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Investigation of cumin and chickpea intercropping on density and diversity 

of weeds, yield and yield components in Mashhad and Sabzevar conditions 

 
 

Introduction 

Intercropping is a multiple cropping practice involving growing two or more crops in 

proximity. The most common goal of intercropping is to produce a greater yield on a given 

piece of land by making use of resources or ecological processes that would otherwise not be 

utilized by a single crop. Intercroping of some crops preventing the growth and spread of 

weeds, and the use of this agronomic method makes the least harm to the environment. 

Legumes have a great ability in adaptation to cultivation pattern and can improve production 

capacity. Considering the importance of cumin and chickpea production in the country, 

intercropping of a crop with a legume can promote resource use efficiency and also improve 

the yield. 

 

Materials & Methods 

In order to investigate the benefits of cumin and chickpea intercropping in two regions of 

Mashhad and Sabzevar for weeds control, two experiments were conducted in 2015. This 

experiment was carried out with 5 treatments and 3 replications in a randomized complete 

block design in two region. The first experiment was conducted at the Research Farm of 

Ferdowsi University of Mashhad and the second one was carried out in the Khosrowjord area 

of Sabzevar. Treatments are the crop ratios of two cumin and chickpea plants were: 1- 1:1 (50% 

cumin and 50% chickpea), 2- 3:1 (25% cumin and 75% chickpea), 3) 3- 1:3 (75% cumin and 

25% chickpea), 4 and 5- were monoculture of cumin and chickpeas, respectively. Sampling 

from Weed population was done every 14 days until the end of the growing season with a 

quadrate of 0.75 × 0.75 meters. The Shannon Index (H ') was used to determine the diversity 

of weeds (Nassiri Mahallati et al., 2004). 

 

Results   & Disscusion 

The results showed that intercropping of cumin and chickpea was affected dry weight and weed 

density. In the both region, 1:1 intercrops (50% Cumin - 50% Chickpea) had the lowest weeds 

density and showed superiority to monoculture and other intercropping treatments. In the first 

sampling, weed density in 1:1, 1:3 and 3:1 intercropping treatments compared to cumin 

monoculture was 66.92, 72.72 and 36.41 percent, respectively. It also decreased by 60.03, 

42.89 and 23.18 percent compared to chickpea’s monoculture, respectively. In the first 

sampling, Shannon diversity index of weeds compared to monoculture of cumin and chickpea 

in 1:1 intercropping treatments was 23.53 and 27.78 percent, and in 1:3 and 3:1 intercropping 

treatments was 9.80 and 14.81 percent respectively. In this experiment, the competitive 

pressure caused by the intercrop of cumin and chickpea, would be the result of a significant 

reduction in weeds dry biomass in intercropping treatments, due to the filling gaps by cumin 

and chickpea. 

 

Conclusion 
 

The results showed that intercropping of cumin and chickpea affected dry weight and weed 

density. 1: 1 treatments (50% Cumin - 50% Chickpea) had the lowest weed density and showed 

superiority to monoculture and other intercropping treatments. In general, intercropping 

treatments reduced the density and dry weight of weeds by increasing the competitive pressure 

caused by the presence of cumin and chickpea plants. The climate showed a significant effect 

on weed density of intercropping treatments. Interaction of intercropping and location was 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crop
https://en.wikipedia.org/wiki/Crop


 

2 

 

significant in all of sampling of cumin and chickpea. Based on the results, Shannon index was 

not influenced by cumin and chickpea intercropping. In this experiment, the competitive 

pressure caused by the presence of cumin and chickpea would be the result of a significant 

reduction in weeds dry weight in intercropping treatments, due to the filling of empty spaces 

by two cumin and chickpea. The results also showed that the intercropping of chickpea with 

cumin had a significant effect (P≤0.01) on yield and yield components. Therefore, according 

to this experiment, chickpea monoculture and 1:1 treatment were recognized as the best crop 

combination for maximal yield respectively. 

 

Keywords: Diversity, Intercropping, Shannon index, Yield, Weed. 

 

 

 های هرز در شرایط آب واثر کشت مخلوط زیره سبز و نخود بر تراکم و تنوع علف بررسی

 هوایی مشهد و سبزوار

 

 چکیده

ک ـیژکولول اوــصاز ایج ردـی بتـعت زراوالـمحصر اـکو ت ـکشهای کشاورزی رایج، های کشاورزی در نظامهای اخیر با افزایش مصرف نهادهدر سال

. دوـشیـمژی رـنایی رااـکو تی ـیسع زکاهش تنوو ی ـابع طبیعـب منـمر منجر به تخریاین اکه رود پیش می دی قتصاهای ادیدگاهمت ــسه ـبه و دــشرج اــخ

ط وـت مخلـه کشـجملاز تی ـچندکشی هامنظااع نوده از استفااعی ی زرااـهماـنظموـبدر با طبیعت ری گازساد بهبوع و یش تنوافزهای ااز راهی ـیکبنابراین، 

( در 4951-59های هرز دو منطقه مشهد و سبزوار، دو آزمایش در سال زراعی )به منظور بررسی مزایای کشت مخلوط زیره سبز و نخود در کنترل علفاست. 

نجام ا در منطقه خسروجرد سبزوار ،و آزمایش دومدانشگاه فردوسی مشهد  شکده کشاورزیدر مزرعه تحقیقاتی دان ،اول آزمایشاین دو منطقه انجام شد. 

زیره سبز  %29) 9:4 (2نخود(،  %95زیره سبز و  %95) 4:4 (4 شامل: نخود و  زیره سبزهای کشت مخلوط جایگزینی دو گیاه نسبتتیمارهای آزمایش  گردید.

ه های هرز ببرداری از جمعیّت علفنمونه .ندبود گیاهان زیره سبز و نخودکشت خالص به ترتیب ( 9و  1(،  نخود %29زیره سبز و  %59) 4:9( 9نخود(،   %59و 

( 'Hشانون )تنوع های هرز از شاخص فلع عبرای تعیین تنو متر مربع انجام شد. 59/5×59/5روز یکبار تا پایان فصل رشد با کوادراتی به ابعاد  41فاصله هر 

زیره  %95) 4:4ه طوری که تیمار بهای هرز را تحت تأثیر قرار داد. نتایج نشان داد که کشت مخلوط زیره سبز و نخود، وزن خشک و تراکم علفاستفاده شد. 

ی رداربدر مرحله اول نمونه هرز را داشت و نسبت به کشت خالص و سایر تیمارهای کشت مخلوط برتری نشان داد.نخود( کمترین تراکم علف %95 -سبز

درصد و نسبت به کشت خالص نخود به  14/96و  52/92، 52/66نسبت به کشت خالص زیره سبز به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4های هرز در تیمار تراکم علف

سبز و های هرز نسبت به کشت خالص زیره شانون علف تنوع برداری شاخصدر مرحله اول نمونهدرصد کاهش نشان داد.  49/29و  95/12، 59/65ترتیب 

نتایج همچنین نشان داد که کشت  درصد کاهش داشت. 94/41و  95/5به ترتیب  9:4و  4:9درصد و در تیمار  59/25و  99/29، 4:4نخود به ترتیب در تیمار 

خالص نخود و پس آن تیمار ( داشت. بنابراین، با توجه به این آزمایش کشت ≥54/5Pداری )مخلوط نخود با زیره سبز بر عملکرد و اجزای عملکرد تأثیر معنی

 بهترین ترکیب کشت برای به دست آوردن حداکثر عملکرد شناخته شد. 4:4

 ، عملکردهای هرزتنوع، شاخص شانون، کشت مخلوط، علفها: کلید واژه

 مقدمه

ـان زراعی  ـای هـرز علف رشدیکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد در گیاه ن محصـوالت است. علف همراه باه ـاس اصـل اـی ر اس های هرز ـب

ت محصـوالت مـی ـاهش عملکـرد و کیفـی ـا باعـث ک ـاده ه واد غـذایی و نه ـابتی در جذب ـم د رق درصـد باالیی از کاهش تولیدات شـوند.  تولـی
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ـاورزیهای هرز در اکثر سیستمکشاورزی جهان علیرغم کنترل شدید علف ه رقابت علف هرز با گیاه زراعی نسبت ،های کش ده و کاهش داده ش ـب

ـتم 455تا  45عملکردی بین  دون کنترل علفدرصد در سیس ـای ـب ـاهده شـده اسـته  (.Worsham, 1991) های هـرز مش

شوند زیرا با محصول زراعی رقابت کرده و از این های هرز غالباَ به عنوان مخرب در نظر گرفته میهای زراعی، علفدر سیستم

در  گذارند،عای هرز اغلب بر گیاهان زراعی اثرات مخربی بر جا می. با وجود اینکه علفخواهند شدطریق باعث کاهش عملکرد 

-های هرز و سایر گیاهان غیر زراعی از طریق تأثیری که بر محیط میبسیاری از موارد نیز به وضوح مشخص شده است که علف

عنوان یکی از های هرز، معموالَ به (. کنترل علفNassiri Mahallati et al., 2004گذارند، مزایایی را برای محیط به همراه دارند )

  (.Libman & Dyck, 1993) شودمزایای کشت مخلوط برشمرده می

ک روش متداول برای کنترل علف ـا استفاده از علفکشهای هرز محسوب میدر کشاورزی مدرن کنترل شیمیایی ـی ـا عـالوشود، ام ر اینکـه ه ه ـب

ـاوم شدن بسیاری از علفموجـب  راعی و های زهای شدید جانبی به اکوسیستمشـود، باعث ایجاد خطرات زیست محیطی و خسارتهای هرز میمق

ود و توسـعه سیاسـت (.Mulder & Doll, 1994) شـودهای تولید میطبیعی شده و موجب افزایش هزینه ه بهـب ـای مدیریت این امر ما را مجبور ـب ه

ـای روشهای هعلف ر مبن ـایگزین برای استفاده معقول از علفکشـرز ـب ـای ج ـا مـیه د. از ه د یکـی تهای هرز مـیرو مدیریت تلفیقی علفاین نماـی واـن

ت مخلوط ه از کشاستفاد ،های زراعی به شـمار رود. یکـی از تمهیدات مهم در این زمینه از دیدگاه کشاورزی پایداراز عناصـر کلیدی در بیشتر سیستم

زان و ـتر، مـی ه بیش ت و سـرعت رشـد اولـی جوم ه گیاهان زراعی است. در کشـت مخلوط به دالیل مختلفی از جمله افزایش پوشش گیاهی، افزایش رقاـب

ـاهش مـیعلف ـارزی ک ه نحـو ب دهای هـرز ـب ـایه (.Schippers & Kropff, 2001) یاـب های هرز و علفاندازی و خفه کردن کشت مخلوط از طریق س

ف ـترش عـل وارد از طریق خواص دگرآسیبی از رشـد و گس وگیری مـیدر برخـی از ـم ـای هـرز جـل ن روش زراعی کوچکه ـتفاده از اـی د و اس رین تکـن

وط میبنابراین، . (Libman & Dyck, 1993) سازدآسیبی را متوجه محیط زیسـت  ل  ،تواند به عنوان یک روش موثرکشت مخـل ه طـور قاـب ـب

وجهی از میزان کاربرد علفکش ـادی برخوردار است. عالوه بر ـت ــی زـی ــت محیط ــت زیس ـادی از اهمی ر ارزش اقتصـ ن امـر عـالوه ـب ـا بکاهـد و اـی ه

ـل وان راه ح زایش تعداد گونه در واحد سطح به عـن ـا اـف وط ب رای افزایش تو یاین کشت مخـل رط موفقیت در شلید در کشاورزی پیشنهاد شده اسـت. ـب

ه ـیاناین کشت این است کـه گوـن ـارت دیگـر آش ه عب ـابع استفاده و ـب ـاوتی از من ه شـکل متف وط ـب ـای موجـود در مخـل ـناختی مته وم ش ـای ـب فاوتی ه

ه شـکل مکمـل شود گونهداشته باشند، به طوری که این رشد واگرا موجب می ابراین، عمـل کـرده و حـداکثر استفاده را از منابع محیطی بنمایند. بنها ـب

ـاهی با خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی متفاوت بسیارهای پایدار، انتخاب گونهنظام برای در طراحـی کشت مخلوط ـای گی ودموث ه  ر خواهـد ـب

(Tofinga, 1993 .) 

های ت علفهای مختلف کشت مخلوط بر بانک بذر و جمعیزعفران انجام شد، محققان دریافتند که نسبتو زمایشی که بر روی گیاه زیره سیاه در آ

د و (. Mesgaran, 2008های هرز بوده است )بهترین الگو در جهت کنترل جمعیت علف 95-95هرز تأثیر مثبتی داشته و نسبت کشت مخلوط  روناـل

ـارلز ) وط ذرت و کدو، با اضافه شدن بوته عنواننیز (، Ronald & Charles, 2012چ د کـه در کشـت مخـل ای هرز ههای کدو زیست توده علفکردـن

ف وجی یوشـی و  کاهش یافت و سایه اندازی کدو بر عـل ـتند. در بررسـی کشـت مخلوط ذرت و کدو، ـف ـا دانس ـای هـرز را دلیل اصلی کنترل آنه ه

ـاران ) فبیان  (Fujiyoshi et al., 2007همک وده عـل ـای هرز پیچک و تاج خروس کردند که کدو باعث کاهش زیسـت ـت و کنترل بهتر  این  ه

وط با این گیاه تحتعلف رغم اینکـه عملکـرد میوه کدو در تیمارهای وجین و بدون وجین در مخـل ـین شـد، علـی دون وج ـای هـرز در تیمارهای ـب  ه

ـلی کنترل ـا عامـل اص ت، آنه  Rezvaniرضوانی و همکاران ) .اندازی و اثر آللوپاتی در کدو نسبت دادندهای هرز را به سایهعلف تأثیر قرار نگرـف

Moghadam et al., 2009جمعیت،  تعداد گونه، ازهای کاشت با افزایش نسبت ماش (، نیز دریافتند که در کشت مخلوط سیاهدانه و ماش، در آرایش
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ک )های هرز کاسته شد. توده و فراوانی علفزیست ـارما و بانـی ـانی علفبه (، Sharma & Banik, 2013ش زایش عملکـرد و فرونش های هرز در اـف

ل آن د و دلـی ـاره کردـن ـای خالص اش ـا کشـت ه ـا در مقایسـه ب د. مخلوط ه ـین گیاهان در مخلوط ها ذکر کردـن ـینرژیک ب ر س مایش آزین ف از اهد را اـث

ب ـستیابی به مناسبترین ترکیر دبه منظوهای هرز بر جمعیت و تنوع علفعی د زرانخوو سبز ه رـیه زگیاط دو کشت مخلوی هاترکیب اثر سی ربر

 میباشد.های سبزوار و مشهد در دو منطقه شهرستانگونه دو ن ـیا

 

 هامواد و روش

 گیاه کمی و کیفی خصوصیات و دانه عملکرد بر نخود و سبز زیره مخلوط کشت مختلف هایترکیب اثر بررسی به منظور

در مزرعه  اول، آزمایششد.  مشهد و سبزوار( انجامشهرستان های ) در دو منطقه 4951-59 زراعی در سال دو آزمایش سبز، زیره

درجه  96کیلومتری جنوب شرقی شهر مشهد )عرض جغرافیایی،  45تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 

و آزمایش دوم، در منطقه خسروجرد  متر( 599دقیقه شرقی، ارتفاع از سطح دریا  29درجه و  96دقیقه شمالی و طول جغرافیایی،  49و 

-59متر از سطح دریا( در سال زراعی  559( شرقی و ارتفاع 95و  15و  95( و طول جغرافیایی )96و  42و  19سبزوار )عرض شمالی )

  انجام شد.  4951

لوط های کشت مخاجرا گردید. نسبت در دو منطقه های کامل تصادفیبلوكدر قالب طرح تیمار و سه تکرار  9این آزمایش با 

 %59) 4:9( 9نخود(،   %59زیره سبز و  %29) 9:4 (2نخود(،  %95زیره سبز و  %95) 4:4 (4 شامل: نخود و  زیره سبزجایگزینی دو گیاه 

سازی زمین از اواخر اردیبهشت آغاز مراحل آماده .ندبود گیاهان زیره سبز و نخود( کشت خالص 9، 1و (  نخود %29زیره سبز و 

 در هر دو منطقه سازیگردید. پس از مشخص نمودن محل آزمایش از ادوات کشاورزی شامل دیسک، لولر و فاروئر برای آماده

به صورت همزمان در زمین کشت شدند. تراکم بوته برای گیاه  (49/52/51) ماه اردیبهشتدو گونة گیاهی در نیمه دوم  استفاده شد.

متر و فاصله  9/5ها از هم بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. فاصله کرت 425 زیره سبزبوته در متر مربع و برای گیاه  65 نخود

متر و طول  سهردیف حاشیه( با عرض  ردیف اصلی و دو چهارردیف کشت  شش)متر بود و هر کرت شامل  یکها از هم بلوك

برگی( انجام گرفت. اولین  6-9مطلوب ) ها به اندازهپس از سبز شدن و رسیدن بوته به صورت دستیعملیات تنک . متر بود سه

یایی ه نهاده شیمگونفصل رشد هر هفت روز یکبار انجام شد. تا آخر فصل رشد از هیچ در طیآبیاری بالفاصله بعد از کاشت و سپس 

 .استفاده نشد

 1)در مجموع  روز یکبار تا پایان فصل رشد 41هر  روز پس از سبز شدن آغاز و 45از  های هرزبرداری از جمعیّت علفنمونه

 های هرز هر کوادرات به تفکیک نوع گونه شمارش شدند.متر مربع انجام شد. سپس علف 59/5×59/5با کوادراتی به ابعاد  نوبت(

س از پ گونه های علف های هرز در آزمایشگاه گیاهشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد شناسایی قرار گرفت.

 گیری گردید. ها اندازهساعت قرار داده شد و وزن خشک آن 19در آون به مدت  C   ˚59ها در دمایآن نمونه

 (.Nassiri Mahallati et al., 2004( استفاده شد )4طبق معادله ) ('Hهای هرز از شاخص شانون )برای تعیین تنوّع علف

 ='Ni/N×Ln niΣn-H/                                                                                                                     (           4معادله )    
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 باشد.تعداد کل افراد می :Nام و  iتعداد گونه افراد  :inدر این معادله، 

عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت )نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک( در هر در انتهای فصل رشد، 

 انجام شد.  زیره سبزو  نخودکرت برداشت دو گیاه 

نتایج حاصل از اندازه گیری در دو منطقه پس از اطمینان از همگنی واریانس های خطا در معرض تجزیه واریانس مرکب قرار گرفت 

مقایسه شدند. کلیه تجزیه های آماری با استفاده از نرم افزار   %9و میانگین ها بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 

SAS ver. 9.1 گرفت.  انجام درصد 5 احتمال سطح در و دانکن دامنه چند آزمون نیز با هاکلیه میانگین مقایسه . همچنیندانجام ش

 مورد استفاده قرار گرفت.  Excelافزار برای رسم نمودارها نرم

 

 نتایج و بحث

 های هرز در مشهد بررسی اثر کشت مخلوط زیره سبز و نخود بر تراکم نسبی علف

 (،Amaranthus retroflexus)گونه علف هرز مشاهده گردید، که شامل تاج خروس ایستاده  42آزمایشی مجموعاً های در کرت

 سلمه تره(، Portuluca oleracea) خرفه(، Solanum nigrum) ریزی سیاهتاج (،Amaranthus blitoides) تاج خروس خوابیده

(Chenopodium album هفت بند ،)(Polygonum avicular) ( و سیزاب ایرانیVeronica persicaاز علف ) های هرز یکساله پهن

های ( از علفSetaria verticillata( و چسبک )Digitaria ciliaris، علف خرچنگ )(Echinochloa crus-galli)برگ، سوروف 

 Covolvulus) صحراییبرگ و پیچک های هرز چندساله باریک( ازعلف.Cyperus spهرز یکساله باریک برگ، اویار سالم )

arvensis) های هرز چندساله پهن برگ بودند.از علف 

های مختلف علف هرز مشاهده شده در الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود در مراحل مختلف تراکم نسبی گونه

 .( نشان داده شده است4د در جدول )برداری در منطقه مشهنمونه

 

 در کشت مخلوط زیره سبز و نخود در منطقه مشهد نمونه برداری  مختلف مراحل در هرز علف هایگونه نسبی درصد (1) جدول

Table 1: Percent of relative densities of different weed species in different stages of sampling in cumin and 

chickpea intercrop in Mashhad area 

 هرز های  علفگونه

Weeds species 

 

سیکل 

 زندگی

Life 

cycle 

 

 الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی

Different ratios of row intercropping 

 

 کشت خالص

Monoculture 

 

1:1 1:3 3:1 

 سبز   زیره

Cuminum 

cyminum 

 نخود

Cicer 

arietinum 
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 مرحله اول نمونه برداری

First sampling 

Chenopodium album *AB 30.00 25.00 33.33 6.67 25.00 

Convolvulus arvensis PB 30.00 12.50 22.23 26.67 37.50 

Portuluca oleracea AB - - 11.11 6.67 - 

Amaranthus blitoides AB - 12.12 11.11 13.33 12.50 

Amaranthus retroflexus AB 10.00 - 11.11 - - 

Setaria verticillata AB 10.00 - - 13.32 - 

Echinochloa crus-galli AG - 12.50 - - - 

Polygonum avicular AB 8.25 6.00 - - - 

Digitaria ciliaris AG - 25.00 11.11 26.67 18.75 

Solanum nigrum AB - 6.88 - - - 

Cyperus sp. PG 11.75 - - 6.67 - 

Veronica persica AB - - - - 6.25 

 برداریمرحله دوم نمونه 

Second sampling 

Chenopodium album *AB 6.67 13.33 23.80 22.22 4.67 

Convolvulus arvensis PB 40.00 33.33 4.67 16.67 38.27 

Portuluca oleracea AB - 6.67 13.48 16.67 9.52 

Amaranthus blitoides AB 13.33 6.67 19.44 16.67 14.29 

Amaranthus retroflexus AB 6.67 - 4.68 5.56 14.29 

Setaria verticillata AB 6.69 6.67 15.53 - - 

Echinochloa crus-galli AG 6.67 - - 11.31 - 

Polygonum avicular AB 6.67 6.67 9.52 5.54 - 

Digitaria ciliaris AG 13.30 26.66 10.68 5.36 14.29 

Solanum nigrum AB - - - - 4.67 

Cyperus sp. PG - - - - - 

Veronica persica AB - - - - - 

 برداریمرحله سوم نمونه 

Third sampling 

Chenopodium album *AB 10.00 15.79 19.05 3.57 - 

Convolvulus arvensis PB - 15.79 4.76 7.14 26.92 
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Portuluca oleracea AB - - - 3.57 - 

Amaranthus blitoides AB 25.00 26.32 33.33 32.14 - 

Amaranthus retroflexus AB - - 4.76 - 26.92 

Setaria verticillata AB 20.00 26.31 9.52 3.57 23.35 

Echinochloa crus-galli AG - - - - - 

Polygonum avicular AB 11.82 - 4.77 17.86 3.85 

Digitaria ciliaris AG - 5.26 - 14.29 11.27 

Solanum nigrum AB 3.18 - - - - 

Cyperus sp. PG 30.00 10.53 23.81 14.29 - 

Veronica persica AB - - - 3.57 7.69 

 نمونه برداریچهارم مرحله 

Fourth sampling 

Chenopodium album *AB - 21.87 25.00 29.62 17.94 

Convolvulus arvensis PB 14.29 3.12 - 22.22 20.51 

Portuluca oleracea AB 21.43 9.37 25.00 - 25.64 

Amaranthus blitoides AB - - - - 7.71 

Amaranthus retroflexus AB 42.86 9.37 31.25 18.52 7.69 

Setaria verticillata AB - - - - 12.82 

Echinochloa crus-galli AG 21.42 12.13 - 7.42 - 

Polygonum avicular AB - 28.14 12.50 - - 

Digitaria ciliaris AG - - - - - 

Solanum nigrum AB - - 6.25 3.70 - 

Cyperus sp. PG - - - - 7.69 

Veronica persica AB - - - 18.52 - 

(AB ،یکساله پهن برگ :AG ،یکساله باریک برگ :PB چندساله پهن برگ و :PG)چند ساله باریک برگ : 

(AB: Annual board leaf      AG: Annual grasses     PB: Perennial board leaf        PG:  Perennial grasses) 

 

شود، در الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود و کشت خالص این گیاهان، ( مالحظه می4همانطور که در جدول )

درصد بیشترین تراکم  25/99تا  65/1و  95/95تا95/42برداری گیاه پیچک با دامنه تراکم نسبی به ترتیب در مرحله اول و دوم نمونه

درصد در مرحله  99/99 تا 55/29ها به خود اختصاص داد. تاج خروس خوابیده نیز با دامنه تراکم نسبی نسبی را نسبت به سایر گونه

برداری چهارم بیشترین تراکم مونهدرصد در مرحله ن 96/12تا  65/5برداری و گیاه تاج خروس ایستاده با دامنه تراکم نسبی سوم نمونه

ند با تراکم نسبی بهفتبرداری اول مربوط به گونه علف هرز ها دارا بود. کمترین تراکم نسبی در نمونهنسبی را نسبت به سایر گونه
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برداری ر نمونهدرصد و د 49/9و  65/1برداری دوم و سوم مربوط به گونه تاجریزی به ترتیب با تراکم نسبی درصد، در نمونه 55/6

های هرز مشاهده شده ها دارا بود. با مقایسه علفدرصد کمترین تراکم را در بین سایر گونه 42/9با تراکم نسبی پیچک چهارم گونه 

های ونهگ غنایدر تیمارهای مختلف کشت مخلوط و کشت خالص زیره سبز و نخود مشاهده شد که الگوهای کشت مخلوط از لحاظ 

رز در ههای علفگونه غنایباشد. همچنین هرز میگونه علف غنایهرز کمترین و کشت خالص زیره سبز دارای بیشترین علف

(، در بررسی کشت 4954کوچکی و همکاران ) الگوهای مختلف کشت مخلوط نسبت به کشت خالص این گیاهان کاهش یافت.

( مشاهده کردند که در مراحل .Borago officinalis Lاروپایی )( و گاوزبان .Phaseolus vulgaris Lمخلوط ردیفی لوبیا )

ه ها نشان داد. در مرحله چهارم نیز خرفتره بیشترین فراوانی نسبی را در مقایسه باسایر گونهبرداری سلمهاول، دوم و سوم نمونه

 ظهار داشتند که حضور گاوزبان در کشتطور کلی اهرز بود. این محققان بههای علففراوانترین گونه در مقایسه با سایر گونه

(، در بررسی 4955های هرز شد. جمشیدی و همکاران )مخلوط با لوبیا از طریق کاهش فضاهای خالی موجب کاهش حضور علف

هرز مالحظه کردند که تاج خروس ( بر فرونشانی علفL. Vigna unguiculataبلبلی )تأثیر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم

 باشد.های علف هرز دارای بیشترین فراوانی میبت به سایر گونهخوابیده نس

 سبزوارمنطقه های هرز در بررسی اثر کشت مخلوط زیره سبز و نخود بر تراکم نسبی علف

گونه علف هرز مشاهده گردید که شامل تاج خروس ایستاده  42مجموعاً  در منطقه سبزوار نیز های آزمایشیدر کرت

(Amaranthus retroflexus،) تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides،) ریزی سیاهتاج (Solanum nigrum) ،خرفه 

(Portuluca oleracea ،)سلمه تره (Chenopodium album هفت بند ،)(Polygonum avicular) ( و سیزاب ایرانیVeronica 

persicaهای هرز یکساله پهن برگ، سوروف ( از علف(Echinochloa crus-galli)( علف خرچنگ ،Digitaria ciliaris و )

های هرز چندساله ( ازعلف.Cyperus spهای هرز یکساله باریک برگ، اویار سالم )( از علفSetaria verticillataچسبک )

 های هرز چندساله پهن برگ بودند.از علف (Covolvulus arvensis) برگ و پیچک صحراییباریک

های مختلف علف هرز مشاهده شده در الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود در مراحل مختلف تراکم نسبی گونه

 نشان داده شده است. (2)برداری در منطقه سبزوار در جدول نمونه
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 در کشت مخلوط زیره سبز و نخود در منطقه سبزوار نمونه برداری  مختلف مراحل در هرز علف هایگونه نسبی تراکم (2) جدول

)%( 

Table 2: Relative densities of different weed species in different sampling in cumin and chickpea crop 

cultivation in Sabzevar area (%) 

 هرز های  علفگونه

Weeds species 

 

سیکل 

 زندگی

Life 

cycle 

 

 مختلف کشت مخلوط ردیفیالگوهای 

Different patterns of row intercroping 

 

 کشت خالص

Monoculture 

 

1:1 1:3 3:1 

 سبز   زیره

Cuminum 

cyminum 

 نخود

Cicer 

arietinum 

 مرحله اول نمونه برداری

First sampling 

Chenopodium album *AB 13.64 21.43 - 16.67 6.67 

Convolvulus arvensis PB 22.73 50.00 17.64 33.33 22.00 

Portuluca oleracea AB 3.55 - - - - 

Amaranthus blitoides AB 13.64 7.14 - 10.00 - 

Amaranthus retroflexus AB - 7.14 5.88 - - 

Setaria verticillata AB 13.64 - - 16.67 17.00 

Echinochloa crus-gall AG - - 5.88 - - 

Polygonum avicular AB - - - 6.67 - 

Digitaria ciliaris AG 8.07 14.29 11.64 - 21.00 

Solanum  nigrum AB - - - 16.66 - 

Cyperus sp. PG 20.18 - 47.32 - 33.33 

Veronica persica AB 4.55 - 11.64 - - 

 برداریمرحله دوم نمونه 

Second sampling 

Chenopodium album AB* 20.81 28.57 36.36 33.33 33.33 

Convolvulus arvensis PB 19.05 19.24 9.05 20.00 26.67 

Portuluca oleracea AB 14.00 4.67 11.09 14.00 13.33 

Amaranthus blitoides AB 9.02 - - 6.03 6.67 

Amaranthus retroflexus AB 14.20 9.53 - - - 

Setaria verticillata AB 9.00 - - - 6.67 

Echinochloa crus-gall AG - - - 6.63 - 
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Polygonum avicular AB 4.67 - - - - 

Digitaria ciliaris AG 9.25 33.33 25.26 6.67 13.33 

Solanum nigrum AB - - - - - 

Cyperus sp. PG - - - 6.67 - 

Veronica persica AB - 4.68 18.24 6.67 - 

 برداریمرحله سوم نمونه 

Third sampling 

Chenopodium album AB* 10.00 19.44 14.28 - 17.95 

Convolvulus arvensis PB - 30.56 14.28 - 20.51 

Portuluca oleracea AB - - 28.60 30.00 25.64 

Amaranthus blitoides AB 25.00 - - 17.50 10.26 

Amaranthus retroflexus AB - - 14.28 10.00 7.69 

Setaria verticillata AB 19.90 19.44 - 7.50 12.82 

Echinochloa crus-galli AG - - - 15.00 - 

Polygonum avicular AB 10.00 - 14.28 5.00 5.13 

Digitaria ciliaris AG - - 14.28 15.00 - 

Solanum nigrum AB 5.10 8.33 - - - 

Cyperus sp. PG 30.00 22.23 - - - 

Veronica persica AB - - - - - 

 مرحله چهارم نمونه برداری

Fourth sampling 

Chenopodium album *AB 20.69 18.75 12.24 9.76 31.25 

Convolvulus arvensis PB 10.34 6.25 6.06 - 9.38 

Portuluca oleracea AB 41.38 28.12 - 9.32 - 

Amaranthus blitoides AB 17.24 15.62 15.15 26.83 12.25 

Amaranthus retroflexus AB 10.35 25.00 - 4.88 12.50 

Setaria verticillata AB - - 18.07 9.76 9.38 

Echinochloa crus-galli AG - 3.12 - - - 

Polygonum avicular AB - - 15.15 9.76 - 

Digitaria ciliaris AG - 3.14 15.15 15.05 3.34 

Solanum nigrum AB - - - - 18.75 

Cyperus sp PG - - 12.12 2.44 3.15 

Veronica persica AB - - 6.06 12.20 - 
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(AB ،یکساله پهن برگ :AG ،یکساله باریک برگ :PB چندساله پهن برگ و :PG)چند ساله باریک برگ : 

(AB: Annual board leaf      AG: Annual grasses     PB: Perennial board leaf        PG:  Perennial grasses) 

 

 تا 55/95برداری اول مربوط به گونه پیچک با دامنه تراکم نسبی شود، بیشترین تراکم نسبی در نمونههمانطور که مشاهده می

پیچک برداری سوم مربوط به گونه درصد، در نمونه 94/25تا  96/96برداری دوم مربوط به سلمه تره با دامنه درصد، در نمونه 61/45

باشد. در نمونه برداری اول برداری چهارم میدرصد در نمونه 56/5 تا 29/94درصد و سلمه تره با دامنه تراکم نسبی  29/41 تا 96/95

درصد در نمونه برداری  55/9، هفت بند با تراکم نسبی 65/1بند با هفتدرصد، در نمونه برداری دوم علف 99/9خرفه با تراکم نسبی 

ها به خود اختصاص درصد کمترین فراوانی را نسبت به سایر گونه 41/9ونه برداری چهارم گونه سوروف با تراکم نسبی سوم و در نم

هرز مشاهده شده در الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود و نیز کشت خالص های مختلف علفداد. با مقایسه تعداد گونه

 بسیاری از پژوهشگران نیز در مطالعات خود هرز را دارا بود.ز بیشترین تعداد علفشود که کشت خالص زیره سبآنها مالحظه می

اند باشند در شرایط محیطی مختلف گزارش کردههرز میهای سمج و خطرناك علفهای هرز را که از گونهوجود این علف

(Poggio, 2005 ؛Banik et al., 2006؛ Den Hollander et al., 2007رضوانی مقدم .) و همکاران (Rezvani Moghadam et al., 

های اویار سالم ارغوانی، خرفه، (، گونه.Nigella sativa L( و سیاهدانه ).Vigna radiate Lدر ارزیابی کشت مخلوط ماش ) (2009

مزرعه های هرز ترین علف( را از غالب.Sonchus arvensis Lتاجریزی، سلمه تره، پیچک، تاج خروس خوابیده و شیرتیغی )

 برشمردند.

نشان  (9)های هرز در جدول نتایج تجزیه واریانس اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی زیره سبز با نخود بر تراکم علف

 داده شده است.

 های هرز در مراحل مختلف نمونه گیرینتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( تراکم علف:  3جدول 

Table 3: Results of analysis of variance (mean squares) of weed density at different stages of sampling 

 منابع تغییر

S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

 مراحل نمونه گیری

Stages of sampling 

 مرحله اول

First sampling 

 مرحله دوم

Second 

sampling 

 مرحله سوم

Third 

sampling 

 مرحله چهارم

Fourth 

sampling 

 منطقه

Location 

1 ** 3060.30 **2358.53  **70.53  **1254.53  

 تکرار در منطقه

Replication × 

Location 

4 216.90 408.13 66.03 199.43 

  7536.58**  17657.95**  27199.83**  5250.21** 4 تیمارهای مخلوط
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Intercropping 

treatments 

 منطقهتیمار در 

Treatment × Location 

4 *212.55 *277.20 *500.61  *648.95  

 خطا

Error 

16 53.23 274.46 287.98 212.91 

 کل

Total 

29 214.90 652.13 282.10 154.23 

ns  ،درصد 4و 9معنی دار بترتیب در سطح احتمال  **و *اختالف غیر معنی دار 

ns: not significant, * and ** significant at 5% and 1% levels respectively 

 

بوده است. معنی دار  ≥59/5Pهای هرز در گردد اثر کشت مخلوط زیره سبز و نخود بر تراکم علفهمانطور که مالحظه می

. اثر (≥54/5P)داشت داری اثر معنی در تمام مراحل نمونه برداری های هرز در کشت مخلوطهمچنین اقلیم منطقه بر تراکم علف

برداری کشت مخلوط زیره سبز و نخود در دو نمونه ، سوم و چهارمدومط و منطقه کاشت نیز در مرحله اول، متقابل کشت مخلو

برداری کشت مخلوط زیره سبز و نخود، کشت در مراحل مختلف نمونه(. 9)جدول  (≥59/5Pبود ) دارمعنیمنطقه مشهد و سبزوار 

رداری نیز در بهرز در مراحل مختلف نمونههرز را به خود اختصاص داد. کمترین تراکم علفتراکم علف خالص زیره سبز بیشترین

، 4:4های هرز در تیمار برداری تراکم علف(. در مرحله اول نمونه4نخود( مشاهده )شکل  %95 -زیره سبز %95) 4:4الگوی کشت 

، 59/65درصد و نسبت به کشت خالص نخود به ترتیب  14/96و  52/92، 52/66نسبت به کشت خالص زیره سبز به ترتیب  9:4و  4:9

نسبت به  9:4و  4:9، 4:4های هرز در تیمارهای برداری نیز تراکم علفدرصد کاهش نشان داد. در مرحله دوم نمونه 49/29و  95/12

درصد  55/15و 59/92، 56/69درصد و نسبت به کشت خالص نخود  29/99و  54/62، 95/55کشت خالص زیره سبز به ترتیب 

، 4:9درصد، در تیمار  29/52، 4:4هرز در تیمار برداری تراکم علفنسبت به کشت خالص نخود کاهش داشت. در مرحله سوم نمونه

درصد به ترتیب در تیمارهای  95/91و  24/15، 65/62درصد نسبت به کشت خالص زیره سبز و  45/94 9:4درصد و در تیمار  29/62

، 4:4های هرز در تیمار برداری نیز تراکم علفنسبت به کشت خالص نخود کاهش نشان داد در مرحله چهارم نمونه 9:4و  4:9، 4:4

، 59/99درصد و نسبت به کشت خالص نخود به ترتیب  59/15و  55/99، 91/65نسبت به کشت خالص زیره سبز به ترتیب  9:4و 4:9

توان گفت که کشت مخلوط از طریق کاهش فضاهای به نتایج به دست آمده میدرصد کاهش داشت. با توجه  59/29و  95/14

شود. از طرف دیگر در این آزمایش همانطور که مالحظه شد با های هرز میجب کاهش حضور علفخالی و افزایش رقابت، مو

ای هرز  معنی داری بر تراکم علف ه منطقه اثر ،این تفاوت در بارش ووجود اینکه سبزوار اقلیم بیابانی تری نسبت به مشهد دارد 

-Trigonella foenumشنبلیله ) کشت مخلوط که کردند گزارش ( نیزFernandez et al., 2008همکاران ) و فرناندزآپاریکو .داشت

graecum) جمشیدی و همکاران شد.  خالص کشت با مقایسه در ای هرزهعلف تراکم و تعداد کاهش باعث گیاهان سایر با

(Jamshidi et al., 2011در بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی اظهار داشتند که تیمار تک )م بلبلی در کشتی لوبیا چش
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گندم  -نتایج مطالعه بر روی کشت مخلوط افزایشی نخود های اختالط بود.پذیرتر از بقیه نسبتهای هرز آسیبرقابت با علف

(Triticum aestivum L.و نخود با ) های هرز شد )جو نشان داد که کشت مخلوط باعث کاهش خسارات علفBanik et al., 

کشتی و چندکشتی نخود و جو مؤید این بود که کشت مخلوط عملکرد کل سیستم های هرز در تک(. بررسی جمعیت علف2006

 (.Poggio, 2005های هرز را کاهش داد )را افزایش و تراکم و جمعیت علف

 

 برداریهای هرز در مراحل مختلف نمونهکشت مخلوط و کشت خالص زیره سبز و نخود بر تراکم علفاثر  :1شکل 

Figure 1: Effect of intercropping and monoculture of chickpea and cumin on weed density in different sampling 

stages. 

اری داحتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی های دارای حروف مشترک برای هر مرحله در سطحمیانگین *)

 ندارند(.

(*Mean followed by similar, are not significantly at the 5% level of probability.) 

 

 های هرزنخود بر وزن خشک علف واثر کشت مخلوط زیره سبز 

در جدول  هرز هایزیره سبز با نخود بر وزن خشک علفنتایج تجزیه واریانس اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی 

 نشان داده شده است. (1)
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 های هرز در مراحل مختلف نمونه گیرینتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( وزن خشک علف:  4 جدول

Table 4: Analysis of variance (mean square) of weed dry weight in different sampling stages 

 منابع تغییر

S.O.V 

 درجه آزادی

df 

 مراحل نمونه گیری

Stages of sampling 

 مرحله اول

First sampling 

 مرحله دوم

Second 

sampling 

 مرحله سوم

Third 

sampling 

 مرحله اول

Fourth 

sampling 

 منطقه

Location 

1 **11790.28  **47.58  **10820.25  **13619.28  

 منطقهتکرار در 

Replication × 

Location 

4 322.73 5832.28 432.78 289.10 

 تیمارهای مخلوط

Intercropping 

treatments 

4 **38705.76  **77086.58  ** 41482.81 **40915.56  

 تیمار در منطقه

Treatment × 

Location 

4 *1101.56  *1804.74  *1291.33  *1099.16  

 خطا

Error 

16 2721.47 8850.36 2620.11 3221.78 

 کل

Total 

29 2416.89 12225.74 2216.12 2396.09 

ns    ،درصد 4و 9معنی دار بترتیب در سطح احتمال  **و *اختالف غیر معنی دار 

ns: not significant, * and ** significant at 5% and 1% level respectively 

 

. همانطور (≥59/5P) های هرز نشان دادبر وزن خشک علف داریسبز و نخود تأثیر معنی( کشت مخلوط زیره 1با توجه به جدول )

های هرز در الگوهای کشت مخلوط زیره سبز و نخود نسبت به کشت خالص این گیاهان شود، وزن خشک علفکه مالحظه می

 سبز: نخود( از نظر آماری دیده نشد. زیره  9:4و  4:9، 4:4کاهش یافت اما با این وجود تفاوتی بین الگوهای کشت مخلوط )

، 92/95نسبت به کشت خالص زیره سبز به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4های هرز در تیمار برداری وزن خشک علفدر مرحله اول نمونه

درصد کاهش نشان داد. در مرحله دوم  42/62و  59/52، 45/55درصد و نسبت به کشت خالص نخود به ترتیب  24/61و  99/59

 52/54، 19/59نسبت به کشت خالص زیره سبز به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4های هرز در تیمارهای برداری نیز وزن خشک علفنهنمو
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درصد نسبت به کشت خالص نخود کاهش داشت. در  59/66و  95/54، 55/59درصد و نسبت به کشت خالص نخود  99/66و 

 65/69، 9:4درصد و در تیمار  91/69، 4:9درصد، در تیمار  24/52، 4:4هرز در تیمار برداری وزن خشک علفمرحله سوم نمونه

نسبت به کشت  9:4و  4:9، 4:4درصد به ترتیب در تیمارهای  45/69و  15/69، 94/54درصد نسبت به کشت خالص زیره سبز و 

نسبت به کشت خالص  9:4و 4:9، 4:4های هرز در تیمار برداری نیز تراکم علفخالص نخود کاهش نشان داد. در مرحله چهارم نمونه

درصد کاهش  51/65و 96/59، 29/55درصد و نسبت به کشت خالص نخود به ترتیب  12/69و  56/59، 95/55زیره سبز به ترتیب 

( کشت خالص زیره سبز و نخود بیشترین وزن خشک را در تیمارهای مورد آزمایش داشت. بین تیمارهای 2با توجه به شکل ) داشت.

ار دبه طور کلی کشت مخلوط زیره سبز و نخود باعث کاهش معنی داری دیده نشد.وط نیز از لحاظ آماری تفاوت معنیکشت مخل

رسد فشار رقابتی ناشی از حضور زیره سبز و نخود در کنار یکدیگر منجر (. به نظر می1های هرز گردید )جدول وزن خشک علف

مارهای کشت مخلوط شده است که این امر با توجه به پر کردن فضاهای خالی های هرز در تیدار وزن خشک علفبه کاهش معنی

 اندازی گیاهان در کشت مخلوط و ایجاد رقابتتوان گفت سایهتوسط دو گیاه زیره سبز و نخود دور از انتظار نیست. همچنین می

در مقایسه  کشت مخلوط شده است. های هرز در تیمارهایهای هرز و زیره سبز و نخود باعث کاهش وزن خشک علفبین علف

 . (1)جدول  دادداری بر کشت مخلوط زیره سبز و نخود نشان بین دو منطقه همانطور که مشاهده شد اقلیم منطقه تأثیر معنی

شتی کهای هرز در کشت مخلوط در مقایسه با سیستم تک(، کاهش زیست توده علفLiebman & Dyck, 1993لیبمن و دایک )

( نیز در کشت Rezvani Moghadam et al., 2009پروژه تحقیقاتی مختلف گزارش کردند. رضوانی مقدم و همکاران ) 15را در 

های کاشت با افزایش نسبت ماش از تعداد گونه، زیست ( اظهار داشتند که در آرایش.Nigella sativa Lمخلوط ماش و سیاهدانه )

سته شد، این محققان دریافتند که ماش با ایجاد پوشش گیاهی مناسب و سریع در هرز کاهای علفتوده و فراوانی هر یک از گونه

 هرز شود. های علفاندازی مانع حضور تعدادی از گونهابتدای فصل رشد توانسته با سایه
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 برداریهای هرز در مراحل مختلف نمونهاثر کشت مخلوط و کشت خالص زیره سبز و نخود بر وزن خشک علف:  2شکل 

Figure 2: Effect of intercropping and monoculture of chickpea and cumin on weed dry matter in different 

sampling stages. 

ی دارهای دارای حروف مشترک برای هر مرحله در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی)میانگین 

 ندارند(.

(*Mean followed by similar, are not significantly at the 5% level of probability.) 

 

 های هرز علف تنوع گونه ایاثر کشت مخلوط زیره سبز و نخود بر 

برداری تحت تأثیر کشت مخلوط زیره سبز و نخود های هرز در مراحل مختلف نمونهشانون علف تنوع مقایسه میانگین شاخص

اری دگردد، کشت مخلوط زیره سبز و نخود از لحاظ آماری تأثیر معنینشان داده شده است. همانطور که مالحظه می (9)در شکل 

های هرز نسبت به کشت خالص زیره سبز برداری شاخص شانون علفدر مرحله اول نمونه. های هرز نداشتبر شاخص شانون علف

درصد کاهش داشت. در  94/41و  95/5به ترتیب  9:4و   4:9رصد و در تیمار د 59/25و  99/29، 4:4و نخود به ترتیب در تیمار 

نسبت به کشت خالص زیره سبز به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4های هرز در تیمارهای برداری نیز شاخص شانون علفمرحله دوم نمونه

خود کاهش نشان داد. در مرحله درصد نسبت به کشت خالص ن69/42و  55/49درصد و نسبت به کشت خالص نخود  69/9و  55/5

درصد  16/41و  55/49درصد نسبت به کشت خالص زیره سبز و  99/6، 9:4و  4:9درصد و تیمار 99/45، 4:4برداری تیمار سوم نمونه

 ،4:4برداری نیز در تیمار نسبت به کشت خالص نخود کاهش داشت. در مرحله چهارم نمونه 9:4و  4:9، 4:4به ترتیب در تیمارهای 

 51/2، 9:4و  4:9درصد و تیمار  44/1، 4:4صفر درصد نسبت به کشت خالص زیره سبز  و تیمار  9:4و 4:9درصد و تیمار  14/4

 درصد نسبت به کشت خالص نخود کاهش نشان داد. 

 ( و کرفس.Allium porrum Lفرنگی )( بیان داشتند که در کشت مخلوط ترهBaumann et al., 2001بومان و همکاران )

(Apium graveolens L.افزایش جذب نور توسط پوشش گیاهی باعث سرکوبی و کاهش تعداد علف ) های هرز شد. کوچکی و
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 Setariaهرز در الگوی کشت مخلوط ارزن دم روباهی )هایتوده علف(، با ارزیابی تنوع و زیستKoocheki et al., 2010همکاران )

italica L.) ن، به توده و شاخص شانوبرداری قبل و بعد از بسته شدن پوشش گیاهی، زیستو لوبیا نشان دادند که در هر دو نمونه

 داری تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت.طور معنی

 

 برداریهرز در مراحل مختلف نمونههایاثر کشت مخلوط و کشت خالص زیره سبز و نخود بر شاخص شانون علف :3شکل

Figure 3: Effect of intercropping and monoculture of chickpea and cumin on weed’s Shannon index in different 

sampling stages. 

 ندارند(. داریهای دارای حروف مشترک برای هر مرحله در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی)میانگین

(*Mean followed by similar, are not significantly at the 5% level of probability.) 

 

 اجزای عملکرد زیره سبز

 هزار وزن بوته، در چتر تعداد بوته، در جانبی شاخه ارتفاع تعداد شامل زیره سبز دارویی اجزای عملکرد مورد بررسی در گیاه

( بر اجزای ≥/54داری )بز با نخود تأثیر معنیکلی کشت مخلوط زیره سباشد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که به طور دانه می

نخود(  %95زیره+ %95) 4:4(. به طوری که در اکثر اجزای مورد بررسی، کشت خالص و سپس تیمار 9عملکرد نشان داد )جدول 

سبز و نخود در دو منطقه مشهد و نتایج تجزیه واریانس اثر الگوهای کشت مخلوط زیره  بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند.

 ( زیر نشان داده شده است.9سبزوار بر اجزای عملکرد زیره سبز در جدول )
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 : نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( عملکرد و اجزای عملکرد زیره در مناطق و الگوهای مختلف کشت5جدول 
Table 5: Analysis of variance (mean square) of yield and yield component of cumin in different location and 

different cropping patterns  

 منابع تغییر

S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

 ارتفاع

Height 

تعداد شاخه 

 جانبی

Number of 

branches 

per plant 

تعداد چتر در 

 بوته

Number 

of umbel 

per plant 

وزن هزار 

 دانه

1000 

seed 

weight 

عملکرد 

 دانه

Seed 

Yield 

 عملکرد بیولوژیک

Biological 

Yield 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

Index 

 منطقه

Location 

1 ns 32.66 ns 0.04 *8.16 2.52* ns 5.56 ns 380.64 ns 0.62 

 تکرار در منطقه

Replication × 

Location 

4 1.16 0.04 0.041 0.19 0.64 44.43 0.21 

 تیمارهای مخلوط

Intercropping 

treatments 

3 **29.22 ns 0.48 **5.22 **0.84 **284.68 ns 46800.471 **2.85 

 تیمار در منطقه

Treatment × 

Location 

3 ns 7.44 ns 2.37 ns 0.50 ns 0.36 ns 1.34 ns 41.40 ns 0.79 

 خطا

Error 
12 233 0.22 0.93 0.06 1.61 311.03 0.08 

 کل

Total 
23 3.16 0.29 0.041 0.04 0.95 1332.67 0.66 

ns    ،درصد 4و 9معنی دار بترتیب در سطح احتمال  **و *اختالف غیر معنی دار 

ns: not significant, * and ** significant at 5% and 1% level respectively 

 

انه ارتفاع، تعداد چتر در بوته و وزن هزار دنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر الگوهای کشت مخلوط زیره سبز و نخود بر 

اما اثر متقابل منطقه و تیمارهای  ،(  شد≥59/5Pدار )(  گردید. اثر منطقه بر تعداد چتر در بوته و وزن هزار دانه معنی≥54/5Pدار  )معنی

 (. 9داری نداشت )جدول مخلوط در صفات مورد بررسی، اثر معنی
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 ارتفاع

نخود(  %59 -زیره سبز %29)  9:4سانتی متر و کمترین آن در تیمار  99/99در کشت خالص زیره سبز با بیشترین ارتفاع بوته 

سانتی متر مشاهده شد. اما به طور کلی از لحاظ آماری بین الگوهای کشت مخلوط از نظر این صفت تفاوتی وجود نداشت  55/94با

ای در جهت کسب نور سبب افزایش رشد ساقه در کشت ون گونهرسد در کشت خالص، افزایش رقابت در(. به نظر می6)جدول 

درصد در مقایسه با کشت خالص  69/9و  56/9، 56/9به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4خالص شده باشد. ارتفاع در تیمارهای کشت مخلوط 

مخلوط رازیانه های خود در مورد کشت (، در بررسیCarrubba et al., 2008زیره سبز کاهش یافت. کروبا و همکاران )

(Foeniculum vulgare L.( و شوید )Anethum graveolens L. اعالم داشتند که گیاه رازیانه از لحاظ ارتفاع تحت تأثیر قرار )

نگرفت. این محققین همچنین در مورد شوید نیز کمترین ارتفاع را در تیمار کشت خالص گزارش کردند. ردفیارن و همکاران 

(Redfearn et al., 1999بیان داشتند افزایش ارتفاع بوته سویا در کشت مخلوط با سورگوم به دلیل سایه ،)ط گیاه بلندتر اندازی توس

(، در بررسی کشت مخلوط Rezvani Moghaddam et al., 2012ها است. رضوانی مقدم و مرادی )و در اثر افزایش طول میانگره

نتیجه  ت مخلوط فشار رقابتی کمتری را نسبت به کشت خالص تحمل کرده و درزیره سبز و شنبلیله بیان کردند که شنبلیله در کش

 باعث افزایش رشد رویشی و به دنبال آن افزایش ارتفاع شده است.

 تعداد شاخه جانبی در بوته

داشت )جدول نداری جدول تجزیه واریانس نشان داد که کشت مخلوط زیره سبز با نخود بر تعداد شاخه جانبی در بوته  اثر معنی

( را به 95/9نخود(  کمترین مقدار ) %29زیره+ %59) 9:4( و در تیمار 46/1(. اگر چه تعداد شاخه جانبی در کشت خالص بیشترین )9

(. تعداد شاخه جانبی در بوته در 6داری از لحاظ آماری وجود نداشت )جدول خود اختصاص داد اما بین تمامی تیمارها تفاوت معنی

درصد در مقایسه با کشت خالص زیره سبز کاهش یافت.  96/49و  42/5، 59/5به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4ت مخلوط تیمارهای کش

های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد (، در بررسی نسبتKhorramdel et al., 2016دل و همکاران )خرم

دست آمد. مرید احمدی و همکاران شنبلیله به %455زنیان +  %95نبی در بوته در و اجزای عملکرد گزارش کردند که تعداد شاخه جا

(Morid ahmadi et al., 2015 در ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تأثیر نسبت ،)و های کشت مخلوط ردیفی با کد

( بر تعداد شاخه فرعی در بوته ≥54/5Pداری )( نشان دادند که کشت مخلوط تاثیر معنی.Cucurbita pepo L) پوست کاغذی

اخه فرعی کشتی بیشتر بود. آنها دلیل افزایش تعداد شکرچک داشت به طوری که تعداد شاخه فرعی در کشت مخلوط نسبت به تک

کرچک در کشت مخلوط را در اختیار داشتن فضای مناسب به خصوص در یک سوم فوقانی پوشش گیاهی حاصل از کشت مخلوط 

 دانستند.  کرچک و کدو

 تعداد چتر در بوته 

( نشان داد. ≥54/5Pداری )( کشت مخلوط زیره سبز با نخود بر تعداد چتر در بوته زیره سبز تأثیر معنی9با توجه به جدول )

( و کمترین آن 46/45نخود( ) %95زیره+ %95) 4:4بیشترین تعداد چتر در بوته به ترتیب در کشت خالص زیره سبز و الگوی کشت 

درصد کاهش نشان داد.  99/42( به دست آمد، که نسبت به کشت خالص 55/49نخود( ) %29زیره+ %59) 9:4الگوی کشت  در



 

21 

 

را تراکم مطلوب گیاهی در این تیمار و استفاده بهتر از منابع محیطی  4:4توان علت افزایش تعداد چتر در بوته در الگوی کشت می

رایی بیشتری از منابع محیطی استفاده نمایند. تعداد چتر در بوته در تیمارهای کشت مخلوط دانست که باعث شده تا این گیاهان با کا

 درصد در مقایسه با کشت خالص زیره سبز کاهش یافت. 95/42و  51/9، 52/5به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4

های کاشت ردیف ماش در آرایش(، نیز در کشت مخلوط ماش و ذرت نشان دادند که Pandita et al., 2000پاندیتا و همکاران )

ترتیب پس از کشت خالص از بیشترین تعداد غالف در بوته برخوردار بود. رضوانی مقدم و مرادی ذرت به -ماش 2:4و  4:2، 4:4

(Rezvani Moghaddam et al., 2012 نیز در کشت مخلوط زیره سبز و شنبلیله دریافتند که تعداد غالف در بوته شنبلیله در کشت ،)

در بررسی کشت (، Rezvani Moghaddam et al., 2009رضوانی مقدم و همکاران )مخلوط نسبت به کشت خالص کاهش یافت. 

د که وته گیاه ماش مثبت بود. این محققان اشاره داشتنمخلوط ماش و سیاهدانه بیان داشتند که اثر کشت مخلوط بر تعداد غالف در ب

ه تری را برای افزایش تعداد شاخه جانبی و در نتیجه تعداد غالف در بوتگیاه ماش به دلیل کوچک بودن گیاه سیاهدانه فضای مناسب

 داشته است. 

 وزن هزار دانه

( بر وزن هزار دانه داشت. ≥ 54/5Pداری )نخود اثر معنیگردد، کشت مخلوط زیره سبز با ( مالحظه می9همانطور که در جدول )

نخود  %59 -زیره سبز %29( 9:4( بیشترین و کمترین وزن هزار دانه به ترتیب در کشت خالص زیره سبز و تیمار )6با توجه به جدول )

 داد. وزن هزار دانه در تیمارهای کشت توان دلیل افزایش و یا کاهش وزن هزار دانه را به تعداد چتر در بوته نسبتمشاهده گردید. می

جهانی و همکاران  درصد در مقایسه با کشت خالص زیره سبز کاهش یافت. 94/49و  59/49، 55/45به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4مخلوط 

(Jahani et al., 2008در بررسی ترکیب ،)( های مختلف کشت زیره سبز و عدسLens culinaris L.بر وزن هزار دانه زی ) ره سبز

 های مختلف کشت مخلوط نسبت به کشت خالص آن برتری داشتند.اظهار داشتند که ترکیب
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 : مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در مناطق و الگوهای مختلف کشت6جدول 

Table 6: Comparison of crop yield and yield components of cumin in different cultivars and patterns 

 تیمارها

Treatments 

 ارتفاع

Height 

 تعداد شاخه جانبی

Number of 

branches per 

plant 

تعداد چتر در 

 بوته

Number of 

umbel per 

plant 

وزن هزار 

 دانه

1000 seed 

weight 

 عملکرد دانه

Seed 

Yield 

عملکرد 

 بیولوژیک

Biological 

Yield 

 شاخص برداشت

Harvest Index 

 منطقه

Location 

 مشهد

Mashhad 

51.50 a 3.75 a 16.75 a 4.34 a 54.89 a 583.14 a 9.41 a 

 سبزوار

Sabzevar 
53.83 a 3.83 a 15.58 b 3.69 b 53.93 a 575.18 a 9.37 a 

 تیمارهای مخلوط

Intercropping treatments 

1:1 52.50 b 3.83 a 16.83 a 4.13 ab 57.11 b 641.82 a 9.50 b 

1:3 51.33 b 3.66 a 15.73 ab 3.92 b 53.33 c 556.74 a 9.57 ab 

3:1 51.00 b 3.50 a 15.00 b 3.55 c 45.51 d 459.03 a 9.91 a 

 تک کشتی

Monoculture  

55.83 a 4.16 a 17.00 a 4.45 a 61.70a 649.07a 8.89 c 

 

 اجزای عملکرد نخود 

باشد. دانه می هزار وزن بوته و در تعداد غالف بوته، در جانبی شاخه ارتفاع، تعداد شامل اجزای عملکرد مورد بررسی در نخود

( بر اجزای عملکرد نشان داد )جدول ≥54/5Pداری )نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که کشت مخلوط نخود با زیره سبز تأثیر معنی

بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. نتایج  4:4تیمار (. به طوری که در اکثر اجزای مورد بررسی ، کشت خالص و سپس 6

 ( نشان داده شده است.5تجزیه واریانس اثر کشت مخلوط زیره سبز و نخود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در جدول)
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 مختلف کشت: نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( عملکرد و اجزای عملکرد نخود در مناطق و الگوهای 7جدول 

Table 7: Analysis of variance (mean square) of yield and yield component of Chickpea in different location and different 

cropping patterns 

 منابع تغییر

S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

 ارتفاع

Height 

تعداد شاخه 

 جانبی

Number 

of 

branches 

per plant 

تعداد غالف 

 بوتهدر 

Number 
of pods 
per plant 

 

وزن هزار 

 دانه

1000 

seed 

weight 

 عملکرد دانه

Seed 

yield 

 عملکرد بیولوژیک

Biological 

yield 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

Index 

 منطقه

Location 

1 ns 1.50 ns 4.16 * 145.04 ns 60.23 * 95.88 ns 14225.27 * 138.62 

 تکرار در منطقه

Replication × 

Location 

4 1.50 0.16 6.79 11.64 0.63 795.93 1.21 

 تیمارهای مخلوط

Intercropping 

treatments 

3 ** 4.50 ** 4.05 ** 88.37 ** 7269.20 ** 656.02 ** 1099718.88 ** 3894.85 

 تیمار در منطقه

Treatment × 

Location 

3 ns 92.11 ns 0.055 * 19.37 ns 216.46 ns 15.33 ns 2240.86 ns 14.79 

 خطا

Error 
12 1.41 0.22 13.87 88.06 9.54 405.21 2.88 

 کل

Total 
23 4.50 0.50 7.54 391.41 2.032 4222.83 33.66 

 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر الگوهای کشت مخلوط نخود با زیره سبز بر ارتفاع، تعداد شاخه جانبی در بوته، تعداد 

( گردید. همچنین اثر منطقه و اثر متقابل منطقه و تیمارهای مخلوط در کشت ≥54/5Pدار )وزن هزار دانه معنیغالف در بوته و 

 ( شد.≥59/5Pدار )مخلوط زیره سبز و نخود معنی

 ارتفاع 

( 45-1(. با توجه به جدول )5( بر ارتفاع نخود نشان داد )جدول ≥ 54/5Pداری )کشت مخلوط زیره سبز با نخود تأثیر معنی

سانتی متر و کشت خالص  46/94( با ارتفاع %95نخود  -%95)زیره سبز  4:4بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به ترتیب در الگوی کشت 

درصد افزایش نشان داد.  95/24نسبت به کشت خالص  4:4سانتی متر مشاهده گردید. ارتفاع در الگوی کشت  55/12نخود با ارتفاع 

درصد در مقایسه با کشت خالص نخود افزایش  41/5و 99/49، 94/24به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4شت مخلوط ارتفاع در تیمارهای ک
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ر ها نسبت داد، زیرا رقابت باندازی و افزایش رقابت نوری بین بوتهتوان به سایهرا می 4:4یافت. افزایش ارتفاع بوته در الگوی کشت 

(، در  Tuna & Orak, 2007بیشتری برای ارتفاع بوته داشته باشند. تونا و اوراك ) گذاریشود تا گیاهان سرمایهسر نور باعث می

کشت مخلوط ماشک با یوالف، کاهش یا افزایش ارتفاع بوته گیاهان را به شدت رقابت بین دو گیاه نسبت دادند.افزایش ارتفاع بوته 

  ها بوده است.ر و در اثر افزایش طول میانگرهاندازی توسط گیاه بلندتسویا در کشت مخلوط با سورگوم به دلیل سایه

 تعداد شاخه جانبی در بوته 

( نشان داد.در کشت ≥54/5Pداری )تیمارهای مختلف کشت مخلوط بر تعداد شاخه جانبی در بوته تأثیر معنی 5با توجه به جدول 

بوته نسبت به سایر الگوهای کشت دارای نخود( تعداد شاخه جانبی در  %95 -زیره سبز %95) 4:4خالص نخود و الگوی کشت 

 9:4و  4:9، 4:4(.  تعداد شاخه جانبی در تیمارهای کشت مخلوط 9شاخه در بوته بود )جدول  66/1و  46/9بیشترین مقدار به ترتیب 

لگوی در ا درصد در مقایسه با کشت خالص نخود کاهش یافت. افزایش تعداد شاخه جانبی در بوته 16/99و  55/29، 65/5به ترتیب 

احتماالً مربوط به این است که این گیاه در شرایط حضور گیاه زیره سبز همراه از طریق کاهش درصد حضور  4:4کشت مخلوط 

های هرز به دلیل کاهش فضاهای خالی توانسته است نور را به طور کارآمدتری دریافت نماید که این امر سبب تحریک و علف

ای به ونهگتوان به عدم رقابت بیند. همچنین افزایش تعداد شاخه جانبی در کشت مخلوط را میافزایش تعداد شاخه جانبی گردی

ی کرده است. های جانبجهت دریافت نور نسبت داد در نتیجه گیاه مواد فتوسنتزی خود را به جای افزایش ارتفاع صرف تولید شاخه

(، در تحقیقی بر روی کشت مخلوط کنجد و نخود دریافتند که Pooramir et al., 2010این در حالی است که پورامیر و همکاران )

با کاهش تراکم کنجد در کشت مخلوط تعداد شاخه افزایش پیدا کرد. این محققان گزارش نمودند از آن جا که کانوپی کنجد در 

د فضای بیشتری ی پایین، کانوپی کنجهاتواند باعث شود که در نسبتشود، لذا همین امر میارتفاع باالتری نسبت به نخود تشکیل می

(، در بررسی Rezvani Moghadam et al., 2009رضوانی مقدم و همکاران ) .های جانبی خود داشته باشدبرای تولید وگسترش شاخه

کشت مخلوط ماش و سیاهدانه گزارش نمودند که بیشترین تعداد شاخه جانبی در گیاه ماش در کشت ردیفی یک ردیف سیاهدانه 

ت هرز بجای افزایش ارتفاع و رقابت جهیک ردیف ماش مشاهده گردید. آنها نتیجه گرفتند که گیاهان در شرایط کنترل علف+ 

دسترسی به نور، شاخه جانبی بیشتری تولید کردند تا از طریق این آرایش فضائی نور بیشتری دریافت کنند. نتایج بررسی بر روی 

ر این داری بر تعداد شاخه جانبی زنیان داشت. دهای مختلف کاشت تأثیر معنید که نسبتکشت مخلوط زنیان و شنبلیله نشان دا

  .یشتربن تعداد شاخه جانبی را داشتکشتی بردیفی بیشترین و در تکآزمایش زنیان در کشت مخلوط تک

 تعداد غالف در بوته

همانطور که در  ( نشان داد.≥ 54/5Pداری )تیمارهای مختلف کشت مخلوط بر غالف در بوته تأثیر معنی (5)با توجه به جدول 

بیشترین و الگوی کشت  4:9و  4:4نشان داده شده است تعداد غالف در بوته در کشت خالص نخود و الگوهای کشت  (9)جدول 

درصد کاهش داشت. تعداد غالف در بوته در تیمارهای  91/45 کمترین مقدار را به خود اختصاص داد که نسبت به کشت خالص 9:4

درصد در مقایسه با کشت خالص نخود کاهش یافت. کاهش تعداد  91/45و  19/2، 22/4به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4کشت مخلوط 

 ود بوده است. همچنینای ناشی از افزایش تراکم نخاحتماال به دلیل افزایش فشار درون گونه  9:4غالف در بوته در کشت مخلوط 
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سد که رتوان به افزایش تعداد شاخه جانبی در بوته نسبت داد. به نظر میافزایش تعداد غالف در بوته در کشت خالص نخود را می

سویا با ایجاد ساختار کانوپی موجی و و جود فضای مناسب در الگوهای مختلف کشت مخلوط،  %95 -معمولی %95نسبت کاشت 

 ,.Koocheki et alکوچکی و همکاران )زایش تعداد غالف در بوته شده است. ینه از عوامل محیطی و در نتیجه افسبب استفاده به

 در کلزا بوته در غالف تعداد بیشترین مخلوط مختلف الگوهای (، در بررسی کشت مخلوط گندم و کلزا دریافتند که در2009

عدد( به ترتیب از 45عدد( و کمترین تعداد غالف در بوته ) 25بوته )آمد. بیشترین تعداد غالف در  بدست ردیفی سه الگوی

 سیاهدانه به دست آمد.  %59 -نخود %29های کشت خالص و نسبت

 وزن هزار دانه

بیشترین وزن هزار  ( نشان داد.≥54/5Pداری )( تیمارهای مختلف کشت مخلوط بر وزن هزار دانه تأثیر معنی5با توجه به جدول )

گرم  59/264نخود با میانگین  %59 -زیره سبز %29( 9:4گرم و کمترین آن در کشت ) 92/996ت خالص نخود با میانگیندانه در کش

(. وزن هزار دانه در تیمارهای 9نخود از لحاظ آماری تفاوت نداشت. )جدول  %29 -زیره سبز %59( 4:9مشاهده شد که با کشت )

رسد درصد در مقایسه با کشت خالص نخود کاهش یافت. به نظر می 22/22و  52/45، 49/5به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4کشت مخلوط 

به دلیل افزایش جذب نور توسط پوشش گیاهی و در نتیجه تولید مواد فتوسنتزی باالتر در کشت خالص، گیاه نخود مواد فتوسنتزی 

(، Pooramir et al., 2010ت. پورامیر و همکاران )ها( اختصاص داده و باعث افزایش وزن هزار دانه شده اسبیشتری به مخازن )دانه

د مواد ای و تولیگونهدر کشت مخلوط نخود و کنجد دریافتند که وزن هزار دانه نخود در کشت خالص به دلیل عدم رقابت برون

(، در کشت Koocheki et al., 2013داری بیشتر بود. کوچکی و همکاران )فتوسنتزی بیشتر نسبت به کشت مخلوط به طور معنی

 مخلوط سیاهدانه با نخود و لوبیا نیز گزارش کردند که وزن هزار دانه لوبیا در کشت خالص بیشتر بود. 

 

 : مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد نخود در مناطق و الگوهای مختلف کشت8جدول 

Table 8: Comparison of crop yield and yield components of Chickpea in different cultivars and patterns 

 منابع تغییر

S.O.V 

 درجه آزادی

df 

 ارتفاع

Height 

تعداد شاخه 

 جانبی

Number of 

branches per 

plants 

تعداد غالف در 

 بوته

Number of 

pods per plant 

وزن هزار 

 دانه

1000 

seed 

weight 

 عملکرد دانه

Seed 

yield 

عملکرد 

 بیولوژیک

Biological 

yield 

 منطقه

Location 

 مشهد

Mashhad 
46.25 a 4.66 a 81.75 a 297.37 a 455.60 a 878.58 a 51.85 a 

 سبزوار

Sabzevar 

46.75 a 3.83 a 76.83 b 294.20 a 451.60 b 829.89 a 54.41 a 
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 تیمارهای مخلوط

Intercropping treatments 

1:1 51.16 a 4.66 a 81.16 a 312.37 b 454.65 b 872.90 b 52.08 c 

1:3 47.83 b 3.83 b 80.16 a 272.51 c 449.19 c 602.37 c 74.57 b 

3:1 45.00 c 3.33 b 73.66 b 261.75 c 442.95 d 451.84 d 90.05 a 

 تک کشتی

Monoculture 
42.00 d 5.16 a 82.16a 336.52a 467.56a 1449.84a 32.24d 

 

 برداشت زیره سبزشاخص عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و 

( بر عملکرد نشان داد )جدول ≥ 54/5Pداری )نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که کشت مخلوط زیره سبز با نخود تأثیر معنی

 بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند.  4:4(. به طوری که کشت خالص و بعد از آن تیمار 1-5

 عملکرد دانه

( نشان داد. بیشترین و کمترین ≥ 54/5Pداری )لف کشت مخلوط بر وزن هزار دانه تأثیر معنیتیمارهای مخت 9با توجه به جدول 

 94/19نخود( با  %59 -زیره سبز %29) 9:4گرم در مترمربع و الگوی کشت  55/64عملکرد دانه به ترتیب از کشت خالص زیره سبز با 

درصد کاهش نشان داد. عملکرد  29/26نسبت به کشت خالص  9:4(. عملکرد دانه در تیمار 6گرم در مترمربع حاصل شد )جدول 

درصد در مقایسه با کشت خالص زیره سبز کاهش  21/26و  96/49، 11/5به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4دانه در تیمارهای کشت مخلوط 

ش تعداد چتر در بوته در این توان به افزایرا می 9:4یافت. افزایش و کاهش عملکرد دانه به ترتیب در کشت خالص زیره سبز و تیمار 

( طی مطالعه خود بر روی کشت مخلوط رازیانه و شوید بیان داشت که کشت خالص دو گیاه از 2559تیمارها نسبت داد. کروبا )

(، در کشت مخلوط زیره سبز و عدس Rezaei- chiyaneh et al., 2015عملکرد باالیی برخوردار بود. رضائی چیانه و همکاران )

اری دهای کاشت و کشت ردیفی از نظر عملکرد اختالف معنیشتند که بین کشت خالص با کشت مخلوط روی ردیفاظهار دا

وجود نداشت که دلیل آن به خاطر افزایش توانایی گیاه برای جذب تشعشع بیشتر، افزایش فراهمی نیتروژن از طریق تثبیت زیستی 

 امر این و گرفته صورت کارآیی بیشتری با هاگونه بین هاآن توزیع و منابع نیتروژن توسط عدس بوده که در این حالت تخصیص

(، Kumar & Singh, 2006است. کومار و سینگ ) شده سبز زیره دانه در  عملکرد افزایش آن تبع و به فتوسنتز و رشد بهبود به منجر

( نشان دادند که نسبت .Cicer arientinum L( و نخود دانه کبوتری ).Brassica  juncea Lدر کشت مخلوط خردل هندی )

 Olowe) های کاشت بود. الوو ادیموکاشت یک ردیف خردل و سه ردیف نخود دارای بیشترین عملکرد دانه در مقایسه با سایر نسبت

& Adebimpe, 2009( طی بررسی خود بر کشت مخلوط کنجد و آفتابگردان ،)Helianthus annuus L. اظهار داشتند که )

 مخلوط کشت مقایسه و بررسی (، باRajeswara, 2002عملکرد کنجد در تیمار کشت خالص بیشتر از کشت مخلوط بود. راجسوارا )

کوچکی و همکاران  .بود مخلوط کشت از بیشتر کشت خالص در نعناع عملکرد که گرفت ( نتیجهRosa hybrida) رز و نعناع

(Koocheki et al., 2009 با بررسی بر روی ،)( کشت مخلوط زعفرانCrocus sativus L. و زنیان اظهار داشتند که بیشترین و )
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 بودن بیشتر محققان دلیل آمد. این دست به زنیان با آن مخلوط و کشت زعفران خالص کشت از ترتیب به عملکرد کمترین میزان

 دادند. نسبت بوته در گل تعداد به افزایش را خالص کشت در زعفران عملکرد

 بیولوژیک عملکرد

داری بین تیمارهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود در دو منطقه مشهد و سبزوار ( اختالف معنی9با توجه به جدول )

گرم( بیشترین و  55/615شود، اگرچه عملکرد بیولوژیک در کشت خالص )( مالحظه می6وجود نداشت. همانطور که در جدول )

ن مقدار را به خود اختصاص داد اما بین تیمارهای کشت مخلوط و کشت خالص از لحاظ آماری گرم( کمتری 59/195) 9:4در تیمار 

 29/25و  22/41، 42/4به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4داری وجود نداشت. عملکرد بیولوژیک در تیمارهای کشت مخلوط تفاوت معنی

(، بیشترین عملکرد بیولوژیکی Pooramir et al., 2010)درصد در مقایسه با کشت خالص زیره سبز کاهش یافت. پورامیر و همکاران 

 کشتی نخود در مقایسه با کشت مخلوط نخود به دست آوردند. را از تک

  شاخص برداشت

طور کلی تیمارهای (. به9( بود )جدول ≥ 54/5Pدار )اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط و خالص بر شاخص برداشت معنی

 %95) 4:4طوری که بیشترین شاخص برداشت در تیمار دارای شاخص برداشت بیشتری بود. به کشت مخلوط نسبت به کشت خالص

داری نداشت. کمترین شاخص برداشت نیز اختالف معنی 4:9( مشاهده شد که از نظر آماری با تیمار 54/5نخود( ) %95 -زیره سبز

، 12/6به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4رهای کشت مخلوط (. شاخص برداشت در تیما6در کشت خالص زیره سبز مشاهده گردید )جدول 

(، نیز Mirhashemi et al., 2009میر هاشمی و همکاران ) درصد در مقایسه با کشت خالص زیره سبز افزایش یافت. 25/45و  45/5

ص برداشت ختر از کشت خالص بود. این محققین کمترین شابیان کردند که شاخص برداشت زنیان در تیمارهای کشت مخلوط بیش

توان به تفاوت در اجزای عملکرد و یا افزایش عملکرد را در کشت خالص گزارش کردند. اختالف در شاخص برداشت را می

ت به ی برتری این نوع کشت نسبتواند نشان دهندهبیولوژیک نسبت داد. شاخص برداشت باالتر در تیمارهای کشت مخلوط می

 کشت خالص باشد. 

 رد بیولوژیک و شاخص برداشت نخودعملکرد دانه، عملک

( بر عملکرد نشان داد )جدول ≥ 54/5Pداری )نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که کشت مخلوط نخود با زیره سبز تأثیر معنی

بیشترین مقدار را به خود اختصاص  4:4(. به طوری که از نظر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک کشت خالص و بعد از آن تیمار 5

 (.9دادند )جدول 

 عملکرد دانه

( بیشترین 9با توجه به جدول ) (.5( بود )جدول ≥ 54/5Pدار )اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط و خالص بر عملکرد دانه معنی

 -زیره سبز %29) 9:4مترین عملکرد دانه در کشت مخلوط با زیره سبز به ترتیب مربوط به کشت خالص نخود و الگوی کشت و ک

درصد در مقایسه با  26/9و  59/9، 56/2به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4باشد. عملکرد دانه در تیمارهای کشت مخلوط نخود( می 59%
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توان به افزایش تعداد شاخه جانبی و تعداد د دانه در کشت خالص نخود را میکشت خالص نخود کاهش یافت. افزایش عملکر

ر نیست. های نخود دور از انتظاغالف در بوته نسبت داد. البته افزایش عملکرد دانه در کشت خالص به دلیل زیاد بودن تعداد بوته

وری که در طهت کسب منابع غذایی مورد نیاز باشد بهای به جگونهتواند به دلیل رقابت بینمی 9:4کاهش عملکرد در الگوی کشت 

ده باشد کاهش پیدا کرهای بارور کاهش و تعداد غالف در بوته که از اجزای مهم عملکرد دانه نخود میاین شرایط اغلب تعداد گل

(، در کشت مخلوط نخود Rezaei- chiyaneh et al., 2014)نژاد قلی و  گردد. رضائی چیانهو در نتیجه منجر به کاهش عملکرد می

درصد  59 -درصد نخود29با سیاهدانه گزارش کردند که بیشترین عملکرد دانه از کشت خالص نخود و کمترین آن از نسبت کاشت 

(، در کشت مخلوط عدس و خردل دریافتند که باالترین عملکرد Khadka et al., 2013سیاهدانه به دست آمد. خدکا و همکاران )

 دانه ماش و عدس از کشت خالص این گیاهان به دست آمد. 

 عملکرد بیولوژیک

نتایج آزمایش نشان  (.5( بود )جدول ≥ 54/5Pدار )اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط و خالص بر عملکرد بیولوژیک معنی

با مقدار  9:4گرم در متر مربع، بیشترین و در الگوی کشت  91/4115داد که عملکرد بیولوژیک در کشت خالص نخود با مقدار 

، 4:4(. عملکرد بیولوژیک در تیمارهای کشت مخلوط 9گرم در متر مربع کمترین مقدار را به خود اختصاص داد )جدول  91/154

توان گفت افزایش عملکرد درصد در مقایسه با کشت خالص نخود کاهش یافت. می 59/66و  19/99، 55/95 به ترتیب 9:4و  4:9

کرد توان علت کاهش عملبیولوژیک در کشت خالص نخود به دلیل افزایش تعداد شاخه جانبی در بوته بوده است. همچنین می

وط نسبت داد چرا که در کشت مخلوط به خاطر رقابتی که بیولوژیک را به خاطر رقابت نوری بین اجزای عملکرد در کشت مخل

اهش تر کشود اغلب عملکرد گونه ضعیفبرای جذب منابع از قبیل نور، آب، مواد غذایی و فضا برای دو گیاه زراعی ایجاد می

دلیل افزایش فشار رقابت  (، در کشت مخلوط لوبیا و ریحان نشان دادند که بهAlizadeh et al., 2010یابد. علیزاده و همکاران )می

 داری کاهش یافت. محققان دیگری در مطالعه کشت مخلوطای عملکرد بیولوژیکی لوبیا در کشت مخلوط به طور معنیبین گونه

ه دست آمد ای از کشت خالص بعدس و زیره دریافتند که بیشترین عملکرد بیولوژیکی عدس به دلیل عدم وجود رقابت بین گونه

(Rezaei- chiyaneh et al., 2014  در بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا گزارش شده است .)

 ,.Koocheki et alحاصل شده است ) 1:1که بیشترین عملکرد بیولوژیکی لوبیا در کشت خالص و کمترین مقدار آن در الگوی 

ای هایش سهم جو عملکرد بیولوژیکی شنبلیله به دلیل رقابت برون گون(. در کشت مخلوط جو و شنبلیله مشخص شد که با افز2012

ای هعملکرد شنبلیله به دلیل استفاده بهینه از منابع محیطی از قبیل نور و کنترل بهتر علف 95:95کاهش یافت، اما در نسبت کاشت 

 (. Mohammadi et al., 2012داری نشان نداد )هرز با کشت خالص اختالف معنی

 برداشت شاخص

( تیمارهای آزمایش قرار گرفت )جدول ≥54/5Pدار )شاخص برداشت نخود در کشت مخلوط زیره سبز و نخود تحت تأثیر معنی

نخود( و کمترین آن در کشت خالص نخود  %95 -زیره سبز %95) 9:4(. به طوری که بیشترین شاخص برداشت در الگوی کشت 5

درصد  45/66و  56/96، 55/99به ترتیب  9:4و  4:9، 4:4ر تیمارهای کشت مخلوط (. شاخص برداشت د9مشاهده گردید )جدول 



 

28 

 

زی بین دهنده این است که تخصیص مواد فتوسنتدر مقایسه با کشت خالص نخود افزایش یافت. باالتر بودن شاخص برداشت نشان

 رداشت نخود و عدس در تیمارهای کشتهای موجود در گیاه بیشتر بوده است. شاخص بهای اقتصادی نسبت به سایر مخزنمخزن

 Bagheri Shirvan et)باقری شیروان و همکاران (. Das et al., 2011مخلوط با گندم بیشتر از کشت خالص گزارش شده است )

al., 2014سویا :  %59های ریحان و گاوزبان اروپایی اعالم نمودند که شاخص برداشت سویا در نسبت -(، در کشت مخلوط سویا

 هرز بود. ریحان و گاوزبان اروپایی بیشتر از کشت خالص آلوده به علف %95سویا:  %95ریحان و گاوزبان اروپایی و  29

 گیرینتیجه 

های هرز را تحت تأثیر قرار داد. به طوری که تیمار نتایج نشان داد که کشت مخلوط زیره سبز و نخود، وزن خشک و تراکم علف

هرز را داشت و نسبت به کشت خالص و سایر تیمارهای کشت مخلوط برتری نخود( کمترین تراکم علف %95 -زیره سبز 95%) 4:4

نشان داد. به طور کلی تیمارهای مخلوط از طریق افزایش فشار رقابتی ناشی از حضور گیاه زیره سبز و نخود  باعث کاهش تراکم و 

شت . اثر متقابل کدادداری نشان ی هرز در کشت مخلوط اثر معنیهااقلیم منطقه بر تراکم علف های هرز گردید.وزن خشک علف

. ار بوددعنیبرداری کشت مخلوط زیره سبز و نخود در دو منطقه مشهد و سبزوار منمونه تمام مراحلمخلوط و منطقه کاشت نیز در 

ان می دهد که شواهد نشالبته  .براساس نتایج به دست آمده شاخص شانون تحت تأثیر کشت مخلوط زیره سبز و نخود قرار نگرفت

های هرز بیشتر شده و تراکم نسبی بین گونه های علف هرز یکنواخت تر می شود، و در نتیجه فشار در مخلوط ها معموال تنوع علف

)بیش از شتری بیالبته این امر به زمان  که های هرز روی خودشان در مقایسه با این فشار بر گونه زراعی بیشتر می شودرقابتی علف

رسد فشار رقابتی ناشی از حضور زیره سبز و نخود در کنار یکدیگر منجر به کاهش به نظر میدر این آزمابش . اردیک سال( نیاز د

های هرز در تیمارهای کشت مخلوط شده است که این امر با توجه به پر کردن فضاهای خالی توسط دو دار وزن خشک علفمعنی

نتایج همچنین نشان داد که کشت مخلوط نخود با زیره سبز بر عملکرد و اجزای عملکرد  ر از انتظار نیست.گیاه زیره سبز و نخود دو

بهترین ترکیب کشت  4:4( داشت. بنابراین، با توجه به این آزمایش کشت خالص نخود و پس آن تیمار ≥54/5Pداری )تأثیر معنی

 برای به دست آوردن حداکثر عملکرد شناخته شد.
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