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 چکیده

و اسانس اجزاي عملکرد  ،هاي هرز، عملکرد( بر کنترل علف.Vicia villosa Rothاي )خوشهبررسی اثر ماشک گل  اهداف:

 .نداز اهداف مهم این پژوهش بوددر کشت مخلوط ( .Coriandrum sativum Lگشنیز )

 

در ایستگاه تحقیقات  1991در سال هاي کامل تصادفی صورت اسپیلت پالت بر پایه طرح بلوکبهآزمایش  :هاروش و مواد

هرز هاي عنوان عامل اصلی در دو سطح کنترل علفهاي هرز بهاثر علفاجرا شد. شهر کشاورزي و منابع طبیعی مشگین

اي، خوشهسطح کشت خالص گشنیز، کشت خالص ماشک گل 1الگوهاي مختلف کاشت در و هاي هرز و عدم کنترل علف

 شامل: ايخوشههاي ماشک گلها روي ردیفهاي مختلف بوته( با فاصله1:1اي )خوشهکشت مخلوط گشنیز و ماشک گل

5 (A ،)5/1 (B ،)11 (C ،)5/12 (D و )15 (E) عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد.متر بهسانتی 

 

، تعداد چتر دربوته در همه تیمارهاي Eدرصد( در مخلوط  29/1هاي فرعی و درصد اسانس )بیشترین تعداد ساقه ها:یافته

کیلوگرم در هکتار( و  9119دست آمد. بیشترین عملکرد بیولوژیکی )به Dو  Cمخلوط، تعداد دانه در چتر در تیمارهاي 

هرز و بیشترین عملکرد اسانس در کشت خالص هاي خالص با کنترل علفکیلوگرم در هکتار( در کشت 2/699دانه )عملکرد 

کیلوگرم در  96/1متر )سانتی 15اي با فاصله کشت کیلوگرم در هکتار( و کشت مخلوط گشنیز و ماشک گل خوشه 95/1)

گرم در مترمربع( در کشت  5/151) هاي هرزیست توده علفدست آمد. کمترین زهرز بههاي هکتار( در شرایط کنترل علف

متري سانتی 11و  5/1هاي کاشت دار با فاصلهاي بدون تفاوت معنیخوشهمتري ماشک گلسانتی 5مخلوط با فاصله کاشت 

تر از بزرگ مخلوط يمارهایدر همه تبر اساس عملکرد بیولوژیکی  (LERن )یزم ينسبت برابرثبت شد.  ايخوشهماشک گل

 .اه در تیمارهاي مورد بررسی بودیک از دو گیهر  یکشت مخلوط نسبت به تک کشت يبرتر بیانگر وبود  یک

 

له اي، فاصخوشهکلی، براي دستیابی به عملکرد بیشتر اسانس گشنیز در کشت مخلوط با ماشک گل طوربهگیری: نتیجه

متر ماشک بدون کنترل علف سانتی 5کنترل علف هرز و فاصله کاشت  در شرایط متر ماشکسانتی 15هاي کاشت ردیف

اي خوشهمتري ماشک گلسانتی 11و  5/1، 5فواصل کاشت  ،هاي هرزد. براي کنترل بیشتر بر علفنباشهرز مناسب می

 در کشت مخلوط با گشنیز مؤثر خواهند بود.  
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Abstract 

Background and Objective: Evaluation of hairy vetch (Vicia villosa Roth) effect on weed control, yield, yield 

components and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.) in mixed cropping were important 

objectives of this study. 

 

Materials and Methods: Experiment was carried out as a split plot based on randomized complete block 

design (RCBD) with 3 replications at the field of Agricultural and Natural Resources Research of 

Meshginehshahr in 2018. The effect of weed control as the main factor was included two levels of control and 

non-control of weeds and different planting pattern in 7 level: coriander sole cropping, hairy vetch sole 

cropping, intercropping of coriander and hairy vetch (1:1) with different spacing of plants on hairy vetch rows 

including 5 (A), 7.5 (B), 10 (C), 12.5 (D) and 15 (E) cm, were as sub factor. 
 

Results: The highest number of lateral branches and essential oil percentage (0.29%) of coriander were 

obtained in E, number of umbrella per plant in all intercropping treatments, and the number of grains per 

umbrella in C and D treatments. The highest biological yield (3013 kg.ha-1) and grain yield (689.2 kg.ha-1) of 

coriander were obtained in sole cropping with weed control treatment, and the highest essential oil yields were 

obtained in sole cropping (1.85 kg.ha-1) and intercropping of coriander with hairy vetch at 15 cm distances on 

rows (1.86 kg.ha-1) in weed control conditions. The lowest weed biomass was recorded in intercropping with 

5 cm distances of seeds on rows of hairy vetch without any differences with 7.5 and 10 cm distances of seeds, 

which led to decreases of weed biomass by 14.2 and 9.2 % compared to sole cropping of coriander and hairy 

vetch, respectively. Land equivalent ratio (LER) based on biological yield in all intercropping treatments was 

greater than 1 and indicated the superiority of intercropping over sole cropping in both crops in the studied 

treatments.  

 

Conclusion: In general, to achieve higher yield of coriander essential oil in intercroping with hairy vetch, 

planting distance of 15 cm of hairy vetch under weed control and planting distance of 5 cm of hairy vetch 

without weed control are appropriate. For more control on weed, planting of hairy vetch at distances of 5, 7.5 

and 10 cm will be effective in intercroping with coriander. 

 

Keywords: Coriander, Essential Oil, Grain Yield, Land equivalent Ratio (LER), Vetch and Weed Biomass  

 

 مقدمه

 کاربرد از ناشی محیطیزیست مشکالت هامروز

در به آنها  هرز هايعلف مقاومت و هاکشعلف رویهبی

 عنوانبه زراعی کارهايراه توسعه کشاورزي رایج، لزوم

 هرز علفهاي مدیریت براي ترهزینه کم و ترایمن روش یک

 .استقرار داده  پایدار کشاورزي هايالویت ازرا 

 تاریخ کشت، الگوي و تراکم مانند زراعی هايروش

 کشت مخلوط، زراعی، تناوب کود، مقدار و نوع کاشت،
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، ازجمله مناسب رقم انتخاب ها ومالچ کاربرد انواع

 ثرؤم و پایدار مدیریت به نیل جهت در مناسب کارهايراه

 و بخشی آبادچمن محمددوست) باشد هرز علفهاي

یکی از تمهیدات مهم در کنترل بر این اساس . (2116

هاي هرز از دیدگاه کشاورزي پایدار، استفاده از علف

  .کشت مخلوط محصوالت زراعی مختلف با یکدیگر است

اثرات سوء جانبی کمتري  اهییطور کلی داروهاي گهب

با توجه به احتمال  ولیي شیمیایی دارند نسبت به داروها

 هاينهادهبروز اثرات منفی ناشی از مصرف انواع 

 تیفیو ک تیبر روي کمها کشاز جمله علف ییایمیش

 از ريیگاز به بهرهین ی،یدارو اهانیمؤثره گ باتیترک

 نیا داریپا دیمانند کشت مخلوط در تول کیاصول اکولوژ

 کیی. کشت مخلوط رسدر میظنبهامري ضروري  اهانیگ

و  شودمحسوب می داریهاي کشاورزي پااز مؤلفه

از گذشته  شیبه کاربرد کشت مخلوط ب تمایلامروزه 

 نیا تیو اهم ایمزا زین هاپژوهشبرخی از  جیو نتا بوده

 (. 2111زیمدا ) سازدکشت را آشکار می وهیش

و  یعلف یگیاه (.Coriandrum sativum L)گشنیز 

انه اء آن مدیترمنش واست به تیره چتریان متعلق ساله یک

عنوان یک گیاه دارویی نیز باشد که بهو خاورمیانه می

درصد  19/1از گیاه این مقدار اسانس شناخته شده است. 

 آنهاي و تمام قسمتاست  گزارش شدهدرصد  6/2تا 

عنوان داروهاي سنتی دهنده و یا بهعنوان ماده طعمبه

شکی زو پسنتی طب ت مختلف در الاختالبراي درمان 

. (2112بت و همکاران ) مورد استفاده قرار می گیرند

از جمله مصرف  متداول ورزيکشاعملیات  وزهمرا

هاي شیمیایی همچون کودهاي شیمیایی براي تغذیه نهاده

 ها وبیماري ،گیاه و سموم شیمیایی براي کنترل آفات

 جملهاز  ديمتعد تمشکال وزبر سبب، هاي هرزعلف

فرسایش  ،مینیزیرز يهاو آب یستز محیطگیدلوآ

 کاهشو  ننسادر ا نگوناگو يهايربیما دیجاا ک،خا

 کشاورزي است لذا توجه به هیددگر ییاغذ ادمو کیفیت

 هاي شیمیاییجایگزین کاربرد نهاده هايروش پایدار و

ن اتوها میاز جمله این روش گیرد.می قرار توجه مورد

از کشت مخلوط گیاهان تیره لگوم با به بهره گیري 

اهان غیرلگوم جهت تأمین بخشی از نیاز گیاه به یگ

سایر  هاي هرز ونیتروژن و همچنین کمک به مهار علف

 اشاره نمود. غیره عوامل خسارت زاي زیستی و

بسیاري از  در بقوالت زنده مالچ عنوانبه ماشک 

 نیتروژن، تثبیت باعث و است شده شناخته کشورها

 خاک، فرسایش از جلوگیري توده، زیست سریع افزایش

هاي علف مهار و زیست محیط بهبود خاک، تخلخل افزایش

شناس و حق) شودمی کشاورزي هاينظامبوم در هرز

 )مالچ زنده( پوششی گیاهان از استفاده. (2116همکاران 

 و مناسب هايروش از یکی زراعی گیاهان ردیف بین

و  شودمی محسوب هرز علف کنترلدر  طبیعت با همگام

 توسط هرز علف سرکوب سازوکار در مهم عوامل از

رسیدن نور کافی به ها از ممانعت آنتوان به میزنده  مالچ

تیجه و درن ، رقابت براي آب و مواد غذاییعلف هرز

 اشاره نمود هرز هايعلفزنی بذور و رشد کاهش جوانه

  (.2112 و کوگر ؛ ردي2119ماوس و همکاران استین)

ترین فواید کشت مخلوط، افزایش تولید در واحد مهم 

دلیل استفاده بهتر از عوامل سطح نسبت به تک کشتی به

بانیک محیطی مانند نور، آب و مواد غذایی موجود است )

هاي مختلفی در این رابطه پژوهش(. 2116و همکاران 

مزایاي کشت مخلوط را در کشاورزي پایدار و یا ارگانیک 

یکی از دالیل استفاده از کشت مخلوط  د.اندهنموگزارش 

در سراسر دنیا، عملکرد باالتر کشت مخلوط در مقایسه 

با کشت خالص در همان واحد زمین است. افزایش 

، رشد باالتردلیل سرعت تواند بهعملکرد کشت مخلوط می

هاي هرز، استفاده ها و علفکاهش خسارت آفات، بیماري

کارآمد از منابع درنتیجه تفاوت در مصرف منابع و 

دلیل وجود اثرات مکملی بین اجزاي کاهش رقابت به

دل خرم (.2119مخلوط باشد )رضایی چیانه و همکاران 

هاي کشت مخلوط ( با بررسی اثر سري2116و همکاران )

جایگزینی و افزایشی بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا و 

ري از گیاین نتیجه رسیدند که بهرهگیاه دارویی زنیان، به

ه اي نسبت بدلیل کاهش رقابت بین گونهکشت مخلوط به
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گیري بهینه از عوامل اي از طریق بهرهرقابت درون گونه

محیطی موجب بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد هر دو 

ی تبراین، کشت مخلوط با ایجاد تنوع زیسه شد. عالوهگون

نین ایجاد پایداري و هاي کشاورزي و همچدر بوم نظام

هاي تواند از طریق کاهش مصرف نهادهثبات تولید می

شیمیایی بر مبناي تثبیت نیتروژن در راستاي تولید 

اي مؤثر طور قابل مالحظهاکولوژیک گیاهان دارویی به

آلودگی هاي هرز در شرایط ده علفتوزیست باشد.

هاي هاي هرز در تراکمبه علفکنجد کرتهاي آزمایشی 

بوته در مترمربع ماش نسبت به شاهد  15و  11، 5کاشت 

درصد کاهش  91و  99، 92ترتیب )بدون گیاه پوششی( به

در شرایط بدون گیاه پوششی ماش، تداخل  و یافت

درصدي عملکرد دانه کنجد  51هاي هرز باعث کاهش علف

امانی ماچیانی و  (.2119؛ پور و همکارانشدند )مهدي

( با بررسی اثر الگوهاي مختلف کشت 2111همکاران )

مخلوط نعناع فلفلی و باقال، گزارش نمودند که با اجراي 

اقال در واحد سطح اشغالی کشت مخلوط، عملکرد دانه ب

داري پیدا کرد و نسبت به کشت خالص، افزایش معنی

درنتیجه کشت مخلوط، درصد و عملکرد اسانس نعناع 

  فلفلی افزایش یافت.

سی رر برضحا پژوهشانجام بر این اساس هدف از 

کشت مخلوط ماشک هاي هرز در مهار علفاثر 

ول محصنیز بر کمیت و کیفیت تولید گشاي و خوشهگل

 در گشنیز بود.

 

 هامواد و روش

در ایستگاه  1991 این آزمایش در سال زراعی

 شهر با عرضتحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مشگین

طول  ،ثانیه 29 و دقیقه 29درجه،  99جغرافیایی 

 1151 ارتفاع ،ثانیه 26 ودقیقه  22درجه،  21 جغرافیایی

 911میانگین بارندگی سالیانه و سطح دریا  از متر

قبل از اجراي آزمایش یک نمونه انجام شد.  ،مترمیلی

متري جهت تعیین سانتی 91مرکب خاک از عمق صفر تا 

تهیه و به آزمایشگاه  آنهاي فیزیکی و شیمیایی ویژگی

قالب  آزمایش در (.1شناسی منتقل شد )جدولخاک

هاي کامل تصادفی و با اسپیلت پالت بر پایه طرح بلوک

هاي هرز در دو اثر علفعامل اصلی سه تکرار اجرا شد. 

و هاي هرز هاي هرز و عدم کنترل علفسطح کنترل علف

سطح   1الگوهاي مختلف کاشت در عامل فرعی شامل 

اي، خوشهکشت خالص گشنیز، کشت خالص ماشک گل

( با 1:1اي )خوشهکشت مخلوط گشنیز و ماشک گل

هاي ماشک هاي مختلف بذور روي ردیففاصله

( و  D) 5/1 (B ،)11 (C ،)5/12(، A) 5 شامل ايخوشهگل

15 (E) 9/99کاشت  هايبه ترتیب با تراکم مترسانتی ،

با . بودند بوته در مترمربع 1/11و  9/19، 6/16، 2/22

در فروردین ماه  هوایی منطقه، و آب توجه به شرایط

هایی با ابعاد سازي زمین کرتآمادهپس از شخم و  1991

متر و  5/1ها ایجاد شد. فاصله بین بلوک مربعمتر 2×9

عی هاي فرهاي اصلی یک متر و بین کرتفاصله بین کرت

ماه اردیبهشت 15 متر در نظر گرفته شد. کاشت در 5/1

 روي و فاصله يمترسانتی 91هایی با فاصله در ردیف

اي و گشنیز خوشهاي کشت خالص ماشک گلبر ردیف

 ايخوشهگل ماشکمتر و براي سانتی 21و  11ترتیب، به

 5/12، 11، 5/1، 5مربوطه اساس تیمارهاي بر مخلوط در 

بر اساس نتایج آزمایش خاک انجام شد.  ،مترسانتی 15و 

کیلوگرم در هکتار فسفر خالص از منبع  151 (،1)جدول 

هاي کرت برايها و سوپرفسفات تریپل براي تمامی کرت

در هکتار کیلوگرم  51 ،ايخوشهماشک گلکشت خالص 

عنوان آغازگر و در کشت خالص هنیتروژن خالص ب

نیتروژن خالص از منبع در هکتار کیلوگرم  211 ،گشنیز

 111در کرتهاي کشت مخلوط . کود اوره مصرف شد

بذرهاي مصرف شد. کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص 

بذر اي که از شرکت پاکانخوشهگشنیز و ماشک گل

ور بذ ،قبل از کاشتاصفهان تهیه شده بود، استفاده شد. 

ریزوبیوم  هايباکترياي با خوشهماشک گل

. تلقیح شد( Rhizobium leguminosarum) لگومینوزاروم

اي )نوار تیپ( هاي آزمایشی به روش قطرهآبیاري کرت

ها هر دو روز یک و در مراحل اولیه تا استقرار کامل بوته

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_oLq3w7PYAhVRY1AKHeE4CfQQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRhizobium_leguminosarum&usg=AOvVaw0wI8rId0uQbjJTY5CC9Hkf
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ها هر پنج روز یک بار بار و بعد از استقرار کامل بوته

 کنترلها شد. پس از استقرار کامل بوتهانجام می

به کنترل  مربوطاصلی هاي هاي هرز فقط در کرتعلف

ارتفاع بوته، تعداد صفات  .هاي هرز صورت گرفتعلف

هاي فرعی در بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه ساقه

در چتر، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، شاخص 

براي  برداشت دانه، درصد اسانس و عملکرد اسانس

 نیزاي گل خوشهبیولوژیکی ماشک  دگشنیز، و عملکر

اي هعلف تودهزیستنسبت برابري زمین و جهت ارزیابی 

هرز نیز  هايدر کرتهاي اصلی عدم کنترل علفهرز 

 ،براي ارزیابی صفات عملکرد بیولوژیکیارزیابی شدند. 

سطحی معادل هاي هرز، و زیست توده علفعملکرد دانه 

ر بدین منظوو  یک متر مربع از هر کرت در نظر گرفته شد

از ابتدا  دو بوتهدر هر کرت آزمایشی دو ردیف کناري و 

خطوط از ها به عنوان حاشه حذف و و انتهاي ردیف

در ها صورت گرفت. هر کرت اندازه گیري وسطی

ن ها همزمادلیل اینکه دانهخصوص عملکرد دانه گشنیز به

رسند چترهاي رسیده طی چند به مرحله رسیدگی نمی

هاي جدا شده از برداشت و مجموع وزن دانهمرحله 

 بعد از عنوان عملکرد دانه در نظر گرفته شد.چترها به

 و برداشت شده نیز هابرداشت کامل چترها، بقایاي بوته

همراه وزن چترهاي ها بهپس از خشک کردن و توزین آن

 عنوان عملکرد بیولوژیکی ثبت گردید.شده بهبرداشت

گشنیز، از روش  هايدانهبراي تعیین درصد اسانس 

  .استفاده شدتقطیر با آب و دستگاه کلونجر 

و عملکرد  ، درصد اسانسشاخص برداشت دانه

 زیر محاسبه گردید: هايرابطهبا استفاده از اسانس 

شاخص برداشت=  (عملکرد دانه/ عملکرد بیولوژیکی)×  111  

اسانس /وزن اسانس( = درصددانه)وزن  ×111  

عملکرد اسانس=  درصد اسانس × عملکرد بیولوژیکی  

شاخص  از مخلوط کشت سودمندي ارزیابی جهت

بر مبناي عملکرد بیولوژیکی ( LER) زمین برابري نسبت

)مائو و همکاران  استفاده شدشرح زیر هبهردو گیاه 

2112): 
LER (T) = LER (a) + LER (b) 

LER (a) = Yab / Yaa  
LER (b) = Yba + Ybb 

:LER (T) زمین کل برابري نسبت، LER (a) :زمین برابري نسبت 

  Aعملکرد گونه :B ،Yab گونه زمین برابري نسبت: A ،LER (b) گونه

عملکرد  :Ybaدر کشت خالص،   A: عملکرد گونهYaaدر کشت مخلوط، 

 .در کشت خالص  B: عملکرد گونهYbbدر کشت مخلوط،    Bگونه
 

هاي هاي آماري بر اساس مدلقبل از انجام تجزیه

آماري مورد استفاده آزمون یکنواختی واریانس و نرمال 

ها انجام گرفت. سپس بودن خطاهاي آزمایشی روي داده

انجام  MSTAT-Cافزار گیري از نرمتجزیه آماري با بهره

هاي هر صفت با استفاده از آزمون شد. مقایسه میانگین

LSD    درصد انجام شد. 5در سطح احتمال 

 
 

 های فیزیکوشیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایشویژگی -1جدول 

 عمق خاک

(cm) 
EC 

)1-(dS.m 
pH 

 کربن آلی

)%( 

نیتروژن 

 کل )%(

 پتاسیم فسفر
 بافت خاک

1-Mg.kg 

 شنیلومی  261 15/9 16/1 1/1 2/1 9/1 91-11

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

علف هرز نشان داد که اثر  نتایج تجزیه واریانس

 5بر ارتفاع بوته در سطح احتمال  )کنترل و عدم کنترل(

ولی اثر کشت مخلوط و برهمکنش  ،دار شددرصد معنی

(. براساس 2)جدولدار نشد آن با علف هرز بر آن معنی

هرز با کنترل علفارتفاع بوته  ،هامقایسه میانگیننتایج 

 پیدا  کاهشدرصد  1/5ها نسبت به عدم کنترل آن در کرت
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( نیز گزارش 1991سیدي و همکاران )(. 9جدولکرد )

کنترل علف  بدون در تیمارهاي جو بوته دادند که ارتفاع

که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.  یافت افزایش هرز

رسد با کنترل علف هرز رقابت بین گشنیز و نظر میبه

هاي هرز براي دریافت نور حذف شده است و علف

هاي گشنیز نور بیشتري دریافت نموده و در نتیجه بوته

بیشتر شده و با تخریبی نور بر هورمون اکسین اثر 

 د، ارتفاع بوته نیزعنوان یک هورمون رشکمبود اکسین به

هرز در کاهش پیدا نموده و در شرایط حضور علف

 دلیلتوان بهمزرعه، بیشتر شدن ارتفاع بوته را می

ي گشنیز و علف اهبوته بین نوري رقابت و اندازيسایه

؛ مقصودلو و 1911)مول و کامپارت  داد نسبت هرز

 (.2115همکاران 

 

 فرعی هایتعداد ساقه

هاي مخلوط بر تعداد ساقهکشت اثر اثر علف هرز و 

 نددار شددرصد معنی 5در سطح احتمال  فرعی گشنیز

هاي فرعی هرز، تعداد ساقههاي با کنترل علف .(2)جدول

 (.9جدول ) ش یافتیافزادرصد  5عدم کنترل نسبت به 

مخلوط، تعداد هاي در همه تیمارهاي کشت چنینهم

هاي فرعی گشنیز نسبت به کشت خالص افزایش ساقه

فرعی  هايبیشترین تعداد ساقه داري پیدا کرد ومعنی

 گشنیزصفات مورد ارزیابی در با ماشک گل خوشه ای بر کشت مخلوط علف هرز و )میانگین مربعات( اثر تجزیه واریانس   -2جدول 

  مربعاتمیانگین 

 عملکرد

 اسانس

 درصد

 اسانس

 شاخص

 دانه برداشت
 عملکرد دانه

 عملکرد

 بیولوژیکی

 وزن

 هزاردانه

تعداد دانه 

 در چتر

تعداد چتر 

 دربوته

تعداد 

ساقه 

 فرعی

 ارتفاع

 بوته

درجه 

 آزادي
 منابع تغییر

1/29 ns 1/115 * 221/1 ns 92959/1  ns 911511/1 ns 1/251 * 21/19 ns 6/99 ns 1/15** 962/1* 2 تکرار 

2/922* 1/112 * 111/2 ns 222211* 1111695/9* 1/2 * 125/9 * 1/122 ns 1/99* 111/1 * 1 علف هرز 

116/1  11115/1  5/99  11999 9/59959 115/1  25/2 699/1  199/1  9/1  خطاي اصلی 2 

1/199** 1/1116 * 5/1ns 11516/9** 211292/2** 1/669ns 15/29 * 2/111* 1/21* 19/9ns 5 کشت مخلوط 

1/115** 1/1112 ns 2/1 ns 5961/1** 51191/2* 1/692 ns 5/12 ns 199/1  1/19 ns 25/6ns 5 
 ×علف هرز 

 کشت مخلوط

111/1  1112/1  6/66  2/119  1/15911  116/1  21/5  592/1  912/1  6/911 ي فرعیخطا 21   

51/1  121/5  29/9  26/5  91/5  12/11  26/5  91/1  99/9  15/6  - 
ضریب 

 تغییرات )%(

ns، *،  **میدهد نشان را درصد 1 و 5 احتمال سطح در معنی دار و غیرمعنی دار ترتیب به. 

 های اثر کنترل و عدم کنترل علف هرز بر صفات مورد ارزیابی گشنیزمقایسه میانگین -3جدول 

 علف هرز

ارتفاع 

بوته 

(cm) 

ساقه تعداد 

 فرعی

تعداد دانه 

 در چتر

وزن 

هزاردانه 

(g) 

 عملکرد

 بیولوژیکی

(1-kg.ha) 

 عملکرد دانه

(1-kg.ha) 

 درصد

 اسانس

 اسانسعملکرد 

(1-kg.ha) 

12/59 عدم کنترل  a 96/6  b 21  b 199/1 b 2/2115  b 9/292  b 262/1  b 15/1  b 

15/55 کنترل  b 69/6  a 1/29  a 112/9 a 12/2526  a 5/599  a 29/1  a 659/1  a 

   دار بین تیمارها استبیانگر وجود اختالف معنیها در ستون  b و  a   حروف متفاوت   
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دار با سایر تیمارها در فاصله عدد( با اختالف معنی 9/1)

اي مشاهده شد خوشهمتري ماشک گلسانتی 15کاشت 

درصد افزایش نشان داد  6/99که نسبت به کشت خالص 

که ساختار پوشش گیاهی حاصل این(. با توجه به1)شکل 

از کشت مخلوط، نقش مهمی در استفاده بهینه از تابش 

خورشید و درنتیجه افزایش عملکرد محصول دارد 

(، بنابراین افزایش تعداد 1999 سوتجو و همکاران)

هاي مختلف کشت هاي فرعی گشنیز در نسبتساقه

داشتن فضاي مناسب تواند به علت در اختیار مخلوط می

یی فتوسنتز باشد. این نتیجه با نتایج آو افزایش کار

 گزارش نمودندکه ( 2119نامداري و محمودي ) پژوهش

درصد نخود داراي  15درصد کلزا +  25نسبت کاشت 

بیشترین تعداد شاخه فرعی و کشت خالص کلزا داراي 

 .، مطابقت داردترین تعداد شاخه فرعی در بوته بودندکم

( در بررسی عملکرد گیاه 2112کوچکی و همکاران )

دارویی سیاهدانه در کشت مخلوط با نخود و لوبیا اظهار 

داشتند که تعداد شاخه جانبی در هیچ یک از گیاهان مورد 

بررسی و نیز تیمارهاي مختلف کشت مخلوط و خالص 

داري نشان نداد، اما از نظر از نظر آماري، تفاوت معنی

نخود، میانگین این صفات در تیمارهاي  کمی براي گیاه

مخلوط نسبت به خالص بیشتر بود و در این بین، تیمار 

کشت مخلوط دو ردیف نخود و لوبیا و یک ردیف 

سیاهدانه باالترین تعداد شاخه جانبی را تولید نمود. در 

رابطه با گیاه لوبیا نیز تعداد شاخه جانبی در تیمارهاي 

یشتر بود. کشت مخلوط نسبت به خالص ب

 

 تعداد چتر در بوته

 انس صفات نشان داد کهیه واریج حاصل از تجزینتا

در سطح احتمال  مخلوط بر تعداد چتر در بوتهاثر کشت 

اثر متقابل هرز و   اثر علفاما  ،دار شددرصد معنی 5

دار نشد بر صفت مذکور معنیکشت مخلوط و علف هرز 

، هانیانگیسه میج مقایبراساس نتا چنینهم (.2)جدول 

تعداد چتر در بوته گشنیز در کشت مخلوط با فواصل 

اي خوشهمتر ماشک گلسانتی 5/12و  11، 5/1، 5کاشت 

 همدیگر نسبت به کشت خالصبا دار بدون تفاوت معنی

طور بهها افزایشاین و داري نشان دادند افزایش معنی

 
 ایخوشهفرعی گشنیز در کشت خالص و مخلوط با ماشک گلساقه  تعداد نیانگیسه میمقا -1شکل 

A ،B ،C ،D وE  15و  5/12، 11، 5/1، 5ترتیب شامل اي در کشت مخلوط بهگل خوشههاي ماشک: فاصله بین بوته 

 متر  سانتی

  باشد.می LSDدرصد بر طبق آزمون  5دار در سطح احتمال رمشابه نشان دهنده تفاوت معنییحروف غ
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(. این نتیجه 2درصد محاسبه گردید )شکل 1/16میانگین 

گزارش  که (2116خرم دل و همکاران )با نتایج مطالعه 

 51براي مخلوط  ن تعداد چتر در بوتهیباالترند ودنم

شد، مطابقت مشاهده ا یدرصد لوب 111ان + یدرصد زن

 نظربهچنین بیان نمودند که،  را دلیل این امر. آنان دارد

هاي زنیان رسد وجود شرایط مناسب براي رشد بوتهمی

از جمله افزایش دسترسی به عناصر غذایی ضروري 

ت هاي کشویژه نیتروژن تحت تأثیر نسبتبراي رشد به

مخلوط افزایشی و جایگزینی با لوبیا از طریق بهبود رشد 

 ازجمله تعداد زایش اجزاي عملکرداف منجر به و فتوسنتز 

( نیز 2112مقدم و مرادي )رضوانی .یددچتر در بوته گر

گیري از کشت مخلوط با شنبلیله از که بهره اظهار نمودند

طریق فراهمی نیتروژن سبب بهبود عملکرد و اجزاي 

 .عملکرد گیاه زیره سبز گردید

 
 ایخوشهتعداد چتر در بوته گشنیز در کشت خالص و مخلوط با ماشک گل نیانگیسه میمقا -2شکل 

A ،B ،C ،D وE  15و  5/12، 11، 5/1، 5ترتیب شامل اي در کشت مخلوط بهگل خوشههاي ماشک: فاصله بین بوته 

 مترسانتی

 باشد.می LSDدرصد بر طبق آزمون  5دار در سطح احتمال رمشابه نشان دهنده تفاوت معنییحروف غ

 

 تعداد دانه در چتر

 و کشت مخلوط بر تعداد دانه در چتر علف هرزاثر 

ج ی. نتا(2دار شدند )جدول درصد معنی 5 احتمال در سطح

طور با کنترل علف هرز، بهها نشان داد که نیانگیسه میمقا

عدد دانه در هر چتر تشکیل گردید که نسبت  1/29میانگین 

نشان ش یافزادرصد  2/9به شرایط عدم کنترل علف هرز، 

( نیز کاهش 2116زاده و همکاران )علی (.9جدول ) داد

کنترل علف  منسبی عملکرد دانه لوبیا را در شرایط عد

بختیاري  هرز نسبت به کنترل آنها را گزارش نمودند.

( نیز اعالم کردند که رقابت 2112مقدم و همکاران )

هاي هرز با نخود عاملی منفی در جهت کاهش علف

دار تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی

 يهانیانگیسه میج مقایبراساس نتا چنینهم نخود بود.

، بیشترین تعداد دانه در چتر گشنیز ن صفتیمربوط به ا

هاي اي در فاصلهدر کشت مخلوط با ماشک گل خوشه

( 9/22متر )سانتی 11( و 1/22متر )سانتی 5/12کاشت 

و  11ترتیب نسبت به کشت خالص آن مشاهده شد که به

همسو با این (. 9ند )شکل ددرصد افزایش نشان دا 1/9

دار ( نیز افزایش معنی2119و همکاران ) کهربائیان ،نتایج

هاي متوسط نسبت مخلوط با تعداد دانه در سنبله جو در

اي نسبت به کشت خالص تراکم کاشت ماشک گل خوشه

چنین بیان آنان علت این نتیجه را گزارش نمودند. را جو 

هاي متوسط ماشک در کشت مخلوط کردند که در نسبت

و  جو کاهش پیدا کرده استآن با اي رقابت برون گونه

فضاي بیشتري براي رشد جو فراهم گردید و ماده 

ئله ها انتقال یافت و این مسفتوسنتزي بیشتـري به سنبله
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. ستاشده هاي بیشتري در سنبله سبب تشکیل تعداد دانه

با افزایش تراکم، از نفوذ نور به داخل کانوپی کاسته ولی 

 ،توسط برگهادریافت تشعشع  برايو محدودیت  شده

 .دادتعداد انـدامهاي زایشی از قبیل تعداد دانه را کاهش 

 

 
 ایخوشهدر چتر گشنیز در کشت خالص و مخلوط با ماشک گلدانه تعداد  نیانگیسه میمقا -3شکل 

A ،B ،C ،D وE  مترسانتی 15و  5/12، 11، 5/1، 5ترتیب شامل اي در کشت مخلوط بهگل خوشههاي ماشک: فاصله بین بوته 

 باشد.می LSDدرصد بر طبق آزمون  5دار در سطح احتمال رمشابه نشان دهنده تفاوت معنییحروف غ

 

 وزن هزاردانه

وزن حاکی از آن است که نتایج تجزیه واریانس 

درصد تحت تأثیر  5در سطح احتمال گشنیز هزاردانه 

(. 2هاي هرز قرار گرفت )جدول کنترل و عدم کنترل علف

نشان داد که با کنترل علف هرز  هانتایج مقایسه میانگین

درصد افزایش  1/2وزن هزاردانه نسبت به عدم کنترل آن 

( نیز 2116(. غالمحسینی و همکاران )9د )جدول کرپیدا 

دار باعث کاهش معنی هرزعلفگزارش دادند که تداخل 

 در هرزعلف ورکه حضطوريوزن هزار دانه ذرت شد به

 وزن درصد 19 و 19 بترتیهب آزمایش دوم و اول سال

. در این خصوص آنان اظهار ددا کاهش را دانههزار

 دانه دنر شپ زمان در و رقابتهرز تداخل علفنمودند که 

باعث کاهش توان فتوسنتزي ذرت و کاهش انتقال مواد 

ه دانو درنتیجه وزن هزار ها شده استفتوسنتزي به دانه

 کاهش پیدا نمود. 

 

 

 عملکرد بیولوژیکی

 علفانس صفات نشان داد که اثر یه واریج تجزینتا

عملکرد بر ها هرز، کشت مخلوط و همچنین برهمکنش آن

بر اساس نتایج  .(2دار شد )جدول معنی بیولوژیکی گشنیز

ر بیشترین عملکرد بیولوژیکی گشنیز د ،هامقایسه میانگین

کیلوگرم  9119تیمار کنترل علف هرز در کشت خالص )

هاي مخلوط در (. در کشت2در هکتار( مشاهده شد )شکل

 عملکرد بیولوژیکی ،هرزشرایط کنترل و عدم کنترل علف

-کاهش معنیهاي خالص نسبت به کشتدر واحد سطح 

دلیل کاهش سطح و داري نشان داد. چنین کاهشی به

باشد که توسط فضاي موجود براي رشد گشنیز می

اي اشغال شده است. با این وجود در خوشهماشک گل

-سانتی 11و  5/12، 15کشت مخلوط، در فواصل کاشت 

ماري هاي تیمتر با کنترل علف هرز نسبت به سایر ترکیب

طور نسبی افزایش نشان داد که این بیولوژیکی بهعملکرد 

 اههرسد حاکی از آن است که در این فاصلنظر مینیز به
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-رقابت بین درنتیجهاي کمتر بوده خوشهتراکم ماشک گل

فضاي بیشتري در  و کمتر شدهآن با گشنیز اي گونه

اختیار گشنیز قرار گرفته و همچنین کنترل علف هرز به 

کاهش رقابت و درنتیجه رشد رویشی بیشتر گشنیز و 

 برادرانافزایش عملکرد بیولوژیکی آن منجر شده است. 

هاي هرز بر ( در بررسی اثر تداخل علف2116و قهاري )

هاي هاي زراعی شنبلیله در تراکمعملکرد و ویژگی

این نتیجه دست یافتند که تداخل علف ختلف گیاهی بهم

هاي رویشی شده و در عوض هرز مانع از رشد اندام

شود و در تسریع در ورود به فاز زایشی را باعث می

تواند به کاهش عملکرد بیولوژیکی نهایت این عمل می

اي با ( در مطالعه2111پورامیر و همکاران ) منجر گردد.

و اجزاي عملکرد کنجد و نخود در کشت ارزیابی عملکرد 

هاي جایگزینی اظهار کردند که کشت مخلوط سري

ت خالص آن داراي عملکرد مخلوط کنجد نسبت به کش

 پژوهشی( در 2112دل )ري بود. اسدي و خرمزیستی کمت

هاي کشت مخلوط جو با ماشک ثیر نسبتأبا بررسی ت

عملکرد هاي هرز و اي بر جمعیت و تنوع علفخوشهگل

طور اظهار داشتند که عملکرد بیولوژیکی جو به

هاي کشت مخلوط درهم با ثیر نسبتأداري تحت تمعنی

که افزایش طورياي قرار گرفت، بهخوشهماشک گل

درصد در کشت مخلوط درهم به  21درصد ماشک از 

درصدي  52درصد در کشت خالص موجب کاهش  111

، هااس اظهارات آنگردید. بر اس جوعملکرد بیولوژیکی 

که کاهش عملکرد بیولوژیکی در مخلوط  رسدینظر مبه

اي در مقایسه با رقابت درون بودن رقابت بین گونه البابه 

 .باشداي مربوط میگونه
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 عملکرد دانه

درصد و اثر کشت  5هرز در سطح احتمال علف اثر

مخلوط و برهمکنش آن با علف هرز در سطح یک درصد 

سه یمقاج ی. نتا(2ند )جدول دار شدمعنی بر عملکرد دانه

حاکی از آن است که بیشترین عملکرد دانه ها نیانگیم

کیلوگرم در هکتار( در کشت خالص با  2/699گشنیز )

دست آمد و پس از آن بیشترین هاي هرز بهکنترل علف
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متري سانتی 11 عملکرد دانه در کشت مخلوط با فاصله

اي با کنترل علف هرز خوشههاي ماشک گلبین بوته

 هايدست آمد که با فاصلهگرم در هکتار( بهکیلو 6/612)

اري نشان دمتري تفاوت معنیسانتی 15و  5/12کاشت 

رسد که دلیل بیشتر بودن عملکرد نظر میبه (.5نداد )شکل

دانه در کشت خالص و کنترل علف هرز در اختیار بودن 

فضاي بیشتر براي گشنیز نسبت به کشت مخلوط و عدم 

ن عوامل رقابت کننده با گشنیز عنواهاي بهحضور علف

باشد. از طرف گیري از فضا و منابع موجود میدر بهره

بوته ها هم تعداد متري ماشکسانتی 11دیگر در فاصله 

تثبیت نیتروژن براي گشنیز قرار داشتند و هم  جهتکافی 

اي به حداقل رسیده است. لذا فاصله اینکه رقابت بین بوته

اي در کشت مخلوط خوشهگل سانتیمتري بین ماشک 11

-ر مینظبراي تولید عملکرد دانه گشنیز مناسب و کافی به

و  5هاي رسد. در شرایط عدم کنترل علف هرز فاصله

 اي نسبتهاي ماشک گل خوشهمتر بین بوتهسانتی 5/1

ها عملکرد دانه بیشتري تولید کردند سایر فاصله به

ش نمودند که ( گزار2119جمشیدي و همکاران )(. 5)شکل

کشت مخلوط کشت خالص ذرت و تداخل علف هرز در 

داري باعث کاهش عملکرد طور معنیذرت با گاودانه به

با این تفاوت که در کشت مخلوط این  دانه ذرت گردید

نیز در ( 2112اي و همکاران )حمزه کاهش کمتر بود.

شدت تعداد هاي هرز بهپژوهش خود دریافتند که علف

بوته و وزن هزاردانه نخود و جو را کاسته و دانه در 

الذکر را کاهش دادند. درنهایت عملکرد دانه دو گونه فوق

هاي هرز با ( نیز تداخل علف2112یعقوبی و آقاعلیخانی )

کلزا را عامل کاهش شدید تعداد خورجین در بوته و تعداد 

دانه در خورجین ذکر کردند که سبب افت عملکرد دانه 

 کلزا شد.
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 شاخص برداشت دانه

صفات نشان داد که  نتایج حاصل از تجزیه واریانس

کشت مخلوط و  ،علف هرز )کنترل و عدم کنترل(اثر 

دار نشد معنی شاخص برداشت دانهبر ها برهمکنش آن

با این وجود میانگین شاخص برداشت گشنیز (. 2)جدول 

 درصد محاسبه گردید.  6/21در این پژوهش 
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 درصد اسانس

دانه  درصد اسانسبر  علف هرز و کشت مخلوطاثر 

دار شدند درصد معنی 5در سطح احتمال  گشنیز

نسبت به با کنترل علف هرز، درصد اسانس (. 2)جدول

گیتی  (.9جدولش یافت )یافزادرصد  1/6عدم کنترل آن 

هاي ( نیز گزارش نمودند که حضور علف2111و رئوفی )

ها باعث کاهش میزان اسانس نعناع هرز و عدم وجین آن

هاي هرز با نعناع و علف ی شد و علت آن را به رقابتفلفل

هرز نسبت  هايخاک توسط علف غذایی تخلیه عناصر

اند. عناصر غذایی نقش بسیار مهمی بر مواد مؤثره داده

(. 2111و تولید اسانس گیاهان دارویی دارند )امیدبیگی 

هاي هرز باعث مصرف رسد حضور علفنظر میلذا به

کافی عناصر غذایی از جمله نیتروژن شده و مقدار 

عناصر غذایی در اختیار گیاه دارویی گشنیز قرار نگرفته 

درنتیجه درصد اسانس آن کاهش یافته است. مقایسه 

هاي مربوط به کشت مخلوط نیز نشان داد که میانگین

درصد( در کشت  29/1بیشترین درصد اسانس گشنیز )

-سانتی 15اي با فواصل کشت خوشهمخلوط با ماشک گل

 5/11ه نسبت به کشت خالص آن دست آمد کمتر به

(. الزم به ذکر است که 6درصد افزایش نشان داد )شکل 

افزایش درصد اسانس در سایر تیمارهاي کشت مخلوط 

دار نبود. کشت خالص از لحاظ آماري معنیبه نسبت 

در خصوص افزایش  (2119عبدي )نتایج مشابهی توسط 

 درصد اسانس مرزه در کشت مخلوط با شنبلیله نسبت

به کشت خالص آن گزارش شده است. بر اساس گزارش 

بیشترین درصد اسانس مرزه متعلق به الگوي کاشت  انآن

یک ردیف مرزه + درصد شنبلیله ) 51درصد مرزه +  51

( بود و کمترین درصد اسانس هم یک ردیف شنبلیله

متعلق به کشت خالص مرزه بود. ایشان در توجیه این 

فات مورفولوژیکی دو الختاافزایش اظهار نمودند که 

هاي مرزه از گونه، وجود شرایط مناسب براي رشد بوته

جمله فراهم شدن نیتروژن در شرایط مخلوط با شنبلیله، 

استفاده بهینه از عناصر غذایی موجود در خاک و توزیع 

تر نور توسط کانوپی مخلوط دو گونه باعث بهبود مطلوب

یزان اسانس شده تبع آن افزایش مرشد و فتوسنتز و به

رسد که نظر میت. در شرایط آزمایش حاضر نیز بهاس

عنوان یک لگوم تثبیت کننده اي بهخوشهحضور ماشک گل

 نیتروژن در جوار گشنیز، با در اختیار قرار دادن نیتروژن

افزایش بهبود رشد و به گشنیز، منجر به  تثبت شده

آن شده در نتیجه افزایش درصد اسانس را  فتوسنتز

-ساسان درپی داشته است. از طرف دیگر با توجه به اینکه

واحدهاي سازنده آن  وهـاي ترپنوئیدي بوده ترکیـب ها

دارنـد و با در نظر گرفتن این  NADPH و ATP نیاز به

براي تشـکیل  غذایی کافیمطلب که حضور عناصر 

اورمنو و فرناندز، ) باشدیهـاي اخیـر ضـروري مترکیـب

 ماشکبا  گشنیزرسد که کشت مخلوط نظر میبه ،(2112

از طریق فراهمی عناصر اصلی سازنده  ايخوشهگل

 .اسـانس شـده اسـتمحتواي اسانس موجب افزایش 

( نیز گزارش نمودند که 2115رضایی چیانه و قلی نژاد )

 51بیشترین درصد اسانس سیاهدانه از کشت مخلوط 

درصد سیاهدانه و کمترین درصد  111درصد نخود + 

دست آمد. آنان اسانس سیاهدانه در کشت خالص آن به

نیتروژن یکی از  که دلیل این افزایش را چنین بیان کردند

هاي عناصر غذایی مؤثر بر میـزان فعالیـت آنزیم

 رسد که وجـودنظر میچنین به و فتوسنتزي گیاهان است

هاي سیاهدانه از جمله رشد بوته شـرایط مناسب براي

فراهم شدن نیتروژن در شرایط مخلوط با نخود باعث 

 افزایش میزان اسانس در نتیجهبهبود رشد و فتوسنتز و 

.در مقایسه با کشت خالص شده است
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 عملکرد اسانس

رز ه علفثر اانس صفات نشان داد که یه واریتجزج ینتا

درصد و اثر کشت  5در سطح احتمال  عملکرد اسانسبر 

هرز در سطح احتمال یک مخلوط و اثر متقابل آن با علف

بیشترین . (2)جدول دار شدمعنیدرصد بر صفت مذکور 

کیلوگرم  95/1عملکرد اسانس در دو تیمار کشت خالص )

اي خوشهمخلوط گشنیز با ماشک گلدر هکتار( و کشت 

کیلوگرم در هکتار(  96/1متر )سانتی 15با فاصله کشت 

(. این دو 1دست آمد )شکلدر شرایط کنترل علف هرز به

طور میانگین نسبت به کشت خالص گشنیز و عدم تیمار به

درصد عملکرد اسانس را افزایش  1/99کنترل علف هرز 

نیز افزایش عملکرد ( 2115دادند. مردانی و بلوچی )

اسانس انیسون در کشت خالص آن با کنترل علف هرز 

گزارش نمودند و این افزایش را نسبت به عدم کنترل آن 

را به باال بودن درصد اسانس و عملکرد دانه در تیمار 

مقایسه کشت خالص و بدون علف هرز نسبت دادند. 

عملکرد اسانس  ها همچنین حاکی از آن است کهمیانگین

با  ايخوشهي ماشک گلمترسانتی 15مخلوط در تیمار 

 کشت خالص داري نسبت بهتفاوت معنیکنترل علف هرز 

هاي این درحالی است بوتهندارد و با کنترل علف هرز 

در تیمار درصد از سطح زمین موجود را  51گشنیز تنها 

. چنین افزایشی (1)شکل  در اشغال خود داشتندمذکور 

در عملکرد اسانس در تیمار مذکور به تأثیر مثبت کشت 

گردد که مخلوط در افزایش درصد اسانس گشنیز بر می

ز آنجایی که عملکرد اسانس در بخش قبلی بحث شد. ا

تابعی از درصد اسانس و همچنین عملکرد دانه گشنیز 

 15دلیل افزایش درصد اسانس در تیمار باشد، لذا بهمی

اي در کشت خوشهشت ماشک گلاکفاصله متر سانتی

افزایش عملکرد اسانس در این تیمار (، 6مخلوط )شکل

( نیز گزارش 2111. بیگناه و همکاران )دور از انتظار نبود

بیشترین درصد و عملکرد اسانس گیاه گشنیز نمودند که 

درصد  25درصد تراکم مطلوب گشنیز +  115در تیمار 

همچنین در کشت دست آمد. تراکم مطلوب شنبلیله به

مخلوط شنبلیله و رازیانه بیشترین عملکرد اسانس بذر 

رازیانه+  % 111رازیانه به تیمار کشت مخلوط افزایشی )

شنبلیله( اختصاص داشت، که این تیمار با تیمار  % 99

داري نداشت )صدري و کشت خالص آن اختالف معنی

  (.2115همکاران 
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 ای و علف هرزخوشهعملکرد اسانس گشنیز در برهمکنش کشت خالص و مخلوط با ماشک گل نیانگیسه میمقا -7شکل 

A ،B ،C ،D وE  متر  سانتی 15و  5/12، 11، 5/1، 5ترتیب شامل اي در کشت مخلوط بهگل خوشههاي ماشک: فاصله بین بوته 

  باشد.می LSDدرصد بر طبق آزمون  5دار در سطح احتمال رمشابه نشان دهنده تفاوت معنییحروف غ

 

 هرز هایعلف تودهزیست

 هتودزیستي مربوط به هانتایج تجزیه واریانس داده

هاي عدم کنترل علف هرز هاي هرز که فقط از کرتعلف

دست آمد نشان داد که اثر الگوي کاشت )کشت خالص به

علف هرز در سطح احتمال یک  زیست تودهو مخلوط( بر 

زیست توده (. بیشترین 2دار شد )جدول درصد معنی

ترتیب مربوط به کشت خالص گشنیز، کشت خالص به

 15لوط با فاصله کاشت اي و کشت مخخوشهماشک گل

ها تفاوت اي بود که بین آنخوشهمتري ماشک گلسانتی

در کشت مخلوط با فاصله کاشت  .دار مشاهده نشدمعنی

 زیست تودهاي کمترین خوشهمتري ماشک گلسانتی 5

گرم در مترمربع( ثبت گردید که با  5/151) هاي هرزعلف

-سانتی 11و  5/1هاي کاشت تیمارهاي مخلوط با فاصله

دار نداشت اي تفاوت معنیخوشهمتري ماشک گل

کشت خالص  به ترتیب نسبت(. تیمار اخیر به9)شکل

 اي باعث کاهشخوشهگشنیز و کشت خالص ماشک گل

هاي هرز شدند. درصدي ماده خشک علف 2/9و  2/12

دلیل فاصله کاشت کمتر رسد در تیمار اخیر بهنظر میبه

 تراکم گیاهان زراعی در واحد سطح ،ايخوشهماشک گل

-گشنیز و ماشک گلهاي بوتهبیشتر شده و  در مخلوط

رشد از  ،زمیناز  ياي با اشغال سطح بیشترخوشه

ها و در رقابت با آن کردههاي هرز ممانعت رویشی علف

هاي هرز به درنتیجه با غلبه بر علفو کاراتر عمل نموده 

 ها نسبت به کشت خالصتولیدي آن تودهزیستکاهش 

 اند. شده منجر

توده دار زیست( نیز کاهش معنی2112نظري و همکاران ) 

هاي هرز را در کشت مخلوط افزایش ماش و ذرت علف

گزارش نمودند و علت آن را تراکم باالي گیاهان زراعی 

ها در نتیجه افزایش توان توده آنو تولید بیشتر زیست

با علف هرز را ذکر نمودند. نتایج مشابهی  هارقابتی آن

هاي خالص  ( در کشت2112اي و همکاران )توسط حمزه

 و مخلوط جو و نخود گزارش شده است. 
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 (LERنسبت برابری زمین )

 يمارهایدر همه ت، 5 جدولبر اساس نتایج موجود در 

نسبت برابري کشت مخلوط )علف هرز و فاصله کاشت( 

 يدهنده برترک است که نشان یشتر از یبکل ن یزم

ت نسب ايخوشهماشک گلو  گشنیزکشت مخلوط کارآئی 

ن نسبت برابري یشتریباشد. بیها مآنکشت خالص به 

-متري ماشک گلسانتی 5تیمار فاصله کاشت کل در 

-( و بدون کنترل علف59/1هرز )اي با کنترل علفخوشه

( بود و کمترین آن مربوط به تیمار فاصله 55/1هرز )

اي با بدون کنترل خوشهمتري ماشک گلسانتی 15کاشت 

( بود. 26/1هرز ) ( و بدون کنترل علف19/1هرز ) علف

این نتایج نشان دهنده این است که در شرایط کنترل و 

عدم کنترل علف هرز با کاهش فاصله کاشت روي ردیف 

د و شواي نسبت برابري زمین بیشتر میخوشهماشک گل

د و کنین نسبت کاهش پیدا میبا افزایش فاصله کاشت ا

  LER همچنین، با مقایسه شود.تر میبه عدد یک نزدیک

که این شاخص براي  شودمیمشخص  گیاهجزئی هر دو 

بــوده است،  ايخوشهگلباالتر از ماشک  گشنیز

ت در کش گشنیزشود که بنـابراین، چنین اسـتنباط می

 ايخوشهگل تري از همراهی با ماشکمخلوط تأثیر مثبت

ای و خوشهماشک گلکشت مخلوط علف هرز و نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر  -5جدول 

 های هرزتوده علفگشنیز بر زیست 

 منابع تغییر درجه آزادي میانگین مربعات

 تکرار 2 * 591/15

 الگوي کاشت 6 ** 222/88

67/13  خطا 12 

22/1  ضریب تغییرات )%( - 

nsدهد.درصد را نشان می 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنی، *، ** به ترتیب غیرمعنی 
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ی آن در مقایسه ئجز LER پذیرفته که این امر باعث بهبود

چنین تأثیر مثبتی که  شده است. ايخوشهگلبا ماشک 

اي براي گیاه همراه داشته است توسط خوشهماشک گل

ها ( نیز گزارش شده است. آن2119کهراریان و همکاران )

باالترین نسبت برابري زمین هم بر اساس همچنین، 

در را  د دانه و هم بر اساس عملکرد بیولوژیکعملکر

-بوته ماشک 251بوته جو + تراکم  511تیمارهاي تراکم 

گزارش کردند. احمدي و در مترمربع  ايگل خوشه

هاي ارزیابی عملکرد و شاخص( با 2119همکاران )

به  ايخوشهسودمندي در کشت مخلوط جو و ماشک گل

این نتیجه رسیدند که در تمامی تیمارهاي کشت مخلوط 

نسبت برابري زمین  ،افزایشی و جایگزینی این دو گیاه

باشد و چنین افزایشی را به تأمین بخشی بیش از یک می

اي خوشهگل از نیتروژن مورد نیاز جو توسط ماشک

 یا چشم بلبلیدر کشت مخلوط ذرت و لوبنسبت دادند. 

کشت مخلوط  يمارهایت در همه LER گزارش شد که

 کشت يدهنده سودمندن امر نشانیک بود که ایباالتر از 

آنها بود  نسبت به کشت خالصاین دو گیاه مخلوط 

نیز گزارش دادند ( 2119)فالح و همکاران (. 2112دهمرده)

سویا و بادرشبی  1:2و  1:1براي کشت مخلوط  LERکه 

کشت  که نشان دهنده سودمندي دست آمدهبیشتر از یک ب

مخلوط این دو گیاه نسبت به کشت خالص آنها به دلیل 

استفاده کاراتر از زمین و منابع محیطی همچون آب، 

  عناصر غذایی، و نور براي رشد گیاه بود.

 

 ایخوشهو ماشک گل گشنیزکشت مخلوط  ( درLERنسبت برابری زمین )ارزیابی  -5جدول 

 تیمارها
نسبت برابري زمین 

(LERجزئی گشنیز ) 

نسبت برابري زمین 

(LER جزئی ) ماشک

 ياگل خوشه

نسبت برابري زمین 

(LERکل ) علف هرز 
اي خوشهفاصله کاشت ماشک گل

 روي ردیف در مخلوط

 عدم کنترل

 11/5 61/3 8/3 مترسانتی 5

مترسانتی 5/1  66/3 76/3 22/5 

مترسانتی 11  65/3 26/3 58/5 

مترسانتی 5/12  61/3 19/3 52/5 

مترسانتی 15  61/3 17/3 39/5 

 کنترل

 18/5 85/3 68/3 مترسانتی 5

مترسانتی 5/1  67/3 79/3 21/5 

مترسانتی 11  85/3 12/3 17/5 

مترسانتی 5/12  81/3 22/3 26/5 

مترسانتی 15  68/3 2/3 27/5 

 

 گیری کلینتیجه

کاربرد  که داد نشان پژوهش این نتایجطور کلی، به

 مؤثر راهکارهاي جمله از مخلوط کشتدر  زنده هايمالچ

کشت  کهطوريبه رودمی شماربه هرز علفهاي مهار در

 هابا تراکمعنوان مالچ زنده بهاي خوشهگل کماشمخلوط 

هاي هرز توده علفزیست باعث کاهش مختلف اصلهو یا ف

مزرعه گشنیز شد. از طرف دیگر اسانس و عملکرد 

اي خوشهگلاسانس گشنیز نیز در کشت مخلوط با ماشک

و این حاکی از آن است که کاربرد  افزایش نشان داد

صورت کشت به یی از جمله ماشکهالگومهاي زنده مالچ

تواند به افزایش میمزارع گیاهان دارویی در مخلوط 

عملکرد کمی و کیفی آنها در یک سیستم تولید محصوالت 

  ارگانیک و یا پایدار بیانجامد. 
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