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Abstract 

Background and Objective: This research aims to investigate the yield and yield components of safflower 

(Carthamus tinctorius) in intercropping with dragon head (Lallemantia iberica). 

 

Materials and Methods: This research was carried out in the research station of Tabriz University Faculty of 

Agriculture in 2018 .Mixed cropping was done based on increasing series. The basic design of the experiment 

was in the form of randomized complete blocks with six treatments and four replications. Different cultivation 

patterns include pure Carthamus tinctorius cultivation, 100% Carthamus tinctorius with 15% Lallemantia 

iberica, 100% Carthamus tinctorius with 30% Lallemantia iberica, 100% Carthamus tinctorius cultivation 

with 45% Lallemantia iberica, 100% Carthamus tinctorius with 60%Lallemantia iberica, 100% Carthamus 

tinctorius with 75%Lallemantia iberica. In this study, Carthamus tinctorius traits included number of pods per 

plant, number of seeds per pod, weight of 1000 seeds, seed yield and biological yield . 

 

Results: The effect of different cultivation patterns on the number of seeds per plant and seed weight was not 

significant, but it was significant on the number of pods per plant, seed yield and biological yield .The highest 

number of seeds according to the 100:30 mixed crop pattern (Lallemantia iberica- Carthamus tinctorius) and 

the highest seed yield and biological yield belonged to pure Carthamus tinctorius cultivation, but pure 

Carthamus tinctorius and 100:30 mixed crop pattern (Lallemantia iberica-Carthamus tinctorius) in the seed 

number, grain yield and biological yield did not have significant difference. The highest land equivalent ratio 

belonged to 100:30 mixed cultivation (Lallemantia iberica-Carthamus tinctorius). 

 

Conclusion: 100:30 intercropping pattern (Lallemantia iberica-Carthamus tinctorius) was suggested as the 

suitable pattern of mixed cropping due to highest grain yield, biological yield and economic benefit.  
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با  ( در کشت مخلوط افزایشی Carthamus tinctoriusاجزای عملکرد گلرنگ )بررسی عملکرد و 

 (Lallemantia ibericaبالنگوی شهری )
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 چکیده

منظور بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ و نسـبت برابـري زمـین در کشـت مخلـوط افزایشی این پژوهش بهاهداف: 
 گلرنگ و بالنگوي شهري است.

 
اجرا گردید. کشت  2۳31این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز در سال : هامواد و روش

تیمار و در چهار  6هاي کامل تصادفی با افزایشی انجام شد . طرح پایه آزمایشی در قالب بلوک هايمخلوط بر اساس سري
درصد گلرنگ همراه با کشت بالنگوي شهري با  244تکرار بود. الگوهاي مختلف کشت شامل کشت خالص گلرنگ، کشت 

درصد،  کشت صددرصد گلرنگ  ۳4درصد گلرنگ همراه با کشت بالنگوي شهري با تراکم  244درصد،  کشت  21تراکم 
 64درصد گلرنگ همراه با کشت بالنگوي شهري با تراکم  244درصد،  کشت  01همراه با کشت بالنگوي شهري با تراکم 

در این پژوهش صفات گلرنگ  درصد بود. 51درصد گلرنگ همراه با کشت بالنگوي شهري با تراکم  244درصد،  کشت 
براي  گیري شدند.دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی اندازهشامل تعداد طبق در بوته، تعداد 

 ( استفاده شد. RY( و عملکرد نسبی جزء )LERارزیابی کارایی سودمندي کشت مخلوط از معیار نسبت برابري زمین )
 

دار ولی بر تعداد طبق در بوته، عملکرد دانه : اثر الگوهاي مختلف کشت بر تعداد دانه در طبق و وزن دانه غیرمعنیهایافته
-شهريبالنگوي) 244:۳4دار بود. بیشترین تعداد دانه در طبق مربوط به الگوي کشت مخلوط معنی بیولوژیکیو عملکرد 

به کشت خالص گلرنگ تعلق داشت ولی از لحاظ آماري کشت خالص  بیولوژیکیگلرنگ( و بیشترین عملکرد دانه و عملکرد 
گلرنگ( از لحاظ صفات فوق در یک سطح قرار داشتند. بالاترین -بالنگوي شهري) 244:۳4و الگوي کشت مخلوط گلرنگ 

 گلرنگ( تعلق داشت.-شهريبالنگوي) 244:۳4نسبت برابري زمین به کشت مخلوط 
 

 بیولوژیکی، عملکرد گلرنگ( را به علت دارا بودن عملکرد دانه-شهريبالنگوي) 244:۳4می توان الگوهاي کشت گیری: نتیجه
 مخلوط پیشنهاد نمود.مناسب  و سودمندي اقتصادي بیشتر به عنوان الگوي کشت

 
 عملکرد، گلرنگ، نسبت برابري زمین، وزن دانهتعداد دانه، : های کلیدیواژه
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  قدمهم
بعداز شروع انقلاب صنعتی جمعیت جهان به صورت 

اي روند رو به رشدي داشته است و با توجه قابل ملاحظه
 باعثبه روند افزایشی نیازهاي غذایی و انتظارات مردم، 

هاي قابل کشت به برداري شدیدتر و بیشتر از زمینهبهر
. (1446  صورت نامطلوب گردیده است )آوال و همکاران

مهمی در تولید و تامین  هاي رایج کشاورزي نقشسیستم
پاندیتا و غذا در پاسخ به نیازهاي روزافزون بشر دارد )

 هرویها استفاده بی(. ولی در این سیستم1444  همکاران
ها باعث کاهش کشها و آفتاز کودهاي شیمیایی، علفکش

هاي زیست محیطی و فرسایش تنوع زیستی، آلودگی
هاي خاک، حساسیت زیاد به آفات و امراض و تنش

و سرخی  1446 محیطی شده است )تو و همکاران 
هاي کشاورزي پیشرفته و تک . همچنین سیستم(1414

انرژي زیاد دارند کشتی نیاز مبرم به صرف هزینه و 
کشاورزي پایدار  (.1446  مهدوي دامغانی و همکاران)

شامل خصوصیاتی نظیر حفظ بلندمدت از منابع طبیعی، 
هاي تولید، حفظ و بهبود تولید بهینه با حداقل نهاده

ها به آنها وابسته فرآیندهاي اکولوژیکی که حیات انسان
  .(1412سرخی است، تولید مواد غذایی سالم می باشد )

کشاورزي پایدار باعث کاهش تاثیرات منفی عملیات 
شود و شامل کشاورزي کشاورزي بر محیط زیست می

، کشاورزي، اکولوژیک، کشاورزي کم نهاده و بیولوژیکی
 شودباشد ولی به آنها محدود نمیکشاورزي ارگانیک می

(. 1412و سرخی و همکاران  142۳نومن و همکاران )
عنوان بخشی از کشاورزي پایدار باعث کشت مخلوط به 

افزایش تنوع، افزایش عملکرد در واحد سطح، استفاده 
کارآمد از منابع، ثبات در نظام و تغذیه مطلوب انسان و 
دام و همچنین کاهش خسارت ناشی از آفات و امراض و 

(. 1414و همکاران  شفق کلوانقشود )هاي هرز میعلف
توجه و تاکید کشاورزي پایدار به افزایش کیفیت و 
پایداري عملکرد باعث شده که در کشت مخلوط ایجاد 
حداکثر پوشش گیاهی در سطح خاک و تنوع گیاهی 

(. کشت 1441اشند )پوگیو باصول مهم این سیستم 
مخلوط رشد دو یا چند گیاه زراعی در کنار یکدیگر در 

ی است که به جهت یک قطعه زمین در یک سال زراع

عملکرد مطلوب، در کشورهاي توسعه یافته طرفداران 
نه و همکاران ارضایی چیزیادي به خود جلب کرده است )

(. کشت مخلوط به دو صورت افزایشی و جایگذینی 1422
شود. در روش افزایشی، تعدادي گیاه به کشت انجام می

شود در حالیکه در روش جایگذینی اصلی اضافه می
 معینی از گیاهان یک گونه حذف و معادل گیاهینسبت 

شود )میدیا و همکاران آن از گونه دوم جایگذین می
(. مسئله انتخاب گیاهان در کشت مخلوط داراي 1441

-اي می باشد و این انتخاب باید به گونهاهمیت فوق العاده

اي صورت پذیرد که در نهایت گیاهان انتخاب شده در 
ایش عملکرد در واحد سطح شوند کنار یکدیگر باعث افز

و برتري کشت مخلوط نسبت به تک کشتی نمایان گردد 
که لازمه این کار شناخت کامل گیاهان در ارتباط با 
نیازهاي بوم شناختی و نحوه واکنش آنها به محیط است 

 (. 1421 همکاران و طریقی)
هاي روغنی در اولویت دوم منابع غذایی اگرچه دانه

گندم، برنج، حبوبات و ذرت قرار دارند ولی انسان بعداز 
هاي آنها بخش قابل توجهی از هاي گیاهی و کنجالهروغن

دهند، هرچند مصارف غذاي انسان و دام را تشکیل می
صنعتی و دارویی گیاهان دانه روغنی نیز مورد توجه 

(. امروزه تقاضا براي 1422مانزاده و همکاران اباشد )می
هاي گیاهی که از محصولات پروتئینها و همچنین روغن

هاي روغنی است افزایش قابل توجهی یافته فرعی دانه
است و همین امر باعث شده کشت گیاهان دانه روغنی 
ازجمله مباحث مهم در بحث کشاورزي و همچنین صنعت 

(. گلرنگ 2333امیدي و همکاران کشورها به شمار آید )
(Carthamus tinctoriusگیاهی یکساله ) علفی و ،

(. گلرنگ 1441  پورآذري و خواجهباشد )روزخنثی می
هاي چندگانه ازجمله یکی از گیاهانی است که با هدف

تولید روغن، استفاده دارویی و همچنین مصارف صنعتی 
جلیلیان و همکاران گیرد )مورد کشت و تولید قرار می

(. گلبرگ گلرنگ داراي مواد رنگی کارتامین و 1425
آمیزي پارچه کاراتامیدین است که از آنها براي رنگ

پزي هاي مصنوعی، در آشپزي و شیرینیابریشم و گل
(. امروزه 2333امیدي و همکاران شود )استفاده می

اهمیت گلرنگ به عنوان دانه روغنی، به خصوص به علت 



 1412/ بهار   1 شماره 33جلد نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/                                                   شفق، نصراله زاده                  388

 

دارا بودن اسید چرب غیر اشباع و ضروري لینولئیک 
(. در بین 1446ه و کارپتیان علیزادافزوده شده است )

درصد اسید  51گیاهان دانه روغنی گلرنگ با دارا بودن 
چرب غیر اشباع از کیفیت روغن مطلوبی برخوردار است 

 .(1446رمضانی و همکاران  ي)بختیار
گیاهی ( Lallemantia iberica) بالنگوي شهري 

و  Lamiaceae علفی، سردسیري و یکساله از خانواده
بوده و در ترکیه، ایران، سوریه، هند،  بومی قفقاز

آمانزاده و د )پاکستان، افغانستان و اروپا پراکنش دار
است که  یلاژبذرهاي بالنگو داراي موس .(1422همکاران 

در درمان اختالالت مختلف مانند برخی اختالالت عصبی، 
عنوان روند و نیز بهکار میهاي کلیوي بهکبدي و بیماري

آور در بین داروهاي جنسی و خلطیک داروي محرک 
زاده و همکاران نصراللهد )شومحلی ایران استفاده می

-سازي، رنگروغن این گیاه همچنین در چرم (.1420

عنوان ماده جلوگیري کننده از فساد کننده، بهسازي، روان
چوب، واکس مبل، جوهر چاپگر، تهیه صابون و در دباغی 

 (.1425همکاران جلیلیان و ) کاربرد دارد
 گزارشز یگشن و لهیشنبل مخلوط کشت مورد در
 ياانهیآش بودن متفاوتو  ارتفاع اختلاف که کردند

 و مخلوط کشت يسودمنداصلی  یعوامل از کیاکولوژ
 نیادر  یکشت تک حالت به نسبت بالاتر عملکرد دیتول

 کشت در(. 1420گناه و همکاران بی)باشد می اهانیگ
 ياداقتص سود و عملکرد شیافزا انیزن و لهیشنبل مخلوط
نومن  (.1424 همکاران و یرهاشمیم) است شده گزارش

 مخلوط کشت در که گزارش کردند ( 142۳) و همکاران
 در درصد 14حدود در انیزن عملکرد انیزن و خردل

علیزاده و همکاران  .بود شتریب خالص کشت با سهیمقا
 ایلوب و حانیر مخلوط کشت يالگوها مطالعه ( با1424)

 بهبود موجب مخلوط کشت از يریگهربه که دادندنشان 
 يهانسبت ریتأث يرو که یشیآزما در است.شده  عملکرد

 جامان انیزن با ایلوب ینیگزیجا و یشیافزا مخلوط کشت
 لیدل به مخلوط کشت از استفاده که شد مشاهده گرفت
 از نهیبه استفاده قیطر از ياگونه درون رقابت کاهش
 هر عملکرد ياجزا و عملکرد بهبود موجب یطیمح عوامل

 نیزم يبرابر نسبت نیبالاتر که يطوربه. شد گونه دو
 دست به انیزن رصدد 244 همراهبه  لوبیا درصد 14يبرا

( 1440) مـاگریا و محفوظ (.1426 همکاران و دلخرم) آمد
 ریتأث نخود با کلزا مخلوط کشت کهگزارش گردند 

 دانه، وزن غلاف، در دانه تعـداد غـلاف، تعداد بر داريیمعن
 و داشت گونـه دو هـر عملکـرد و بیولوژیکی عملکرد

 از شتریب مخلوط کشت عملکرد گونه دو هر براي
 مخلوط کشت دیفوا نیترمهم از یکی .بود یکشـتتک
 برابـري نسـبت که است سطح واحد در دیتول شیافزا
 مخلوط کشت که ادعا نیا قیتصد جهـت  (LER) نیزمـ

 دیتول سطح واحد در خـالص کشت از شتريیب عملکرد
پارک و همکاران ) ردیگیم قرار استفاده مورد کندیم

 مخلـوط کشت با که شد مشخص یشیآزما یط .(1441
 ییکـارا بـا یطـیمح منـابع از ـایلوب و آفتـابگردان

  دیسـر 14/2 به LER مقدار و دیگرد استفاده شتريیب
 در ( اظهار کرد1445سینگ ) (.1443مورالیز و همکاران )

 بتنس سودمندي زانیم ایلوب و آفتابگردان مخلوط کشت
  به LER  مقدار و شد شتریب آنها خالص کشت به

 کردنـد گزارش(   1443) یالمتوال و سعدي. دیرس11/2
به  LER  مقدار ایسو و آفتابگردان مخلوط کشت بـا کـه
به اهمیت کشت مخلوط و ازآنجایی  با توجه. دیرس۳5/2

 تواندآید و میکه گلرنگ گیاه بومی ایران به حساب می
اي در تولید روغن و خودکفایی کشورمان در اهمیت ویژه

این زمینه ایفا نماید. بنابراین پژوهش حاضر در جهت 
بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی گلرنگ و بالنگوي 

اي برگ و شهري بر خصوصیات مورفولوژیکی، دم
 شاخص کلروفیل گلرنگ انجام شد.

 
 هامواد و روش

 مشخصات محل اجرای آزمایش
این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي 

اجرا گردید. بر اساس  2۳31در سال  دانشگاه تبریز
هاي هواشناسی آب و هواي منطقه مورد آزمایش نقشه

هرچند در رود. از نوع استپی و نیمه خشک به شمار می
 دهد ولیهایی در این منطقه رخ میطول تابستان بارندگی

در مجموع داراي فصل خشک در تابستان است. ایستگاه 
درجه  06تحقیقاتی داراي مشخصات جغرافیایی به طول 

دقیقه است. ارتفاع  2درجه و  ۳1دقیقه و عرض  11و 
متر است. میانگین  266۳منطقه نسبت به سطح دریا 
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متر است. میانگین دماي میلی 111الیانه بارندگی س
گین بیشینه دماي گراد، میاندرجه سانتی 24سالیانه 
گراد و میانگین کمینه دماي درجه سانتی 6/26سالیانه 

گراد است. خصوصیات درجه سانتی 1/0سالیانه 
ارائه  2فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش در جدول 

 شده است.

 
 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجرای آزمایش  -1ل جدو

 اسیدیته
 هدایت الکتریکی

 (1-m.sd) 
 ربن آلیک

)%( 

 میزان فسفر قابل

 جذب 

)1-kg.mg( 

 میزان پتاسیم قابل

 بجذ
 (mg.kg-1) 

یتروژن ن
 کل
)%( 

 بافت خاک

 لومی رسی 21/4 5۳/011 12/26 11/4 4۳/2 2۳/5

 
 طرح آزمایشی و بذور مورد استفاده

هاي افزایشی انجام کشت مخلوط بر اساس سري
هاي کامل گرفت. طرح پایه آزمایشی در قالب بلوک

تیمار و در چهار تکرار انجام شد. الگوهاي  6تصادفی با 
کشت  ،مختلف کشت شامل کشت خالص گلرنگ

گلرنگ همراه با کشت بالنگوي شهري با تراکم  صددرصد
گلرنگ همراه با کشت  صددرصددرصد،  کشت  21

 صددرصددرصد،  کشت  ۳4بالنگوي شهري با تراکم 
درصد،   01گلرنگ همراه با کشت بالنگوي شهري با تراکم 

گلرنگ همراه با کشت بالنگوي شهري  صددرصدکشت 
مراه با گلرنگ ه صددرصددرصد،  کشت  64با تراکم 

درصد بود. در این  51کشت بالنگوي شهري با تراکم 
آزمایش گیاه گلرنگ به عنوان گیاه اصلی و گیاه بالنگوي 
شهري به عنوان گیاه فرعی در نظر گرفته شد. براي 
گلرنگ از رقم محلی اصفهان و براي بالنگوي شهري از 
توده بومی )تولید شده در شهر کلوانق واقع در استان 

 ان شرقی( استفاده گردید.  آذربایج
سازي زمین مورد نظر شامل شخم اولیه مراحل آماده

در پاییز و همچنین تسطیح زمین با لولر قبل از کاشت در 
هاي بندي و تفکیک بلوکبود. کرت 2۳35اسفند ماه 

اردیبهشت و تسطیح زمین در  23آزمایشی در تاریخ 
اشت در انجام شد. عملیات ک 2۳31اردیبهشت  11تاریخ 
صورت  به 2۳31اردیبهشت سال  15و  16، 11هاي تاریخ

صورت صورت گرفت. کاشت به حدستی در بستر مسط
مترمربع  0و در مساحت  1×1کرتی و هر کرت به ابعاد 

ردیف کاشت، فاصله  1بود. کشت خالص گلرنگ شامل 
هاي سانتی متر و فاصله روي ردیف 04ردیفهاي کاشت 

نظر گرفته شد. براي کشت مخلوط متر در سانتی 1کاشت 

ردیف  1طوریکه ردیف کاشت در نظر گرفته شد. به 2۳
ردیف کاشت  1کاشت براي گلرنگ )طبق کشت خالص( و 

هاي کاشت بالنگوي براي بالنگوي شهري، فاصله ردیف
هاي کاشت گلرنگ متر و فاصله ردیفسانتی 14شهري 

براي گیاه  در این تحقیق تراکم کاشت  متر بود.سانتی 04
 044بوته در مترمربع و براي بالنگوي شهري  14گلرنگ 

ها تراکمکشت مخلوط افزایشی  در .بودبوته در مترمربع 
 :شدبه صورت زیر اعمال 

بوته در مترمربع  64گلرنگ(  -)بالنگوي شهري  244:  21
متر بر روي ردیف سانتی 1بالنگوي شهري با فاصله 

 کاشت.
بوته در  214گلرنگ(  -شهري )بالنگوي  244:  ۳4

متر بر روي سانتی 1/1مترمربع بالنگوي شهري با فاصله 
 ردیف کاشت.

بوته در  214گلرنگ(  -)بالنگوي شهري  244:  01
متر بر سانتی 66/2مترمربع بالنگوي شهري با فاصله 

 روي ردیف کاشت.
بوته در  104گلرنگ(  -)بالنگوي شهري  244:  64

متر بر سانتی 11/2هري با فاصله مترمربع بالنگوي ش
 روي ردیف کاشت.

بوته در  ۳44گلرنگ(  -)بالنگوي شهري  244:  51
متر بر روي سانتی 2مترمربع بالنگوي شهري با فاصله 

 ردیف کاشت.
بلافاصله پس از کاشت جهت جلوگیري از خشک شدن 

زنی اولین آبیاري در خاک و اختلال در روند جوانه
هاي بعدي انجام شد. آبیاري 2۳31اردیبهشت  15مورخه 

با توجه به شرایط جوي در طول دوره رشدي گیاهان 
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صورت دستی و هاي هرز بهصورت پذیرفت. وجین علف
طور مرتب در طی دوره رشد انجام شد. کود ازت به به

 14دهی به ترتیب دهی و غنچهفرم اوره در مرحله ساقه
م در هکتار )در مجموع کیلوگر 11کیلوگرم در هکتار و 

کیلوگرم در هکتار( و کود فسفره از منبع کودي سوپر  51
کیلوگرم در هکتار هنگام کاشت  14فسفات تریپل به مقدار 

در این پژوهش  صفات گلرنگ شامل تعداد  اعمال گردید.
طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد 

 بالنگويگیري شدند. هانداز بیولوژیکیدانه و عملکرد 
شهریور برداشت  6مرداد و گلرنگ در  1۳شهري در 

اي بعداز رسیدگی محصول و حذف اثر حاشیهشدند. 
براي ارزیابی کارایی  عملکرد دانه گلرنگ تعیین گردید.

سودمندي کشت مخلوط از معیار نسبت برابري زمین 
(LER) و ( عملکرد نسبی جزءRY) .استفاده شد 

( از معادله زیر LERنسبت برابري زمین )براي تعیین 
 استفاده شد.

LER= RYa + RYb = (Yab/Yaa)+(Yba/Ybb) 
RYa  ،عملکرد نسبی جزء گلرنگ =RYb  عملکرد نسبی =

= عملکرد گلرنگ در کشت  Yabجزء بالنگوي شهري،  

= Yba= عملکرد گلرنگ در کشت خالص، Yaaمخلوط، 
= Ybbعملکرد بالنگوي شهري در کشت مخلوط و 

 و جهت تجزیه عملکرد بالنگوي شهري در کشت خالص.
و براي رسم MSTAT-C فزاراتحلیل تیمارها از نرم

 براي مقایسه میانگینو  EXCEL افزارنمودارها از نرم

درصد  1احتمال  از آزمون دانکن در سطح هاداده
 .استفاده شد

 
 نتایج و بحث

 بوتهتعداد طبق در 
بیانگر این ها نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده     

اثر  است که کشت مخلوط گلرنگ و بالنگوي شهري
بر تعداد طبق در بوته گلرنگ داشته است داري معنی

اثر الگوهاي مختلف کشت بر  مقایسه میانگین (.1 جدول)
 که الگوي کشتدر بوته گیاه گلرنگ نشان داد طبق تعداد 

داراي  56/24با  گلرنگ(-ي)بالنگوي شهر 244:۳4
 244:51 و همچنین الگوي کشت  طبق بیشترین تعداد

تعداد داراي کمترین  11/5با گلرنگ( -)بالنگوي شهري
 (.2طبق در بوته گلرنگ بوده است )شکل

 
 بررسی در گلرنگصفات مورد  انسیوار هیتجز جینتا -2ل جدو

عملکرد 
 بیولوژیکی

 وزن هزار دانه عملکرد دانه
تعداد دانه در 

 طبق

تعداد طبق در 
 بوته

 منابع تغییر درجه آزادي

6111/۳۳ ns 011/11 ns 4/21ns 2/11ns 5/64ns ۳ تکرار 

111۳3/32 ** 11۳1/10 ** 4/40 ns 4/20 ns 5/۳3 * 1 گوي کاشتال  

24/1334  60/22۳1  43/4  36/1  06/1  خطا 21 

33/22  31/2۳  31/4  15/5  16/25   
ضریب تغییرات 

)%( 

 د.باش یم داریمعن ریغ و درصد 2 و درصد 1  احتمال سطح در داریمعن بیترت : بهns  و**  ،* 
 
 

به افزایش تراکم در الگوهاي مختلف کشت،  با توجه     
به علت افزایش رقابت در نتیجه افزایش مصرف انرژي 

یابی به منابع بیشتر، تعداد طبق در بوته کاهش براي دست
هاي مختلف نشان داد که با خواهد یافت. نتایج بررسی

افزایش تراکم به علت رقابت گیاهان براي جذب نور، مواد 
اندازي، تعداد طبق در بوته همچنین به علت سایهغذایی و 

(.1443کند )میرهاشمی و همکاران کاهش پیدا می
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 شاخص ارزیابی کشت مخلوط  -3جدول 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اثر الگوهای مختلف کشت بر تعداد طبق در بوته گلرنگ.  -1شکل 
کشت خالص گیاه  -1Tدرصد است.  1دار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال اختلاف معنیحروف متفاوت بیانگر 

  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  4T- 01  :244  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  3T- ۳4  :244  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  2T- 21  :244  گلرنگ،

5T- 64  :244  6، گلرنگ( -)بالنگوي شهريT- 51  :244  گلرنگ( -)بالنگوي شهري. 

 
 دانه در طبق تعداد
بیانگر این ها نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده      

اثیر ت است که کشت مخلوط گیاه گلرنگ و بالنگوي شهري
از نظر الگوهاي مختلف کشت بر روي تعداد داري معنی

مقایسه  (.1جدول ) است نداشتهگلرنگ دانه در طبق 
اثر الگوهاي مختلف کشت بر تعداد دانه در طبق میانگین 

 244:21 کشتمشخص کرد که الگوي گیاه گلرنگ 
داراي بیشترین تعداد  45/11گلرنگ( با -)بالنگوي شهري

-)بالنگوي شهري244:51کشت  دانه در طبق و الگوي
 رنگداراي کمترین تعداد دانه در طبق گل 11/12با گلرنگ( 

در طبق گلرنگ در بود. این اختلاف موجود در تعداد دانه 
باشد دار نمیالگوهاي مختلف کشت از نظر آماري معنی

  (.1 )شکل

هاي اخیر نشان داده که کشت مخلوط برخی از یافته    
دار معنی ها تعداد دانه در طبق را افزایشگلرنگ با لگوم

و  توهمچنین به گزارش . (1421زعفرانیه، )است نداشته 
تعداد دانه در طبق آفتابگردان در کشت ( 1446)همکاران 

نسبت به کشت خالص افزایش  لاباق -مخلوط آفتابگردان
ت هاي این پژوهش مطابقیافته است که این نتایج با یافتهن

 .دارد

 
 

 معیارهاي ارزیابی
 تیمارها

RYa RYb LER 

56/4  ۳4/4  64/2  
244:21 
گلرنگ( -)بالنگوي شهري  

32/4  ۳1/4  13/2  
244:۳4 
گلرنگ( -)بالنگوي شهري  

10/4  ۳1/4  23/2  
244:01 
گلرنگ( -)بالنگوي شهري  

11/4  ۳۳/4  21/2  
244:64 
گلرنگ( -)بالنگوي شهري  

53/4  ۳2/4  24/2  
244:51 
گلرنگ( -)بالنگوي شهري  

abc abc

a
ab

bc
c

4
1
0
6
1

24
21

T1 T2 T3 T4 T5 T6

ته
بو

ر 
 د

بق
 ط

داد
تع

الگوهاي مختلف کاشت
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 اثر الگوهای مختلف کشت بر تعداد دانه در طبق گلرنگ.  -2شکل 
کشت خالص گیاه  -1Tدرصد است.  1دار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنی

  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  4T- 01  :244  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  3T- ۳4  :244  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  2T- 21  :244  گلرنگ،

5T- 64  :244  6، گلرنگ( -)بالنگوي شهريT- 51  :244  گلرنگ( -)بالنگوي شهري. 

 
 وزن هزار دانه

کشت مخلوط  (1 جدولطبق جدول تجزیه واریانس )     
داري از نظر الگوهاي اثر معنی گلرنگ و بالنگوي شهري

  گلرنگ نداشته است.کشت بر روي وزن هزار دانه مختلف 
میانگین اثر الگوهاي مختلف کشت بر وزن مقایسه      

 244:21الگوي کشت که هزار دانه گلرنگ نشان داد 
داراي بیشترین گرم  11/۳2گلرنگ( با  -)بالنگوي شهري

-بالنگوي شهري) 244:51  کشتو همچنین الگوي 
وزن هزار دانه داراي کمترین گرم  15/۳2با  (گلرنگ

گلرنگ گلرنگ بود. این اختلاف موجود در وزن هزار دانه 
دار نیست معنیدر الگوهاي مختلف کشت از نظر آماري 

 (.۳ )شکل
اجزاي صفتی است که نسبت به سایر وزن هزار دانه 

 گیردعملکرد کمتر تحت تاثیر شرایط محیطی قرار می
به نظر  .(2330 و لافوند 2311جوزف و همکاران )

هزار دانه بیشتر تحت تاثیر ویژگیهاي رسد که وزن می
ژنتیکی ارقام قرار دارد و کمتر تحت تاثیر عامل تراکم 

تیجه نتر بیشتر گرفته است و تولید بذرهاي سنگینقرار 
به بذر در این ارقام ها انتقال مناسب فتوآسیمیلات

وزن  (1446و کارپتیان )طبق گزارش علیزاده  باشد.می
بی اثر بودن  وابسته به ژنوتیپ است.هزار دانه گلرنگ 

نیز بیان هاي دیگري در گزارشبر وزن هزار دانه تراکم 
آنان دلیل این امر (. 1441پور آذري و خواجهشده است )

توازن توزیع مواد نقش جبرانی وزن هزار دانه در را 
و  جعفري .دانستندهاي تشکیل شده غذایی بین شمار دانه

 51و  64، 14کاشت ( با مطالعه سه تراکم 1446)مکاران 

گزارش کرد هزار بوته در هکتار روي دو فرم آفتابگردان 
دانه هزار داري بر وزنمعنیکه تراکم کاشت تاثیر 

 اثرهمچنین تراکم بوته بر وزن هزار دانه بزرک نداشت. 
بر این صفت رقم دار نداشت در صورتی که اثر معنی
و  عسگرنژاد (.2۱14دار بود )تدین و همکاران معنی

در آزمایش خود روي خردل سیاه بیان ( 1421همکاران )
 و دانه نداشت. جوازیانکردند که تراکم تاثیري بر وزن 

تراکم بر وزن ( گزارش کردند که اثر 1421) همکاران
 دار است.هزاردانه سویا غیرمعنی

 
 واحد سطحعملکرد دانه در 

ها بیانگر این نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده     
است که کشت مخلوط گلرنگ و بالنگوي شهري اثر 

داري در سطح احتمال یک درصد از نظر الگوهاي معنی
مختلف کشت بر روي عملکرد دانه گلرنگ در واحد سطح 

(. مقایسه میانگین اثر الگوهاي 1داشته است )جدول 
عملکرد دانه در واحد سطح گیاه گلرنگ  مختلف کشت بر

گرم  61/114نشان داد که الگوي کشت خالص گلرنگ با 
در مترمربع داراي بیشترین و همچنین الگوي کاشت 

گرم در  42/121گلرنگ( با -)بالنگوي شهري 244:21
مترمربع داراي کمترین عملکرد دانه گلرنگ در واحد سطح 

داري بین تلاف معنیبوده است. البته از لحاظ آماري اخ
، 244: ۳4کشت خالص گلرنگ و الگوهاي کشت مخلوط 

گلرنگ( مشاهده نشد -شهري)بالنگوي 244:64و  244:01
 (.0 )شکل
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 اثر الگوهای مختلف کشت بر وزن هزار دانه گلرنگ.  -3شکل 
کشت خالص گیاه  -1Tدرصد است.  1دار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنی

  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  4T- 01  :244  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  3T- ۳4  :244  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  2T- 21  :244  گلرنگ،

5T- 64  :244  6، گلرنگ( -)بالنگوي شهريT- 51  :244  گلرنگ( -)بالنگوي شهري. 

 
  الگوهاي مختلف کشتدر با توجه به افزایش تراکم 

مخلوط در نتیجه کاهش منابع طبیعی و افزایش رقابت 
نسبت به ، عملکرد دانه در کشت مخلوط ايبرون گونه

نتایج مشابه در مورد کشت خالص کاهش یافته است. 
در طبق و همچنین عملکرد دانه در تک صفات تعداد دانه 

 (1444پاندیتا و همکاران )بوته نیز مشاهده شده است. 
در مطالعه خود بر روي کشت مخلوط ماش و ذرت بیان 

کمتر از کشت که عملکرد ماش در کشت مخلوط کردند 
 خالص بوده است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گلرنگ. عملکرد دانهاثر الگوهای مختلف کشت بر    -4شکل 
کشت خالص گیاه  -1Tدرصد است.  1دار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنی

  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  4T- 01  :244  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  3T- ۳4  :244  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  2T- 21  :244  گلرنگ،

5T- 64  :244  6، گلرنگ( -)بالنگوي شهريT- 51  :244  گلرنگ( -)بالنگوي شهري. 

 
 در واحد سطح بیولوژیکیعملکرد 

ها بیانگر این است نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
از نظر  که کشت مخلوط گیاه گلرنگ و بالنگوي شهري

در سطح احتمال یک داري معنی الگوهاي مختلف کشت اثر
گلرنگ در واحد سطح  بیولوژیکیبر روي عملکرد درصد 

 (.1 جدولداشته است )
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مقایسه میانگین اثر الگوهاي مختلف کاشت بر عملکرد 
 نشان داد که کشت در واحد سطح گیاه گلرنگ بیولوژیکی

داراي بیشترین و همچنین  10/516خالص گلرنگ با 
گلرنگ( با  -)بالنگوي شهري 244:21الگوي کاشت 

گلرنگ در  بیولوژیکیداراي کمترین عملکرد  21/151
بین کشت خالص گلرنگ . همچنین واحد سطح بوده است

از لحاظ عملکرد  244:01و  244:۳4و الگوهاي کشت 
در  (.1 )شکل داشتداري وجود ناختلاف معنی بیولوژیکی

بیولوژیکی  عملکرد تحقیقات سایر محققان نیز کاهش
جلیلیان و  توسط با گاودانهدر کشت مخلوط  گلرنگ

زعفرانی نخود توسط با کشت مخلوط (، 1425همکاران )
نسبت به کشت خالص گزارش شده است( 1421)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گلرنگ. بیولوژیکیعملکرد اثر الگوهای مختلف کشت بر   -5شکل 
کشت خالص گیاه  -1Tدرصد است.  1دار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنی

  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  4T- 01  :244  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  3T- ۳4  :244  ،گلرنگ( -)بالنگوي شهري  2T- 21  :244  گلرنگ،

5T- 64  :244  6، گلرنگ( -)بالنگوي شهريT- 51  :244  گلرنگ( -)بالنگوي شهري. 
 

 نسبت برابری زمین
در تیمارهاي کشت مخلوط نسبت  ۳طبق جدول      

دهنده برتري برابري زمین بیشتر از یک است که نشان
ی طوریکه بررسکشتی است. بهبه تک کشت مخلوط نسبت

الگوهاي مختلف کشت نشان داد که نسبت برابري زمین 
 13/2( و گلرنگ-بالنگوي شهري 244:21) 46/2بین 

الهدادي و  باشد.می گلرنگ(-بالنگوي شهري 244:۳4)
در ارزیابی عملکرد کشت مخلوط سویا ( 142۳همکاران )

ردیف  0نواري و همیشه بهار دریافتند که کشت مخلوط 
ردیف سویا از نظر عملکرد  6 به همراه همیشه بهار

اقتصادي و نسبت برابري زمین نسبت به سایر الگوهاي 
 بیان پژوهشی درمختلف کشتهاي مخلوط برتري داشت. 

 سبتن بیشترین و عملکرد زیستی بیشترین که است شده
 14 مخلوط کشت تیمار از در جو زراعی زمین برابري
 است آمده دست به جو درصد 244و  شنبلیه درصد

( 1425) همکاران و روپموسی. (1421 همکاران و طریقی)

 به کی بیولوژی عملکرد کمترین و بیشترین که کردند بیان
 درصد 11  تیمار و اسفرزه کشتی تک به مربوط ترتیب

 زنین تعلق داشتز درصد 244 به همراه اسفرزه

 محاسبه که کردند بیان (1421) نژادقلی و چیانهرضایی.
 کشت در)نسبت برابري زمین(  سودمندي شاخص
 244 افزایشی مخلوط کشت نسبت که دندا نشان مخلوط

 اقتصادي لحاظ از درصد نخود 24درصد سیاهدانه و 
 ريپایدا ایجاد براي تواندمی تیمار این و بود برتر تیمار

 يورهبهر و ياقتصاد درآمد افزایش در تولید ثبات و
 ياملاحظه قابل طوربه يکشاورز ينهایزم از استفاده

( نسبت 1441اجساوارا )ربر اساس گزارش  .باشد مؤثر
برابري زمین در کشت مخلوط نعناع و شمعدانی بیشتراز 

( بیان 1420یاسین و همکاران ) ( بوده است.۳0/2یک )
خس مخلوط گیاه خس تکه در کشکردند 

(Chrysopogon zizanioides ) ،با ریحان و تربچه
 است.  10/2نسبت برابري زمین 
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 گیرینتیجه
که عملکرد دانه و طور کلی علی رغم اینبه        

کشت مخلوط در الگوهاي مختلف گلرنگ در  بیولوژیکی
 هاز نظر عملکرد دان کشتی کاهش یافت ولیمقایسه با تک 

)بالنگوي  244:۳4کشت مخلوط افزایش  هايتیمار
گلرنگ(  -)بالنگوي شهري 244:01و گلرنگ(  -شهري

از لحاظ آماري فاقد اختلاف  کشتیتیمار تکنسبت به 
تیمارهاي  بیولوژیکیو از لحاظ عملکرد  دار بودندمعنی

 -)بالنگوي شهري 244:۳4کشت مخلوط افزایشی 
 244:64گلرنگ( و  -)بالنگوي شهري 244:01گلرنگ(، 

رنگ( از نظر آماري در یک سطح گل -)بالنگوي شهري
قرار داشتند. بیشترین تعداد طبق در بوته و نسبت برابري 

)بالنگوي  244:۳4زمین نیز به کشت مخلوط افزایشی 
گلرنگ( تعلق داشت. با توجه به نتایج الگوي  -شهري

 گلرنگ( -)بالنگوي شهري 244:۳4کشت مخلوط افزایشی
کشت به  از کارایی بیشتري برخوردار بوده و جهت

 شود.کشاورزان توصیه می
 

 سپاسگزاری
همکاران عزیز ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان و  از       

دانشکده کشاورزي دانشگاه ساختمان تحصیلات تکمیلی 

تبریز به جهت همکاري و مساعدت در اجراي این پژوهش 

 تشکر و قدردانی می شود. 
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