبیت زیستی نیتروژن

از رسیدن گیاهان به ارتﻔاع  0سانتیمتري ،نشاهاي

استﻔاده از کود شیﻤیایی نیتـروژن را کاهﺶ داده ،از

داودي به مزرعه مﻨتقﻞ شد .گیاهان داودي پاﺟوشهاي

نقصان و کاهﺶ مواد آﻟی خاک ﺟﻠوگیري کرده و

زیادي توﻟید نﻤوده و به سرعت تﻤاي فضاهاي بین

موﺟب کاهﺶ آﻟودگی محیط در سطح وسیﻊ میشـود

ردیف را پر کردند .آزمایﺶ به صورت ﻃرح بﻠوکهاي

(ساﻟواکومار و هﻤکاران  .)8116گﻞ داودي و شﻨبﻠیﻠه ،از

کامﻞ تصادفی با هﻔت تیﻤار شامﻞ تیﻤارهاي 711 : T1

گیاهان مﻨاسب براي کاشت در آذربایجان به دﻟیﻞ

درصد شﻨبﻠیﻠه 711 :T2 ،درصد گﻞ داودي01 T3 ،

مقاومت و سازگاري الزم در شرایط خاک و آب وهواي

درصد گﻞ داودي و  01درصد شﻨبﻠیﻠه 30 :T4 ،درصد

مﻨطقه میباشد .با توﺟه به اهﻤیت شﻨبﻠیﻠه بهعﻨوان

گﻞ داودي و  90درصد شﻨبﻠیﻠه 30 :T5 ،درصد شﻨبﻠیﻠه

سبزي و گیاه دارویی و گﻞ داودي در ﻃراحی فضاي

و  90درصد گﻞ داودي 80 :T6 ،درصد گﻞ داودي و 10

سبز و ﻃب سﻨتی در مطاﻟعه حاضرسعی شده تا تاثیر

درصد شﻨبﻠیﻠه و  80 :T7درصد شﻨبﻠیﻠه و  10درصد گﻞ

اﻟگوي کشت مﺨﻠوط این دو گیاه نسبت بههم و سایر

داودي در سه تکرار به اﺟرا درآمد .مراقبتهاي زراعی

شاخصهاي رشدي گیاهان و هﻤچﻨین ﺟﻤعیت برخی از

الزم شامﻞ آبیاري ،وﺟین عﻠفهاي هرز در زمان هاي

حشرات مورد بررسی قرار گیرد.

الزم بهصورت دستی انجام گردید .الزم بهذکر میباشد

مواد و روشها
مشخصات محل انجام آزمایش
پژوهﺶ حاضر در سال  7360در مزرعه تحقیقاتی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بهاﺟرا درآمد .خاک
مزرعه قبﻞ از انجام آزمایﺶ آناﻟیز گردید و
خصوصیات فیزیک و شیﻤیایی آن به شرح ﺟدول 7
مشﺨص گردید.
بعد از شﺨم مزرعه بهمﻨظور فراهم شدن امکان
تشکیﻞ گرههاي هﻤزیست با باکتريها ،مقداري خاک

که در پژوهﺶ حاضر از کود شیﻤیایی استﻔاده نشد.
برداشت شﻨبﻠیﻠه در مرحﻠه رسیدگی کامﻞ (زرد شدن
اکثر برگها و غالفها) انجام گرفت و برداشت گﻞ
داودي در مرحﻠه گﻞدهی کامﻞ انجام گردید.
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایش
pH

EC
)(dS/m

1/69

7/68

ماده آﻟی

آهک

()%

()%

1/661

0/0

شن ()%

10

سیﻠت ()%

70

رس ()%

71

بافت خاک

پتاس

ازت

)(mg/kg

()mg/kg

()%

19

091

1/19

فسﻔر

شﻨی ﻟومی

در زمان برداشت ،صﻔات ارتﻔاع بوته ،وزنتر و

در این رابطه :ni ،تعداد افراد گونه i ،ام و  Nتعداد

خشک بوته و ریشه براي هر دو گیاه ،تعداد گﻞ و شاخه

کﻞ افراد است .هر اندازه مقدار عددي بیشتر باشد نشان

فرعی براي گﻞ داودي و تعداد نیام و دانه در بوته براي

دهﻨده تﻨوع گونهاي بیشتر است.

شﻨبﻠیﻠه و نسبت برابري زمین مورد اندازهگیري قرار
گرفت.

تجزیه آماری
تجزیه واریانس دادهها بر اساس ﻃرح بﻠوکهاي
کامﻞ تصادفی با سه تکرار با برنامه آماري  SPSSانجام

نسبت برابری زمین )(LER
)LER = (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb
][1
در این رابطه  Yabو  Ybaبه ترتیب عﻤﻠکرد گونههاي  aو b
در کشت مﺨﻠوط و  Yaaو  Ybbبه ترتیب عﻤﻠکرد هر یک از
گونههاي  aو  bدر کشت خاﻟص میباشﻨد

ﺟهت برآورد انبوهی ﺟﻤعیت و تﻨوع گونههاي
حشرات در کشتهاي مﺨتﻠف دو گونه داودي و شﻨبﻠیﻠه،
نﻤونهبرداريها تا رسیدگی بذرها با استﻔاده از تور
حشرهگیري (براي حشرات باﻟدار روي پوشﺶ گیاهی)
و قرار دادن تﻠههاي گوداﻟی در خاک (بررسی حشرات
بیبال) که شامﻞ ﻟیوانهاي پالستیکی یک بار مصرف به
قطر  2سانتیﻤتر و ارتﻔاع  78سانتیﻤتر بودند ،استﻔاده
شد .بهمﻨظور ﺟﻠوگیري از خورده شدن نﻤونهها توسط
یکدیگر یا مورچهها در کف تﻠهها حشرهکﺶ کارباریﻞ
ریﺨته شد .تﻠهها (به رنگ سﻔید شﻔاف) پس از نصب هر
ده روز یکبار و تا زمان برداشت محصول بازدید شدند
و با ثبت شروع و مشﺨصات هر کشت در اﻟکﻞ 11
درصد ﺟهت شﻨاسایی نگهداري شدند.
براي تعیین تﻨوع حشرات از شاخص شانون ویﻨر (شانن
و ویﻨر  )7616ﻃبﻖ معادﻟه زیر استﻔاده شد.
H

شد .براي مقایسه میانگینها از آزمون  LSDدر سطح
احتﻤال  7و  0درصد استﻔاده شد.
نتایج و بحث
ارتفاع بوته داودی
نتایج حاصﻞ از ﺟدول تجزیه واریانس نشان دهﻨده
عدم تاثیر تیﻤارهاي مورد استﻔاده بر صﻔت ارتﻔاع بوته
در داودي بود (ﺟدول .)8
تعداد شاخه در بوته گل داودی
تیﻤار اﻟگوي کشت تعداد شاخه فرعی را تحت تاثیر
قرار داد (ﺟدول  )8و باالترین تعداد شاخه در تیﻤارهاي
 30( T5درصد شﻨبﻠیﻠه و  90درصد داودي) 80 ( T6 ،
درصد داودي و  10درصد شﻨبﻠیﻠه) و  80( T7درصد
شﻨبﻠیﻠه و  10داودي) مشاهده گردید (ﺟدول  .)3شاید
افزایﺶ در تعداد انشعابات گیاه در تیﻤارهاي کشت
مﺨﻠوط نسبت به سیستم تک کشتی به دﻟیﻞ کاهﺶ
رقابت ایجاد شده بین گیاهان میباشﻨد .نتایج حاصﻞ از
بررسی حاضر با نتایج تحقیقات روستایی و هﻤکاران
( )8173در خصوص افزایﺶ تعداد شاخه ﺟانبی در

757

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  72شماره  /4زمستان 6931

وجودی ،عظیمی

کشت مﺨﻠوط شﻨبﻠیه با سیاهدانه مطابقت داشت .نتایج

آرایﺶ فضایی مﻨاسبتر براي هر گیاه مقدور شده

مشابهی توسط رضوانی مقدم وهﻤکاران ( )8116در

(واندرمیر  )7626و گیاهان با استﻔاده بهیﻨه از امکان

کشت مﺨﻠوط سیاهدانه با ماش در خصوص افزایﺶ

موﺟود تعداد شاخه را افزایﺶ دادند که نهایتا موﺟب

تعداد شاخه ﺟانبی گزارش شده است .چﻨین به نظر می-

افزایﺶ تعداد گﻞ در بوته و عﻤﻠکرد نهایی گیاه شد

رسد که به دﻟیﻞ ایجاد فضاي مﻨاسب براي هر گیاه در

(سﺨاوي و هﻤکاران .)8179

سیستم کشت مﺨﻠوط نسبت به تک کشتی ،امکان ایجاد
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) متغیرهای مورد بررسی برای گل داودی در کشت مخلوط با شنبلیله
وزن
درﺟه
مﻨابﻊ تغییر

آزاد

ارتﻔاع بوته

ي

تعداد گﻞ در
واحد سطح

وزن تر بوته

خشک

در واحد

بوته در

سطح

واحد

وزن

وزن تر

وزن تر گﻞ

خشک گﻞ

ریشه

در واحد سطح

در واحد

در واحد

سطح

سطح

سطح
08/ 9 ns

* 083/76

** 8301/6

72/ 1 ns

076781/ 0 ns

31/71 ns

ns

ریشه در

شاخه در
واحد

واحد سطح
ns

1/868

سطح
ns

بﻠوک

8

تیﻤار

9

7310/ 8 ns

**79178/ 2

**86696/2

883/ 6 ns

191197/ 6 ns

** 368/1

** 981/9

0/16 ns

**712/7

اشتباه آزمایشی

78

88/18

780/19

381/11

9 /0

087117/17

71/71

9/03

1/128

7/18

6 /2

6/31

71/31

71/13

76/2

83/36

2/18

6/11

2/17

ضریب تغییرات()%

81/90

وزن خشک

تعداد

3/91

 **,*, nsبه ترتیب به معﻨی عدم وﺟود اختالف معﻨیدار و معﻨیدار در سطح احتﻤال  0و  7درصد میباشد.

جدول -3مقایسه میانگین متغیرهای مورد بررسی برای گل داودی در کشت مخلوط با شنبلیله
وزن تر ساقه

وزن خشک ساقه

وزن خشک گﻞ

وزن تر ریشه

تعداد گﻞ

تعداد شاخه

در واحد سطح

در واحد سطح

در واحد سطح

در واحد سطح

در واحد

در واحد سطح

تیﻤار

(گرم)

(گرم)

(گرم)

(گرم)

سطح

(T2کشت خاﻟص گﻞ داودي)

768/1cd

70/2c

87ab

33b

736c

73c

 01( T3داودي  01 +درصد شﻨبﻠیﻠه)

887bc

71/0bc

81a

83d

709bc

79b

 30(T4درصد داودي  90+درصد شﻨبﻠیﻠه)

700d

78/1cd

71b

87c

96d

78c

 30( T5درصد شﻨبﻠیﻠه 90+درصد داودي)

803ab

83/3ab

37a

39b

872a

71ab

 80 (T6درصد داودي 10+درصد شﻨبﻠیه)

69e

1/1d

73b

81c

16d

76a

 80(T7درصد شﻨبﻠیﻠه 10 +درصد داودي)

826a

81a

31a

17a

718b

81a

LSD %

11

9 /3

71

9 /3

81/6

8 /6

حروف مشترک در هر ستون به معﻨی عدم وﺟود اختالف معﻨیدار میباشد.

ارزیابی کشت مخلوط شنبلیله ) (Trigonella foenum- graecum L.و......

وزنتر و خشک بوته داودی
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عﻤﻠکرد زیستی بود .معبودي بیﻠهسوار و زهتاب

نتایج نشان دهﻨده عدم تاثیر تیﻤارهاي مورد

سﻠﻤاسی ( ،)8179در کشت مﺨﻠوط ذرت و ریحان،

استﻔاده بر وزن خشک بوته بود اما وزن تر بوته تحت

افزایﺶ وزن خشک ذرت در اﻟگوي کشت مﺨﻠوط نسبت

تاثیر تیﻤارهاي آزمایشی قرار گرفت (ﺟدول  .)8باالترین

به کشت خاﻟص را گزارش نﻤودند .چﻨین به نظر میرسد

میزان وزنتر در تیﻤار  80( T7درصد شبﻠیﻠه و 10

که در کشت مﺨﻠوط شﻨبﻠیﻠه با داودي ،با انتﺨاب

درصد گﻞ داودي) مشاهده شد (ﺟدول  .)3در بررسی

اﻟگوهاي مﻨاسب کاشت میزان نﻔوذ نور به داخﻞ کانوپی

انجام شده توسط میرهاشﻤی و هﻤکاران ()8116

افزایﺶ یافته و به دنبال آن افزایﺶ در فتوسﻨتز گیاه

مشﺨص شد که کاهﺶ عﻤﻠکرد شﻨبﻠیﻠه در کشـت

مشاهده میشود .از ﻃرفی شﻨبﻠیﻠه از گیاهان تثبت کﻨﻨده

مﺨﻠـوط بـه دﻟیـﻞ غاﻟبیـت زنیان و سایه اندازي ایـن

نیتروژن در خاک میباشد که از این ﻃریﻖ نیز به

گیـاه روي شـﻨبﻠیﻠه میباشـد کـه باعـث کاهﺶ رشـد و

افزایﺶ عﻤﻠکرد گیاه کﻤک مینﻤاید (مردانی و بﻠوچی

کـاهﺶ تعـداد غـالف و ریـزش غالفهـا و در نهایت

.)8170

کاهﺶ عﻤﻠکرد شﻨبﻠیﻠه شد .شوکتی امراﻟه ( )8178نشان
داد که در کشت مﺨﻠوط شوید با شﻨبﻠیﻠه ،وزن خشک

تعداد گل داودی

شوید در کشت مﺨﻠوط بیشتر از کشت خاﻟص بود.

تعداد گﻞ توﻟید شده در داودي تحت تاثیر معﻨیدار

ایشان مقدار کم وزن خشک شوید در کشت خاﻟص را

تیﻤارهاي آزمایشی قرار گرفت و باالترین تعداد گﻞ

به عﻠت تراکم زیاد و افزایﺶ رقابت بر سر مﻨابﻊ عﻨوان

( )872در هر متر مربﻊ در تیﻤار  30( T5درصد شﻨبﻠیﻠه

کرد .در بررسی حاضر چﻨین به نظر میرسد که کاهﺶ

و  90داودي) مشاهده شد (ﺟدول  .)3شاید افزایﺶ در

رقابت بین گیاهان کشت شده و کاهﺶ حﻤﻠه آفات در

تعداد گﻞ در سیتم کشت مﺨﻠوط نسبت به سیستم تک

اﻟگوي کشت  80درصد شبﻠیﻠه و  10درصد گﻞ داودي

کشتی به دﻟیﻞ کاهﺶ رقابت درون گونهاي و ایجاد

دﻟیﻞ اصﻠی افزایﺶ وزن تر بوته داودي بود.

کانوپی مﻨاسب براي هر گیاه و در نتیجه نﻔوذ بهتر نور
باشد .رﺟوسوار اروا ( )8118گزارش نﻤودند که

وزن خشک گل داودی

استﻔاده از کشت مﺨﻠوط موﺟب کاهﺶ عﻤﻠکرد اسانس

وزن خشک گﻞ تحت تاثیر تیﻤارهاي مورد استﻔاده

به دﻟیﻞ کاهﺶ بیوماس در کشت مﺨﻠوط شد .اﻟه دادي و

قرار گرفت (ﺟدول  )8و باالترین میزان وزن خشک گﻞ

هﻤکاران ( )8173گزارش کردند که کشت مﺨﻠوط ردیﻔی

در تیﻤارهاي  30( T5درصد شﻨبﻠیﻠه و  90درصد داودي)

و کشت مﺨﻠوط نواري سویا و هﻤیشه بهار عﻤﻠکرد

( 37گرم) و  80( T7درصد شﻨبﻠیﻠه و  10داودي) (31

خشک گﻞ آذین و گﻠبرگ بیشتري را نسبت به کشت

گرم) مالحظه گردید (ﺟدول  .)3نتایج حاصﻞ از بررسی

خاﻟص هﻤیشه بهار در واحد سطح توﻟید کردند که نشان

انجام شده با نتایج تحقیقات مردانی و بﻠوچی ()8170

دهﻨده تاثیر مثبت سویا بر رشد و عﻤﻠکرد هﻤیشه بهار

در این خصوص مطابقت دارد ایشان عﻨوان نﻤودند که

بود .بررسی انجام شده توسط روستایی و هﻤکاران

تیﻤارهاي مﺨتﻠف کشت مﺨﻠوط شﻨبﻠیﻠه و انیسون اثر

( )8171نشان داد کشت مﺨﻠوط شﻨبﻠیﻠه با سیاه دانه

معﻨیداري بر عﻤﻠکرد دانه و عﻤﻠکرد زیستی هر دو گونه

( )8:7تحت تغذیه کود مرغی نه تﻨها کاهﺶ عﻤﻠکرد در

داشت و کشت خاﻟص دو گونه در هر دو شرایط وﺟود و

کشت خاﻟص هر دو گیاه را ﺟبران نﻤود بﻠکه افزایﺶ

عدم وﺟود عﻠفهايهرز داراي باالترین عﻤﻠکرد دانه و

وجودی ،عظیمی
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توﻟید را نسبت به کشت خاﻟص شﻨبﻠیﻠه سیاهدانه به

خشک در هکتار را در کشت مﺨﻠوط ذرت با ﻟوبیا چشم

ترتیب  36و  01درصد به هﻤراه دارد.

بﻠبﻠی از نسبتهاي کشت  711درصد ذرت و 711
درصد ﻟوبیا چشم بﻠبﻠی گزارش کردند .نتایج مشابهی

وزن تر ریشه داودی

توسط رضایی چیانه و هﻤکاران ( )8173در خصوص

نتایج حاصﻞ از ﺟدول تجزیه واریانس (ﺟدول )8

افزایﺶ عﻤﻠکرد شوید در کشت خاﻟص گزارش شد.

نشان دهﻨده تاثیر تیﻤارهاي مورد استﻔاده بر وزن

چﻨین به نظر میرسد که افزایﺶ در عﻤﻠکرد شﻨبﻠیﻠه در

خشک ریشه بود .بیشترین میزان وزن خشک ریشه

اﻟگوي تک کشتی مﻤکن است به دﻟیﻞ آرایﺶ مﻨاسب

( 17/3گرم) در تیﻤار  80( T7درصد شﻨبﻠیﻠه و 10

کانوپی گیاه در ﺟذب نور باشد.

درصد داودي) مالحظه گردید (ﺟدول  .)3نتایج مشابهی
در خصوص افزایﺶ وزن خشک ریشه در ﻟوبیاي چشم

تعداد غالف در بوته شنبلیله

بﻠبﻠی در کشت مﺨﻠوط با ارزن توسط اﻟورا و هﻤکاران

نتایج ﺟدول تجزیه واریانس ( )1نشان داد که از

( )8171گزارش شد .عﻨاصر غذایی مانﻨد نیتروژن تاثیر

نظر تعداد غالف و میوه در بوته شﻨبﻠیﻠه بین تیﻤارهاي

مثبت در فعاﻟیت فیزیوﻟوژیکی و بیوشیﻤیایی گیاه ایﻔا

مورد آزمایﺶ تﻔاوت معﻨیداري وﺟود نداشت .نتایج

میکﻨد دسترسی بهتر ریشه گیاه به ازت موﺟب بهبود

مشابهی در خصوص عدم تاثیر کشت مﺨﻠوط زنیان و

رشد و افزایﺶ فتوسﻨتز در گیاه میشود (ﻟیتی و

شﻨبﻠیه بر تعداد دانه و تعداد کﻞ غالف در گیاه شﻨبﻠیﻠه و

هﻤکاران  .)8119شاید یکی از دالیﻞ ﻟحتﻤاﻟی افزایﺶ

وزن هزار دانه و تعداد چتر در بوته در گیاه زنیان

رشد ریشه در تیﻤار مذکور به دﻟیﻞ دسترسی مﻨاسب

توسط میرهاشﻤی و هﻤکاران ( )8116گزارش شده

بوته هاي گﻞ داودي به نیتروژن باشد که موﺟب افزایﺶ

است.

فتوسﻨتز شده و با تﺨصیص بیشتر مﻨابﻊ موﺟب رشد
ریشه شده است.

وزنتر و خشک ریشه شنبلیله
وزنتر و خشک ریشه تحت تاثیر تیﻤارهاي

وزن تر و خشک بوته شنبلیله

آزمایشی قرار گرفت (ﺟدول  )1و نتایج نشان داد که

نتایج حاصﻞ از ﺟدول تجزیه واریانس ( )1و

باالترین وزنتر (79/9گرم) و خشک ریشه ( 3/2گرم)

مقایسه میانگین ( )0نشان دهﻨده تاثیر تیﻤارهاي مورد

در تیﻤار 711( T1درصد شﻨبﻠیﻠه) مشاهده گردید (ﺟدول

آزمایﺶ ،بر صﻔات وزنتر و خشک بوته درهر مترمربﻊ

.)0

بود .باالترین میزان وزن خشک گیاه در تیﻤار 711 ( T1
درصد شﻨبﻠیﻠه) به میزان  7231گرم در هر متر مربﻊ

نسبت برابری زمین

ثبت گردید (ﺟدول  .)0با توﺟه به نتایج حاصﻞ چﻨین به

بر اساس ﺟدول  ،9نسبت برابري زمین در هﻤه

نظر میرسد که در کشت مﺨﻠوط شﻨبﻠیﻠه با داودي به

اﻟگوهاي کشت مﺨﻠوط باالتر از یک بود که حاکی از

دﻟیﻞ غاﻟبیت گیاه داودي ،اﻟگوهاي کشت مورد استﻔاده

برتري کشت مﺨﻠوط بر تککشتی داشت .بیشترین

تاثیري در عﻤﻠکرد شﻨبﻠیﻠه نداشت و بیشترین عﻤﻠکرد

نسبت فوق هم به ترتیب از تیﻤارهاي  22 ( T7درصد

گیاه از تیﻤار تک کشتی حاصﻞ گردید .نتایج حاصﻞ از

شﻨبﻠیﻠه و  10درصد داودي) ( 32( T5 ،)1/25درصد

پژوهﺶ انجام شده با نتایج تحقیقات دهﻤرده و هﻤکاران

شﻨبﻠیﻠه و  90درصد داودي) ( )1/6و  01( T3درصد

( )8171مطابقت دارد آنها نیز باالترین عﻤﻠکرد ماده

داودي و  01درصد شﻨبﻠیﻠه) ( )7/1به دست آمد .با

ارزیابی کشت مخلوط شنبلیله ) (Trigonella foenum- graecum L.و......
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توﺟه به نتایج به دست آمده از ﺟدول  9چﻨین استﻨباط

و باقال ،مقادیر متغیر نسبت برابري زمین را در اﻟگوهاي

میشود که در تﻤامی تیﻤارهاي مورد بررسی ،گﻞ

مﺨتﻠف بیشتر از یک گزارش کرد که سودمﻨدي کشت

داودي گیاه غاﻟب بوده و از کشت مﺨﻠوط با شﻨبﻠیﻠه

مﺨﻠوط نسبت به تککشتی را نشان میداد .شاید برتري

تاثیر مثبت گرفته است .نتایج حاصﻞ از بررسی انجام

عﻤﻠکرد گیاه در کشت مﺨﻠوط براثر تﻠﻔیقی از عوامﻞ

شده با نتایج تحقیقات مردانی و بﻠوچی ( )7361در

مﺨتﻠف مانﻨد استﻔاده بهتر ار نهادههایی مانﻨد نور،

خصوص افزایﺶ در نسبت برابري زمین در کشت

رﻃوبت و عﻨاصر غذایی باشد .اﻟبته وﺟود اختالف در

مﺨﻠوط شﻨبﻠیﻠه با انیسون و رضایی چیانه و هﻤکاران

ساختار مرفوﻟوژیکی و فیزیوﻟوژیکی هر گیاه در تامین

( )8173در کشت مﺨﻠوط ﻟوبیا با شوید مطابقت دارد.

نیازهاي خود از محیط اﻃراف میتواند در کارآمد بودن

سﺨاوي و هﻤکاران ( )8179در کشت مﺨﻠوط زیره سبز

سیستم کشت موثر باشد.

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) متغیرهای مورد بررسی برای شنبلیله در کشت مخلوط با گل داودی
تعداد

تعداد دانه

وزن تر

ارتﻔاع

غالف

در میوه

بوته

در واحد

در واحد

سطح

سطح

بﻠوک

8

30/83ns

30/83ns

**83/28

1/17ns

1/01ns

1/97ns

1/10ns

تیﻤار

9

**76196111

**736238/1

**710/17

**9/1

21/7ns

88/11ns

71/9ns

اشتباه آزمایشی

78

613111

71116/6

3/81

1/87

1/72

1/09

1/86

31/92

73/1

83/30

81/82

0/0

71/3

77/1

درﺟه آزادي

مﻨابﻊ تغییر

وزن تر بوته در

وزن خشک بوته

ریشه

واحد سطح

در واحد سطح

در واحد

وزن خشک
ریشه در
واحد سطح

سطح

ضریب تغییرات ()%

 **,*, nsبه ترتیب به معﻨی عدم وﺟود اختالف معﻨیدار و معﻨیدار در سطح احتﻤال  0و  7درصد میباشد.

جدول  -2مقایسه میانگین متغیرهای مورد بررسی برای شنبلیله در کشت مخلوط با گل داودی
تیﻤار

وزن تر گیاه در

وزن خشک گیاه

وزن تر ریشه

وزن خشک

تعداد میوه

واحد سطح

در واحد سطح

در واحد سطح

ریشه

در واحد

(گرم)

(گرم)

(گرم)

در واحد سطح

سطح

83331a

(گرم)
(T1کشت خاﻟص شﻨبﻠیﻠه)

c

 01( T3داودي  01 +درصد شﻨبﻠیﻠه)

78911

7231a

79/9a

3/29a

a

c

ab

ab

b

7133

78/1

6
0

8/69

 30(T4درصد داودي  90+درصد شﻨبﻠیﻠه)

71011c

7311 c

6/13b

8/3b

1/9b

 30( T5درصد شﻨبﻠیﻠه 90+درصد داودي)

1111d

311d

78/1ab

7/1c

3/3 c

ab

b

 80 (T6درصد داودي 10+درصد شﻨبﻠیه)
 80(T7درصد شﻨبﻠیﻠه 10 +درصد داودي)
LSD %

70931

b

b

d

d

7183

3633

318/3

188/7

66/3

حروف مشترک در هر ستون به معﻨی عدم وﺟوداختالف معﻨیدار میباشد.

b

6/9

c

8/9

1/1

8/2

c

1/3

7/7

0/1
c

3

7/2
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مﺨتﻠف باعث افزایﺶ دشﻤﻨان ﻃبیعی و افزایﺶ شاخص

اثر کشت مخلوط بر تنوع حشرات
در اﻟگوهاي مﺨتﻠف کشت گﻞ داودي و شﻨبﻠیﻠه

شانون میشود .در تحقیﻖ مشابه اﻟگوهاي مﺨتﻠف کشت

گونههاي مﺨتﻠف حشرات بهدست آمد که شﻨاسایی

مﺨﻠوط گاوزبان اروپایی و ﻟوبیا مشﺨص شد که

دقیﻖ حشرات توسط کارشﻨاسان مرکز تحقیقات

بیشترین ﺟﻤعیت دشﻤﻨان ﻃبیعی در کشت مﺨﻠوط و

گیاهپزشکی کشور و حشرات پارازیتوئید توسط دکتر

بیشترین ﺟﻤعیت آفات در کشت خاﻟص ﻟوبیا مشاهده

ﻟطﻔعﻠیزاده انجام شد .مهمترین گونههاي حشرات آفت

شد (کوچکی و هﻤکاران 7367؛ بﻨدر و هﻤکاران .)7666

شامﻞ-7 :شته سیاه باقال ،Aphis fabae Scopoli, 1763

نتایج آزمایﺶ دیگر در کشت مﺨﻠوط گﻨدم و کﻠزا نشان

-8شته ﺟاﻟیز (پﻨبه) -3 Aphis gossypiiتریپس پیاز

داد که ﺟﻤعیت آفات به ویژه شتهها در کشت مﺨﻠوط

-1 ،Trips tabaciسن بذرخوار  Nysius cymoidesو

بهﻃور معﻨیداري کاهﺶ پیدا کرد ،محققین عﻠت کاهﺶ

هﻤچﻨین دشﻤﻨان ﻃبیعی در ارتباط آفت ﺟﻤﻊ آوري و

ﺟﻤعیت شته را افزایﺶ دشﻤﻨان ﻃبیعی در کشت مﺨﻠوط

شﻨاسایی شدند که شامﻞ زنبور پارازیتوئید شته باقال

و سردرگﻤی آفت در ﺟستجوي گیاه میزبان میدانﻨد

) ،Lysiphlebus fabarum (Hym: Braconidaeباﻟتوري

(وانگ و هﻤکاران 8116؛ هوک و ﺟانسون 8113؛

سبز  ،Chrysoperla carneaکﻔشدوزک هﻔت نقطهاي

بکونسکی و هﻤکاران  .)8110بررسی تﻨوع حشرات در

 Coccinella septempunectataبودند (ﺟدول .)1

اﻟگوهاي مﺨتﻠف کشت مﺨﻠوط ﻟوبیا و شوید نشان داد،

کﻤترین شاخص شانون از کشت خاﻟص شﻨبﻠیﻠه و

بیشترین ﺟﻤعیت دشﻤﻨان ﻃبیعی در کشت مﺨﻠوط و

بیشترین آن از کشت مﺨﻠوط ( 01درصد شﻨبﻠیﻠه و 01

کﻤترین ﺟﻤعیت آفات در کشت خاﻟص ﻟوبیا گزارش شد

درصد گﻞ داودي) به دست آمد (شکﻞ  .)7بین اﻟگوهاي

(رضایی چیانه و هﻤکاران  .)8173در پژوهﺶ مشابهی

کشت مﺨﻠوط شﻨبﻠیﻠه با گﻞ داودي ( 30درصد شﻨبﻠیﻠه و

که روي تﻨوع حشرات در کشت مﺨﻠوط گﻞ هﻤیشه بهار

 90درصد گﻞ داودي 30 ،درصد گﻞ داودي و  30درصد

و نﺨود انجام شد ،نتایج نشان داد که بیشترین ﺟﻤعیت

شﻨبﻠیﻠه 80 ،درصد گﻞ داودي و  10درصد شﻨبﻠیﻠه80 ،

آفات در کشت خاﻟص نﺨود و بیشترین حشرات

درصد شﻨبﻠیﻠه و  10درصد گﻞ داودي) از نظر شاخص

شکارگرها در کشت مﺨﻠوط ردیﻔی مشاهده شد

شانون اختالف معﻨیداري مشاهده نشد .بهنظر میرسد

(وﻟیزادگان .)8170

که کشت مﺨﻠوط شﻨبﻠیﻠه و گﻞ داودي در اﻟگوهاي

جدول  -6نسبت برابری زمین جزء و کل در تیمارهای کشت مخلوط داودی و شنبلیله
نسبت برابري زمین
تیﻤارهاي کشت مﺨﻠوط

ﺟزء گﻞ داودي

ﺟزء برگ شﻨبیﻠه

کﻞ

 01( T3درصد گﻞ داودي و  01درصد شﻨبﻠیﻠه)

7/71

1/09

7/1

 30( T4درصد گﻞ داودي و  90درصد شﻨبﻠیﻠه)

1/0

1/19

7/89

 30( T5درصد شﻨبﻠیﻠه و  90درصد گﻞ داودي)

7/11

1/72

7/98

 80( T6درصد گﻞ داودي و  10درصد شﻨبﻠیﻠه)

1/98

1/11

7/36

 80( T7درصد شﻨبﻠیﻠه و  10درصد گﻞ داودي)

7/13

1/79

7/06
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جدول -7تراکم نسبی (بر حسب تعداد حشره) گونههای حشرات در الگوهای مختلف کشت گل داودی و شنبلیله
711
درصد

حشره

شﻨبﻠیﻠه

711
درصد
گﻞ
داودي

 01درصد گﻞ
داودي01+
درصد شﻨبﻠیﻠه

 30درصد
شﻨبﻠیﻠه90+
درصد گﻞ
داودي
87/7

 30درصد

 80درصد
گﻞ

 80درصد

داودي10+

شﻨبﻠیﻠه10+

درصد

درصد گﻞ

شﻨبﻠیﻠه

داودي

71/1

83/7

81/77

36/2

37/7

11/0

78/3

71
9/1

گﻞ
داودي90+
درصد
شﻨبﻠیﻠه

شته باقال

18

-

71/0

شته ﺟاﻟیز

-

97/0

12/3

18/7

تریپس پیاز

76/8

-

3/1

77/0

0/2

سن بذرخوار

-

1

8/7

9

1/0

9/3

71

77/9

81/0

72/7

71

78

71

زنبور پارازیتوئید

31

-

16/9

31/2

83/8

71/6

70/7

باﻟتوري سبز

-

71

81/20

79/87

78/8

71/7

77/8

کﻔشدوزک  1نقطه-
اي

شکل -1اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط گل داودی و شنبلیله ( %111 :Aشنبلیله %111 :B ،گل داوودی %21 :C ،گل داوودی
و  %21شنبلیله %32 :D ،شنبلیله % 62 +گل داودی %22 :E ،شنبلیله %72+گل داودی %22 :F ،گل داودی %62+شنبلیله %32 :G ،گل
داودی%62+شنبلیله) بر شاخص شانون جمعیت حشرات
میانگینهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیدار بر اساس آزمون دانکن میباشد.

وجودی ،عظیمی

752
نتیجه گیری کلی

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  72شماره  /4زمستان 6931
حشرات مﻔید میشود .از سویی دیگر کشت دو گونه

براساس بررسی مﻨابﻊ انجام شده تاکﻨون تحقیقی

گیاهی در کﻨار یکدیگر به دﻟیﻞ تﻔاوت در متابوﻟیتهاي

در خصوص تاثیر کشت مﺨﻠوط بر ویژگیهاي کیﻔی

آنها باعث گیج شدن حشرات آفت و عدم دسترسی

گﻞ داودي انجام نشده است و شاید این اوﻟین گزارش

مﻨاسب آنها به گیاه میزبان خواهد شد (کوچکی و

در خصوص تاثیر مثبت کشت مﺨﻠوط شﻨبﻠیﻠه بر

هﻤکاران  .)8178هﻤچﻨین در کشت مﺨﻠوط از دشﻤﻨان

صﻔات مورد نظر در گﻞ داودي باشد .نتایج حاصﻞ از

ﻃبیعی حﻔاظت میشود که در نهایت مﻨجر به افزایﺶ

آزمایﺶ نشان دهﻨده تأثیر مثبت کشت مﺨﻠوط بر

تﻨوع گونه حشرات مﻔید در مزرعه میشود ،افزایﺶ

صﻔات تعداد شاخه و گﻞ ،وزن تر ریشه و بوته ،وزن

تﻨوع دشﻤﻨان ﻃبیعی در مزرعه موﺟب کﻨترل ﻃبیعی

خشک گﻞ در داودي بود .باالترین مقادیر متغیرهاي

آفات مربوﻃه میشود و اثرات زیست محیطی ناشی از

معﻨیدار براي شﻨبﻠیﻠه ،از اﻟگوهاي کشت خاﻟص ( براي

مصرف سﻤوم آفتکﺶهاي شیﻤیایی را کاهﺶ میدهد.

صﻔات تعداد غالف در بوته ،وزن خشک بوته ،وزنتر و

در کﻞ چﻨین میتوان عﻨوان نﻤود که کشت مﺨﻠوط به-

خشک ریشه) به دست آمد .نسبت برابري زمین در هﻤه

عﻨوان یکی از موﻟﻔههاي موثر کشاورزي پایدار ضﻤن

اﻟگوهاي کشت مﺨﻠوط باالتر از  7بود که حاکی از

کﻤک به افزایﺶ تﻨوع اکوﻟوژیکی و اقتصادي موﺟب

برتري کشت مﺨﻠوط بر تککشتی داشت که نشان

افزایﺶ عﻤﻠکرد در واحد سطح و استﻔاده کارآمدتر از

دهﻨده رقابت بهتر و استﻔاده بهیﻨه از مﻨابﻊ نیتروژن و

مﻨابﻊ موﺟود شده و به بهبود تغذیه انسان کﻤک میکﻨد

آب میباشد .در نتیجه در کشت مﺨﻠوط سﻨتز

و با کاهﺶ مصرف آفتکﺶها به تامین اهداف

متابوﻟییتهاي ثانویه افزایﺶ مییابد که باعث ﺟذب

کشاورزي پایدار نیز کﻤک میکﻨد.
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