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 سیاهدانه کشت مخلوط با در شنبلیله  عملکردو  رشدخصوصیات کودی بر  منابعتأثیر 
 

 3علی عباسی سورکی و 2اله فالحسیف* ،۱مریم روستایی

 اگرواکولوژی، دانشگاه شهرکردگروه ستاديارو ا دانشیار ،ارشددانشجوی کارشناسی 3،2،1
 31/9/3191؛ تاريخ پذيرش:  9/4/3191تاريخ دريافت: 

 1چكيده
با  منظور ارزيابی اثر منبع کودی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله و در کشت مخلوطبه

ر در مزرعه تحقیقاتی های کامل تصادفی با سه تکراآزمايشی فاکتوريل در قالب طرح بلوک ،سیاهدانه
کشت (، Fشنبلیله ) کشت خالصانجام گرفت.  3193-92 زراعی دانشکده کشاورزی شهرکرد در سال

( 3:2و  3:3، 2:3 هاینسبتبا  F:B( و همچنین سه نسبت مخلوط اين دو گیاه )Bسیاهدانه ) خالص
( و کود مرغی( نیز 3:3رغی )ی )کود شیمیايی، کود شیمیايی: کود معنوان فاکتور اول و سه منبع کودبه
ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی در اين آزمايش صفاتی از قبیل عنوان فاکتور دوم، در نظر گرفته شد. به

در بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن 
شرايط  تحت د که عملکرد دانه تیمارهای مخلوطنتايج نشان داگیری شد. عملکرد دانه اندازههزار دانه، 

کود تلفیقی عملکرد دانه تیمار شنبلیله:  استفاده ازبود ولی  کشت خالصکاربرد کود شیمیايی کمتر از 
شنبلیله و سیاهدانه تغذيه شده از منبع کود  کشت خالصدر مقايسه با تیمارهای ( را 2:3سیاهدانه )

مرغی با افزايش نسبت سیاهدانه در شرايط کاربرد کود درصد افزايش داد. 21و  31ترتیب به شیمیايی،
در تیمار  (71/3) نسبت برابری زمین بیشترين میزاندر کشت مخلوط عملکرد دانه نیز افزايش يافت. 

ن کنندگابرای تولید ،بنابراينمشاهده گرديد.  ( تحت سیستم تغذيه با کود مرغی3:2شنبلیله: سیاهدانه )
تحت  (3:2) سیاهدانه: شنبلیله مخلوطنمايند کشت محصوالت دارويی که بیشتر از کود آلی استفاده می

هر کدام از اين گیاهان را تحت تغذيه  کشت خالصغی نه تنها کاهش عملکرد سیستم مرتغذيه کود
و  19ترتیب بهشنبلیله و سیاهدانه  کشت خالصنسبت به بلکه افزايش تولید را  مرغی جبران نمودهکود
 د.به همراه داردرصد  74

 
 

 مديريت تلفیقی، عملکرد، گیاه دارويی، کشت خالص :کلیدي هايواژه

                                                             
 falah1357@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

mailto:falah1357@yahoo.com
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 مقدمه

بر اثر بهبود های گیاهی مستلزم تولید بیشتر اين محصوالت ويژه دارومنابع دارويی بهتولید 

کودهای  . در واقعگرددیم حاصل هاکه اين مهم با کاربرد کودباشد حاصلخیزی و باروری خاک می

عملکرد محصوالت  که برای بهبود کیفیت خاک و هستند ترين مواد اصالحیآلی و غیرآلی از رايج

ترين راه برای های شیمیايی معدنی سريعاز کود استفاده اگرچه (.2001ورما و شارما، ) روندکار میبه

ايجاد  ،های شیمیايیکود اکولوژيکهای باشد، اما هزينهنیاز گیاهان میتأمین عناصر غذايی مورد

 ،از طرفی .(2001زايدی و همکاران، ) باشدزيست و خاک نگران کننده میآلودگی، تخريب محیط

های شیمیايی عملکرد گیاهان زراعی را دهند که استفاده مداوم از کودمدت نشان میبلند آزمايشات

 NPKهای ها در کودک و نبود ريزمغذیشیمیايی خا وی خصوصیات مطلوب فیزيک کاهش علتبه

 (. 2004آدديران و همکاران، دهد )کاهش می

های شیمیايی های اساسی در راستای حاصلخیزی خاک و کاهش مصرف کوديکی از راهبرد

. تحقیقات نشان داده است که تأمین عناصر (2031)فالح و همکاران،  های آلی استاستفاده از کود

تواند نقش کلیدی در حاصلخیزی خاک و پايداری های آلی میبا استفاده از کود غذايی گیاهان زراعی

های دامی از جمله کاربرد کود ،راستا اين در .(2007)ارهارت و همکاران،  نمايدکشاورزی ايفا 

ماده آلی خاک، بهبود  طوری که باعث افزايش مقدارد متعدد هستند، بهيهای مرغی دارای فواکود

رفیت نگهداری آب خاک، ايجاد شرايط تهويه و زهکشی مناسب، تأمین و نگهداری باروری و ظ

؛ هايوال و 2002سنگوان و همکاران، ) شوندجانداران میريز غذايی برای گیاه وطوالنی مدت مواد

 (.2009؛ کبررا و همکاران، 2002همکاران، 

محدوديت مواجه باشد، تلفیق مرغی ممکن است در برخی شرايط با جا که تأمین کامل کوداز آن

تأمین تلفیقی عناصر غذايی با های شیمیايی راهکار مفیدی خواهد بود. در واقع ها با کوداين کود

های شیمیايی را کاهش و کمبود مواد غذايی را جبران های آلی و شیمیايی، مصرف کوداستفاده از کود

علیزاده و همکاران، همراه دارد )ا بهکرده، حاصلخیزی خاک حفظ شده و تولید پايدار محصول ر

ای خاک، همچنین کاهش وزن ظاهری خاک، افزايش ظرفیت نگهداری آب و ساختمان گرانوله (.2032

های خاک از یدئدر کلو های میکروبی و آنزيمی و آزادسازی عناصر غذايی موجودافزايش فعالیت

باسو و ) باشدای آلی و شیمیايی میای تلفیقی کودههای تغذيهروش داليل افزايش عملکرد در

 (.2002؛ گريندلر و همکاران، 2002 همکاران،
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در تحقیقات قبلی برتری کود تلفیقی )شیمیايی+ دامی( نسبت به کاربرد جداگانه کود شیمیايی در 

گشنیز  (،3999آبادی، عاشور شريفی) (.Foeniculum vulgare Mill) گیاه دارويی رازيانه

(Coriandrum sativum L. )( ،زنیان3997ماالنگوال ،) (Carum copticum Benth.( )نیا و اکبری

 ( و اسفرزه2003لباسچی و همکاران، ) (.Hypericum perforatum L) (، گل راعی2007همکاران، 

(Plantago ovata Frossk )(سیانی و ؛ قاسمی2001پوريوسف و همکاران،  ؛2002همکاران،  ياداو و

ها حاکی از ضرورت استفاده تلفیقی از کود آلی نتايج اين آزمايش .گزارش شده است( 2033همکاران، 

 باشد.ها میبا شیمیايی در مقايسه با کاربرد جداگانه آن

عنوان يکی به کشت مخلوط نیزدر ارتباط با افزايش عملکرد در واحد سطح گزارش شده است که 

يش تنوع اکولوژيکی و اقتصادی، باعث افزايش عملکرد کشاورزی پايدار ضمن افزا های مؤثراز مؤلفه

ی کارآمدتر از منابع موجود از قبیل زمین، کار، آب و عناصر غذايی، کاهش سطح، استفاده در واحد

تر انسان و دام و برتری اقتصادی ها، افزايش ثبات نظام و تغذيه مطلوبمشکالت آفات و بیماری

ها، به شرط کشهمچنین کاهش وابستگی کشاورزان به آفت (.2031الهی و همکاران، نعمتشود )می

اهداف اصلی کشت مخلوط در کشاورزی پايدار  نیز از ديگر پسندیحفظ کیفیت محصول و بازار

 (.2001فرناندز آپريکو و همکاران، باشد )می

الت که بقو از تیره .Trigonella foenum-graecum Lشنبلیله گیاهی است دارويی با نام علمی 

ها از جمله ديابت، درمان طیف وسیعی از بیماریدر  وباشد قادر به تثبیت زيستی نیتروژن می

زاده و حسن) کاربرد دارد ... دهنده پرفشاری خون، قابض وسوءهاضمه، کاهش کلسترول خون، کاهش

خانواده آالله از  و .Nigella sativa Lگیاهی دارويی با نام علمی نیز سیاهدانه  (.2030همکاران، 

هايی در درمان بیماری (2002آنتونو و همکاران، اسانس ) و، پروتئین بر داشتن روغنکه عالوه است

مهتا ) ثر استؤم آنفوالنزا سرگیجه و ديابت، التهاب، سرفه، برونشیت، اگزما، تب، فشارخون، ،آسم مثل

  (. 2009و همکاران، 

های کشت مخلوط با گونه ه ويژگی مناسبی برایگیاه شنبلیل درتوان تثبیت زيستی نیتروژن 

ممکن است در افزايش  ،با گیاه دارويی سیاهدانه آن ، بنابراين کشت مخلوطنمايدغیرلگوم فراهم می

ممکن است ای کشت مخلوط اين دو گیاه به سیستم تغذيه همچنین. ثر باشدؤتولید اين دو محصول م

. شمار رودههیافتی برای افزايش کارايی مصرف کود بنشان دهد که ر کشت خالصپاسخی متفاوت با 
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 عملکرد منبع کودی بر رشد، عملکرد و اجزای با هدف بررسی اثرات بر اين اساس، پژوهش حاضر

 اجرا گرديد.با سیاهدانه کشت مخلوط  شنبلیله درکشت مخلوط دارويی  گیاه

 

 ها مواد و روش

در مزرعه های کامل تصافی با سه تکرار کصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوبهاين پژوهش 

دقیقه، عرض  49درجه و  70تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد )طول جغرافیايی 

اجرا  3193-92 زراعی متر از سطح دريا( در سال 2070دقیقه و ارتفاع  23درجه و  12جغرافیايی 

و کشت خالص ( 3:2و  3:3، 2:3های با نسبت F:B) شنبلیله و سیاهدانهسه نسبت مخلوط گرديد. 

( و کود 3:3مرغی ))کود شیمیايی، کود شیمیايی: کود یو سه منبع کود( B( و سیاهدانه )Fشنبلیله )

 در نظر گرفته شد. تیمارعنوان مرغی( به

 آزمايشگاه در و تهیه مرکب نمونه مزرعهمتری( سانتی 0-10)عمق  خاک و کودمرغی از ابتدا

 . (3)جدول  گرديد تعیین هاآن خصوصیات
 

 هاي فیزیکی و شیمیایی خاک و کودمرغی مورد استفاده.برخی ویژگی -1جدول 
 یژگيو

 

 

 

 واحد

 

 خاک

 

 یمرغ کود

 - لومی رسی - بافت 

 21/1 03/3  متر بر منسيزیدس هدايت الکتريکی

 93/1 91/1 - اسیديته

 3/23 22/0 گرم بر کیلوگرم کل تروژنین

 2/1 0302/0 کیلوگرم گرم بر *فسفر

193/0 گرم بر کیلوگرم *میپتاس  1/32  

97/9 گرم بر کیلوگرم یآل کربن  3/212  

 آهن

 

 271 09/2 لوگرمیبرک گرمیلیم

34/21 12/0  لوگرمیبرک گرمیلیم یرو  

37/23 93/0  لوگرمیبرک گرمیلیم مس  

33/41 11/2 (لوگرمیبرک گرمیلیم منگنز  

32/31 31/32 - تروژنین به کربن نسبت  

 .گیری شده استفرم قابل دسترس اين عناصر در خاک اندازه *
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در اواسط ارديبهشت ماه صورت گرفت. برای تهیه بستر ابتدا کاشت سازی بستر عملیات آماده

شخم زده شد و سپس دو بار ديسک اعمال گرديد  متریسانتی 10دار تا عمق با گاوآهن برگردان زمین

برای گیاه کیلوگرم در هکتار  20برای تأمین  های دارای کود مرغی،مصرفی در تیمارمیزان کودمرغی 

میزان موجودی اين عناصر در ديگر عناصر غذايی بهشنبلیله و سیاهدانه استفاده شد. در تیمار شیمیايی 

 های شیمیايی خاک کاربرد مصرف شد. صورت کودتیمار کودی مرغی به

متر با تراکم سانتی 27هايی به فواصل ارديبهشت در رديف 21زمان در هم طوربههر دو گیاه کاشت 

های بعدی در طول دوره رشد با باال صورت گرفت. بالفاصله بعد از کاشت، آبیاری انجام شد. آبیاری

توجه به نیاز آبی اين گیاهان و شرايط محیطی به روش بارانی انجام شد. عملیات تنک برای رسیدن به 

برگی در  4برای شنبلیله و سیاهدانه( در مرحله  ترتیببه مربعبوته در متر 300 و 70ب )تراکم مطلو

های هرز های الزم از جمله وجین علفزمان نمناک بودن مزرعه انجام شد. در طول دوره رشد مراقبت

 صورت گرفت.

هاا ی شدن کپسولاها در شنبلیله و قهوهها و غالف)زرد شدن بیشتر برگدر هنگام رسیدگی کامل 

گیاه  طور تصادفی از هربوته به 30 اين صورت که ابتدابهیاهان صورت گرفت. در سیاهدانه( برداشت گ

)تعداد  صفاتی از قبیل میانگین ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی در بوته در گیاه شنبلیله و سپسانتخاب 

وزن هزار دانه و  وته، تعداد دانه در غالف و، تعداد غالف در باز شاخه اصلی( انشعاب يافتههای شاخه

تعاداد کپساول در بوتاه، تعاداد داناه در  در بوتاه در گیاه سیاهدانه نیز ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی

پس از حذف دو ردياف  در واحد سطح برای تعیین عملکرد گیری شد.اندازهو وزن هزار دانه کپسول 

های موجود برداشات شاده و بوته ،ایعنوان اثر حاشیهتهای کرت بهمتر از ابتدا و انسانتی 27کناری و 

هاای کاغاذی قارار هايی جهت تعیین وزن خشک درون پاکتنمونهسپس  عملکرد دانه تعیین گرديد.

تاوزين گاراد در آون قارار گرفات و در نهايات درجه سانتی 17ساعت در دمای  42مدت گرفتند و به

درصد و بر حسب کیلوگرم در  2ها، عملکرد دانه با رطوبت کردن دانههمچنین پس از جدا  انجام شد.

 هکتار محاسبه شد.

 محاسبه گرديد 3(LERنسبت برابری زمین )شاخص  منظور ارزيابی سودمندی کشت مخلوطبه

 . (2031 همکاران، و هیلال )نعمت
 

                                                             
1- Land equivalent ratio 
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)b+LERf LER= (LER 

fYfi/=YfLER 
b/Y bi=YbLER 

 

ترتیب نسبت برابری زمین کل، نسبت برابری زمین شنبلیله به bLER و LER ،fERL ،که در اين رابطه

ترتیب عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط، به bYو  fiY،f Y، biYو نسبت برابری زمین سیاهدانه و 

عملکرد شنبلیله در کشت خالص، عملکرد سیاهدانه در کشت مخلوط و عملکرد سیاهدانه در کشت 

 باشد.خالص می

مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.  Version 9 SAS افزارحاصل از آزمايش توسط نرم هایداده

 MSTAT-Cافزار درصد با استفاده از نرم 7سطح احتمال  در LSDها نیز با آزمون مقايسه میانگین

  انجام شد.

 

 نتايج و بحث

دار بود اما معنی يک درصد احتمالدر سطح  بر ارتفاع گیاه شنبلیله کودیمنبع نوع اثر : بوته ارتفاع

  .(2)جدول  بر ارتفاع گیاه شنبلیله اثری نداشت اين دو عاملمختلف مخلوط و اثرات متقابل  هاینسبت

 
نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( خصوصیات رشدي شنبلیله در کشت مخلوط با سیاهدانه تحت  -2جدول 

 تأثیر نوع منبع کودي.

 کپسول تعداد غالف/

 بوته در

 تعداد شاخه جانبی

 در بوته
 درجه بوته ارتفاع

 آزادی

 منابع

 تغییرات
هشنبلیل سیاهدانه شنبلیله سیاهدانه  شنبلیله  سیاهدانه   

4/3ns ns07/13 ns910/2 ns17/0 ns11/30 ns01/1 2 تکرار 

3722** **1127 *01/4 *14/3 **1/22 ns72/12 1 نسبت ( مخلوطIr) 

121/3** ns22/341 ns37/0 *72/3 ns42/1 **2/201 2 ( منبع کودیFs) 

**7/712 **3212 ns73/2 **92/3 **2/341 ns01/32 1 Ir×Fs 

  خطای آزمايشی 22 74/23 21/30 12/0 07/3 2/301 74/71

 (درصدتغییرات ) ضريب - 1/2 1 4/32 7/9 1/30 3/31

ns، * باشندیم درصد 3 و 7 احتمال سطح در یداریمعن ،یداریمعن عدم دهندهنشان بیترتبه ** و. 
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بر در شکل داراي حروف مشابه  هايمیانگین .شنبلیله بوته ارتفاع بر کودي منبع اثر اصلی میانگین مقایسه -1شکل 

 55( شامل 55:55منبع تلفیقی ). باشنددرصد می 5 احتمال دار در سطحفاقد تفاوت آماري معنی LSDاساس آزمون 

 درصد منبع آلی است.  55یی و درصد منبع شیمیا

 

طوری که داری داشت. بهارتفاع گیاه شنبلیله تحت منابع مختلف کودی از نظر آماری اختالف معنی

 42/49متار و ساانتی 11/71 ترتیاب در تیماار تلفیقای و کاود شایمیايیبیشترين و کمترين ارتفاع باه

 ،شانبلیله گیااهی لگاوم و رشاد نامحادود اساتجا که از آن (.3)شکل  دست آمدبهبرابر با  مترسانتی

باعث فراهم نمودن نیتاروژن قابال  احتماالً تأمین عناصر غذايی از طريق کود دامی و يا تلفیقی بنابراين

تیمار کود شایمیايی ممکان اسات در  دسترس گیاه و در نتیجه افزايش رشد طولی گیاه شده است، در

، )پاورعزيزی باشادوژن قابل دسترس کمتر از ساير تیمارهاا مراحل انتهايی رشد طولی گیاه میزان نیتر

 يیایمیشا کاود یقایکاه کااربرد تلف مشخص گرديد اسفرزهروی گیاه دارويی ر آزمايشی بر د(. 2033

 در یدام کود دیمف اثر به امر نيا و ديگرد بوته ارتفاع شيسبب افزا یداریطور معنبه یدام کود همراهبه

نسابت داده شاده  مخازن در مواد بهتر میتسه و فتوسنتز بهبود جهیو در نت يیه عناصر غذاعرض شيافزا

 .(2002است )ياداو و همکاران، 

ارتفاع گیاه سیاهدانه تحت تأثیر منبع کودی قرار نگرفت اما نسبت مختلف مخلوط و اثرات متقابل 

(. با توجه به 2)جدول  دار بودبر ارتفاع گیاه سیاهدانه در سطح احتمال يک درصد معنی عاملاين دو 

 شیمیايی و تیمارتغذيه شده با  کشت خالصارتفاع گیاه شنبلیله در  که توان بیان نمودیم الف -2شکل 
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کشت که  طوریبه ،داشتداری معنیکود تلفیقی اختالف مرغی مشابه بود اما با تیمار حاوی کود

 سیاهدانه گیاه ارتفاع همچنینبود.  متر(یسانت 1/71) تغذيه شده با تلفیقی دارای بیشترين ارتفاع خالص

 اختالف کودمرغی و تلفیقی کود با شده تغذيه تیمار در( 3:2) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط نسبت با

 درصد 33درصد و  31ترتیب به شیمیايی کود تیمار به نسبت تیمار دو هر اما ندادند نشان داریمعنی

 با شده تغذيه( 3:3) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط نسبت با سیاهدانه گیاه ارتفاع. داشتندکاهش نشان دادند. 

 از شده تغذيه تیمار با تیمار دو اين اما نداشت وجود داریمعنی تفاوتنیز  مرغی کود و تلفیقی کود

 بیشترين دارای مرغیکود حاوی تیمار کهطوریبه ،دادند نشان داریمعنی اختالف شیمیايی کودمنبع 

 گیاه ارتفاع نیز( 2:3) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط نسبت در. (الف -2 شکل) بود سیاهدانه گیاه ارتفاع

 کلی طوربه .دادند نشان داریمعنی اختالف تلفیقی کود و کودمرغی با شده تغذيه تیمار در سیاهدانه

 تنسب بودن بیشتر شیمیايی تغذيه سیستم در که است آن بیانگرالف  -2 شکل هایمیانگین بررسی

 نقش سیاهدانه دسترس قابل نیتروژن فراهمی بهبود در نیتروژن زيستی تثبیت با است ممکن شنبلیله

دلیل دريافت نور بیشتر به (3:3) نسبت با مخلوط تیمار مرغی و تلفیقی تغذيه سیستم در اما است داشته

( مترتیسان 4/14) بهتری طولی رشد وضعیت ازهای رويشی و در نتیجه کاهش نور برای بخش

 سبب مخلوط کشت که شده است مشاهده ماش -کشت مخلوط سیاهدانه در برخوردار بوده است.

: سیاهدانه مخلوط نسبت که طوریبه ،شد ماش و سیاهدانه مخلوط کشت در سیاهدانه ارتفاع افزايش

متر یسانت 2/34و  7/32ارتفاع  بارا  ارتفاع کمترين و بیشترين ترتیببه کشت خالص و( 3:2) ماش

 خاک در دامی کودهمچنین گزارش شده است که  .(2009رضوانی مقدم و همکاران، ) حاصل نمود

 امکان رطوبت، نگهداری افزايش خاک، ساختمان بهبود باعث غذايی، مواد مقداری تأمین ضمن

 هاتیمار ساير به نسبت نیتروژن مقدار بودن بیشتر دلیلبه و ريشه بهتر رشد برای زمین بستر سازیآماده

  (.2001احمديان و همکاران، ) شودمیبوته  ارتفاع افزايش و رويشی رشد افزايش باعث
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)الف( و تعداد شاخه  منبع کودي بر ارتفاع گیاه سیاهدانهنوع مخلوط و  هاينسبت متقابل اثر مقایسه میانگین -2 شکل

دار فاقد تفاوت آماري معنی LSDر اساس آزمون ب در هر شکل داراي حروف مشابه هايمیانگین .جانبی شنبلیله )ب(

 درصد منبع آلی است. 55درصد منبع شیمیایی و  55( شامل 55:55منبع تلفیقی ). باشنددرصد می 5 احتمال در سطح

 

گیاه  در شاخه جانبیتعداد نتايج تجزيه واريانس حاکی از آن است که : تعداد شاخه جانبی در بوته

درصد( و اثرات متقابل نسبت  7سطح احتمال  منبع کودی )در مخلوط و نسبت شنبلیله تحت تأثیر

 ب-2 شکل به توجه با (.2 ( قرار گرفت )جدولدرصد 3سطح احتمال  در) مخلوط در منبع کودی

 اختالف تلفیقی کود و شیمیايی کود با شده تغذيه خالص کشت در شنبلیله گیاه جانبی شاخه تعداد

 های مختلف مخلوطنسبت در شنبلیله گیاه جانبی شاخه تعداد از نظر نینهمچ. ندادند نشان داریمعنی
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 تعداد بیشترينچه . اگرنشد مشاهده داریمعنی اختالف تلفیقی کود و مرغی هایکود با شده تغذيه

( تحت تغذيه کود 2:3کشت مخلوط شنبلیله: سیاهدانه ) به (بوتهشاخه جانبی در  17/7) جانبی شاخه

مرغی و همچنین ( تحت کود شیمیايی و کود3:3اشت ولی با کشت شنبلیله: سیاهدانه )شیمیايی تعلق د

 ،طورکلیبه .(ب -2 شکل) نشان ندادداری معنیشنبلیله تحت تغذيه تلفیقی اختالف  کشت خالص

 شنبلیله مجاورت در سیاهدانه گیاه درصد 70 حداقل وجود شیمیايی تغذيه سیستم در که گفت توانمی

 ،است شده شنبلیله جانبی هایشاخه گسترش برای بهتر شرايط موجب فضايی رقابت کاهش با احتماالً 

 کاهش با مرغیکود از حاصل نیتروژن فراهمی رسدمی نظربه مرغی و تلفیقی ایتغذيه سیستم در ولی

 وانت افزايش با يا و داده کاهش انشعابات گسترش برای را گیاه توان نیتروژن زيستی تثبیت میزان

 نتیجه در و شنبلیله هایبوته دسترس قابل فضای کاهش بهمنجر( الف -2 شکل) سیاهدانه رقابتی

که  گزارش شده است لهیو شنبل انیکشت مخلوط زن یبررس در .است شده آن انشعابات کاهش

 نيرشتیکه ب یطورداشتند، به نزنیا جانبی هایداری بر روی تعداد شاخهتأثیر معنی مخلوط یهانسبت

 شد دیتول کشتی تک در و رديفی تک مخلوط کشت در بیترتبه انیزن یجانب شاخهتعداد  نيکمترو 

  .(2009میرهاشمی و همکاران، )

اثر نسبت مخلوط بر تعداد شاخه جانبی در گیاه ها تنها از بین عوامل آزمايشی و اثرات متقابل آن

نمود که تعداد شاخه توان مالحظه ها، میه میانگین(. با توجه به مقايس2دار بود )جدول سیاهدانه معنی

( از 3:2( و شنبلیله: سیاهدانه )2:3های کشت خالص، شنبلیله: سیاهدانه )جانبی گیاه سیاهدانه در تیمار

کمترين دارای ( 3:2( و شنبلیله: سیاهدانه )3:2ولی تیمار شنبلیله: سیاهدانه ) ،لحاظ آماری مشابه بود

 در سیاهدانه گیاه بوته در جانبی شاخه تعداد دارمعنی کاهش. (1شکل ) در بوته بودتعداد شاخه جانبی 

 بوته ارتفاع افزايش علتبه است ممکن کشت خالص با مقايسه در متعادل نسبت با مخلوط کشت

 فرصت کاهش با ترتیببه که( 1شکل )باشد  شنبلیله جانبی هایشاخه تعداد افزايش يا و سیاهدانه

 در. اندنموده ايجاد را نتیجه اين انشعابات رشد برای الزم فضای کاهش يا و انشعابات رشد برای

 و خالص کشت در ابتدا سیاهدانه جانبی شاخه تعداد بیشترين ماش -بررسی کشت مخلوط سیاهدانه

 (.2009رضوانی مقدم و همکاران، ) آمد دستبه( 2:1) ماش: سیاهدانه مخلوط نسبت در سپس
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داراي حروف  هايمیانگین .سیاهدانه تعداد شاخه جانبی گیاه بر مخلوط نسبت اصلی اثر میانگین ایسهمق -۳ل شک

 . باشنددرصد می 5 احتمال دار در سطحفاقد تفاوت آماري معنی LSDبر اساس آزمون در شکل مشابه 

 

ی گیاه شنبلیله نشان ها بر رودست آمده از تجزيه واريانس دادهنتايج به: تعداد غالف/ کپسول در بوته

ثیر نسبت مخلوط و اثرات متقابل نسبت مخلوط تأداری تحت طور معنیداد که تعداد غالف در بوته به

قرار گرفت اما منبع کودی بر تعداد غالف در بوته  در سطح احتمال يک درصد در منبع کودی

 کود با شده يهذتغ الصکشت خ در شنبلیله گیاه بوته در غالف تعداد(. 2أثیرگذار نبود )جدول ت

. (الف -4 شکل) داشت داریمعنی کاهش مرغی کود تیمار در اما بود مشابه تلفیقی کود و شیمیايی

 سیاهدانه: شنبلیله در تیمار شنبلیله بوته در غالف تعداد شودمی مشاهده الف -4 شکل در که طورهمان

 1/339) مرغیکود تیمار با مقايسه در اما بود مشابه تلفیقی و شیمیايی هایکود با شده تغذيه( 3:2)

: شنبلیله نسبت با شنبلیله گیاه بوته در غالف تعداد برای .داشتند داریمعنی کاهش( بوته در غالف

 (.الف -4 شکل) نشد مشاهده داریمعنی اختالف نیز ایتغذيه مختلف هایسیستم تحت( 3:3) سیاهدانه

 یلکشت را مخلوط درصد 70 حداقل شنبلیله گیاه که شرايطی در نمود اظهار توانمی 7 شکل به توجه با

بین داری معنی( تحت تغذيه کودمرغی تفاوت 3:2به استثنای کشت مخلوط شنبلیله: سیاهدانه ) دهدمی

( کود تلفیقی 2:3ای مشاهده نشد اما در خصوص کشت مخلوط شنبلیله: سیاهدانه )نوع سیستم تغذيه

 قابل نیتروژن میزاناحتمالی  کاهش (.الف -4دو منبع ديگر نشان داد )شکل  داری نسبت بهبرتری معنی

  تعداد افزايش نتیجه در و نیتروژن زيستی تثبیت بهبود بهمنجر (2:3تیمار شنبلیله: سیاهدانه ) در دسترس
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 درصد 70 از کمتر به مخلوط کشت در شنبلیله هایبوته تراکم کاهش زيرا است شده بوته در غالف

 متابولیسم گیاه هایبخش در را نیتروژن و داده قرار بهتری شرايط در نور نظر از آن را است کنمم

 نتیجه در و داده کاهش را شنبلیله دسترس قابل نیتروژن میزان سیاهدانه بیشتر جمعیت يا و است نموده

کشت  کهگزارش شده است اسفرزه با عدس . در کشت مخلوط تاس کرده حفظ را زيستی تثبیت توان

 دنبال داشت.مخلوط افزايش تعداد سنبله در بوته گیاه دارويی اسفرزه در مقايسه با کشت خالص به

 70 يگزينیجا یمارتدر  ،تعداد سنبله در بوته یشترينکه بمحققان ديگری نیز اظهار داشتند  همچنین

 اصل شدها حاز آن يکنسبت به کاربرد جداگانه هر ،یمرغکود توسط یمیايیکود ش درصد

 یمیايیو ش یغمرکود یقتلف یمارعملکرد اسفرزه در ت يشافزا یلدل. (2033سیانی و همکاران، قاسمی)

 یمیايی،استفاده از کود ش یبازده یهمراه با کود دام یمیايیاستفاده از کود ش است که در زمان ينا

 را بیشتری عناصر تلفیقی رهایتیما بنابراين دهد. يشافزا یداریطور معنبه را استفاده از کود یبازده

  (.2001شاه و احمد، دهد )می افزايش را آن رشد نتیجه در و است داده قرار گیاه دسترس در

ها بر روی گیاه سیاهدانه نشان داد که تعداد کپسول در دست آمده از تجزيه واريانس دادهنتايج به

(. در 2ابل اين عوامل قرار گرفت )جدول داری تحت تأثیر عوامل اصلی و اثر متقطور معنیبوته به

کشت  در سیاهدانه گیاه کپسول تعداد که نمود مشاهده توانب( می-4ها )شکل شکل مقايسه میانگین

 تلفیقی کود تیمار که طوریبه داشتند، داریمعنی اختالف مختلف کودی منابع با شده تغذيه خالص

 سیاهدانه: شنبلیله مخلوط نسبت در سیاهدانه گیاه کپسول تعداد. بود کپسول تعداد بیشترين دارای

 تغذيه( 3:3) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط نسبت در ولی. بود مشابه کودی مختلف تیمارهای در( 3:2)

 در سیاهدانه گیاه کپسول دست آمد. همچنین تعدادکپسول به تعداد بیشترين تلفیقی کود تیمار با شده

 دو با مقايسه در داریمعنی برتری کودمرغی حاوی تیمار در( 2:3) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط نسبت

 تلفیقی کود با شده تغذيه کشت خالص که گفت توانمی مجموع در. داد نشان ديگر ایتغذيه سیستم

 (.ب -4 شکل) بود( کپسول در بوته 47/27)تعداد کپسول  بیشترين دارای
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)الف( و تعداد  و منبع کودي مختلف بر تعداد غالف گیاه شنبلیلهنسبت مخلوط  متقابل اثرمقایسه میانگین  -۴شکل 

فاقد تفاوت آماري  LSDبر اساس آزمون  در هر شکل داراي حروف مشابه هايمیانگین. کپسول گیاه سیاهدانه )ب(

بع درصد من 55درصد منبع شیمیایی و  55( شامل 55:55منبع تلفیقی ). باشنددرصد می 5 احتمال دار در سطحمعنی

 آلی است.

 

اگرچه برای کشت خالص، تغذيه شیمیايی بعد از تغذيه تلفیقی نقش مؤثری در تولید کپسول در 

 ت خالص و هم کشت مخلوط با نسبت مساویبوته ايفا نمود ولی در کل تغذيه تلفیقی هم برای کش

ارجحیت ( 3:2) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط و کودمرغی برای نسبتبیشتری را ايجاد نمود  کپسولتعداد 

ايی ممکن است کاهش دسترسی به نیتروژن باعث یو تغذيه شیمکشتی . در تک(ب -4)شکل  داشت

ها نیز تغییر تعادل منبع و مخزن به نفع بخش زايشی شده است و در اين شرايط از ريزش احتمالی گل

مرغی و يا تثبیت ودمارها نیتروژن حاصل از تجزيه ک. اين در حالی است که در ديگر تیگرددممانعت 

کشت سیاهدانه  در. نمايدزيستی نیتروژن ممکن است رشد رويشی را در مقايسه با رشد زايشی بیشتر 
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 بوته در کپسول 21/27 میانگین با بوته در کپسول تعداد بیشترين نیز تحت تیمارهای مختلف کودی

2 تیمار به متعلق
2+  گاوی کود 1

 صورتبه تیمار همین کاربرد و بود غیرتقسیطی تلفیقی اوره کود 1

 در همچنین .(2031صالحی، ) گرفت قرار بعد مرتبه در بوته در کپسول 21/22 میانگین با تقسیطی

 ماش: سیاهدانه مخلوط نسبت در سیاهدانه کپسول تعداد بیشترين ماش و سیاهدانه مخلوط کشت

 .  (2009رضوانی مقدم و همکاران، ت )ه اسآمد دستبه( 2:1)

 طورهمین و کودی منبع اثر که است آن از حاکی واريانس تجزيه نتايج: کپسول/ غالف در دانه تعداد

. (1 جدول) شد دارمعنی شنبلیله گیاه غالف در دانه تعداد بر عوامل اين متقابل اثرات و مخلوط نسبت

 کشت در شنبلیله گیاه غالف در دانه تعداد که است آن انگربی الف 7 شکل در شده هئارا قابلتم اثرات

 مخلوط کشت در اما نگرفت، قرار کودی منبع تأثیر تحت( 2:3) و( 3:2) مخلوط هاینسبت و خالص

 نسبت داریمعنی برتری و بود مشابه تلفیقی کود و شیمیايی کود با شده تغذيه( 3:3) سیاهدانه: شنبلیله

: شنبلیله کشت با شنبلیله غالف در دانه تعداد بیشترين مجموع در. نمود حاصل کودمرغی تیمار به

 بین که جاآن از(. الف -7 شکل) آمد دستبه تلفیقی يا و شیمیايی کود شرايط تحت( 3:3) سیاهدانه

تامپسون،  فنرو) دارد وجود تعادل پتانسیل مخازن عنوانبه بوته در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد

 دلیل تواندمی( 3:3) سیاهدانه: شنبلیله کشت در غالف دانه در تعداد دارمعنی شافزاي بنابراين ،(2007

 وجود مخلوط هاینسبت ساير در اما. (الف -7)شکل  باشد در بوته غالف تعداد دارمعنی کاهش

 دسته آن برای دانه تعداد احتمالی کاهش هم و داده افزايش پرشدن برای را رقابت هم بیشتر هایغالف

 طرفی، از. دارد همراه به را( است بوده ترطوالنی بندیغالف) اندشده تشکیل ديرتر که هايیغالف از

 زمان در نیتروژن و نور جمله از منابع برای ترکم رقابت متعادل مخلوط نسبت در رسدمی نظربه

 در. است نموده فراهم تیمارها يرسا از بهتر را هادانه پرشدن و تشکیل امکان مجموع در دانه پرشدن

مقدم رضوانی) نداشتند داریمعنی اختالف دانه تعداد سیاهدانه، و ماش کشت خالص و مخلوط کشت

 شیمیايی کود تلفیقی کاربرد است که از آن ديگر محققان حاکی نتايج همچنین(. 2009و همکاران، 

ياداو و ) شد گیاه اسفرزه سنبله در دانه تعداد افزايش سبب داریمعنی طوربه دامی کود همراهبه

 .(2002همکاران، 
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دانه شنبلیله در کشت مخلوط با  نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( خصوصیات رشدي و عملکرد -۳جدول 

 سیاهدانه تحت تأثیر نوع منبع کودي.

 عملکرد

 دانه

 

 وزن

 هزار دانه

 

 تعداد دانه

 غالف/ کپسول در

 

 درجه

 آزادی

 عمناب

 تغییرات
 شنبلیله سیاهدانه شنبلیله سیاهدانه شنبلیله سیاهدانه

271341ns ns93171 ns074/0 ns23/0 ns2/23 ns09/3 2 تکرار 

3777112** **2799412 *011/0 ns72/1 ns0/313 ns00/302 1 ( نسبت مخلوطIr) 

413779* 29111122** ns024/0 *72/3 *0/111 *22/1 2 ( منبع کودیFs) 

112412** *191903 ns071/0 *22/1 **0/124 **22/9 1 Ir×Fs 

 خطای آزمايشی 22 29/3 0/379 21/3 024/0 322007 21329

تغیرات  ضريب  7/31 1/32 2/30 2/1 2/34 1/37

 .باشندیم درصد 3 و 7 احتمال سطح در یداریمعن ،یداریمعن عدم دهندهنشان بیترتبه ** و * ،ns (درصد)
 

 متقابل اثرات و کودی منبع اثر که داد نشان سیاهدانه گیاه غالف در دانه تعداد برای ريانسوا تجزيه

 درصد پنج و يک سطح در ترتیببه سیاهدانه کپسول در دانه تعداد بر کودی منبع در مخلوط نسبت

 قرار مخلوط مختلف نسبت تأثیر تحت کپسول در دانه تعداد که است حالی در اين بود. دارمعنی

 شکل در سیاهدانه کپسول در دانه تعداد بر کودی منبع در مخلوط نسبت متقابل اثر(. 1 جدول) نگرفت

 کشت همچنین و خالص کشت در سیاهدانه گیاه کپسول در دانه تعداد. است شده داده نشان ب -7

(. ب -7 شکل) بود مشابه تلفیقی تغذيه تحت( 3:3) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط استثنای به مخلوط

 تلفیقی تغذيه شرايط تحت( 3:3) سیاهدانه: شنبلیله کشت برای بوته در کپسول زياد تعداد تشکیل

 شده کپسول در شده تشکیل دانه تعداد کاهش تبع آن به و مخزن رقابت افزايش موجب( ب -4شکل )

از آن  های نسبت مخلوط تحت هر منبع کودی نیز حاکیبررسی میانگین. (2007است )فنر و تامپسون، 

های مخلوط مشابه بود، اما در تغديه که تحت شرايط کودمرغی تعداد دانه در کپسول کلیه نسبت است

( برتری داشت و در تغذيه 3:2نسبت به شنبلیله: سیاهدانه ) (3:3شیمیايی فقط تیمار شنبلیله: سیاهدانه )

های مخلوط تعداد ر نسبت( در مقايسه با ديگ3:3تلفیقی کشت خالص و مخلوط شنبلیله: سیاهدانه )

 در دانه تعداد میانگین با حدوداً نتايج اين اگرچه ب(. -7دانه در کپسول کمتری دارا بودند )شکل 

در آن  ولی (2031داشت )صالحی،  همخوانی سیاهدانه کشت خالص گیاه در شده گزارش کپسول
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3 ودیک تیمار به متعلق( عدد 47/14) کپسول در دانه تعداد بیشترين آزمايش
3+  گاوی کود 2

 کود 1

اين در حالی است که در آزمايش حاضر تثبیت زيستی نیتروژن و يا راهبرد  .بود تقسیطی تلفیقی اوره

 ب(.-7ثر بود )شکل ؤها در تشکیل تعداد دانه بیشتری در گیاه سیاهدانه متلفیقی کود

دانه گیاه شنبلیله تحت تأثیر نسبت مختلف مخلوط قرار نگرفت اما اثر منبع  وزن هزار: وزن هزار دانه

دار بود )جدول کودی و اثرات متقابل اين دو عامل بر صفت مذکور در سطح احتمال پنج درصد معنی

تلفیقی  کود با شده تغذيه کشت خالص دانه هزار وزن شودمی مشاهده ج 7 طور که در شکل(. همان1

داشت.  شیمیايی کود داری نسبت به وزن هزار دانه تحت شرايط مشابه بود و برتری معنیمرغی و کود

 هایسیستم تأثیر تحت( 2:3) و( 3:3) و( 3:2) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط تیمارهای در دانه هزار وزن

 رد احتماالً مخلوط متعادل نسبت شیمیايی تغذيه سیستم در طرفی، از. نگرفت قرار تغذيه مختلف

وزن هزار . است بوده( 2:3) سیاهدانه :شنبلیله از نسبت مخلوط مؤثرتر منابع به گیاه دسترسی افزايش

داری نشان نداد دانه گزارش شده برای گیاه شنبلیله در تیمار شیمیايی با عدم دريافت کود تفاوت معنی

 (.  2032فالح و نظری، )

درصد( ولی اثر  7رار گرفت )سطح احتمال وزن هزار دانه سیاهدانه تحت تأثیر نسبت مخلوط ق

(. 1دار نبود )جدول منبع کودی و اثرات متقابل نسبت مخلوط با منبع کودی بر اين صفت معنی

در تیمار مخلوط شنبلیله: سیاهدانه  دانه هزار بیشترين وزن شودمی مشاهده 1 شکلطور که در همان

وجود يک رديف  .نداشت کشت خالصهزار دانه  داری با وزنمعنی دست آمد ولی اختالف( به3:2)

های سیاهدانه احتماالً با کاهش رقابت برای نیتروژن در افزايش دسترسی گیاه شنبلیله در مجاورت بوته

های مخلوط که جمعیت شنبلیله بر اين مشابه ديگر نسبتسیاهدانه به نیتروژن بیشتر مؤثر بوده و عالوه

ها بیشتر از ايجاد ننموده است. بنابراين پرشدن دانه های سیاهدانه محدوديتاند برای بوتهباالتری داشته

 های مخلوط انجام شده است. ديگر نسبت
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تعداد ، )الف( نسبت مخلوط و منبع کودي مختلف بر تعداد دانه در غالف شنبلیله متقابل اثر مقایسه میانگین -5شکل 

بر اساس  در هر شکل داراي حروف مشابه هايمیانگین. دانه شنبلیله )ج( و وزن هزار دانه در کپسول سیاهدانه )ب(

درصد  55( شامل 55:55منبع تلفیقی ). باشنددرصد می 5 احتمال دار در سطحفاقد تفاوت آماري معنی LSDآزمون 

 درصد منبع آلی است. 55منبع شیمیایی و 
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در  داراي حروف مشابه هايمیانگین .زار دانه سیاهدانهوزن ه بر مخلوط نسبت اثر اصلی میانگین مقایسه -۶شکل 

  . باشنددرصد می 5 احتمال دار در سطحفاقد تفاوت آماري معنی LSDبر اساس آزمون شکل 

 

 در شنبلیله گیاه عملکرد بر کودی منبع و مخلوط نسبت اثر که داد نشان واريانس تجزيه نتايج

 جدول) بود دارمعنی درصد 7 احتمال سطح در عامل دو اين متقابل اثرات و درصد يک احتمال سطح

 مختلف هایسیستم تحت گیاه شنبلیله کشت خالص دانه عملکرد که است آن بیانگر 1 شکل(. 1

 کشت شنبلیله دانه عملکرد همچنین مرغی بود.و بیشتر از کود مشابهشیمیايی و تلفیقی  ایتغذيه

در سطح آماری  دريافت کرده بودند کودمرغی و یايیشیم کود که( 3:2) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط

 مرغیکود و شیمیايی کود اثر. بود تلفیقی کود تیمار از کمتر داریمعنی طوریبه ويکسانی قرار داشتند 

 تداوم(. 1 شکل) بود مشابه( 3:2و )( 3:3) مخلوط نسبت در شنبلیله گیاه دانه عملکرد برو تلفیقی 

 میزان است ممکن( 2032، علیزاده و همکاران) رشد دوره طی در غیکود مر نیتروژن شدن معدنی

 شیمیايی کود تیمار در اما باشد کاسته مرغیکود تیمار در را گیاه شنبلیله نیتروژن زيستی تثبیت

 نیچ دادن قرار يا و خاک در موجود نیتروژن مصرف با شنبلیله مجاورت در سیاهدانه هایبوته

 افزايش نهايت در و( 1 شکل) شنبلیله افزايش تشکیل دانه در غالف منجر یلهشنبل گیاه برای تریوسیع

 ساير توسط خالص کشت به نسبت مخلوط عملکرد زايش. است شده مخلوط نسبت اين عملکرد

 در، ديگر از طرفی (.2002 همکاران، و شری ؛2001 همکاران، و سابان) است شده گزارش نیز محققان

های ای بوده است که نسبتگونهنسیل دسترسی به عناصر غذايی در خاک بهتلفیقی ظاهراً پتا تغذيه

 اين در. است شده خالص کشت به نسبت برتری نتیجه در و گیاه زايشیمخلوط موجب افزايش رشد 
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 یتروژنن ینب یشتراز مطابقت ب یناش آن را یلدل که. نمود استناد محققان ديگر گزارش به توانمی میان

       (.2032علیزاده و همکاران، دانند )یم یقیتلف یستمدر س یاهگ یهایازن قابل دسترس با

 داناه عملکارد بار کاودی منباع عامال کاه است آن از حاکی سیاهدانه گیاه روی بر هاداده تجزيه

 يک درصاد وپنج  سطح در ترتیببه عامل دو اين متقابل اثرات و مخلوط نسبت طورهمین و سیاهدانه

 بار تلفیقای کود و شیمیايی کودی منبع اثر که کرد مشاهده توانمی (1) شکل به توجه با. بود دارمعنی

 داریمعنای اخاتالف مرغای کاودی منبع با اما ،بود مشابه کشت خالص در سیاهدانه گیاه دانه عملکرد

 را هدانا عملکارد کمتريندلیل کاهش تعداد کپسول در بوته به مرغی کودتیمار  که طوریبه دادند نشان

 کاودی، مختلف عبامن با( 3:2) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط نسبت در سیاهدانه دانه عملکرد. حاصل نمود

دارای عملکارد داناه  شایمیايی کاود باا شاده تغذيه( 3:3) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط نسبت. بود مشابه

 باا داریمعنای اخاتالف قیتلفی کودبا  شده تغذيه تیماردر  اما بود. مرغیکود و تلفیقی کود مشابهی با

کاارگیری ه باا افازايش میازان با( 2:3) سیاهدانه: شنبلیله مخلوط نسبت در .گرديد مشاهده مرغیکود

طاور باهوزن هازار داناه  دلیال افازايش تعاداد داناه در کپساول وباهمرغی عملکرد دانه سیاهدانه دکو

انه باه عناصار غاذايی از طرياق کاود رسد که دسترسی گیاه سیاهدنظر میبه افزايش يافت.داری معنی

در حالی است که  پذير است. ايندست آوردن بیشترين تولید اين گیاه امکانشیمیايی و تلفیقی برای به

بودن عناصار  کمتری داشته است ولی فراهم کشت خالصدر تغذيه ارگانیک سیاهدانه اگرچه عملکرد 

: شانبلیله مخلاوط نسابت ربرتاری عملکارد دغذايی در طی پرشدن دانه با افزايش وزن دانه موجاب 

هاای شایمیايی، دامای و کود تأثیر بررسی در .(2004نیا و همکاران، اکبری) شده است (2:3) سیاهدانه

دهای تلفیقای هاای کاودتلفیقی بر عملکرد و میزان ترکیبات اسانس دانه زنیان نشان دادناد کاه تیماار

 شایمیايی، و آلای هاایکاود از اساتفاده با غذايی عناصر فیقیتل تأمین .باالترين عملکرد دانه را داشتند

خاک حفظ شده  یزیخرا جبران کرده، حاصل يیرا کاهش و کمبود مواد غذا یمیايیش هایکود مصرف

 یکودهاا یابترک ین(. همچن2033سیانی و همکاران، قاسمی) دهمراه دارمحصول را به يدارپا یدو تول

 يلو تلفات عناصر را با تبد يشرا افزا یاهگ یازعناصر با ن زیآزادسا ینزماممکن است هم یرآلیو غ یآل

 (.2001آبانیو و همکاران، کاهش دهد ) یآل یتروژنبه ن یآلیرغ یتروژنن
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برای هر  نسبت مخلوط و منبع کودي مختلف بر عملکرد دانه شنبلیله و سیاهدانه. متقابل اثرمقایسه میانگین  -۷شکل 
درصد  5 احتمال دار در سطحفاقد تفاوت آماري معنی LSDبر اساس آزمون  داراي حروف مشابه يهامیانگینگیاه 

 درصد منبع آلی است. 55درصد منبع شیمیایی و  55( شامل 55:55منبع تلفیقی ) .باشندمی
 

( نشان داد که عوامل آزمايشی و اثرات متقابل 4نتايج تجزيه واريانس )جدول  :نسبت برابري زمین

وع دو گیاه در سطح احتمال يک درصد مها بر نسبت برابری زمین گیاه شنبلیله، سیاهدانه و مجآن

های مخلوط تغذيه شده با کود مرغی، ارائه شده است، نسبت 2طور که در شکل همانبود. دار معنی

LER  در اين نوع سیستم دو برابر بودن تعداد  داشتند. کشت خالصکل بیشتری در مقايسه با

در سیستم تغذيه بود.  LERهای گیاه سیاهدانه در مقايسه با شنبلیله دارای بیشترين مقدار فردي

کشت بیشتر از  LER(، مقادير 2:3( و )3:2ترتیب در نسبت شنبلیله: سیاهدانه )شیمیايی و تلفیقی به

کل  LERمرغی و کود شیمیايی با افزايش شنبلیله، از میزان بود و در سیستم کود (LER>1) خالص

در کشت مخلوط عدس و اسفرزه نسبت  .کاسته شد ولی در سیستم تلفیقی روند منظمی مشاهده نشد

 (.2030دست آمد )اصغرپور و رفیعی، هبرابری زمین در همه تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از يک ب

( 2000توان تثبیت و جذب نیتروژن در کشت مخلوط )قنبری، بیشتر از يک را می LERلت باالبودن ع

اين  برمرغی عنوان کرد، عالوهکود وری دو گیاه از شرايط ايجاد شده از طريق اضافه شدن بهرهو 

( در افزايش راندمان 2031مرغی )فالح و همکاران، جذب بهتر برای فسفر موجود در خاک تحت کود

 (.3992تواند مؤثر باشد )شارما و تاندن، نیتروژن مصرفی می
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 تأثیر تحت سیاهدانه و مجموع شنبلیله، گیاه مربعات( نسبت برابري زمین میانگین) واریانس هتجزی نتایج -۴جدول 

 .کودي منبع و مخلوط نسبت

 درجه آزادی منابع تغییرات
  نسبت برابری زمین 

 شنبلیله
 

 مجموع سیاهدانه
 ns009/0 ns0002/0 *203/0 2 تکرار 

 4 **010/3 **1200/0 **030/1 (Ir)نسبت مخلوط 

 2 **010/0 **2100/0 **410/0 (Fsمنبع کودی )

(Fs( × )Ir) 2 **070/0 **0200/0 **300/0 

 004/0 0020/0 001/0 22 خطای آزمايشی

 7/9 0/31 3/37  (درصدضريب تغییرات )

ns، * باشندیم درصد 3 و 7 احتمال سطح در یداریمعن ،یداریمعن عدم دهندهنشان بیترتبه ** و. 

 

 
ترتیب به  Bو F و مجموع سیاهدانه ،نسیت مخلوط و منبع کودي بر نسبت برابري زمین شنبلیله متقابل اثر -۸شکل 

 درصد منبع آلی است. 55درصد منبع شیمیایی و  55( شامل 55:55منبع تلفیقی ) بیانگر شنبلیله و سیاهدانه است.

 

 کلي گيرینتيجه

تحت شرايط کاربرد عملکرد دانه تیمارهای مخلوط  طور کلی نتايج اين آزمايش بیانگر آن استبه

مرغی تیمار شنبلیله: بود ولی با کاربرد کود تلفیقی و يا کود کشت خالصکود شیمیايی کمتر از 

بیشترين میزان نسبت برابری  کشتی نشان داد.تیمارهای تک داری نسبت به( برتری معنی2:3سیاهدانه )
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مشاهده گرديد.  مرغی( تحت سیستم تغذيه با کود3:2هدانه )( در تیمار شنبلیله: سیاLERزمین )

 مخلوطنمايند کشت آلی استفاده میبرای تولیدکنندگان محصوالت دارويی که بیشتر از کود ،بنابراين

هر کدام از  کشت خالصمرغی نه تنها کاهش عملکرد سیستم تحت تغذيه کود (3:2) سیاهدانه: شنبلیله

 همراه دارد.مرغی جبران نموده بلکه افزايش تولید را نیز بهه کوداين گیاهان را تحت تغذي
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Abstract 1 
In order to examine the effects of fertilizer source on growth, yield and yield 

components of fenugreek intercropped with black cumin, an experiment was 

conducted as factorial layout based on a randomized complete block design with 
three replications at the research farm, College of Agriculture, Shahrekord, during 

growing season of 2012-2013. Sole cropping of fenugreek (F) and sole cropping of 

black cumin (B) and three intercropping ratios (F:B; 2:1, 1:1, and 1:2) were 

evaluated as the first factor and three sources of fertilizer (Chemical fertilizer, 
broiler litter, and integrated fertilizer 50:50) as the second factor. In this 

experiment, the plant height, number of branches/plant, pods/plant, seeds/pod, 

capules/plant, seed/capsule, 1000-seed weight, and seed yield were measured. The 
results indicated that seed yield in intercropping treatments fertilized with chemical 

fertilizer was less than sole cropping for both species. However, application of 

integrated fertilizer and/or broiler increased the seed yield of F:B (2:1) treatment 
(16 and 27%) compared with F and B treatment, respectively. Increasing black 

cumin ratio resulted in increasing seed yield, under broiler litter application. The 

highest land equivalent ratio (1.57) was observed in F:B (1:2) treated with broiler 

litter. Therefore, medicinal plant grower that prefer organic manure, fenugreek: 
black cumin (1:2) treatment under broiler litter application not only compensated 

the reduce of yield in sole cropping treated with broiler litter but also can be 

increase the production of fenugreek (39%) and black cumin (54%) in comparison 
to their sole cropping.  
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