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  چکیده

 ها قرار گرفته و موجباي و پایداري زیستی، مورد توجه اکولوژیستهاي طبیعی از نظر تنوع گونهدلیل شباهت ساختاري به اکوسیستم بهچندکشتی 
 کشـت اثـر   منظـور ارزیـابی   به رو، شود. از اینمی جودمو محیطی منابع از برداري بهینهبهره و خاك فرسایش کنترل و حاصلخیزي حفظ تولید، افزایش
هرز هاي علف بر کنترل  (.Cuminum cyminum L) و زیره سبز )Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer( شهريبالنگوي  مخلوط

صورت فاکتوریل بر پایه طـرح  تبریز به هدانشگا کشاورزي دانشکده مزرعه تحقیقاتی در 1392-93 زراعی سال آزمایشی در شهري،بالنگوي و عملکرد 
هاي مختلف کشـت  عنوان فاکتور اول و سیستم) بهa2هرز ( هاي) و عدم کنترل علفa1کنترل کامل (. هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدبلوك

 % زیره سبز100شهري و  بالنگوي% 20هاي و کشت مخلوط افزایشی با نسبت )b2کشت خالص زیره سبز ( )،b1شهري (بالنگوي  خالص شامل کشت
)b3 ،(40 % زیره سبز100شهري و بالنگوي % )b4 ( % زیره سبز100شهري و  بالنگوي% 60) وb5عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد. نتایج نشـان  ) به

ین عملکرد تر بیش .شهري بودبالنگوي  از کشت خالص تر کمشهري بالنگوي  -زیره سبز 20به  100در الگوي کشت  هرز هايعلف توده زیستداد که 
هرز  هايهرز در کشت خالص اختصاص داشت. عدم کنترل علف هايشهري به کنترل کامل علفبالنگوي بیولوژیکی، عملکرد دانه و شاخص برداشت 

ین شـاخص  تـر  کـم ي منجر شـد و  شهربالنگوي و عملکرد دانه  توده زیستین تر کمشهري به تولید بالنگوي  -زیره سبز 20به  100در کشت مخلوط 
دست آمد. نسبت برابري زمین هرز به هايشهري در شرایط عدم کنترل علفبالنگوي  -زیره سبز 40به  100شهري با کشت مخلوط بالنگوي برداشت 

 100) به کشت مخلوط 94/0ان میز بهنسبی ( ارزش ) و مجموع4/1میزان  بهاز یک بود. باالترین نسبت برابري زمین ( تر بیشدر الگوهاي کشت مخلوط 
هرز و  هاينیز در شرایط عدم کنترل علف RVTو  LER ینتر کمهرز مربوط بود.  هايشهري در شرایط عدم کنترل علفبالنگوي  -زیره سبز 60به 

ویژه در به شهري،بالنگوي  -زیره سبز افزایشی مخلوط کشت که توان گفتپس می دست آمد.شهري بهبالنگوي  -زیره سبز 20به  100در الگوي کشت 
 مزرعه، هرز هايعلف تولید و مهار پایداري و تنوع ایجاد کشتی هر یک از دو گیاه برتري داشته و ضمن نسبت به تک هرز، هايشرایط عدم کنترل علف

 دهد.می نیز افزایش را از زمین استفاده کارایی
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وجود تنوع زیستی در  ،). از طرفیJavanshir et al., 2000روند (می
رده و بهتــر هــاي کشــاورزي باعــث پایــداري و تولیــد گســتسیســتم

هاي سیستم ،طورکلیبه). Banik et al., 2006گردد (محصوالت می
دستخوش تغییرات قرار  تر کمي برخوردار بوده و تر بیشمتنوع از ثبات 

علت شباهت چندکشتی به). سیستم Vandermeer, 1989( گیرندمی
اي و پایـداري  هاي طبیعی از نظر تنـوع گونـه  ساختاري به اکوسیستم

) کـه در  Francis, 1986باشد (ها میمورد توجه اکولوژیست زیستی،
دلیل کاهش اثـرات سـوء    بهطور کارآمد استفاده شده و آن از منابع به

عوامل محیطی و هزینه تولید، ثبـات اقتصـادي کشـاورزان تضـمین     
عنوان کشت مخلوط به. )Hashemi-Dezfuli et al., 1996( شود می

هاي مؤثر کشاورزي تی و یکی از مؤلفههاي چندکشاي از سیستمشاخه
شـناختی و اقتصـادي، باعـث افـزایش     پایدار، ضمن افزایش تنوع بوم

عملکرد در واحد سطح، اسـتفاده کارآمـدتر از منـابع، کـاهش آفـات،      
ــه مطلــوب  ــات نظــام و تغذی ــر انســان و دام مــیافــزایش ثب شــود ت

)Mahdavi-Damghani et al., 2006.(  
دلیـل اسـتفاده بهتـر از عوامـل      بـه د سـطح،  فزایش تولید در واحا

ین تـر  مهـم محیطی مانند نور، آب و مواد غذایی موجود در خـاك، از  
 ,.Banik et alباشـد ( کشتی مـی فواید کشت مخلوط نسبت به تک

هـاي مورفوفیزیولــوژیکی گیاهـان زراعـی در کشــت    تفـاوت  ).2006
 گـامی شود. هنمخلوط، عامل مؤثري در افزایش عملکرد محسوب می

متفاوت از هم  رشد الگوي و گیاهی از نظر ارتفاع، پوشش گونه دو که
 موضـوع سـبب   ایـن  و ها ایجـاد شـده  ي بین آنتر کمرقابت  باشند،

شـود  مـی  خـالص  کشـت  با مقایسه در کشت مخلوط عملکرد افزایش
)Khan et al., 2005   هـا،  ). طول دوره رشد دو گونـه، نـرخ رشـد آن

هـا و  دهی، نحوه گسـترش ریشـه  مق ریشهتراکم کاشت، تفاوت در ع
ها در سیستم کشت ها از عواملی هستند که بر رقابت گونهتراکم ریشه

کارایی استفاده از  چنین هممخلوط از نظر جذب مواد غذایی، رطوبت و 
هاي نتایج بررسی ).Ghosh et al., 2009باشند (ها تأثیرگذار مینهاده

 ) نشـانگر برتـري کشـت   Rezaei-Chiyaneh, 2016رضایی چیانه (
ــا ( )،.Nigella sativa Lســیاهدانه ( مخلــوط  Phaseolusلوبی

vulgaris L.ریحان ( ) وOcimum basilicum L. (دلیل استفاده به 
 خالص به کشت نسبت غذایی مواد و آب نور، مانند موجود منابع از بهتر

  باشد.می گیاه سه
از دید کشـاورزي  هرز  هايیکی از تمهیدات مهم در کنترل علف

هاي مختلف زراعی بـا یکـدیگر   پایدار، استفاده از کشت مخلوط گونه

). به حداکثر رسـاندن پوشـش   Gomez & Gurevitch, 2005است (
سطح خاك و تنوع گیاهی دو اصل مهـم در کنتـرل بهتـر و مـؤثرتر     

باشـد  کشـتی مـی  هرز در کشت مخلـوط نسـبت بـه تـک    هاي علف
)Poggio, 2005اندازي و خفه کردن علـف ط با سایه). کشت مخلو-

دلیل خواص آللوپاتیکی گیاهان زراعی از  بههرز و در برخی موارد  هاي
 & Liebmanکنـد ( هـرز جلـوگیري مـی    هايرشد و گسترش علف

Dyck, 1993دلیـل   هـا بـه  هرز و کاهش رشد آن هاي). کنترل علف
خلوط هرز باعث افزایش تولید در کشت م هايرقابت گیاهان با علف

ها در مدیریت کششود که از این قابلیت براي کاهش مصرف علفمی
تغییـر در   ).Alizadeh et al., 2009شود (   می   هرز استفاده هايعلف

تراکم گیاهان مورد استفاده در کشت مخلوط به تغییر در تعداد و گونه 
دهـد  هـا را نیـز تغییـر مـی    هرز منجر شـده و تـوان رقـابتی آن   علف

)Ahmadi & Daraeimofrad, 2016  استفاده از الگوهاي مختلـف .(
تواند اثرات مثبتـی بـه   کشت مخلوط در تولید گیاهان دارویی نیز می

  همراه داشته باشد.
از  تـر  بـیش کشت مخلوط زمانی سودمند است کـه محصـول آن   

دست آمده معموالً به استفاده بهتر از کشتی باشد. اضافه عملکرد به تک
 تـر  کـم ها و توسط گیاه و اختالف مورفولوژیکی بین آنمنابع موجود 
شـود  هـرز در سیسـتم کشـت مخلـوط نسـبت داده مـی       بودن علـف 

)Hemaiaty et al., 2002 .(   معیاري که اغلب جهت ارزیـابی مزیـت
نسـبت برابـري زمـین     گیـرد، کشت مخلوط مورد اسـتفاده قـرار مـی   

)LER(1  کشتی در تکاست. این نسبت، میزان سطح زمین مورد نیاز
کنـد  براي حصول عملکردي مساوي با کشت مخلوط را توصیف مـی 

)Vandermeer, 1989 نسبت برابري زمین با عوامل متعددي نظیر .(
تراکم، قدرت رقابتی هر یک از گیاهـان زراعـی در کشـت مخلـوط،     
. مورفولوژي، دوام رشد گیاه زراعی و عوامل مدیریتی در ارتباط اسـت 

در  مخلـوط  دهنـده  تشـکیل  اجزاى ساختار و رفولوژيمو تأثیر بر عالوه
 هايکنترل علف و هاردیف بین فواصل ها،گونه بودن مغلوب و غالب
 سـودمندي کشـت   و رقـابتی  هـاي شاخص بر مؤثر عوامل از نیز هرز

که نسبت برابري زمین ). زمانیRajaii et al., 2016هستند ( مخلوط
در مقایسـه بـا کشـت     )، کشت مخلوط>LER 1از یک است ( تر کم

 خالص مزیتی نداشته و کشت خالص بر کشت مخلوط ارجحیت دارد.
)، کشت مخلوط مزیت LER>1از یک باشد ( تر بیشاگر این شاخص 

ي براي تولید عملکردي برابـر بـا   تر بزرگکشتی، زمین دارد و در تک
                                                        
1- Land Equivalent Ratio (LER) 
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)، میزان LER= 1و اگر برابر یک باشد ( کشت مخلوط مورد نیاز است
 Ofori(کشتی برابر است  ر واحد سطح در کشت مخلوط و تکتولید د

& Stern, 1987; Hashemi-Dezfuli et al., 1996(.  
بـر اسـاس    تـر  بـیش امروزه تعیین الگوي کاشت گیاهان زراعـی  

بـراي توجیـه    ،رو از ایـن . گیـرد عوامل و عملکرد اقتصادي صورت می
شرایط کشت ترین اقتصادي کشت مخلوط باید ارزیابی آن با مطلوب

شاخص  ).Javanshir et al., 2000( پذیر باشدخالص دو گیاه امکان
 RVT(1(مناسب براي دسترسی به این هـدف مجمـوع ارزش نسـبی    

از یـک باشـد، سـودمندي کشـت مخلـوط       تر بزرگRVT است. اگر 
تـر از یـک   کوچـک  RVTاز کشت خالص است و اگر مقـدار   تر بیش

برابر بـا   RVTکه ود. در صورتیشباشد، کشت خالص ترجیح داده می
یک باشد، این دو روش کشت از نظر اقتصـادي مزیتـی بـر یکـدیگر     

تـر از یـک باشـد،    کوچـک  LERالزم به ذکر اسـت کـه اگـر    ندارند. 
  ).Javanshir et al., 2000ضرورتی ندارد ( RVTمحاسبه 

امروزه با مشـخص شـدن عـوارض جـانبی و ناخواسـته مصـرف       
فاده از گیاهان دارویی مورد توجه قـرار گرفتـه   داروهاي شیمیایی، است

هـاي  است. رویکرد روزافزون به استفاده از گیاهان دارویی و فـرآورده 
 تـر  حاصل از آن، نقش این گیاهان را در چرخه اقتصاد جهانی پررنگ

 هزینـه  و دارویـی  گیاهـان  براي تقاضا روزافزون افزایش کرده است.
 را طبیعـی  ذخـایر  کـاهش  روند ،طبیعت از گیاهان این برداشت اندك
 و دارویی گیاهان کشت حاضر حال در ،رو این از. است بخشیده شتاب
 هـاي برنامـه  رأس در دارویـی  ارزشـمند  و مهـم  هـاي واریتـه  اصالح

 ).Omidbaigi, 1995( اسـت  گرفتـه  قرار جوامع صنعتی و کشاورزي
ایش تواند نقش مهمی در افزکشت و تولید گیاهان دارویی و معطر می

 کشـورهاي  هـاي کشـاورزي ایفـا کنـد. در    تنوع و پایـداري سیسـتم  
 تـا  اسـت  شـده  سـبب  دارویی گیاهان گرایش به مصرف یافته توسعه
  .افزایش یابد روز به روز هاآن کار و کشت میزان

 Lallemantia iberica Fischer( زركشهري یا قَـره بالنگوي 

& C.A. Meyer (کـه  اسـت  نعناع تیره زا ارزشمند اي دارویی وگونه 
 اقتصادي لحاظ از توانمی را) دانه یا برگ( گیاه این هايقسمت تمام
 از عمـدتاً  شهريبالنگوي  در موجود رهثمؤ مواد. داد قرار استفاده مورد
 بـراي  عمده طوربه گیاه این حال،این با. است موسیالژ و اسانس نوع

 30 حـاوي  ريشـه بـالنگوي  . شودمی کشت دانه از روغن استحصال
 در بـا . اسـت  203 تا 163 یدي شاخص با شونده خشک روغن درصد

                                                        
1- Relative Value Total (RVT) 

 اسـید  بـاالي  میـزان  ویـژه به روغن، چرب اسید محتواي گرفتن نظر
 اسـتفاده  مورد مختلف اهداف براي تواندمی گیاه این روغن لینولنیک،

 Cuminum cyminumزیـره سـبز (   .)Ion et al., 2011( گیرد قرار

L.اسـتفاده  مـورد  ساله از تیره چتریان است. قسمت) هم گیاهی یک 
 13( رزیـن  ،)هفـت درصـد  ( روغـن  شامل که است آن میوه گیاه این

 دانـه و اسـانس  . اسـت  آلورون و) چهار درصد تا 5/2( اسانس ،)درصد
اسانس . دارد غذایی کاربرد دارویی و میوه زیره سبز در صنایع مختلف

 و عطـر  سـازي، تهیـه  (صابون آرایشی و بهداشتی صنایع در این گیاه
  ).Kafi et al., 2006( شود می استفاده ادکلن) نیز

 رز بر کاهش عملکرد گیاهان مختلف وه هايبه اثر علف توجه با

هرز و بهبـود عملکـرد    هايتأثیر مثبت کشت مخلوط بر کنترل علف
بالنگوي نهایی گیاهان و نبود اطالعات کافی در مورد کشت مخلوط 

هـاي  سبز، این تحقیق با هـدف ارزیـابی اثـر سیسـتم     شهري و زیره
بـالنگوي  هـرز و عملکـرد   هـاي مختلف کشت مخلوط بر کنترل علف

 .شد شهري انجام
  

  هامواد و روش
ــایش در ســال  ــن آزم ــاتی دانشــکده  1392-93ای ــه تحقیق در مزرع

منطقه مزبـور  کشاورزي دانشگاه تبریز واقع در اراضی کرکج اجرا شد. 
درجـه و   38متري از سطح دریا با عرض جغرافیـایی   1360در ارتفاع 

دقیقه شرقی قرار  17درجه و  46دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  پنج
باشد. بـر اسـاس   متر میمیلی 285گرفته و میزان بارندگی ساالنه آن 

هـاي اسـتپی و   وهواي منطقه در زمره اقلیمهاي هواشناسی، آبنقشه
درجــه  10انگین دمــاي ســاالنه خشــک جهــان قــرار دارد. میــ نیمــه
و  6/16ترتیب گراد و میانگین حداکثر و حداقل دماي ساالنه به سانتی

 1مشخصات خاك منطقـه در جـدول    باشد.گراد میدرجه سانتی 2/4
 ارائه شده است.
 ادفیتص کامل هايبلوك طرح پایه بر صورت فاکتوریلآزمایش به

 کنتـرل  سـطح  دو شامل اول فاکتور .شداجرا  تیمار 10سه تکرار و  با
 فـاکتور  و )a2( رزي هها علف کنترل عدم و )a1( هرزي ها علف کامل

 بالنگوي شـهري  خالصمختلف شامل کشت  کشتم پنج سیستم دو
)b1(، زیره سبز خالص کشت )b2( نسبتبا  افزایشی مخلوط کشت و-

درصد تراکم مطلـوب   20+  زیره سبز مطلوب تراکمدرصد  100هاي 
درصد  40+  زیره سبز مطلوب تراکمدرصد  b3(، 100(شهري بالنگوي 

زیره  مطلوب تراکمدرصد  100 و )b4(شهري بالنگوي تراکم مطلوب 
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بالنگوي بذر . دبو )b5(شهري بالنگوي درصد تراکم مطلوب  60+  سبز
ـ تول بـومی  تـوده  از شهري در اسـتان   کلوانـق سـتان  شهر در شـده  دی

ز از شرکت پاکان بـذر اصـفهان تهیـه    شرقی و بذر زیره سبآذربایجان
 گردید.

 
 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك منطقه مورد آزمایش - 1جدول 

Table 1- Physicochemical characteristics of soil in experimental field  
 عمق 

Depth  
(cm)  

 اسیدیته
pH  

 هدایت الکتریکی
EC 

(µS.cm-1) 

 پتاسیم
K  

(ppm)  

 فسفر
P  

(ppm)  

 نیتروژن
N  

(%)  

 ماده آلی
Organic matter  

(%)  

 شن
Sand 
(%)  

 سیلت
Silt 
(%)  

 رس
Clay 
(%)  

0-30  7.75  475  304  61  0.08  0.76  65  20  15  
  

ترتیب در پاییز شخم اولیه توسط تراکتور و تسطیح زمین با لولر به
هـاي  بندي و تفکیـک بلـوك  انجام گرفت. کرت 1392و اسفند سال 

 در تـاریخ چهـارم   .صورت پـذیرفت  1393آزمایش در فروردین سال 
اردیبهشت ماه و قبل از کاشت بذرها، بر اساس نتایج تجزیه خاك، از 

 7/108و  5/43میـزان  ترتیـب بـه   بـه کود اوره و سوپر فسفات تریپل 
شهري بالنگوي کیلوگرم در هکتار استفاده شد. کشت بذر زیره سبز و 

صورت کرتی بهشت، بهزمان در روزهاي ششم تا هشتم اردی طور همبه
 ابعـاد  بـا  آزمایشـی  کـرت  هرو در بستر مسطح و با دست انجام شد. 

 20 کاشـت بـا فاصـله بـین ردیـف      ردیـف  شـش  شامل متر، 2×2/1
 شهريبالنگوي و  سبززیره برايف ردیبود. فاصله بذر روي  متر سانتی

هاي هر دو بذردر نظر گرفته شد.  مترسانتی یک حدود و 10ترتیب  به
شـدند.   کاشـته  خـاك  سـطح  از مترسانتی سهاز  تر کمی عمقه در گیا

تـراکم   بـود و  مترمربـع در  بوته 120 تراکم زیره سبز در تمام تیمارها
، b3تیمارهـاي   درمخلوط  کشت هاينسبت هه ببستشهري بالنگوي 

b4  وb5 و در کشت خالص  مترمربعبذر در  300و  200، 100ترتیب به
)b1 (500  در نظر گرفته شد. ربعمترمر دبذر  

پس از کاشت براي جلوگیري از خشک شدن خاك و اخـتالل در  
بار و پس از آن تـا   زنی بذرها، دو آبیاري اولیه هر چهار روز یکجوانه

یی منطقه تقریباً وهوا آبپایان فصل رشد، بسته به نیاز گیاه و شرایط 
یمارهاي رز در ته هايکنترل علفبار انجام گرفت.  هر هفت روز یک

صـورت دسـتی   هر هفته به 1393 سال خرداد 19مربوط به وجین، از 
 انجام شد.
ها هاي هرز آنهایی که علفرز کرته هايبرداري از علفنمونه

کنترل نشده بودند، در انتهاي فصل رشد و در زمان رسیدگی گیاهان، 
 متر صورت گرفت که در آن کل 1×1ارچوبی به ابعاد هبا استفاده از چ

ساعت  48 مدتارچوب برداشت شده و بهههرز موجود در چ  هاي علف
گراد قرار گرفتند و سپس با تـرازوي  درجه سانتی 70 در آونی با دماي

 هـاي گرم) توزین شده و وزن خشک کل علف 01/0حساس (با دقت 
  هرز ثبت گردید.

اي، شهري، پس از حذف اثر حاشـیه بالنگوي براي تعیین عملکرد 
از هر کرت برداشت شدند و پـس از   مترمربعموجود در یک  هايبوته

ها، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه تعیین خشک شدن کامل نمونه
 عملکـرد  بـه  دانـه  محصول نسبت از نیز دانه برداشت گردید. شاخص

  آمد. دستبه بیولوژیکی
 براي تعیین مزیت نسبی کشت مخلوط از نسـبت برابـري زمـین   

)LERمحاسبه گردید 1 معادلهد که با استفاده از ) استفاده ش.  
LER = (Yij / Yii) + (Yji / Yjj)                             1(معادله(  

بـالنگوي  ترتیـب عملکـرد زیـره سـبز و     : بهYjjو  Yii ،که در آن
ترتیب عملکرد زیـره سـبز و   : بهYjiو  Yijشهري در کشت خالص و 

هـم   Yji/Yjjو  Yij/Yiiشد. باشهري در کشت مخلوط میبالنگوي 
هـر یـک از    عملکـرد  نسـبت  معـرف  کـه  هستند LER نسبی مقادیر

  .است هاآن خالص کشت به مخلوط کشت گیاهان در
محاسـبه   2) هم با استفاده از معادله RVTمجموع ارزش نسبی (

باشـد  مـی  aM1 < bM2شد که شرط استفاده از آن برقـراري رابطـه   
)Vandermeer, 1990(.  

RVT = (aP1 + bP2) / aM1                             2(معادله(  
شهري و زیره بالنگوي ترتیب عملکرد به :P2و   P1،در این معادله

شهري در کشت خالص بالنگوي عملکرد  :M1سبز در کشت مخلوط، 
در باشـد.  شهري و زیـره سـبز مـی   بالنگوي ترتیب قیمت به :bو  aو 

مت هر کیلوگرم دانه زیره سبز در خرداد ، قیRVTمحاسبات مربوط به 
شـهري  بـالنگوي  تومان و قیمـت هـر کیلـوگرم     9000، 1394سال 

  تومان در نظر گرفته شد. 10000
هـا و یکنـواختی   پس از انجام آزمون نرمـال بـودن خطـاي داده   

افزارهـاي  هـا بـا اسـتفاده از نـرم    هـا، تجزیـه واریـانس داده   واریانس



  1501    ... اثر کشت مخلوط افزایشی با زیره سبز

MSTAT-C  و SPSS 16 اي دانکن گرفت. از آزمون چند دامنهانجام
افـزار  هـا و از نـرم  در سطح احتمال پنج درصد براي مقایسه میـانگین 

Excel ها استفاده شد.براي رسم شکل 
  

  نتایج و بحث
  هرزهايوزن خشک علف

هـاي مختلـف کشـت    رز در سیستمه هايوزن خشک علفمیانگین 
هرز به کشت  ايهین وزن خشک علفتر بیش. )2جدول (متفاوت بود 

 20بـه   100ین مقدار به کشـت مخلـوط   تر کمو  60به  100مخلوط 
زیره  20به  100مربوط بود. کشت مخلوط  شهريبالنگوي  -سبز زیره
 هـاي درصدي وزن خشک علف 10شهري به کاهش بالنگوي  -سبز

که شهري منجر شد، درحالیبالنگوي هرز در مقایسه با کشت خالص 
 60به  100و  40به  100در الگوي کشت  هرز هايوزن خشک علف

از  تـر  بـیش درصد  9/39و  5/13ترتیب شهري بهبالنگوي  -زیره سبز
  .)1(شکل  شهري بودبالنگوي کشت خالص 

عنـوان گیـاه   شهري بـه بالنگوي با توجه به اینکه در این بررسی 
هاي کشـت مخلـوط   فرعی در نظر گرفته شده و تراکم آن در سیستم

دلیـل جثـه    بـه خالص این گیاه بوده است و از طرفـی  از کشت  تر کم
 تـوده  زیسـت کوچک و مورفولوژي خاص گیاه زیره سبز، بـاال بـودن   

هاي کشت مخلوط قابل انتظار است. به نظر هرز در سیستم هايعلف
شهري در کشـت مخلـوط (الگـوي    بالنگوي رسد در تراکم باالي می

اي گونـه  ابت بـرون شهري)، رقبالنگوي  -زیره سبز 60به  100کشت 
هرز  هايشهري تشدید شده و علفبالنگوي هاي زیره سبز و بین بوته

اند وزن خشـک  از این فرصت ایجاد شده بهتر استفاده کرده و توانسته
شهري در کشـت مخلـوط   بالنگوي خود را در مقایسه با تراکم پایین 

شـهري) یـا کشـت    بـالنگوي   -زیره سـبز  20به  100(الگوي کشت 
ین گیاه افزایش دهنـد. از طرفـی، تغییـر شـرایط رطـوبتی و      خالص ا

زنـی  میکروکلیمایی خاك در این الگوي کشت، احتماالً موجب جوانـه 
هرز در مقایسـه بـا سـایر الگوهـاي      هايبهتر و افزایش جمعیت علف

شهري و بالنگوي با افزایش تراکم  ،کشت شده است. به عبارت دیگر
زنی و رشد روکلیما از نظر رطوبت، جوانهها و بهبود میکاندازي آنسایه

به افزایش وزن خشک  ،هرز تحریک شده و در نهایت هايبرخی علف
، احتمـال دارد کـه در   چنـین  هـم هـرز منجـر شـده اسـت.      هايعلف
تر از سایر تیمارها هاي هرز غنیهاي مورد بحث، بانک ژن علف پالت

 الگوهاي هرز در هايعلف بوده باشد. به همین دلیل تغییر وزن خشک
در مقایسه با کشـت خـالص، از رونـد خاصـی      مخلوط کشت مختلف

توان با غیریکنواختی فراوانی کند که این ناهماهنگی را میتبعیت نمی
 مرتبط دانست. با وجـود بـاال بـودن    مزرعه در هرز هايعلف و تراکم
 40بـه   100و  60به  100کشت  يالگوهرز در  هايعلف توده زیست

)، عملکرد بیولوژیکی و عملکـرد  1شهري (شکل بالنگوي  -زسب رهیز
از  تـر  بـیش شهري در این دو الگوي کشت بـه مراتـب   بالنگوي دانه 

). با 2شهري بود (شکل بالنگوي  -سبز رهیز 20به  100الگوي کشت 
تواند در تغذیه دام مورد استفاده قـرار  هرز می هايتوجه به اینکه علف

ماده آلی خاك شود، با در نظر گرفتن همـه  گرفته و یا باعث افزایش 
دلیـل   بـه هرز، این الگوهاي کشت هايباالي علف توده زیستمعایب 

  تولید عملکرد باال قابل توصیه هستند.
 Pimpinella(در بررسی الگوهاي مختلف کشت مخلوط انیسون 

anisum L. ( هـرز نیـز    هـاي شهري بر وزن خشک علـف بالنگوي و
 یشـ یافزا که الگوي کشتطوري بهشده است.  نتایج مشابهی گزارش

 تکشالگوي و  نیتر بیش دارايشهري  بالنگوي -سونانی 60به  100
 علف وزن خشک نیتر کمشهري داراي  بالنگوي -سونانی 20به  100

 ).Malekzadeh et al., 2017هرز بوده است (
 

  عملکرد بیولوژیکی
لف کشت از هاي هرز و الگوهاي مختبین تیمارهاي کنترل علف

داري وجود داشت. اثـر متقابـل   نظر عملکرد بیولوژیکی اختالف معنی
دار این دو فاکتور هم بر عملکرد بیولـوژیکی بـالنگوي شـهري معنـی    

عملکرد بیولوژیکی بالنگوي شـهري  ). میانگین 3دست آمد (جدول  به
تر از کشت خالص این گیاه بود.  در تمامی الگوهاي کشت مخلوط کم

شهري نسبت به الگوهاي مختلف کشت خالص بالنگوي  برتري کشت
هـاي  از نظر عملکرد بیولوژیکی، در شرایط عدم کنترل علـف  مخلوط

هـاي هـرز،   که در شرایط کنترل کامل علفطوريبه تر بود. هرز بیش
بـه   100عملکرد بیولوژیکی بالنگوي شهري در الگوي کشت مخلوط 

ترتیـب  النگوي شهري بـه ب -زیره سبز 60به  100و  40به  100، 20
هـاي هـرز   درصد و در شرایط عـدم کنتـرل علـف    9/4و  6/12، 2/9
تر از کشت خالص بـالنگوي   درصد کم 5/10و  4/16، 9/28ترتیب  به

 شهري در شرایط مشابه بود.
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  هرز هايبر وزن خشک علف مخلوط بالنگوي شهري و زیره سبز هاي مختلف کشتتجزیه واریانس اثر سیستم - 2جدول 
Table 2- Analysis of variance for weeds biomass affected by different intercropping systems of Dragon's head and cumin 

  میانگین مربعات
Mean of squares 

  درجه آزادي
df  

  منابع تغییر
Sources of variance  

10.23 ns 2 تکرار 
Replication 

کشت سیستم 4 ** 1714.30  
Intercropping systems 

 خطا 8 16.46
Error 

 ضریب تغییرات --- 8.40
CV (%) 

ns  دار در سطح احتمال یک درصددار و معنیترتیب غیرمعنی: به**و  
ns: not significant,  ** : significant at p ≤ 0.01 

  

  
  گوي شهري و زیره سبزمخلوط بالن هاي مختلف کشتهرز در سیستم هايمیانگین وزن خشک علف - 1شکل 

Fig. 1- Mean of weeds biomass in different intercropping systems of Dragon's head and cumin 
  باشد (آزمون دانکن).دار در سطح احتمال پنج درصد میحروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

Different letters indicate a significant difference at P ≤ 0.05 (Duncan test).  
b1 شهري و بالنگوي : کشت خالصb3 ،b4 ،b5: شهريبالنگوي درصد تراکم مطلوب  60و  40، 20درصد تراکم مطلوب زیره سبز +  100ترتیب به  

b1: Sole cropping of dragon’s head and b3, b4, b5: 100% cumin + 20, 40 and 60% dragon’s head, respectively 
 

 هـاي هاي کشت، کنترل کامـل علـف  در تمامی سیستم چنین هم
ین تر بیششهري منجر شد. بالنگوي دار عملکرد هرز به افزایش معنی
هـرز در   هايبا کنترل کامل علفشهري بالنگوي عملکرد بیولوژیکی 

ین مقدار هم تر کمگرم در مترمربع).  7/290(کشت خالص حاصل شد 
 -زیـره سـبز   20بـه   100هرز در کشت مخلـوط  عدم کنترل علفبه 

  الف). 2گرم در مترمربع) مربوط بود (شکل  4/147شهري (بالنگوي 
 منـابع  کـاهش  و رقابت دلیل افزایش بهمعموالً در کشت مخلوط 

از کشت خـالص   تر کم هاي زراعیگونه عملکرد محیطی در دسترس،
بالنگوي  هايبوته تعداد بودن تر بیش دلیل به چنین همباشد. ها میآن
این گیاه  عملکرد که رسدمی نظر به خالص، طبیعی کشت در هريش

در واقع، با  .باشد زیره سبز آن با کشت مخلوط از کشتی بیش در تک

شهري عملکرد بیولوژیکی این گیاه نیز افزایش بالنگوي افزایش تراکم 
 تـوده  زیسـت به همین دلیل است کـه بـا وجـود بـاال بـودن       یابد.می

شهري بالنگوي  -زیره سبز 60به  100وي کشت هرز در الگ  هاي علف
)، عملکرد بیولوژیکی 1نسبت به سایر تیمارهاي کشت مخلوط (شکل 

شهري در این الگوي کشت از سایر تیمارهاي کشت مخلوط بالنگوي 
  الف). 2بود (شکل  تر بیش

و جـو  ) .Cicer arietinum L(در بررسی کشت مخلـوط نخـود   
)Hordeum vulgare L. (کرد بیولوژیکی گیاهان در کشـت  هم عمل

هـرز نسـبت بـه کشـت مخلـوط       هايخالص و در حالت کنترل علف
بوده که این امر به افزایش رقابت در کشت مخلوط نسبت داده  تر بیش

 Sesamum( ). گیـاه کنجـد  Hamzei et al., 2012شـده اسـت (  
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indicum L.(       نیز در کشت مخلـوط بـا نخـود، عملکـرد بیولـوژیکی
 ,.Pouramir et alي در مقایسه با کشت خالص داشته اسـت ( تر کم

2010.(  
 

  
شهري، وي بالنگهرز بر عملکرد  هايو کنترل علف مخلوط با زیره سبز هاي مختلف کشتاثر سیستم (میانگین مربعات) تجزیه واریانس - 3جدول 

  ت برابري زمین و مجموع ارزش نسبینسب
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for dragon’s head yield, land equivalent ratio (LER) and relative value total 

(RVT) affected by weed control and different intercropping systems with cumin 
 مربعاتمیانگین 

Mean of squares  درجه آزادي  
d.f  

  منابع تغییر
Sources of 
variation  مجموع ارزش نسبی  

RVT 
  نسبت برابري زمین

LER 
  شاخص برداشت
Harvest index 

  دانه عملکرد
Grain yield 

  عملکرد بیولوژیکی
Biological yield 

0.001 *  0.015 ns 3.9 **  37.7 **  44.2 **  2 تکرار  
Replication  

0.004 **  0.000 ns  76.8 **  9537.7 **  51786.2 **  1 هرز کنترل علف )A( 
Weed control 

0.034 **  0.016 ns  80.1 **  1444.4 **  2225.5 **  3  ) سیستم کشتB(  
Planting system  

0.025 **  0.217 **  19.8 **  201.3 **  397.9 **  3   A×B  
0.0002  0.007  0.1  0.250  0.315  14   اخط 

Error 

  ضریب تغییرات  ---   0.25  0.64  1.06  6.91  1.97
CV (%) 

ns ، *  دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصددار و معنیترتیب غیرمعنی: به**و  
ns: not significant, *: significant at P ≤ 0.05, **: significant at P ≤ 0.01 

 ،درجه آزادي سیستم کشتA×B و خطا براي صفاتLER   وRVT بود. 10و  2، 2ترتیب برابر  به  
 Degree freedoms (df) of planting system, A×B, and error were 2, 2 and 10 for LER and RVT, respectively. 

 

 
  شهريبالنگوي (ب)  بر عملکرد بیولوژیکی (الف) و عملکرد دانه مخلوط با زیره سبز هرز و سیستم کشت هاياثر متقابل کنترل علف -2شکل  

Fig. 2- Interaction effect of weeds control and intercropping system with cumin on biological yield (A) and grain yield (B) of 
dragon’s head 

  باشد (آزمون دانکن).دار در سطح احتمال پنج درصد میحروف متفاوت نشانگر اختالف معنی
Different letters indicate a significant difference at P ≤ 0.05 (Duncan test).  

b1 شهري و بالنگوي : کشت خالصb3 ،b4 ،b5 شهريبالنگوي درصد تراکم مطلوب  60و  40، 20درصد تراکم مطلوب زیره سبز +  100ترتیب به  
 b1: Sole cropping of dragon’s head and b3, b4, b5: 100% cumin + 20, 40 and 60% dragon’s head, respectively 
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دار عملکرد بیولوژیکی بـالنگوي شـهري در   با وجود کاهش معنی

بالنگوي شهري در  -زیره سبز 40به  100و  20به  100الگوي کشت 
دلیل مزایاي  الف)، به 2مقایسه با کشت خالص بالنگوي شهري (شکل 

صـرف کـود، تولیـد    زیاد کشت مخلوط این دو گیاه از جمله کاهش م
گیاهی ثانوي با قابلیت مصرف چندمنظوره (دانـه، روغـن، موسـیالژ،    

دارو، کاهش فرسایش و ...) در کنار زیره سبز و افزایش درآمد -علوفه
دلیل سود حاصل از کشت گیـاه زیـره + بـالنگو)، کشـت      کشاورز (به

تواند در مقایسه با کشت خالص هـر  چنان می مخلوط این دو گیاه هم
حال، در الگوي کشت از گیاهان براي کشاورز سودآور باشد. با این یک
تـر عملکـرد    دلیل افت کـم  بالنگوي شهري به -زیره سبز 60به  100

بیولوژیکی در مقایسه با کشت خالص بالنگوي شهري، کشاورز ضمن 
تر، از مزایاي کشاورزي اکولوژیک نیز  دستیابی به عملکرد و سود بیش

 د.برخوردار خواهد بو
 

  عملکرد دانه
 شـهري بـه  بالنگوي ، عملکرد دانه 3بر اساس نتایج مندرج در جدول 

کشت و اثر   هرز، سیستم هايداري تحت تأثیر کنترل علفطور معنی
-سیستم کشت قرار گرفت. در تمام سیستم × هرز متقابل کنترل علف
 دانـه  عملکرد دارمعنی افت به هرز هايعلف کنترل هاي کشت، عدم

-کنترل کامل علف حال اثر افزایشیبا این. منجر شد شهريبالنگوي 
شهري در کشت خالص این گیاه و بالنگوي  دانه هرز بر عملکرد هاي

شهري بـیش از سـایر   بالنگوي  -زیره سبز 20به  100کشت مخلوط 
هرز در سیستم  هايکه عدم کنترل علفطوريبود. به الگوهاي کشت
بـه   100، 20بـه   100کشت مخلوط  شهري وبالنگوي کشت خالص 

ترتیـب بـه کـاهش    شهري، بهبالنگوي  -زیره سبز 60به  100و  40
بـالنگوي  درصدي میانگین عملکرد دانـه   7/36و  5/34، 7/47، 5/43

در همان الگـوي کشـت   هرز  شهري در مقایسه با کنترل کامل علف
شـهري و کشـت   بالنگوي  کشتی سیستم تک به عبارتی منجر گردید.

 هايعلف با رقابت شهري دربالنگوي  -زیره سبز 20به  100وط مخل
ین تـر  کمین و تر بیشسایر الگوهاي کشت بودند.  از پذیرتر آسیب هرز

هـرز در   هـاي ترتیب به کنترل علـف شهري بهبالنگوي عملکرد دانه 
هـرز   هاي گرم در مترمربع) و عدم کنترل علف 4/126( کشت خالص

گرم  48/45شهري (بالنگوي  -زیره سبز 20به  100مخلوط   کشتدر 
تشدید رقابت و کـاهش منـابع   ب).  2(شکل در مترمربع) مربوط بود 

مورد نیاز در دسترس، دلیل عمده افت عملکرد گیاهان در شرایط عدم 
  باشد.هرز می هايکنترل علف

هرز به  هايعلف توده زیستین تر بیشدر بررسی حاضر با اینکه 
شهري اختصاص داشت بالنگوي  -زیره سبز 60به  100سیستم کشت 

عملکرد دانـه در ایـن الگـوي کشـت هماننـد عملکـرد        اما)، 1(شکل 
هـاي کشـت مخلـوط    الف) بیش از سایر سیستم 2بیولوژیکی (شکل 

هـرز، بـا وجـود     هايمورد بررسی بود و در شرایط کنترل کامل علف
بـه کشـت   شهري در این سیستم نسبت بالنگوي تر گیاه تراکم پایین

خالص گیاه، عملکرد دانه در این الگوي کشـت در مقایسـه بـا عـدم     
  ب). 2بود (شکل  تر بیشهرز در کشت خالص بالنگو  کنترل علف

 و ).Carum copticum L( مخلـوط زنیـان   کشـت  بررسـی  در 
 شـنبلیله  نیز عملکرد) .Trigonella foenum-graecum L(شنبلیله 

گــزارش شــده اســت  مخلــوط از کشــت تــر بــیش خــالص کشـت  در
)Mirhashemi et al., 2009   در کشـت مخلـوط مـاش .( )Vigna 

radiate L.( هم عملکرد دانه این دو گیاه در کشت خالص  دانه و سیاه
هرز بیش از کشت مخلوط و عـدم کنتـرل    هايو شرایط کنترل علف

  ).Rezvani-Moghaddam et al., 2009هرز بوده است ( هايعلف
هرز  هاياین بررسی اگر هدف زارع کنترل علفبا توجه به نتایج 

بـالنگوي   -زیـره سـبز   20بـه   100باشد، بهتر است از الگوي کشـت  
باشد، در  تر بیششهري استفاده کند، ولی اگر هدف برداشت محصول 

ي قابل شهربالنگوي  -سبز رهیز 60به  100آن صورت الگوي کشت 
هـرز)   و کنترل علف ها (عملکرد باالتوصیه است و اگر ترکیبی از آن

ي شـهر بالنگوي  -سبز رهیز 40به  100نظر کشاورز باشد، کشت  مد
هرز،  هايشود که در این الگوي کشت، ضمن کنترل علفتوصیه می

 شود.قابل قبولی نیز تولید می توده زیستعملکرد دانه و 
  

  شاخص برداشت
هرز،  هايدار کنترل علفها نشانگر اثر معنینتایج تجزیه واریانس داده

سیسـتم کشـت بـر     × هـرز سیستم کشت و اثر متقابل کنتـرل علـف  
ین شـاخص  تـر  بـیش ). 3میانگین شاخص برداشت دانه است (جدول 

شـهري بـه کشـت خـالص گیـاه و کنتـرل کامـل        بالنگوي برداشت 
ین شاخص برداشت هم به عدم تر کمهرز اختصاص داشت.  هاي علف

 -زیـره سـبز   40 بـه  100هـرز در کشـت مخلـوط     هايکنترل علف
). در کشت مخلوط نخود و جـو،  3شهري مربوط بود (شکل بالنگوي 
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طـور  هـرز بـه   هـاي شاخص برداشت در تیمارهاي عدم کنترل علـف 
هرز بـوده کـه دلیـل آن     هايتر از تیمار کنترل علفداري پایین معنی

عملکرد دانه نسـبت بـه عملکـرد بیولـوژیکی در ایـن       تر بیشکاهش 
). در بررسی کشـت  Seyedi et al., 2011است ( شرایط گزارش شده

و لوبیا نیز برتري شاخص برداشت لوبیا  ).Zea mays L( مخلوط ذرت
هرز مشـاهده شـده اسـت     هايدر شرایط کشت خالص و کنترل علف

)Rostami et al., 2009.(  
 هايهرز باعث حذف رقابت گیاه زراعی با علف هايکنترل علف

تواند از نور و منـابع در دسـترس بهـره    اه میشود، بنابراین گیهرز می
و بهتري بـرده و عملکـرد اقتصـادي خـود را افـزایش دهـد.        تر بیش

تغییرات شاخص برداشت به اثر عوامل مورد بررسی بر بخـش هـوایی   
کـه اگـر انـدام    طوريدارد. به گیاه و اندام اقتصادي مورد نظر بستگی

د بررسی بر عملکـرد دانـه   اقتصادي، دانه باشد و اثر مثبت عوامل مور
باشد، در این حالت به کاهش  تر بیشو یا بر عملکرد بیولوژیکی  تر کم

هـاي کشـت مـورد    شود. در تمـام سیسـتم  شاخص برداشت منجر می
طـور   بـه هرز  بررسی، شاخص برداشت در تیمارهاي عدم کنترل علف

 که )3هرز بود (شکل  از تیمارهاي کنترل کامل علف تر کمداري معنی
عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیکی در  تر بیشدلیل آن کاهش 

شـهري در  بـالنگوي  ). افت عملکرد دانه 2باشد (شکل این شرایط می
از عملکـرد   تر بیشهرز در کشت خالص  هايشرایط عدم کنترل علف

رو از ایـن )، 2بیولوژیکی و سایر تیمارهاي کشت مخلوط بـود (شـکل   
هـرز بـر عملکـرد دانـه      هايعلف تر بیشاهشی دلیل اثر منفی و ک به

افت شـاخص برداشـت در شـرایط    شهري در کشت خالص، بالنگوي 
هـاي  از سیسـتم  تـر  بیشهرز در کشت خالص  هايعدم کنترل علف

کشت مخلوط بود. بر اساس نتایج ایـن تحقیـق، اگـر برداشـت دانـه      
اولویت  عنوان علوفه درشهري و استفاده از کاه و کلش آن بهبالنگوي 

ي پیشـنهاد  شـهر بالنگوي  -سبز رهیز 60به  100باشد، الگوي کشت 
هـرز زراعـت    هـاي شود. ولی اگر هدف اصلی کشاورز کنترل علفمی

ي شـهر بالنگوي  -سبز رهیز 20به  100زیره سبز باشد، الگوي کشت 
هرز مزرعه، عملکرد قابل هايقابل توصیه است که ضمن کنترل علف

 شهري نیز عاید کشاورز خواهد شد.گوي بالنقبولی از گیاه 

  

  
 هايعلف کنترل عدم و کامل کنترل شرایط در مخلوط با زیره سبز کشت مختلف هايسیستم در شهريبالنگوي  برداشت شاخص تغییرات - 3شکل 

  هرز
Fig. 3- Changes in harvest index of dragon’s head in different intercropping systems with cumin under weed control and 

weedy conditions 
  باشد (آزمون دانکن).دار در سطح احتمال پنج درصد میحروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

Different letters indicate a significant difference at P ≤ 0.05 (Duncan test).  
b1 شهري و بالنگوي : کشت خالصb3 ،b4 ،b5 شهريبالنگوي درصد تراکم مطلوب  60و  40، 20درصد تراکم مطلوب زیره سبز +  100ترتیب به  

b1: Sole cropping of dragon’s head and b3, b4, b5: 100% cumin + 20, 40 and 60% dragon’s head, respectively 
  

  )LERنسبت برابري زمین (
ـ  نسبت برابري زمین در الگوهاي کشت مخلوط مورد بررسـی  جـز  ه(ب

در شرایط عدم  شهريبالنگوي  -زیره سبز 20به  100کشت مخلوط 
که این امـر نشـانگر برتـري     بود یک از هرز) باالتر هايکنترل علف

شهري و زیره سبز نسبت به کشت خالص هر بالنگوي کشت مخلوط 
هـرز در   هايبه عدم کنترل علف LERین تر بیشها است. یک از آن

بـا میـانگین   شـهري  بـالنگوي   -ه سبززیر 60به  100کشت مخلوط 
هـرز،   هايیعنی در صورت عدم کنترل علفتعلق داشت.  42/1مقدار 
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 100یابی به عملکردي مشابه با یک هکتار کشت مخلوط براي دست
هکتار زمین در کشت خالص  42/1شهري، بالنگوي  -زیره سبز 60به 

ر کشت هرز د هاينیز به عدم کنترل علف  LERینتر کمالزم است. 
 96/0با میانگین مقدار شهري بالنگوي  -زیره سبز 20به  100مخلوط 

  ).4(جدول  مربوط بود
استفاده از کشت مخلوط زمانی سودمند است که عملکرد حاصـل  

باشـد. اضـافه عملکـرد     تـر  بیشکشتی از آن، از حداکثر محصول تک
دو گیاه توان به استفاده بهتر از منابع موجود توسط دست آمده را می به

هرز در سیستم  ها و کنترل بهتر علفو اختالف مورفولوژیکی بین آن
). در این تحقیق Hemayati et al., 2002کشت مخلوط نسبت داد (

طور جزئی تحت تأثیر منفی کشت مخلوط قرار  بههر دو گونه گیاهی 
از کشت  تر کمها در کشت مخلوط گرفتند، یعنی عملکرد هر یک از آن

د، با این حال این دو گیـاه در کشـت مخلـوط، کـاهش     خالصشان بو
از کشـت   تر بیشعملکرد یکدیگر را جبران کرده و مجموع عملکردي 

رو نسـبت برابـري زمـین در    انـد. از ایـن  خالص هر یک تولید نمـوده 
از یک بود که این امر برتري کشـت   تر بیشتیمارهاي کشت مخلوط 

دهـد.  را نشان مـی  مخلوط نسبت به کشت خالص هر یک از گیاهان
در  گیاهان غذایی احتیاجات و کانوپی توزیع ساختار ریشه، در اختالف

 در کـه  طـور باشـد. همـان   کارآمدي این علت تواندمی مخلوط کشت
هـرز بـا    هـاي در شرایط کنترل کامل علف شودمشاهده می 4جدول 

شهري نسبت برابري زمین کاهش یافـت، در  بالنگوي افزایش تراکم 
هـرز، افـزایش تـراکم     هـاي ه در شرایط عدم کنتـرل علـف  کصورتی

 کـارایی  این امر نشانگر بود کههمراه  LERشهري با بهبود بالنگوي 
 هـاي در شرایط عدم کنترل علـف  گیاه دو این مخلوط کشت تر بیش

در بررسی کشت مخلوط زیره و نخود هم نسبت برابري باشد. هرز می
درصـد نسـبت بـه کشـت      29 مقدار بههرز  هاي زمین در حضور علف

توان اظهار داشت که کشـت  می ،خالص افزایش داشته است. بنابراین
هـرز   هايکارهاي کنترل زراعی و بیولوژیکی علفمخلوط یکی از راه

بوده و نیاز به استفاده از مواد شیمیایی و نیروي کـارگري را کـاهش   
ت ). در کشت مخلوط ذرAbbasi-Alikamar et al., 2006دهد (می

دلیل پوشش بهتر زمین،  بهبوده و  LER ،77/1با سبزیجات هم میزان 
 ).Makinde et al., 2009اند (هرز بهتر کنترل شده هايعلف

 
در شرایط با زیره سبز  مخلوط الگوهاي مختلف کشت شهري دربالنگوي زمین و مجموع ارزش نسبی  برابري نسبت مقایسه میانگین - 4جدول 

  هاي هرزعلف کنترل و عدم کنترل
Table 4- Mean comparisons for land equivalent ratio (LER) and relative value total (RVT) of dragon’s head in different 

intercropping with cumin under weed control and weedy conditions   
 تیمارها

Treatments 
 

 معیارهاي ارزیابی کشت مخلوط
Assessing the criterion of intercropping 

هرزتیمار علف  
Weed treatment 

 سیستم کشت
Cropping system 

  نسبت برابري زمین
LER 

مجموع ارزش نسبی   
RVT 

 کنترل کامل
weed control 

100C:20L 1.37 a* 0.802 b 

100C:40L  1.13 b 0.714 c 

100C:60L 
 

1.07 bc 0.816 b 

 عدم کنترل
weedy 

100C:20L 0.96 c 0.685 d 

100C:40L  1.16 b 0.793 b 

100C:60L  1.42 a 0.940 a 

C          :زیره سبز؛ L :شهري بالنگوي                                                                           C: Cumin; L: Lallemantia 
  باشد (آزمون دانکن).احتمال پنج درصد می دار در سطححروف متفاوت نشانگر اختالف معنی* 

* Different letters indicate a significant difference at P ≤ 0.05 (Duncan test).  
 

  )RVTمجموع ارزش نسبی (
مجموع ارزش نسبی، کشت مخلوط را از نظر ارزش مالی مورد ارزیابی 

) به عدم 940/0میزان  به( RVTدهد. در این تحقیق باالترین قرار می
 -زیـره سـبز   60بـه   100 مخلـوط   هـرز در کشـت   هايکنترل علف

) بـه عـدم کنتـرل    685/0میزان  بهین مقدار (تر کمو شهري بالنگوي 
شهري بالنگوي  -زیره سبز 20به  100هرز در الگوي کشت  هايعلف

هرز مزیت کشت مخلوط  هاي. در شرایط عدم کنترل علفتعلق داشت
-شهودتر بود. در شرایط کنترل کامل علـف نسبت به کشت خالص م
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درصد به کاهش  40میزان  بهشهري بالنگوي هرز افزایش نسبت  هاي
مجموع ارزش نسبی منجر شد، در حالی که در شـرایط عـدم کنتـرل    

 RVTدار شهري با بهبود معنیبالنگوي هرز، افزایش تراکم  هايعلف
شت مخلـوط ایـن   همراه بود. با این حال، در هیچ یک از تیمارهاي ک

). بـه عبـارتی الگوهـاي کشـت     4شاخص باالتر از یک نبود (جـدول  
 افزایشـی در درآمـد   خـالص،  کشـت  بـه  نسـبت  مخلوط بررسی شده

عنوان شهري بهبالنگوي رسد اگر اند. به نظر میناخالص ایجاد نکرده
شـد، کشـت مخلـوط ایـن دو گیـاه      گیاه اصـلی در نظـر گرفتـه مـی    

همراه باشد که این موضوع باید  رآمد اقتصاديافزایش د توانست با می
 بررسی شود. تر بیشدر تحقیقات آتی 

 
  گیرينتیجه

ین عملکـرد بیولـوژیکی، عملکـرد دانـه و شـاخص برداشـت       تـر  بیش
هرز در کشت خالص حاصل  هايشهري با کنترل کامل علفبالنگوي 

ین مقدار صفات مزبور تر بیششد. در میان الگوهاي کشت مخلوط هم 
 60بـه   100هرز به کشـت   هاير شرایط کنترل و عدم کنترل علفد

شهري مربوط بود. با توجه به اینکه در این بررسی بالنگوي  -زیره سبز
شهري گیاه همراه بوده و تراکم آن در کشت خالص و کشت بالنگوي 

شهري بیش از سایر الگوهاي کشـت  بالنگوي  -زیره سبز 60به  100
ملکـرد در ایـن شـرایط دور از انتظـار نبـود.      مخلوط بود، باال بودن ع

نسبت برابري زمین در تمامی الگوهاي کشت مخلوط مـورد   چنین هم
که این امر نشانگر برتري کشـت مخلـوط    بود یک از تر بیش بررسی

در هـا اسـت.   شهري و زیره سبز نسبت به کشت خـالص آن بالنگوي 
ویـژه  به ،شهري بالنگوي  -زیره سبز افزایشی مخلوط مجموع، کشت

کشتی هر یـک از   نسبت به تک هرز، هايدر شرایط عدم کنترل علف
 تولیـد و مهـار   پایـداري  و تنـوع  ایجاد ضمن دو گیاه برتري داشت و

 داد. نیز افزایش را زمین از استفاده کارایی مزرعه، هرز هايعلف
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Introduction 
Intercropping is one of the most common practices used in sustainable agricultural systems which have an important 
role in increasing the productivity and stability of yield in order to improve resource utilization and environmental 
factors. Intercropping is an option for reducing weed problems through non-chemical methods. Dragon’s head 
(Lallemantia iberica Fish. et Mey.) is an annual herb from the Lamiaceae family. This plant mainly cultivated for its 
grains that contain about 30% (even 35-38%) siccative oil with iodine value between 163 and 203, which is used in 
foods, but especially in dye and varnish industry. Despite the positive effects of intercropping on weed control and the 
increment in crop yield and the very important role of dragon’s head in sustainable agriculture in arid and semi-arid 
regions of Iran, information on the effects of these factors on this medicinal plant is scarce. Therefore, in this research, 
the effect of cumin-dragon’s head additive intercropping in the improvement of the dragon’s head yield and weed 
control was investigated. 
 
Materials and Methods 
To evaluate the effect of cumin and dragon’s head additive intercropping on weed control and yield of dragon’s head, a 
factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications was carried out at the 
Research Farm of the Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran in 2014. Treatments were two levels of weed 
control (complete control and no weed control) and sole cropping of two crops as well as three additive intercropping 
ratios including of 100% cumin + 20% dragon’s head, 100% cumin + 40% dragon’s head, 100% cumin + 60% dragon’s 
head. At the maturity time, plants of 1 m2 in the middle part of each plot were harvested and biological yield, grain yield 
per unit area as well as harvest index of dragon’s head were determined. Land equivalent ratio (LER) and relative value 
total (RVT) were used to quantify the efficiency of the intercropping treatments. 
Data were analyzed by MSTAT-C requires and SPSS 16 softwares and the means were compared using Duncan 
multiple range tests at p ≤ 0.05. Excel software was used to draw figures. 
 
Results and Discussion 
The effect of planting pattern was significant on the dry weight of weeds. Intercropping of 100% cumin + 20% dragon’s 
head had the lowest weed biomass. The highest biological and grain yields of dragon’s head under weedy and weed-free 
conditions were obtained from the monoculture of the dragon’s head. However, among different intercropping 
treatments, the highest biological and grain yields of dragon’s head were related to 100% cumin + 60% dragon’s head 
in both conditions of weed treatment. The maximum harvest index was also recorded for monoculture of dragon’s head 
under weed-free conditions. The land equivalent ratio was more than 1 in intercropping patterns (LER>1) that shows 
the positive effect of intercropping on yield. Although weed biomass in 100% cumin + 60% dragon’s was higher than 
that other planting patterns, the maximum LER (1.42) based on seed yield were observed in this planting system under 
weedy condition. In weed-free conditions, increasing of dragon’s head density reduced LER, while in the weedy 
conditions, the increment in dragon’s head density was associated with improved LER, indicating the higher efficiency 
of intercropping of these two plants under no weed control conditions. 
 
Conclusion 
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The results of this research showed that the combination of 100% cumin + 60% dragon’s head, especially under weedy 
condition, was the superior treatment, because of the highest land equivalent ratio (1.42). In general, intercropping of 
cumin and dragon’s head, especially 100% cumin + 60% dragon’s head, is recommended for the creation of variety and 
production stability and increasing land-use efficiency under weedy condition. 
 
Keywords: Intercropping, Interference, Lallemantia iberica, Land equivalent ratio, Yield 

 


