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 چکیده

بلوک کامل به صورت  طرح آزمایشی، بر جمعیت شته باقال همیشه بهار کشت مخلوط باقال و اثربه منظور بررسی   

همیشه درصد  01، همیشه بهاردرصد  311، باقالدرصد  311های تیمارشامل آزمایشی هفت تیمار  ،اجرا شد تصادفی

درصد  50 ،همیشه بهاردرصد  60و  باقالدرصد  10، باقال درصد 60و  همیشه بهاردرصد  10، باقالدرصد  01 و بهار

تراکم که  داد . نتایج نشان بود در سه تکرار همیشه بهار درصد 90و  باقالدرصد  50و  باقالدرصد  90 و همیشه بهار

پوره  350تا  باقال، درصد 60و  درصد همیشه بهار 10 کشتدر پوره  4/30ز ا، الگوهای کشت مختلف درشته های پوره

روی الگوهای کشت مختلف اختالف  باقال نوسان داشت. میانگین جمعیت حشرات کامل، درصد باقال 311  کشت در

درصد  01درصد همیشه بهار و  01کشت به طوری که کشت خالص باقال بیشترین جمعیت و  ؛داری را نشان دادمعنی

-یافتههای ردیفی مشاهده شد. چنین بیشترین تعداد دشمنان طبیعی در کشتکمترین تعداد شته بالغ را داشتند. همباقال، 

ای گیاهان عامل مهم بر افزایش غنای گونه و فراوانی کل حشرات است. های این پژوهش نشان داد که غنای گونه

گرم در متر مربع( در کشت خالص باقال مشاهده شد. در بین  5/501بیشترین میانگین عملکرد دانه در واحد سطح ) 

 90 و بهار شهیهم درصد 50گرم در متر مربع( مربوط به الگوی کشت،  5/514تیمارهای مخلوط بیشترین عملکرد دانه )

دست آمد. به  همیشه بهاردرصد  60و  درصد باقال 50 در تیمار( 15/3بیشترین نسبت برابری زمین )بود.  باقال درصد

دهد کشت مخلوط بر کشت خالص برتری همچنین نسبت برابری زمین در همه تیمارها باالتر از یک بود که نشان می

 دارد.

 

 همیشه بهاربرابری زمین،  نسبت، گیاه دارویی ،دانه عملکرد، شته آفت: های کلیدیواژه
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Abstract 

The effect of marigold-faba bean intercropping on population of Aphis fabae, was studied by an experi-

ment as rhandomized complete block design with seven treatments including Vicia faba sole cropping, Ca-

lendula 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 eqiuva-

lant 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 profit-

iability of intercropping compared to sole cropping. 
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 مقدمه

کشااورزی  های ز مؤلفها عنوان یکی هبکشت مخلوط 

پایدار ضمن افزایش تنوع اکولوژیکی و اقتصادی، باعا   

ان کاهش فرسایش خااک، افازایش میاز    ،دافزایش عملکر

هاای هارز، آفاات و    ماده آلی خاک، کاهش جمعیت علاف 

شااود )روسااتایی و همکاااران هااای گیاااهی ماایبیماااری

و داشااته در ایااران قاادمت تاااریخی  ایاان روش (. 5134

این سیساتم   .ندابردهزان قدیمی ما از آن بهره میکشاور
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بر پایه حداکثر استفاده از عوامل محیطای و اساتفاده از   

هاا باوده   بیمااری   اهان در مبارزه باا آفاات و   روابط گی

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

های و کمبود زمین و نیمه خشک قلیم خشکدلیل وجود ا

کاه از   بر آن استسعی  ،مستعد و حاصلخیز کشاورزی

)مظااهری   شوداین منابع محدود در جهت بهینه استفاده 

رساد کاه اساتفاده از سیساتم کشات      . به نظر می(3778

-برداری بهتار از زماین  مخلوط، روشی مناسب در بهره

مصارف آ   در جهات کااهش    موثر گامی های زراعی و

 باشد.

اسااتفاده بااایش از انااادازه از کودهاااای شااایمیایی   

محیطاای و باعااا  باااه وجااود آماادن مشااکالت زیساات  

هاای تولید، تخریب خااک، کااهش ماواد    افازایش هزیناه

گیاااه   حساسیتمصرف، افزایش  آلی، کمبود عناصر کم

کااهش موجاودات زناده    و ها باه حملاه آفاات و بیماری

امااروزه بااه علاات  (.5133اشاایال بشااود )زی ماایخاااک

های مداوم و اثرات مخر  سموم شایمیایی باه   سمپاشی

کشت گیاهان دارویای در کناار گیاهاان    که رسد نظر می

تاامین پناهگااه    یگر، عالوه بر تغییر جمعیت حشارات و د

. شاود برای دشمنان طبیعی، باع  کاهش جمعیت آفاات  

د افازایش عملکار   موجاب  ،چنین کاهش جمعیت آفاات هم

کااوچکی و ) شااودماایهااای مخلااوط گیاهااان در کشاات

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

تواند به عنوان ماانعی  یک گیاه زراعی میکشت مخلوط، 

عمل کند یاا   روی گیاهان حساس در برابر پراکنش آفات

زی اثار  زای خااک با ترشحات ریشه بر عوامال بیمااری  

جزای کشت مخلوط به عناوان  بگذارد. گاهی نیز یکی از ا

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

به عنوان مثال کشت مخلوط کلم با خردل وحشای  نماید؛ 

نماید اثبات کرد گیاه خردل وحشی به عنوان تله عمل می

-های خاردل وحشای در کشات   و سن بذرخوار  به بوته

ی های مخلوط جذ  شدند و در نتیجه نیازی به سمپاشا 

های مخلوط دیده نشد در حالیکاه  علیه این آفت در کشت

، بارای حصاول عملکارد اقتصاادی     مدر کشت خالص کل

گرفاات )بناادر و همکاااران پاشاای صااورت ماایبایااد ساام

در بررسی انجام شده توسط رضاایی چیاناه و    (.3777

( مشخص شد که کشت مخلاوط لوبیاا و   5131همکاران )

. شاد  ته جاالیز شته سبز و شع  کاهش جمعیت اشوید ب

در بررسی اثر کشت مخلوط  (5130ولیزادگان ) چنینهم

که کشت مخلوط  دادندبر انبوهی جمعیت حشرات نشان 

گشنیز و باقال منجر به کاهش جمعیات حشارات آفات و    

 . شودافزایش جمعیت دشمنان طبیعی می

از تیره بقاوالت  یکساله  یگیاه ،.Vicia faba Lباقال 

-)شاوکتی  اسات زیستی نیتروژن  است که قادر به تثبیت

هاا از  در درمان طیف وسیعی از بیماری و( 5135امراله 

رماتیساام کاااربرد دارد   نقاارس، درد مفاصاال و جملااه 

گااااال همیشاااااه (. 5131زاده و همکااااااران )حسااااان

کاسانی   متعلق به تیره .Calendula officinalis Lبهار

ها به عنوان گیاهی زینتای کشات   این گیاه مدتباشد. می

در برخای   های بدون کاسابرگ ایان گیااه   شد. گلبرگمی

 متااون داروسااازی بااه عنااوان دارو معرفاای شااده اساات

 بیوشایمیایی  مطالعات .(3783همکاران  )ویجیاساراتی و

حااوی ترکیباات    گل همیشه بهارهای نهنشان داد که گو

 زیساتی هاای مختلاف   هستند که دارای فعالیات  ایثانویه

فنلای، ترپینای    کالوئیدی،لدی اباشد. ترکیبات فالونوئیمی

ه شناساایی شاد   گال همیشاه بهاار   در عصاره متاانولی  

ضاد درد   و این ترکیبات دارای اثرات ضاد التهاا   ، است

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

اماروزه  موجاب شاده اسات کاه     دارویی و زینتای   جنبه

با توجاه    .افزایش یابد همیشه بهارتمایل به پرورش گل 

مااده غاذایی، بهباود دهناده     باه عناوان    بااقال به اهمیات  

در  همیشاه بهاار  و گیاه دارویی و گل حاصلخیزی خاک 

 در مطالعاه حاضار   ،طاب سانتی   وطراحی فضای سابز  

 کشت مخلوط باقال و گال همیشاه بهاار   تاثیر سعی شده 

در جهات  آن دشامنان طبیعای   بر تغییرات شاته بااقال و   

. مورد مطالعه قرار گیرد اییکاهش مصرف سموم شیمی

در مورد کشت مخلوط باقال و گل همیشاه بهاار تااکنون    

کاه در  ای صورت نگرفته است. باا توجاه باه ایان    مطالعه
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های گیاهی گل همیشاه بهاار   روی عصارهمنابع مختلف 

رساد ایان   هایی صورت گرفته است، به نظر مای پژوهش

شد. لذا هدف گیاه قابلیت حفاظت از گیاه باقال را داشته با

از مظالعه این پژوهش بیشتر بررسی تاثر کشت مخلوط 

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

 

 هامواد و روش

 مشخصات محل انجام آزمایش

در مزرعه تحقیقاتی  3170 پژوهش حاضر در سال

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اجرا درآمد. خاک 

آزمایش آنالیز گردید و از انجام  مزرعه قبل

 3خصوصیات فیزیک و شیمیایی آن به شرح جدول 

)به تعداد  هاییبعد از شخم مزرعه کرت مشخص گردید.

مزرعه در متر  5در  1به ابعاد  تیمارهای آزمایش(

آماده گردید.  تحقیقاتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

از  (باشدکه بومی تبریز می قراملکرقم ) باقالگیاه  بذر

بذر همیشه بهار از  و های محلی تبریزفروشی بذر

شرکت پاکان بذر تهیه شد و در اواخر اسفند ماه به 

فاصله دو پشته از هم در  صورت مستقیم کشت شد.

متر و فاصله سانتی 11کشت خالص گل همیشه بهار 

متر بود، همچنین فاصله دو سانتی 30ها روی ردیف

 و کشت مخلوط  باقال پشته از هم در کشت خالص باقال

متر در نظر گرفته شد. سانتی 50با گل همیشه بهار 

با  های کامل تصادفیآزمایش به صورت طرح بلوک

: 2Tدرصد باقال،  1T : 311 هایتیمارهفت تیمار شامل 

 و همیشه بهاردرصد  3T 01، همیشه بهاردرصد  311

 60و  همیشه بهاردرصد  4T :10درصد باقال،  01

همیشه درصد  60و  درصد باقال 5T :10ال، باق درصد

درصد باقال و  90 و همیشه بهاردرصد  6T :50 ،بهار

7T: 50 در سه  همیشه بهاردرصد  90و  درصد باقال

های زراعی الزم شامل تکرار به اجرا درآمد. مراقبت

های الزم به های هرز در زمانآبیاری، وجین علف

باشد که در ر میصورت دستی انجام گردید. الزم به ذک

برداشت پژوهش حاضر از کود شیمیایی استفاده نشد. 

ها و باقال در مرحله رسیدگی کامل )زرد شدن اکثر برگ

  ها( انجام گرفت.غالف

 

 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایشویژگی -1جدول 
pH EC 

)1-m.(dS 
ماده آلی 

(%) 

آهک 
(%) 

 شن 

)%( 

سیلت 

)%( 

رس 

)%( 

  فسفر  فت خاکبا

)1-kg.(mg 

 پتاس 

)1-kg.(mg 

 نیتروژن
(%) 

 16/1 069 46 شنی لومی 31 30 90 0/0 779/1 75/3 76/9

 

کرت هراز  ،)زرد شدن غالف باقال( در زمان برداشت

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

در اواسط مرداد ماه به منظور . شدگیری باقال اندازه

-های موجود در هر یک از کرتبوته ،عیین عملکرد دانهت

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

های مجزا به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس داخل پاکت

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

در گیری شد. در واحد سطح اندازه دانه عملکرد و دانه

همیشه بهار، تعداد گل و تعداد شاخه اه گیزمان گلدهی 

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

ذین آسپس همیشه بهار برداشت شده و عملکرد گل 

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

دشمنان و تنوع  باقال شته جهت برآورد انبوهی جمعیت

و  بهار گل همیشههای مختلف دو گونه در کشت طبیعی

از زمان چهار دو بار در هفته ها برداریباقال، نمونه

تا رسیدگی بذرها با استفاده از برگی شدن گیاه باقال 

گیری )برای حشرات بالدار روی پوشش تور حشره

های گودالی در خاک )بررسی تله   گیاهی( و قرار دادن 

بار های پالستیکی یکشامل لیوان بال( کهحشرات بی

متر سانتی 35متر و ارتفاع سانتی 8ه قطر مصرف ب
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ها شدن نمونهنرده وبودند، استفاده شد. به منظور خ

کش حشره ،هاها در کف تلهتوسط یکدیگر یا مورچه

روز  31ها پس از نصب هر کارباریل ریخته شد. تله

یکبار و تا زمان برداشت محصول بازدید شدند و 

شناسایی  درصد جهت 91مشخصات هر کشت در الکل 

برای تعیین جمعیت  ( 5130)ولیزادگان  نگهداری شدند

های آلوده از هر کرت شته روی هر گیاه باقال، گیاه

شته ها و افراد کامل پورهمشخص و در یک بوته تعداد 

در ده سانت انتهایی ساقه شمارش شد و میانگین تعداد 

شته به ازای هر گیاه باقال محاسبه گردید این روش با 

 (3188) ال تغییراتی از موسوی انزابی و همکاراناعم

محققین شناسایی پارازیتوئیدها توسط اقتباس شد. 

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 

آفت و دشمنان  و تایید نهایی حشراتآذربایجان شرقی 

شناسی موسسه طبیعی توسط متخصصان حشره

  .انجام شدتحقیقات گیاهپزشکی کشور

)وندرمیر  کشت مخلوط با شاخصمزیت ارزیابی 

با استفاده از  ،3(LER)نسبت برابری زمین  (3787

 دله زیر انجام گرفت: امع
 (Yba/Ybb)  (Yab /Yaa) +   LER = 

                                                                      (3)رابطه 

شه به ترتیب عملکرد همی Ybaو  Yabدر این رابطه 

به ترتیب  Ybbو  Yaaدر کشت مخلوط و  بهار و باقال

 .باشنددر کشت خالص می عملکرد همیشه بهار و باقال

برای تعیین تنوع حشرات از شاخص شانون وینر 

  طبق معادله زیر استفاده شد.( 3779)گلیسمن 

 

H  
 

(2) رابطه  

 

                                                           
1- Land Equivalent Ratio                    

تعداد کل  Nو  i تعداد افراد گونه :niدر این رابطه، 

بیشتر باشد نشان  Hست. هر اندازه مقدار عددی افراد ا

 ای بیشتر است. دهنده تنوع گونه

 

 تجزیه آماری

-ی حاصل از مجموع نمونههادادهتجزیه واریانس 

های کامل بر اساس طرح بلوک های حشراتبرداری

انجام  SPSS 16 با برنامه آماریتصادفی با سه تکرار 

در سطح  LSDن آزمو از هابرای مقایسه میانگینشد. 

  استفاده شد.درصد  3احتمال 

 

 نتایج و بحث

الگوهای مختلف کشت از نظر آلودگی به  مقایسه

 شته باقال و افراد کامل هاپوره

های پوره میانگین تعداددر بین الگوهای کشت،        

تا  4/30ی مختلف کشت مخلوط از شته باقال در الگوها

د. بیشترین تعداد متغیر بوگیاه باقال  رویفرد  350

های شته باقال مربوط به کشت خالص باقال و پوره

درصد گل همیشه بهار و  10مربوط به  تعدادکمترین 

برداری (. در هنگام نمونه5)جدول  بوددرصد باقال  60

 311افراد کامل شته باقال در الگوی کشت  تعدادباالترین 

ته باقال شد. کمترین تعداد افراد کامل شدرصد باقال ثبت 

درصد گل همیشه  90درصد باقال و  50مربوط به کشت 

 (.5بهار بود )جدول 



 8931 بهار / 8شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد       می، واعظ                                               عظی                  980

 

 

مقایسه فراوانی دشمنان طبیعی شته باقال در 

 مختلف الگوهای کشت

های متنوعی از دشمنان گونهدر بررسی حاضر، 

در  ای کهدشمنان طبیعیطبیعی شته باقال به دست آمد. 

شامل دو  آوری و شناسایی شدندمعآفت جبا ارتباط 

 Lysiphlebus fabarumغشاییان،گونه از راسته بال

Marshal (Hym: Braconidae)   وLysiphlebus 

testacipes Cresson،  یک گونه مهم بالتوری یعنی

و دو   Chrysoperla carnea Stephensسبز التوریب

-گونه از شکارگرهای معروف متعلق به راسته سخت

 Coccinella اینقطهکفشدوزک هفتشان یعنی بالپو

septempunectata L. و کفشدوزک Hippodamia 

variegate Goeze به طور کلی (. 5)جدول  بودند

بیشترین فراوانی نسبی دشمنان طبیعی در الگوی کشت 

گزارش  درصد گل همیشه بهار 01درصد باقال و  01

 شد. نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از بررسی

( تطابق دارد. بررسی ایشان نشان داد 5130) ولیزادگان

که بیشترین تراکم نسبی دشمنان طبیعی در کشت 

درصد گل همیشه  01درصد نخود و  01) مخلوط ردیفی

الگوی  داد کهنشان  تحقیق حاضر است. نتایج بهار(

درصد گل همیشه بهار و پنجاه درصد باقال  01کشت 

عی را در جهت کاهش تواند فراوانی دشمنان طبیمی

 جمعیت آفت افزایش دهد.

 

 اثر کشت مخلوط بر تنوع حشرات

کمترین شاخص شانون از کشت خالص گل همیشه 

درصد گل  01بهار و بیشترین آن از کشت مخلوط )

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

 10بین الگوهای کشت مخلوط گل همیشه بهار با باقال )

درصد گل  10درصد گل همیشه بهار،  60ال و درصد باق

درصد گل همیشه  50درصد باقال،  60همیشه بهار و 

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

داری همیشه بهار( از نظر شاخص شانون اختالف معنی

رسد که کشت مخلوط باقال و مشاهده نشد. به نظر می

ف باع  افزایش گل همیشه بهار در الگوهای مختل

شود. ی و افزایش شاخص شانون میدشمنان طبیع

الگوهای ( گزارش دادند که در 5135کوچکی و همکاران )

 بیشترین  ،مختلف کشت مخلوط گاوزبان اروپایی و لوبیا

 

 باقال و بهار همیشه مخلوط کشت مختلف الگوهای در حشرات مختلف هایگونه حشره( تعداد حسب )بر نسبی تراکم -5 جدول

 درصد 50

 باقال

 گل درصد 50

 بهار همیشه
 

 گل درصد 10

 بهار همیشه
 

 درصد 10

 باقال

 گل درصد 01

 بهار همیشه

 درصد 311

 همیشه گل

 بهار

311 

 درصد

 باقال

 حشره گونه

33/39 3/59 4/30 3/38 
 

 fabae Aphis باقال شته پوره 350 - 0/54

 باقال شته بالغ افراد 75 - 14 53 51 37 34

 اینقطه هفت کفشدوزک 34 6/33 0/51 3/38 39 35 30

 پارازیتوئید رزنبو 30 - 6/58 3/31 5/30 7/31 3/33

Lysiphlebus fabarum 

 

 کفشدوزک 6 - 35 7 31 33 8

Hippodamia variegata 

 

 پارازیتوئید زنبور 8 38 53 39 35 8 31
testaceipes Lysiphlebus 

 سبز بالتوری - 40 80/51 53/36 5/35 3/34 5/33

https://search.mysearch.com/web?apn_uid=56500BFA-147D-454E-904A-E3969706E30A&b=ttb&doi=2017-10-03&gct=tab&guid=56500BFA-147D-454E-904A-E3969706E30A&n=783a820f&p2=%5ECTQ%5Eprs001%5EB2BMS%5Eir&page=1&si=0ik2u3xe00001354745939FA5CE86D8F2F5BBAE8FC67D81554A957a-------------------------------3295517a3__3&st=tab&trs=wtt&q=Lysiphlebus+fabarum&tpr=5&ots=1555583353969
https://search.mysearch.com/web?apn_uid=56500BFA-147D-454E-904A-E3969706E30A&b=ttb&doi=2017-10-03&gct=tab&guid=56500BFA-147D-454E-904A-E3969706E30A&n=783a820f&p2=%5ECTQ%5Eprs001%5EB2BMS%5Eir&page=1&si=0ik2u3xe00001354745939FA5CE86D8F2F5BBAE8FC67D81554A957a-------------------------------3295517a3__3&st=tab&trs=wtt&q=Hippodamia+variegata&tpr=5&ots=1555583563840
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درصد همیشه  A 100:اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط همیشه بهار و باقال بر شاخص شانون جمعیت حشرات ) -1شکل 

 50درصد باقال و  E :20درصد همیشه بهار،  50درصد باقال و  D :50درصد باقال و همیشه بهار، C:00درصد باقال،  B :100بهار، 

 درصد باقال(. 50درصد همیشه بهار و  G :50درصد باقال،  50درصد همیشه بهار و F :20درصد همیشه بهار، 

 

 

بیشترین  و جمعیت آفات در کشت خالص لوبیا

این گیاهان جمعیت دشمنان طبیعی در کشت مخلوط 

دیگر در کشت مخلوط  ینتایج آزمایش شود.دیده می

ها گندم و کلزا نشان داد که جمعیت آفات به ویژه شته

 داری کاهش پیدا کرد.به طور معنی در کشت مخلوط

محققین علت کاهش جمعیت شته را افزایش دشمنان 

و سردرگمی آفت در جستجوی طبیعی در کشت مخلوط 

 (.5117)وانگ و همکاران  کردندعنوان گیاه میزبان 

بررسی تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط 

لوبیا و شوید نشان داد، بیشترین جمعیت آفات در کشت 

)رضایی چیانه و همکاران  شوددیده میخالص لوبیا 

(. در پژوهشی مشابه که روی تنوع حشرات در 5131

ت مخلوط گل همیشه بهار با نخود انجام شد، نتایج کش

نشان داد که بیشترین جمعیت آفات در کشت خالص 

نخود و بیشترین دشمنان طبیعی در کشت مخلوط 

 (.5130ردیفی مشاهده شد )ولیزادگان 

 

 اقالب بوته در  و دانه غالفتعداد 

( نشان داد که 4نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول 

باقال بین  دانه در بوته و تعداد غالف از نظر تعداد

. داشتداری وجود تیمارهای مورد آزمایش تفاوت معنی

7T (5/0 )بیشترین تعداد غالف در بوته در تیمار 

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

سخاوی و همکاران  (.4)جدول باقال مشاهده شد 

(5139a در ارزیابی کشت مخلوط باقال و ) زیره سبز

مشاهده کردند که الگوی کشت مخلوط اثر معنی داری 

بر تعداد دانه در بوته باقال داشت و کشت مخلوط باع  

تعداد دانه  بیشترین افزایش آن نسبت به تک کشتی شد.

( مشاهده شد که تفاوت 3/51) 7T در تیمار بوتهباقال در 

در  (.4)جدول  نداشت 6T و 5Tمعنی داری با تیمارهای

 Glycine max) ایسو مخلوط کشت دررتی که صو

(L.) Merrill )بهار شهیهم و (Calendula 

officinalis L ).یرو کاشت یالگو اثر که مشاهده شد 

 و دادیاله) نبود داریمعن ایسو بوته در غالف تعداد

نر
وی
ن 
شد
ص 
اخ
ش
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 باقال و ذرت یشیافزا مخلوط کشت در. (5130 همکاران

 از شتریب لصخا کشت در باقال بوته در غالف تعداد

 طور به ذرت تراکم شیافزا با و بود مخلوط کشت

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

 دیتول را می توان به باقال بوته در غالف تعداد کاهش

 بوته در غالف تعداد کاهش تینها در و یفتوسنتز مواد

 مخلوط کشت در (.5118 انهیچ ییرضا) نسبت داد باقال

 دانه تعداد مخلوط کشت در که شد گزارش ایسو و تذر

 یافت شیافزا خالص کشت به نسبت ایسو بوته در

 .(5131 قلعه یصفر)
 

 وزن صد دانه و عملکرد دانه باقال

 باقال اثر الگوهای مختلف کشت بر وزن صد دانه

(. دباغ محمدی نسب و همکاران 1)جدول  بودندار معنی

در کشت مخلوط ذرت و  گزارش کردند کهنیز (  5130)

لوبیا وزن صد دانه تحت تاثیر الگوهای مختلف کشت 

 وزن بر مخلوط کشت یالگو اثر نیهمچنواقع نشد. 

 - آفتابگردان مخلوط کشت در آفتابگردان دانه هزار

 (.5134 همکاران و ینیام) نبود دار یمعن ذرت - ایسو

( نیز در کشت مخلوط 5139bوفادار ینگجه و همکاران )

باقال و بادرشبو گزارش کردند که الگوی کشت مخلوط 

 اثر معنی داری بر وزن صد دانه باقال نداشت.

، تاثیر الگوهای بر اساس نتایج تجزیه واریانس

)جدول  دار بودمعنیباقال مختلف کشت بر عملکرد دانه 

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

در کشت خالص باقال مشاهده شد که  (در متر مربعگرم 

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

 5/514در بین تیمارهای مخلوط بیشترین عملکرد دانه )

 6T (50کشت الگوی مربوط به گرم در متر مربع( 

 .بود (باقال درصد 90 و بهار شهیهم درصد
 

 تعداد گل همیشه بهار در واحد سطح

تعداد گل همیشه بهار در واحد سطح تحت تاثیر       

( و 0دار تیمارهای آزمایشی قرار گرفت )جدول معنی

 کشت ( در تیمار3/583بیشترین تعداد گل در متر مربع )

(. در بین 6مشاهده شد )جدول  ربها شهیهم گل خالص

 درصد 90تیمارهای مخلوط، بیشترین تعداد گل در تیمار

( مشاهده شد که 4/540) باقال صددر 50+ بهار شهیهم

 10+ بهار شهیهم درصد 60تفاوت معنی داری با تیمار

 گزارش( 5130) همکاران و یداد الهنداشت.  باقال درصد

در  بهار شهیهم تعداد گل در بوته نیشتریب که کردند

 یفیرد مخلوط کشت یالگو دربرداشت دوم و چهارم 

 .شد حاصل 3-3

 

 همیشه بهارصفات مورد بررسی باقال در کشت مخلوط با گل تجزیه واریانس  -5جدول 

عملکرد دانه در واحد 

 سطح

وزن صد 

 دانه

 تعداد دانه 

 در بوته

 تعداد غالف

 در بوته

درجه 

 آزادی

 منابع تغییر

ns 98/12  ns 95/55 ns50/0 ns51/0 2 بلوک 
**5/05 ns 01/0 **5/15 **99/19 5 تیمار 

 اشتباه آزمایشی 12 59/0 55/0 08/05 5/15

 ضریب تغییرات )%(  5/15 1/12 9/21 19/5

**,*, ns 3درصد و  0دار در سطح احتمال دار و وجود تفاوت معنیترتیب به معنی عدم وجود اختالف معنی به 

 باشد.درصد می
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 باشد.دار میحروف مشترک در هر ستون به معنی عدم وجوداختالف معنی         

 
 

 در واحد سطحهمیشه بهار اد شاخه تعد

نشان داد که تعداد ( 0تجزیه واریانس )جدول نتایج 

شاخه همیشه بهار تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار 

الگوی متر مربع در شاخه گل در تعداد باالترین گرفت. 

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

مخلوط  ی کشتهابین الگودر  همچنین (.6)جدول 

+ بهار شهیهم درصد 90بیشترین تعداد شاخه در تیمار 

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

 مخلوط کشت دری با بقیه الگوهای مخلوط داشت. دار

-5 مخلوط کشت ماریت که شد گزارش بادرشبو و باقال

داشت و تعداد  رابادرشبو  گلدار تعداد شاخه نیشتریب 5

 وفادار) تک کشتی بادرشبو نیز بیشتر بود آن از تیمار

  .(5139 همکاران و نگجهی

 

 همیشه بهار در واحد سطح خشک گل آذین  عملکرد

داد که اثر نشان( 0تجزیه واریانس )جدول نتایج 

 خشک نیآذ گل تیمارهای کشت مخلوط بر عملکرد

درصد  0در سطح احتمال  سطح واحد در بهار شهیهم

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

 سطح واحد در خشک نیآذ گل عملکردبیشترین که 

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

حاصل شد. در بین تیمارهای مخلوط بیشترین  بهار

 در گرم 0/61) سطح واحد در خشک نیآذ گل عملکرد

 درصد  50+ بهار شهیهم درصد 90در تیمار  (مربع متر

 60حاصل شد که تفاوت معنی داری با تیمار  اقالب

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

( گزارش کردند که بیشترین عملکرد گل 5130همکاران )

آذین خشک همیشه بهار در الگوی کشت مخلوط ردیفی 

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

با نخود، عملکرد گل کشت مخلوط گل همیشه بهار 

همیشه بهار در کشت خالص آن و کشت پنجاه درصد 

این گیاه دارویی با نخود، بیشتر از الگوهای دیگر کشت 

تواند به دلیل اثر رقابتی نخود مخلوط بود و این می

 کشت در زین( 5139a) همکاران و نگجهی وفادار باشد.

 تیمار تک که کردندمشاهده  بادرشبو و باقال مخلوط

کشتی بادرشبو بیشترین وزن سرشاخه گلدار را تولید 

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

 دادیالهبیشترین عملکرد سرشاخه گلدار را تولید نمود. 

 طمخلو کشت که کردند گزارش( 5131) همکاران و

 ربها همیشه و سویا ارینو طمخلو کشت و یفیرد

 نسبت گگلبر و ینآذگل خشک دعملکر شیافزا موجب

 شدند.  سطح حدوا در ربها همیشه خالص کشت به

  بهار همیشه گل با مخلوط کشت در باقال بررسی مورد صفات میانگین مقایسه -4جدول

 )گرم هدان عملکرد

 مربع( متر در

 دانه تعداد

 بوته در
 

 در غالف تعداد

 بوته
 

 تیمار

5/501a  3/36b  95/1d  2Tباقال( خالص )کشت 

4/348c  0/38a  5/4c 3T  (01 درصد 01 + بهار همیشه درصد )باقال 

5/381b  8/39b  7/1cd 4T(10 درصد 60 + بهار همیشه درصد )باقال 

7/354c  6/37a  8/4b 5T (60 درصد 10 + بهار همیشه درصد )باقال 

5/514a  17/38a  3/4c 6T( 50 درصد 90 بهار+ همیشه درصد )باقال 

6/310 d  3/51a  5/0a 7T(90 درصد 50 بهار+ همیشه درصد )باقال 

7/11 3/5 19/1  LSD 
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 نسبت برابری زمین

، نسبت برابری زمین در همه 9بر اساس جدول 

بود که حاکی از  3الگوهای کشت مخلوط باالتر از 

کشتی داشت. بیشترین برتری کشت مخلوط بر تک

، 7T (52/1) نسبت فوق هم به ترتیب از تیمارهای

6T(11/3) 4 وT (28/1 ) .اله دادی و همکاران به دست آمد

( در ارزیابی کشت مخلوط سویا و همیشه بهار 5131)

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

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

از بررسی انجام شده با نتایج تحقیقات مردانی و بلوچی 

مخلوط شنبلیله با ( در این خصوص در کشت 5130)

در  (5139b)انیسون مطابقت دارد. سخاوی و همکاران 

زیره سبز و باقال، مقادیر نسبت برابری  مخلوطکشت 

 کهگزارش کرد  3زمین را در الگوهای مختلف بیشتر از 

را نشان  یکشتتک به نسبت مخلوطسودمندی کشت 

( 5130) ولیزادگانداد. بررسی انجام شده توسط می

تیمار  در که بیشترین نسبت برابری زمین دادنشان 

در . شودایجاد می کشت مخلوط نخود و گل همیشه بهار

کشت مخلوط ذرت با باقال و زیره سبز با شنبلیله مقدار 

برابری زمین در همه تیمارهای مخلوط بیش از یک 

دهنده برتری کشت مخلوط در گزارش شد که نشان

 .بودمقایسه با کشت خالص 

 

 ری کلیگینتیجه

این اولین گزارش براساس بررسی منابع انجام شده 

بر صفات  باقالدر خصوص تاثیر مثبت کشت مخلوط 

که گیاهی پرنیاز به مصرف  همیشه بهارمورد نظر در 

باشد. نتایج حاصل از آزمایش نشان می است نیتروژن

و گل تأثیر مثبت کشت مخلوط بر صفات تعداد  دهنده

بود.  همیشه بهارخشک در  عملکرد گل آذین، شاخه 

 (9ذکر شده )جدول  نسبت برابری زمین مقادیر عددی

نیز حاکی از آن است که و باقال برای همیشه بهار 

نسبت برابری زمین در همه الگوهای کشت مخلوط 

را کشتی بود که برتری کشت مخلوط بر تک 3باالتر از 

های های مختلفی که در سالبررسی .نشان می دهد

-صورت گرفته نشان داده است که آفات و بیماریاخیر 

شوند، داری در عملکرد گیاهان میها باع  کاهش معنی

کاهش  ،کارهای افزایش عملکرد گیاهانلذا یکی از راه

 سموم شیمیایی به علت اثر ضربتیآفات است.  جمعیت

ترین گزینه جهت کنترل جمعیت که دارند همیشه راحت

به علت اثرات مضر و  آفت هستند اما پژوهشگران

باقیمانده سموم شیمیایی روی محصوالت کشاورزی 

در همواره در حال جستجوی عوامل جایگزین هستند. 

گشا تواند راهتوجه به اصول اکولوژیک میاین مورد، 

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

های متفاوتی از ذخایر گونه نگهدارندهپوشش گیاهی و 

در نتیجه زیست است. محیط شرات، راهکار سازگار باح

های ثانویه از جمله سنتز متابولییت ،کشت مخلوط

یابد که باع  جذ  حشرات مفید ها افزایش میاسانس

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

های مختلف گیاهی در یکدیگر و افزایش تراکم اسانس

آفت و عدم دسترسی  محیط باع  گیج شدن حشرات

)کوچکی و  ها به گیاه میزبان خواهد شدمناسب آن

ها . عالوه بر نتایج ذکر شده، بررسی(5135همکاران، 

در ار همیشه بهباقال و نشان داد که در کشت مخلوط 

، در اثر مخلوطصورت انتخا  مناسب آرایش کاشت 

در هر دو گیاه بیشتری عملکرد  ،کاهش خسارت آفت

که عالوه بر افزایش سودمندی،  شد حاصل خواهد

کاهش مصرف آفت کشها را نیز در پی خواهد داشت که 

 در راستای کشاورزی پایدار می باشد. 
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 مورد بررسی برای همیشه بهار در کشت مخلوط با باقال صفاتتجزیه واریانس  -0جدول 

درجه     رمنابع تغیی

 آزادی

تعداد گل در 

 واحد سطح

عملکرد گل آذین در  سطح تعداد شاخه در واحد

 واحد سطح

 ns 69/1 ns 5 /39 37/051 * 5 بلوک

 374/ 4 * 3/348** 36435/ 8** 6 تیمار

 7/50 45/0 46/350 35 اشتباه آزمایشی

 19/38 13/8 19/7 - ضریب تغییرات )%(

**,*, ns باشد.درصد می 3درصد و  0احتمال دار در سطح دار و وجود تفاوت معنیبه ترتیب به معنی عدم وجود اختالف معنی 

 

 

 

 مورد بررسی برای همیشه بهار در کشت مخلوط با باقال صفاتمقایسه میانگین  -5جدول 

)گرم  نیآذ گل عملکرد

 در متر مربع(

 تعداد شاخه

 در متر مربع
 

 تعداد گل

 در متر مربع
 

 تیمار

81/1a 45/1a 583/3a T2)کشت خالص گل همیشه بهار( 

47/8c 56/5c 386/5c T3  (01 01همیشه بهار +  درصد  درصد باقال( 

18/0d 38/8 d 357/4d T4 درصد همیشه بهار + 10) درصد باقال( 60   

61/3b 57/7c 555/3b T5 درصد باقال( 10درصد همیشه بهار+  60)   

58/6e 34/7 d 315/4d T6 درصد باقال( 90درصد همیشه بهار+ 50)   

61/0b 10/1b 540/4b T7 (درصد باقال  50+ د همیشه بهاردرص 90)  

6/9  3/4  7/11  LSD 

 باشد.دار میحروف مشترک در هر ستون به معنی عدم وجوداختالف معنی                       

 

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

 نسبت برابری زمین تیمارهای کشت مخلوط

 کل جزء باقال جزء همیشه بهار 

3T (01  + درصد باقال 01درصد همیشه بهار) 53/3 07/1 65/1 

4T (10 باقال درصد 60+  درصد همیشه بهار) 57/3 91/1 06/1 

5T (60  درصد باقال 10همیشه بهار+ درصد) 59/3 03/1 96/1 

6T (50 درصد باقال 90+  درصد همیشه بهار) 11/3 71/1 19/1 

7T (90 درصد باقال 50هار+ درصد همیشه ب) 15/3 45/1 71/1 

/3 
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