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Introduction 1 

Diversification through the use of intercropping systems is known to enhance stability. Intercropping can 

potentially reduce pests and weeds, increase system production and increase the exploitation of available 

environmental resources, compared to monocultures. Ronald and Charles (2012) stated that weeds biomass 

decreased in the intercropping of maize and squash due to squash ghosting on weeds. They also reported that the 

intercropping of pelargoniums (Pelargonium sp.) and mint (Mentha arvensis L.) decreased weed growth and 

biomass. 

 

Materials and Methods  

This experiment was conducted in the 2014-2015 growing season based on a randomized complete block design 

with three replications at the Agricultural Research Station, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 

Mashhad. Experimental treatments were 1 row lettuce + 1 row alyssum (1:1), 2 row lettuce + 2 row alyssum (2:2), 3 

row lettuce + 3 row alyssum (3:3), monocultures of lettuce and alyssum. Alyssum transplants were sown on 

08/04/2015, and lettuce transplants were sown on 21/04/2015 in rows with a distance of 50 cm. During the growing 

season, the composition of weed species, together with weed density and dry matter, were measurd at 2 times in 

randomly sampled 0.6×0.6 m quadrates. Using the species frequency Margalef richness index and several diversity 

indices, including Shannon- Weiner and Simpson’s index and species evenness, were calculated for each treatment.  

 

Results and Discussion 

At first and second sampling, the highest density of weeds was observed in 2 row Lettuce + 2 row alyssum (2:2) 

with 282.4 and 122.03 plants per square meter, respectively. The lowest density of weeds was observed through the 

first and the second sampling, respectively, in Lettuce monoculture with 111.11 plants per square meter and in 1 row 

lettuce + 1 row alyssum (1:1) with 41.66 plants per square meter, respectively. In the first sampling, the highest and 

lowest Shannon-Wiener diversity index were observed in 2 row lettuce + 2 row alyssum (2:2) and 3 row lettuce + 3 

row alyssum (3:3) with 0.53 and 0.35, respectively. In the second sampling, highest and lowest Shannon-Wiener 

diversity index was observed, in 1 row lettuce + 1 row alyssum (1:1) and 2 row lettuce + 2 row alyssum (2:2) with 

0.37 and 0.12, respectively. Also, in the first sampling, the highest and lowest Simpson’s diversity index was 

observed, in 2 row lettuce + 2 row alyssum (2:2) and 3 row lettuce + 3 row alyssum (3:3) with 0.66 and 0.44, 

respectively. In the second sampling, the highest and lowest Simpson’s diversity index was observed, in 2 row 

lettuce + 2 row alyssum (2:2) and alyssum monoculture with 0.46 and 0.05, respectively. In the first sampling, the 

highest and lowest Shannon-Wiener evenness index were observed, in 2 row lettuce + 2 row alyssum (2:2) and 3 
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row lettuce + 3 row alyssum (3:3) with 0.41 and 0.25, respectively. In the second sampling, the highest and lowest 

Shannon-Wiener evenness index were observed in lettuce monoculture and 2 row lettuce + 2 row alyssum (2:2) with 

0.31 and 0.11, respectively. In the first sampling, the highest and lowest Margalef richness index were observed in 

lettuce monoculture and 3 row lettuce + 3 row alyssum (3:3) with 1.48 and 0.98, respectively. In the second 

sampling, the highest and lowest Margalef richness index in 1 row lettuce + 1 row alyssum (1:1) and alyssum 

monoculture with 1.63 and 0.53, respectively. 

 

Conclusion 

The results showed that the ecological characteristics of ecosystems, such as diversity and density of weeds, 

were affected by row intercropping patterns. In almost all cases except the Margalef species richness index, 

intercropping 2 row lettuce + 2 row alyssum was better compared to other patterns of cropping. It can be concluded 

that the most important advantage of intercropping is the stability of canopy structure in terms of weeds and crop 

population and therefore enhancing the competition ability of the crops. 

 

Keywords: Planting pattern, Shannon-Weiner diversity index, Simpson’s diversity index, Margalef species richness 

index. 
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 مقاله پژوهشی

 

و پیچ های هرز در کشت مخلوط ردیفی کاهتوده و تنوع زیستی علفارزیابی تراکم، زیست

(Lactuca sativa L. var. capitata)  و گل عسلی(Lobularia maritima (L.) Desv.) 

 
 2و مهدی نصیری محالتی *2، علیرضا کوچکی1محمد حسن هاتفی فرجیان

 62/80/5931تاریخ دریافت: 

 80/58/5931تاریخ بازنگری: 

 56/58/5931تاریخ پذیرش: 

 

های هرز در کشت مخلوط ردیفی توده و تنوع زیستی علف. ارزیابی تراکم، زیست1041محالتی، م.،  هاتفی فرجیان، م.ح.، کوچکی ع.، و نصیری

  .339-393(: 3)10شناسی کشاورزی بوم .(.Lobularia maritima (L.) Desv)و گل عسلی  (Lactuca sativa L. var. capitata)کاهو پیچ 

 

 چکیده

های هرز، آزمایشی در قالب طرح توده و تنوع زیستی علففی کاهو پیچ و گل عسلی بر تراکم، زیستمنظور بررسی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیبه
اجرا شد. تیمارهاای   1393 -1390های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی بلوک

ردیاف   3(، 2:2ردیف گل عسالی )  2ردیف کاهو پیچ +  2(، 1:1ردیف گل عسلی ) 1دیف کاهو پیچ + ر 1آزمایش شامل الگوهای کشت مخلوط ردیفی 
( و کشت خالص دو گونه بود. نتایج نشان داد که اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر تمامی 3:3ردیف گل عسلی ) 3کاهو پیچ + 

بوته در  43/122و  0/282ترتیب با به 2:2های هرز در الگوی کاشت دار بود. بیشترین تراکم علفری معنیبرداصفات مورد مطالعه در هر دو مرحله نمونه
 1:1ترتیب در الگوی کاشات  های هرز بهتوده علفبرداری، بیشترین زیستبرداری مشاهده شد. در مرحله اول و دوم نمونهمترمربع در هر دو مرحله نمونه

ترتیاب باا   باه  1:1و  2:2وینر، در الگوی کاشات   -گرم در مترمربع مشاهده شد. همچنین، بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون 48/22و  33/88با  2:2و 
در  02/4و  22/4ترتیب با به 2:2برداری مشاهده شد. بیشترین مقدار شاخص تنوع سیمپسون، در الگوی کاشت در مرحله اول و دوم نمونه 33/4و  83/4

ای مارگالف، در الگوی کشت خالص کاهو پایچ و الگاوی کشات    برداری مشاهده شد و در نهایت، بیشترین مقدار شاخص غنای گونهههر دو مرحله نمون
ردیاف کااهو    1طور کلی، الگوهای کشت مخلوط ردیفای  برداری مشاهده شد. بهدر مرحله اول و دوم نمونه 23/1و  08/1ترتیب با به 1:1مخلوط ردیفی 

های تناوع، یکناواختی و غناای    (، بیشترین میزان را از نظر اکثر شاخص2:2ردیف گل عسلی ) 2ردیف کاهو پیچ +  2( و 1:1ل عسلی )ردیف گ 1پیچ + 
 ای مورد بررسی در این تحقیق دارا بودند. گونه

 
 ای، یکنواختیالگوی کاشت، شاخص تنوع، غنای گونههای کلیدی: واژه
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 مقدمه

هاای  باودن زماین  یات کشاور و محادود   با افزایش روزافزون جمع

مناسب کاشت، استفاده از نظاام کشات مخلاوط بارای تولیاد بیشاتر،       

ای یافته است. اخیراً با آشکارشادن معالاالت کشااورزی    اهمیت ویژه

ها، خاک و همچنین کاهش توان تولیاد  کشتی از جمله آلودگی آبتک

جانبی محیطی و خسارت شدید های زراعی، ایجاد خطرات زیستزمین

های های زراعی و طبیعی و افزایش هزینهنظامبر زنجیره حیاتی در بوم

های وری نظامتولید، توجه محققین بیش از پیش به حفظ ثبات و بهره

 (.Bedoussac & Justes, 2010است )تولید کشاورزی معطوف شده 

کاارگیری  تناوع از طریاق باه   یکی از راهکارهای افزایش ثبات، ایجاد 

دلیال  های چندکشتی است. در این رابطاه، از کشات مخلاوط باه    نظام

عنوان ابزاری ساودمند  های هرز، بهقابلیت کاهش معالل آفات و علف

-های هماراه و ارتقاای بهاره   جهت افزایش عملکرد یک یا تمام گونه

ای ها نظاام محیطی موجود، در مقایساه باا باوم   برداری از منابع زیست

 (. Park et al., 2002است )کشتی یاد شده زراعی تک

( از خااانواده Lactuca sativa L. var. capitataکاااهو پاایچ )

Asteraceaeمقااوم  افشاان و نیماه  ساله، علفی، خودگرده، گیاهی یک

خوبی یکادیگر را  های ترد این نوع کاهو بهنسبت به سرما است. برگ

وشانند، به همین دلیل قابلیت حمال و نقال و نگهاداری باا یی     پمی

عسلی با ناام   (. گلJavanmardi, 2010دارد )نسبت به سایر کاهوها 

اهی اسات دارای  ( گیا .Lobularia maritima (L.) Desvعلمای ) 

که بومی جناوب   Brassicaceaeساله و چندساله از خانواده ارقام یک

طاور کلای، متعلاق باه منااطق      اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقاا و باه  

 Ghasemi Ghahsarehباشاد ) میای با آب و هوای معتدل مدیترانه

& Kafi, 2012ی معطر و بسیار زیبایی باوده  اه(. این گیاه دارای گل

پوشااند و از  صورت فرشی از گل، زمین را مای دهی بهو در مرحله گل

شود. گل عسالی یکای از   این جهت، گیاه زینتی محبوبی محسوب می

منظاور مهاار   باشد کاه اغلاب در مادیریت زیساتگاه باه     میهایی گونه

 Fiedler etشناختی حفاظتی مورد مطالعه قارار گرفتاه اسات )   زیست

al., 2008عنوان مدت بیش از ده سال، گل عسلی به(. در آزمایشی به

گیاه جاذب حشرات مفید در مزارع کااهوی ارگانیاک کالیفرنیاا بارای     

های سیرفید( کشت شده است که از جلب حشرات پروازی بالغ )مگس

در  (.Bugg et al., 2008اناد ) دانه گرده و شهد این گیاه تغذیه کارده 

ای مشاهده شد کاه کشات مخلاوط کااهو باا گال عسالی در        مطالعه

تارین دشامنان طبیعای    کالیفرنیا تعداد  رو حشرات پروازی )که مهام 

 ,Smith & Chaney)  دهاد ها در کاهو هستند( را افازایش مای  شته

2007; Smith et al., 2008). 
-ترین عوامل محدودکننده تولیاد در کشات  های هرز از مهمعلف

های هرز با گیاهان برای دساتیابی  های زراعی هستند. رقابت علفبوم

های هارز  به منابع تولید )نور، آب و مواد غذایی( منجر به کاهش علف

 (.Legere et al., 2005شاود ) مای هاای فشارده کشااورزی    در نظام

عنوان های هرز بهشناختی، علفهای کشاورزی بومکه در نظامدرحالی

شوند که از کارکردهای بخشی از تولیدکنندگان اولیه مزارع شناخته می

شناختی مهمی همچون چارخش ماواد غاذایی، حفاظات خااک و      بوم

یااره غااذایی برخااوردار هسااتند   حمایاات از سااطوح بااا تر در زنج  

(Hyvonen & Huusela-Veistola, 2008وجود .)  تنوعی از علاف-

هاا و  تواند از طریق تشدید رقابات باین گوناه   های هرز در مزرعه می

جلوگیری از توزیع غالبیت بین چندین گونه، خود عااملی بارای مهاار    

های بیرونی را کاهش تقاضا برای نهاده های هرز باشد و بنابراین،علف

 (. Mohler & Liebman, 1987دهد )

محققین بسیاری به نقش مثبت کشت مخلوط در کاهش خسارات 

کشت  (. تواناییMidya et al., 2005اند )کردههای هرز اشاره علف

های هرز وابسته به عواملی نظیر ترکیب لفمخلوط برای رقابت با ع

گیاهان زراعی، ارقام انتخابی، تراکم کشت، سهم هر یک از گیاهان 

ها از یکدیگر و زراعی در کشت مخلوط، ترتیب و فاصله قرارگرفتن آن

 ,Moody & Shettرطوبتی خاک است )حاصلخیزی و وضعیت 

 ( باCorre-Hellou et al., 2011مکاران )هیلیو و ه-(. کور1989

توده و جمعیت علف هرز در کشت مخلوط نخود و جو بررسی زیست

های هرز در تیمار کشت خالص توده علفگزارش کردند که زیست

ها نخود سه برابر بیشتر از مخلوط دو گونه و کشت خالص جو بود. آن

های سزایی در سرکوب علفمخلوط اثر به اظهار داشتند که کشت

با کاربرد مقادیر کمتر جو در مخلوط، دارد. رونالد و چارلز هرز، حتی 

(Ronald & Charles, 2012 عنوان کردند که در کشت مخلوط )

اندازی کدو بر دلیل سایههای کدو، بهذرت و کدو، با اضافه شدن بوته

های هرز کاهش یافت. بومان و توده علفهرز زیستهای علف

 (Baumann et al., 2001; Baumann, et al., 2000)  همکاران

نظیر  اظهار داشتند که کشت مخلوط گیاهانی با قدرت رقابتی ضعیف

 Apium graveolensس )( با کرف.Allium porrum Lفرنگی )تره

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2338457
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L.های هرز مفید است. ( برای ممانعت رشد و تولید بذر علف

های توده و پتانسیل تولید بذر علفنامبردگان مشاهده کردند که زیست

فرنگی کاهش یافت کشتی ترههرز در کشت مخلوط در مقایسه با تک

پوشش و در نتیجه، که دلیل این امر را افزایش جذب نور توسط تاج

 ( گزارشRao, 2002رائو )افزایش توان رقابتی مخلوط ذکر کردند. 

( و نعناع .Pelargonium spکرد که کشت مخلوط شمعدانی )

(Mentha arvensis L.منجر به کاهش رشد و زیست )توده علف-

فرنگی های هرز شد. نتایج تحقیقی بر روی کشت مخلوط گوجه

(Solanum lycopersicum( و گل جعفری )Tagetes erecta ،)

های هرز در برداری اول، بیشترین تراکم علفنشان داد که در نمونه

بوته در  38/92فرنگی )به تعداد کشتی گوجهواحد سطح در تک

 1:3فرنگی و گل جعفری با نسبت مترمربع( و کشت مخلوط گوجه

در مترمربع بود.  بوته 33/22دارای کمترین تراکم علف هرز به تعداد 

-برداری اول کمتر از نمونههای هرز نیز در نمونهوزن خشک کل علف

برداری، بیشترین وزن خشک برداری دوم بود و در هر دو مرحله نمونه

مشاهده شد.  1:3های هرز در الگوی مخلوط با نسبت کل علف

های تنوع شانون، مارگالف و همچنین کمترین مقادیر شاخص

فرنگی و گل در الگوی کشت مخلوط گوجههای هرز سیمپسون علف

(. اسدی Koocheki et al., 2013مشاهده شد ) 1:1جعفری با نسبت 

های هرز در ( در مطالعه تنوع علفAsadi et al., 2014و همکاران )

 Spinacia oleraceaاسفناج )( و .Allium sativum Lمخلوط سیر )

L.برداری، بیشترین شاخصنمونه ( نشان دادند که در کلیه مراحل-

کشتی اسفناج، وینر و سیمپسون در الگوی تک -های تنوع شانون

طور دست آمد. بهتن در هکتار کود دامی به 14تحت تیمار کودی 

کلی، در زمان بسته شدن پوشش کانوپی در بین الگوهای کشت 

اسفناج و سیر در شرایط اعمال  0:0ط مورد بررسی، الگوی کشت مخلو

-ترین وزن خشک و تراکم علفتن در هکتار کود دامی دارای کم 14

های تنوع ترین میزان شاخصهای هرز در واحد سطح بود، امّا کم

در شرایط  3:3وینر، مارگالوف و سیمپسون در الگوی کشت  -شانون

امی حاصل شد. بدین منظور، این تن در هکتار کود د 24اعمال 

مطالعه با هدف بررسی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و 

های هرز در شرایط آب و توده و تنوع علفگل عسلی بر تراکم، زیست

 هوایی مشهد طراحی و اجرا شد.

 

 

 هامواد و روش

منظور مقایسه الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پایچ و گال   به

هاای هارز، آزمایشای در    توده و تنوع علفظر تراکم، زیستعسلی از ن

های کامل تصاادفی باا   در قالب طرح بلوک 1393-1390سال زراعی 

سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشااورزی دانشاگاه فردوسای    

 32کیلومتری شرق مشاهد، باا عارغ جغرافیاایی      14مشهد واقع در 

دقیقاه   32درجاه و   89ی دقیقه شمالی و طاول جغرافیاای   12درجه و 

متر از سطح دریا اجرا شد. خاک محل آزمایش  2/999شرقی و ارتفاع 

لومی بود. تیمارهای آزمایش شامل الگوهای کشات  دارای بافت سیلتی

 2(، 1:1ردیاف گال عسالی )    1ردیف کااهو پایچ +    1مخلوط ردیفی 

 3ردیف کااهو پایچ +    3(، 2:2ردیف گل عسلی ) 2ردیف کاهو پیچ + 

(، کشت خالص کاهو پیچ و کشت خاالص گال   3:3ف گل عسلی )ردی

متر ایجاد و در داخل هر  3در  8/3هایی به ابعاد عسلی بود. ابتدا کرت

هاا از  ردیف برای کاشات در نظار گرفتاه شاد. فاصاله کارت       2کرت 

ها از یکدیگر نیاز یاک متار باود. کاشات      یکدیگر یک و فاصله بلوک

و نشای کااهو پایچ    1390ین ماه فرورد 24نشای گل عسلی در تاریخ 

صورت نشاهای چهار برگای کاه   به 1390در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 

از قبل آماده شده بودند، در زمین اصلی که قبالً آبیاری شده بود، انجام 

متر و فاصاله روی  سانتی 84ها شد. برای هر دو گیاه فاصله بین ردیف

اولین آبیاری بالفاصله پاس  متر در نظر گرفته شد. سانتی 28ها ردیف

روش باار باه  فاصله هار پانج روز یاک   های بعدی بهاز کاشت و آبیاری

سازی زماین و در  نشتی تا آخر فصل رشد انجام گرفت. در زمان آماده

کاش  کش، آفتگونه کود شیمیایی، زیستی، علفطول فصل رشد هیچ

صاورت  های هرز باه کشی استفاده نگردید. عملیات وجین علفو قارچ

دستی دو بار در طول فصل رشد انجام گرفت.  زم به ذکر اسات کاه   

گیری تراکم و تنوع جهت اندازهگیری بهقبل از هر مرحله وجین، نمونه

هاای هارز باا    برداری از جمعیت علاف های هرز انجام شد. نمونهعلف

-مترمربع در دو مرحله قبل و بعد از بسته 2/4× 2/4کوادراتی به ابعاد 

مااه و هفتاه چهاارم    ترتیب در هفته ساوم اردیبهشات  کانوپی بهشدن 

های هرز هر کوادرات باه تفکیاک   خرداد ماه انجام گرفت. سپس علف

گاراد در  درجه سانتی 38ها در دمای گونه شمارش شدند. سپس نمونه

گیری ها اندازهساعت قرار داده شدند و وزن خشک آن 08مدت آون به

صورت تراکم گونه نسابت باه   ی علف هرز بههاشد. تراکم نسبی گونه

هاای هارز از   ها محاسبه گردید. برای تعیین تنوع علفتراکم کل گونه

(، شاخص تنوع سیمپسون )معادله 1وینر )معادله -شاخص تنوع شانون
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(، شااخص یکناواختی   3وینار )معادلاه    -(، شاخص یکنواختی شانون2

( باا  8گالف )معادلاه  ای مار( و شاخص غنای گونه0سیمپسون )معادله 

Ecological Methodology (Krebs, 1999 )افازار  استفاده از نارم 

 (.Gliessman, 1997; Ejtehadi et al., 2009شد )استفاده 

 

  ='lnΣ(-H×(              (        1معادله )

 D= 1-1-         (           2معادله )

  =E                               (    3معادله )

                             (0معادله )

  =M                   (              8معادله )

 

: تعداد گونه niوینر،  -: شاخص تنوع شانونH'ها، لهدر این معاد
: E: شاخص تنوع سیمپسون، D-1: تعداد کل افراد، Nام،  iافراد 

: M: شاخص یکنواختی سیمپسون، وینر،  -شاخص یکنواختی شانون

 باشد.های موجود می: تعداد گونهSای مارگالف و شاخص غنای گونه
و جهت  Minitab-17 افزارها از نرمنس دادهمنظور تجزیه واریابه

ها از آزمون توکی در سطح احتماال پانج درصاد    مقایسه میانگین داده

 شد. استفاده Excelافزار ها نیز از نرماستفاده شد. برای رسم شکل

 

 نتایج و بحث

 های هرزشناسایی علف
برداری مشااهده  مجموعاً نه گونه علف هرز در هر دو مرحله نمونه

هاای هارز   ساله و دو گونه چندساله بودند. گونهشد که هفت گونه یک

با نه  مشاهده شده متعلق به نه تیره مختلف بودند. بیشترین تعداد گونه

برداری مشاهده شد. با گذشت زمان، حالاور  گونه در مرحله دوم نمونه

هاای  های هرز چندساله در مزرعه افزایش یافت. در میاان گوناه  گونه

(، .Xanthium strumarium Lشده، شش گونه هرز تاوق ) مشاهده 

 Datura(، تااااتوره ).Chenopodium album Lتاااره )سااالمه

stramonium L.علف هفت ،) ( بنادPolygonium aviculare L. ،)

 Malva( و پنیارک ) .Convolvulus arvensis Lپیچک صحرایی )

sylvestris L.گوناه  بارگ ( دارای مسیر فتوسنتزی سه کربنه و پهن ،

( دارای .Amaranthus retroflexus Lخارو  ایساتاده )  هارز تااج  

 Sorghumبرگ، گونه هرز قیااق ) مسیر فتوسنتزی چهارکربنه و پهن

halepense (L.) Pers.   دارای مساایر فتوساانتزی چهارکربنااه و )

( دارای .Portulaca oleracea Lبارگ و گوناه هارز خرفاه )    باریک

خرو  گ بودند. چهار گونه توق، تاجبرو پهن CAMمسیر فتوسنتزی 

برداری حالور داشاتند،  تره و قیاق در هر دو مرحله نمونهایستاده، سلمه

-صورت موقت و تنها در مرحلاه دوم نموناه  ها بهکه سایر گونهدرحالی

 (. 1برداری مشاهده شدند )جدول 

فرنگی و گل جعفاری  نتایج پژوهشی بر روی کشت مخلوط گوجه

گونه  12های آزمایشی مورد بررسی در مجموع، در کرتنشان داد که، 

ساله بودند. در بین برگ و یکهرز مشاهده شد که بیشترشان پهنعلف

کربنه و مورد بررسی، شش گونه با مسیر فتوسنتزی سههای هرز علف

 Koochekiچهار گونه با مسیر فتوسنتزی چهارکربنه شناسایی شاد ) 

et al., 2013.) 

 

اثر کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ با گل عسللی بلر الراک     

 های هرزنسبی علف

هاای  های علف هارز مشااهده شاده در نسابت    تراکم نسبی گونه

برداری کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی در دو مرحله نمونه

 نشان داده شده است. 2در جدول 

-های هرز در مرحلاه اول نموناه  بیشترین دامنه تراکم نسبی علف

بارداری  درصد( و در مرحله دوم نمونه 02-22/28برداری، برای قیاق )

تارین  دست آمد. کمدرصد( به 33/2-33/18خرو  ایستاده )برای تاج

 22/2-33/13تاره ) دامنه تراکم نسبی نیز در مرحله اول بارای سالمه  

سابی در مرحلاه   ترین دامنه تراکم ندرصد( مشاهده شد و همچنین کم

(. در 2دساات آمااد )جاادول درصااد( بااه 33/1-22/2دوم بارای تااوق ) 

مقایسه بین تیمارهای کشت خالص کاهو پیچ و گل عسالی مشااهده   

برداری های هرز در این تیمارها در مرحله اول نمونهشد که غنای علف

-ها در نمونهکه تعداد گونهمشابه هم و برابر با چهار گونه بود، درحالی

در مرحلاه اول، قیااق باا     ترتیب به هفت و چهار رسید.داری دوم بهبر

تارین گوناه و در   درصاد کام   22/2درصد بیشترین و توق باا   22/28

تارین  درصد کم 2/4درصد بیشترین و خرفه با  88مرحله دوم، قیاق با 

 Koochekiگونه مشاهده شده در مزرعه بودند. کوچکی و همکاران )

et al., 2012   ( در بررسی کشت مخلاوط ردیفای لوبیاا )Phaseolus 

vulgaris L.و گاوزبان اروپایی ) (Borago officinalis L. مشاهده )

برداری سلمه تره بیشاترین  کردند که در مراحل اول، دوم و سوم نمونه

 ها نشان داد.فراوانی نسبی را در مقایسه با سایر گونه



 083     …های هرز توده و تنوع زیستی علفارزیابی تراکم، زیست ،هاتفی و همکاران

 

های هرز مشاهده شده در الگوهای کشت مخلوط ردیفی و کشت خالص کاهو پیچ و گل عسلی در های کارکردی علفعلمی و گروه نام -1جدول 

 برداریمراحل مختلف نمونه

Table 1- Scientific name and Functional groups of weeds observed in row intercropping patterns and monoculture of lettuce 

and alyssum in different sampling dates 

 برداریمرحله اول نمونه 
The first sampling date 

چرخه 

 رویشی
Life cycle 

 مسیر فتوسنتزی
Photosynthetic 

direction 

شکل 

 رویشی
Life form 

 خانواده
Family 

 نام علمی گونه
The scientific name of the 

species 

 نام فارسی گونه
Persian name of the 

species 

 سالهیک
Annual 

3C 
 برگپهن

Broad 

leaves 
Asteraceae Xanthium strumarium L. 

 توق
Common cocklebur 

 سالهیک
Annual 

4C 
 برگپهن

Broad 

leaves 
Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 

 خرو  ایستادهتاج
Red-root amaranth 

 سالهیک
Annual 

3C 
 برگپهن

Broad 

leaves 

Chenopodiaceae Chenopodium album L. 
 ترهسلمه

Lamb's quarters 

 سالهچند
Perennial 

4C 
 برگباریک

Grasses 
Poaceae Sorghum halepense (L.) Pers. 

 قیاق
Johnson grass 

 برداریمرحله دوم نمونه 

The second sampling date 

 سالهیک
Annual 

3C 
 برگپهن

Broad 

leaves 
Asteraceae Xanthium strumarium L. 

 توق
Common cocklebur 

 سالهیک
Annual 

4C 
 برگپهن

Broad 

leaves 
Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 

 خرو  ایستادهتاج
Red-root amaranth 

 سالهیک
Annual 

3C 
 برگپهن

Broad 

leaves 

Chenopodiaceae Chenopodium album L. 
 ترهسلمه

Lamb's quarters 

 چندساله
Perennial 

4C 
 برگباریک

Grasses 
Poaceae Sorghum halepense (L.) Pers. 

 یاقق
Johnson grass 

 چندساله
Perennial 

3C 
 برگپهن

Broad 

leaves 
Convulvulaceae Convolvulus arvensis L. 

 پیچک صحرایی
Field bindweed 

 سالهیک
Annual 

CAM 
 برگپهن

Broad 

leaves 

Portulacaceae Portulaca oleracea L. 
 خرفه

Common purslane 

 سالهیک
Annual 

3C 
 برگپهن

Broad 

leaves 
Solanaceae Datura stramonium L. 

 تاتوره
Jimson weed 

 سالهیک
Annual 

3C 
 برگپهن

Broad 

leaves 
Polygonaceae Polygonum aviculare L. 

 بندعلف هفت
Common knotgrass 

 چندساله
Perennial 

3C 
 برگپهن

Broad 

leaves 
Malvaceae Malva sylvestris L. 

 پنیرک
Common mallow 

 

 

 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-38658
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-38658
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2633061
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2633061
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-443460
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-443460
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-38658
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-38658
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2633061
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2633061
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-443460
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-443460
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-8500005
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-8500005
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2566490
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2566490
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2504118
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2504118
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 برداریهرز در الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی در مراحل مختلف نمونه های علفتراکم نسبی )درصد( گونه -2جدول 
Table 2- Weeds relative density (%) in row intercropping patterns of Lettuce and Alyssum in different sampling dates 

 الگوهای کشت مخلوط ردیفی
Row intercropping patterns 

0 100 3 2 1 
 کاهو پیچ
Lettuce 

100 0 3 2 1 
 گل عسلی
Alyssum 

 برداریمرحله اول نمونه

The first sampling date 
 نام علمی گونه

The scientific name of the species 

6.66 11.33 2.66 18.66 5.66 Xanthium strumarium L. 
16.66 33.66 19.66 29.66 19.33 Amaranthus retroflexus L. 
6.66 11.66 7.66 8.33 13.33 Chenopodium album L. 

68.66 42.66 68.66 42 59.66 Sorghum halepense (L.) Pers. 
 برداریمرحله دوم نمونه

The second sampling date 
1.33 2.66 - 1.33 1.66 Xanthium strumarium L. 

11.33 2.33 8.33 15.33 8.33 Amaranthus retroflexus L. 
- 2.33 1.33 0.66 4.66 Chenopodium album L. 

85 80.66 82.33 75.66 73.33 Sorghum halepense (L.) Pers. 
1 1 2.33 5.53 3.66 Convolvulus arvensis L. 
- 0.66 3.33 0.2 1.66 Portulaca oleracea L. 
- 8 0.66 - 3.66 Datura stramonium L. 
- - - - 1.66 Polygonum aviculare L. 
- - - - 1.66 Malva sylvestris L. 

 

-ترین گونه در مقایسه با سایر گونهدر مرحله چهارم، خرفه فراوان

های علف هرز بود. نتایج پژوهشی بر روی کشات مخلاوط اسافناج و    

سای اعام از اناواع    سیر نشان داد کاه در اغلاب تیمارهاای ماورد برر    

تاره  کشت مورد مطالعه و سطوح مختلاف کاود دامای، شااه    الگوهای 

(Fumaria officinalis L.به )   .عنوان علف هرز غالب مشااهده شاد

در های هرز نیز نسبی علف، بیشترین تراکم و وزن خشک طور کلیبه

(. Asadi et al., 2014شرایط عدم اعماال کاود دامای حاصال شاد )     

های هارز در  آزمایشی نشان داد که بیشترین دامنه فراوانی نسبی علف

، داناارک  ترهترتیب برای سلمهبرداری بهمراحل اول، دوم و سوم نمونه

در مرحلاه اول   تارین دامناه فراوانای نسابی    و تلخه مشاهده شد. کام 

ترین دامناه فراوانای نسابی در    مربوط به دلفینیوم و شاهتره بود. پایین

 Echinochloaهای سوروف )ترتیب برای گونهمراحل دوم و سوم به

crus-galli L.( و ازمااک )Lepidium draba L.دساات آمااد ( بااه

(Khorramdel et al., 2014.) 

 

ی بلر الراک    اثر کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ با گل عسلل 

 های هرزعلف

نتایج تجزیه واریانس اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ 

نشاان   3های هرز در جادول  توده علفو گل عسلی بر تراکم و زیست

 داده شده است. 

اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر تراکم 

( بود ≥48/4pر )دابرداری معنیهای هرز در مراحل مختلف نمونهعلف

هاای  برداری، بیشترین تاراکم علاف  (. در هر دو مرحله نمونه3)جدول 

ترتیب ( به2:2ردیف گل عسلی ) 2ردیف کاهو پیچ +  2هرز در الگوی 

تارین  بوته در مترمربع مشاهده شد. همچنین، کم 43/122و  0/282با 

در  ترتیاب بارداری باه  های هرز در مرحله اول و دوم نمونهتراکم علف

بوته در مترمرباع و الگاوی کشات     11/111کشت خالص کاهو پیچ با 

( باا  1:1ردیاف گال عسالی )    1ردیف کااهو پایچ +    1مخلوط ردیفی 

 (.1بوته در مترمربع مشاهده شد )شکل  22/01

های هرز بودن تراکم علفبرداری، دلیل پاییندر مرحله اول نمونه

- تر و پوشش کاملدر کشت خالص کاهو پیچ، تراکم و سطح برگ با

تر این گیاه بر روی سطح زمین نسبت به کشت مخلوط با گل عسالی  

بوده و همین امر نفوذ نور به درون کاانوپی را کااهش داده و از رشاد    

های هرز جلوگیری کرده است در نتیجه، کاهو پیچ بارای جاذب   علف

های هرز برتاری رقاابتی داشاته اسات.     به علفحداکثری منابع نسبت

ردیف  2ردیف کاهو پیچ +  2ن در الگوی کشت مخلوط ردیفی همچنی

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-38658
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-38658
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2633061
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2633061
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-443460
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-443460
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-38658
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-38658
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2633061
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2633061
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-443460
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-443460
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-8500005
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-8500005
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2566490
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2566490
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2504118
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2504118
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2815499
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(، با توجه به این که تعداد ردیف گال عسالی در ایان    2:2گل عسلی )

دلیل این کاه گال   الگوی کاشت بیشتر از کاهو پیچ بود و همچنین به

هاای  عسلی پوشش کاملی بر روی سطح زمین ایجاد نکرده بود، علف

های هرز در این نسبت کاشات  علف هرز رشد بیشتری داشته و تراکم

بارداری، علات اصالی    افزایش پیدا کرده اسات. در مرحلاه دوم نموناه   

ردیاف   1های هرز در الگوی کشت مخلوط ردیفی کاهش تراکم علف

( این اسات کاه در ایان نسابت     1:1ردیف گل عسلی ) 1کاهو پیچ + 

 کاشت، در کنار هر ردیف گل عسلی، یک ردیف کاهو پیچ قرار گرفتاه 

تر فاصله باین ردیاف توساط کااهو پایچ      که خود باعث پوشش کامل

ردیاف   2ردیف کاهو پایچ +   2نسبت به الگوی کشت مخلوط ردیفی 

های هارز کااهش پیادا    ( شده و در نتیجه، تراکم علف2:2گل عسلی )

ردیف کاهو پیچ +  2که در الگوی کشت مخلوط ردیفی کرد. درصورتی

دیف کاهو پیچ نسبت به گل عسالی  (، تعداد ر2:2ردیف گل عسلی ) 2

دلیل عدم پوشش کامل سطح زمین توسط گل عسالی،  کمتر بوده و به

طاور کلای،   های هرز در این الگوی کاشت با تر باود. باه  تراکم علف

معنای تساخیر مناابع    های هرز در کشت مخلوط، بهتراکم بیشتر علف

یاهان زراعای  ها و در نتیجه، بروز محدودیت برای گاین گونهوسیله به

(. رضاازاده  Koocheki & Khajeh Hosseini, 2008خواهاد باود )  

(Rezazadeh, 2016در مطالعه کشت مخلوط ارقام گوجه )  فرنگای و

شانبلیله +   %84بارداری اول، تیماار   داد کاه در نموناه   شنبلیله نشاان 

فرنگی کاارون فاالت   شنبلیله + گوجه %84فالت و  111فرنگی گوجه

تارین و بیشاترین   گونه در مترمرباع کام   34/22و  80/10ترتیب با به

-شانبلیله + گوجاه   %184برداری دوم، هرز و در نمونهتعداد گونه علف

-فرنگی کارون فالت باه شنبلیله + گوجه %144فالت و  111فرنگی 

ترین و بیشترین تعاداد  مترمربع کم گونه در 20/83و  01/12ترتیب با 

خود اختصاص دادند. بر اسا  نتایج تحقیق انجاام  هرز را بهگونه علف

هاای  شده بر روی کشت مخلوط ماش و کنجد، بیشترین تراکم علاف 

 %84ترتیب در الگاوی کشات مخلاوط    برگ بهبرگ و پهنهرز باریک

گوی کشات  متر و السانتی 38کنجد و فاصله بین ردیف  %84ماش + 

متار و  سانتی 84کنجد و فاصله بین ردیف  %28ماش +  %38مخلوط 

ترتیاب در  بارگ باه  بارگ و پهان  های هرز باریکترین تراکم علفکم

متر و کشت خاالص  سانتی 84کشت خالص ماش و فاصله بین ردیف 

دسات آماد   متار باه  ساانتی  38و  84ماش در هر دو فاصله بین ردیف 

(Rastgoo et al., 2013 همچنااین مجنااون .)  حسااینی و کااالر

(Majnoon Hosseini & Colar, 1988    در بررسای اثار سیساتم )

ماش مشاهده نمودند کاه   -(.Ceci neri Lکشت مخلوط لپه هندی )

شادن  ماش در بین خطوط لپاه هنادی باعاث خفاه     کاشت یک ردیف

ها همچنین با کاشات دو ردیاف مااش باین     گردید. آن های هرزعلف

-های هرز باه خطوط لپه هندی به این نتیجه رسیدند که کنترل علف

 گیرد.نحو مؤثرتری انجام می

 

 

های هرز در توده علفتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر تراکم و زیست -3جدول 

 برداریراحل مختلف نمونهم

Table 3- Variance analysis (mean of squares) of effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds density 

and dry weight in different sampling dates 
 برداریمرحله دوم نمونه

The second sampling date 
 برداریمرحله اول نمونه

The first sampling date درجه آزادی 

d.f 

 منابع تغییرات

S.O.V. های هرزوزن خشک علف 

Weeds dry weight 

 های هرزتراکم علف

Weeds density 
 های هرزوزن خشک علف

Weeds dry weight 
 های هرزتراکم علف

Weeds density 
ns543.6 ns1174.2 ns608.8 ns10887 2 

 تکرار

Replication 

**901.7 *2957.8 *732.1 *13548 4 
 تیمار

Treatment 

154.4 600.2 181.5 2213 8 
 خطا

Error 

39.54 29.95 30.07 20.99 
 ضریب تغییرات

CV (%) 
ns ،**  پنج درصد دار در سطح احتمالمعنیدار در سطح احتمال یک درصد و دار، معنیترتیب غیرمعنی: به*و 

gnificant, significant at 1% probability level and significant at 5% probability level, respectively.si-, ** and *: nonns 
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 برداریهای هرز در مراحل مختلف نمونهاثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر تراکم علف -1شکل 

Fig. 1- Effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds density in different sampling dates 

 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی توکیهای دارای حروف مشترک بر اسا  آزمون میانگین
Means with the same letter(s) have no significant difference at 5% probability level, according to Tukey Test. 

 

-اثر کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ با گل عسلی بر زیسلت 

 های هرزاوده علف

اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفای کااهو پایچ و گال عسالی بار       

دار بارداری معنای  های هرز در مراحل مختلاف نموناه  توده علفزیست

(48/4p≤ در مرحله اول نمونه3( بود )جدول .)برداری، بیشترین و کم-

 1های هرز در الگاوی کشات مخلاوط ردیفای     توده علفرین زیستت

( و کشت خالص کاهو پیچ 1:1ردیف گل عسلی ) 1ردیف کاهو پیچ + 

گرم در مترمربع مشاهده شاد. همچناین،    38/19و  33/88ترتیب با به

هاای  توده علفترین زیستبرداری، بیشترین و کمدر مرحله دوم نمونه

ردیف گل  2ردیف کاهو پیچ +  2ردیفی  هرز، در الگوی کشت مخلوط

 1ردیاف کااهو پایچ +     1( و الگوی کشت مخلوط ردیفی 2:2عسلی )

گارم در مترمرباع    28/24و  48/22ترتیب با ( به1:1ردیف گل عسلی )

 (.2مشاهده شد )شکل 

 

 
 برداریراحل مختلف نمونههای هرز در متوده علفاثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر زیست -2شکل 

Fig. 2- Effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds dry weight in different sampling dates 
 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی توکیهای دارای حروف مشترک بر اسا  آزمون میانگین

Means with the same letter(s) have no significant difference at 5% probability level, according to Tukey Test. 
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دلیال  برداری، در کشت خالص کاهو پایچ، باه  در مرحله اول نمونه

تراکم بوته با تر، سطح برگ بیشتر، پوشش بیشتر کانوپی این گیاه بر 

-تاوده علاف  و زیست ها و پرکردن فاصله بین ردیف، تراکمروی پشته

تر بود. همچناین  های هرز در مقایسه با الگوهای کشت مخلوط پایین

ردیاف گال    1ردیف کااهو پایچ +    1در الگوی کشت مخلوط ردیفی 

ها توسط گال عسالی اشاغال    کرت %84دلیل این که (، به1:1عسلی )

بودن سطح برگ و فالای دلیل پایینشده بود و نیز در ابتدای فصل به

های هارز باا تر   توده علفکنند، زیستهر دو گیاه اشغال میکمی که 

 1برداری، در الگوی کشات مخلاوط ردیفای    بود. در مرحله دوم نمونه

(، باا وجاود ایان کاه ایان      1:1ردیف گل عسلی ) 1ردیف کاهو پیچ + 

تاوده باا تری نسابت باه بقیاه      الگوی کاشت در مرحله اول از زیست

برداری دوم ولی با گذر زمان و در نمونهالگوهای کاشت برخوردار بود، 

که کانوپی هر دو گیاه بسته شده بود و نفوذ نور نیز باه   با توجه به این

درون کانوپی کمتر شده بود و همچنین این الگوی کاشات در مرحلاه   

تری توده کمتری نیز برخوردار بود، زیستهرز پاییندوم از تراکم علف

کشت داشت. الگوی کشت مخلوط ردیفی در مقایسه با سایر الگوهای 

دلیال وجاود تعاداد    ( باه 2:2ردیف کاهو پیچ ) 2ردیف گل عسلی +  2

ردیف بیشتر گل عسلی که در مقایسه با کااهو پایچ از ساطح بارگ و     

تری نیز برخوردار است، نتوانست فالاهای خالی باین  سطح کانوپی کم

ر به درون کاانوپی  طور کامل پر کند و در نتیجه، نفوذ نوها را بهردیف

های هارز باا تر   بیشتر و رقابت بر سر منابع محیطی بین گیاه و علف

های هرز شد. بر اسا  توده علفرفت و باعث افزایش تراکم و زیست

( و .Vigna radiata Lنتایج تحقیقی بر روی کشت مخلاوط مااش )  

های هرز توده علف(، بیشترین زیست.Sesamum indicum Lکنجد )

ماش +  %28ترتیب در الگوی کشت مخلوط برگ بهبرگ و پهنباریک

متر و الگوی کشت مخلاوط  سانتی 38کنجد و فاصله بین ردیف  38%

ترین متر و کمسانتی 38کنجد و فاصله بین ردیف  %28ماش +  38%

برگ در کشت خالص مااش و  برگ و پهنباریکهای هرز تراکم علف

 ,.Rastgoo et alدسات آماد )  متار باه  ساانتی  84فاصله بین ردیاف  

بلبلای  (. نتایج پژوهشی نشان داد که کشت خالص لوبیاا چشام  2013

(Vigna unguiculata L.( و کشاات خااالص ریحااان )Ocimum 

basilicum L.های هرز با مصارف کاود   ( در شرایط عدم کنترل علف

ترین و بیشترین رتیب کمتکیلوگرم در هکتار به 144نیتروژن در سطح 

های هرز را نسبت به تیمارهای کشت مخلوط توده علفتعداد و زیست

دلیل رشد آهساته  افزایشی داشتند. در واقع، در کشت خالص ریحان به

هاای  پوشاانی در باین ردیاف   این گیاه در اوایل فصل رشد و عدم هم

و در  های هرز قارار گرفات  بیشتری در اختیار علفهای کاشت، آشیان

 Abadian etهای هرز افزایش یافت )توده علفنتیجه، تراکم و زیست

al., 2014دست آمده، بیشترین وزن خشک علاف (. بر اسا  نتایج به

تارین  گرم در مترمربع( و کام  29/31های هرز در کشت خالص لوبیا )

در نسبت کشات   گرم در مترمربع( 20/14های هرز )وزن خشک علف

 ,.Khorramdel et alلوبیا مشاهده شد ) %84زنیان +  %144مخلوط 

(. گزارش شده است که در کشت مخلوط افزایشی لوبیاا چشام  2014

های هارز  (، تعداد و تراکم علفSorghum bicolorبلبلی با سورگوم )

 Sanjani etهش یافات ) داری کاطور معنینسبت به کشت خالص به

al., 2009( آجینهو و همکاران .)Agegnehu et al., 2006  گازارش )

( در .Vicia faba Lبااقال )  درصد 8/22تا  8/12کردند که با افزایش 

از  های هرزتوده علفزیست ،(.Hordeum vulgare Lمخلوط با جو )

هاای هارز   توده علفترین زیستیک روند کاهشی برخوردار بود و کم

 درصد از تراکم مطلوب باقال بود. 8/22عالوه مربوط به تیمار جو به

 

اثر کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ با گلل عسللی بلر ا لو      

 های هرزعلف

 وی ر و سیمپسون -شاخص ا و  شانون

و گال عسالی بار    اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفای کااهو پایچ    

وینار و شااخص تناوع سیمپساون در مراحال       -شاخص تنوع شاانون 

 (. 0( بود )جدول ≥48/4pدار )برداری معنیمختلف نمونه

تارین مقادار شااخص    برداری، بیشترین و کمدر مرحله اول نمونه

ردیف کاهو پیچ  2وینر، در الگوی کشت مخلوط ردیفی  -تنوع شانون

ردیاف   3الگوی کشت مخلاوط ردیفای   ( و 2:2ردیف گل عسلی ) 2+ 

 38/4و  83/4ترتیاب باا   ( باه 3:3ردیاف گال عسالی )    3کاهو پیچ + 

 (. 3مشاهده شد )شکل 

در الگوهای کشت مخلوط ردیفی با افزایش درصاد حالاور کااهو    

ردیاف گال    1ردیف کاهو پایچ +   1پیچ )الگوی کشت مخلوط ردیفی 

)سه ردیاف کناار    تر کشت شدن این گیاهعسلی( و همچنین با متراکم

ردیف گال   3ردیف کاهو پیچ +  3هم در الگوی کشت مخلوط ردیفی 

وینار در ایان الگوهاای     -(، از میزان شاخص تنوع شاانون 3:3عسلی )

 کاشت کاسته شد.
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و شاخص تنوع  وینر -تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر شاخص تنوع شانون -4جدول 

 برداریهای هرز در مراحل مختلف نمونهسیمپسون علف

Table 4- Variance analysis (mean of squares) of effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds 

Shannon-Weiner diversity index and Simpson’s diversity index in different sampling dates 
 برداریمرحله دوم نمونه

The second sampling date 
 برداریمرحله اول نمونه

The first sampling date  درجه

 آزادی

d.f 

منابع 

 تغییرات

S.O.V. 

 شاخص تنوع سیمپسون

Simpson’s diversity 

index 

 وینر -شاخص تنوع شانون

Shannon-Weiner 

diversity index 

 نشاخص تنوع سیمپسو

Simpson’s diversity 

index 

 وینر -شاخص تنوع شانون

Shannon-Weiner 

diversity index 
ns0.002 ns0.04 ns0.008 ns0.005 2 

 تکرار

Replication 

*0.07 *0.03 **0.02 **0.01 4 
 تیمار

Treatment 

0.02 0.007 0.003 0.002 8 
 خطا

Error 

45.55 35.28 10.76 10.87 
 ضریب تغییرات

CV (%) 
ns ،**  پنج درصد دار در سطح احتمالمعنیدار در سطح احتمال یک درصد و دار، معنیترتیب غیرمعنی: به*و 

ns, ** and *: non-significant, significant at 1% probability level and significant at 5% probability level, respectively. 
 

 
 برداریهای هرز در مراحل مختلف نمونهوینر علف -وط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر شاخص تنوع شانوناثر الگوهای کشت مخل -3شکل 

Fig. 3- Effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds Shannon-Weiner diversity index in different 

sampling dates 

 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی توکیک بر اسا  آزمون های دارای حروف مشترمیانگین
Means with the same letter(s) have no significant difference at 5% probability level, according to Tukey Test. 

 

توان به سطح برگ بیشتر کاهو پایچ و درصاد   دلیل این امر را می

کناد و همچناین تاراکم    روی زمین اشغال مای  فالای بیشتری که بر

ردیف کاهو  1های هرز در الگوهای کشت مخلوط ردیفی تر علفپایین

ردیاف گال    3ردیف کاهو پیچ +  3( و 1:1ردیف گل عسلی ) 1پیچ + 

 ( نسبت داد. 3:3عسلی )

تارین مقادار شااخص    برداری، بیشترین و کمدر مرحله دوم نمونه

ردیف کاهو پیچ  1گوی کشت مخلوط ردیفی وینر، در ال -تنوع شانون

ردیاف   2( و الگوی کشت مخلاوط ردیفای   1:1ردیف گل عسلی ) 1+ 

 12/4و  33/4ترتیاب باا   ( باه 2:2ردیاف گال عسالی )    2کاهو پیچ + 

هاای هارز در   کاه تاراکم علاف   (. با توجه به این3مشاهده شد )شکل 



 033     …های هرز توده و تنوع زیستی علفارزیابی تراکم، زیست ،هاتفی و همکاران

باا تر از  برداری الگوهای کشت مخلوط ردیفی در هر دو مرحله نمونه

وینار نیاز در    -الگوهای کشت خالص بود، مقدار شاخص تنوع شاانون 

الگوهای کشت با تر از کشت خالص باود. کاوچکی و همکااران    این 

(Koocheki et al., 2013با ارزیابی تنوع علف )  های هرز در الگاوی

( و لوبیاا نشاان   .Setaria italica Lارزن دم روباهی ) کشت مخلوط

شادن پوشاش   بارداری قبال و بعاد از بساته    دادند که در هر دو نمونه

داری تحات تایثیر   طاور معنای  وینر باه  -گیاهی، شاخص تنوع شانون

تارین مقادار   بردگاان اظهاار داشاتند کاه کام     تیمارها قرار گرفتند. نام

وینر در الگوی کشت مخلاوط لوبیاا و ارزن مشااهده     -شاخص شانون

وینر در الگوی  -ترین میزان شاخص تنوع شانوندر پژوهشی، کم شد.

تن در هکتار کود دامای   24سیر و اسفناج در شرایط اعمال  3:3کشت 

 Blackshow(. بلکشا و همکاران )Asadi et al., 2014حاصل شد )

et al., 1998های مختلف مدیریت زراعی، تاراکم  ه روش( دریافتند ک

 را تحت تیثیر قرار داد. های هرزو تنوع علف

اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفای کااهو پایچ و گال عسالی بار       

برداری های هرز در مراحل مختلف نمونهشاخص تنوع سیمپسون علف

بارداری،  (. در مرحلاه اول نموناه  0( باود )جادول   ≥ 48/4pدار )معنای 

ترین مقدار شاخص تنوع سیمپسون، در الگاوی کشات   کمبیشترین و 

( و 2:2ردیاف گال عسالی )    2ردیاف کااهو پایچ +     2مخلوط ردیفی 

ردیف گل عسالی   3ردیف کاهو پیچ +  3الگوی کشت مخلوط ردیفی 

 (.0مشاهده شد )شکل  02/4و  22/4ترتیب با ( به3:3)

 

 
 برداریهای هرز در مراحل مختلف نمونهعسلی بر شاخص تنوع سیمپسون علفاثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل  -4شکل 

Fig. 4- Effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds Simpson’s diversity index in different sampling 

dates 
 داری ندارند.ال پنج درصد تفاوت معنیدر سطح احتم توکیهای دارای حروف مشترک بر اسا  آزمون میانگین

Means with the same letter(s) have no significant difference at 5% probability level, according to Tukey Test. 
 

وینر عناوان شاد،    -طور که در رابطه با شاخص تنوع شانونهمان

لاوط  دلیل اصلی افزایش شاخص تنوع سیمپسون در الگوی کشت مخ

( نیاز افازایش   2:2ردیف گال عسالی )   2ردیف کاهو پیچ +  2ردیفی 

تار باودن درصاد حالاور کااهو پایچ       دلیل کمهای هرز بهتراکم علف

عنوان گیاهی که فالاهای خالی موجود بر روی زمین را باه نسابت   به

تبع آن افزایش تناوع در  پوشاند، بوده است که بهگل عسلی بیشتر می

تارین مقادار   شاده اسات. در پژوهشای، کام     این الگوی کاشت منجر

فرنگای و گال   شاخص تنوع سیمپسون در الگوی کشت مخلوط گوجه

 (.Koocheki et al., 2013( مشاهده شد )1:1جعفری با نسبت )

تارین مقادار شااخص    برداری، بیشترین و کمدر مرحله دوم نمونه

ردیف کاهو پایچ +   2کشت مخلوط ردیفی تنوع سیمپسون، در الگوی 

 02/4ترتیب با ( و کشت خالص گل عسلی به2:2ردیف گل عسلی ) 2

(. در الگوهای کشت خالص، علت پایین 0مشاهده شد )شکل  48/4و 

تر بودن شاخص تنوع سیمپسون در کشت خالص گل عسلی نسبت به 

رقابات   دلیال های هرز باه تر علفکشت خالص کاهو پیچ، تراکم پایین

وجود آمده در این الگوی کاشت و به تبع آن افازایش  ای بهگونهدرون
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تر زمین توسط این گیااه باوده   رشد رویشی گل عسلی و پوشش کامل

برداری، بیشترین شاخص تناوع  است. در پژوهشی در مرحله دوم نمونه

لوبیا  %28زنیان +  %144سیمپسون در الگوی کشت مخلوط افزایشی 

-اخص تنوع سیمپسون در الگوی کشت خالص لوبیاا باه  ترین شکمو 

(. در تحقیقی، در کلیه مراحل Khorramdel et al., 2014دست آمد )

کشاتی  برداری، بیشترین شاخص تنوع سیمپسون در الگوی تاک نمونه

تن در هکتار کود دامی مشاهده شد که  14اسفناج، تحت تیمار کودی 

تارین میازان شااخص تناوع     نتایج این پژوهش در تالاد بود و کام با 

تن در هکتار کود  24در شرایط اعمال  3:3سیمپسون در الگوی کشت 

 ,Gliessman(. گلیسامن ) Asadi et al., 2014دامی حاصال شاد )  

هاای  گیااهی در اکوسیساتم   کاه افازایش تناوع    ( اظهار داشت1995

شناختی طبیعی منجر به استفاده مؤثر زراعی، با تقلید از فرآیندهای بوم

هاا مای  از منابع، افزایش تنوع زیستی و در نتیجه، پایداری ایان نظاام  

 شود.

 

 وی ر و سیمپسون -شاخص یک واختی شانون

اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفای کااهو پایچ و گال عسالی بار       

وینر و شااخص یکناواختی سیمپساون در     -تی شانونشاخص یکنواخ

 (.8( بود )جدول ≥ 48/4pدار )برداری معنیمراحل مختلف نمونه

تارین مقادار شااخص    برداری، بیشترین و کمدر مرحله اول نمونه

ردیف کاهو  2وینر، در الگوی کشت مخلوط ردیفی  -یکنواختی شانون

 3لاوط ردیفای   ( و الگاوی کشات مخ  2:2ردیف گل عسلی ) 2پیچ + 

 28/4و  01/4ترتیب با ( به3:3ردیف گل عسلی ) 3ردیف کاهو پیچ + 

 (.8مشاهده شد )شکل 

شود، در میان الگوهای کشات مخلاوط   طور که مالحظه میهمان

ردیف گل  2ردیف کاهو پیچ +  2ردیفی، الگوی کشت مخلوط ردیفی 

 وینر و هم شاخص یکناواختی  -( هم شاخص تنوع شانون2:2عسلی )

وینر با تری نسبت به دیگر الگوهای کاشت داشت. در میاان   -شانون

الگوهای کشت خالص نیز، کشات خاالص گال عسالی باا توجاه باه        

تر نسبت باه الگاوی کشات خاالص     وینر پایین -شاخص تنوع شانون

تری برخوردار باود.  وینر پایین -کاهو پیچ، از شاخص یکنواختی شانون

وینار مشاخص    -اختی شاانون در پژوهشی در بررسی شااخص یکناو  

ماش با ترین میزان این  %84کنجد +  %84گردید که نسبت تراکمی 

ترین مقدار این شاخص نیز در نسابت  دارا بود و کم( را 10/4شاخص )

 Rastgoo etدست آمد )به 40/4ماش با  %28کنجد +  %38تراکمی 

al., 2013.) 

 

 

وینر و شاخص  -واریانس )میانگین مربعات( اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر شاخص یکنواختی شانون تجزیه -5جدول 

 برداریهرز در مراحل مختلف نمونههاییکنواختی سیمپسون علف

Table 5- Variance analysis (mean of squares) of effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds 

Shannon-Weiner evenness index and Simpson’s evenness index in different sampling dates 
 برداریمرحله دوم نمونه

The second sampling date 
 برداریمرحله اول نمونه

The first sampling date  درجه

 آزادی

d.f 

منابع 

 تغییرات

S.O.V. 

ختی شاخص یکنوا

 سیمپسون
Simpson’s evenness 

index 

 -شاخص یکنواختی شانون

 وینر
Shannon-Weiner 

evenness index 

شاخص یکنواختی 

 سیمپسون
Simpson’s evenness 

index 

 -شاخص یکنواختی شانون

 وینر
Shannon-Weiner 

evenness index 
ns0.29 ns0.02 ns0.13 ns0.0001 2 

 تکرار

Replication 

*0.25 **0.01 **0.76 *0.01 4 
 تیمار

Treatment 

0.04 0.002 0.08 0.002 8 
 خطا

Error 

14.71 22.73 12.37 14.54 
 ضریب تغییرات

CV (%) 
ns ،**  پنج درصد دار در سطح احتمالمعنیدار در سطح احتمال یک درصد و دار، معنیترتیب غیرمعنی: به*و 

ns, ** and *: non-significant, significant at 1% probability level and significant at 5% probability level, respectively 
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 های هرزوینر علف -اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر شاخص یکنواختی شانون -5شکل 

Fig. 5- Effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds Shannon-Weiner evenness index in different 

sampling dates 
 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی توکیهای دارای حروف مشترک بر اسا  آزمون میانگین

Means with the same letter(s) have no significant difference at 5% probability level, according to Tukey Test. 
 

تارین مقادار شااخص    برداری، بیشترین و کمدر مرحله دوم نمونه

وینر، در الگوی کشت خالص کااهو پایچ و الگاوی     -یکنواختی شانون

( 2:2ردیف گال عسالی )   2ردیف کاهو پیچ +  2کشت مخلوط ردیفی 

(. در ایان مرحلاه، در   8مشاهده شد )شاکل   11/4و  31/4ترتیب با به

ت خالص، کشت خالص کاهو پیچ نسبت به الگاوی  میان الگوهای کش

وینر با تر،  -کشت خالص گل عسلی با توجه به شاخص تنوع شانون

وینر با تری نیز برخوردار بود. همچنین  -از شاخص یکنواختی شانون

در میان الگوهای کشت مخلوط ردیفی، الگوی کشت مخلاوط ردیفای   

توجاه باه شااخص     ( باا 1:1ردیف گل عسلی ) 1ردیف کاهو پیچ +  1

وینر باا تری   -وینر با تر، از شاخص یکنواختی شانون -تنوع شانون

داری بین الگوی نیز برخوردار بود. همچنین از نظر آماری، تفاوت معنی

ردیاف کااهو    1کشت خالص کاهو پیچ و الگوی کشت مخلوط ردیفی 

 ( وجود نداشت. 1:1ردیف گل عسلی ) 1پیچ + 

ردیفای کااهو پایچ و گال عسالی بار        اثر الگوهای کشت مخلوط

دار برداری معنای شاخص یکنواختی سیمپسون در مراحل مختلف نمونه

(48/4p≤ در مرحله اول نمونه8( بود )جدول .)برداری، بیشترین و کم-

ترین مقدار شاخص یکنواختی سیمپسون، در الگاوی کشات مخلاوط    

کشات   ( و الگوی2:2ردیف گل عسلی ) 2ردیف کاهو پیچ +  2ردیفی 

ترتیب ( به3:3ردیف گل عسلی ) 3ردیف کاهو پیچ +  3مخلوط ردیفی 

 (.2مشاهده شد )شکل  49/1و  3با 

شود، در میان الگوهای کشات مخلاوط   طور که مالحظه میهمان

ردیف گل  2ردیف کاهو پیچ +  2ردیفی، الگوی کشت مخلوط ردیفی 

ون ( با توجاه باه ایان کاه دارای شااخص تناوع سیمپسا       2:2عسلی )

با تری نسبت به دیگر الگوهای کاشات باود، از شااخص یکناواختی     

سیمپسون با تری نیز برخوردار بود. در میان الگوهای کشات خاالص   

تار  نیز، کشت خالص گل عسلی با توجه به شاخص سیمپساون پاایین  

نسبت به الگاوی کشات خاالص کااهو پایچ، از شااخص یکناواختی        

 تری برخوردار بود.سیمپسون پایین

تارین مقادار شااخص    برداری، بیشترین و کمر مرحله دوم نمونهد

ردیاف کااهو    1یکنواختی سیمپسون، در الگوی کشت مخلوط ردیفی 

( و الگوی کشت خاالص گال عسالی    1:1ردیف گل عسلی ) 1پیچ + 

(. در باین الگوهاای   2مشاهده شاد )شاکل    10/1و  88/1ترتیب با به

 1دیاف کااهو پایچ +    ر 1کشت مخلوط، الگوی کشت مخلوط ردیفی 

( با توجه به این که شااخص تناوع سیمپساون    1:1ردیف گل عسلی )

با یی داشت، از شاخص یکنواختی سیمپسون با تری نسبت به سایر 

الگوهای کشت مخلوط ردیفی برخوردار بود. همچنین در بین الگوهای 

کشت خالص، الگوی کشت خالص گل عسلی با توجه باه ایان کاه از    

تری در مقایسه با الگاوی کشات خاالص    یمپسون کمشاخص تنوع س

تری نیز در کاهو پیچ برخوردار بود، شاخص یکنواختی سیمپسون پایین

مقایسه با الگوی کشت خالص کاهو پیچ داشت. در پژوهشی، بیشترین 
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( و 32/13شاخص یکنواختی سیمپسون در تیمار کشت خالص گنادم ) 

کلازا و   -گنادم  -کلازا  ترین شاخص یکنواختی سیمپسون در تیمارکم

( مشاهده شد که با نتاایج  40/8و  43/8ترتیب با )کلزا به -کلزا -گندم

 (.Karimian, 2015تالاد بود )این پژوهش در 

 

 ای مارگالفشاخص غ ای گونه

اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفای کااهو پایچ و گال عسالی بار       

-برداری معنیف در مراحل مختلف نمونهای مارگالشاخص غنای گونه

 (.2( بود )جدول ≥ 48/4pدار )

تارین مقادار شااخص    برداری، بیشترین و کمدر مرحله اول نمونه

ای مارگالف، در الگوی کشت خالص کااهو پایچ و الگاوی    غنای گونه

( 3:3ردیف گال عسالی )   3ردیف کاهو پیچ +  3کشت مخلوط ردیفی 

 (.3شاهده شد )شکل م 98/4و  08/1ترتیب با به

 

 

 
 برداریهای هرز در مراحل مختلف نمونهاثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر شاخص یکنواختی سیمپسون علف -6شکل 

Fig. 6- Effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds Simpson’s evenness index in different sampling 

dates 

 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی توکیهای دارای حروف مشترک بر اسا  آزمون میانگین
Means with the same letter(s) have no significant difference at 5% probability level, according to Tukey Test. 

 

-های ای مارگالف علفربعات( اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر شاخص غنای گونهتجزیه واریانس )میانگین م -6جدول 

 برداریهرز در مراحل مختلف نمونه

Table 6- Variance analysis (mean of squares) of effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds 

Margalef species richness index in different sampling dates 
 برداریمرحله دوم نمونه

The second sampling date 
 برداریمرحله اول نمونه

The first sampling date 
 درجه آزادی

d.f 
 منابع تغییرات

S.O.V. 

0.24ns 0.01ns 2 
 تکرار

Replication 

*0.55 *0.11 4 
 تیمار

Treatment 

0.14 0.02 8 
 طاخ

Error 

32.17 14.55 
 ضریب تغییرات

CV (%) 
ns  دار در سطح احتمال پنج درصددار و معنیترتیب غیرمعنی: به*و 

ns and *: non-significant and significant at 5% probability level, respectively 
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 برداریهای هرز در مراحل مختلف نمونهای مارگالف علفگونهاثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر شاخص غنای  -7شکل 

Fig. 7- Effect of row intercropping patterns of lettuce and alyssum on weeds Margalef species richness index in different 

sampling dates 
 داری ندارند.نج درصد تفاوت معنیدر سطح احتمال پ توکیهای دارای حروف مشترک بر اسا  آزمون میانگین

Means with the same letter(s) have no significant difference at 5% probability level, according to Tukey Test. 
 

-در بین الگوهای کشت خالص، الگوی کشت خالص کاهو پیچ به

وینار و شااخص تناوع سیمپساون باا تر       -دلیل شاخص تنوع شانون

ای به الگوی کشت خالص گل عسلی، از شااخص غناای گوناه    نسبت

مارگالف با تری نیز نسبت باه آن برخاوردار باود. در باین الگوهاای      

تر کشت شدن کاهو پیچ در الگوهاای  کشت مخلوط ردیفی، با متراکم

ای مارگالف کاسته شد. در کشت مخلوط، از میزان شاخص غنای گونه

ای مارگاالف در هار دو   ی گوناه شاخص غناا ترین مقدار پژوهشی، کم

کنجاد   -زنیاان  -شنبلیله -سال زراعی، در الگوی کشت مخلوط ارزن

 Asadi et(. اسادی و همکااران )  Azizi et al., 2009مشاهده شد )

al., 2014کشت مخلوط سیر و اسافناج، کام   ( گزارش کردند که در-

در  3:3ای مارگالف در الگاوی کشات   میزان شاخص غنای گونهترین 

تن در هکتار کود دامای حاصال شاد. در پژوهشای،      24شرایط اعمال 

-ای مارگالف در هر دو مرحله نمونهترین مقدار شاخص غنای گونهکم

فرنگی و گل جعفری با نسابت  در الگوی کشت مخلوط گوجهبرداری، 

 (.Koocheki et al., 2013مشاهده شد ) 1:1

شااخص   تارین مقادار  برداری، بیشترین و کمدر مرحله دوم نمونه

ردیف کاهو  1ای مارگالف، در الگوی کشت مخلوط ردیفی غنای گونه

-( و الگوی کشت خالص گل عسلی به1:1ردیف گل عسلی ) 1پیچ + 

بین الگوهای کشت (. در 3مشاهده شد )شکل  83/4و  23/1ترتیب با 

 1ردیاف کااهو پایچ +     1مخلوط ردیفی، الگوی کشت مخلوط ردیفی 

وینار باا تر    -دلیل شااخص تناوع شاانون   (، به1:1ردیف گل عسلی )

ای نسبت به سایر الگوهای کشات مخلاوط، از شااخص غناای گوناه     

-ها برخوردار بود، ولی اختالف معنیمارگالف با تری نیز نسبت به آن

ر الگوهای کشت مخلوط ردیفی نداشت. در بین الگوهاای  داری با سای

 -کشت خالص، الگوی کشت خالص کاهو پیچ، شاخص تناوع شاانون  

ای مارگاالف  تناوع سیمپساون و شااخص غناای گوناه     وینر، شاخص 

بیشتری در مقایسه با الگوی کشت خالص گل عسلی داشت. اسدی و 

( گزارش کردند که در کشت مخلاوط  Asadi et al., 2014همکاران )

، بیشاترین مقادار شااخص    برداریسیر و اسفناج، در مرحله دوم نمونه

سیر و اسافناج و   0:0ای مارگالف، در الگوی کشت مخلوط غنای گونه

 مشاهده شد. 14/1مقدار کشتی سیر بهتک

 

 گیرینتیجه

راعای  هاای ز نظاام طور کلی، با افزایش تناوع گیاهاان در باوم   به

های هرز قرار گرفتاه کاه ایان امار     تری در اختیار علفهای کمآشیان

شاود.  های هرز میهای مختلف علفباعث کاهش تعداد و تراکم گونه

نظاام از جملاه تناوع،    های اکولاوژیکی باوم  نتایج نشان داد که ویژگی

های هرز تحت تایثیر الگوهاای کشات مخلاوط     ترکیب و تراکم علف

در تماام ماوارد    برداری، تقریبااً در مرحله اول نمونه ردیفی قرار گرفت.

کشات مخلاوط    الگویمارگالف،  ایگونه غنایجز شاخص ذکرشده به
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 یرنسابت باه ساا    یگال عسال   یاف رد 2+  یچکاهو پا  یفرد 2 ردیفی

و نیاز از نظار شااخص غناای گونهاای       داشت یکشت برتر یالگوها

ردیاف   1چ + ردیف کاهو پای  1مارگالف، الگوی کشت مخلوط ردیفی 

گل عسلی در مقایسه با سایر الگوهای کشت برتری داشت. همچناین  

برداری، الگوی کشت خاالص کااهو پایچ از نظار     در مرحله اول نمونه

ردیاف کااهو    3توده و نیز الگوی کشت مخلوط ردیفی تراکم و زیست

-های مورد بررسی کام ردیف گل عسلی از نظر کلیه شاخص 3پیچ + 

گونه نتیجه گرفت که توان اینرا بودند. در نهایت، میترین میزان را دا

کننادگی آن در اساتفاده از   ترین مزیت کشت مخلوط اثار تکمیال  مهم

منابع محیطی است، که نتیجه آن پایداری و افزایش عملکرد کمّای و  

 باشد.کیفی، بهبود چرخه عناصر غذایی در خاک و افزایش تنوع می
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