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 چکیده

 شتک نظیر دیریتیم هایهای کشاورزی پایدار و روشتفاده از نظامی به سمت اسید گیاهان دارورویکرد جهانی در تولی     

به صورت فاکتوریل در قالب طرح  شیآزمااین باشد. میو مالچ به منظور ارتقاء عملکرد  یستیز کودهای کاربرد مخلوط،

. عامل اجرا شد 1375و  1371 یدر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در دو سال زراعبلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار 

خرفه و  یشیبالنگوی شهری، کشت مخلوط افزا کشت خالص ،کشت خالص خرفه در پنج سطح کشت  یالگوشامل اول 

ش گندم در دو سطح با مالچ کلشامل ، عامل دوم بالنگو به خرفه 111:01و  111:11 ،111:21های بالنگوی شهری با نسبت

تلفیقی کود زیستی و مصرف شیمیایی  کوددرصد  111مصرف کود در دو سطح شامل و عامل سوم  و بدون مالچ

 بیشترین درصد روغن و اسیدهای چرب غیراشباع دانه در نتایج نشان داد که .بودنددرصد کود شیمیایی  51+ 1ازتوبارور

که بیشترین میزان اسید مشاهده شد در حالی خرفه درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 21 یشیکشت مخلوط افزا ستمیس

را به خود  عملکرد دانه و صفات رشدیمقادیر  نیشتریکاربرد مالچ بمشاهده شد. بالنگو  پالمیتیک در کشت خالص

اثیر ت تحت بالنگوی شهریشیمیایی صفات کیفی و کمی  با زیستی کودهای جایگزینی در صورت همچنین .اختصاص داد

 زانیم نیشتریب نمود. استفاده درصد کود شیمیایی 51+  مصرف تلفیقی کود زیستیاز  توانمی دیگر عبارت به نگرفت، قرار

 درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 11 یشیکشت مخلوط افزا ستمیدر س و ضریب ازدحام نسبی نیزم ینسبت برابر

درصد کود شیمیایی به همراه مصرف مالچ کلش گندم در سال  51کود زیستی بعالوه  یقیمصرف تلف ماریخرفه تحت ت

توان میو مالچ را  یستیز یو کاربرد کودها (111:11) کشت مخلوط ستمیس رسدبه نظر می .حاصل شد شیآزما مدو

 ادشنهیپ یشهر یبالنگو یعملکرد برا شیو افزا ییایمیش هایکاهش مصرف نهاده یمناسب برا یروش زراع کیبعنوان 

 .نمود

  

 مالچ ،یستیکشت مخلوط، کود ز ضریب ازدحام نسبی، ،اسیدهای چرب :یدیکل واژه های
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Abstract 

     In the production of medicinal plants, it is a global approach toward sustainable agricultural systems and 

use of agricultural practices such as intercropping, application of biofertilizer and mulch to enhance the 

quantitative and qualitative performance of medicinal plants. Thus, two experiments were conducted with 

factorial arrangement based on randomized complete block design (RCBD) with three replications at the 

Research Farm of University of Tabriz in 2015 and 2016. The first factor was included sole cropping of 

purslane, sole cropping  of dragon’s head, additive intercropping of dragon’s head + purslane (20, 40, 60 +100 

%), and the mulch application as second factor including wheat straw mulch and no mulch; two types of 

fertilization including application of 100% chemical fertilizer and 50% chemical + biological fertilizers as 

third factor. Results revealed that the highest values of oil content and unsaturated fatty acids were observed 

in D20 + P100 intercropped plants, while the highly saturated fatty acid of palmitic content was observed in 

sole cropped. Mulch application had the highest yield and growth traits. Also, quantity and quality of dragon’s 

head was not significantly affected by replacing biofertilizers with chemical fertilizer. In other words, it can 

be used 50% chemical + biological fertilizers. The highest land equivalent ratio and relative crowding 

coefficient were obtained from dragon’s head with purslane intercropping (D40 + P100), wheat straw mulch 

application, and combinative application of chemical and biological fertilizers in second year. It seems that 

intercropping system (D40 + P100) and application of biofertilizers and mulch can be suggested as an 

appropriate agricultural method to reduce the consumption of chemical inputs and increase yield of dragon’s 

head. 

 

Keywords: Biofertilizer, Fatty Acid Composition, Intercropping, Mulching, Relative Crowding 
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 مقدمه

گیاهان دارویی در  رفصای مضبا افزایش تقا        

ت تولید این طبیعی جهدود بودن ظرفیت منابع جهان و مح

دارویی به صورت عمده و  ناگیاهان، پرورش گیاه

ت. گیاه دارویی سه قرار گرفته اورد توجتجاری م

  Lallemantia ibericaهری یا قره زرک )شبالنگوی 

Fischer & C.A. Meyer با نام انگلیسی )Lallemantia  

با  این گیاه. باشداز تیره نعناع  می Dragon’s headیا 

صنعتی و نقش آن در ، توجه به خواص دارویی

)جونز  شوداهی چند منظوره محسوب میکشاورزی، گی

درصد  31 یحاو یشهر یدانه بالنگو. (2115 و واالموتی

روغن  باتی(. ترک1791 روغن خشک شونده است )اوشر

 کینولئیدرصد(، ل 91-09) کینولنیل دیدانه شامل اس

 5/0) کیتیدرصد(، پالم 3/11) کیدرصد(، اولئ 8/11)

و  می)اوور باشدیدرصد( م 8/1) کیدرصد( و استئار

 کینولنیل دیاس ادیوجود مقدار ز لی(. به دل1777 همکاران

 اریبس اهیگ نیروغن ا ،یشهر یدر روغن بالنگو

  (.2119 و همکاران یپرکاربرد است )صمد

 با نامو  .Portulaca oleracea L خرفه با نام علمی        

 گیاه دارویی ارزشمند از تیره purslane انگلیسی

 (.2117)چائوهان و جانسون  باشدمی پورتوالکاسه

غنی از خرفه گیاهی است گوشتی، علفی و یکساله که 

و  پروتئین، کربوهیدرات، 3-امگااسیدهای چرب 

در منابع مختلفی خواص متعدد  است. Aو  E ،Cویتامین

های معالج سرفه کننده خون، تصفیه برای خرفه نظیر

 ها ذکر شده استبر، مفید در ترمیم سوختگیتب مقاوم،

 (.2111)رحیمی و کافی 

ازهای مهم در خصوص گیاهان دارویی یکی از نی         

های اال، به کارگیری روشبه منظور حصول عملکرد ب

اشد. بیو مالچ م یستیدیریتی نظیر کشت مخلوط، کود زم

ر د یوربهره شیکارآمدتر از منابع موجود و افزااستفاده 

ویژگی کشت  نیترمهم یکشت تک ستمیبا س سهیمقا

(. به عالوه، ثبات 2111البرمان و اچارت باشد )مخلوط می

 یبترقا ییکار، توانا یرویبه ن ازیعملکرد باالتر، کاهش ن

هرز، خصوصیات کارکردی منحصر  یهاباالتر با علف

ی هاسازد که باعث شده این سیستمیم به فردی را فراهم

های زراعی نظامزراعی جایگاه خاصی را در طراحی بوم 

(. 2111 اختصاص دهند )ابوانگو و همکاران پایدار به خود

مخلوط بواسطه استفاده موثرتر از کشت های سیستم

سنتز روغن و  ،شرایط محیطیدر تغییر منابع و ایجاد 

د )تسوبو و ندهتاثیر قرار میتحت را دانه اسیدهای چرب 

با بررسی ( 2113ی )ارلیسوو م یماف (.2115همکاران 

کشت مخلوط سویا و نعناع بر عملکرد و کیفیت اسانس 

ر داع نعن فییو ککمی که عملکرد  نمودند گزارشنعناع 

  . بودکشت خالص کشت مخلوط باالتر از 

 هیرویکه مصرف ب یامروزه با توجه به مشکالت       

به وجود آورده است، استفاده از  ییایمیش یکودها

 است. دهیمطرح گرد یدر کشاورز یستیز یکودها

کودهای زیستی در مقایسه با مواد شیمیایی، در چرخه 

کنند و قابلیت تولید مواد سمی و میکروبی نمی غذایی،

دارند و باعث اصالح خصوصیات  خودیهبتکثیر خود

و از نظر اقتصادی  ندشوفیزیکی و شیمیایی خاک می

 ایمن هستند یمحیط تصرفه و از دیدگاه زیس مقرون به

با تولید مواد محرک  این کودها. (2115)وو و همکاران 

ریشه و متعاقب آن افزایش  رشد، سبب بهبود رشد

و از این طریق  سرعت جذب آب و عناصر غذایی گردیده

)زهیر و همکاران  دنباشثر میودر افزایش عملکرد م

اند که استفاده نشان داده یاریبس یهاپژوهش (.2111

ز تواند بهتر او شیمیایی می یستیتلفیقی از کودهای ز

 کهیطوربه کاربرد هر یک از آنها به تنهایی عمل کند،

 یهابار کاربرد کودانیاستفاده تلفیقی از این منابع، آثار ز

عملکرد  شیسبب افزا زیدهد و نیرا کاهش م ییایمیش

و همکاران  یقمر. (2110)ویسی و همکاران  شودیم

 یتسیز یکودها یقی( گزارش کردند که کاربرد تلف2110)

 -تواند عملکرد کل در کشت مخلوط خرفهیم ییایمیو ش

 دهد. شیرا افزا یشهر یبالنگو

وجه به قرارگیری کشور ایران در شرایط با تهمچنین       

خشک، یکی از راهکارهای  هو نیم وایی خشکآب و ه
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گیاهان  مناسب جهت افزایش رطوبت در منطقه ریشه

 )اسکوپل و همکاران باشداستفاده از مالچ کلشی می

 ر،یود در کنترل تبخنقش خ لیها به دل(. مالچ2111

 ،یهای رطوبتاز نوسانات درجه حرارت و تنش رییجلوگ

دمان ران شیهای هرز و افزااز رشد علف رییجلوگ

دارند  یزراع اهانیبر عملکرد گ یشیمصرف آب اثر افزا

که (. تحقیقات نشان داده است 2111 )بونا و همکاران

انس در نعناع با کاربرد باالترین وزن خشک و عملکرد اس

 نگید )ساکسنا و سمآبه دست  دارنیتروژن کودو مالچ 

(. با توجه به اهمیت و جایگاه موارد فوق الذکر، 1775

پژوهش بررسی اثر کاربرد کودهای شیمیایی  نیهدف ا

گیاهان  مخلوطکاربرد مالچ در کشت  زیو زیستی و ن

 باشد.یدارویی خرفه و بالنگوی شهری م

 

 ها مواد و روش 

-بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش این

 1371 زراعی سال دو در تکرار سه با تصادفی کامل های

 ولط. شد اجراتبریز  دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در 1375 و

 دقیقه 19و درجه 10 آزمایش محل جغرافیایی عرض و

 این ارتفاع. است شمالی دقیقه 5 و درجه 38 و شرقی

 سالیانه بارندگی متوسط و متر 1301 دریا سطح از منطقه

 و دما تغییرات نمودار .باشدمی سال در مترمیلی 259

 در کشت الگوی اول عامل. است آمده 1شکل  در بارندگی

 بالنگوی و (C1) خرفه کشت خالص شامل سطح، پنج

 111:21هاینسبت با افزایشی مخلوط کشت ،(C2) شهری

(C3)، 11 :111 (C4) 111:01 و (C5بال )خرفه، به نگو 

 (M1مالچ ) بدون سطح دو در گندم کلش مالچ دوم عامل

 سطح دو در کود مصرف سوم عامل و(، M2) مالچ با و

 مصرف و( F1) دارنیتروژن شیمیایی کوددرصد  111

 شیمیایی کود درصد 51+ 1 ازتوبارور زیستی کود تلفیقی

مزرعه در  خاک مشخصاتباشد. می (F2) دارنیتروژن

 پس. است آمده 1جدول  در آزمایش اجرای محدوده محل

در  شهری بالنگوی و خرفه کاشت زمین، بندیکرت از

 در دست باماه به طور همزمان و  بهشتیارد اواسط

 شد انجام عرض متر 2 و طول متر 2 ابعاد به هاییکرت

بذور از شرکت . بود مسطح صورت به کاشت نحوه و

 ایهردیفبین  فاصله .دندیگردپاکان بذر اصفهان تهیه 

 21 و 11 ترتیبشهری به  و بالنگوی خرفه برای کاشت

 کشت در کاشت هایردیف روی فاصله و مترسانتی

-سانتی 1 و 11 و بالنگوی شهری به ترتیب خرفهخالص 

 ابتث مخلوط در کشت خرفه تراکم. شد گرفته نظر در متر

 5/2 ، 5 فواصل با ترتیب به شهری بالنگوی بذور وبوده 

  هایتراکم ایجاد برای هاردیف روی مترسانتی 00/1 و

 مورد شیمیایی کود. شد کشت درصد 01 و 11 ،21

 هکتار در کیلوگرم 95 میزان به اوره کود شامل استفاده

 صورت به که بود شیمیایی درصد 111 تیمار برای

 دهیگل شروع و رویساقه کاشت، هایزمان در سرک،

 رازتوبارو زیستی کود. شد برده کار به شهری بالنگوی

تثبیت کننده نیتروژن از جنس  هایی)حاوی باکتر 1

در زمان کاشت بر اساس  کاشت زمان درازتوباکتر( 

ز(،  فناور سب ستیکننده )ز دیشرکت تول یشنهادیروش پ

 موردگرم در هکتار(  111 زانی)به م بذرمال صورت به

 رتیما مطابق نیز گندم کلش مالچ. گرفت قرار استفاده

-کرت سطح روی بر هکتار در تن 2 میزان به نظر مورد

 هافیرد نیدر فواصل ب ها،بوته با استقرار مربوطه های

 هایتراکم ایجاد منظور به کردن تنک عمل پخش شد.

 انجام گیاهان برگی چهار تا سه مرحله در نظر مورد

 طور به و آبیاری هرز هایعلف کنترل عملیات. گرفت

 یرگیاندازه یبرا .شد انجام لزوم هنگام در و مرتب

سنج لیاز کلروفبالنگوی شهری برگ  لیکلروف

(SPAD_502استفاده شد )از هر کرت ده  که، به طوری

 ایهبرگ لیکلروف زانیم انتخاب و یدهبوته در مرحله گل

 زین یدگیزمان رس .شد یرگیاندازه ییو باال یانیم ،ینییپا

بالنگوی  در هافندقهدرصد  71شدن  ایدر موقع قهوه

 15) خرفهدر  هاکپسول( و کاشتهفته پس از  12) شهری

 رییگبرای اندازه ( در نظر گرفته شد.هفته پس از کاشت

-پس از آسیاب نمودن بذرها، روغن ،روغن دانه زانیم

دستگاه  گرم بذر با استفاده از 11 ها ازگیری از نمونه
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ساعت انجام شد و از هگزان به عنوان  0سوکسله به مدت 

جهت تعیین ترکیب اسیدهای چرب،  .حالل استفاده شد

سازی نمونه به صورت مشتق متیل استر براساس آماده

صورت گرفت و سپس از  دستگاه  AOACاستاندارد 

مجهز به آشکارساز  CP-3800مدل  فیگاز کروماتوگرا

FID  و ستونCPsill-88 مطابق استاندارد AOCS 

 251که درجه حرارت محل تزریق به طوری استفاده شد

 3/1و سرعت جریان گاز حامل )هلیم(  گراددرجه سانتی

و مقدار تزریق نمونه یک میکرولیتر  در دقیقه ترلییلیم

 .(2111)لیو و همکاران  بود

 ینسبت برابر یهاشاخص کشت مخلوط با یابیارز 

 گرفت انجام( K) یازدحام نسب بیضر( و LER) 1نیزم

 :(1787 میرواندر)گردید  محاسبه زیر روابط و از
LER = (Yab / Yaa) + (Yba / Ybb)   

 هایگونه عملکرد ترتیب به Yba و Yab رابطه این در

a و b و مخلوط کشت در Yaa و Ybb عملکرد ترتیب به 

 .باشندمی خالص کشت در b و a هایگونه از یک هر

K = RCCa × RCCb 

ضریب  بیبه ترت RCCb و RCCa رابطه نیدر ا که

 ریهستند که از روابط ز b و گونه a گونه ازدحام نسبی

 شوند:یمحاسبه م

RCCa =
Yab × Zab

(Yaa − Yab) × Zba
 

 

RCCb =
Yba × Zba

(Ybb − Yba) × Zab
 

 

 a عملکرد گونه بیبه ترت Yaa و Yabروابط نیا در

نسبت  بیبه ترت Zaa و  Zab،در کشت مخلوط و خالص

 بیبه ترت Ybb و Yba،در کشت مخلوط و خالص a گونه

 Zbb و  Zba،مخلوط و خالصدر کشت  b عملکرد گونه

پس  .در کشت مخلوط و خالص  b نسبت گونه بیبه ترت

 مرکب سنایوار هیتجز  هادهرمال بودن داناز  نانیاز اطم

 سهیو مقا  MSTAT-C نرم افزار آماری از هتفاداس اب

در سطح  دانکن ایآزمون چند دامنه به روش هانیگنایم

 . انجام شد احتمال پنج درصد

 

 
 )راست(. 1931)چپ( و  1931زراعی  سال دو در بارندگی و دما تغییرات نمودار -1شکل

 

 

 خواص فیزیکی و شیمیایی خاک محل مورد آزمایش -1جدول 
 ماده آلی

 (%) 

 اسیدیته
 

 شن

 (%) 

 سیلت

(%)  

 رس

(%) 

 شوری بافت خاک

(dS.m-1) 

 فسفر قابل جذب
 (mg.kg-1) 

 پتاسیم قابل جذب
 (mg.kg-1) 

 نیتروژن
 (%) 

90/1  1/9 1/1  لوم شنی 15 21 05   10 271 15/1  

 

                                                           
1 . Land Equivalent Ratio 
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 نتایج و بحث 

 شاخص کلروفیل برگ

ها حاکی از آن است که نتایج تجزیه مرکب داده

 النگویبثیر سال، سیستم کشت و مالچ بر کلروفیل برگ ات

. اثر بوددار درصد معنیال یک در سطح احتم شهری

دار عنیمنیز بر کلروفیل برگ مالچ  ×متقابل سیستم کشت 

شاخص کلروفیل برگ در سال دوم  (.2 )جدولبود 

به نظر (. 0بود )جدول  بیشترآزمایش نسبت به سال اول 

توانند نور می و رطوبت دما، مانند محیطی عواملرسد می

 لیبدل شیدر سال دوم آزما امر دخیل باشند.در این 

، ارتفاع (1)شکل  بودن دما ترنییو پا یبودن بارندگ شتریب

 زانیم جهیبوده و در نت شتربی هاو تعداد برگ در بوته

 نیدر چن اهیگ نیبود. بنابرا شتریب زین اندازیهیسا

مواد  دینور جهت تول شتریاخذ هر چه ب یبرا یطیشرا

مافی و ) دهدیم شیرا افزا لیکلروف زانیم ،یفتوسنتز

 کودهای تلفیق در صورت همچنین .(2113 موسیارلی

شیمیایی میزان کلروفیل بالنگوی شهری  کود با زیستی

 ردیگ عبارت به. نگرفت ثیر قرارات تحت دارمعنی بطور

 از شیمیایی بخشی از کودهای استفاده جای به توانمی

 لقیحت مفید اثرات رسدمی نظر نمود. به استفاده کودها این

 میزان افزایش در نیتروژن کننده تثبیت هایباکتری

 در ایهاندام و هابافت بیشتر دسترسی از ناشی کلروفیل

 تاس هاباکتریاین  توسط بیشتر نیتروژن به رشد حال

کلروفیل برگ  محتوای (.2115 همکاران و چاندراسکار)

شت سیستم کترکیب تیماری ثیر بالنگوی شهری تحت تا

تم به سیس بیشترین کلروفیل برگ .مالچ قرار گرفت و

 111+  شهری بالنگوی درصد 01 افزایشی کشت مخلوط

 خرفه همراه با کاربرد مالچ کلش گندم تعلق داشت درصد

 90که نسبت به کشت خالص و عدم کاربرد مالچ حدود 

 . یانگ و همکاران(2شکل ) درصد افزایش نشان داد 

( گزارش نمودند که استفاده از مالچ گندم باعث 2110)

های فتوسنتزی به دلیل فراهم بودن افزایش میزان رنگیزه

( در 2111گردد. ژو و همکاران )رطوبت مورد نیاز می

سویا به این نتیجه رسیدند  رویبررسی اثر مالچ کلش بر 

با کاربرد مالچ کلش افزایش برگ که محتوای کلروفیل 

( نیز 2119های هی و همکاران ). این نتایج با یافتهیابدمی

 میزان خالص به نسبت مخلوط کشت در مطابقت دارد.

 تاس آن از حاکی هایافت. بررسی افزایش برگ کلروفیل

 در هاکلروپالست تعداد افزایش با نور جذب میزان که

 ازدیاد کلروپالست، کلروفیل تراکم و برگ سطح واحد

 رگب کلروفیل محتوای بودن بیشتر این که کندمی حاصل

 جذب فقدان جبران بیشتر، نور مصرف کارآیی به منجر

 باال دانه عملکرد حصول و مخلوط کشت در نور کامل

  .شد خواهد
 

 
 ،یشهر یبالنگو: کشت خالص C2شاخص کلروفیل برگ بالنگوی شهری در سیستم های مختلف کشت و مالچ. ) -2شکل 

C3خرفه، و  درصد 122+  یشهر یبالنگو درصد 22 یشی: کشت مخلوط افزاC4یبالنگو درصد 12 یشی: کشت مخلوط افزا 

: عدم کاربرد مالچ، M1 ،خرفه درصد 122+  یشهر یبالنگو درصد 02 یشی: کشت مخلوط افزاC5خرفه،  درصد 122+  یشهر

M2کاربرد مالچ کلش گندم :) 
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 . باشدیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریحروف متفاوت ب 

و سطوح  خرفهکشت مخلوط با  ریتحت تاثبالنگوی شهری و عملکرد دانه  یصفات رشدنتایج تجزیه واریانس مرکب  -2جدول 

 1931و  1931 یسالها یط مالچ ی وکود

 می باشد. درصد 1دار در سطح احتمال معنی**          

 

  ارتفاع بوته

ثیر تابر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب، 

 هریش بوته بالنگویکشت و مالچ بر ارتفاع  سیستمسال، 

 سیستم کشت بر ×اثر متقابل سال  همچنین دار بود.معنی

 شددار درصد معنی یکارتفاع بوته در سطح احتمال 

(. کاربرد مالچ کلش گندم باعث افزایش ارتفاع 2 )جدول

 به است ممکنگیاه  ارتفاع (. افزایش1 بوته گردید )جدول

 دارای مالچ زمین در خاک رطوبت بهتر نگهداری علت

 بهبود غذایی مواد جذب و فتوسنتز نتیجه در که باشد

عزیزی و همکاران (. 2112)هودو و همکاران  یابدمی

 ععنان میانگره فاصله ( گزارش کردند که بیشترین2115)

 یمارت در آن کمترین و چیپس چوب مالچ کاربرد فلفلی با

و همکاران  مشاهده شد. آتور رحمان پوشش بدون

 چمال داری را بین کاربرد( نیز رابطه مثبت و معنی2115)

 گیاه بیان کردند. کشت رشد و ارتفاع افزایش و کاه

 درصد 111+  شهری بالنگوی درصد 01 افزایشی مخلوط

خرفه در سال دوم آزمایش بیشترین میزان ارتفاع بوته 

میانگین دمای . (3)جدول  را بدست آورد شهری بالنگوی

ماهانه در طول فصل رشد در سال اول آزمایش بیشتر 

سبب رشد رویشی در (، بدین 1از سال دوم بود )شکل 

ثیر شرایط اقلیمی، کمتر از سال دوم سال اول، تحت تا

کشت  در که رسدمی نظر به چنین کل درزراعی بود. 

 طول ایگونهدرون و بین رقابت افزایش مخلوط با

 ارتفاع بوته شاخه فرعی تعداد عملکرد دانه
شاخص کلروفیل 

 برگ

درجه 

 آزادی
 منابع تغییر

 سال 1 18/317** 51/1555** 19/31** 197/19751**

 تکرار )سال( 1 51/31** 21/53** 71/5** 711/2139**

 سیستم کشت 3 91/1223** 71/101** 13/118** 011/33511**

 مالچ 1 81/111** 21/83** 93/13** 715/5815**

 کود 1 512/1 193/1 103/1 278/19

 مالچ ×سیستم کشت  3 551/1* 121/1 171/1 218/17

 کود ×سیستم کشت  3 111/1 178/1 118/1 112/1

 کود ×مالچ  1 111/1 101/1 111/1 188/1

 سیستم کشت ×سال  3 112/1 105/15** 977/1** 189/213**

 مالچ ×سال  1 510/1 238/1 111/1 921/9

 کود ×سال  1 121/1 112/1 123/1 101/1

 مالچ  ×سیستم کشت  ×سال  3 150/1 111/1 111/1 115/31

 کود ×سیستم کشت  ×سال  3 112/1 351/1 112/1 138/1

 کود ×مالچ   ×سال  1 111/1 959/1 115/1 111/1

 کود ×مالچ  ×سیستم کشت   3 110/1 100/1 110/1 210/1

103/1 115/1 179/1 113/1 
3 

 ×مالچ  ×سیستم کشت  ×سال 

 کود

 اشتباه 01 103/1 111/1 113/1 113/13

 ضریب تغییرات )درصد(  19/1 03/1 35/9 11/2
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-کمترا در گیاه ارتفاع تبع آن به و شودمی زیاد هامیانگره

 رب اثر بارزی نور کلی، طوربه. یابدمی افزایش باال های

شرایطی  ایجاد موجب باال تراکم و دارد ساقه رشد روی

-یم دور( قرمز به قرمز نور نسبت تاریکی )کاهش مشابه

شدن اکسین  زیادتر به سایه اثر رسدمی نظربه. شود

 اثر این جیبرلین با ماتو که دارد احتمال و است مربوط

 روی بر که آزمایشی . در(1775 هولت)تشدید شود 

 و شنبلیله، یونجه پوششی گیاهان با گواوا مخلوط کشت

 نبیشتری که داد نشان نتایج ،شد ای انجاملوبیای علوفه

 شنبلیله با گیاه این مخلوط کشت از گواوا گیاه ارتفاع

(. افزایش ارتفاع در 2115 عادلشد )الکوراشی  حاصل

اده زکشت مخلوط بالنگوی شهری با نخود توسط نصراله

 ( گزارش شده است. 2111و همکاران )

 

 دانه بالنگوی شهری در  مقایسه میانگین ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و عملکرد  -9جدول 

 سیستم های کشت در دو سال زراعی

 (m.g-2)عملکرد دانه  تعداد شاخه فرعی (cmارتفاع بوته ) سیستم کشت سال

1371 

C2 g01/32 a01/1 72/211 b 

C3 f510/35 b11/0 03/119 h 

C4 e91/38 c79/1 78/151 f 

 C5 d99/11 d21/3 29/105 e 

1375 

C2 e71/38 e21/2 59/223 a 

C3 c92/12 a19/9 58/137 g 

C4 b72/19 b31/0 17/185 d 

C5 a01/51 c19/1 80/173 c 

C2یشهر ی: کشت خالص بالنگو، C3خرفه، و  درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 21 یشی: کشت مخلوط افزاC411 یشی: کشت مخلوط افزا 
 خرفه درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 01 یشی: کشت مخلوط افزاC5خرفه،  درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد

 د. باشیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریمتفاوت بدر هر ستون حروف  

 

 تعداد شاخه فرعی

با توجه به جدول تجزیه واریانس مرکب مشاهده 

تعداد های کشت و مالچ بر شود که اثر سال، سیستممی

درصد  یکدر سطح احتمال  شهری شاخه فرعی بالنگوی

ترکیب ثیر اصفت تحت ت ایندار بود. همچنین معنی

مطابق  (.2)جدول  کشت قرار گرفت ×متقابل سال  تیماری

، با کاربرد مالچ کلش گندم افزایش تعداد شاخه 1جدول 

 آمده بر روی تحقیقات به عمل .بالنگو مشاهده شدفرعی 

عنوان بهاستفاده از خرده چوب نعناع نشان داد که 

 بیشترین تعداد شاخه فرعی را تولید نمود خاکپوش

( 2115عزیزی و همکاران ) (.2113 و همکاران شهریاری)

باعث افزایش تعداد شاخه  مالچ بیان کردند که کاربرد

ن ایبر اساس نتایج حاصل از  شد.نعناع فلفلی  فرعی در

شهری  اثر کود بر تعداد شاخه فرعی بالنگوی ،پژوهش

 شیمیایی کوددرصد  111یعنی بین کاربرد  دار نبودمعنی

 شیمیایی کود درصد 51+  زیستی کود تلفیقی مصرف و

داری از لحاظ افزایش تعداد شاخه فرعی اختالف معنی

 شرایط در که رسدمی نظر (. به2جدول )  وجود نداشت

 از خاک داخل هایمیکروارگانیسم با گیاه همزیستی

 فعال مواد و رشد محرک هایهورمون تولید طریق

 آن تبع به و گیاه رویشی رشد در افزایش سبب ،زیستی

 و کارتیکیان (.2115 شاالن) گرددمی فرعی شاخه تعداد

 سبب ازتوباکتر کاربرد که کردند بیان( 2118) همکاران

. شد رزماری دارویی گیاه فرعی شاخه تعداد افزایش

 کشت برنتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر سیستم 

 در دو سال آزمایش شهری تعداد شاخه فرعی بالنگوی
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درصد  21 افزایشی نشان داد که سیستم کشت مخلوط

خرفه در سال دوم  درصد 111+  شهری بالنگوی

جدول آزمایش دارای بیشترین تعداد شاخه فرعی بود )

 تراکم با خالص کشت در شهری بالنگوی که آنجا از(. 3

 ینا در ایگونه درون رقابت بنابراین شود،می کاشته باال

 تعداد شدید کاهش سبب موضوع این. است زیاد گیاه

 کشت تیمارهای در. شودمی گیاه این در فرعی هایشاخه

 واحد در شهری بالنگوی بوته تراکم کاهش با مخلوط،

 خالی فضای ها،ردیف روی فاصله افزایش طریق از سطح

-نهگو درون رقابت از و فراهم گیاه توسعه برای بیشتری

 ایجاد با تواندمی گیاه کهطوریبه  گردد،می کاسته ای

 .نماید اشغال را شده ایجاد خالی فضای فرعی هایشاخه

بیان کردند که تعداد شاخه نیز ( 2115مردانی و همکاران )

-فرعی آنیسون در کشت مخلوط با شنبلیله افزایش می

 یابد. 

 

 ی شهریبالنگودانه  و عملکرد ، تعداد شاخه فرعیمقایسه میانگین ارتفاع بوته  -1جدول 

 مالچتحت تاثیر  
 
 

 

 M1 ،عدم کاربرد مالچ :M2کاربرد مالچ کلش گندم :.  

 د.باشیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب

 

 دانه  عملکرد

 دو در که داد نشان هاداده مرکب واریانس تجزیه     

 اختالف شهری بالنگوی دانه عملکرد نظر از زراعی سال

و  مالچ ،کشت هایسیستم تاثیر. دارد وجود داریمعنی

 اردمعنی دانه عملکرد بر کشت×  سال متقابل اثر همچنین

 افزایش باعث گندم کلش مالچ کاربرد (.2 جدول) بود

که بیشترین به طوری شد شهری بالنگوی دانه عملکرد

های دارای گرم بر مترمربع( در کرت 05/197عملکرد )

 هایافتهیمطابق با  جینتا نیا (.1 جدول)مالچ بدست آمد 

 عمل به هایبررسی. باشدی( م2111شارما و همکاران )

بهبود به  کلش گندم مالچ کاربرد که دهدمی نشان آمده

تنظیم دمای خاک، افزایش جمعیت  نگهداری رطوبت خاک،

کند که غذایی کمک می ها و تحرک موادمیکروارگانیسم

 بر عملکرد ثیرات مطلوبیاهمه این موارد به نوبه خود ت

(. 2118 رابورتی و همکارانچاک)گذارد محصول می

 قرمز ای( در مورد لوب2115و همکاران ) ینیام شیآزما

 مالچ دارای هایعملکرد در کرت نیشترینشان داد ب نیز

 کشت که داد نشان میانگین مقایسه نتایج .آمد بدست

 بیشترین آزمایش، دوم سال در شهری بالنگوی خالص

 در راگرم بر مترمربع(  59/223) دانه عملکرد میزان

در کشت  (.3 جدول) آورد بدست تیمارها سایر با مقایسه

 ایچون فقط رقابت درون گونه بالنگوی شهریخالص 

-یقرار نم ریتحت تاث یلخی اقتصادی عملکرد است، حاکم

 ایدر کشت مخلوط، وجود رقابت برون گونه یول رد،گی

. است شده خالص کشت به نسبت عملکرد کاهش باعث

( 2110و همکاران ) یقمر هایافتهیمطابق با  جینتا نیا

رقابت و  شیافزا لیدر الگوهای کشت مخلوط به دل است.

 یشهر یدر دسترس، عملکرد بالنگو یطیکاهش منابع مح

رضایی ارجمند و همکاران  هایبا یافتهکه  افتیکاهش 

بالنگوی شهری و  -شویددر کشت مخلوط ( 2110)

 -در کشت مخلوط نخود( 2111زاده و همکاران )نصراله

 یعملکرد دانه بالنگو .دارد خوانیهمبالنگوی شهری 

(، 2قرار نگرفت )جدول  یکود ماریت ریثاتحت ت یشهر

 یجاه ب یستیکودهای ز ینیگزیدر صورت جا یعنی

 رییتغ یشهر یعملکرد بالنگو ،ییایمیاز کود ش یبخش

 توانیموضوع را م نیا لی. دلکندیحاصل نم یچندان

در  یکاف تروژنیبر اثر وجود ن اهیگ یشیرشد رو شیافزا

کود  یقیکاربرد تلف ماریو ت تروژنیکاربرد کود ن ماریت

 (m.g-2) عملکرد دانه (cmارتفاع بوته ) تعداد شاخه فرعی  

M1 b18/1 b11/11 b17/101 

M2 a71/1 a80/11 a05/197 
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و همکاران  یراع مطالعات. دانست 1و ازتوبارور ییایمیش

نشان داد که  ایسو -کشت مخلوط ذرت ی( بر رو2119)

ود باعث بهب ییایمیو ش یستیز یکودها یقیکاربرد تلف

 . شودیعملکرد م یعملکرد و اجزا
 

 بالنگوی شهریدرصد روغن و اسیدهای چرب دانه 

 روغن ، درصد5بر اساس نتایج مندرج در جدول 

ثیر سال اداری تحت تبه طور معنی شهری بالنگوی دانه

 نروغ بر روی درصدقرار گرفت. اثر ساده سیستم کشت 

 داردرصد معنی یکدر سطح احتمال  شهری بالنگوی دانه

داری بر ثیر معنیاتو مالچ که تیمار کودی بود، در حالی

، در سال دوم 0 مطابق جدول .ندنداشت روی این صفت

بیشتر از سال  شهری بالنگوی دانه روغن آزمایش درصد

درصد  1/3اول بود که این میزان اختالف در دو سال به 

رسد که در سال اول آزمایش، دمای باال رسید. به نظر می

طی مرحله پر شدن دانه منجر به تولید بذوری با کیفیت 

پایین و میزان روغن بذر کمتر شده است که این نتایج 

باشد )فالگال و های سایر محققان میمطابق با یافته

-نهما (.2115 ؛ فرناندز مویا و همکاران2111 همکاران

گردد دانه بالنگوی شهری مشاهده می 0جدول که در طور

های کشت مخلوط درصد روغن در تمامی سیستم

خالص داشت. بیشترین درصد کشت بیشتری نسبت به 

 درصد 21 افزایشی مخلوط روغن دانه به سیستم کشت

 آنجا ازخرفه تعلق داشت.  درصد 111+  شهری بالنگوی

-یم گردد، گیاهی فتوسنتز افزایش باعث که هر عاملی که

 هب چنین لذا شود، نیز روغن درصد رفتن باال تواند باعث

 کشت در روغن درصد افزایش دلیل که رسدنظر می

 عمناب از بهینه استفاده در گیاه توانایی مخلوط به خاطر

آن  بعت به و فتوسنتز و رشد بهبود باعث که محیطی بوده

شده  خالص کشت با مقایسه در روغن میزان افزایش

مخلوط  کشت اثر ارزیابی ( در2110) چیانهرضائی. است

 در روغن بزرک درصد که دریافت بزرک و لوبیا چیتی

 کشت از تیمار باالتر مخلوط کشت تیمارهای تمامی

دارد.  حاضر مطابقت آزمایش نتیجه با که بود خالص

 بالنگوی دانه روغن درصد بر داریکاربرد مالچ اثر معنی

 یو ملک یعبداله هایافتهیبا  جینتا نینداشت. ا یشهر

( مطابقت 1787و همکاران ) ی( و گاالمبوس2115) یفراهان

 دارد.

مهمترین ترکیب اسیدهای چرب در روغن دانه 

شهری شامل اسیدهای چرب غیر اشباع اولئیک  بالنگوی

(C18:1،) ( لینولئیکC18:2،) ( لینولنیکC18:3 و )

استئاریک  ( وC16:0پالمتیک )اسیدهای چرب اشباع 

(C18:0.است )  تیمارهای سال و 5مطابق نتایج جدول ،

داری بر روی اسیدهای چرب ثیر معنیاسیستم کشت ت

غیر از اسید استئاریک داشتند. بر غیر اشباع و اشباع به

، بیشترین 0 اساس نتایج مقایسات میانگین در جدول

در  و اولئیک مقادیر اسیدهای چرب لینولنیک، لینولئیک

 شهری بالنگوی درصد 21 افزایشی مخلوط سیستم کشت

خرفه مشاهده شد. در مقابل، حداقل مقادیر  درصد 111+ 

اسیدهای چرب لینولنیک، لینولئیک و اولئیک در کشت 

خالص بالنگوی شهری دیده شد. این مقادیر مشابه 

مقادیر بدست آمده در روغن بالنگوی شهری توسط 

( 1777( و اووریم و همکاران )2119صمدی و همکاران )

 سید پالمتیک از کشتاست. عالوه بر این، باالترین میزان ا

اسیدهای چرب اشباع در سال همچنین خالص بدست آمد. 

ه کدوم نسبت به سال اول آزمایش کاهش یافتند، در حالی

در سال  پاییناسیدهای چرب غیراشباع به علت دمای 

. کرول و (0)جدول  نشان دادند افزایشآزمایش  دوم

های ( نشان دادند که ارتباطی بین پارامتر2119پازسکو )

اقلیمی با محتوای روغن و اسیدهای چرب وجود دارد. 

های زراعی و عوامل محیطی مانند نور، آب و ثیر تکنیکات

عناصر غذایی بر روی سنتز اسیدهای چرب اشباع و 

(. 2111 ع متفاوت است )بالدینی و همکارانغیراشبا

اندازی ( بیان داشتند که سایه2113ایچارت و همکاران )

داری بر روی مقادیر ثیر معنیات در کشت مخلوط

طور کلی اعتقاد بر این است گذارد. بهاسیدهای چرب می

توانند ساخت مواد اندازی میکه بهبود جذب نور و سایه

توسنتزی را در های فتشکیل دهنده و توزیع آسیمیالت

(. یانگ و 2118 ثیر قرار دهند )کوپرمنبع و مخزن تحت تا

 دند که مقادیر اسیدهای چرب( گزارش کر2119همکاران )
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سویا بیشتر از کشت  -در کشت مخلوط ذرت غیراشباع

 دانه روغن چرب اسیدهای همچنین درصدخالص بود. 

ثیر تیمار کودی قرار نگرفت اتحت تشهری  بالنگوی

 زیستی کودهای جایگزینی در صورت (، یعنی5 )جدول

 چرب اسیدهای درصدشیمیایی،  کود جای بخشی ازه ب

د. کنبالنگوی شهری تغییر چندانی حاصل نمی دانه روغن

 منفی اثرات کاهش در را مهمی نقش زیستی کودهای

 و شیمیایی کودهای کاربرد از ناشی محیطی زیست

 راین،بناب .کنندمی ایفا کشاورزی تولیدات عملکرد افزایش

 عالوه دتوانمی شیمیایی و زیستی کودهای تلفیقی کاربرد

 ار مناسبی عملکرد شیمیایی، کودهای مصرف کاهش بر

 .نماید تولید نیز
 

 خرفهکشت مخلوط با  ریتحت تاثبالنگوی شهری دانه  روغن و اسیدهای چربنتایج تجزیه واریانس مرکب )دو سال(  -1جدول

 1931و  1931 یسالها یط ی و مالچو سطوح کود
اسید لینولنیک 

(C18:3) 

اسید لینولئیک 

(C18:2) 

اسید اولئیک 

(C18:1) 

اسید استئاریک 

(C18:0) 

اسید پالمتیک 

(C16:0) 

درجه  روغن دانه

 آزادی

 

 منابع تغییر
 سال 1 710/299** 29/11** 111/1 171/38** 019/37** 130/51**

 تکرار )سال( 1 217/51** 917/17** 122/1 732/87** 911/81** 123/110**

 سیستم کشت 3 711/227** 897/21** 138/1 917/11** 235/11** 910/112**

 مالچ 1 199/1 122/1 117/1 103/1 109/1 181/1

 کود 1 117/1 111/1 119/1 189/1 118/1 119/1

 مالچ ×سیستم کشت  3 110/1 111/1 181/1 133/1 135/1 183/1

 کود ×سیستم کشت  3 118/1 115/1 105/1 117/1 111/1 121/1

 کود ×مالچ  1 117/1 111/1 118/1 181/1 211/1 170/1

 سیستم کشت ×سال  3 111/1 123/1 119/1 101/1 120/1 173/1

 مالچ ×سال  1 398/1 171/1 111/1 239/1 182/1 117/1

 کود ×سال  1 113/1 115/1 111/1 150/1 137/1 195/1

 مالچ  ×سیستم کشت  ×سال  3 193/1 198/1 135/1 133/1 111/1 111/1

 کود ×سیستم کشت  ×سال  3 118/1 133/1 129/1 111/1 113/1 121/1

 کود ×مالچ   ×سال  1 118/1 115/1 132/1 128/1 119/1 113/1

 کود ×مالچ  ×سیستم کشت   3 121/1 132/1 111/1 121/1 120/1 135/1

 کود ×مالچ  ×سیستم کشت  ×سال  3 131/1 128/1 113/1 120/1 103/1 115/1

 اشتباه 01 318/1 138/1 183/1 101/1 152/1 181/1

 ضریب تغییرات )درصد(  19/2 18/3 98/11 80/2 09/1 55/9

 می باشد. درصد 1دار در سطح احتمال معنی  **
 

 های ارزیابی کشت مخلوطشاخص

 در مخلوط هایکشت تمامی در زمین برابری نسبت     

 بیشترین .آمد بدست یک از بیشتر آزمایش سال دو هر

 مخلوط کشت سیستم در زمین برابری نسبت میزان

 خرفه درصد 111+  شهری بالنگوی درصد 11 افزایشی

 درصد 51 بعالوه زیستی کود تلفیقی مصرف تیمار تحت

 حاصل گندم کلش مالچ مصرف همراه به شیمیایی کود

های بدست آمده با یافتهاین نتایج مطابق (. 9جدول )شد 

 مخلوط باشد. کشت( می2110توسط قمری و همکاران )

 راز حداکث بیشتر مخلوط، عملکرد که است سودمند زمانی

 ار آمده بدست عملکرد اضافه. باشد کشتیتک محصول

 شعشع،ت نظیر بیولوژیک منابع از بهتر استفاده به توانمی

 اختالفات و گیاه دو توسط و آب غذایی عناصر

 و آنها نبی ایسیستم ریشه فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی،

 نسبت داد )ویلی مخلوط کشت در نیتروژن جذب و تثبیت

 شهری بالنگوی و خرفه توسعه و رشد بنابراین،(. 1771

 د،رش منابع از بهتر و بیشتر برداری بهره با هم کنار در

  .آوردمی فراهم را سطح واحد در تولید افزایش زمینه
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 سال  تحت تاثیر سیستم کشت وبالنگوی شهری دانه  روغن و اسیدهای چربمقایسه میانگین   -0جدول 

 

کلروفیل 

برگ 

(SPAD) 

روغن 

 دانه )%(

اسید پالمتیک 

)%( 

اسید استئاریک 

)%( 

اسید اولئیک 

)%( 

اسید لینولئیک 

)%( 

اسید لینولنیک 

)%( 

        سال

1371 b05/32 b82/23 a09/0 a157/2 b05/12 b78/12 b00/51 

1375 a31/30 a23/29 b12/0 a139/2 a71/13 a20/11 a19/53 

        سیستم کشت

C2 d15/20 d71/21 a31/9 a130/2 d90/11 d11/12 d12/51 
C3 c83/31 a17/27 d19/5 a378/2 a81/11 a13/15 a15/55 
C4 b11/39 b91/20 c19/0 a192/2 b81/13 b10/11 b17/53 
C5 a13/12 c30/21 b82/0 a189/2 c95/12 c10/13 c27/51 

C2یشهر ی: کشت خالص بالنگو، C3خرفه، و  درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 21 یشی: کشت مخلوط افزاC4یشی: کشت مخلوط افزا 

 خرفه درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 01 یشی: کشت مخلوط افزاC5خرفه،  درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 11
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 عملکرد، مقایسه طریق از ضریب ازدحام نسبی   

یک گونه را در استفاده از منابع محدود در کشت  توانایی

آن در کسب همان منابع در کشت  یمخلوط با توانای

 آزمایشی هایداده ارزیابی نتایج. کندیخالص مقایسه م

 ازدحام ضریب مقدار که داد نشان آزمایش دو سال در

 این. بود یک از بیش مخلوط هایکشت همه در نسبی

کشت  به نسبت مخلوط کشت برتری بیانگر موضوع

نتایج نشان داد که باالترین مقادیر ضریب  .است خالص

 سیستم کشتازدحام نسبی در هر دو سال آزمایش به 

 درصد 111+  شهری بالنگوی درصد 11 افزایشی مخلوط

 قیتلفی در مصرفخرفه به همراه کاربرد مالچ کلش گندم 

شیمیایی تعلق داشت  کود درصد 51 بعالوه زیستی کود

 بیضر نیشتریب زین (2119قمری و همکاران ) .(9جدول )

خرفه و بالنگوی شهری  ت مخلوطبرای کش یتراکم نسب

را در کاربرد تلفیقی کود زیستی همراه با شیمیایی بدست 

 بودن باالتر نیز( 2111) همکاران و خان نظر بنابرآوردند. 

 گیاه چند با مخلوط کشت در پنبه نسبی ازدحام ضریب

 .دارد آن رقابتی برتری از نشان زراعی،

 

 یمالچ و کود در دو سال زراع ماریکشت مختلف تحت ت هایستمیدر س و ضریب ازدحام نسبی نیزم ینسبت برابر -7جدول 

   نسبت برابری زمین   ضریب ازدحام نسبی 

M2F2 M2F1 M1F2 M1F1  M2F2 M2F1 M1F2 M1F1   

50/7  81/7  78/7  81/7   113/1  111/1  385/1  381/1  C3  

81/9  82/9  85/9  85/9   515/1  511/1  513/1  512/1  C4 1931 

85/1  08/1  05/7  52/7   195/1  195/1  151/1  151/1  C5  

28/88  88/88  59/9  58/9   512/1  512/1  109/1  101/1  C3  

88/82  85/82  80/88  81/88   557/1  558/1  512/1  513/1  C4 1931 

52/85  88/85  85/85  15/9   198/1  199/1  107/1  100/1  C5  

  C2یشهر ی: کشت خالص بالنگو، C3خرفه، درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 21 یشی: کشت مخلوط افزا C4یشی: کشت مخلوط افزا 

: عدم کاربرد M1، خرفه درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 01 یشی: کشت مخلوط افزاC5خرفه،  درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 11

 درصد کود شیمیایی 51مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه : F2درصد کود شیمیایی،  F1 :111، : کاربرد مالچ کلش گندمM2مالچ، 

 د.باشیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب 



 59...                                         (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyerشهری ) بالنگویعملکرد و اسیدهای چرب 

 گیری کلینتیجه 

 تیمار هک داد اننش آزمایش این نتایج کلی، طور به

رد عملک روی بر داری معنی تاثیر گندم کلش مالچ کاربرد

 کهطوریه ب ،ی داشتشهر یبالنگو دانه و صفات رشدی

 ریمقاد .گردید صفات این افزایش سبب مالچ کاربرد

 ستمیدر س یشهر یبالنگواشباع ریغ چرب یدهایاس

 111+  یشهر یبالنگو درصد 21 یشیکشت مخلوط افزا

چرب  یدهایاس کهیدر حال افتندی شیخرفه افزا درصد

اری دی تاثیر معنیکود ماریتهمچنین د. یافتناشباع کاهش 

ه ب نداشت، صفات کیفی و کمی بالنگوی شهری بر روی

از کودهای  یبه جای استفاده بخش توان یم گریعبارت د

اده استف یقیبصورت تلف ی زیستیاز کودها ییایمیش

ازدحام  بیو ضر نیزم ینسبت برابر بیشترین نمود.

متعلق به کشت مخلوط  شیدر هر دوسال آزما ینسب

خرفه  درصد 111+  یشهر یبالنگو درصد 11 یشیافزا

درصد  51کود زیستی بعالوه  یقیبه همراه مصرف تلف

 ردکارب دیگر عبارت به کود شیمیایی و کاربرد مالچ بود.

 شیمیایی کود جای به زیستی کودهای ازاستفاده مالچ و 

 برابری نسبت افزایش باعث در ترکیب با کشت مخلوط

 .ستا مخلوط کشت کارایی افزایش بیانگر که گردید زمین
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