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 چکیده

 عیزرا و ییدارو نگیاها دعملکر یشافزا و منابع زا بهینه دهستفاا لیلدبه نجها مناطق از ريبسیا در طمخلو کشت

در کشت  (.Chrysanthemum morifolium L)هاي زراعی گل داودي منظور بررسی ویژگیبه .ستا یافته همیتا

درصد  1T : 711هاي تیمارهفت تیمار شامل با ، آزمایشی )L.)  graecum -Trigonella foenumمخلوط با شنبلیله

 درصد 90و  درصد گل داودي 4T :30درصد شنبلیله،  01 ودرصد گل داودي  3T 01درصد گل داودي،  2T: 711، شنبلیله

درصد  7T: 80و  شنبلیلهدرصد  10 و درصد گل داودي 6T :80 گل داودي،درصد  90شنبلیله و درصد  5T :30، شنبلیله

 گرم( 3/17)گرم( و ریشه  3/826تر بوته )وزنباالترین میزان اجرا درآمد. در سه تکرار به درصد گل داودي 10شنبلیله و 

مشاهده شد. باالترین میزان وزن خشک گل در  7Tو  5T ،6Tو باالترین تعداد شاخه در تیمارهاي  7Tداودي در تیمار 

دار تیمارهاي تعداد گل تولید شده در داودي تحت تاثیر معنیگرم( مالحظه گردید.  6/31) 7Tگرم( و  37) 5T تیمارهاي

درصد داودي(  90درصد شنبلیله و  30) 5T ( در هر متر مربع در تیمار1/872ایشی قرار گرفت و باالترین تعداد گل )آزم

، تر و خشک گیاه، تعداد میوهوزندار براي شنبلیله، از الگوهاي کشت خالص )باالترین مقادیر متغیرهاي معنی مشاهده شد.

ي زمین در همه الگوهاي کشت مخلوط باالتر از یک بود که حاکی از نسبت برابردست آمد. به (تر و خشک ریشهوزن

هاي خالص و بیشترین تعداد دشمنان بیشترین تعداد آفات در کشتهمچنین کشتی داشت. برتري کشت مخلوط بر تک

 شد. هاي ردیفی مشاهدهطبیعی در کشت
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Abstract 

Intercropping is a common method of crop production in many regions of the world mainly due 

to the resources efficiency and yeid promotion. To study the agronomic traits of Chrysanthemum 

morifolium intercropped with fenugreek, an experiment was conducted as RCBD with seven treat-

ments; (T1): fenugreek sole cropping (T2): Chrysanthemum sole cropping  (T3): 50 percentage 

Chrysanthemum and 50 percentage fenugreek intercropping,  (T4): 35 percentage Chrysanthemum 

and 65 percentage fenugreek, (T5): 35 percentage fenugreek and 75 percentage intercropping Chry-

santhemum, (T6) 25 percentage Chrysanthemum and 75 percentage fenugreek intercropping and  

(T7) 75 percentage Chrysanthemum and 25 percentage fenugreek. The results revealed the positive 

effects of intercropping on flower and shoot number, fresh weight of the plant and root and flower 

dry weight in Chrysanthemum. The greatest plant fresh weight (289.1 g) and root fresh weight 

(41.3 g) was belonged to T7 treatment. The highest shoot number was recorded in T5, T6 and T7 

treatments. For the flower dry weight, T5 (31.03 g) and T7 (30.9 g) hold the greatest data. The high-

est recorded flower number in Chrysanthemum was attained by T5 treatment. The highest data for 

fenugreek growth characteristic was belonged to fenugreek monocropping (pod number per plants, 

plant fresh and dry weight and root fresh and dry weight. Land Equality Ratio for all the intercrop-

ping patterns was greater than 1, showing the higher effecincy and profitability of intercropping 

compared to sole cropping. The results as well indicated that the most number of pests and natural 

enemies were shown in sole and inter-cropping treatments, respectively.  

 

Keywords: Chrysanthemum morifolium, Insect, Land Equivalent Ratio, Trigonella foenum grae-

cum, Yield Components  
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 مقدمه

با توجه به افزایش جمعیت و تمایل روز افزون به 

صورت استفاده از گیاهان دارویی پرورش یافته به

ن عنوا هبکشت مخلوط رسد که نظر میطبیعی، چنین به

کشاورزي پایدار ضمن افزایش تنوع هاي  ز مؤلفها یکی

کاهش  ،داکولوژیکی و اقتصادي، باعث افزایش عملکر

فرسایش خاک، افزایش میزان ماده آلی خاک، کاهش 

-هاي گیاهی میهاي هرز، آفات و بیماريجمعیت علف

استفاده از کشت (. 8171شود )روستایی و همکاران 

ن مسایل، در مدیریت تلفیقی انگیزتریمخلوط یکی از بحث

باشد. در سیستم چند کشتی توانایی آفات براي آفات می

یابد. در یافتن میزبان یا مواد شیمیایی کاهش می

بسیاري از موارد دشمنان طبیعی آفات مانند زنبورهاي 

پارازیتوئید آفات به منابع دانه گرده و شهد گل براي 

هاي لت سمپاشیامروزه به عاند. تامین انرژي وابسته

رسد نظر میمداوم و اثرات مخرب سموم شیمیایی به

کشت گیاهان دارویی در کنار گیاهان دیگر، عالوه بر 

تغییر جمعیت حشرات، تامین پناهگاه براي دشمنان 

طبیعی، باعث کاهش جمعیت آفات خواهد شد )کوچکی و 

 (. 8178همکاران  

در بررسی انجام شده توسط رضایی چیانه و  

( مشخص شد که کشت مخلوط لوبیا و 7368مکاران )ه

( 8177آفات  شد. سراج )جمعیت شوید باعث کاهش 

گزارش نمود که جمعیت زنجره برگخوار و سرخرطومی 

داري کمتر از برگخوار، در کشت مخلوط به طور معنی

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

خرب سموم هاي مداوم و اثرات معلت سمپاشی

رسد کشت گیاهان دارویی در کنار نظر میشیمیایی به

گیاهان دیگر، عالوه بر تغییر جمعیت حشرات، تامین 

پناهگاه براي دشمنان طبیعی، باعث کاهش جمعیت آفات 

خواهد شد. همچنین کاهش جمعیت آفات یکی از دالیل 

هاي مخلوط است افزایش عملکرد گیاهان در کشت

-منابع دارویی به تولیددر .  (8178  کوچکی و همکاران)

ویژه داروهاي گیاهی مستلزم تولید بیشتر این 

حاصلخیزي و باروري خاک د بر اثر بهبو محصوالت

گیاهان  رسد که استفاده ازنظر میچنین به د.باشمی

خیزي نقش مهمی در افزایش حاصل نیتروژنتثبت کننده 

خلوط خاک و افزایش مواد موثره دارویی در کشت م

 (.8171ایی و همکاران تروس) گیاهان دارد

در کشت  شنبلیله یکی از گیاهان مورد استفاده

با نام  گیاهی دارویی شنبلیلهباشد. مخلوط می

 یگیاه ،.Trigonella foenum – graecum Lعلمی

که قادر به تثبت زیستی  است بقوالت از تیرهیکساله 

در درمان  و( 8178امراله شوکتی) باشدنیتروژن می

 ، ها از جمله دیابتطیف وسیعی از بیماري

 فشار خون  و هاضمهء کاهش کلسترول، سو

ي دداو (.8171زاده و همکاران )حسن باال کاربرد دارد

(Chrysanthemum morifolium L.)  گیاهی دائمی از

هاي داودي کاربرد باشد. گلمی کاسنی خانواده

وشیدنی و سبزي اي در طب سنتی، تهیه انواع نگسترده

در کشورهاي چین، ژاپن و تایلند دارد. مطالعات 

هاي داودي حاوي فارماکولوژیکی نشان داد که گونه

هاي مختلف ترکیبات ثانویه هستند که داراي فعالیت

 کالوئیدي،لباشد. ترکیبات فالونوئیدي ابیولوژیکی می

ه فنلی، ترپینی در عصاره متانولی داودي شناسایی شد

 ن ترکیبات داراي اثرات ضد باکتري، ضد قارچ،. ایاست

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

اهمیت هبا توجه ب (.8170پارک و همکاران ) باشد

دارویی و زینتی امروزه  اقتصادي این گیاه از جنبه

باشد تمایل به پرورش گل داودي رو به افزایش می

از کودهـاي شـیمیایی  استفاده بـیش از انـدازه اما

محیطی و  وجود آمدن مشکالت زیستباعـث بـه

هـاي تولید، تخریب خاک، کاهش مواد افـزایش هزینـه

گیـاه  حساسیتمصرف، افزایش  آلی، کمبود عناصر کم

کاهش موجودات زنده و ها بـه حملـه آفـات و بیماري

بررسی انجام شده  (.8177باشیال شود )خاکزي می



 6931زمستان  /4شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                            وجودی، عظیمی                      752

 

خصوص کشت (، در 8173مکاران )دادي و هلهاتوسط 

افزایش وزن  نشان داد که  بهارسویا و همیشهمخلوط 

 در الگوي کشت مخلوط نسبت به کشت گلخشک 

حاصلخیزي خاک در اثر تثبیت دلیل بهبود بهخالص 

نیتروژن یکی از عنوان کردند.  سویانیتروژن توسط 

که  باشدیممهمترین عناصـر در فراینـد تولیـد پـروتئین 

وسـیله داوودي جذب بهبه شکل آمونیـوم یـا نیتـرات 

(. اثر نیتروژن بر 8116سالواکومار و همکاران ) شودمی

رشد و نمو گیاه اغلب به افزایش فتوسنتز ارتباط داده 

 افزایش موجبمقادیر مناسب نیتروژن  شده اسـت،

تثبیت زیستی نیتروژن  شود.می گیاهان فتوسنتز

کود شیمیایی نیتـروژن را کاهش داده، از  استفاده از

نقصان و کاهش مواد آلی خاک جلوگیري کرده و 

 دشـوموجب کاهش آلودگی محیط در سطح وسیع می

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

آذربایجان به دلیل مناسب براي کاشت در گیاهان 

هواي و بمقاومت و سازگاري الزم در شرایط خاک و آ

عنوان . با توجه به اهمیت شنبلیله بهباشدمی منطقه

در طراحی فضاي سبزي و گیاه دارویی و گل داودي 

طب سنتی در مطالعه حاضرسعی شده تا تاثیر  وسبز 

هم و سایر این دو گیاه نسبت به الگوي کشت مخلوط

ی از هاي رشدي گیاهان و همچنین جمعیت برخشاخص

 رار گیرد.حشرات مورد بررسی ق
 

 هامواد و روش

 مشخصات محل انجام آزمایش

در مزرعه تحقیقاتی  7360در سال  پژوهش حاضر

خاک اجرا درآمد. به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مزرعه قبل از انجام آزمایش آنالیز گردید و 

 7شرح جدول ه خصوصیات فیزیک و شیمیایی آن ب

 د.گردیمشخص 

فراهم شدن امکان  منظوربعد از شخم مزرعه به

ها، مقداري خاک هاي همزیست با باکتريتشکیل گره

اي که پیشتر شنبلیله در آن کشت شده بود، در مزرعه

 3هایی به ابعاد مزرعه حاضر پخش گردید سپس کرت

)توده بومی  گیاه شنبلیلهمتر آماده گردید. بذر 8در 

 گردید. از اصفهان تهیه از موسسه پاکان بذر ( اردستان

در آزمایش ‘ آنجل’نشاهاي سه برگی داودي رقم 

 داودي کاشتهاي ردیفحاضر استفاده شد. فاصله بین 

متر سانتی 80شنبلیله متر، داودي با سانتی 80 داوديبا 

متر بود و فاصله روي سانتی 80شنبلیله  شنبلیله با و

متر بود. سانتی  81هاي کاشت، براي گل داودي،ردیف

بعد  ورت مستقیم در مزرعه کشت شدبذر شنبلیه به ص

نشاهاي  متري،سانتی 0از رسیدن گیاهان به ارتفاع 

هاي گیاهان داودي پاجوش .داودي به مزرعه منتقل شد

به سرعت تماي فضاهاي بین  نموده وزیادي تولید 

هاي آزمایش به صورت طرح بلوکد. کردنردیف را پر 

 1T : 711هاي تیمارهفت تیمار شامل با  کامل تصادفی

 3T 01درصد گل داودي،  2T :711، شنبلیلهدرصد 

درصد  4T :30درصد شنبلیله،  01 ودرصد گل داودي 

شنبلیله درصد  5T :30، شنبلیله درصد 90و  گل داودي

 10 و درصد گل داودي 6T :80 گل داودي،درصد  90و 

درصد گل  10شنبلیله و درصد  7T: 80و  شنبلیلهدرصد 

هاي زراعی به اجرا درآمد. مراقبتدر سه تکرار  داودي

هاي هرز در زمان هاي الزم شامل آبیاري، وجین علف

باشد ذکر میصورت دستی انجام گردید. الزم بهالزم به

که در پژوهش حاضر از کود شیمیایی استفاده نشد. 

شنبلیله در مرحله رسیدگی کامل )زرد شدن برداشت 

برداشت گل ها( انجام گرفت و ها و غالفاکثر برگ

  انجام گردید. دهی کاملداودي در مرحله گل
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 های فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایشویژگی -1جدول 

pH 
EC 

(dS/m) 

 ماده آلی
)%( 

آهک   
)%( 

 

 شن  )%(

 

 سیلت )%(

 

 بافت خاک رس )%(
  فسفر 

(mg/kg) 

پتاس 
(mg/kg) 

 ازت

)%( 

69/1 68/7 661/1 0/0 
10 70 71 

 19/1 091 19 شنی لومی

 

 

و  ترارتفاع بوته، وزن صفاتدر زمان برداشت، 

 شاخه و تعداد گل ،گیاه براي هر دو بوته و ریشهخشک 

براي در بوته و دانه  نیامتعداد و براي گل داودي  فرعی

گیري قرار مورد اندازه نسبت برابري زمین شنبلیله و

 گرفت.

 

  (LER)نسبت برابری زمین 
LER = (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb)                                                                          

[1] 

 b و a هايبه ترتیب عملکرد گونه Yba و Yab در این رابطه

به ترتیب عملکرد هر یک از  Ybb و Yaa در کشت مخلوط و

 باشنددر کشت خالص می b و a هايگونه

هاي نوع گونهجهت برآورد انبوهی جمعیت و ت

هاي مختلف دو گونه داودي و شنبلیله، حشرات در کشت

ها تا رسیدگی بذرها با استفاده از تور بردارينمونه

گیري )براي حشرات بالدار روي پوشش گیاهی( حشره

هاي گودالی در خاک )بررسی حشرات و قرار دادن تله

هاي پالستیکی یک بار مصرف به بال( که شامل لیوانبی

سانتیمتر بودند، استفاده  78سانتیمتر و ارتفاع  2 قطر

ها توسط رده شدن نمونهوخجلوگیري از منظور شد. به

کش کارباریل شرهها حها در کف تلهیکدیگر یا مورچه

پس از نصب هر )به رنگ سفید شفاف( ها ریخته شد. تله

ده روز یکبار و تا زمان برداشت محصول بازدید شدند 

 11و مشخصات هر کشت در الکل و با ثبت شروع 

 درصد جهت شناسایی نگهداري شدند.

)شانن براي تعیین تنوع حشرات از شاخص شانون وینر 

  طبق معادله زیر استفاده شد.( 7616  و وینر

H  

تعداد  Nو  ام iتعداد افراد گونه،  :in ،در این رابطه

شد نشان هر اندازه مقدار عددي بیشتر با .کل افراد است

  است. بیشتر ايدهنده تنوع گونه
 

 تجزیه آماری

هاي بر اساس طرح بلوکها دادهتجزیه واریانس 

انجام  SPSS با برنامه آماريکامل تصادفی با سه تکرار 

در سطح  LSDآزمون  از هابراي مقایسه میانگین. شد

 استفاده شد. درصد 0 و 7 احتمال
 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته داودی

نشان دهنده  تجزیه واریانس ایج حاصل از جدولنت

ارتفاع بوته  صفت عدم تاثیر تیمارهاي مورد استفاده بر

 . (8)جدول  بود داوديدر 

 

 تعداد شاخه در بوته گل داودی

تیمار الگوي کشت تعداد شاخه فرعی را تحت تاثیر 

 ( و باالترین تعداد شاخه در تیمارهاي8قرار داد )جدول 

5T (30 درصد 90نبلیله و درصد ش )داودي  ،T6  (80 

درصد  T7 (80  ودرصد شنبلیله(  10درصد داودي و 

شاید  (.3مشاهده گردید )جدول داودي(  10شنبلیله و 

در تیمارهاي کشت افزایش در تعداد انشعابات گیاه 

به دلیل کاهش  نسبت به سیستم تک کشتی مخلوط

حاصل از  نتایجباشند. رقابت ایجاد شده بین گیاهان می

بررسی حاضر با نتایج تحقیقات روستایی و همکاران 

( در خصوص افزایش تعداد شاخه جانبی در 8173)
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نتایج  دانه مطابقت داشت.کشت مخلوط شنبلیه با سیاه

( در 8116مشابهی توسط رضوانی مقدم وهمکاران )

کشت مخلوط سیاهدانه با ماش در خصوص افزایش 

-چنین به نظر میاست.  تعداد شاخه جانبی گزارش شده

رسد که به دلیل ایجاد فضاي مناسب براي هر گیاه در 

سیستم کشت مخلوط نسبت به تک کشتی، امکان ایجاد 

تر براي هر گیاه مقدور شده آرایش فضایی مناسب

و گیاهان با استفاده بهینه از امکان ( 7626)واندرمیر 

 که نهایتا موجب موجود تعداد شاخه را افزایش دادند

 افزایش تعداد گل در بوته و عملکرد نهایی گیاه شد

 .(8179)سخاوي و همکاران 

 

 نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( متغیرهای مورد بررسی برای گل داودی در کشت مخلوط با شنبلیله -2جدول 

 

 منابع تغییر

درجه    

آزاد

 ي

 ارتفاع بوته
تعداد گل در 

 واحد سطح

وزن تر بوته 

د در واح

 سطح

وزن 

خشک 

بوته در 

واحد 

 سطح

 وزن تر گل

 در واحد سطح

وزن 

خشک گل 

در واحد 

 سطح

وزن تر 

 ریشه

در واحد 

 سطح

وزن خشک 

ریشه در 

 واحد سطح

تعداد 

شاخه در 

واحد 

 سطح

 ns 9 /08 * 76/083 ** 6/8301 ns 1 /72 ns 0 /076781 ns 71/31 ns 90/81 ns 868/1 ns 91/3 8 بلوک

 ns 8 /7310 **2 /79178 **2/86696 ns 6 /883 ns 6 /191197 ** 1/368 ** 9/981 ns 16/0 **7/712 9 تیمار

 18/7 128/1 03/9 71/71 17/087117 0/9 11/381 19/780 18/88 78 اشتباه آزمایشی

 17/2 11/6 18/2 36/83 2/76 13/71 31/71 31/6 2/6 ضریب تغییرات)%(

  **,*, ns باشد.درصد می 7و  0دار در سطح احتمال معنیو دار جود اختالف معنیبه ترتیب به معنی عدم و 

 

 

 

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

 تعداد شاخه

 در واحد سطح
 

 تعداد گل

در واحد 

 سطح
 

وزن تر ریشه 

 در واحد سطح

 )گرم(

وزن خشک گل 

 در واحد سطح

 )گرم(

 ن خشک ساقهوز

 در واحد سطح

 )گرم(

 وزن تر ساقه

 در واحد سطح

 )گرم(

 تیمار

73c 736c 33b 87ab 70/2c 768/1cd  T2)کشت خالص گل داودي( 

79b 709bc 83d 81a 71/0bc 887bc T3  (01  + 01داودي )درصد شنبلیله 

78c 96d 87c 71b 78/1cd 700d T4(30 + 90درصد داودي )درصد شنبلیله 

71ab 872a 39b 37a 83/3ab 803ab T5 (30 +90درصد شنبلیله )درصد داودي 

76a 16d 81c 73b 1/1d 69e T6 (80 +10درصد داودي )درصد شنبلیه 

81a 718b 17a 31a 81a 826a T7(80  +10درصد شنبلیله )درصد داودي 

6/8  6/81  3/9  71 3/9  11 LSD % 

 باشد.دار میالف معنیحروف مشترک در هر ستون به معنی عدم وجود اخت
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 تر و خشک بوته داودیوزن

نتایج نشان دهنده عدم تاثیر تیمارهاي مورد        

استفاده بر وزن خشک بوته بود اما وزن تر بوته تحت 

(. باالترین 8تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت )جدول 

 10درصد شبلیله و  7T (80تر در تیمار میزان وزن

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

( 8116انجام شده توسط میرهاشمی و همکاران )

کاهش عملکرد شنبلیله در کشـت  مشخص شد که

مخلـوط بـه دلیـل غالبیـت زنیان و سایه اندازي ایـن 

باشـد کـه باعـث کاهش رشـد و میگیـاه روي شـنبلیله 

 هـا و در نهایتکـاهش تعـداد غـالف و ریـزش غالف

نشان  (8178) امراله شوکتی. کاهش عملکرد شنبلیله شد

که در کشت مخلوط شوید با شنبلیله، وزن خشک  داد

بود.  خالص در کشت مخلوط بیشتر از کشت شوید

مقدار کم وزن خشک شوید در کشت خالص را  ایشان

منابع عنوان  سر رقابت بر افزایش و زیاد تراکم علت به

رسد که کاهش نظر می در بررسی حاضر چنین به کرد.

در  کشت شده و کاهش حمله آفات رقابت بین گیاهان

درصد گل داودي  10درصد شبلیله و  80الگوي کشت 

 بود. داودي دلیل اصلی افزایش وزن تر بوته

 

 وزن خشک گل داودی

وزن خشک گل تحت تاثیر تیمارهاي مورد استفاده 

 ( و باالترین میزان وزن خشک گل8قرار گرفت )جدول 

 درصد داودي( 90درصد شنبلیله و  30) 5T در تیمارهاي

 31)داودي(  10درصد شنبلیله و  80) 7Tگرم( و  37)

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

( 8170انجام شده با نتایج تحقیقات مردانی و بلوچی )

در این خصوص مطابقت دارد ایشان عنوان نمودند که 

 ثرا شنبلیله و انیسون طمخلو شتک مختلف يهارتیما

 گونه دو هر یستیز دعملکر و نهدا دعملکر بر داريمعنی

 و دجوو یطاشر دوهر  در گونه دو خالص کشت و شتدا

 و نهدا دعملکر باالترین داراي زهريعلفها دجوو معد

سوار و زهتاب معبودي بیله. دبو یستیز دعملکر

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

افزایش وزن خشک ذرت در الگوي کشت مخلوط نسبت 

رسد . چنین به نظر میگزارش نمودندخالص را  به کشت

 ه با داودي، با انتخابلکه در کشت مخلوط شنبلی

الگوهاي مناسب کاشت میزان نفوذ نور به داخل کانوپی 

افزایش یافته و به دنبال آن افزایش در فتوسنتز گیاه 

فی شنبلیله از گیاهان تثبت کننده شود. از طرمشاهده می

باشد که از این طریق نیز به نیتروژن در خاک می

)مردانی و بلوچی  نمایدافزایش عملکرد گیاه کمک می

8170.)  

 

 تعداد گل داودی

دار تعداد گل تولید شده در داودي تحت تاثیر معنی       

تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت و باالترین تعداد گل 

درصد شنبلیله  5T (30 در هر متر مربع در تیمار( 872)

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

تعداد گل در سیتم کشت مخلوط نسبت به سیستم تک 

اي و ایجاد کشتی به دلیل کاهش رقابت درون گونه

کانوپی مناسب براي هر گیاه و در نتیجه نفوذ بهتر نور 

گزارش نمودند که  (8118رجوسوار اروا )باشد. 

استفاده از کشت مخلوط موجب کاهش عملکرد اسانس 

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

 یفیرد طمخلو کشت( گزارش کردند که 8173همکاران )

 دعملکر ربها همیشه و سویا ارينو طمخلو کشت و

 به کشت نسبت را يبیشتر گگلبر و ینآذ گل خشک

که نشان ند دکر تولید سطح حدوا در ربها همیشه خالص

دهنده تاثیر مثبت سویا بر رشد و عملکرد همیشه بهار 

بررسی انجام شده توسط روستایی و همکاران  بود.

سیاه دانه  ( نشان داد کشت مخلوط شنبلیله با8171)

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

که افزایش کشت خالص هر دو گیاه را جبران نمود بل
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تولید را نسبت به کشت خالص شنبلیله سیاهدانه به 

  درصد به همراه دارد. 01و  36ترتیب 

 

 ریشه داودی تروزن 

( 8نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس )جدول 

نشان دهنده تاثیر تیمارهاي مورد استفاده بر وزن 

خشک ریشه بود. بیشترین میزان وزن خشک ریشه 

 10درصد شنبلیله و  7T (80ار ( در تیمگرم 3/17)

 یمشابه جینتا (.3درصد داودي( مالحظه گردید )جدول 

 چشم يایلوب در شهیر خشک وزن شیافزا خصوص در

 همکاران و الورا توسط ارزن با مخلوط کشت در یبلبل

 ریتاث تروژنین مانند ییغذا عناصر. شد گزارش( 8171)

 فایا اهیگ ییایمیوشیب و یکیولوژیزیف تیفعال در مثبت

 بهبود موجب ازت به اهیگ شهیر بهتر یدسترس کندیم

 و یتیل) شودیم اهیگ در فتوسنتز شیافزا و رشد

 شیافزا یلحتمال لیدال از یکی دیشا(. 8119 همکاران

 مناسب یدسترس لیدل به مذکور ماریت در شهیر رشد

 شیافزا موجب که باشد تروژنین به يداود بوته هاي گل

 رشد موجب منابع شتریب صیتخص با و شده فتوسنتز

 .است شده شهیر

 

  شنبلیله وزن تر و خشک بوته

 و (1) نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس       

تیمارهاي مورد  دهنده تاثیرنشان  (0مقایسه میانگین )

 مترمربع هرخشک بوته درتر و وزن بر صفاتآزمایش، 

 1T ( 711 باالترین میزان وزن خشک گیاه در تیماربود. 

متر مربع گرم در هر  7231به میزان  (درصد شنبلیله

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

رسد که در کشت مخلوط شنبلیله با داودي به نظر می

دلیل غالبیت گیاه داودي، الگوهاي کشت مورد استفاده 

تاثیري در عملکرد شنبلیله نداشت و بیشترین عملکرد 

نتایج حاصل از از تیمار تک کشتی حاصل گردید. گیاه 

و همکاران  دهمرده پژوهش انجام شده با نتایج تحقیقات

نیز باالترین عملکرد ماده  آنهامطابقت دارد ( 8171)

خشک در هکتار را در کشت مخلوط ذرت با لوبیا چشم 

 711درصد ذرت و  711هاي کشت بلبلی از نسبت

نتایج مشابهی  کردند.درصد لوبیا چشم بلبلی گزارش 

( در خصوص 8173توسط رضایی چیانه و همکاران )

  ملکرد شوید در کشت خالص گزارش شد.عافزایش 

رسد که افزایش در عملکرد شنبلیله در چنین به نظر می

الگوي تک کشتی ممکن است به دلیل آرایش مناسب 

 کانوپی گیاه در جذب نور باشد. 

 

 شنبلیله در بوته غالفتعداد 

که از  دادنشان  (1) واریانس تایج جدول تجزیهن

در بوته شنبلیله بین تیمارهاي  و میوه نظر تعداد غالف

نتایج  .نداشتداري وجود مورد آزمایش تفاوت معنی

مشابهی در خصوص عدم تاثیر کشت مخلوط زنیان و 

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

داد چتر در بوته در گیاه زنیان وزن هزار دانه و تع

( گزارش شده 8116توسط میرهاشمی و همکاران )

 است.

 

 شنبلیله و خشک ریشه تروزن

تر و خشک ریشه تحت تاثیر تیمارهاي وزن

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

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

نبلیله( مشاهده گردید )جدول درصد ش1T (711در تیمار 

0.)  

 

 نسبت برابری زمین

، نسبت برابري زمین در همه 9بر اساس جدول 

الگوهاي کشت مخلوط باالتر از یک بود که حاکی از 

کشتی داشت. بیشترین برتري کشت مخلوط بر تک

درصد  T7 ( 22 نسبت فوق هم به ترتیب از تیمارهاي

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

درصد  T3 (01و ( 6/1) درصد داودي( 90شنبلیله و 

با  به دست آمد.( 1/7)درصد شنبلیله(  01داودي و 
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چنین استنباط  9توجه به نتایج به دست آمده از جدول 

شود که در تمامی تیمارهاي مورد بررسی، گل می

داودي گیاه غالب بوده و از کشت مخلوط با شنبلیله 

نتایج حاصل از بررسی انجام  ته است.مثبت گرفتاثیر 

در ( 7361دانی و بلوچی )رشده با نتایج تحقیقات م

کشت خصوص افزایش در نسبت برابري زمین در 

و رضایی چیانه و همکاران  مخلوط شنبلیله با انیسون

 مطابقت دارد. ( در کشت مخلوط لوبیا با شوید8173)

بز زیره س مخلوطدر کشت  (8179) سخاوي و همکاران

، مقادیر متغیر نسبت برابري زمین را در الگوهاي و باقال

سودمندي کشت  کهگزارش کرد  بیشتر از یکمختلف 

شاید برتري  داد.را نشان می یکشتتک به نسبت مخلوط

عملکرد گیاه در کشت مخلوط براثر تلفیقی از عوامل 

هایی مانند نور، مختلف مانند استفاده بهتر ار نهاده

صر غذایی باشد. البته وجود اختالف در رطوبت و عنا

ساختار مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی هر گیاه در تامین 

تواند در کارآمد بودن نیازهاي خود از محیط اطراف می

 سیستم کشت موثر باشد.

 

 

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

تعداد دانه 

 در میوه

در واحد 

 سطح

تعداد 

 غالف

در واحد 

 سطح

ارتفاع 

 بوته

وزن خشک 

ریشه در 

 واحد سطح

وزن تر 

 ریشه

در واحد 

 سطح

وزن خشک بوته 

 در واحد سطح

وزن تر بوته در 

 واحد سطح
 منابع تغییر درجه آزادي

ns10/1 ns97/1 ns01/1 ns17/1 **28/83 ns83/30 ns83/30 8 بلوک 
ns9/71 ns11/88 ns7/21 **1/9 **17/710 **1/736238 **76196111 9 تیمار 

 اشتباه آزمایشی 78 613111 6/71116 81/3 87/1 72/1 09/1 86/1

 )%( ضریب تغییرات   92/31 1/73 30/83 82/81 0/0 3/71 1/77

**,*, ns  باشد.درصد می 7و  0ال دار در سطح احتمدار و معنیبه ترتیب به معنی عدم وجود اختالف معنی 

 
 

 

 در کشت مخلوط با گل داودی شنبلیلهمقایسه میانگین متغیرهای مورد بررسی برای  -2جدول 

 تعداد میوه

در واحد 

  سطح

وزن خشک 

 ریشه

در واحد سطح 

 )گرم(

 وزن تر ریشه

در واحد سطح 

 )گرم(

وزن خشک گیاه 

در واحد سطح 

 )گرم(

وزن تر گیاه در 

 واحد سطح

 )گرم(

 ارتیم

a6 a29/3 a9/79 a7231 a83331 T1)کشت خالص شنبلیله( 
b0 ba69/8 ba1/78 7133c 78911 c  T3  (01  + 01داودي )درصد شنبلیله 

b9/1 b3/8 b13/6 7311 c c71011 T4(30 + 90درصد داودي )درصد شنبلیله 

3/3 c c1/7 ba1/78 d311 d1111 T5 (30 +90درصد شنبلیله )درصد داودي 
b1/0 ba2/8 b9/6 b7183 b70931 T6 (80 +10درصد داودي )درصد شنبلیه 

3 c 1/3 c 8/9 c d3/318 d3633 T7(80  +10درصد شنبلیله )درصد داودي 

2/7 7/7 1/1 3/66 7/188 LSD % 

 باشد.دار میحروف مشترک در هر ستون به معنی عدم وجوداختالف معنی
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 اثر کشت مخلوط بر تنوع حشرات

اي مختلف کشت گل داودي و شنبلیله در الگوه

که شناسایی  دست آمدهاي مختلف حشرات بهگونه

دقیق حشرات توسط کارشناسان مرکز تحقیقات 

گیاهپزشکی کشور و حشرات پارازیتوئید توسط دکتر 

هاي حشرات آفت ترین گونه. مهمزاده انجام شدلطفعلی

 ،Scopoli, 1763  Aphis fabaeشته سیاه باقال-7شامل: 

 تریپس پیاز-Aphis gossypii  3شته جالیز )پنبه(-8

Trips tabaci ،1-سن بذرخوار Nysius cymoides  و

همچنین دشمنان طبیعی در ارتباط آفت جمع آوري و 

 باقالشته شناسایی شدند که شامل زنبور پارازیتوئید 

Lysiphlebus fabarum (Hym: Braconidae)،  بالتوري

 ايکفشدوزک هفت نقطه،  Chrysoperla carnea سبز

Coccinella septempunectata  (. 1بودند )جدول

کمترین شاخص شانون از کشت خالص شنبلیله و 

 01درصد شنبلیله و  01بیشترین آن از کشت مخلوط )

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

درصد شنبلیله و  30کشت مخلوط شنبلیله با گل داودي )

درصد  30درصد گل داودي و  30د گل داودي، درص 90

 80درصد شنبلیله،  10درصد گل داودي و  80شنبلیله، 

درصد گل داودي( از نظر شاخص  10درصد شنبلیله و 

رسد نظر میداري مشاهده نشد. بهشانون اختالف معنی

که کشت مخلوط شنبلیله و گل داودي در الگوهاي 

افزایش شاخص  مختلف باعث افزایش دشمنان طبیعی و

در تحقیق مشابه الگوهاي مختلف کشت  شود.شانون می

مخلوط گاوزبان اروپایی و لوبیا مشخص شد که 

بیشترین جمعیت دشمنان طبیعی در کشت مخلوط و 

بیشترین جمعیت آفات در کشت خالص لوبیا مشاهده 

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

کشت مخلوط گندم و کلزا نشان نتایج آزمایش دیگر در 

ها در کشت مخلوط داد که جمعیت آفات به ویژه شته

داري کاهش پیدا کرد، محققین علت کاهش طور معنیبه

جمعیت شته را افزایش دشمنان طبیعی در کشت مخلوط 

دانند و سردرگمی آفت در جستجوي گیاه میزبان می

؛ 8113؛ هوک و جانسون 8116)وانگ و همکاران 

بررسی تنوع حشرات در  (.8110نسکی و همکاران بکو

الگوهاي مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید نشان داد، 

بیشترین جمعیت دشمنان طبیعی در کشت مخلوط و 

کمترین جمعیت آفات در کشت خالص لوبیا گزارش شد 

در پژوهش مشابهی (. 8173)رضایی چیانه و همکاران 

همیشه بهار که روي تنوع حشرات در کشت مخلوط گل 

و نخود انجام شد، نتایج نشان داد که بیشترین جمعیت 

آفات در کشت خالص نخود و بیشترین حشرات 

مشاهده شد شکارگرها در کشت مخلوط ردیفی 

 (. 8170)ولیزادگان 

 
 

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

 تیمارهاي کشت مخلوط
 رابري زمیننسبت ب

 کل جزء برگ شنبیله جزء گل داودي

3T (01  01 ودرصد گل داودي )1/7 09/1 71/7 درصد شنبلیله 

4T (30 شنبلیله درصد 90و  درصد گل داودي) 89/7 19/1 0/1 

5T (30  گل داوديدرصد  90شنبلیله و درصد) 98/7 72/1 11/7 

6T (80 شنبلیلهدرصد  10 و درصد گل داودي) 36/7 11/1 98/1 

7T (80  درصد گل داودي 10شنبلیله و درصد) 06/7 79/1 13/7 
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 های حشرات در الگوهای مختلف کشت گل داودی و شنبلیلهتراکم نسبی )بر حسب تعداد حشره( گونه-7جدول 

درصد  80

 10+شنبلیله

درصد گل 

 داودي

درصد  80

گل 

 10+داودي

درصد 

 شنبلیله
 

درصد  30

گل 

 90+داودي

درصد 

 بلیلهشن

درصد  30

 90+شنبلیله

درصد گل 

 داودي

درصد گل  01

 01+داودي

 درصد شنبلیله

711 

درصد 

گل 

 داودي

711 

درصد 

 شنبلیله

 حشره

77/81 7/83 1/71 
7/87 

 
 شته باقال 18 - 0/71

 شته جالیز - 0/97 3/12 7/18 2/36 7/37 0/11

 تریپس پیاز 8/76 - 1/3 0/77 2/0 3/78 71

 سن بذرخوار - 1 7/8 9 0/1 3/9 1/9

71 78 71 7/72 0/81 9/77 71 
-نقطه 1کفشدوزک 

 اي

 زنبور پارازیتوئید 31 - 9/16 2/31 8/83 6/71 7/70

 بالتوري سبز - 71 20/81 87/79 8/78 7/71 8/77

 

 

 

گل داوودی  C :21%گل داوودی،  B :111%شنبلیله،  A :111%های مختلف کشت مخلوط گل داودی و شنبلیله )اثر نسبت-1شکل 

گل  G :32%شنبلیله،  %62گل داودی+ F :22%گل داودی،  %72شنبلیله+ E :22%گل داودی،  % 62شنبلیله+  D :32%شنبلیله،  %21و 

 شنبلیله( بر شاخص شانون جمعیت حشرات%62داودی+

 باشد.دار بر اساس آزمون دانکن میهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیمیانگین
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 نتیجه گیری کلی

 یبراساس بررسی منابع انجام شده تاکنون تحقیق

 کیفی هايخصوص تاثیر کشت مخلوط بر ویژگی در

گل داودي انجام نشده است و شاید این اولین گزارش 

در خصوص تاثیر مثبت کشت مخلوط شنبلیله بر 

صفات مورد نظر در گل داودي باشد. نتایج حاصل از 

مثبت کشت مخلوط بر  آزمایش نشان دهنده تأثیر

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

خشک گل در داودي بود. باالترین مقادیر متغیرهاي 

دار براي شنبلیله، از الگوهاي کشت خالص ) براي معنی

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

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

بود که حاکی از  7لگوهاي کشت مخلوط باالتر از ا

کشتی داشت که نشان برتري کشت مخلوط بر تک

دهنده رقابت بهتر و استفاده بهینه از منابع نیتروژن و 

باشد. در نتیجه در کشت مخلوط سنتز آب می

یابد که باعث جذب هاي ثانویه افزایش میمتابولییت

شت دو گونه شود. از سویی دیگر کحشرات مفید می

هاي گیاهی در کنار یکدیگر به دلیل تفاوت در متابولیت

آنها باعث گیج شدن حشرات آفت و عدم دسترسی 

)کوچکی و ها به گیاه میزبان خواهد شد مناسب آن

. همچنین در کشت مخلوط از دشمنان (8178همکاران 

شود که در نهایت منجر به افزایش طبیعی حفاظت می

شود، افزایش فید در مزرعه میتنوع گونه حشرات م

تنوع دشمنان طبیعی در مزرعه موجب کنترل طبیعی 

شود و اثرات زیست محیطی ناشی از آفات مربوطه می

دهد. هاي شیمیایی را کاهش میکشمصرف سموم آفت

-توان عنوان نمود که کشت مخلوط بهدر کل چنین می

هاي موثر کشاورزي پایدار ضمن عنوان یکی از مولفه

کمک به افزایش تنوع اکولوژیکی و اقتصادي موجب 

افزایش عملکرد در واحد سطح و استفاده کارآمدتر از 

کند منابع موجود شده و به بهبود تغذیه انسان کمک می

ها به تامین اهداف کشو با کاهش مصرف آفت

 کند. کشاورزي پایدار نیز کمک می
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