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چکیده
به منظور بررسی تاثیر تاریخ هاي مختلف کشت بر عملکرد ،صفات کمی و کیفی سیستمهاي مخلوط نعناع فلفلی و
شنبلیله ،آزمایشی به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی
دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گیالن در سال زراعی  2951-59اجرا شد .فاکتور اصلی ،تاریخ کاشت در سه سطح 28
مهر 28 ،اسفند و  28اردیبهشت و سیستم کاشت به عنوان فاکتور فرعی در پنج سطح کشت خالص نعناع فلفلی ،کشت
خالص شنبلیله ،کشت مخلوط جایگزینی نعناع  -شنبلیله ( )M/Fبا نسبتهاي  1:1 ،2:2و ( 1:2یک ردیف نعناع :دو ردیف
شنبلیله) بود .نتایج نشان داد که عملکرد هر دو گیاه در کشت خالص بیشتر از سیستمهاي مخلوط بود .بیشترین نسبت
برابري زمین متعلق به کشت مخلوط  2:2بود .عملکرد دانه شنبلیله در تاریخ کاشتهاي  28اسفند و  28اردیبهشت به
ترتیب  19و  14درصد و عملکرد زیست توده  29و  91درصد کاهش پیدا کرد .همچنین در این تاریخ کاشتها ،وزن
خشک برگ نعناع فلفلی  10و  94درصد کاهش یافت .بیشترین درصد اسانس هر دو گیاه از برهمکنش تاریخ کاشت 28
اسفند و نسبت مخلوط  2:2حاصل شد .باالترین عملکرد اسانس هر دو گونه از تاریخ کاشت پاییزه و کشت خالص حاصل
شد .بطور کلی ،در این مطالعه تاریخ کاشت پاییزه صفات کمی ،کیفی و سودمندي مخلوط را بهبود بخشید.
واژههای کلیدی :اسانس ،الگوي کشت ،عملکرد نسبی ،کشت مخلوط ،نسبت برابري زمین
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Abstract
In order to investigate the effect of different planting dates on yield, quantity and quality traits in
replacement intercropping system of peppermint and fenugreek, a field experiment was conducted as splitplot arrangement based on randomized complete block design with three replications, in University of
Guilan, during growing season of 2015 - 2016. The experimental treatments were planting dates in three
levels (October 2, February 29 and April 29) assigned to main plots and planting systems in five levels (sole
cropping of peppermint, sole cropping of fenugreek and replacement intercropping peppermint- fenugreek
with ratios 1:1, 2:2 and 2:1 (two rows of fenugreek: one row of peppermint) as sub plot. The results showed
that yield of both crops were higher in sole cropping in comparison intercropping systems. The highest land
equivalent ratio (LER) was obtained in 1:1 intercropping ratio. Grain yield of fenugreek in 29 February and
29 April in comparison to autumn planting date 23% and 47% were decreased respectively, and its biological
yield 15% and 32% were declined. Also in these planting dates, peppermint leaf dry weight 48% and 57 %
was decreased. The highest essential oil percent of both crops was achieved from planting date of February
29 and 1:1 intercropping ratio interaction. The highest essential oil yield of both crops was obtained from
autumn planting date and their sole cropping. The planting dates had no significant effect on total
chlorophyll of peppermint. In general, in this study, autumn planting date improved quantity and quality
traits and intercropping advantages.

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

 همچنین کشت گیاهان دارویی و.)1881 و همکاران

مقدمه

معطر با ایجاد تنوع و پایداري نیز میتواند نقش مهمی

از اواسط قرن بیستم استفاده از گیاهان دارویی

، یکی از این گیاهان.در سیستمهاي کشاورزي ایفا کند

 آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی،در درمان بیماريها

) است که در بینMentha piperita L.) نعناع فلفلی

سبب توجه روزافزون به این گیاهان شده است (کاروبا
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گونههاي نعناع ،بیشترین اسانس را دارد و دومین

با بررسی کشت مخلوط رازیانه با نخود گزارش کردند

طعمدهنده با ارزش در جهان محسوب میشود (کومار

که ع ملکرد دانة نخود در کشت مخلوط نسبت به کشت

و سود  .)1822اسانس نعناع فلفلی خواص ضد

خالص  10درصد کاهش نشان داد اما بیشترين مقدار

باکتریایی ،ضد قارچی ،ضدمیکروبی دارد که از آن

نسبت برابري زمین از تیمار  2:2حاصل شد .شنبلیله

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

گیاهی است یکساله از تیره بقوالت که به دلیل توانایی

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

همزیستی با باکتريهاي تثبیتکننده نیتروژن میتواند

اسپاسم ،ضدنفخ (ساي دنی د سوسا  ،)1828ضد شوره

بخشی از نیتروژن مورد نیاز را تولید کند .تصمیم گیري

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

در مورد زمان مطلوب کاشت یک گیاه بسیار مهم بوده

میشود .همچنین صنایع دخانیات سالیانه  18درصد از

و از عوامل مهم جهت کسب حداکثر عملکرد میباشد.

اسانس نعناع را مصرف می کند (سینگ و همکاران

پیکاگلیا و همکاران ( )1889کشت بهاره نعناع را مناسب

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

ندانستند و بیان داشتند که نه تنها رویش گیاه با تاخیر

نیز با داشتن تریگونلین در درمان دیابت ،کلسترول،

همراه بود و در سال اول فقط یکبار محصول برداشت

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

شد ،بلکه در کشت بهاره از اسانس گیاهان نیز کاسته

عنوان ملین ،خلط آور ،ضداسپاسم و ضدنفخ استفاده

شد .کشت مخلوط گیاهان دارویی و بقوالت توسط

میشود (بیلگتس-هدریچ و همکاران  .)1829عملکرد

محققان بسیاري مطالعه شده ولی بررسیهاي صورت

گیاهان دارویی و متابولیتهاي آنها مانند گیاهان

گرفته در مورد مخلوط نعناع فلفلی و شنبلیله انجام

زراعی ،تحت تأثیر ویژگیهاي ژنتیک و محیط قرار می-

نشده است .استفاده از لگومها در کشت مخلوط موجب

گیرد .لذا ،براي افزایش کمی و کیفی این متابولیتها و

کاهش مصرف کود نیتروژن میشود درنتیجه از

افزایش کارایی نهادههاي موجود ،بهکارگیري شیوههاي

آلودگی محیط زیست نیز جلوگیري میشود (ایل جاه و

بهزراعی و بهنژادي ضروري است .کشت مخلوط و

آخوندا  .)1882بنابراين کشت مخلوط لگومها با گیاهان

تاریخ کشت مناسب از جمله راهکارهایی است که

دیگر عالوه بر استفادۀ بهینه از زمین ،موجب

میتواند منجر به بهینهسازي تولید این گیاهان شود

حاصلخیزي خاک میشود .در اين سیستم کاشت،

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

نیتروژن تثبیت شده به وسیلة لگومها ،میتواند به

قبیل کاهش حاصلخیزي خاک ،بهرهوري زمین،

پایداري عملکرد در کشاورزي کم نهاده کمک کند .در

ساختمان خاک و فعالیت میکروبی را در بر خواهد

مخلوط نعناع فلفلی و شنبلیله شرایط رشد به گونهاي

داشت (ونی و همکاران  .)2559بنابراین میتوان با کشت

است که با برداشت شنبلیله ،زمین کامالً خالی از گیاه

مخلوط در راستاي کشاورزي پایدار گام برداشت.

نمانده و حضور نعناع مانع از هدروي منابع (نور،

گزارش شده که کشت مخلوط نعناع با شمعدانی معطر

باقیماندهي نیتروژن حاصل از تثبیت شنبلیله و نهاده-

(راجیسوارا  )1881و با نیشکر (سینگ و همکاران

هاي به کاربرده شده مثل کود و رطوبت) میگردد و

 )2550باعث افزایش کارایی استفاده از زمین شده است.

بهرهوري منابع را در زمان افزایش خواهد داد و با

ورما و همکاران ( )1829با بررسی کشت مخلوط نعناع

توجه به قدرت تولید ریزوم و پراکنش وسیع نعناع ،می-

فلفلی و شمعدانی معطر مشاهده نمودند که درصد

توان از این ویژگی در جهت افزایش بهرهوري از زمین

اسانس دو گیاه ،نسبت برابري زمین و نسبت معادل

استفاده نمود .با توجه به مطالب فوق و مزیتهاي کشت

زمان -سطح افزایش یافت .آواستی و همکاران ()1822

مخلوط شنبلیله با سایر گیاهان دارویی و به لحاظ تأثیر
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بر اســتقرار گیاه ،کنترل علفهاي هرز ،آفات و بیماري-

اوایــل گلــدهی ( 29درصــد گلــدهی) و از فاصــله هفــت

ها و کیفیت و کمیت محصول ،آزمایش حاضر به منظور

سانتیمتري زمین برداشت شد و صفاتی شامل تعـداد

بررسی مخلوط نعناع فلفلی و شنبلیله و کشت خالص

بـرگ ،ارتفـاع ،تعـداد شـاخه جـانبی ،وزن خشـک بـرگ،

آنها در پاسخ به تاریخ کاشتهاي مختلف طراحی شد.

عملکردتــر ،میــزان کلرفیــل ،اســانس و عملکــرد اســانس
اندازه گیري شـد .برداشـت شـنبلیله در زمـان قهـوهاي

مواد و روشها

شدن  58درصد غالفها انجام شد و صفات تعداد بـرگ

آزمــایش در مزرعــه پژوهشــی دانشــکده علــوم

در بوته ،وزن خشک برگ ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخههـاي

کشاورزي ،دانشگاه گیالن با عرض جغرافیایی  94درجه

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

شمالی و  15درجه شرقی و ارتفاع  -4متر از سطح دریا

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

در سال زراعی  59-51اجرا شـد .آزمـایش بـه صـورت

عملکرد اسانس اندازه گیري شدند .عملکرد زیست تـوده

کرت خرد شده بر پایه طرح بلوکهاي کامل تصادفی بـا

نعناع و دانه شنبلیله ،با حذف اثر حاشـیهاي و در سـطح

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

باقیمانده ،تعیین شد .نمونههاي برداشت شـده بـه مـدت

ســطح  28مهــر 28 ،اســفند و  28اردیبهشــت وسیســتم

 10ساعت در آون و دماي  48درجه سانتی گراد خشـک

کاشت به عنوان فاکتور فرعی در  9سطح کشـت خـالص

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

نعنــاع و شــنبلیله ،کشــت مخلــوط جــایگزینی ( )M/Fبــا

براي تهیه اسانس گیاه از روش تقطیر با آب و

نسبتهاي  1:1 ،2:2و ( 2:1یک ردیـف نعنـاع :دو ردیـف

دستگاه کلونجر به مدت  9ساعت استفاده شد و به آن

شــنبلیله) بــود .خصوصــیات خــاک زمــین آزمایش ـی در

سولفات سدیم به منظور حذف آب اضافه شد و سپس

جدول  2آورده شده اسـت .ابعـاد کـرتهـاي آزمایشـی

درصد و عملکرد اسانس محاسبه شد .براي محاسبه

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

سودمندي مخلوط از شاخص نسبت برابري

زمین2

بذر شنبلیله و ریزوم نعناع در دو طرف پشته به فاصـله

( )LERبراي ارزیابی سودمندي عملکرد و نیز عملکرد

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

اسانس استفاده شد .نسبت برابري زمین از مجموع

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

عملکرد نسبی گونهها حاصل میشود (مید و وایلی

در مترمربــع در نظــر گرفتــه شــد .تــراکم گیاهــان در

 .)2508عملکرد نسبی نسبت عملکرد هر گونه در مخلوط

کشت هاي مخلوط با توجـه بـه نسـبت آنهـا در مخلـوط

به عملکرد آن در کشت خالص میباشد.

تعیین شد .ریزومهاي نعناع فلفلی از شهرسـتان دماونـد
و بذر شـنبلیله ،از جهـاد کشـاورزي اسـتان گـیالن و از
تودههاي بومی رشت تهیه شد .آبیاري بالفاصله بعـد از
کاشت و پـس از آن بـا توجـه بـه شـرایط آب و هـوایی
منطقه و به صورت قطره اي انجام شد .کود نیتروژن (از
منبع اوره) ،فسفر (منوفسفات تریپل) و پتاسیم (سولفات
پتاسیم) به ترتیب به مقدار  288 ،298و  288کیلوگرم به
خاک اضافه شدند .یک سوم کود اوره در زمـان کاشـت

[رابطه ]1

Ymf Yfm

Ymm Yff

= LER

 Ymfو  ،Yfmبه ترتیب عملکرد ماده خشک نعناع
فلفلی و عملکرد دانه شنبلیله در مخلوط و  Ymmو ،Yff
عملکرد گونهها در تک کشتی میباشد .دادهها با نرم
افزار  SAS9.1تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون
توکی مقایسه شدند.

گیاهان و دوم سوم باقیمانده بـه صــورت ســرک و در
زمان رشد سریع گیاه مصـرف شد .نعنـاع فلفلـی در در
. Land equivalent ratio
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جدول -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
هدایت
الکتریکی

pH

()dS/cm
9/2

8/01

نیتروژن

پتاسیم

()%

()mg/g

89/8

299

فسفر
()mg/g
1/1

کربن
آلی ()%
90/8

سیلت

رس

شن

بافت

()%

()%

()%

خاک

15

4

سیلتی

11

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

نتایج و بحث

نتیجهي گسترش بوتهها به اطراف تعداد برگ بیشتري

عملکرد و اجزای عملکرد نعناع فلفلی

تولید شده است.

تعداد برگ در بوته

وزن خشک برگ

بیشترین تعداد برگ ( 954برگ دربوته) از تاریخ

وزن خشک برگ نعناع در تاریخ  28مهر نسبت

کاشت  28مهر و کمترین آن از تایخ  28اردیبهشت

به سایر تاریخ کاشتها بطور معنیداري باالتر بود و

( )129حاصل شد (جدول  .)1در کاشت انتظاري وبهاره

نسبت به تاریخ کاشت  28اسفند و  28اردیبهشت به

 ،با افزایش دما در فصل بهار سرعت نمو افزایش و

ترتیب حدود  10و  94درصد افزایش مشاهده شد

طول دورهي رویشی کاهش یافت و گیاه فرصت کافی

(جدول  .)1به نظر میرسد که در کشت پاییزه نعناع

براي بهرهگیري از منابع تولید را نداشته و در نتیجه

فلفلی ،مدت زمان استفاده از منابع محیطی نسبت به

تعداد برگ در تاریخ کاشت دوم و سوم کاهش پیدا کرد

سایر تاریخ کاشتها بیشتر بوده و باعث بهبود این

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

صفت شده است .پیکاگلیا و همکاران ( )1889در کشت

برگ تاثیر داشت .بیشترین تعداد برگ متعلق به کشت

بهاره نعناع تنها یک چین برداشت کردند و کشت بهاره

خالص نعناع فلفلی ( )998بود (جدول  .)1شاید فضاي

را مناسب ندانستند .همانطور که در جدول  1مشاهده

اشغال شده بیشتر توسط بوتههاي نعناع در کشت

میشود ،وزن خشک برگ تحت تاثیر سیستم کشت بود.

خالص باعث رقابت کمتر بوتههاي نعناع شده و در

به طوريکه بیشترین وزن خشک برگ از کشت خالص

نتیجه هر بوته ریزوم و استولن بیشتري ایجاد نموده در

(معادل  110کیلوگرم در هکتار) بدست آمد و پس از آن
نسبتهاي کشت مخلوط  2:2و  1:1قرار داشتند .وزن

ابراهیم قوچی  ،محسنآبادی و ...
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ارتفاع بوته

وجود فضاي بیشتر در کشت خالص نعناع در مقایسه با

بیشترین ارتفاع بوته نعناع فلفلی ( 98سانتیمتر)

مخلوط نسبت داد که امکان رشد بیشتر شاخههاي

در برهمکنش تاریخ کاشت  28مهر و نسبت کاشت

جانبی را در فضاهاي موجود براي نعناع فراهم نموده و

مخلوط دو ردیف شنبلیله و یک ردیف نعناع فلفلی بدست

در نتیجه ،تعداد برگ و نهایتا تولید ماده خشک بیشتر

آمد (شکل  .)1بیگناه و همکاران ( )1821بیان داشتند هر

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

جا از رقابت درون گونهاي و یا برون گونهاي در جهت

مخلوط ریحان و لوبیا گزارش کردند که وزن خشک و

کسب نور کاسته میشود ،ارتفاع گیاه کاهش مییابد.

تعداد برگ ریحان در کشت خالص بیشتر از کشت

چنین به نظر میرسد که از یک طرف ،در نسبت باالي

مخلوط بود. .

شنبلیله با افزایش رقابت بین گونهاي شرایطی مشابه
کمبود نور براي نعناع فلفلی ایجاد و طول میانگرهها

شاخه جانبی

زیاد و به تبع آن ارتفاع آن افزایش یافته است .از طرف

مقایسه میانگین تعداد شاخه جانبی نعناع در

دیگر ،کاشت پاییزه نعناع فلفلی باعث رشد بیشتر آن را

تاریخهاي کشت نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار

در اول بهار شده و باعث افزایش توانایی رشد رویشی

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

و در نتیجه افزایش ارتفاع آن شده است که این افزایش

در بوته) و 28اردیبهشت ( )15بدست آمد (جدول.)1

ارتفاع به بهاي کاهش رشد جوانههاي جانبی انجام شده

کاشت پاییزه به علت تامین شرایط مناسب رطوبتی و

است .همچنین به نظـر میرسد کـه بوتـههـاي شنبلیله

دوره رویشی بیشتر تعداد شاخه فرعی نعناع را افزایش

بـه دلیـل داشـتن ارتفـاع بلنـدتر و سایه اندازي روي

داد .زیلجاسکو و همکاران ( )1828گزارش کردند که

نعناع باعث کـاهش نـسبت نـور قرمـز بـه مادون قرمز

کشت نعناع فلفلی در اواسط خرداد به علت دماي باال در

شده و در نتیجه این امر ارتفاع بوتـه نعناع در نسبت

اوایل دوره رشد و کوتاهتر شدن دوره رشد رویشی،

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

عملکرد رویشی کمتري نسبت به تاریخ کاشت اوایل

کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله گزارش کردند که

فروردین داشت .در بین سیستمهاي کشت ،کشت خالص

بیشترین ارتفاع گیاه گشنیز از تیمار  19درصد گشنیز و

نعناع باالترین تعداد شاخه فرعی را داشت .همانطور که

 49درصد شنبلیله حاصل شد.

در باال اشاره شد در کشت خالص ،عدم رقابت بین
گونهاي  ،وجود شرایط نوري و فضاي مناسبتر براي

عملکرد تر

رشد جوانههاي جانبی ،گسترش و تشکیل شاخههاي

بیشترین عملکرد تر از برهمکنش کاشت پاییزه و

فرعی ،باعث کاهش غالبیت جوانه انتهایی و افزایش

کشت خالص معادل  1198کیلوگرم در هکتار حاصل

تعداد شاخههاي فرعی شد .ورما و همکاران ( )1829در

شد (شکل  .)9به نظر میرسد که این تیمار به علت

هندوستان با بررسی کشت مخلوط نعناع فلفلی و

استفاده بهتر از منابع محیطی و نیچ مطلوب مکانی و

شمعدانی معطر مشاهده نمودند که تعداد برگ و تعداد

زمانی ،شرایط مناسب رشدي را براي افزایش تعداد

شاخه جانبی نعناع فلفلی در کشت خالص بیشتر از

برگ وتعداد شاخه جانبی نعناع (جدول  )1فراهم کرده

کشت مخلوط بود.

باشد که این امر سبب افزایش عملکرد تر نسبت به سایر
تیمارها شده است .اوزل و اوزگون ( )1881در شمال
ترکیه (اقلیم مدیترانهاي 12 ،درجه شمالی و  98درجه

ارزیابی عملکرد ،صفات کمی و کیفی در کشت مخلوط نعناع فلفلی …
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شرقی) با کاشت نعناع فلفلی در تاریخهاي مختلف

شرایط مناسب رشد براي شنبلیله فراهم شده و این امر

(اواخر مهر ،اواخر آبان ،اواخر فروردین و اواخر

باعث افزایش وزن خشک برگ شنبلیله شد.

اردیبهشت ماه) نشان دادند که عملکرد نعناع فلفلی تحت

تعداد شاخه جانبی

تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفته و بیشترین مقدار عملکرد
در تاریخ کاشت پاییز بدست آمد.

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،در
بین تاریخهاي کشت ،بیشترین تعداد شاخه جانبی
شنبلیله از تاریخ کشت  28مهر ( )29/92حاصل شد.

عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله

افزایش تعداد شاخه جانبی در تاریخ کاشت  28مهر را

تعداد برگ

میتوان ناشـی از فرصـت کـافی بـراي رشـد رویشـی

نتایج مقایسه میانگینهاي تعداد برگ شنبلیله

و تشکیل تعداد شاخههاي فرعی بیشتر در مقایسـه بـا

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

تـاریخ کاشـت  28اسـفند و  28اردیبهشت دانسـت.

به ترتیب باعث افزایش  5/20و  19/95درصد نسبت به

احتماالً تـأخیر در کاشـت باعث شد گیاه قبل از آنکه

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

فرصـت کـافی بـراي رشـد رویشی داشته باشد به دلیل

تعداد برگ در کشت پاییزه را میتوان به استقرار بهتر

دماي باال وارد دوره زایشی شود و نتواند از عوامل

گیاه در پاییز ،شـروع زودتر رشد بهاره ،افـزایش طـول

محیطی به نحو مناسبی اسـتفاده نمايد و تعداد شاخه

دوره رشـد گیـاه و افزایش تعداد شاخه جانبی و در

فرعی کاهش یابد .مقایسه میانگینهاي سیستمهاي

نهایت تعداد برگ نـسبت داد که با نتایج دادخواه و

مختلف کشت نشان داد که بیشترین تعداد شاخه جانبی

همکاران ( )1885مطابقت داشت .اما تعداد برگ شنبلیله

در کشت خالص ( ) 21/21مشاهده شد.

در سیستم هاي مختلف کشت اختالف معنی داري با هم
نداشتند (جدول .)1

ارتفاع بوته
بیشترین ارتفاع بوته شنبلیله از برهمکنش تاریخ

وزن خشک برگ

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

تاخیر در کاشت باعث کاهش وزن خشک برگ

کمترین آن از برهمکنش تاریخ کاشت  28اردیبهشت و

شنبلیله شد به طوریکه تاریخ کاشت  28مهر با وزن

نسبتهاي مخلوط  1:1و ( 2:2به ترتیب  94/20و 94/29

خشک  19/4کیلوگرم در هکتار بیشترین وزن خشک را

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

به خود اختصاص داد (جدول  .)1به نظر میرسد کاشت

میرسد که در کشت خالص شنبلیله با افزایش رقابت

دیر هنگام با کاهش طول دوره مراحل رشدي ،کاهش

درون گونهاي طول میانگرهها زیاد و به تبع آن ارتفاع

تعداد برگ و تعداد شاخه جانبی تولید شده باعث کاهش

گیاه در کشت خالص در مقایسه با سیستمهاي مخلوط

وزن خشک برگ شنبلیله شد .در بین سیستمهاي کشت،

افزایش پیدا کرد .از طرف دیگر کاشت دیرهنگام سبب

باالترین وزن خشک برگ از کشت خالص شنبلیله

کاهش ارتفاع بوته شد  ،زیرا دوره رویش گیاه در تاریخ

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

کاشت اول از عوامل مساعد مثل شرایط مطلوب

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

تشعشع ،دما و رطوبت برخوردار بوده ،ولی در کشت

شنبلیله) نداشت (جدول  .)1میتوان بیان نمود که به

دیرهنگام ،به علت افزایش دما و تنش رطوبت در آخر

علت رقابت برون گونهاي کمتر در این دو سیستم کشت،

فصل رویش ،گیاه از رشد نامطلوبی برخوردار بوده ،به
طوري که باعث کاهش ارتفاع بوته و کوتاه شدن طول

ابراهیم قوچی  ،محسنآبادی و ...
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ساقه شد .سینک و همکاران ( )1889نیز کاهش ارتفاع

اینکه تاریخ کاشت اول به جهت قرار گرفتن مراحل رشـد

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

در شـرایط محیطــی مناســب امکـان فتوســنتز بیشــتر را

گزارش کردند.

فراهم نموده بود ،اما به دلیل افزایش تعـداد غـالف و در
نتیجه افزایش رقابـت درون بوتـهاي بـین غـالفهـا کـه

تعداد غالف در بوته

مقصد فتوسنتزي فعـالی هسـتند ،تعـداد دانـه در غـالف

نتایج نشان داد (جدول  )9که بیشترین و کمترین

کاهش پیدا کرد .اصغري پورچمن ( )1881گـزارش کـرد

تعداد غالف در بوته را تاریخ کاشت  28مهر و 28

با تأخیر در کاشت تعـداد دانـه در اسـفرزه کـاهش پیـدا

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

کرد .در مقایسه سیستمهاي کشت ،بیشترین تعـداد دانـه

داشتند .احتماال در کاشت بهاره ،مراحل نموي حساس

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

از جمله گلدهی با دماي باالتري روبرو شده و این امر

رسد در کشت خالص به علت تولید تعداد بیشـتر غـالف

سبب تسریع مرحله زایشی ،عدم باروري کامل گل،

در بوته ،رقابت درون بوتهاي بـر سـر فتوآسـیمیالتهـا

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

افزایش پیدا کرده و این امر باعث تولید غالف کوچکتر و

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

در نتیجه کاهش تعداد دانـه در غـالف نسـبت بـه سـایر

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

سیستمهاي کشـت مخلـوط شـد .در آزمـایش معـافی و

کردهاند .مقایسه میانگینهاي سیستمهاي کشت نشان

موســیارلی ( )1889نیــز تعــداد دانــه در بوتــه ســویا در

داد که کشت خالص شنبلیله بیشترین تعداد غالف در

کشت مخلوط سویا و نعناع باالتر از کشت خالص بود.

بوته را به خود اختصاص داد (جدول  .)9میتوان
استنباط نمود از یک طرف کشت خالص به دلیل عدم

وزن هزار دانه

وجود رقابت بین گونهاي فضـایی بیشتري را در اختیار

وزن هزار دانه در تک کشتی بیشتر از نسبتهاي

گیاه براي گسترش تعداد شاخه جانبی قـرار داده اسـت

مخلوط بود به طوریکه در مخلوط با افزایش تعداد دانـه

و ازطرف دیگر از آنجائی که شنبلیله از نظر رشد

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

زایشی رشد نامحدود است ،تک کشتی با تولید شاخه

بودن تعداد دانه در کشت خالص ،سهم هر دانـه از مـواد

جانبی بیشتر ،تعداد غالف در بوته بیشتري را نسبت به

فتوســنتزي موجــود افــزایش و در نتیجــه وزن دانــههــا

کشت مخلوط نیز به تولید کرده است.

بیشتر شد (باکیوال و همکـاران  .)1889وزن هـزار دانـه
شنبلیله در تاریخ کاشت  28مهر بیشتر از سایر تاریخها

تعداد دانه در غالف

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

تعداد دانه در غالف شنبلیله در تـاریخ کاشـت 28

مواد پرورده براي مخزنها و همچنـین شـرایط محیطـی

اسفند نسبت به سایر تاریخها تفاوت معنـیداري نشـان

از قبیل رطوبت و دما در هنگام پر شدن دانهها میباشد.

داد (جدول  .)9بهطوريکه تاریخ کاشتهاي  28اسـفند و

لذا هر چه شرایط مساعدتر باشد ،دانـههـا درشـتتـر و

 28اردیبهشت ،بیشترین و کمترین تعداد دانـه در غـالف

وزن آنها افزایش مییابد.

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

ارزیابی عملکرد ،صفات کمی و کیفی در کشت مخلوط نعناع فلفلی …
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a
2480
2330
2180
2030
1880
1730
1580
1430
1280
1130

ab
b

b
cd bcd

de

de
ef

ef

f

f
m3

m1

m2

m0

شکل -3مقایسه میانگینهای عملکرد تر نعناع فلفلی تحت تاثیر تاریخ و سیستمهای کاشت
 m2 ،m1 ، m0و  m3به ترتیب :کشت خالص نعناع فلفلی ،نسبت مخلوط  1:1 ،2:2و 1:2
حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال  9درصد برطبق آزمون توکی می باشد.

جدول -2مقایسه میانگینهای تعداد برگ در بوته ،تعداد شاخه جانبی ،وزن خشک برگ و عملکرد اسانس نعناع فلفلی تحت
تاثیر تاریخ و سیستمهای کاشت
تعداد برگ

تعداد شاخه

وزن خشک برگ

عملکرد اسانس

در بوته

جانبی

()kg.ha-1

()kg.ha-1

مهر

954/22a

91/44a

921/44a

29/28a

اسفند

989/50b

99/91b

918/89b

24/90a

c

c

c

b

تیمارهاي آزمایشی

تاریخ کاشت

اردیبهشت

129/42

15/99

191/04

21/29

M0

998/21a

19/82a

110/51a

11/28a

سیستم هاي

M1

928/99b

95/49b

950/59b

29/91b

کاشت

bc

c

c

b

M2

109/20

94/19

990/90

21/04

M3

142/80c

12/84b

958/14bc

28/92c

حروف غیرمشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال  9درصد برطبق آزمون توکی می باشد.
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شکل -4مقایسه میانگینهای ارتفاع بوته شنبلیله تحت تاثیر تاریخ و سیستمهای کاشت
 m2 ،m1 ، m0و  m3به ترتیب :کشت خالص نعناع فلفلی ،نسبت مخلوط  1:1 ،2:2و 1:2
حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال  9درصد برطبق آزمون توکی می باشد.

عملکرد دانه و زیست توده

تاریخ کاشت  28اسفند نسـبت بـه تـاریخ کاشـت پـاییزه

شنبلیله درتاریخ کاشت پـاییزه نسـبت بـه تـاریخ

شده است .ازآنجا که عملکرد اسانس تابع درصد اسانس

هاي دیگر عملکرد دانـه و زیسـت تـوده بـاالتري داشـت

و عملکرد اقتصادي گیاه است ،افـزایش هـر یـک از اين

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

دو سبب افزایش عملکرد اسانس گیاه می شود .تغییـردر

بهاره باعث تسریع در روند گلدهی و کوتـاه شـدن دوره

عملکرد اسانس مشابه تغییر عملکرد بوده است و کشت

پرشدن دانه شده و این امر سبب افت  19و  14درصدي

خالص و کشت پـاییزه بـه علـت عملکـرد بیشـتر داراي

عملکرد دانه و  29و  91درصـدي عملکـرد زیسـت تـوده

عملکرد اسانس بـاالتـري بـراي هـر دو گیـاه بودنـد .در

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

کشت مخلوط نعناع و سویا نیز بیان شد کـه در نسـبت-

آزمایش عملکرد شنبلیله در نسبتهاي مختلـف مخلـوط

هاي مختلتف کشت عملکرد اسانس نعناع به دلیل کـاهش

کاهش نشان داد (جدول  .)9باالتر بودن اجـزاي عملکـرد

عملکرد بیوماس در مقایسـه با کشـت خـالص کاهـش

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

یافت (معافی و موسیارلی .)1889

خالص نسبت به مخلوط منجر به عملکرد باالتردر کشت

نسبت برابری زمین

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

باالترین عملکرد نسبی شنبلیله در نسبت کاشـت

تک کشتی لوبیا در مخلوط لوبیا و ریحان اشاره داشتند.

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

درصد و عملکرد اسانس

اما در مـورد نعنـاع فلفلـی ،بیشـترین عملکـرد نسـبی از

بیشــترین درصــد اســانس نعنــاع فلفلــی (1/09

تاریخ کاشت  28اردیبهشت بدست آمد .در بین سیستم-

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

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

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

نسبی باالتري نسبت به سایر سیستمها دارا بود (جدول

 9و  .)9از آنجــائی کــه اســانسهــا جزئــی از متابولی ـت

 .)1نسبت برابري زمین که حاصل مجموع عملکرد نسبی

ثانویه هسـتند و متابولیـتهـا نیـز در هنگـام تـنشهـاي

گونهها است در تاریخ هاي کشـت اخـتالف معنـی داري

محیطی افزایش مییابند ،به نظر میرسـد کـه مواجهـهي

نداشتند .در بین سیستمهـاي مخلـوط ،بیشـترین نسـبت

گیاهان با تنش گرمایی باعث افزایش درصد اسـانس در

برابري زمین متعلق به نسبت  )2/81 ( 2:2بود که نشـان

ارزیابی عملکرد ،صفات کمی و کیفی در کشت مخلوط نعناع فلفلی …
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دهنده آن است که در کشت خالص براي تولید عملکردي

در مقایسه با تاج پوشـش مسـطح تشعشـع خورشـیدي

معادل با کشت مخلوط 1 ،درصد زمین بیشتر مورد نیاز

بیشــتري را جــذب کنــد (تقــی زاده و کــوچکی  )2554در

میباشد .نسبت برابري زمـین بـاالتر در کشـت مخلـوط

نتیجه سطح دریافت کننـده نـور ،افـزایش پیـدا مـیکنـد.

 2:2میتواند به علت حضور گیاهان متفـاوت در ردیـف-

همچنین عوامل دیگري از جمله تفـاوت در تیـر رشـدي

هاي مجاور باشد زیرا در این حالت رقابت درون گونـه-

دو گیاه (رونده و ایستاده) و اختالف ارتفاع میتوانـد در

اي بین ردیف ها حـذف شـده و باعـث افـزایش عملکـرد

سـودمندي کشـت مخلـوط مـوثر باشـد .در بسـیاري از

نسبی شنبلیله و نعناع فلفلی شده و این امر به نوبه خـود

تحقیقات نیز نسبت برابري زمین باالتر از واحد در کشت

موجــب افــزایش نســبت برابــري زمــین در مخلــوط 2:2

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

نسبت به سـایر سیسـتمهـا شـد .نسـبت برابـري زمـین

جمله مـیتـوان بـه مخلـوط لوبیـا و ریحـان (علیـزاده و

بیشتر از واحد در کشت مخلوط نشان دهندهي اسـتفاده

همکاران  )1828و مخلـوط شـنبلیله و گشـنیز (بیگنـاه و

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

همکاران  )1821اشاره کرد کـه در نتیجـه بهـرهبـرداري

مناسب از زمان و فضا میباشـد .بعـالوه ،گیاهـانی کـه

بهتر از زمین و منـابع محیطـی در جهـت رشـد گیاهـان

براي مخلوط انتخاب میشوند ،در بیشـتر مـوارد ارتفـاع

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

یکسانی ندارند ،این تفاوت ارتفاع ،سبب میشود تا سطح

شود تیمارهاي مورد بررسی تاثیر معنی داري بر نسبت

تاج پوشش در کشت مخلوط از حالت مسطح خارج و به

برابري زمین عملکرد اسانس نداشتند.

صورت مواج درآيد .احتمال دارد که تاج پوشـش مـواج
جدول -3مقایسه میانگینهای تعداد شاخه جانبی ،تعداد برگ در بوته ،وزن خشک برگ ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در
غالف ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد زیست توده ،عملکرد اسانس شنبلیله تحت تاثیر تاریخ و سیستمهای کاشت
تعداد
تیمارهاي آزمایشی

شاخه
جانبی

مهر
تاریخ کاشت

تعداد
برگ

برگ

غالف

()kg.ha-1

در بوته

29/92a

55/15

0/90b

05/91b

20/98b

19/84b

0/09b

99/18c

29/82c

94/09c

29/19c

a

a

a

b

اردیبهشت
M0

b

a

a

غالف

19/49

اسفند

a

وزن خشک

تعداد

تعداد
دانه در

90/14

a

وزن هزار
دانه ()g
a

عملکرد

عملکرد

عملکرد

دانه

زیست توده

اسانس

()kg.ha-1

()kg.ha-1

()kg.ha-1

a

a

a

29/88

29/92

2959/2

1115/95

9/15

29/59b

0/48b

2849/41b

1859/22b

9/99a

4/09c

411/94c

2945/09c

1/91b

a

a

a

a

21/21

01/91

12/09

91/49

21/54

22/99

2911/1

1122/81

5/54

سیستمهاي

M1

28/50b

01/05a

20/55b

15/42b

29/09c

28/94b

050/80c

1825/12c

9/98b

کاشت

M2

b

28/54

a

c

c

c

b

d

c

c

M3

b

22/81

08/92

a

40/95

29/98

ab

18/29

10/29

b

98/91

29/51

a

29/91

28/11

b

28/12

099/15

b

2822/29

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

2594/99

b

1850/94

1/92

d

1/28
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a

10
ab

10

ab
ab

10

ab

ab

b

b

b

b

b

b
M3

M1

M2

2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5

M0

شکل -5مقایسه میانگینهای درصد اسانس نعناع فلفلی تحت تاثیر تاریخ و سیستم کاشت
 m2 ،m1 ، m0و  m3به ترتیب :کشت خالص ،نسبت مخلوط  1:1 ،2:2و1:2
حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال  9درصد برطبق آزمون توکی می باشد

جدول -4مقایسه میانگینهای عملکرد نسبی نعناع فلفلی ،عملکرد نسبی شنبلیله و نسبت برابری زمین تحت تاثیر تاریخ و
سیستمهای کاشت
عملکرد نسبی

عملکرد نسبی

نعناع فلفلی

شنبلیله

LER
عملکرد

مهر

8/94c

8/94a

8/51a

2/881a

اسفند

8/91b

8/99a

8/50a

8/59a

a

b

a

تیمارهاي آزمایشی

تاریخ کاشت

LERعملکرد
اسانس

a

اردیبهشت

8/48

8/14

8/50

2/881

m1
سیستمهاي

8/99a

8/99a

2/81a

2/81a

m2

کاشت

8/90b

8/19b

8/51b

8/51a

m3

8/95b

8/10b

8/04b

8/59a

 m2 ،m1و  m3به ترتیب :نسبت مخلوط  1:1 ،2:2و 1:2
حروف غیرمشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال  9درصد برطبق آزمون توکی می باشد.

…  صفات کمی و کیفی در کشت مخلوط نعناع فلفلی،ارزیابی عملکرد
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10

1
0.9
0.8
0.7

10

a

10

b
bc

0.6

d-f

0.5

cd

c-f

d-f

c-e
ef

f

ef

ef

0.4
0.3
0.2
0.1
M0

M1

M2

M3

 مقایسه میانگینهای درصد اسانس شنبلیله تحت تاثیر تاریخ و سیستمهای کاشت-6شکل
1:2 و1:1 ،2:2  نسبت مخلوط، کشت خالص: به ترتیبm3  وm2 ،m1 ، m0
 درصد برطبق آزمون توکی می باشد9 حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال

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

نتیجه گیری کلی

 باالترین نسبت برابري زمین را دارا بود کـه2:2 مخلوط

به طورکلی نتـایج نشـان داد کـه عملکـرد کمـی و

نشـان دهنــده برتــري ایــن نسـبت در مقایســه بــا ســایر

صـفات کیفـی هـر دو گیـاه در تـاریخ کاشـت پــاییزه در

.نسبتها و کشت خالص این دو گیاه بود

شرایط اقلیمی منطقه نسبت به دو تاریخ کاشت انتظـاري
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