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  در کشت مخلوط با  ).Nigella sativa L(بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه 

  ) L. Phaseoluse vulgaris(و لوبیا ) .Cicer arietinum L(نخود 
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  چکیده

با دو گیاه نخود و لوبیا، آزمایشـی در قالـب    ردیفی به منظور بررسی و مقایسه عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه در شرایط کشت خالص و کشت مخلوط
رهاي این آزمایش عبارت تیما. تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد به اجراء درآمد چهارطرح بلوکهاي کامل تصادفی با 

یـک ردیـف سـیاهدانه و دو     –یک ردیف سیاهدانه، دو ردیف گیـاه زراعـی    -بودند از سه کشت خالص و سه کشت مخلوط شامل یک ردیف گیاه زراعی
ش قـرار گرفـت و میـانگین    عملکرد دانه هر سه گیاه تحت تأثیر تیمارهاي آزمـای نتایج این آزمایش نشان داد که . دو ردیف سیاهدانه –ردیف گیاه زراعی 

کـه  نسـبت برابـري زمـین بـیش از یـک بـود        تمـامی تیمارهـاي کشـت مخلـوط،     این صفت در کشت خالص نسبت به کشت مخلوط باالتر بود ولی در
ز دو ردیـف  یک ردیف سیاهدانه و نیـ  -عملکرد سیاهدانه در الگوهاي یک ردیف گیاه زراعی. رتري تیمارهاي مخلوط نسبت به خالص استبدهنده  نشان

کیلـوگرم در   73(یک ردیـف سـیاهدانه    -باالتر از الگوي دو ردیف گیاه زراعی) کیلوگرم در هکتار 131و  117به ترتیب (گیاه زراعی و دو ردیف سیاهدانه 
ین سه گیاه مورد بررسی کمتـرین  در ب. بود) 9/0و  8/0به ترتیب (بیشترین نسبت برابري زمین جزئی نیز مربوط به سیاهدانه در این تیمارها و بود  )هکتار

  . بود) LER=5/0(دو ردیف سیاهدانه  -نسبت برابري زمین جزئی مربوط به گیاه سیاهدانه در تیمار دو ردیف گیاه زراعی
  

  نسبت برابري زمین، کشت مخلوط ردیفی، عملکرد دانه: کلیديهاي  واژه
  

    1 مقدمه
ج نظیر تخریـب  اثرات سوء حاصل از کشاورزي رایامروزه به دلیل 

خاك و آلودگیهاي زیست محیطی، توجه به سیستمهاي پایدار افزایش 
هـاي   در اینگونه سیستمها هدف کاهش اسـتفاده از نهـاده  . یافته است

خارجی و تأمین بخش اعظم انرژي مورد نیـاز از داخـل خـود سیسـتم     
بوده و نیز مبناي تولید، ثبات عملکرد در دراز مدت و حداقل تأثیر سوء 

هـائی هسـتند کـه از     کشتهاي مخلوط از جملـه نظـام  . ر محیط استب
طریق باال بردن تنوع و پیچیدگی افزایش پایداري سیستم را به دنبـال  

  ).30و 3،4،20(دارند 
مصرف کارآمد منابع مختلف براي حصول پایداري در سیستمهاي 

در سیستمهاي مخلوط ایـن امـر در نتیجـه     وکشاورزي ضروري است 
                                                             

به ترتیب استادان و دانشجویان دکتري گروه زراعت و اصالح نباتات،  –4و  3، 2، 1
  دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

  )Email: akooch@um.ac.ir                          :نویسنده مسئول -(*
 مربی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه هرمزگان -5

شـود   با نیازها و قـدرت رقابـت مختلـف حاصـل مـی      یاهانانتخاب گی
بـا غیـر    بقـوالت در این بین کشت مخلـوط   ).31و 22،25، 9،17،19(

هـا و بـویژه کـود     یکی از روشهاي بالقوه کاهش مصرف نهاده بقوالت
دریافت که در کشـت مخلـوط   ) 21(جنسن  ).26و  13( است نیتروژنه

) L. Pisum sativum( و نخود فرنگی) .Hordeum vulgare L(جو 
فرنگـی صـورت    درصد از جذب نیتـروژن خـاك توسـط نخـود     8تنها 

گرفت که این موضوع نشان دهنده قدرت رقابت باالتر جـو در جـذب   
اظهـار   نیـز ) 10( همکـاران کـاروترز و  . نیتروژن غیر آلی خـاك اسـت  
غالت از آنجائی که قدرت رقابت -بقوالتداشتند که در کشت مخلوط 

باشـد، نـاگزیر منبـع     غیر آلی خاك بیشتر می نیتروژنب غالت در جذ
در نتیجـه  . تثبیـت بیولـوژیکی آن اسـت    بقـوالت براي  نیتروژنعمده 

بقـوالت از طریـق   براي غیر  نیتروژنعالوه بر تأمین مستقیم  بقوالت
بـه تغذیـه    نیتـروژن ذخیره کنندگی  اثربا دارا بودن تثبیت بیولوژیکی، 

ـ نمای مـی  مصرف کود کمـک  کاهش همچنیناین گیاهان و   ).24(د ن
دلیل مزیت کشت مخلوط بقوالت و غالت اثر مکملـی آنهـا    مهمترین

  ). 11(در استفاده از نیتروژن خاك است 
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بررسی سیستمهاي کشت مخلوط گنـدم   در) 5(همکاران بانیک و 
)Triticum aestivum L. ( و نخود)L. Cicer arietinum ( مشاهده

علفهاي هرز و شـیوع  زیست توده ها تراکم و کردند که در این سیستم
  .تولید در واحد سطح باالتر بود نتیجهآفات کمتر و در 

در طـی آزمایشـی تراکمهـاي     )2( علی کمـر و همکـاران   یعباس
و نخـود را  ) Cuminum cyminum(مختلف کشت مخلوط زیره سبز 

 رها نسبتامورد بررسی قرار داده و مشاهده کردند که براي تمامی تیم
نشان از برتـري کشـت    این موضوع برابري زمین باالتر از یک بود که

مشـخص شـد    آنهادر آزمایش . مخلوط نسبت به کشت خالص داشت
که زیره سبز از کشت مخلوط اثر مثبـت پذیرفتـه ولـی ایـن سیسـتم      

مافیـا و   .کاشت تأثیري بر ویژگیهاي رشدي و عملکرد نخـود نداشـت  
ر روي کشت مخلوط نواري دو گیـاه  آزمایش خود ب در) 23(موسیارلی 

مشـاهده  ) Mentha piperita(و نعناع فلفلی ) Glycine max(سویا 
کردند که عملکرد و نیز کیفیت اسانس نعناع فلفلی در کشت مخلـوط  

  . افزایش یافت
عالوه بر تأثیر کشت مخلوط بر افزایش عملکرد و مصرف کارآمـد  

ماریها نیز از دیگـر مزایـاي   منابع، کنترل مؤثر علفهاي هرز، آفات و بی
گزارش کردنـد کـه کشـت    ) 18(هس و دودو . باشد مخلوط میکشت 

 Pennisetum(بـا ارزن  ) .Sesamum indicum L(مخلـوط کنجـد   
glaucum (L.) R. Br (       سبب کـاهش جوانـه زنـی بـذر گـل جـالیز

)Striga hermenothica( را  دهی آن شد و در مراحل بعدي نیز میوه
مشاهده کرد که کشـت مخلـوط شـمعدانی    ) 27(سوارا راج. کاهش داد

ــر  ــاع ) .Pelargonium spp(معط ) L. Mentha arvensis(و نعن
توانست رشد علفهاي هرز را کنترل کند به نحوي که در مجموع سـه  

درصـد کـاهش    40بار برداشت، عملکرد وزن خشـک علفهـاي هـرز،    
  . نشان داد

ر خصـوص کشـت   در بررسـی خـود د  ) 28(رودریگوئز و همکاران 
فرنگـی   و گوجـه ) .Tagetes erecta L( جعفري گل درشـت  مخلوط

.)Lycopersicon esculentum Mill (     به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه
در کشـت  ) Alternaria solani(فرنگی  بیماري بالیت زودرس گوجه

این محققین اظهار داشتند که اثر آللوپـاتی همیشـه   . مخلوط کمتر بود
زنی کونیدیهاي بالیت، تغییر  بر جوانه) Calendula officinalis(بهار 

شرایط خرد اقلیم اطراف کانوپی و در نتیجه محدودیت رطوبتی بـراي  
ها و ایجاد مانع فیزیکی توسط همیشـه بهـار بـراي پـراکنش     کونیدي
تواند دلیل کمتر بودن میزان بیماري در تیمارهاي کشت  می هاکونیدي

نیز مشاهده کردند که کشت ) 12(ن فرانسیس و همکارا. مخلوط باشد
) .Phaseolus vulgaris L(و لوبیـا  ) .Zea mays L(مخلـوط ذرت  

  . باعث کاهش خسارت الرو شب پره زمستانی شد
در اثر کاربرد علفکشها، متابولیتهاي ثانویه موجـود در گیـاه و نیـز    
محتوي نیتروژن، کربوهیدرات و کیفیـت مـواد بیوشـیمیائی آن تغییـر     

تولید در شـرایط   ،در رابطه با گیاهان داروئیکه  از آنجائی). 1( کند می
ات سـوء  اثـر  جلوگیري ازهاي شیمیائی به منظور  حداقل مصرف نهاده

از و نیز کاهش کیفیت این محصـوالت  ان ناشی از آنها بر سالمت انس
کشت مخلوط گیاهان داروئـی بـا سـایر     ،اهمیت زیادي برخوردار است

 طریق کاهش مصرف کودهاي شیمیائی و آفتکشهااز  تواند می گیاهان
  در این راستا مؤثر باشد

هدف از این آزمایش مطالعه عملکـرد گیـاه سـیاهدانه در شـرایط     
کشت مخلوط با بقوالت و امکان بهبود عملکرد آن از طریـق انتخـاب   

  .نسبتهاي مناسب مخلوط بود
   

  هاشمواد و رو
تکـرار   چهارادفی با در قالب طرح بلوکهاي کامل تصآزمایش این 

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي  متر  30×10در زمینی به ابعاد 
تیمارهـاي  . اجراء شـد  85-86ر سال زراعی ددانشگاه فردوسی مشهد 

 و نخـود  ،این آزمایش عبارت بودند از سه تیمار کشت خالص سیاهدانه
 -ییک ردیف گیاه زراعـ : Aو نیز سه تیمار کشت مخلوط شامل  لوبیا

 سـیاهدانه یک ردیف  –دو ردیف گیاه زراعی  :B، سیاهدانهیک ردیف 
آرایـش کاشـت سـه    . سیاهدانهدو ردیف  –دو ردیف گیاه زراعی  :Cو 

  . نشان داده شده است 1گیاه در کشت مخلوط در شکل 
و عملیـات خـاکورزي    85عملیات خاکورزي اولیه در پـائیز سـال   

طیح زمین با استفاده از لـولر  ثانویه شامل دو دیسک عمود بر هم و تس
هر کرت داراي هشت ردیف بـا   .انجام شد 1386در فروردین ماه سال 

  . بود مترسانتی 50فاصله و  طول دو متر
  

  
  لوبیا: × و  سیاهدانه:  - نخود، + : آرایش کاشت سه گیاه نخود، لوبیا و سیاهدانه در سه تیمار کشت مخلوط  - 1شکل 

  



  3    ...بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه

  
پشته نکاشت و فاصله بین بلوکها نـیم متـر    فاصله بین کرتها یک

بومی  ، لوبیا توده493ILCرقم براي کشت از نخود . در نظر گرفته شد
و کشـت در تـاریخ   اسفراین و سیاهدانه تـوده بـومی گنابـاد اسـتفاده     

  .شدانجام  9/2/86
در طی دوره رشد کنترل علفهـاي هـرز بصـورت دسـتی و در دو     

در  .انجام شد سیفونیا نیز به روش نوبت صورت گرفت و آبیاري کرته
گیـري از   و در زمـان رسـیدگی نمونـه   ) شهریور مـاه (پایان فصل رشد 

براي این منظور از سه نقطه کـرت سـطحی بـه    . کرتها صورت گرفت
هاي موجود در این سطح برداشت  انتخاب و بوتهسانتیمتر  30×30ابعاد 
ت مجزا مـورد  هاي مربوط به هریک از گیاهان بصور سپس بوته. شدند

تعداد شاخه جانبی، تعداد کپسول یا غـالف و وزن  . بررسی قرار گرفتند
گیري شد و در نهایت پـس   هزار دانه در سطح برداشت شده اندازه/صد

بـه منظـور تعیـین عملکـرد دانـه و       از حذف حاشیه، برداشت گیاهـان 
که به عنوان مقدار  1از نسبت برابري زمین. عملکرد کاه صورت گرفت

ن الزم در کشت خـالص بـراي تولیـد همـان مقـدار محصـول در       زمی
براي تجزیه و تحلیل کارائی سیستم مخلـوط   ،شود مخلوط تعریف می

  :)1معادله ( استفاده شد
LER = LERc + LERb + LERn = 

ns

nm

bs

bm

cs

cm

Y
Y

Y
Y

Y
Y

  )1(     
وبیـا و  به ترتیب نشان دهنـده سـه گیـاه نخـود، ل    : nو  c ،b که در آن

 به ترتیب نشان دهنـده کشـت مخلـوط و خـالص    : s و m سیاهدانه و
  .باشد می

ها و رسم نمودارها بـه ترتیـب بـا اسـتفاده از      تجزیه و تحلیل داده
بــراي مقایســه . صــورت گرفــت Excelو  SAS 9.1افزارهــاي  نــرم

  . استفاده شدپنج درصد  احتمال در سطحمیانگینها از آزمون دانکن 
 
  و بحث نتایج

لف مورد بررسـی در سـه   تمیانگین مربعات صفات مخ 1در جدول 
 کـه مشـاهده  همانگونـه  . گیاه نخود، لوبیا و سیاهدانه آورده شده است

تعداد شاخه جانبی در هیچ یک از گیاهان مورد بررسـی و نیـز   شود  می
 آمـاري تفـاوت  از نظـر  تیمارهاي مختلـف کشـت مخلـوط و خـالص     

 ایـن  نظر کمی براي گیاه نخـود میـانگین  نشان نداد، اما از  يدار معنی
این بـین  صفات در تیمارهاي مخلوط نسبت به خالص بیشتر بود و در 

   .باالترین تعداد شاخه جانبی را تولید نمود Bتیمار کشت مخلوط 
  

                                                             
1 - Land Equivalent Ratio   



  1393 بهار، 1، شماره 12، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران    4

  

هـاي جـانبی در تیمارهـاي     در رابطه با گیاه لوبیا نیز تعداد شـاخه 
در گیاه سیاهدانه ). 2ول جد(کشت مخلوط نسبت به خالص بیشتر بود 

نسـبت بـه    Cو  Aهاي جانبی در دو تیمار کشت مخلـوط   تعداد شاخه
درصد بیشتر بود، اما میانگین  1/10و  16تیمار کشت خالص به ترتیب 
نسبت به کشت خالص کـاهش یافـت    Bاین صفات در کشت مخلوط 

  ).2جدول (
مـورد  کپسول نیز در هیچ یک از گیاهان و تیمارهاي /تعداد غالف

نشد، اما به لحاظ کمی میـانگین ایـن    دار معنیبررسی به لحاظ آماري 
صفت در نخود در هر سه تیمار کشت مخلوط بیش از کشـت خـالص   

 Bدر لوبیا تعداد غالف تنهـا در تیمـار کشـت مخلـوط     ). 2جدول (بود 
نسبت به کشت خالص افـزایش نشـان داد و در سـیاهدانه نیـز تعـداد      

نسـبت بـه خـالص     Cو  Aو تیمار کشت مخلوط کپسول در بوته در د
تـر از   میانگین این صفت پائین Bولی در کشت مخلوط  ،افزایش یافت

  ).2جدول (کشت خالص بود 
آورده شـده   2هزار دانه گیاهان مورد بررسـی در جـدول   /وزن صد

شود این صفت به لحاظ آماري تحـت   می همانگونه که مشاهده. است
ار نگرفت ولی میانگین این صفت براي لوبیا تأثیر تیمارهاي آزمایش قر

) 29( تورسـتد و همکـاران  . در کشت خالص بیش از کشت مخلوط بود
 Trifolium(کشـت مخلـوط گنـدم و شـبدر      مشاهده کردنـد کـه در  

repens L.(، گندم در شرایط کشت خـالص نسـبت بـه    هاي  وزن دانه
ار داشتند اظه) 8( همچنین بهاتی و همکاران. کشت مخلوط باالتر بود

که وزن هزار دانه گیاه کنجد در شرایط کشت خالص نسبت به کشـت  
و  ، سـویا )Vigna radiata (L.) Wilczek( مخلوط با گیاهان مـاش 

در مورد گیـاه  . باالتر بود) .Vigna unguiculata L(شم بلبلی چلوبیا 
از وزن هزار دانه باالتري نسـبت بـه سـایر     Aسیاهدانه کشت مخلوط 

رسد به دلیـل تـأثیر مثبـت کشـت      رخوردار بود که به نظر میتیمارها ب
مخلوط از نظر فراهمی نیتروژن مورد نیاز و نیز کنترل مـؤثر علفهـاي   

  .هرز به دلیل بسته شدن زودتر کانوپی بوده است
مربوط به عملکرد دانه سه گیاه سیاهدانه، نخـود و لوبیـا   هاي  داده

شـود   مـی  کـه مالحظـه  همانگونـه  . نشان داده شده اسـت  2در شکل 
عملکرد دانه هر سه گیاه تحت تأثیر تیمارهاي آزمایش قـرار گرفـت و   
میانگین این صفت در کشت خالص نسبت به کشـت مخلـوط بـاالتر    

باالتر بودن عملکرد گیاه در کشت خالص نسبت به کشت مخلوط . بود
نیـز   )15( قـوش و همکـاران  . در مطالعات مختلف گزارش شده اسـت 

ـ  د کـه در کشـت مخلـوط دو گیـاه سـویا و دال عـدس       مشاهده کردن
)Cajanus cajan L.( باالترین میزان عملکرد در هر دو گیاه مربوط ،

به کشت خالص بود و در کشت مخلوط، عملکرد سویا و دال عدس به 
-هاگـارد . درصد نسبت به خالص کـاهش نشـان داد   26و  16ترتیب 

کشت مخلـوط ارقـام   نیز در بررسی خود بر روي ) 16(جنسن نیلسن و 
دریافتند که عملکرد متوسـط گیـاه جـو در     فرنگی مختلف جو و نخود

تمامی تیمارهاي کشت مخلوط به غیر از تیمار کشت مخلوط بـا رقـم   
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درصـد   60درصد و در این تیمار حدود  85سالومه نخود فرنگی، حدود 
همچنین عملکـرد تولیـدي در ارقـام رشـد محـدود      . کشت خالص بود

درصـد کشـت خـالص در     65در کشـت مخلـوط حـدود     نخود فرنگی
درصد کشت خالص در شرایط کاربرد کود  36شرایط عدم کود دهی و 

از آنجائی که تراکم هریک از گیاهـان در کشـت خـالص     .نیتروژنه بود
نسبت به مخلوط بیشتر است و تراکم به عنوان اولین و مهمترین جـزء  

باشد، لذا در کشتهاي مخلوط کمتر بودن تراکم هـر گونـه    می عملکرد
 نسبت به کشت خالص خـود دلیـل اصـلی پـائین تـر بـودن عملکـرد       

  ).14( باشد می
شود در بین تیمارهاي کشت  می مالحظه 2همانگونه که از شکل 

 Bمخلوط کمترین میزان عملکرد دانه گیاه سیاهدانه مربوط بـه تیمـار  
درصد کمتر  4/81و  6/61به ترتیب  Cو  Aبود که نسبت به دو تیمار 

پائین تر بودن عملکرد سیاهدانه در این تیمار به پـائین تـر بـودن    . بود
از طـرف دیگـر   . تراکم آن نسبت به دو تیمار دیگر مخلوط برمی گردد

بـه لحـاظ آمـاري تفـاوت      Cو A عملکرد گیاه سـیاهدانه در دو تیمـار  
اکی از سـودمندي بـاالي   ي با کشت خالص نشان نداد که حـ دار معنی

گیاه سیاهدانه قدرت رقابت کمی با علفهاي هـرز دارد و  . این تیمار بود
به همین علت پوشش مناسب سطح زمین توسط کانوپی مخلوط و در 

توانـد در   مـی  نتیجه عدم رشد علفهاي هرز از جمله عواملی اسـت کـه  
دیگـر  از طـرف  . افزایش عملکرد گیاه در این شرایط بسیار مؤثر باشـد 

کشت سیاهدانه به همراه دو گیاه تثبیت کننده نیتـروژن نیـز از جملـه    
دالیل مهم افزایش عملکرد ایـن گیـاه در تیمارهـاي کشـت مخلـوط      

اثر مثبت کشت مخلوط در کنترل علفهاي هرز و نیز تأثیر مثبت . است
وارد کردن گیاهان تثبیت کننده نیتروژن به مخلوط در مطالعات متعدد 

  ).7و  6، 5(است گزارش شده 
شاخص برداشت براي هیچ یک از سـه گونـه در بـین تیمارهـاي     

نسـبت   3در شـکل  ). 1جـدول  (دار نبود مختلف به لحاظ آماري معنی
برابري زمین کل و نیز نسبت برابري زمین جزئی سه محصول نخـود،  
. لوبیا و سیاهدانه در تیمارهاي مختلف کشت مخلوط آورده شده اسـت 

شود براي تمامی تیمارهـاي کشـت مخلـوط     شاهده میهمانگونه که م
این امر نشان دهنده برتـري  . بود 1مقدار نسبت برابري زمین بیشتر از 

کشت مخلوط بر خالص و تأثیر مثبت آن بر افزایش عملکرد سیاهدانه 
بسیاري از مطالعاتی که در خصـوص کشـت مخلـوط انجـام     . باشد می

 و 16، 5، 3(باشـد   خالص می شده حاکی از برتر بودن کشت مخلوط بر
 Bو  Aزمین کل، بـین دو کشـت مخلـوط     از نظر نسبت برابري). 30

تفاوت چندانی مشاهده نشد ولی نسبت برابري زمین در کشت مخلوط 
C  52/1نسبت به  45/1(نسبت به دو مخلوط دیگر کمی پائین تر بود 
کشـت  میزان برتري ). 3شکل ) (Bو  Aبه ترتیب در دو تیمار  50/1و 

، C (52و  A ،B(مخلوط نسبت به خالص در سه مخلوط مورد بررسی 
نسبت برابري زمین جزئی هریـک از گیاهـان در   . درصد بود 45و  50

سه تیمار مخلوط حاکی از نحوه اثر متقابل گیاهـان مـورد بررسـی بـر     
یکدیگر و تأثیر پذیري هر یک از آنها از مخلوط است؛ همانگونه که از 

شود نسبت برابري زمین جزئی در بین گیاهـان و   میمشاهده  3شکل 
  . تیمارهاي مختلف تفاوت قابل مالحظه اي نشان داد
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دو ردیف : B، سیاهدانهیک ردیف  -یک ردیف گیاه زراعی:  A .مخلوط و) D(خالص  عملکرد دانه سه گیاه سیاهدانه، نخود و لوبیا در کشت - 2شکل 
  سیاهدانهدو ردیف  –دو ردیف گیاه زراعی : Cو  سیاهدانهیک ردیف  –گیاه زراعی 
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B : و  سیاهدانهیک ردیف  –دو ردیف گیاه زراعیC : سیاهدانهدو ردیف  –دو ردیف گیاه زراعی  
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جزئـی مربـوط بـه گیـاه     در این بین باالترین نسبت برابري زمین 

نسـبت   .بـود ) 87/0و  76/0بـه ترتیـب   ( Cو  Aسیاهدانه در دو تیمار 
نسـبت بـه دو تیمـار دیگـر      Bجزئی سیاهدانه در تیمـار   برابري زمین

این امر تا حد زیـادي بـه کمتـر بـودن تـراکم و در      . کاهش نشان داد
گـر  نتیجه عملکرد گیاه سیاهدانه در این تیمار نسـبت بـه دو تیمـار دی   

در بین سه گیاه مـورد بررسـی کمتـرین نسـبت برابـري      . مربوط است
  ). 3شکل (بود  Cزمین جزئی مربوط به گیاه لوبیا در تیمار 

  
   گیرينتیجه

بطور کلی نتـایج ایـن آزمـایش نشـان داد کـه کشـت سـیاهدانه        

تواند افزایش عملکـرد ایـن    بصورت مخلوط با دو گیاه نخود و لوبیا می
مندي این  ل داشته باشد که این امر احتماالً به دلیل بهرهگیاه را به دنبا

گیاه از نیتروژن تثبیت شده توسط آنها و نیـز پوشـش مناسـب سـطح     
زمین توسط کانوپی مخلوط و در نتیجه کنترل علفهاي هرز است کـه  

توان از این موضوع در تولیـد ایـن گیـاه داروئـی بـا مصـرف کـم         می
گیاهان داروئی حائز اهمیت است بهره  هاي شیمیائی که در تولید نهاده

در بین تیمارهاي اعمال شده، گیاه سیاهدانه در دو تیمـار یـک   . جست
یک ردیف سیاهدانه و نیـز دو ردیـف زراعـی و دو     -ردیف گیاه زراعی

عمل نمود ولی از نظر نسبت برابري زمین کل در ردیف سیاهدانه بهتر 
   .هده نشدبین سه تیمار کشت مخلوط تفاوت چندانی مشا
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