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چکیده
به منظور بررسی اثر کشت مخلوط باقال و همیشه بهار بر جمعیت شته باقال ،طرح آزمایشی به صورت بلوک کامل
تصادفی اجرا شد ،هفت تیمار آزمایشی شامل تیمارهای  311درصد باقال 311 ،درصد همیشه بهار 01 ،درصد همیشه
بهار و  01درصد باقال 10 ،درصد همیشه بهار و  60درصد باقال 10 ،درصد باقال و  60درصد همیشه بهار 50 ،درصد
همیشه بهار و  90درصد باقال و  50درصد باقال و  90درصد همیشه بهار در سه تکرار بود .نتایج نشان داد که تراکم
پورههای شته در الگوهای کشت مختلف ،از  30/4پوره در کشت  10درصد همیشه بهار و  60درصد باقال ،تا  350پوره
در کشت  311درصد باقال ،نوسان داشت .میانگین جمعیت حشرات کامل باقال روی الگوهای کشت مختلف اختالف
معنیداری را نشان داد؛ به طوری که کشت خالص باقال بیشترین جمعیت و کشت  01درصد همیشه بهار و  01درصد
باقال ،کمترین تعداد شته بالغ را داشتند .همچنین بیشترین تعداد دشمنان طبیعی در کشتهای ردیفی مشاهده شد .یافته-
های این پژوهش نشان داد که غنای گونه ای گیاهان عامل مهم بر افزایش غنای گونه و فراوانی کل حشرات است.
بیشترین میانگین عملکرد دانه در واحد سطح (  501/5گرم در متر مربع) در کشت خالص باقال مشاهده شد .در بین
تیمارهای مخلوط بیشترین عملکرد دانه ( 514/5گرم در متر مربع) مربوط به الگوی کشت 50 ،درصد همیشه بهار و 90
درصد باقال بود .بیشترین نسبت برابری زمین ( )3/15در تیمار  50درصد باقال و  60درصد همیشه بهار به دست آمد.
همچنین نسبت برابری زمین در همه تیمارها باالتر از یک بود که نشان میدهد کشت مخلوط بر کشت خالص برتری
دارد.
واژههای کلیدی :آفت شته ،عملکرد دانه ،گیاه دارویی ،نسبت برابری زمین ،همیشه بهار
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Abstract
The effect of marigold-faba bean intercropping on population of Aphis fabae, was studied by an experiment as rhandomized complete block design with seven treatments including Vicia faba sole cropping, Calendula officinalis sole cropping, 50 percentage Calendula and 50 percentage faba bean intercropping, 35
percentage Calendula and 65 percentage faba bean, 35 percentage faba bean and 75 percentage intercropping
Calendula, 25 percentage Calendula and 75 percentage faba bean intercropping and 75 percentage Calendula
and 25 percentage faba bean in three replications. The results revealed that nymph densities in examined
treatments range from 15.4 nymph on 35 percentage faba bean and 75 percentage intercropping Calendula to
125 nymph on Vicia faba sole treatment. Adult density was evaluated in which the highest population of
adults in faba bean sole cropping and the lowest population in T3 tratment were recorded. The result as well
indicated that the most of population of natural enemies were shown in intercropping treatment. Results
showed that species richness of crops is an important strategy to increase the species diversity of insects.
Maximum seed yield were achieved at sol cropping with 250.2 g.m-2. Highest seed yield were achieved at 25
percentage Calendula and 75 percentage faba bean intercropping with 234.2 g.m-2. The greatest land eqiuvalant ratio (1.32) was obtained in 75 percentage Calendula and 25 percentage faba bean treatment. Land
eqiuvalant ratios for all intercropping patterns were greater than 1, showing the higher efficiency and profitiability of intercropping compared to sole cropping.
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مقایسه جمعیت شته باقال و دشمنان طبیعی آن و عملکرد در کشت مخلوط باقال...
بر پایه حداکثر استفاده از عوامل محیطای و اساتفاده از

بایااد ساامپاشاای صااورت ماایگرفاات (بناادر و همکاااران

روابط گیاهان در مبارزه باا آفاات و بیمااریهاا باوده

 .)3777در بررسی انجام شده توسط رضاایی چیاناه و

است (کوچکی و همکاران  .)5135در ایران ،همچنین باه

همکاران ( )5131مشخص شد که کشت مخلاوط لوبیاا و

دلیل وجود اقلیم خشک و نیمه خشک و کمبود زمینهای

شوید باع کاهش جمعیت شته سبز و شته جاالیز شاد.

مستعد و حاصلخیز کشاورزی ،سعی بر آن است کاه از

همچنین ولیزادگان ( )5130در بررسی اثر کشت مخلوط

این منابع محدود در جهت بهینه استفاده شود (مظااهری

بر انبوهی جمعیت حشرات نشان دادند که کشت مخلوط

 .)3778به نظر میرساد کاه اساتفاده از سیساتم کشات

گشنیز و باقال منجر به کاهش جمعیات حشارات آفات و

مخلوط ،روشی مناسب در بهرهبرداری بهتار از زماین-

افزایش جمعیت دشمنان طبیعی میشود.

های زراعی و گامی موثر در جهات کااهش مصارف آ
باشد.

باقال  ،Vicia faba L.گیاهی یکساله از تیره بقاوالت
است که قادر به تثبیت زیستی نیتروژن اسات (شاوکتی-

اسااتفاده بااایش از انااادازه از کودهاااای شااایمیایی

امراله  )5135و در درمان طیف وسیعی از بیماریهاا از

باعااا باااه وجااود آماادن مشااکالت زیسااتمحیطاای و

جملااه نقاارس ،درد مفاصاال و رماتیساام کاااربرد دارد

افازایش هزیناههاای تولید ،تخریب خااک ،کااهش ماواد

(حسااااانزاده و همکااااااران  .)5131گااااال همیشاااااه

آلی ،کمبود عناصر کم مصرف ،افزایش حساسیت گیاااه

بهار Calendula officinalis L.متعلق به تیره کاسانی

باه حملاه آفاات و بیماریها و کااهش موجاودات زناده

میباشد .این گیاه مدتها به عنوان گیاهی زینتای کشات

خاااکزی ماایشااود (باشاایال  .)5133امااروزه بااه علاات

میشد .گلبرگهای بدون کاسابرگ ایان گیااه در برخای

سمپاشیهای مداوم و اثرات مخر سموم شایمیایی باه

متااون داروسااازی بااه عنااوان دارو معرفاای شااده اساات

نظر میرسد که کشت گیاهان دارویای در کناار گیاهاان

(ویجیاساراتی و همکاران  .)3783مطالعات بیوشایمیایی

دیگر ،عالوه بر تغییر جمعیت حشارات و تاامین پناهگااه

نشان داد که گونههای گل همیشه بهار حااوی ترکیباات

برای دشمنان طبیعی ،باع کاهش جمعیت آفاات شاود.

ثانویهای هستند که دارای فعالیاتهاای مختلاف زیساتی

همچنین کاهش جمعیت آفاات ،موجاب افازایش عملکارد

میباشد .ترکیبات فالونوئیدی الکالوئیدی ،فنلای ،ترپینای

گیاهااان در کشااتهااای مخلااوط ماایشااود (کااوچکی و

در عصاره متاانولی گال همیشاه بهاار شناساایی شاده

همکاران  .)5135تصور بر آن است که در یاک سیساتم

است ،این ترکیبات دارای اثرات ضاد التهاا و ضاد درد

کشت مخلوط ،یک گیاه زراعی میتواند به عنوان ماانعی

میباشد (امید بیگی  .)5114اهمیت اقتصادی این گیااه از

در برابر پراکنش آفات روی گیاهان حساس عمل کند یاا

جنبه دارویی و زینتای موجاب شاده اسات کاه اماروزه

با ترشحات ریشه بر عوامال بیمااریزای خااکزی اثار

تمایل به پرورش گل همیشه بهار افزایش یابد .با توجاه

بگذارد .گاهی نیز یکی از اجزای کشت مخلوط به عناوان

به اهمیات بااقال باه عناوان مااده غاذایی ،بهباود دهناده

تله عمل کرده و جزء یا اجازای دیگار را محافظات مای-

حاصلخیزی خاک و گیاه دارویی و گل همیشاه بهاار در

نماید؛ به عنوان مثال کشت مخلوط کلم با خردل وحشای

طراحی فضای سابز و طاب سانتی ،در مطالعاه حاضار

اثبات کرد گیاه خردل وحشی به عنوان تله عمل مینماید

سعی شده تاثیر کشت مخلوط باقال و گال همیشاه بهاار

و سن بذرخوار به بوتههای خاردل وحشای در کشات-

بر تغییرات شاته بااقال و دشامنان طبیعای آن در جهات

های مخلوط جذ شدند و در نتیجه نیازی به سمپاشای

کاهش مصرف سموم شیمیایی مورد مطالعه قرار گیرد.

علیه این آفت در کشتهای مخلوط دیده نشد در حالیکاه

در مورد کشت مخلوط باقال و گل همیشاه بهاار تااکنون

در کشت خالص کلم ،بارای حصاول عملکارد اقتصاادی

مطالعهای صورت نگرفته است .باا توجاه باه ایانکاه در
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منابع مختلف روی عصارههای گیاهی گل همیشاه بهاار

کشت خالص گل همیشه بهار  11سانتیمتر و فاصله

پژوهشهایی صورت گرفته است ،به نظر مایرساد ایان

روی ردیفها  30سانتیمتر بود ،همچنین فاصله دو

گیاه قابلیت حفاظت از گیاه باقال را داشته باشد .لذا هدف

پشته از هم در کشت خالص باقال و کشت مخلوط باقال

از مظالعه این پژوهش بیشتر بررسی تاثر کشت مخلوط

با گل همیشه بهار  50سانتیمتر در نظر گرفته شد.

گل همیشه بهار-باقال در کاهش جمعیت آفات باقال است.

آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با
هفت تیمار شامل تیمارهای  311 : T1درصد باقال:T2 ،

مواد و روشها

 311درصد همیشه بهار 01 T3 ،درصد همیشه بهار و

مشخصات محل انجام آزمایش

 01درصد باقال 10 :T4 ،درصد همیشه بهار و 60

پژوهش حاضر در سال  3170در مزرعه تحقیقاتی

درصد باقال 10 :T5 ،درصد باقال و  60درصد همیشه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اجرا درآمد .خاک

بهار 50 :T6 ،درصد همیشه بهار و  90درصد باقال و

مزرعه قبل از انجام آزمایش آنالیز گردید و

 50 :T7درصد باقال و  90درصد همیشه بهار در سه

خصوصیات فیزیک و شیمیایی آن به شرح جدول 3

تکرار به اجرا درآمد .مراقبتهای زراعی الزم شامل

مشخص گردید .بعد از شخم مزرعه کرتهایی (به تعداد

آبیاری ،وجین علفهای هرز در زمانهای الزم به

تیمارهای آزمایش) به ابعاد  1در  5متر در مزرعه

صورت دستی انجام گردید .الزم به ذکر میباشد که در

تحقیقاتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آماده گردید.

پژوهش حاضر از کود شیمیایی استفاده نشد .برداشت

بذر گیاه باقال (رقم قراملک که بومی تبریز میباشد) از

باقال در مرحله رسیدگی کامل (زرد شدن اکثر برگها و

بذر فروشیهای محلی تبریز و بذر همیشه بهار از

غالفها) انجام گرفت.

شرکت پاکان بذر تهیه شد و در اواخر اسفند ماه به
صورت مستقیم کشت شد .فاصله دو پشته از هم در
جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایش
pH

EC
)(dS.m-1

9/76

3/75

ماده آلی

آهک

شن

سیلت

رس

)(%

)(%

()%

()%

()%

1/779

0/0

90

30

31

بافت خاک
شنی لومی

فسفر

پتاس

نیتروژن

)(mg.kg-1

)(mg.kg-1

)(%

46

069

1/16

در زمان برداشت (زرد شدن غالف باقال) ،از هرکرت

سپس همیشه بهار برداشت شده و عملکرد گل آذین

ده بوته انتخا شده و تعداد غالف و دانه در بوته برای

خشک در واحد سطح (یک متر مربع) اندازه گیری شد.

باقال اندازهگیری شد .در اواسط مرداد ماه به منظور

جهت برآورد انبوهی جمعیت شته باقال و تنوع دشمنان

تعیین عملکرد دانه ،بوتههای موجود در هر یک از کرت-

طبیعی در کشتهای مختلف دو گونه گل همیشه بهار و

ها از مساحت تقریبی یک متر مربع کف بر شده و در

باقال ،نمونهبرداریها دو بار در هفته از زمان چهار

داخل پاکتهای مجزا به آزمایشگاه منتقل شدند .سپس

برگی شدن گیاه باقال تا رسیدگی بذرها با استفاده از

غالف ها از بوته جدا و پس از توزین ،میانگین وزن صد

تور حشرهگیری (برای حشرات بالدار روی پوشش

دانه و عملکرد دانه در واحد سطح اندازهگیری شد .در

گیاهی) و قرار دادن

تلههای گودالی در خاک (بررسی

زمان گلدهی گیاه همیشه بهار ،تعداد گل و تعداد شاخه

حشرات بیبال) که شامل لیوانهای پالستیکی یکبار

در واحد سطح (یک متر مربع) شمارش و ثبت شد.

مصرف به قطر  8سانتیمتر و ارتفاع  35سانتیمتر
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بودند ،استفاده شد .به منظور خورده نشدن نمونهها

در این رابطه :ni ،تعداد افراد گونه  iو  Nتعداد کل

توسط یکدیگر یا مورچهها در کف تلهها ،حشرهکش

افراد است .هر اندازه مقدار عددی  Hبیشتر باشد نشان

کارباریل ریخته شد .تلهها پس از نصب هر  31روز

دهنده تنوع گونهای بیشتر است.

یکبار و تا زمان برداشت محصول بازدید شدند و
مشخصات هر کشت در الکل  91درصد جهت شناسایی

تجزیه آماری

نگهداری شدند (ولیزادگان  )5130برای تعیین جمعیت

تجزیه واریانس دادههای حاصل از مجموع نمونه-

شته روی هر گیاه باقال ،گیاههای آلوده از هر کرت

برداریهای حشرات بر اساس طرح بلوکهای کامل

مشخص و در یک بوته تعداد پورهها و افراد کامل شته

تصادفی با سه تکرار با برنامه آماری  SPSS 16انجام

در ده سانت انتهایی ساقه شمارش شد و میانگین تعداد

شد .برای مقایسه میانگینها از آزمون  LSDدر سطح

شته به ازای هر گیاه باقال محاسبه گردید این روش با

احتمال  3درصد استفاده شد.

اعمال تغییراتی از موسوی انزابی و همکاران ()3188
اقتباس شد .شناسایی پارازیتوئیدها توسط محققین

نتایج و بحث

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

مقایسه الگوهای مختلف کشت از نظر آلودگی به

آذربایجان شرقی و تایید نهایی حشرات آفت و دشمنان

پورهها و افراد کامل شته باقال

طبیعی توسط متخصصان حشرهشناسی موسسه
تحقیقات گیاهپزشکی کشورانجام شد.

در بین الگوهای کشت ،میانگین تعداد پورههای
شته باقال در الگوهای مختلف کشت مخلوط از  30/4تا

ارزیابی مزیت کشت مخلوط با شاخص (وندرمیر

 350فرد روی گیاه باقال متغیر بود .بیشترین تعداد

 )3787نسبت برابری زمین ( ،3)LERبا استفاده از

پورههای شته باقال مربوط به کشت خالص باقال و

معادله زیر انجام گرفت:

کمترین تعداد مربوط به  10درصد گل همیشه بهار و

)LER = (Yab /Yaa) + (Yba/Ybb
رابطه ()3
در این رابطه  Yabو  Ybaبه ترتیب عملکرد همیشه
بهار و باقال در کشت مخلوط و  Yaaو  Ybbبه ترتیب
عملکرد همیشه بهار و باقال در کشت خالص میباشند.
برای تعیین تنوع حشرات از شاخص شانون وینر
(گلیسمن  )3779طبق معادله زیر استفاده شد.

رابطه ()2

H

1- Land Equivalent Ratio

 60درصد باقال بود (جدول  .)5در هنگام نمونهبرداری
باالترین تعداد افراد کامل شته باقال در الگوی کشت 311
درصد باقال ثبت شد .کمترین تعداد افراد کامل شته باقال
مربوط به کشت  50درصد باقال و  90درصد گل همیشه
بهار بود (جدول .)5
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جدول  -5تراکم نسبی (بر حسب تعداد حشره) گونههای مختلف حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط همیشه بهار و باقال
گونه حشره

311

 311درصد

درصد

گل همیشه

باقال

بهار

 01درصد گل

 10درصد

همیشه بهار

باقال

 10درصد گل

 50درصد گل

همیشه بهار

همیشه بهار

 50درصد
باقال

350

-

54/0

38/3

30/4

59/3

39/33

افراد بالغ شته باقال

75

-

14

53

51

37

34

کفشدوزک هفت نقطهای

34

33/6

51/0

38/3

39

35

30

زنبور پارازیتوئید

30

-

58/6

31/3

30/5

31/7

33/3

پوره شته باقال Aphis fabae

Lysiphlebus fabarum

کفشدوزک

-

6

35

7

31

33

8

Hippodamia variegata

زنبور پارازیتوئید

8

38

53

39

35

8

31

-

40

51/80

36/53

35/5

34/3

33/5

Lysiphlebus testaceipes

بالتوری سبز

مقایسه فراوانی دشمنان طبیعی شته باقال در

بهار) است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که الگوی

الگوهای کشت مختلف

کشت  01درصد گل همیشه بهار و پنجاه درصد باقال

در بررسی حاضر ،گونههای متنوعی از دشمنان
طبیعی شته باقال به دست آمد .دشمنان طبیعیای که در

میتواند فراوانی دشمنان طبیعی را در جهت کاهش
جمعیت آفت افزایش دهد.

ارتباط با آفت جمعآوری و شناسایی شدند شامل دو
گونه از راسته بالغشاییانLysiphlebus fabarum ،

اثر کشت مخلوط بر تنوع حشرات

Lysiphlebus

کمترین شاخص شانون از کشت خالص گل همیشه

 ،testacipes Cressonیک گونه مهم بالتوری یعنی

بهار و بیشترین آن از کشت مخلوط ( 01درصد گل

بالتوری سبز  Chrysoperla carnea Stephensو دو

همیشه بهار و  01درصد باقال) به دست آمد (شکل .)3

گونه از شکارگرهای معروف متعلق به راسته سخت-

بین الگوهای کشت مخلوط گل همیشه بهار با باقال (10

Coccinella

درصد باقال و  60درصد گل همیشه بهار 10 ،درصد گل

Hippodamia

همیشه بهار و  60درصد باقال 50 ،درصد گل همیشه

 variegate Goezeبودند (جدول  .)5به طور کلی

بهار و  90درصد باقال 50 ،درصد باقال و  90درصد گل

بیشترین فراوانی نسبی دشمنان طبیعی در الگوی کشت

همیشه بهار) از نظر شاخص شانون اختالف معنیداری

 01درصد باقال و  01درصد گل همیشه بهار گزارش

مشاهده نشد .به نظر میرسد که کشت مخلوط باقال و

شد .نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از بررسی

گل همیشه بهار در الگوهای مختلف باع

افزایش

ولیزادگان ( ) 5130تطابق دارد .بررسی ایشان نشان داد

دشمنان طبیعی و افزایش شاخص شانون میشود.

که بیشترین تراکم نسبی دشمنان طبیعی در کشت

کوچکی و همکاران ( )5135گزارش دادند که در الگوهای

مخلوط ردیفی ( 01درصد نخود و  01درصد گل همیشه

مختلف کشت مخلوط گاوزبان اروپایی و لوبیا ،بیشترین

)Marshal (Hym: Braconidae

و

بالپوشان یعنی کفشدوزک هفتنقطهای
 septempunectata L.و کفشدوزک
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شاخص شدن وینر

شکل  -1اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط همیشه بهار و باقال بر شاخص شانون جمعیت حشرات ( 100 :Aدرصد همیشه
بهار 100 :B ،درصد باقال00:C ،درصد باقال و همیشه بهار 50 :D ،درصد باقال و  50درصد همیشه بهار 20 :E ،درصد باقال و 50
درصد همیشه بهار20 :F ،درصد همیشه بهار و  50درصد باقال 50 :G ،درصد همیشه بهار و  50درصد باقال).

جمعیت آفات در کشت خالص لوبیا و بیشترین

تعداد غالف و دانه در بوته باقال

جمعیت دشمنان طبیعی در کشت مخلوط این گیاهان

نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )4نشان داد که

دیده میشود .نتایج آزمایشی دیگر در کشت مخلوط

از نظر تعداد غالف و تعداد دانه در بوته باقال بین

گندم و کلزا نشان داد که جمعیت آفات به ویژه شتهها

تیمارهای مورد آزمایش تفاوت معنیداری وجود داشت.

در کشت مخلوط به طور معنیداری کاهش پیدا کرد.

بیشترین تعداد غالف در بوته در تیمار )0/5( T7

محققین علت کاهش جمعیت شته را افزایش دشمنان

مالحظه گردید و کمترین تعداد ( )1/95در کشت خالص

طبیعی در کشت مخلوط و سردرگمی آفت در جستجوی

باقال مشاهده شد (جدول  .)4سخاوی و همکاران

گیاه میزبان عنوان کردند (وانگ و همکاران .)5117

( )a5139در ارزیابی کشت مخلوط باقال و زیره سبز

بررسی تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط

مشاهده کردند که الگوی کشت مخلوط اثر معنی داری

لوبیا و شوید نشان داد ،بیشترین جمعیت آفات در کشت

بر تعداد دانه در بوته باقال داشت و کشت مخلوط باع

خالص لوبیا دیده میشود (رضایی چیانه و همکاران

افزایش آن نسبت به تک کشتی شد .بیشترین تعداد دانه

 .)5131در پژوهشی مشابه که روی تنوع حشرات در

باقال در بوته در تیمار  )51/3( T7مشاهده شد که تفاوت

کشت مخلوط گل همیشه بهار با نخود انجام شد ،نتایج

معنی داری با تیمارهای T5و  T6نداشت (جدول  .)4در

نشان داد که بیشترین جمعیت آفات در کشت خالص

صورتی که در کشت مخلوط سویا ( Glycine max

نخود و بیشترین دشمنان طبیعی در کشت مخلوط

 )(L.) Merrillو همیشه بهار ( Calendula

ردیفی مشاهده شد (ولیزادگان .)5130

 ).officinalis Lمشاهده شد که اثر الگوی کاشت روی
تعداد غالف در بوته سویا معنیدار نبود (الهدادی و
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همکاران  .)5130در کشت مخلوط افزایشی ذرت و باقال

 .)1بیشترین میانگین عملکرد دانه در واحد سطح (501/5

تعداد غالف در بوته باقال در کشت خالص بیشتر از

گرم در متر مربع) در کشت خالص باقال مشاهده شد که

کشت مخلوط بود و با افزایش تراکم ذرت به طور

با تیمارهای دیگر تفاوت معنی داری داشت (جدول .)4

معنی¬داری از تعداد غالف در بوته باقال کاسته شد .این

در بین تیمارهای مخلوط بیشترین عملکرد دانه (514/5

کاهش تعداد غالف در بوته باقال را می توان به تولید

گرم در متر مربع) مربوط به الگوی کشت 50( T6

مواد فتوسنتزی و در نهایت کاهش تعداد غالف در بوته

درصد همیشه بهار و  90درصد باقال) بود.

باقال نسبت داد (رضایی چیانه  .)5118در کشت مخلوط
ذرت و سویا گزارش شد که در کشت مخلوط تعداد دانه
در بوته سویا نسبت به کشت خالص افزایش یافت
(صفری قلعه .)5131

تعداد گل همیشه بهار در واحد سطح
تعداد گل همیشه بهار در واحد سطح تحت تاثیر
معنیدار تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (جدول  )0و
بیشترین تعداد گل در متر مربع ( )583/3در تیمار کشت

وزن صد دانه و عملکرد دانه باقال

خالص گل همیشه بهار مشاهده شد (جدول  .)6در بین

اثر الگوهای مختلف کشت بر وزن صد دانه باقال

تیمارهای مخلوط ،بیشترین تعداد گل در تیمار 90درصد

معنیدار نبود (جدول  .)1دباغ محمدی نسب و همکاران

همیشه بهار 50 +درصد باقال ( )540/4مشاهده شد که

( )5130نیز گزارش کردند که در کشت مخلوط ذرت و

تفاوت معنی داری با تیمار 60درصد همیشه بهار10 +

لوبیا وزن صد دانه تحت تاثیر الگوهای مختلف کشت

درصد باقال نداشت .اله دادی و همکاران ( )5130گزارش

واقع نشد .همچنین اثر الگوی کشت مخلوط بر وزن

کردند که بیشترین تعداد گل در بوته همیشه بهار در

هزار دانه آفتابگردان در کشت مخلوط آفتابگردان -

برداشت دوم و چهارم در الگوی کشت مخلوط ردیفی

سویا  -ذرت معنی دار نبود (امینی و همکاران .)5134

 3-3حاصل شد.

وفادار ینگجه و همکاران ( )b5139نیز در کشت مخلوط
باقال و بادرشبو گزارش کردند که الگوی کشت مخلوط
اثر معنی داری بر وزن صد دانه باقال نداشت.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،تاثیر الگوهای
مختلف کشت بر عملکرد دانه باقال معنیدار بود (جدول
جدول  -5تجزیه واریانس صفات مورد بررسی باقال در کشت مخلوط با گل همیشه بهار
درجه

تعداد غالف

تعداد دانه

وزن صد

عملکرد دانه در واحد

منابع تغییر

آزادی

در بوته

در بوته

دانه

سطح

بلوک

2

0/51ns

0/50ns

55/95 ns

12/98 ns

تیمار

5

اشتباه آزمایشی

12

ضریب تغییرات ()%

**

19/99

**

15/5

ns

0/01

**

05/5

0/59

0/55

05/08

15/5

15/5

12/1

21/9

5/19

**,*, nsبه ترتیب به معنی عدم وجود اختالف معنیدار و وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال  0درصد و 3
درصد میباشد.
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جدول -4مقایسه میانگین صفات مورد بررسی باقال در کشت مخلوط با گل همیشه بهار
تیمار

تعداد غالف در

تعداد دانه

عملکرد دانه (گرم

بوته

در بوته

در متر مربع)

36/3

b

501/5

a

c

38/0

a

348/4

c

 10(T4درصد همیشه بهار  60 +درصد باقال)

1/7

(T2کشت خالص باقال)
 01( T3درصد همیشه بهار  01 +درصد باقال)

1/95
4/5

d

cd

39/8

b

381/5

b

 60( T5درصد همیشه بهار  10 +درصد باقال)

4/8

b

37/6

a

354/7

c

 50 (T6درصد همیشه بهار 90 +درصد باقال)

4/3

c

38/17

 90(T7درصد همیشه بهار 50 +درصد باقال)

0/5

a

51/3

a

LSD

1/19

5/3

a

a

514/5
310/6

d

11/7

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

تعداد شاخه همیشه بهار در واحد سطح

بهار حاصل شد .در بین تیمارهای مخلوط بیشترین

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )0نشان داد که تعداد

عملکرد گل آذین خشک در واحد سطح ( 61/0گرم در

شاخه همیشه بهار تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار

متر مربع) در تیمار  90درصد همیشه بهار 50 +درصد

گرفت .باالترین تعداد شاخه گل در متر مربع در الگوی

باقال حاصل شد که تفاوت معنی داری با تیمار 60

کشت ،کشت خالص گل همیشه بهار ( )45/1مشاهده شد

درصد همیشه بهار 10 +درصد باقال نداشت .اله دادی و

(جدول  .)6همچنین در بین الگوهای کشت مخلوط

همکاران ( )5130گزارش کردند که بیشترین عملکرد گل

بیشترین تعداد شاخه در تیمار  90درصد همیشه بهار+

آذین خشک همیشه بهار در الگوی کشت مخلوط ردیفی

 50درصد باقال ( )10/1مشاهده شد که تفاوت معنی-

 3-3حاصل شد .ولیزادگان ( )5130نشان داد که در

داری با بقیه الگوهای مخلوط داشت .در کشت مخلوط

کشت مخلوط گل همیشه بهار با نخود ،عملکرد گل

باقال و بادرشبو گزارش شد که تیمار کشت مخلوط -5

همیشه بهار در کشت خالص آن و کشت پنجاه درصد

 5بیشترین تعداد شاخه گلدار بادرشبو را داشت و تعداد

این گیاه دارویی با نخود ،بیشتر از الگوهای دیگر کشت

آن از تیمار تک کشتی بادرشبو نیز بیشتر بود (وفادار

مخلوط بود و این میتواند به دلیل اثر رقابتی نخود

ینگجه و همکاران .)5139

باشد .وفادار ینگجه و همکاران ( )a5139نیز در کشت
مخلوط باقال و بادرشبو مشاهده کردند که تیمار تک

عملکرد گل آذین خشک همیشه بهار در واحد سطح

کشتی بادرشبو بیشترین وزن سرشاخه گلدار را تولید

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )0نشانداد که اثر

نمود و در بین تیمارهای مخلوط ،الگوی مخلوط 5-5

تیمارهای کشت مخلوط بر عملکرد گل آذین خشک

بیشترین عملکرد سرشاخه گلدار را تولید نمود .الهدادی

همیشه بهار در واحد سطح در سطح احتمال  0درصد

و همکاران ( )5131گزارش کردند که کشت مخلوط

معنی دار شد .نتایج مقایسه میانگین (جدول  )6نشان داد

ردیفی و کشت مخلوط نواری سویا و همیشه بهار

که بیشترین عملکرد گل آذین خشک در واحد سطح

موجب افزایش عملکرد خشک گلآذین و گلبرگ نسبت

( 81/1گرم در متر مربع) در کشت خالص گل همیشه

به کشت خالص همیشه بهار در واحد سطح شدند.
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نسبت برابری زمین
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برای همیشه بهار و باقال نیز حاکی از آن است که

بر اساس جدول  ،9نسبت برابری زمین در همه

نسبت برابری زمین در همه الگوهای کشت مخلوط

الگوهای کشت مخلوط باالتر از  3بود که حاکی از

باالتر از  3بود که برتری کشت مخلوط بر تککشتی را

برتری کشت مخلوط بر تککشتی داشت .بیشترین

نشان می دهد .بررسیهای مختلفی که در سالهای

نسبت فوق هم به ترتیب از تیمارهای ،)1/52( T7

اخیر صورت گرفته نشان داده است که آفات و بیماری-

 )3/11(T6و  )1/28( T4به دست آمد .اله دادی و همکاران

ها باع کاهش معنیداری در عملکرد گیاهان میشوند،

( )5131در ارزیابی کشت مخلوط سویا و همیشه بهار

لذا یکی از راهکارهای افزایش عملکرد گیاهان ،کاهش

گزارش کردند که بیشترین نسبت برابری زمین ()3/14

جمعیت آفات است .سموم شیمیایی به علت اثر ضربتی

در کشت مخلوط نواری  6-4حاصل شد .نتایج حاصل

که دارند همیشه راحتترین گزینه جهت کنترل جمعیت

از بررسی انجام شده با نتایج تحقیقات مردانی و بلوچی

آفت هستند اما پژوهشگران به علت اثرات مضر و

( )5130در این خصوص در کشت مخلوط شنبلیله با

باقیمانده سموم شیمیایی روی محصوالت کشاورزی

انیسون مطابقت دارد .سخاوی و همکاران ( )b5139در

همواره در حال جستجوی عوامل جایگزین هستند .در

کشت مخلوط زیره سبز و باقال ،مقادیر نسبت برابری

این مورد ،توجه به اصول اکولوژیک میتواند راهگشا

زمین را در الگوهای مختلف بیشتر از  3گزارش کرد که

باشد .در این میان کشت مخلوط به علت ایجاد تنوع در

سودمندی کشت مخلوط نسبت به تککشتی را نشان

پوشش گیاهی و نگهدارنده ذخایر گونههای متفاوتی از

میداد .بررسی انجام شده توسط ولیزادگان ()5130

حشرات ،راهکار سازگار با محیطزیست است .در نتیجه

نشان داد که بیشترین نسبت برابری زمین در تیمار

کشت مخلوط ،سنتز متابولییتهای ثانویه از جمله

کشت مخلوط نخود و گل همیشه بهار ایجاد میشود .در

اسانسها افزایش مییابد که باع

حشرات مفید

کشت مخلوط ذرت با باقال و زیره سبز با شنبلیله مقدار

می شود .از سویی دیگر کشت دو گونه گیاهی در کنار

برابری زمین در همه تیمارهای مخلوط بیش از یک

یکدیگر و افزایش تراکم اسانسهای مختلف گیاهی در

گزارش شد که نشاندهنده برتری کشت مخلوط در

محیط باع

گیج شدن حشرات آفت و عدم دسترسی

مقایسه با کشت خالص بود.

مناسب آنها به گیاه میزبان خواهد شد (کوچکی و

جذ

همکاران .)5135 ،عالوه بر نتایج ذکر شده ،بررسیها
نتیجهگیری کلی
براساس بررسی منابع انجام شده این اولین گزارش

نشان داد که در کشت مخلوط باقال و همیشه بهار در
صورت انتخا

مناسب آرایش کاشت مخلوط ،در اثر

در خصوص تاثیر مثبت کشت مخلوط باقال بر صفات

کاهش خسارت آفت ،عملکرد بیشتری در هر دو گیاه

مورد نظر در همیشه بهار که گیاهی پرنیاز به مصرف

حاصل خواهد شد که عالوه بر افزایش سودمندی،

نیتروژن است میباشد .نتایج حاصل از آزمایش نشان

کاهش مصرف آفت کشها را نیز در پی خواهد داشت که

دهنده تأثیر مثبت کشت مخلوط بر صفات تعداد گل و

در راستای کشاورزی پایدار می باشد.

شاخه  ،عملکرد گل آذین خشک در همیشه بهار بود.
مقادیر عددی نسبت برابری زمین ذکر شده (جدول )9
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جدول  -0تجزیه واریانس صفات مورد بررسی برای همیشه بهار در کشت مخلوط با باقال
منابع تغییر

درجه

تعداد گل در

آزادی

واحد سطح

تعداد شاخه در واحد سطح

عملکرد گل آذین در
واحد سطح

1/69 ns

39/ 5 ns

بلوک

5

* 051/37

**348/3

* 374/ 4

تیمار

6

**36435/ 8

50/7

اشتباه آزمایشی

35

350/46

0/45

38/19

ضریب تغییرات ()%

-

7/19

8/13

**,*, nsبه ترتیب به معنی عدم وجود اختالف معنیدار و وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال  0درصد و  3درصد میباشد.

جدول  -5مقایسه میانگین صفات مورد بررسی برای همیشه بهار در کشت مخلوط با باقال
تعداد گل

تعداد شاخه

عملکرد گل آذین (گرم

تیمار

در متر مربع

در متر مربع

در متر مربع)

583/3a

45/1a

81/1a

درصد باقال) ( 01درصد همیشه بهار T3 01 +

c

c

c

 60درصد باقال) ( 10درصد همیشه بهار T4+

d

( 60درصد همیشه بهار 10 +درصد باقال)T5

b

(  50درصد همیشه بهار 90+درصد باقال)T6

d
b

(کشت خالص گل همیشه بهار)T2

56/5

386/5

d

357/4

47/8

d

18/0

38/8

c

555/3

b

57/7

d

315/4

61/3

e

58/6

34/7

b

b

( 90درصد همیشه بهار 50 +درصد باقال)T7

540/4

10/1

61/0

LSD

11/7

4/3

9/6

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

جدول  -5نسبت برابری زمین در تیمارهای کشت مخلوط همیشه بهار و باقال
تیمارهای کشت مخلوط

نسبت برابری زمین
جزء همیشه بهار

جزء باقال

کل

 01( T3درصد همیشه بهار  01 +درصد باقال)

1/65

1/07

3/53

 10( T4درصد همیشه بهار  60 +درصد باقال)

1/06

1/91

3/57

 60( T5درصد همیشه بهار 10 +درصد باقال)

1/96

1/03

3/59

 50( T6درصد همیشه بهار  90 +درصد باقال)

1/19

1/71

3/11

 90( T7درصد همیشه بهار 50 +درصد باقال)

1/71

1/45

3/15
3/
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