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  1چکیده
گیري از اصل تنوع شود که با بهرهمی هاي کشاورزي پایدار محسوبکشت مخلوط یکی از شیوه سابقه و هدف:

برداري بهینه از گیاهی در مزرعه موجب افزایش تولید، حفظ حاصلخیزي خاك، کنترل فرسایش خاك و بهره
عنوان راهبردي موفق در جهت افزایش تواند بهاین نظام کشت می شود. همچنینمنابع محیطی موجود می

  هاي هرز مورد استفاده قرار گیرد. عملکرد محصوالت زراعی و کنترل علف
  

) و لوبیا .Ocimum basiilicum Lمنظور بررسی کشت مخلوط ریحان (بهحاضر پژوهش  ها: مواد و روش
هرز، به صورت مختلف کود نیتروژن در شرایط رقابت با علف)، سطوح Vigna unguiculata Lبلبلی (.چشم
هاي کامل تصادفی در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی هاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوكکرت

هاي هرز  کنترل و عدم کنترل علف :هاي اصلیاجرا شد. کرت 1391-92و  1389- 90ساري در دو سال زراعی 
هاي فرعی کیلوگرم در هکتار) و کرت 100و  50سطوح کود نیتروژن (صفر،  :اي فرعیهدر طول فصل، کرت

درصد ریحان بودند.  75و  50، 25هاي کشت افزایشی بلبلی و ریحان، و ترکیبفرعی، کشت خالص لوبیا چشم
گرم در کیلو 37/430عملکرد ریحان ( هاي هرز، حداکثر نتایج نشان داد که در شرایط کنترل علف ها: یافته

کیلوگرم  50و  100 و مصرف 100:50 ترتیب به ترکیب کیلوگرم در هکتار) به 16/685( بلبلیهکتار) و لوبیاچشم
هاي هرز، حداکثر عملکرد ریحان  در هکتار کود نیتروژن اختصاص یافتند. اما در شرایط عدم کنترل علف

دست آمد. رم در هکتار کود نیتروژن بهکیلوگ 100و مصرف  100:25کیلوگرم در هکتار) در ترکیب  95/138(
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کیلوگرم کود نیتروژن در  100و مصرف  100:25) به ترکیب =74/1LAبیشترین سودمندي کشت مخلوط (
) نشان داد که در =43/1LERشرایط کنترل علف هرز اختصاص یافت. محاسبه نسبت برابري جزئی زمین (

هرز میزان عملکرد محصول تروژن در شرایط کنترل علفکیلوگرم در هکتار کود نی 50و مصرف  100:50ترکیب 
و مصرف  100:50) در ترکیب کشت =RVT 88/1کشتی بود. بیشترین مقدار مجموع ارزش نسبی (بیشتر از تک

نسبت برابري سطح و زمان هاي هرز مشاهده شد. کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در شرایط کنترل علف 100
)ATER اما  ؛هاي مخلوط بیشتر از یک هاي هرز در تمامی کشتعلف) در شرایط کنترلATER  در شرایط

(معادل  ATERکمتر از یک بود. همچنین بیشترین  100:25جز ترکیب کاشت  ههاي هرز ب عدم کنترل علف
کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در  50بلبلی و مصرف ریحان و لوبیا چشم 100:50) به ترکیب کاشت 16/1

هاي هرز در  توده علف کاهش محسوسی در تعداد و زیستهاي هرز اختصاص داشت.  ترل علفشرایط کن
که با افزایش کود نیتروژن و افزایش سریع طوريکشت مخلوط با افزایش سطوح کود نیتروژن مشاهده شد، به

انه هاي هرز کاهش یافت. در سطوح جداگ توده علف توده کشت مخلوط، تعداد و زیست سطح برگ و زیست
طوري که  ههاي هرز تغییرات جزئی داشتند، ب توده علف هاي کشت مخلوط تعداد و زیست کود نیتروژن و ترکیب

هاي  از تعداد علف کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 100و  50هاي مختلف کشت مخلوط در صفر،  در ترکیب
درصد نسبت  27/78و  67/56، 85/42ترتیب ها به ي آندرصد و زیست توده 72و  49، 24ترتیب حدود هرز به

ها در گونه بسته شدن سریع کانوپیافزایش کود نیتروژن موجب در مجموع به کشت خالص ریحان کاسته شد. 
افزایش  هاي هرزبا علف را ها آنپذیري  هاي هرز شد و رقابتکنترل جمعیت و بیوماس علف و کشت مخلوط

  . داد
  

به عنوان گیاه پوششی در کشت مخلوط افزایشی با ریحان موجب کاهش  بلبلی چشم حضور لوبیاگیري:  نتیجه
جمعیت و زیست توده علفهاي هرز نسبت به تیمار کشت خالص ریحان و این نقش با افزایش کود نیتروژن تا 

هاي گیاهی در کشت مخلوط و کاهش علفهاي هرز  کیلوگرم در هکتار به علت همپوشانی سریعتر گونه 50
  بود.بارزتر 

  
  مجموع ارزش نسبی، نسبت برابري جزئی زمین  ،سودمنديترکیب کشت، تراکم،  کلیدي: هاي ژهاو
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  مقدمه
گذار بر توسعه کشاورزي فشرده طی از جمله عوامل مهم تأثیر ي شیمیاییهاکشکاربرد علف

انواع هاي هرز به . با این وجود، افزایش مقاومت علف)10( شودهاي گذشته محسوب می دهه
ها، پژوهشگران را بر محیطی و باال بودن هزینه مصرف این نهادههاي زیستآلودگیخطر  ها،کش علف

در این ). 30(کار گیرند  ههاي هرز بتري را براي کنترل علفهاي پایدار و کم هزینهآن داشت تا روش
گیري از اصل تنوع هرهشود که با بمی هاي کشاورزي پایدار محسوبمیان کشت مخلوط یکی از شیوه

برداري گیاهی در مزرعه موجب افزایش تولید، حفظ حاصلخیزي خاك، کنترل فرسایش خاك و بهره
عنوان راهبردي موفق در تواند به. همچنین این نظام کشت می)8(شود بهینه از منابع محیطی موجود می

). 11تفاده قرار گیرد (هاي هرز مورد اس جهت افزایش عملکرد محصوالت زراعی و کنترل علف
هاي مهم کشت مخلوط برشمرده شده عنوان یکی از مزیت همعموالً ب هاي هرز، طوري که کنترل علف  به

طور مؤثرتري نسبت به در سیستم کشت مخلوط استفاده از منابع به که رسدنظر می به). 13است (
هاي هرز  براي استفاده از علف همین دلیل مقدار مواد قابل دسترس  گیرد و بهکشتی صورت می تک

دلیل افزایش پوشش گیاهی، افزایش رقابت و سرعت رشد  یابد. همچنین در کشت مخلوط بهکاهش می
هاي هرز  اولیه بیشتر و در برخی موارد با خواص آللوپاتیک گیاهان زراعی از رشد و گسترش علف

 از مدتبلند در ها کش کاربرد علفتواند با کاهش قابل توجه می ). این روش13شود (جلوگیري می
). در همین راستا 7باشد ( داشته همراه به مطلوبی افزوده ارزش اقتصادي محیطی و  زیست زیستی، نظر

هاي  ویژه در روش هرز، به عنوان یک گزینه، براي مدیریت تلفیقی علف به روش کشت مخلوط به
  ). 22نهاده اشاره شده است ( کشاورزي کم

اي در  کشت گیاهان دارویی و معطر از دیرباز ضمن ایجاد تنوع و پایداري از جایگاه ویژهاز سوي دیگر 
عنوان  به ).Ocimum basiilicum L( ). گیاه ریحان15هاي سنتی کشاورزي ایران برخوردار بوده است (نظام

باشد در ایران را دارا می هاي کشت شدهدار از خانواده نعناع بیشترین تعداد گونهگیاهی یکساله و اسانس
 .هاي زیادي انجام شده است هاي هرز پژوهش ). در خصوص اثر تنوع محصول بر کنترل علف19(
ها در تثبیت  دلیل سازگاري مطلوب به الگوهاي کاشت مختلف و توانایی آن هبعنوان نمونه بقوالت  هب

. کشت مخلوط بقوالت با )6سازند (وري فراهم مینیتروژن، فرصتی براي پایداري در افزایش بهره
توان، کشت مخلوط عنوان مثال می  گیاهان دارویی توسط بسیاري از محققان گزارش شده است به

) اشاره نمود. همچنین کشت مخلوط گیاه 17نعناع ( -)، سویا4ریحان ( -)، لوبیا16(زعفران  -حبوبات
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که با برداشت ریحان در شرایط کشت  اي استبلبلی شرایط به گونهدارویی ریحان و لوبیا چشم
خالی از گیاه نمانده و حضور گیاه دوم مانع از هدر روي تمامی منابع نوري رسیده  مخلوط زمین کامالً
کلی حضور طورگردد و این چیزي است که در کشت خالص ریحان وجود ندارد. بهبه سطح زمین می

تواند در صورت انتخاب درست الص میچند گیاه در کشت مخلوط نسبت به یک گیاه در کشت خ
 در میان عناصر غذایی .)4همراه داشته باشد ( وري باالتري را از نظر زمانی و مکانی بهگیاهان بهره

 محدود هرز، علف و زراعی گیاه بین رقابت در که است اولین عنصري معموالً نیتروژن پرمصرف
ریشه  از یک طرف حجم باشد. بنابراینخاك میدر  نیترات دلیل این مسأله تحرك زیاد یون شود. می

 افزایش با زراعی گیاه رقابتی بوده و از سوي دیگر قدرت نیتروژن جذب توانایی کنندهها تعیینگونه
افزایش  و رقابت تشدید حال این با ).9شود (می بیشتر کود نیتروژن افزودن علت  به خاك باروري

  ).3است ( شده گزارش نیز نیتروژن کمبود شرایط در زراعی گیاه به خسارت وارده
شـیمیایی و   مـواد  از بقایاي ها آن بودن دارویی، عاري گیاهان سالم تولید لزوم به این تحقیق باتوجه

لوبیـا   و مخلـوط ریحـان   کشـت  ارزیـابی  بلبلـی و لوبیـا چشـم   گیـاه  در نیتروژن خاك نیز بهبود تثبیت
  .هاي هرز انجام شدکنترل علف کنترل و عدم در شرایط زراعی هايشاخص بر اساس بلبلی چشم
  

  ها مواد و روش
در دو سال زراعـی   تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري این پژوهش در مزرعه

متـر از سـطح دریـا، عـرض      16انجام گرفت. ارتفاع محـل آزمـایش حـدود     1390-91و  90-1389
دقیقه شرقی است. در  4درجه و  53و طول جغرافیایی آن  دقیقه شمالی 39درجه و  36جغرافیایی آن 
هاي کامل تصادفی در هاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوكصورت کرتتیمار به 30این آزمایش 

هاي هرز در طـول   سه تکرار مورد آزمون قرار گرفتند. تیمارهاي کرت اصلی کنترل و عدم کنترل علف
کیلوگرم کود نیتـروژن هکتـار از    100و  50، )صفر(کود نیتروژن فرعی شامل عدم کاربرد  فصل، کرت

صورت افزایشی در چهار سطح افزایشی فرعی فرعی، الگوهاي کاشت مخلوط به  منبع کود اوره و کرت
 P2( ،50بلبلـی ( لوبیا چشـم  درصد 100ریحان+  درصد 25)، P1بلبلی (شامل کشت خالص لوبیا چشم

) P4بلبلی (لوبیا چشم درصد 100ریحان+  درصد 75)، P3بلبلی (چشملوبیا  درصد 100ریحان+  درصد
) cm 30-0) بودنــد. قبــل از انجــام آزمــایش از خــاك الیــه ســطحی (P5و کشــت خــالص ریحــان (

محل آزمایش در  ). زمین1برداري و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تعیین شد (جدول  نمونه
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کیلـوگرم   80متر شـخم زده شـد. در زمـان کاشـت میـزان      سانتی 30قبل از کاشت تا عمق  اوایل بهار
عنوان کود پایه به خاك اضـافه شـد.   کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل به 100سولفات پتاسیم و 

هـا بـه داخـل    صورت نواري پاي بوتـه روز پس از کاشت) به 20کود نیتروژن در مرحله رشد رویشی (
بلبلـی (رقـم   محلی) و لوبیا چشـم  ته شد. کشت ریحان بنفش (تودهنظر ریخ هاي مورد شیارها در کرت

هر دو سـال  اردیبهشت  29صورت هم زمان در تاریخ  متر بهسانتی پنجو  دوترتیب در عمق  کامران) به
ها روي ردیف در کشت خالص مربع بود. فاصله بوتهمتر 3×2انجام شد. ابعاد هر کرت فرعی آزمایش 

 64متر بود. در مرحله بسته شـدن تـاج پوشـش (    سانتی 50هاي کاشت فاصله ردیفمتر و سانتی 5/12
متر انجام و پـس   5/0×5/0طور تصادفی با کوادرات هاي هرز به برداري علف روز پس از کاشت) نمونه

 ،گـراد درجه سـانتی  70ساعت در دماي  48مدت  ها در آون به، نمونهبوته در واحد سطح تعداد ثبتاز 
بلبلـی از دو  منظور بررسی عملکرد نهایی ریحان و لوبیا چشـم  ها تعیین شد. به توده آن ستخشک و زی

منظور ارزیـابی عملکـرد    ردیف میانی به طول یک متر برداشت و عملکرد در واحد سطح تعیین شد. به
 )1(رابطـه   از 1)LERدو گیاه در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص، شاخص نسبت برابري زمین (

  .)5(دست آمد  هب )2(از رابطه   نیز 2)AYL(. میزان افت واقعی عملکرد محاسبه شد )27(

                                            )1(رابطه 
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بلبلی (در واحد سطح) در کشت ترتیب مقدار عملکرد ریحان و لوبیا چشم به ycb و ybcکه در آن 
مجموع ارزش  باشد.کشتی میها (در واحد سطح) در الگوي تکگونه عملکرد همان ybb ،yccمخلوط و 

  ).26دست آمد ( هب 4و  3ترتیب از رابطه نیز به 4)LAو سودمندي کشت مخلوط RVT(3 )(نسبی 
  RVT=                                                                                        )3(رابطه 

                                                             
1- Land Equivalent Ratio 
2- Actual Yield Loss 
3- Relative Value Total 
4- Intercropping Advantage 
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Y1  وY2 هاي اول و دوم در کشت مخلوط و ترتیب عملکرد گونهبهM1  عملکرد گونه اول در کشت
  باشد. ترتیب قیمت لوبیا و ریحان میبه bو  aخالص و 

)] =LA)4(رابطه  )]×AYLb]+ [( )×AYLa]                                                        
  

Pa  قیمت واحد محصولa ،Pb  قیمت واحد محصولb ،AYLa  وAYLb افزایش ترتیب کاهش یا به
 باشد. می bو  a واقعی جزء

بلبلی زمین را در زمان بیشتري نسبت به کشت با توجه به اینکه کشت مخلوط ریحان و لوبیا چشم
منظور ارزیابی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص شاخص نسبت  خالص ریحان اشغال نمود، به

  ). 12( ) محاسبه گردید5طبق رابطه ATER(1 )برابري سطح زیر کشت و زمان (
∑ =ATER                                                              )        5(رابطه  { × }  

  

 푦مجموع طول دوره رشد کشت مخلوط،  tدر کشت خالص،  iطول دوره رشد گونه  tکه در آن 
푦در کشت مخلوط، iعملکرد گونه  هاي ارزیابی تعداد گونه nو  در کشت خالص iعملکرد گونه   

 و 1/9نسخه SAS  افزار آماري ها با کمک نرمباشد. تجزیه واریانس مرکب دادهدر کشت مخلوط می
  درصد انجام  شد.پنج طح ) در سLSDدار (ها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیمقایسه میانگین

  
  نتایج و بحث

هاي هرز، سطوح مختلف علف کنترلو عدم  کنترلها نشان داد که اثر واریانس مرکب دادهتجزیه 
بلبلی و ماده خشک ریحان در سطح کود نیتروژن و الگوهاي کاشت مخلوط بر عملکرد دانه لوبیا چشم

هاي هرز، میانگین عملکرد دانه لوبیا  ). در شرایط کنترل علف1دار بود (جدول یک درصد معنی
بلبلی و ماده خشک ریحان در کشت خالص بیشتر از هر یک از گیاهان درکشت مخلوط بود  چشم

کیلوگرم در هکتار) به  18/805بلبلی (طوري که باالترین میانگین عملکرد دانه خشک لوبیا چشم به
 کیلوگرم در هکتار) 61/590ترین مقدار () و پایین2کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن (جدول  50تیمار 

دار بودن اثر متقابل کود ). با توجه به معنی2به عدم مصرف کود نیتروژن اختصاص داشت (جدول 
کیلوگرم  16/685بلبلی بیشترین عملکرد دانه این گیاه (نیتروژن در الگوي کشت بر عملکرد لوبیا چشم

                                                             
1- Area Time Equivalent Ratio 
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کتار کود کیلوگرم در ه 50بلبلی و مصرف ریحان و لوبیا چشم 100: 50در هکتار) به ترکیب کشت 
کیلوگرم در هکتار) در ترکیب کشت  21/230) و کمترین عملکرد (1نیتروژن اختصاص یافت (جدول 

). در این 2بلبلی و عدم مصرف کود نیتروژن مشاهده شد (جدول ریحان و لوبیا چشم 100: 75
بلبلی چشمکیلوگرم در هکتار، عملکرد دانه لوبیا  50پژوهش مشخص شد که با افزایش کود نیتروژن به 

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن کاهش محسوسی  100داري افزایش یافت، اما با مصرف طور معنیبه
هاي ) در همین زمینه در پژوهشی نشان داده شد که تحت رژیم1در عملکرد دانه مشاهده شد (جدول 

رلگوم غالبیت خواهد یابد، در این حالت گونه غیباالي نیتروژن، تثبیت نیتروژن در بقوالت کاهش می
 همچنین جرانیاما و هاروود ).12یابد (اي براي عامل محدودکننده شدت میگونهداشت و رقابت بین

کیلوگرم در  60بلبلی با میزان نیتروژن باالتر از طی آزمایشی نشان دادند که عملکرد لوبیا چشم )2000(
  . )14( یابدهکتار، کاهش می

کیلوگرم در هکتار) با مصرف  58/785ین میانگین وزن خشک (در کشت خالص ریحان، باالتر
کیلوگرم در هکتار) به  51/563و کمترین عملکرد ( دست آمد هکیلوگرم در هکتار کود نیتروژن ب 100

، باالترین میانگین 2). با توجه به جدول 2تیمار عدم مصرف کود نیتروژن اختصاص یافت (جدول 
 100و با مصرف  100:50کیلوگرم در هکتار) به ترکیب کشت  37/430عملکرد ماده خشک ریحان (

کیلوگرم در هکتار) به  08/220کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن تعلق داشت و کمترین مقدار تولید (
). در این پژوهش 2و عدم مصرف کود نیتروژن اختصاص یافت (جدول  100:25ترکیب کشت 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شده است که  100بیشترین عملکرد ماده خشک ریحان در تیمار 
  ).   3و  25هاي گلدار و برگ در واحد سطح است (دلیل آن تولید بیشتر سرشاخه

بلبلی و هاي هرز موجب کاهش شدید عملکرد دانه لوبیا چشم در پژوهش حاضر عدم کنترل علف
 100کشتی ریحان با مصرف تکهاي هرز،  تیمار  ماده خشک ریحان شد. در شرایط عدم کنترل علف

هاي اختالط بود نسبتپذیرتر از بقیه هاي هرز آسیبکیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در رقابت با علف
). با این وجود کشت مخلوط 4هرز در آن بیشترین میزان را داشت (جدول توده علف و تراکم و زیست

کیلوگرم کود نیتروژن به  100بلبلی و مصرف ریحان و لوبیا چشم 100: 75افزایشی ریحان با نسبت 
هرز هاي هرز از کمترین تراکم و ماده خشک علفدلیل قدرت رقابت باال و کنترل بیشتر علف

  ). 4برخوردار بود (جدول 
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تحت تأثیر وجین و بلبلی و ماده خشک ریحان (کیلوگرم در هکتار) مقایسه میانگین عملکرد دانه لوبیا چشم -2جدول 
  .عدم وجین، سطوح مختلف کود نیتروژن و الگوهاي کاشت مخلوط

Table 2. Mean comparison of cowpea grain yield and basil dry matter under weed control and weed 
infested conditions, different levels of nitrogen fertilizer and mixed planting patterns. 

  نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
Nitrogen (kg/ha)  

  الگوي کاشت
Planting pattern 

  بلبلیریحان + لوبیاچشم
Cowpea+Basil 

  بلبلیعملکرد دانه لوبیا چشم
  (کیلوگرم در هکتار)

Cowpea grain yield 
(kg/ha) 

  ماده خشک ریحان
  (کیلوگرم در هکتار)
Basil dry matter 

(kg/ha) 
  وجین    

Weed free 
  0 +%100  590.612  - 
  25% +%100  480.135 220.082 
0  50% +%100  493.861 264.214 

  75% +%100  455.683  290.560 
  %100 +0  - 563.511 
  0 +%100  805.185 -  
  25% +%100  670.547 284.753 
50  50% +%100  685.162 400.671 
  75% +%100  647.760 370.825 
  %100+0  -  688.002 
  0 +%100  708.223 -  
  25% +%100  619.662 325.217 
100  50% +%100  597.784  430.371 
  75% +%100  580.660 380.853 
  %100 +0  -  785.580 

  عدم وجین    
Weed infested 

  0 +%100  365.821 -  
  25% +%100  252.665 85.832 
0  50% +%100  238.186 75.675 

  75% +%100  230.213 65.083 
  %100 +0  -  292.860 
  0 +%100  469.672 -  
  25% +%100  320.840 120.811 
50  50% +%100  305.471 105.432 
  75% +%100  290.349 97.765 
  %100+0  -  260.089 
  0 +%100  445.721 -  
  25% +%100  307.232 138.951 
100  50% +%100  321.001 115.130 
  75% +%100  301.713  107.844  
  %100 +0  -  235.658 

LSD (P=0.05)    16.548 18.137 
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هاي هرز، نشان داد که  بررسی برهمکنش نسبت اختالط و تراکم گیاهی بر میزان ماده خشک علف
طور که در تر بود. همانهاي هرز موفقکشتی در کنترل علفالگوي کشت مخلوط نسبت به سیستم تک

کیلوگرم در هکتار) به ترکیب  95/138خشک ریحان (شود، بیشترین عملکرد ماده مشاهده می 2جدول 
کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به تیمار عـدم   100بلبلی و مصرف ریحان و لوبیا چشم 100:25کشت 

درصدي نسبت به تیمار کنتـرل نشـان داد و    67هاي هرز اختصاص داشت که یک کاهش کنترل علف
ریحـان و لوبیـا    100:75ر) نیـز بـه ترکیـب کشـت     کیلوگرم در هکتـا  08/65کمترین میزان عملکرد (

توان نتیجه گرفت که بلبلی و عدم مصرف کود نیتروژن اختصاص داشت. با توجه به این نتایج می چشم
هاي کشت مخلوط از لحاظ تولید ماده خشک به کشت خالص ریحان برتري دارند. زیرا تمامی ترکیب

ل بیشتري نیز نسـبت بـه کشـت خـالص بـدون وجـین       هاي هرز، عملکرد ک بر کنترل مؤثر علف عالوه
  ریحان تولید کردند.  

 Abutilonهـاي هـرز غالـب مزرعـه گاوپنبـه (     در این پژوهش علـف : هرزتوده علفتراکم و زیست

theophrasti) تاج خروس ،(Amaranthus spp.  ) و خربـزه وحشـی (agrestis Cucumis melo var. (
هاي هرز تحت تأثیر الگوهاي مختلف کاشت و سطوح مختلـف کـود    علفتوده  بودند. تراکم و زیست

بلبلـی و ریحـان در شـرایط    ). در این آزمایش کشت خالص لوبیا چشـم 4نیتروژن قرار گرفت (جدول 
ترتیب کمترین و  کیلوگرم در هکتار به 100هاي هرز  با مصرف کود نیتروژن در سطح  عدم کنترل علف

کشت مخلوط افزایشـی داشـتند. در    هاي هرز را نسبت به تیمارهاي علف توده بیشترین تعداد و زیست
واقع در کشت خالص ریحان، به دلیل رشد آهسته این گیاه در اوایل فصل رشد و عـدم همپوشـانی در   

هاي هرز قرار گرفتـه و در نتیجـه تعـداد     فضاي بیشتري در اختیار علف هاي کاشت، درصدبین ردیف
 بـاروري  افـزایش  با زراعی گیاه رقابتی که قدرت  طوريح افزایش یافت بههاي هرز در واحد سط علف

 اثـر  ) روي1992( نالواجا و پیترسون مطالعه . در)1و  23( شد کود نیتروژن کمتر افزودن علت به خاك

 مقـدار  وقتـی  ، مشـخص شـد  ).Setaria viridis L( سـبز  روبـاهی دم با گندم قدرت رقابت بر نیتروژن

 75 تا نیز آن بیوماسسبز نسبت به گندم افزایش یافت و  روباهیدمپذیري رقابت شد برابر دو نیتروژن

. در ایـن آزمـایش   )21( نداشـت  افـزایش قابـل تـوجهی    بیوماس گندم کهدرحالی یافت افزایش درصد
بلبلـی در  درصد لوبیا چشـم  45) در کشت مخلوط افزایشی 2009همانند مطالعه سنجانی و همکاران (

زنـی بـذور   ریحان باعث اشغال سـریع فضـاهاي خـالی و عـدم جوانـه      -موهاي گیاه سورگردیفبین 
زنی بـذور  . عدم جوانه)23( هاي علف هرز جلوگیري کردهاي هرز شد و از رشد و نمو گیاهچه علف
هـا در   علـت خاصـیت آللوپـاتی آن    وسیله دریافت کامل نور توسط گیاه همراه و یا به هاي هرز به علف
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. در پژوهش حاضر نیزکـاهش محسوسـی در تعـداد و    )22( نیز بیان شده است )2005مطالعه پوگیو (
که با  طوريهاي هرز در کشت مخلوط با افزایش سطوح کود نیتروژن مشاهده شد، به توده علف زیست

تـوده کشـت    افزایش کود نیتروژن و افزایش سریع سطح برگ (اطالعـات نشـان داده نشـد) و زیسـت    
). در سطوح جداگانه کود نیتـروژن  4هاي هرز کاهش یافت (جدول  توده علف ط، تعداد و زیستمخلو

طوري که در  ههاي هرز تغییرات جزئی داشتند، ب توده علف هاي کشت مخلوط تعداد و زیست و ترکیب
از تعـداد   کیلـوگرم در هکتـار کـود نیتـروژن     100و  50هاي مختلف کشت مخلوط در صـفر،   ترکیب
و  67/56، 85/42ترتیـب  هـا بـه   آن درصد و زیست توده 72و  49، 24ترتیب حدود هرز به هاي علف

  درصد نسبت به کشت خالص ریحان کاسته شد. 27/78
نسبت برابري جزئی براي ارزیابی کشت مخلوط از   : هاي سودمنديارزیابی کشت مخلوط و شاخص

در الگوي کشت مخلوط  43/1برابر  جزئی زمیننسبت برابري استفاده شد. بیشترین میزان  )LER( زمین
کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن وکنترل  50بلبلی در شرایط مصرف ریحان و لوبیا چشم 100: 50

بود  87/0نیز برابر  نسبت برابري جزئی زمیندست آمد. کمترین  ههرز در طول فصل زراعی ب هاي علف
هاي هرز  صرف کود نیتروژن  و عدم کنترل علفدر شرایط عدم م100:75که در الگوي کشت مخلوط 

استفاده بهتر از زمین نسبت  دهندهنشان ،هاي مخلوطباالتر در تیمار LER). مقدار 2مشاهده شد (جدول 
گندم  - )، لوبیا4ریحان ( -گران نیز برتري کشت مخلوط لوبیا کشتی بود. در تحقیقات سایر پژوهشبه تک

مشخص شده است ) 2(که در جدول   طوري ) گزارش شده است. همان13(ذرت  - بلبلیچشم) و لوبیا5(
بیشتر از یک  نسبت برابري جزئی زمینهاي کشت مخلوط هاي هرز در همه نسبت در شرایط کنترل علف

نسبت باشد. در این مطالعه کشتی می دهنده کارایی کشت مخلوط این دو گیاه نسبت به تک است که نشان
  ).  3متغیر بود (جدول  43/1تا  87/0 گستره در برابري جزئی زمین

بر  عالوه) AYL( ) برآورد شاخص افت واقعی عملکرد2006اساس مطالعات بانیک و همکاران (بر
  اي، با در نظر گرفتن عملکرد هر گیاه، وضع هر گونه در مخلوط (رقابت درونگونه بررسی رقابت بین

. این شاخص با عالمت مثبت بیانگر سودمندي مخلوط )6( کندتري بیان میاي) را با جزئیات دقیقگونه
مشخص شده است ) 2(طور که در جدول  . همان)29(کشتی بر پایه عملکرد هر گیاه است به تک

بلبلی در شرایط ریحان و لوبیا چشم 100:25) متعلق به کشت مخلوط 45/4بیشترین عملکرد واقعی (
که کمترین میزان این حالی باشد در کیلوگرم نیتروژن در هکتار می 100هاي هرز و مصرف کنترل علف
بلبلی در شرایط عدم کنترل ریحان و لوبیا چشم 100: 75مربوط به تیمار افزایشی ) -015/0شاخص (

) در بررسی 2008هاي هرز و عدم مصرف کود نیتروژن مشاهده شد. با این وجود، ژو و همکاران ( علف
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اظهار داشتند  )Scop. Onobrychis viciaefolia اي و اسپرس ( نوعی ارزن علوفه چند ساله کشت مخلوط
. بنابراین )28( یک از دو گونه در مخلوط افت عملکرد نشان ندادندکه طی چهار سال متوالی کشت، هیچ

جز یک تیمار داراي رعایت اصل تولید  ههاي مخلوط برسد که کشت مخلوط در کلیه نسبتنظر میبه
گردد، کمتر می AYLتر بیشتر و متناسب با افزایش تراکم، هاي پاییندر تراکم AYLمیزان  .حمایتی است

  ).24و  2هاي باالتر است (این امر حاکی از افزایش رقابت دو گیاه در تراکم
عددي  ) در گسترهRVTشود، مجموع ارزش نسبی (مشاهده می )3(که در جدول  طوريهمان

بلبلی و ریحان و لوبیا چشم 100:50به ترکیب کشت  RVTقرار دارد که بیشترین مقدار  88/1تا  92/0
هاي هرز و کمترین مقدار نیز به ترکیب کیلوگرم کود نیتروژن در شرایط کنترل علف 100مصرف 
هاي ل علفبلبلی و عدم مصرف کود نیتروژن در شرایط عدم کنترریحان و لوبیا چشم 100:75کاشت 

) متعلق به تیمار افزایشی =74/1LAهرز تعلق دارد. همچنین بیشترین میزان سودمندي کشت مخلوط (
کیلوگرم در هکتار است. همچنین کمترین مقدار نیز  100بلبلی و مصرف ریحان و لوبیا چشم 100 ؛25

) بود که ناشی -038/0(بلبلی و عدم مصرف کود نیتروژن ریحان و لوبیا چشم 100: 75متعلق به تیمار 
). در تیمارهاي افزایشی 4باشد (جدول هاي هرز در این تیمار میاز رقابت بیشتر این دو گیاه و علف

هرچه تراکم بوته در واحد سطح افزوده شد، شاخص سودمندي کشت مخلوط کاهش یافت (جدول 
کشت مخلوط  ي باالتر). نتایج مشابهی در کشت مخلوط گندم و نخود مبنی بر سودمندي اقتصاد3

). در پژوهشی دیگر باالترین میزان سودمندي کشت مخلوط 6دست آمد (نسبت به کشت خالص به
دست آمد که ذرت) در تاریخ کاشت همزمان بهدرصد  100 ارزن +درصد  12) به تیمار (45/5(معادل 

باشد یی و غیره در این تیمار میاحتماالً ناشی از استفاده بهتر از منابع موجود مانند نور، آب و مواد غذا
هاي  هاي هرز در تمامی کشت) در شرایط کنترل علفATER). نسبت برابري سطح و زمان (24(

 100:25جز ترکیب کاشت  ههاي هرز ب در شرایط عدم کنترل علف ATERمخلوط بیشتر از یک اما 
ریحان و لوبیا  100:50ت ) به ترکیب کاش16/1(معادل  ATER). بیشترین 3کمتر از یک بود (جدول 

هاي هرز اختصاص  کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در شرایط کنترل علف 50بلبلی و مصرف چشم
هاي هرز ممکن است در اثر تلفیقی از  داشت. برتري عملکرد در کشت مخلوط در شرایط کنترل علف

  ).20و  18( ده باشدعوامل مختلف همچون استفاده بهتر از رطوبت خاك، نور و عناصر غذایی بو
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ارزیابی عملکرد دو محصول در کشت مخلوط تحت تأثیر وجین و عدم وجین، سطوح مقایسه میانگین  -3دول ج
 .مختلف کود نیتروژن و الگوهاي کشت مخلوط

Table 3. Mean comparison of yield performance of two plants in intercropping under weed free and 
weed infested conditions, different levels of nitrogen fertilizer and mixed planting patterns 

نیتروژن 
(کیلوگرم در 

  هکتار)
Nitrogen 
(kg/ha)  

  الگوي کاشت
 ریحان + لوبیا

  بلبلیچشم
Planting 
pattern 

Cowpea+Basil  

نسبت برابري 
  جزئی زمین

Land 
Equivalent 

Ratio  

افت واقعی 
  عملکرد
Actual 
Yield 
Loss  

مجموع ارزش 
  نسبی

Relative 
Value 
Total  

سودمندي کشت 
  مخلوط

Intercropping 
Advantage  

نسبت برابري 
سطح زیر 

  کشت و زمان
Area Time 
Equivalent 

Ratio  
  وجین    

Weed free 
  25%  +%100  1.205  4.025 1.435 1.555 1.015 
0  50%  +%100  1.305 1.915 1.580 0.790 1.080  

  75%  +%100  1.280 1.000 1.590  0.445  1.040 
  25%  +%100  1.245 4.250 1.420 1.650 1.055 
50  50%  +%100  1.430 2.305 1.680 0.965  1.160 
  75%  +%100  1.335 1.135 1.570  0.530  1.090 
  25%  +%100  1.290 4.455 1.655 1.740  1.095 
100  50%  +%100  1.390 2.185  1.885 0.985 1.135 
  75%  +%100  1.295 1.035 1.735 0.460 1.070 

  عدم وجین    
Weed infested 

  25%  +%100  0.985 2.930 1.085 1.200 1.000  
0  50%  +%100  0.910 0.740 1.000 0.285 0.870 

  75%  +%100  0.845 0.015 - 0.920 0.038 -  0.815 
  25%  +%100  1.150 3.755 1.115 0.940 0.980 
50  50%  +%100  1.060 1.175 1.025 0.455 0.915 
  75%  +%100  0.991 0.321 0.965 0.120 0.031 
  25%  +%100  1.280 4.510 1.210 1.705 1.000 
100  50%  +%100  1.200 1.620 1.150 0.660 0.870 
  75%  +%100  1.125 0.640 1.080 0.275 0.815 

LSD 
(P=0.05)    0.027  0.039  0.059 0.051 0.980 

  



 و همکارانهدي آبادیان 

15 

هاي هرز تحت تأثیر وجین و عدم وجین، سطوح مختلف کود  تعداد و ماده خشک علفمقایسه میانگین  -4جدول 
  نیتروژن و الگوهاي کشت مخلوط

Table 4. Mean comparison of number and dry matter of weeds under weed free and weed infested 
conditions, different levels of nitrogen fertilizer and mixed planting patterns 

  نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
Nitrogen (kg/ha) 

  الگوي کاشت
Planting pattern 

  بلبلیچشم ریحان + لوبیا
Cowpea+basil 

  هاي هرز ماده خشک علف
  (گرم بر مترمربع)

Dry matter of weeds (g/m2) 

  هاي هرزتعداد علف
  (مترمربع)

Number of weeds (m2) 
  0 +%100  202.452 22.123 
0  25% +%100  516.171 69.671 

  50% +%100  513.556 67.910 
  75% +%100  499.800 51.973 
  %100 +0  889.542 73.331 
  0 +%100  157.625 21.000 
50  25% +%100  403.201 43.582 
  50% +%100  366.152 44.454 
  75% +%100  406.360 48.431 
  %100+0  1046.006 90.000 
  0 +%100  114.011 16.357 
100  25% +%100  333.253 37.345 
  50% +%100  302.971 30.522 
  75% +%100  243.196 35.931 
  %100 +0  1430.110 133.050 

LSD (P=0.05)    150.082 18.761 
    F test 
 سال

(year) 
  ns  ns  

  نیتروژن
(Nitrogen) 

  * ** 

  الگوي کاشت
(Planting pattern) 

  ** ** 

  الگوي کاشت ×نیتروژن
(Planting 

pattern×nitrogen) 
  **  ** 

  الگوي کاشت ×نیتروژن ×سال
(Planting 

pattern×nitrogen×year) 
  ns  ns  

  دارغیر معنی :ns، درصد 1و درصد  5دار در سطح احتمال یب معنیتتربه **و  *
* and **: Significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively. Ns: Non-significant,  
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  کلی گیرينتیجه
بلبلی، ماده خشـک ریحـان، عملکـرد    با توجه به ارزیابی عملکرد، حداکثر عملکرد دانه لوبیا چشم

و  50ترتیب بـا مصـرف    به 100:50ترکیب مخلوط، کارایی استفاده از زمین و مجموع ارزش نسبی  به 
اختصاص یافت. همچنین با توجه  هاي هرز کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در شرایط کنترل علف 100

بلبلـی در  هاي مورد مطالعه در پژوهش حاضـر مشـخص گردیـد کـه ریحـان و لوبیاچشـم      به شاخص
اشتند. بیشترین میـزان سـودمندي   صورت افزایشی افت واقعی عملکرد ندهاي کشت مخلوط بهترکیب

کیلـوگرم در هکتـار    100بلبلـی و مصـرف   ریحان و لوبیـا چشـم   100: 25کشت مخلوط نیز در تیمار 
عنوان یک گیاه پوششی در کشت  بلبلی بهمشاهده شد. در مجموع نتایج نشان داد که حضور لوبیا چشم

هاي هرز نسبت  به تیمار ریحان  توده علف مخلوط افزایشی با ریحان موجب کاهش جمعیت و زیست
علـت   کیلـوگرم در هکتـار بـه    50خالص (بدون کنترل) شد و این نقش با افـزایش کـود نیتـروژن تـا     

  هاي هرز بارزتر بود. هاي گیاهی در کشت مخلوط و کاهش علفتر گونه همپوشانی سریع
  

  سپاسگزاري
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع بدینوسیله از زحمات آقاي مهندس ارسطو عباسیان مدیر مزرعه 

  . گرددهاي فراوان در انجام پژوهش حاضر صمیمانه تشکر و قدردانی میعلت حمایت طبیعی ساري به
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