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 چکیده

 ،ی خرفه در کشت مخلوط با بالنگوی شهریفیککمی و  اتیبر خصوصمالچ و کود زیستی  ریثات یبه منظور بررس     

ر دو دانشگاه تبریز د یقاتیبا سه تکرار در مزرعه تحق یکامل تصادف یقالب طرح بلوکها در لیصورت فاکتوربه  یشیآزما

کشت شامل کشت خالص خرفه و بالنگوی شهری، کشت  یالگوبه اجرا در آمد.  4171-4171و  4171-4171زراعی  سال

کلش گندم  ، مالچعامل اول ( به عنوانبه خرفه ی شهریبالنگو) 411:61و  411:11، 411:11های با نسبت یشیمخلوط افزا

شیمیایی و مصرف  کوددرصد  411مصرف کود شامل مصرف  عامل دوم، و به عنوان در دو سطح با مالچ و بدون مالچ

باعث افزایش نشان داد که مالچ  جینتا .م بودندعامل سوبه عنوان درصد کود شیمیایی  11+ 4تلفیقی کود زیستی ازتوبارور 

تعداد شاخه  بیشترین گردید.و کاهش دمای برگ  در خرفه 1-میزان روغن و امگا، دانه شاخه فرعی، عملکردتعداد ارتفاع، 

که بیشترین مشاهده شد در حالی و در سال دوم خالصکشت  در گرم بر مترمربع( 16/19خرفه ) و عملکرد (47/9) فرعی

بر  یکود تیماراثر  همچنین .مشاهده شد 411:61 یشیکشت مخلوط افزا الگویدر  برگو کمترین میزان دمای  ارتفاع بوته

 الگویدر  (19/4) مجموع ارزش نسبیو  (16/4) نیزم ینسبت برابر زانیم نیشتریب. دار نبودیمعن یک از صفات مذکورهیچ

 .درصد کود شیمیایی حاصل شد 11کود زیستی بعالوه  یقیمصرف تلفو همراه مالچ به  411:11 یشیکشت مخلوط افزا

بت به کشت مخلوط نس یبرتر انگریبود، که ب صفراز  شتریکشت مخلوط ب یهابیترک شتریب یبرا کل یافت عملکرد واقع

 .استکشت خالص 

 

 گندم کشت مخلوط، مالچ ،1-امگا ،افت عملکرد واقعی ،4ازتوبارور  :یدیکل واژه های
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Abstract 

          The effect of mulching and biofertilizer on qualitative and quantitative traits of purslane in intercropped 

with dragon’s head, examined by a field experiments with a factorial arrangement based on randomized 

complete block design with three replications at the Research Farm of University of Tabriz during two growing 

seasons of 2015 and 2016. Cropping systems including sole cropping of purslane and dragon’s head, additive 

intercropping of dragon’s head + purslane (20, 40, 60 +100 %) were evaluated as the first factor, mulch 

application including wheat straw mulch and no mulch as the second factor and two types of fertilization 

including application of 100% chemical fertilizer and 50% chemical + biological fertilizers as the third factor. 

The results showed that mulch application significantly increased the number of branches, plant height, yield, 

oil content and omega-3 of pursulane and decreased leaf temperature. The highest number of branches (7.19) 

and yield (47.26 g.m-2) were observed in sole cropped and second year; while the highest plant height and 

lowest soil temperature was observed in D60 + P100 cropping pattern. Also, neither all of the traits were 

significantly affected by fertilizer treatment. The highest land equivalent ratio (1.56) and relative value total 

(1.27) were obtained from dragon’s head with purslane intercropping (D40 + P100) and mulch application and 

combinative application of chemical and biological fertilizers. Total actual yield loss for most of the 

intercropping combinations was greater than zero, which indicates the superiority of intercropping to 

monoculture. 
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 مقدمه

نایع عه روز افزون کاربرد گیاهان دارویی در صستو     

، ضرورت تولید این ت جامعهمین سالمات ف ومختل

 خرفه با نام علمی .تگیاهان را افزایش داده اس

Portulaca oleracea L. انگلیسی و با نام   Common 

purslaneاز تیره الهسکیچهار کربنه و  ،گیاه دارویی 

Portulacaceae از  یعال منبع اهیگ نیا .باشدمی

 د،یاس کینولنیل-آلفا) 1-چرب امگا دهاییاس

 ،)دیاس کیو دکوزا هگزانوئ دیاس کیکوزاپنتانوئیا

یی هادانیاکسی و آنت کاروتن-بتاو   E ،C ،Aنیتامیو

 است ونیو گلوتات دیاس کیتوکوفرول، اسکورب-آلفا مانند

 همکاران ؛ سیموپولوس و4774 )امارا الوا و همکاران
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 معالج  اهیگ نیا ،ییاز نظر خواص دارو .(4771

 میدر ترم دیمف خون، کننده هیهای مقاوم، تصفسرفه

 هایمارییدهنده خطر ب کاهش التهاب، ضد ها،یسوختگ

؛ 1111)چان و همکاران  باشدمی یو عروق یقلب

بالنگوی شهری  (.1114 رادهاکریشنان و همکاران

(Lallemantia iberica  Fischer & C.A. Meyer )

 Lamiaceae تیرهگیاهی یکساله و علفی متعلق به نیز 

 های خوراکی استهای آن سرشار از روغنبوده و دانه

در حال حاضر این گیاه  .(1144)امان زاده و همکاران 

جهت تولید دانه و نیز استخراج روغن و موسیالژ کشت 

درمان اختالالت گوناگون نظیر برخی  در و شودمی

 ودکار میربههای کلیوی یکبدی و بیمار اختالالت عصبی،

 (.1111 واالموتی و جونز)

ای با هدف یافتن های گستردهتالشامروزه      

افزایش عملکرد گیاهان زراعی  راهکارهای مناسب برای

 بهبود کیفیت خاك ،خصوص در گیاهان داروییهب

جمله این  محصوالت کشاورزی آغاز شده است. ازو

های مدیریتی نظیر کشت به کارگیری روش، راهکارها

ی از ارکان اصلی یکباشد. یو مالچ م یستیمخلوط، کود ز

های بیشتر از نهاده در کشاورزی پایدار، استفاده هرچه

های زراعی با اکوسیستم از جمله کودهای زیستی در آلی

های مصرف نهاده هدف حذف یا کاهش قابل مالحظه در

و پر مصرف  عناصر کم مصرفتامین . شیمیایی است

های فعالیت ، تشدیداناهیرد گجهت بهبود رشد و عملک

و در  حیات، بهبود کیفیت و حفظ سالمت محیط زیست

 و خاك، آب)های ملی سرمایه مجموع حفظ و حمایت از

 از مهمترین مزایای کودهای (منابع انرژی غیرقابل تجدید

  (.1111 )شارما شودزیستی محسوب می

 های کشاورزی پایدار محسوبکشت مخلوط از مولفه     

 نیدر ا یمحصوالت زراع دیتول حیصح تیریمد .گرددمی

ه بر از زمان و مکان، منجر استفاده موثرت و نوع کشت

ات ثبو  اهانیمنابع توسط گ مصرف ییارابهبود جذب و ک

قمری و  .(1141 همکاران و مبسر) شودیعملکرد باالتر م

 مخلوط کشت سودمندی بررسی ( با1146همکاران )

همکاران  ینگجه و وفاداربالنگوی شهری و  و خرفه

 همراه بادرشبی به و باقال مخلوط کشت در( 1149)

 دندنتیجه رسی این به زیستی، و شیمیایی کودهای کاربرد

ایی شیمی کودبخشی از  جای به کود زیستی از استفاده که

 فزایشا بیانگر که زمین گردید برابری نسبت افزایش سبب

 کودهای از استفاده صورت در مخلوط کشت کارایی

 است.  زیستی

 یزراعاز راهکارهای  یکی توانیرا م مالچکاربرد      

دول حقی )شاهی عملکرد خرفه دانست پایدار برای بهبود

 از خاك رطوبت حفظ طریق از مالچ (.1111و همکاران 

 خاك سطح از تبخیر کاهش و خاك دمای کاهش طریق

شود می گیاهان عملکرد اجزای و عملکرد افزایش باعث

( بیان 1141مومن و همکاران ) (.1144 همکاران و بونا)

کدوی پوست  گیاهان عملکرد کردند که کاربرد مالچ بر

 .بود ثروم مخلوط الگوی شرایط کاغذی و نخود در

بنابراین با توجه به رویکرد روزافزون به استفاده از 

گیاهان دارویی و نقش این گیاهان در چرخه اقتصادی و 

از طرف دیگر لزوم استفاده از نظامهای کشاورزی پایدار 

 هدفو ارتقای عملکرد کمی و کیفی گیاهان، پژوهشی با 

 گیاه 1-اسید چرب امگا و میزان عملکرد بررسی رشد،

تحت بالنگوی شهری با  مخلوطدر کشت  خرفه دارویی

 زیتبر ییآب و هوا طیدر شراو مالچ کود زیستی تاثیر 

 گرفت. انجام

 

 ها  مواد و روش 

بر زیستی کاربرد مالچ و کود اثر  یجهت بررس

در کشت خرفه  اهیگ 1-عملکرد و میزان اسید چرب امگا

زراعی  در دو سال یشی، آزمامخلوط با بالنگوی شهری

ی اتقیه تحقدر مزرع 4171-4171و  4171-4171

 هشت واقع در تبریزکشاورزی دانشگاه  دانشکده

. شدانجام کرکج  یدر اراض زیشرق تبر لومترییک

آمده  4در جدول  انهیسالی متوسط دما و بارندگ نیانگیم

 . است
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 تغییرات میانگین دما و بارندگی در دو سال آزمایش -1جدول 
   اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

 1931 میانگین بارندگی )میلیمتر( 1/11 1/4 7/1 1 1/16

  میانگین دما )سانتیگراد( 1/41 9/11 1/12 1/17 11

 1931 بارندگی )میلیمتر(میانگین  4/16 2/17 1/41 1 9/1

  میانگین دما )سانتیگراد( 1/46 14 1/16 6/12 1/11

 

در قالب طرح بلوکهای فاکتوریل  ورتبص شیاآزم

 گویال اول. فاکتور دیرار اجرا گردبا سه تک یکامل تصادف

 و (C1خرفه ) کشت خالص شامل سطح، پنج در کشت

-نسبت با افزایشی مخلوط کشت (،C2شهری ) بالنگوی

( C5) 411:61 و 11 :411 (C4)(، C3) 411:11های

 رد گندم کلش مالچ دوم فاکتور خرفه، به ی شهریبالنگو

 فاکتور (، وM2مالچ ) با ( وM1مالچ ) بدون سطح دو

 411 مصرف شامل سطح دو در کود مصرف سوم

 زیستی کود تلفیقی مصرف و( F1) نیتروژن درصد کود

خاك . بودند (F2) نیتروژن کود درصد 11+ 4 ازتوبارور

حاصل از  جینتا بود و شنیاز نوع لوم  شیمحل آزما

 و خرفه بذورآمده است.  1 آن در جدول ییایمیش هیتجز

و همزمان در هفته دوم اردیبهشت ماه  شهری بالنگوی

 هکاشت متر 1× 1 ابعاد به هاییکرت در یدست صورتبه

 و بالنگوی خرفه در کاشت هایردیفبین  فاصله. شد

 روی فاصله و مترسانتی 11 و 11 شهری به ترتیب

و بالنگوی  خالص خرفه کشت در کاشت هایردیف

. شد گرفته نظر در مترسانتی 4 و 41 شهری به ترتیب

 بالنگوی بذور بوده و ثابت مخلوط در کشت خرفه تراکم

 مترسانتی 66/4 و 1/1 ، 1 فواصل با ترتیب به شهری

 درصد 61 و 11 ،11  هایتراکم ایجاد برای هاردیف روی

به  استفاده مورد و زیستی شیمیایی کود. شد کشت

 ازتوبارور ( وهکتار در کیلوگرم 91)  اوره شاملترتیب 

ناور ف ستیکننده )ز دیتول طبق دستورالعمل شرکت .بود 4

گرم در  411 زانیبه م 4ر ازتو بارو یستیکود ز، سبز(

 ندمگ کلش مالچ .شد استفادهبا بذر حیصورت تلقبه هکتار

                                                           
1 . Land Equivalent Ratio (LER) 
2 . Relative Value Total (RVT) 

 در ها،استقرار بوته عد ازب هکتار در تن 1 میزان به نیز

 منظور به کردن تنک. گردید پخش اهفیرد نبی فواصل

 برگی چهار تا سه مرحله در نظر مورد هایتراکم ایجاد

-قهوهمصادف با  در انتهای فصل رشد .شد انجام گیاهان

 از پس هفته 41)ها در خرفه کپسولدرصد  71شدن  ای

هفته پس از  41ها در بالنگوی شهری )و فندقه (کاشت

 مساحت ها ازاز کرت کیموجود در هر  یهابوتهکاشت( 

خصوصیات سپس  .شد متر مربع کف بر دو یبیتقر

 شد. رییگسطح اندازه واحدخرفه در و عملکرد رشدی 

از  )در مرحله گلدهی( برگ یدما یرگیاندازه یبرا

 ( استفاده شد.TES 1327دستگاه دماسنج مادون قرمز )

گیری از آسیاب نمودن بذرها، روغنجمع آوری و پس از 

گرم بذر خرفه با استفاده از دستگاه  41 ها ازنمونه

به  دی اتیل اترساعت انجام شد و از  6  سوکسله به مدت

جداسازی،  عنوان حالل استفاده شد. پس از انجام عملیات

گاز  دستگاهبا  1 -امگااسید چرب  زانیم رییگاندازه

)لیو و  شد انجام  AOCSروش طبقکروماتوگرافی 

، 4نیزم ینسبت برابر یهاشاخصاز  .(1111همکاران 

 یابیارز برای 1و افت عملکرد واقعی 1مجموع ارزش نسبی

؛ 4727واندرمیر )به شرح زیر استفاده شد کشت مخلوط 

 .(4776 بانیک
LER = (Yab / Yaa) + (Yba / Ybb)   

 
 

 هایگونه عملکرد ترتیب به Yba و Yab رابطه این در

a و b و مخلوط کشت در Yaa و Ybb عملکرد ترتیب به 

 .باشندمی خالص کشت در b و a هایگونه از یک هر

3 . Actual Yield Loss (AYL) 
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 /RVT=  

قیمت  bقیمت محصول اصلی،  aدر این رابطه 

به ترتیب عملکرد گیاه اصلی  P2و  P1محصول ثانوی ، 

حداکثر عملکرد خالص  M1و فرعی در کشت مخلوط و 

                                                         .                                                                    گیاه اصلی است
AYL = AYLa + AYLb  

 

افت  بیبه ترت AYLb و AYLa رابطه نیدر ا که

هستند که از روابط  b و گونه a گونه یجزئ یعملکرد واقع

 :                                                                                             شوندیمحاسبه م ریز

AYLa = [(Yab/Zab) / (Yaa/Zaa)]-1       

AYLb = [(Yba/Zba) / (Ybb/Zbb)]-1 

 

در  a نسبت گونه بیبه ترت Zaa و  Zabروابط نیا در

 نسبت گونه بیبه ترت Zbb و  Zba،کشت مخلوط و خالص

b  رمال ناز  نانیپس از اطم .در کشت مخلوط و خالص

نرم  از هتفاداس اب مرکب سنایوار هیتجز ،هادهبودن دا

 به روش هانیگنایم سهیو مقا  MSTAT-C افزار آماری

 پنج درصد یدر سطح آمار دانکن ایآزمون چند دامنه

 . انجام شد

 

 خواص فیزیکی و شیمیایی خاک محل مورد آزمایش -2جدول 
 ماده آلی

 (%)  

 اسیدیته
 

 شن

(%)  

 سیلت

(%)  

 رس

(%)  

 شوری

(dS.m-1( 

 فسفر قابل جذب

)mg.kg-1( 

 پتاسیم قابل جذب

)mg.kg-1( 

 نیتروژن

 (%)  

96/1  1/9  61 11 41 4/4  46 171 41/1  

 

 نتایج و بحث 

دو  بین که داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج

در  داریمعنی اختالف مالچ و کشت الگویسال زراعی، 

ارتفاع بوته خرفه وجود  لحاظ از درصد 4احتمال  سطح

ر دبر ارتفاع بوته کشت  الگوی ×اثر متقابل سال داشت. 

ارتفاع (. 1دار بود )جدول درصد معنی 4سطح احتمال 

جدول )یافت کاربرد مالچ کلش گندم افزایش بوته خرفه با 

با افزایش رطوبت در ناحیه ریشه، رشد رویشی  مالچ (.1

 زایشی مرحله به سریع گیاه ورود از و گیاه را بهبود داده

 (.1111 )هودو و همکاران آوردعمل می به ممانعت

 ( گزارش کردند که اثر1141شهریاری و همکاران )

اخه ش ها، ارتفاع بوته و تعدادمیانگره فاصله بر خاکپوش

دار بود و باعث افزایش صفات فوق فرعی نعنا فلفلی معنی

 بادام بر هاخاکپوش ثیرتا بررسی در همچنین، گردید.

 اربردک با گیاه، بیشترین ارتفاع که گردید زمینی مشخص

د ش حاصل خاکپوش بدون تیمار به کلش نسبت خاکپوش

 (.1116 )راماکریشنا و همکاران

 داریمعن ارتفاع خرفهاثر کود بر ، 1مطابق جدول  

درصد کود شیمیایی و  411کاربرد  نیب یعنی ،نبود

درصد کود شیمیایی  11مصرف تلفیقی کود زیستی + 

 وجود نداشت ارتفاع شیاز لحاظ افزا دارییاختالف معن

ثیر ی تا( در بررس1149عمرانی و فالح ) .(1)جدول 

رد کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملک

 بیشترین ارتفاع خرفه درخرفه به این نتیجه رسیدند که 

 اهده شد. نتایج مشابهیتیمار تلفیقی مصرف کود مش

ثیر مصرف تلفیقی کود بر افزایش ارتفاع بوته مبنی بر تا

خرفه توسط محققان دیگری نیز ارائه شده است 

 غذایی عناصر که آنجا (. از1141 نژاد و همکاران)سلطانی

 نمو و رشد در مهم بسیار نقش مصرفکم پرمصرف و

 دننمو بهینه با زیستی کودهای است دارند، ممکن گیاهان

 و رشد افزایش سبب غذایی مواد به خرفهگیاه  دسترسی

(. 1141 باشند )سایکیا و همکاران شده آن عملکرد

 ( گزارش کردند که به1141اینانلوفر و همکاران )

مصرف تلفیقی کود  باالخص کودی کارگیری تیمارهای

 سبب افزایش )نیتروکسین( و زیستی )اوره( شیمیایی

و همکاران  انهیچ یرضائارتفاع بوته خرفه گردید. 

و  انی( گزارش کردند که در کشت مخلوط زن4171)

 21 bPaP  1aM 21 bMaM 
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سبب  ییایمیو ش یستیز یکودها یقیکاربرد تلف لهیشنبل

 شد. لهیارتفاع شنبل شیافزا

درصد  61 افزایشی کشت مخلوط ،1جدول  مطابق

خرفه در سال دوم  درصد 411+  شهری بالنگوی

 11/17آزمایش بیشترین میزان ارتفاع بوته خرفه )

 یز بان. کمترین مقدار ارتفاع بوته نشان دادمتر( را سانتی

متر متعلق به کشت خالص در سال اول سانتی 46/19

-می آزمایشاین  از حاصل نتایج تفسیر آزمایش بود. در

 ایهگونرقابت بین افزایش کشت مخلوط با گفت، در توان

 رد گیاه ارتفاع تبع آن به و شودمی زیاد هامیانگره طول

 یابدمی افزایش )شرایط سایه اندازی( باال هایتراکم

( 1141) . بیگناه و همکاران(1119 همکاران و کوچکی)

 ببس شنبلیله و گشنیز مخلوط کشت که کردند گزارش

 ویسانی و همکاران .گردید شنبلیله بوته ارتفاع افزایش

(b1141 )افزایش لوبیا قرمز و شوید مخلوط کشت در 

 نهاآ. کردند گزارش مخلوط کشت در را شوید بوته ارتفاع

 بکس برای لوبیا با شوید بیشتر رقابت امر را علت این

 طویل که کرد گزارش( 1111) هومبرتو. بیان کردند نور

 نور نسبت ثیرتا به دارسایه هایمحیط در ساقه شدن

 نسبت این کاهش با و شودمی مربوط دور قرمز به قرمز

 که دارد وجود امکان این یابد.می افزایش بوته ارتفاع

 قرمز هب قرمز نور پایین نسبت ثیرتا تحت ارتفاع افزایش

 نور برای رقابت آستانه در ایدهنده هشدار عالمت دور،

 .باشد

 

کشت مخلوط با  ریتحت تاثخرفه و عملکرد دانه  ،دمای برگ، روغننتایج تجزیه واریانس مرکب ارتفاع، شاخه فرعی -9جدول 

 1931و  1931 یسالها یط ی و مالچو سطوح کود بالنگوی شهری

 عملکرد دانه
اسید چرب 

 1-امگا
 دمای برگ روغن دانه

تعداد شاخه 

 فرعی
 ارتفاع بوته

درجه 

 آزادی
 منابع تغییر

 سال 4 71/64** 72/17** 111/79** 171/11** 171/41** 116/49**

 تکرار )سال( 1 21/17 17/11 911/44 791/41 41/11 119/11

 کشت الگوی 1 91/191** 41/17** 111/1 119/1 621/1 212/4111**

 مالچ 4 46/414** 11/11** 671/4471** 761/71** 617/442** 111/411**

 کود 4 11/1 119/1 116/1 119/1 774/1 411/1

 مالچ ×کشت الگوی  1 194/1 414/1 141/1 111/1 117/1 171/1

 کود ×کشت الگوی  1 111/1 141/1 146/1 171/1 121/1 112/1

 کود ×مالچ  4 149/1 171/1 141/1 144/1 119/1 191/1

 کشتالگوی  ×سال  1 44/1** 176/1** 171/1 111/1 119/1 11/44**

 مالچ ×سال  4 211/1 411/1 111/1** 111/1 111/1 114/1

 کود ×سال  4 117/1 117/1 111/1 119/1 171/1 141/1

 مالچ  ×کشت الگوی  ×سال  1 641/1 116/1 194/1 111/1 127/1 142/1

 کود ×کشت الگوی  ×سال  1 116/1 111/1 191/1 111/1 111/1 112/1

 کود ×مالچ   ×سال  4 117/1 114/1 111/1 114/1 111/1 124/1

 کود ×مالچ  ×کشت الگوی   1 147/1 141/1 112/1 111/1 141/1 141/1

 کود ×مالچ  ×کشت الگوی  ×سال  1 141/1 111/1 421/1 411/1 114/1 111/1

 آزمایشی اشتباه 61 111/1 161/1 142/1 161/1 114/1 111/4

 ضریب تغییرات )درصد(  19/4 71/1 16/1 92/4 11/4 11/1

 .می باشد درصد 4دار در سطح احتمال معنی **
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 ×و اثر متقابل سال مالچ های کشت، سال، الگواثر 

 4تعداد شاخه فرعی خرفه در سطح احتمال کشت بر 

 باعثمالچ کلش گندم  (.1)جدول  دار بوددرصد معنی

 .(1)جدول  گردید تعداد شاخه فرعی درصدی 11 افزایش

دمای مطلوب  لتواند به دلیافزایش در تعداد شاخه می نای

همچنین میزان رطوبت باالتر خاك در زیر مالچ  اك وخ

لفلی فبا تحقیقات انجام شده بر روی نعنا . دباش کلش گندم

باعث  خاکپوش خرده چوبمشخص شد که کاربرد 

و  توجهی در رشد محصول و تعداد شاخه افزایش قابل

 گرددمیعدم کاربرد مالچ عنا در مقایسه با نبرگ 

 دست هبنتایج  نتایج با این(. 1141 و همکاران شهریاری)

و شمعدانی  (1144 اشرفوزامان و همکارانفلفل )آمده در 

  .همخوانی دارد( 1111 عطری )رام و همکاران

بیشترین و کمترین تعداد شاخه فرعی خرفه به 

ت کش الگویترتیب متعلق به کشت خالص در سال دوم و 

 درصد 411+  شهری بالنگوی درصد 61 افزایشی مخلوط

 نشان (. نتایج1جدول سال اول آزمایش بود ) خرفه در

 بالنگوی تراکم افزایش با مخلوط، کشت تیمار در که داد

 طور شد. به کاسته خرفه فرعی شاخه تعداد از شهری

 نیز و رقابت بودن کمتر دلیل به پایین، هایتراکم در کلی

 اهانگی بوته، انشعابات توسعه برای بیشتر ایفض وجود

 فرعی شاخه بیشتری مقدار موجود منابع از استفاده با

 اخهش تعداد از گیاهی تراکم افزایش با اما نمایند،می تولید

 علیزاده (.4724 ویلسون و سپیتر) شودمی کاسته فرعی

 و لوبیا روی بر خود پژوهش در نیز( 1141) همکاران و

ر به نظ .کردند گزارش را یکسانی هاییافته بذری ریحان

 ورن نبود به دلیل ترفشرده کاشت هایآرایش رسد درمی

 نگرفته است صورت دهیشاخه جهت الزم تحریک کافی

 جانبی هایشاخه تعداد و افزایش گیاه ارتفاع نتیجه در و

 است. کرده پیدا آن کاهش

 

 های کشت در دو سال زراعیالگودر دانه خرفه  مقایسه میانگین ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و عملکرد -1جدول 

کشتالگوی  سال  
 ارتفاع بوته

 )سانتیمتر(
 تعداد شاخه فرعی

  عملکرد دانه

 )گرم بر مترمربع(

1931 

h46/19 b76/1 11/11 خالص b 

111:21 f11/11 d21/1 41/17 c 

111:11 d64/11 e97/1 61/11 d 

 111:01 b21/16 f41/1 61/12 e 

1931 

g12/12 a47/9 16/19 خالص a 

111:21 e61/14 b19/6 66/11 c 

111:11 c12/11 c12/1 11/11 d 

111:01 a11/17 e41/1 61/17 e 

 د. باشیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب

 

عملکرد  ،شودمشاهده می 1طور که در جدول همان

 الگوییمارهای سال آزمایشی، ثیر تدانه خرفه تحت تا

کشت در سطح  الگوی ×و اثر متقابل سال  مالچ کشت،

نشان داد که  1نتایج جدول قرار گرفتند.  درصد 4احتمال 

بوط به کاربرد مالچ کلش گندم مر بیشترین عملکرد دانه

 هایی کهدر کرت کمترین مقادیر عملکردکه در حالی بود،

 بقایای حفظ مالچ بکار برده نشده بود، مشاهده شد.

 و خاك دمای خاك، کاهش رطوبت حفظ طریق از گیاهی

 و عملکرد افزایش باعث سطح خاك از تبخیر کاهش

 شود )لیمون اورتگا و همکارانگیاهان می عملکرد اجزای

 گیاهان که عملکرد است آن یدمو هاگزارش بیشتر(. 1111

 بدون مالچ، خاك با مقایسه در مالچ از استفاده به علت

 ثروم عملکرد افزایش در مالچ کلشی و است افزایش یافته

(. 1119 ؛ ژانگ و سان1116اند )بروس و همکاران بوده
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 هب نسبت مالچ با همراه هایکرت در گوجه فرنگی عملکرد

 ؛1111 همکاران و بیشتر بود )هودو مالچ بدون هایکرت

در  ( نیز1112کولیگ ) و (. گلب1111 همکاران و آکینتوی

 از تواندمی مالچ که رسیدند نتیجه این به خود آزمایش

 یافته، شخم کاهش سیستم در گندم دانه عملکرد کاهش

  .کند جلوگیری خاك، تخلخل افزایش به علت

کشت در سال روی عملکرد دانه  الگویاثر متقابل 

دار بود. تیمار کشت خالص خرفه در سال خرفه معنی

 جدول)را تولید کرد دوم آزمایش بیشترین عملکرد دانه 

 افزایش با که شودمی مالحظه 1جدول  به توجه (. با1

 هشکا خرفه دانه عملکرد تدریج به شهری بالنگوی تراکم

 شتک در شهری بالنگوی تراکم افزایش حقیقت، در. یافت

 هب دستیابی برای رقابت افزایش سبب خرفه، با مخلوط

 از و شودمی( غذایی عناصر و آب نور،) رشد منابع

 د،رش منابع کمبود. کاهدمی منابع این به خرفه دسترسی

 برگ سطح شاخص کاهش و گیاه رشد در تغییر سبب

 و فتوسنتز کاهش برای را زمینه و گرددمی

 کاهش (.1149)قمری  آوردمی فراهم آسیمیالسیون

 پژوهشگران دیگر توسط مخلوط کشت در گیاه عملکرد

 ( در1149زاده و همکاران )ملک .است شده گزارش نیز

نشان  آنیسون و بالنگوی شهری مخلوط کشت بررسی

ت کش از کمتر مخلوط کشت در آنیسون عملکرد که دادند

 کردند ( بیان1141و همکاران ) علیزاده .باشدمی خالص

 انریح و لوبیا در کشت مخلوط دانه عملکرد باالترین که

 و جهانی. بود کشت خالص لوبیا به مربوط بذری

 عدس روی کشت مخلوط خود تحقیق ( در1112همکاران )

کشت  در را دانه عدس عملکرد بیشترین سبز زیره و

 کشت مخلوط در دانه را عملکرد کمترین و عدس خالص

 مختلف الگوهای اکولوژیک کردند. در بررسی گزارش

 مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا مشخص کشت

 گاوزبان و لوبیا عملکرد اقتصادی بیشترین که شد

آمد )کوچکی و همکاران  بدست خالص کشت از اروپایی

1141 .) 

 جایگزینی در صورتنتایج نشان داد که  همچنین

 بطور شیمیایی عملکرد دانه خرفه با زیستی کودهای

 عبارت به ،(1)جدول  نگرفت ثیر قرارتا تحت دارمعنی

بخشی از کودهای زیستی را به جای  توانمی دیگر

 همکاران و عبدالهادی .به کار برد شیمیایی کودهای

 زیستی کودهای کاربرد که کردند گزارش( 1117)

 لکردعم و رشد بر مثبتی اثر ازتوباکتر، و آزوسپریلیوم

 بر زیستی کودهای مثبت و مفید اثر. داشت نعنا گونه سه

 است شده گزارش نیز ریحان عملکرد اجزای و عملکرد

 تلفیق کاربرد همچنین با (.1144 همکاران و اردوخانی)

 یاهگ کیفی و کمی عملکرد میزان اوره، و زیستی کود تیمار

 (.1141 شد )اینانلوفر و همکاران بیشتر خرفه

 

 و کود دانه خرفه تحت تاثیر مالچ بوته، تعداد شاخه فرعی و عملکردمقایسه میانگین ارتفاع   -1جدول 

 

ارتفاع بوته 

 )سانتیمتر(

 عملکرد دانه  تعداد شاخه فرعی 

 )گرم بر مترمربع(

 b12/14 b64/1 b11/16 بدون مالچ

 a14/11 a11/1 a14/12 با مالچ

 a76/11 a49/1 a14/19 شیمیایی111%

 a61/11 a79/1 a11/19 شیمیایی+زیستی11%

 د.باشیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب

 

ثیر تیمارهای سال و مالچ خرفه تحت تا برگ دمای

 برگ یدماکشت و کود بر روی  الگویقرار گرفت. اثرات 

ل طح احتمامالچ نیز در س × متقابل سال. اثر نبوددار معنی

باالترین دمای برگ  .(1)جدول  دار گردیددرصد معنی 4
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خرفه متعلق به تیمار عدم کاربرد مالچ در سال اول 

ترین دمای برگ خرفه به که پایینآزمایش بود، در حالی

تیمار کاربرد مالچ کلش گندم در سال اول و دوم آزمایش 

های گرنت و این نتایج با یافته .(4شکل ) اختصاص داشت

مطابقت دارد. امینی و  گیاه انگوردر  (1119همکاران )

( گزارش کردند که کاربرد مالچ کلش 1141اعلمی میالنی )

در گیاهانی که  گندم باعث کاهش دمای برگ عدس شد.

تحت شرایط کاربرد مالچ )فراهمی آب خاك( قرار دارند، 

ها باال یر شده از برگمیزان تعرق و در نتیجه آب تبخ

است که منجر به دفع انرژی خورشیدی جذب شده توسط 

 آید )تایز و زایگرگردد و دمای برگ پایین میها میبرگ

1111.) 

 
 دو سال زراعیمقایسه میانگین دمای برگ خرفه تحت تاثیر مالچ در   -1شکل

 د.باشیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب 

 
 روغن ، درصد1بر اساس نتایج مندرج در جدول 

قرار مالچ  و ثیر سالداری تحت تاخرفه بطور معنی دانه

-نیثیر معتیمار کودی تاکشت و  الگویکه در حالی گرفت،

خرفه  دانه روغن درصد .ندنداشت روی این صفت داری بر

. (6)جدول  در سال دوم آزمایش بیشتر از سال اول بود

در سال اول آزمایش دمای باال طی مرحله پر شدن دانه 

منجر به تولید بذوری با کیفیت پایین و میزان روغن بذر 

های سایر محققان کمتر شده است که این نتایج با یافته

؛ فرناندز مویا و 1111فالگال و همکاران )مطابقت دارد 

 (. 1111 همکاران

های روغن دانه خرفه نشان داد که مقایسه میانگین

کاربرد مالچ کلش گندم در مقایسه با عدم کاربرد آن 

(. 6جدول باعث تولید درصد روغن دانه بیشتری شد )

( گزارش کردند که کمبود 1141اینانلوفر و همکاران )

کاهش میزان روغن دانه خرفه گردید. رطوبت خاك سبب 

 تواندرطوبت پایین خاك می اثر در روغن محتوی کاهش

 هآسیب ب و بذر متابولیکی فرآیندهای در اختالل علت به

 باشد )بوچرو و همکاران دانه به هاآسیمیالت انتقال

 رسیدگی، هنگام در ویژه آبی بهکم واقع (. در4776

 افزایش را پروتئین ولی درصد کاهش را روغن درصد

-یم گیاه رسیدگی تسریع در دلیل به حالت این که دهدمی

از  روغن برای سنتز کافی فرصت حالت این در. باشد

 و بنابراین نداشته وجود دانه در شده ذخیره هایپروتئین

 (.1141 یابد )آلیاری و شکاریمی کاهش روغن درصد

ل گندم، به دلیرسد کاربرد مالچ کلش بنابراین به نظر می

کاهش میزان تبخیر سطحی خاك و افزایش نفوذپذیری 

-منافذ خاك سبب حفظ و نگهداری بیشتر رطوبت در الیه

تر شدن شود. این امر باعث طوالنیهای مختلف خاك می

-دوره رسیدگی دانه و افزایش میزان روغن دانه خرفه می

 با زیستی کودهای جایگزینی در صورت همچنین شود.

 تحت دارمعنی بطور یمیایی درصد روغن خرفهش کود

شی بخ استفاده جای به توانمی یعنی نگرفت، ثیر قرارتا

 و باسونمود.  استفاده کودها این از شیمیایی از کودهای

 نتایج( 1144) همکاران و اکبری و( 1112) همکاران

 صددر افزایش بر زیستی کودهای نقش ییدتا در مشابهی

 . کردند گزارش را دانه روغن
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 کودمالچ و سال، مقایسه میانگین روغن و اسید چرب دانه خرفه تحت تاثیر   -0جدول    

 

روغن دانه 

 )درصد(

 1-اسید چرب امگا

 )درصد(

4171 b11/41 b11/16 

4171 a11/41 a21/19 

 b76/41 b11/11 بدون مالچ

 a71/41 a16/12 با مالچ

 a71/41 a16/11 شیمیایی411%

 a79/41 a11/11 شیمیایی+زیستی11%

 د. باشیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب

 
 دهاییاز اسبذور خرفه دارای مقادیر قابل توجهی        

ری وثقش منکه ( است دیاس کینولنیل-آلفا)  1-چرب امگا

مالچ  تیمار، 1سالمتی بدن انسان دارد. مطابق جدول  در

را  1-داری مقادیر اسید چرب امگاو سال بطور معنی

تاثیر  تحت تاثیر قرار دادند. مقدار این اسید چرب تحت

، به عبارت دیگر (1)جدول  تیمار کودی قرار نگرفت

در  کود شیمیایی درصد 11زیستی + مصرف تلفیقی کود 

درصد شیمیایی تاثیر یکسانی بر  411مقایسه با کود 

. لوییس و همکاران (6)جدول  داشت 1-روی میزان امگا

کود زیستی سبب ( بیان کردند که تلقیح بذر با 1141)

پازیشوال  بهبود میزان اسیدهای چرب بذر سویا گردید.

( نتایج 1119( و جوشگه و همکاران )1144و همکاران )

 مشابهی را گزارش نمودند.

بب سنسبت به عدم کاربرد مالچ گندم کاربرد مالچ کلش  

 گردیدخرفه  1-دار میزان اسید چرب امگاافزایش معنی

 برمالچ به دلیل تاثیر مثبت  احتماال این امر .(6)جدول 

روی ذخیره رطوبت و فراهمی عناصر غذایی قابل 

این مقادیر مشابه با مقادیر  باشد.دسترس در خاك می

گزارش شده در گیاه خرفه توسط سیموپولوس و 

 باشد.( می1111( و لیو و همکاران )4771همکاران )

در سال دوم  1-نشان داد که میزان امگا 6 نتایج جدول 

آزمایش به دلیل دمای کمتر نسبت به سال اول افزایش 

که  گزارش کردند( 1149نشان داد. کرول و پازسکو )

با محتوای روغن و اسیدهای عوامل محیطی ارتباطی بین 

در رابطه با گیاهان دارویی، کمبود چرب وجود دارد. 

های اولیه نظیر رطوبت باعث کاهش مقادیر متابولیت

 های ثانویهو اسیدهای چرب و افزایش متابولیتلیپیدها 

 شود )بوسچین و همکارانها و اسانس میمانند فنول

ه نگهداری رطوبت خاك کمک بآنجایی که مالچ از  (.1112

 میزان فتوسنتز و در نهایت افزایشبنابراین باعث کند، می

-این نتایج با یافته شود.مقادیر اسیدهای چرب می افزایش

( در گیاه 1117های بدست آمده توسط بتایب و همکاران )

 سیاه( در گیاه زیره 1117مریم گلی و الریبی و همکاران )

بر کاهش میزان اسیدهای چرب در شرایط کمبود مبنی 

رطوبت خاك مطابقت دارد. عالوه بر این، روتوندو جوز 

( نیز گزارش کردند که کمبود 1117و وستگیت مارك )

رطوبت در طول دوره پر شدن دانه سویا، میزان روغن 

 درصد کاهش داد. 11را حدود 

 یدر تمام نیزم ینسبت برابر شیدر سال دوم آزما     

 نیشتریب. از سال اول بود شتریب یماریت هایبیترک

کشت مخلوط  الگویدر  نیزم ینسبت برابر زانیم

خرفه  درصد 411+  یشهر یبالنگو درصد 11یشیافزا

درصد  11کود زیستی بعالوه  یقیمصرف تلف ماریتحت ت

ن به میزاکود شیمیایی به همراه مصرف مالچ کلش گندم 

 11 یشیمخلوط افزاکشت  الگویحاصل شد.  16/4

 ماریخرفه تحت ت درصد 411+  یشهر یبالنگو درصد

درصد کود شیمیایی به همراه عدم مصرف  411مصرف 

در  (17/4) نیزم ینسبت برابر زانیم نیکمتر یمالچ دارا
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 و مقدم. رضوانی(1 شکل) مخلوط بود هایکشت نیب

 و شنبلیله -سبز زیره مخلوط کشت ( در1141مرادی )

 -خرفه مخلوط کشت ( در1146همکاران )و  قمری

 زا نسبت برابری زمین را باالتر مقدار نیز بالنگوی شهری

 مطابقت آزمایش حاضر نتیجه با اند کهکرده گزارش یک

 مقایسه با در مخلوط کشت برتری دهندهنشان که دارد

 در مورفولوژیکی هایتفاوت است. نقش خالص کشت

عملکرد نسبی کل  و زمین برابری نسبت به دستیابی

 تاس شده گزارش نیز پژوهشگران سایر توسط بیشتر

؛ ویسانی و 1112 همکاران و ییلماز ؛1111 گوش)

 هک رسدمی به نظر چنین ترتیب بدین (.a 1141 همکاران

 و بالنگوی شهری مخلوط کشت های مختلفالگو بین در

 بالنگوی درصد 11 افزایشی مخلوط کشت الگوی خرفه،

 ایگونه بین رقابت دارای خرفه، درصد 411+  شهری

 باعث و بوده ایگونه درون با رقابت مقایسه در کمتری

 هاینیچ برای این الگو در همراه گیاهان تا است شده

 هب نهایت منجر در که نکرده رقابت یکسان اکولوژیکی

 سایر با مقایسه در ،شرایط این در عملکرد کل افزایش

 . است شده الگوهای مخلوط

 

 
 یمالچ و کود در دو سال زراع ماریکشت مختلف تحت ت هایالگودر  نیزم ینسبت برابر -2شکل 

 د.باشیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب 

 

 

ناخالص  درآمد نسبت کل انگریب یمجموع ارزش نسب     

ر اگاست.  خالص درآمد کشت نیشتریکشت مخلوط به ب

باشد، نشانگر  کیبزرگتر از  یمقدار مجموع ارزش نسب

-کشت مخلوط نسبت به تک یاقتصاد یو برتر تیمز

کشت  یمارهایت هی(. در کل4727 ریاست )وان درم کشتی

بود که  کیبزرگتر از  یمخلوط، مجموع ارزش نسب

از  کیهر  کشتیکشت مخلوط بر تک ینشانگر برتر

هر دو در  یمجموع ارزش نسب بیشترین. باشدیم اهانیگ

 درصد 11یشیکشت مخلوط افزا الگویسال متعلق به 

مصرف  ماریتحت تخرفه  درصد 411+  یهرش یبالنگو

به درصد کود شیمیایی  11کود زیستی بعالوه  یقیتلف

بر اساس  (.1)شکل  مصرف مالچ کلش گندم بودهمراه 

 کشت های مخلوط نسبت به کشت خالص یتمام جینتا نیا

زاده و  ملک .درآمد ناخالص کمتری داشتند خرفه

مجموع  نیشتریکردند که ب انیب زی( ن1149همکاران )

 ونسیبا آن یشهر یدر کشت مخلوط بالنگو یارزش نسب

( 1149و همکاران ) ملک زاده .حاصل شد 17/4 زانیبه م

و  بالنگوی شهریگزارش کردند که در کشت مخلوط 

به  یکشتبا تک سهیدر مقا یشتریب یارزش نسب آنیسون

  دست آمد.
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 یمالچ و کود در دو سال زراع ماریکشت مختلف تحت ت هایالگودر مجموع ارزش نسبی  -9شکل 

 د.باشیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب 

 

برای ارزیابی رفتار شاخص افت عملکرد واقعی 

چنین رقابت بین مه وط وشت مخلها در کههریک از گون

این  شود.میای اجزای مخلوط استفاده و درون گونه

دی و یا عدم مزیت کشت مخلوط تواند سودمنمیشاخص 

در هر  (.4776 کیکشتی آن نشان دهد )بانتک هرا نسبت ب

-دو سال زراعی افت عملکرد واقعی کل در بیشتر کشت

( که 1شکل های مخلوط بزرگتر از صفر بدست آمد )

 نسبت به خالص برتری دارد وطکشت مخلدهد نشان می

 استفاده مخلوط درسودمندی کشت  و همچنین بیانگر

-درون و برون رقابت حداقل با موجود منابع از بهینه

 یابرون گونه رقابت اثر گریبه عبارت د است. ایگونه

 نیاست. در چن یاگونه کمتر از رقابت درون ایو  یمساو

لکه ب ندینماینم رقابت گریکدینه تنها با  اهانیگ یحالت

 رفتگ نتیجه توانمی بنابراین،تند. هسهم  گریکدیمکمل 

-تنسب کلیه خرفه در و بالنگوی شهری مخلوط کشت که

شده  تسهیل یا مساعدتی تولید اصل دارای مخلوط های

 وجود تیمارها کلیه در مساعدت دیگر عبارت به و بود

( 1144دباغ محمدی نسب و همکاران ) با نتایج که داشت

 صدری و همکاران وآفتابگردان  -در کشت مخلوط ذرت

 ت. داش مطابقت شنبلیله -در کشت مخلوط رازیانه( 1141)

 
 ی مالچ و کود در دو سال زراع ماریکشت مختلف تحت ت هایالگودر افت عملکرد واقعی  -1شکل 

 د.باشیبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد م مارهایت نیب داریاختالف معن انگریدر هر ستون حروف متفاوت ب
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 گیری کلینتیجه

 اهیدر گ که داد نشان پژوهش اینبدست آمده از  نتایج

وی بالنگبا خرفه  یشیکشت مخلوط افزا طیدر شرا ،خرفه

 که کشتیدر حال ،کرد دایپارتفاع بوته افزایش  ،شهری

 و عملکرد دانه یشاخه فرع تعدادکاهش  باعث مخلوط

، میزان ت رشدیعملکرد دانه، خصوصیاهمچنین  .دیگرد

 یافت. افزایش مالچ با کاربرد 1-روغن و اسید چرب امگا

 حفظ از سوی دیگر کشت مخلوط و کاربرد مالچ سبب

صفات کیفی و  .و کاهش دمای سطح خاك شد رطوبت

-یم یعنی ،نگرفتی قرار کود ماریتتاثیر  تحت کمی خرفه

اظهار داشت که وارد سازی کودهای زیستی  توان

درصد کود شیمیایی داشته  11توانسته است اثری معادل 

 یبرا ینسب مجموع ارزشو  نیزم ینسبت برابر باشد.

 اننش که، بود کیاز  شتریکشت مخلوط ب یهابیترک همه

 خالص کشت مخلوط نسبت به کشت یدهنده سودمند

 یالگوها.همچنین اکثر باشدیمبالنگوی شهری و  خرفه

عملکرد  واقعیافت در هر دو سال زراعی  طکشت مخلو

 افت ریمقاد مارهایت بیشتردر  عبارت دیگر نداشت، به

 تای کاهشابراین در راسنب مثبت بود.عملکرد واقعی کل 

اورزی پایدار و با توجه شک یمیایی درمصرف کودهای ش

کشت مخلوط  ،ذخیره رطوبت خاكمالچ در به قابلیت 

ری و رهافزایش به تواند سببمی بالنگوی شهریبا  خرفه

 رفهخمنابع و بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی  از

 .گردد
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