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 Mentha( فلفلي  نعناع  و   )Melissa officinalis( بادرنجبویه  دارویي  گیاه  مخلوط  کشت  ارزیابي  منظور  به 

استان  در  چمستان  مرتع  و  جنگل  تحقیقات  ایستگاه  در  سال  یک  مدت  به   1392 سال  در  آزمایشي    )piperita

مازندران اجرا شد. تیمارهاي آزمایشي شامل کشت خالص بادرنجبویه، مخلوط 75% بادرنجبویه + 25% نعناع فلفلي، 

مخلوط 50% بادرنجبویه + 50% نعناع فلفلي، مخلوط 25% بادرنجبویه + 75% نعناع فلفلي و همچنین کشت خالص 

نعناع فلفلي بود که در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. به منظور ارزیابي سودمندي 

کشت مخلوط از نسبت برابري زمین یا LER استفاده شد. ویژگي هاي مورد بررسي در گیاه بادرنجبویه و نعناع 

فلفلي شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه در بوته، وزن تر تک بوته، وزن خشک تک بوته، عملکرد وزن خشک و تر 

بود. نتایج نشان داد الگوی کشت بر وزن تر تک بوته، وزن خشک تک بوته، عملکرد وزن خشک و تر اندام هوایی، 

ارتفاع و تعداد شاخه در بوته بادرنجبویه مؤثر می باشد. بیشترین عملکرد وزن خشک و تر و نسبت برابري زمین 

)LER( از تیمار 25% نعناع فلفلی+ 75% بادرنجبویه حاصل شد. بیشترین نسبت برابري زمین )LER( برابر با 0/98 

بود. در تیمارهاي مختلف کشت مخلوط بادرنجبویه و نعناع فلفلی نسبت برابری زمین کمتر از یک بوده که به رغم 

عدم برتري کشت مخلوط نسبت به تک کشتي، افزایش عملکرد وزن خشک و تر بادرنجبویه حاصل شد، که در 

بررسي هاي بعدی کشت مخلوط این گونه با سایر گونه ها از تیره ی نخود قابل ترویج می باشد. 
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مقدمه:

تیره  از  و  ساله  چند  علفی  گیاهي  بادرنجبويه 
و  اسانس  از   .)Omidbaigi, 2000( است  نعناع 
درمان  برای  داروهايی  گیاه،  اين  موثره  مـــواد 
برای  داروهايی  وهمچنین  عصبی  های  ناراحتی 
ای  روده  قلبی،  معدی،  های  بیماري  مداوای 
که منشاء عصبی دارند و آلزايمر تهیه می شود 
 Akhondzadeh, )Dastmalchi, et al., 2008؛ 
فلفلي  نعناع   .)Omidbaigi, 2005 et al., 2003؛ 

گونه اي هیبريد بوده و از تالقي بین گونه هاي
Mentha aquaticaوMentha spicataحاصل 

از  گیاه  اين   .)Omidbaigi, 2005( است  شده 
جمله گیاهان دارويي است که به واسطه اثرات 
به  را  محققان  توجه  ديرباز  از  متعدد  دارويي 
گیاه  اين  مصرف  است.  داشته  معطوف  خود 
بهداشتي  و  غذايي  دارويي،  مختلف  اشکال  در 
گیاهان  ساير  به  نسبت  گیاه  اين  امتیاز  سبب 
از مصارف دارويي آن مي  دارويي شده است. 
تحريك  روده  سندرم  دردهاي  تسکین  به  توان 
پذير، ضد نفخ، اثر بر تنفس، درمان سیاه سرفه، 
اشاره  قارچي  ضد  و  باکتريايي  ضد  خواص 
 .)Blumenthal, 2000; Fleming, 2001( نمود 
از  بسیاري  در  دراز  سالیان  از  مخلوط  زراعت 
کشو رها متداول بوده است، که با انجام آن ضمن 
کاهش خطرات احتمالي و افزايش حاصلخیزي 
منابع  از  برداری  بهره  بیشترين  باعث  خاك، 
میزان  اين روش کشت،  در  طبیعي خواهد شد. 
سموم گیاهي و کودهاي شیمیايي کاهش يافته و 
به همان نسبت میزان آلودگي محیط زيست نیز 
کمتر مي شود. کشت مخلوط1 سیستمي است که 
1- Intercropping

تنوع در اگرواکوسیستم  ايجاد  به منظور  در آن 
ها، بهره برداري بهینه از عوامل محیطي، کنترل 
سیستم  وري  بهره  افزايش  و  طبیعي  دشمنان 
هاي زراعي، دو يا چند گونه يا ارقامي از يك 
گونه ي خاص، در يك محیط معین کاشته مي 
با  ارتباط  در   .)Koocheki, et al., 2009( شوند 
کمی  تحقیقات  دارويی  گیاهان  مخلوط  کشت 
انجام شده است و به  ويژه برای گیاه بادرنجبويه 
پژوهشی با موضوع کشت مخلوط وجود ندارد. 
عوامل  تأثیر  به  ای  عمده  های  پژوهش  ولی 
گیاه  عملکرد  بر  اکولوژيك  و  فیزيولوژيك 
تنش  تأثیر  بررسی  مانند  پرداختند،  بادرنجبويه 
بر  دار  نیتروژن  کود  پاشی  محلول  و  خشکی 
عملکرد گیاه، که عمدتاً باعث افزايش عملکرد 
 .)Abbaszadeh, et al.,  2005, 2008( اند  شده 
گیاهان  مخلوط  کشت  روی  ها  پژوهش  عمده 
بعضی  است.  بوده  گرامینه  بعضاً  و  لگوم  تیره  با 
گیاهان  مخلوط  کشت  بررسی  به  محققان  از 
دارويی به ويژه گیاهان تیره نعناع پرداخته اند که  
پژوهشی  در  اشاره می شود.  آنها  از  تعدادی  به 
نور  مصرف  کارايي  و  جذب  بررسي  منظور  به 
در کشت مخلوط لوبیا2 و ريحان3، مشخص شد 
که میزان جذب نور در تیمارهاي کشت مخلوط 
بود  از کشت خالص  باالتر  داري  معني  به طور 
نتايج بررسی کشت   .)Alizadeh, et al., 2010(
مخلوط آويشن دنايی4 و يونجه بمی5، نشان داد 
که نسبت های کشت مخلوط بر عملکرد آويشن 
معنی دار بود، ولی در ماده خشك يونجه معنی 
يونجه،  به  آويشن  نسبت  افزايش  با  نشد.  دار 
2- Phaseolus vulgaris
3- Ocimum bacilicum
4- Thymus vulgaris
5- Medicago sativa
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بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط بادرنجبويه  ....

 Kodori &( يافت  افزايش  آويشن  عملکرد 
نتايج بررسي و   .)Sharifi Ashourabadi,  2015

مخلوط  مختلف کشت  هاي  ترکیب  مقايسه ي 
زنیان1 و شنبلیله2 تحت تاثیر سطوح مختلف کود 
ثانويه،  انشعاب  که  است  آن  از  حاکی  دامي 
زنیان  در  بیولوژيك،  عملکرد  دانه،  عملکرد 
شاخص  و  بوته  تك  خشك  وزن  و  شنبلیله  و 
تحت  داری  معنی  طور  به  زنیان  در  برداشت 
ارزيابي  در  و  قرار گرفتند  آرايش کاشت  تأثیر 
نسبت  بیشترين   ،)LER( زمین  برابري  نسبت 
و  رديفي  تك  مخلوط  کشت  تیمار  به  مربوط 
دو  مخلوط  تیمار کشت  به  مربوط  آن  کمترين 
رديفي بود )Mirhashemi, et al., 2009(. نتايج 
بررسي کشت مخلوط پنبه3 و ريحان و تاثیرات 
اقتصادي  پارامترهاي  و  عملکردها  آفات،  روي 
مشخص کرد که کنترل جمعیت آفات در کشت 
مخلوط در مقايسه با کشت خالص پنبه بیشتر بود 
ولي بر عملکرد دانه پنبه تاثیر منفي داشته است 
 Sharifi و   Ghasemi  .)Schader, et al., 2005(
Ashoorabadi )2014( در بررسی کشت مخلوط 

آرايش  که  گرفتند  نتیجه  منداب5  و  گلرنگ4 
کشت  های  رديف  تعداد  با  مخلوط  کشت 
و  عملکرد  افزايش  باعث  گونه  دو  هر  از  برابر 
نسبت برابری زمین شده است. Rohi Saralan و 
عملکرد  بر  ها  نهاده  تأثیر  نیز   )2019( همکاران 
و  شیرازی  بالنگوی  افزايشی  مخلوط  کشت  در 
زمین  برابری  نسبت  و  نمودند  بررسی  را  خرفه 
برابری  نسبت  میزان  بیشترين  را محاسبه کردند. 
1- Trachyspermum ammi
2- Trigonella sativa
3-Gossypium herbaceum
4-Carthamus tinctorius
5-Eruca sativa

زمین  در الگوی کشت مخلوط افزايشی 100:40 
زيستی  کود  تلفیقی  مصرف  و  مالچ  همراه  به 
شد. حاصل  شیمیايی  کود  درصد   50 بعالوه 

نعناع  و  بادرنجبويه  کشت  نسبت  بهترين  تعیین 
عملکرد  باالترين  به  دستیابي  جهت  فلفلي 
کمي و کیفي، ارزيابي کشت مخلوط دو گونه 
کشت  به  نسبت  فلفلي،   نعناع  و  بادرنجبويه 
از گونه  هر کدام  يا تك کشتی   هاي خالص  
بدون  دارويي  گیاهان  عملکرد  افزايش  ها، 
اجراي  اهداف  از  شیمیايي  کودهاي  از  استفاده 
بر  مخلوط  کشت  تأثیر  است.  بوده  پروژه  اين 
در  فلفلي  نعناع  و  بادرنجبويه  گیاهان  عملکرد 
توجه  با  لذا  است.  نشده  بررسي  تاکنون  کشور 
بهینه  وري  بهره  در  کشت  نوع  اين  مزاياي  به 
زراعي  و  دارويي  هاي  اولويت  نیز  و  اراضي  از 
اقتصادي،  هاي  جنبه  از  بادرنجبويه  ي  گونه 
رسید. مي  نظر  به  ضروري  طرح  اين  اجراي 

مواد و روش ها

دارويي  گیاه  مخلوط  کشت  ارزيابي  منظور  به 
بادرنجبويه )Melissa officinalis( و نعناع فلفلي 
به کشت خالص هر  )Mentha piperita( نسبت 
کدام از آنها، آزمايشي در اوائل بهار 1392 در 
در  چمستان  مرتع  و  جنگل  تحقیقات  ايستگاه 
شد.  اجرا   زراعی  يکسال  در  مازندران  استان 
و  متر   منطقه 100  آزاد  دريای  از سطح  ارتفاع 
عرض جغرافیايی آن 36 درجه و 25 دقیقه تا 36 
درجه و 29 دقیقه شمالي و طول جغرافیايي 51 
درجه و 55 دقیقه تا 51 درجه و 59 دقیقه شرقي 
بوده است. میانگین درجه حرارت ساالنه منطقه 
چمستان، 16/3 درجه سانتیگراد، میانگین حداقل 
ساالنه 11/7 و حداکثر آن 20/6 درجه سانتیگراد 
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می باشد. متوسط بارندگی ساالنه منطقه 864/3 
 547 ساالنه  بارندگی  کمترين  است.  متر  میلی 
میلیمتر و بیشترين بارندگی 1207/4 میلیمتر بوده 
است. خاك عرصه عمیق به رنگ قهوه ای تیره 
و خیلی تیره تا قهوه ای متمايل به خاکستری با 
بافت متوسط لومي و ساختمان فشرده است. پنج 
تیمار آزمايشي شامل کشت خالص بادرنجبويه، 
فلفلي،  نعناع   %25  + بادرنجبويه   %75 مخلوط 
فلفلي،  نعناع   %50  + بادرنجبويه   %50 مخلوط 
و  فلفلي  نعناع   %75 + بادرنجبويه  مخلوط %25 
نعناع فلفلي بوده که در  همچنین کشت خالص 
قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفي با 3 تکرار 
اجرا شد. روش کاشت رديفی و تاريخ انتقال و 
منظور  به  بود.  فروردين  ماه  اوايل  نهال  کاشت 
آماده  به  نسبت  زمستان  اواخر  در  اجراي طرح، 
سازي زمین در منطقه اقدام شد و در اوائل بهار 
نهال هاي بادرنجبويه با تراکم 70 هزار بوته در 
هکتار )Omidbaigi, 2000( به زمین اصلي منتقل 
گرديد. نعناع فلفلي نیز در همین زمان به صورت 
تراکم  با  اصلي  زمین  در  نهال  مستقیم  کشت 
 Omidbaigi,( هکتار  در  بوته  هزار   80 معادل 
 8 شامل  آزمايشي  هر کرت  2000( کشت شد. 

خط به طول 6 متر و با فاصله بین رديف ها در 
کشت مخلوط و خالص 50 سانتیمتر بود. فاصله 
بوته ها در هر رديف براي بادرنجبويه 30 سانتي 
متر )20 بوته در هر رديف( و براي نعناع فلفلي 
فواصل  و  رديف(  هر  در  بوته   30( سانتیمتر   20
بین تکرارها نیز 2 متر در نظر گرفته شد. در اين 
آزمايش هیچگونه کود و سموم شیمیايي استفاده 
نشد و مبارزه با علف هاي هرز به صورت دستي 
انجام شد. آبیاري بالفاصله پس از کاشت و پس 

از آن هر 10 روز يا در روزهای با بارندگی بعد 
از ارزيابی باران موثر نسبت به آبیاری اقدام شد. 
در طول دوره رشد، ويژگي هاي مورفولوژيك 
براي هر کدام از گونه ها يادداشت برداري شد. 
از  قبل  و  رويشي  مرحله  در  بادرنجبويه  گیاه 
گلدهي و گیاه نعناع فلفلي نیز در مرحله قبل از 
هنگام  شد.  برداشت  دستي  صورت  به  گلدهي 
کرت،  هر  در  موجود  خط  هشت  از  برداشت، 
هر طرف کرت  از  و  طرفین حذف  از  دو خط 
نیز يك متر به عنوان حاشیه در نظر گرفته شده 
طور  به  کرت  در  مخلوط  اجزاء  از  کدام  هر  و 
جداگانه از سطحی معادل 16 متر مربع برداشت 
جزء  دو  هر  از  آمد.  بدست  ها  آن  تر  وزن  و 
گیاهان تشکیل دهنده مخلوط، نمونه اي انتخاب 
شد، سپس برگ و ساقه در سايه و در هواي آزاد 
خشك شده و وزن خشك آن ها بدست آمد. 
ويژگي هاي مورد مطالعه در گیاه بادرنجبويه و 
در  تعداد شاخه  گیاه،  ارتفاع  شامل  فلفلي  نعناع 
بوته، وزن تر تك بوته، وزن خشك تك بوته،  
گیري  اندازه  گیاه  تر  و  خشك  وزن  عملکرد 
شد.  برای اندازه گیری عملکرد، تولید در واحد 
با  ها  داده  شد.  محاسبه  هکتار  حسب  بر  سطح 
نرم افزار SPSS 20 تجزيه و تحلیل شد. پس از 
بین  اختالف  شدن  مشخص  و  واريانس  تجزيه 
تراکم های گیاهی برای خصوصیات مورد نظر 
مقايسه ی میانگین های صفات مختلف با روش 
و  در سطوح يك  دانکن  ای  دامنه  آزمون چند 
بهترين  نتیجه  در  و  گرفت  انجام  درصد  پنج 
در  فلفلی  نعناع  و  بادرنجبويه  کاشت  نسبت 
شرايط آب و هوايی منطقه تعیین شد. به منظور 
ارزيابي سودمندي کشت مخلوط نسبت به تك 
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 Land Equivalent( برابري زمین  از نسبت  کشتی 
.)Fetene 2003( شد  استفاده   1 رابطه  Ratio(از 

 :Yi زمین،  برابري  نسبت   :LER  ،رابطه اين  در 
عملکرد يك گونه در کشت مخلوطYs : عملکرد 
همان گونه در کشت خالص مي باشد. اگر نسبت 
برابري زمین برابر يك باشد هیچ گونه اضافه يا 
کاهش محصولی از کشت مخلوط به دست نمی 
آيد. چنانچه نسبت برابري زمین از يك بزرگتر 
باشد مقدار محصول در زراعت مخلوط بیش از 
زمین  برابري  نسبت  چنانچه  است.  کشتی  تك 
از يك کوچکتر باشد تاثیر مخلوط منفی است 
تك  از  کمتر  مخلوط  زراعت  محصول  يعنی 
.)Fetene 2003; Wahla et al. 2009( کشتی است

نتایج و بحث

 وزن خشک و تر بوته

واريانس  تجزيه  از  حاصل  نتايج  به  توجه  با 
در  کشت  الگوی  تأثیر  که  گرديد  مشخص 
هوايی  اندام  خشك  وزن  بر  درصد  يك  سطح 
بادرنجبويه و نعناع فلفلی معنی دار است )جداول 
1 و 3(. مقايسه میانگین تیمارها مشخص نمود که 
بادرنجبويه،  هوايی  اندام  خشك  وزن  بیشترين 
 %75 فلفلی+  نعناع   %25 کشت  الگوی  از 
و  مترمربع  در  گرم   118 معادل  بادرنجبويه 
 %25  + فلفلی  نعناع   %75 تیمار  از  آن  کمترين 
در  مترمربع  در  گرم   107/3 معادل  بادرنجبويه 
تیمارها  میانگین  مقايسه   .)2 )جدول  بود  بوته 
اندام  خشك  وزن  بیشترين  که  نمود  مشخص 
خالص  کشت  ا  لگوی  از  فلفلي،  نعناع  هوايی 
و کمترين  مترمربع  در  معادل 5/66 گرم   نعناع 
آن از تیمار 75% بادرنجبويه + 25% نعناع معادل 

)جدول4(. بود  بوته  در  مترمربع  در  گرم   3/75
تاثیر  کشت  الگوی  دادند  نشان  همچنین  نتايج 
وزن  بر  درصد  يك  سطح  در  داری  معنی 
فلفلی   نعناع  و  بادرنجبويه  هوايي  اندام  تر 
تیمارها  میانگین  مقايسه  )جدول1(.  داشت  
اندام هوايي  تر  بیشترين وزن  نمود که  مشخص 
نعناع   %25 کشت  الگوی  از  بادرنجبويه، 
در  گرم   239 معادل  بادرنجبويه   %75 فلفلی+ 
 %75 کشت  الگوی  از  آن  کمترين  و  مترمربع 
بادرنجبويه معادل 214/6 گرم در  نعناع + %25 
تیمارها  میانگین  مقايسه  بود)جدول 2(.  مترمربع 
اندام هوايي  تر  بیشترين وزن  نمود که  مشخص 
نعناع  خالص  کشت  الگوی  از  فلفلي،  نعناع 
آن  کمترين  و  مربع  متر  در  گرم   16/44 معادل 
نعناع  بادرنجبويه + %25  الگوی کشت %75  از 
بود)جدول4(.  مترمربع  در  گرم   11/11 معادل 
کشت  مختلف  هاي  ترکیب  اثر  بررسي  در 
عملکرد  بر  فلفلی  نعناع  و  بادرنجبويه  مخلوط 
کشت  الگوهای  که  شد  مشاهده  بادرنجبويه 
مخلوط بادرنجبويه و نعناع فلفلی اثر معني داري 
بر عملکرد بادرنجبويه داشت و با افزايش درصد 
بادرنجبويه نسبت به درصد نعناع فلفلی در کشت 
مخلوط عملکرد بادرنجبويه افزايش نشان داد به 
طوری که بیشترين وزن تر و عملکرد وزن تر به 
بادرنجبويه  مخلوط 75 درصد  از کشت  ترتیب 
بدست  بادرنجبويه  درصد   25 از  آن  کمترين  و 
با  طرف،  يك  از  بادرنجبويه  عملکرد  آمد. 
که  يافته  کاهش  فلفلی  نعناع  نسبت  افزايش 
هاي  ريزوم  گسترش  منفي  اثر  دلیل  به  احتماال 
است.  بوده  مجاور  گیاهان  رشد  بر  فلفلی  نعناع 
نیز    )2017( همکاران  و   Jalilian بررسی  نتايج 

بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط بادرنجبويه  ....
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بر تأثیر مثبت و معنی دار الگوی کشت مخلوط  
وزن  مانند  عملکرد  اجزای  و  عملکرد  بر   2:2
و  گلرنگ  مخلوط  کشت  در  تر  و  خشك 
است. گذاشته  صحه   )Vicia ervilia( گاودانه 

عملکرد وزن خشک و تر

الگوی  تأثیر  که  کرد  مشخص  واريانس  تجزيه 
بر  درصد  پنج  داری  معنی  سطح  در  کشت 
عملکرد وزن تر و خشك بادرنجبويه ) جدول1( 
و يك درصد بر عملکرد وزن خشك و تر نعناع 
فلفلی معنی دار بود )جدول 3(. مقايسه میانگین 
عملکرد  بیشترين  که  نمود  مشخص  تیمارها 
کشت   الگوی  از  بادرنجبويه  تر  و  خشك  وزن 
بترتیب  بادرنجبويه   %75 فلفلی+  نعناع   %25
و  هکتار  در  کیلوگرم   15765/3 و  معادل7533 
بادرنجبويه  خالص  کشت  تیمار  از  آن  کمترين 
در  کیلوگرم   13621/3 و   6780 معادل  بترتیب 
تیمارها  میانگین  مقايسه  )جدول2(.  بود  هکتار 
مشخص نمود که بیشترين عملکرد وزن خشك 
و تر نعناع فلفلي از الگوی کشت  0% بادرنجبويه 
+ 100% نعناع بترتیب معادل 525/78 و 1580/33 
کیلوگرم در هکتار و کمترين آن از تیمار %75 
بادرنجبويه + 25% نعناع بترتیب معادل 317/33 
)جدول4(. بود  هکتار  در  کیلوگرم   999/33 و 

و  تدريج  به  که  داد  نشان  دانکن  آزمون  نتايج 
به کشت  رديفي  مخلوط  الگوي کشت  تغییر  با 
هاي  اندام  خشك  تر،  وزن  عملکرد  خالص، 
و  داشته  افزايش  فلفلی  نعناع  اقتصادي  و  هوايی 
مشاهده  داری  معنی  اختالف  تیمارها  ديگر  با 
کشت  از  فلفلی  نعناع  تر  وزن  بیشترين  شد. 
 25 کشت  الگوی  از  آن  کمترين  و  خالص 
مشاهده  بادرنجبويه  فلفلی+%75  نعناع  درصد 

بادرنجبويه  اندازي  سايه  بدلیل  احتماالً  که  شد 
بر روي نعناع فلفلي بوده است. زيرا گونه بلندتر 
سايه  کوتاه تر  گونه  روي  بر  مخلوط  کشت  در 
تر  کوتاه  در جزء  عملکرد  لذا  و  نموده  اندازي 
ارتفاع  افزايش  بالعکس  ولی  يابد،  مي  کاهش 
نعناع فلفلی در کشت مخلوط نسبت به خالص را 
مشاهده می کنیم که می تواند بعلت رقابت برون 
گونه ای )با بادرنجبويه( جهت کسب نور بیشتر 
افزايش طول میان گره  باشد، که فقط از طريق 
ها و نه اجزای ديگر عملکرد، صورت می پذيرد. 
اين نوع رقابت بین گونه ای در نتايج بررسیهای  
مخلوط  کشت  در   )2007( همکاران  و   Zhang

و   Li و    )Triticum aestivum( گندم  و  پنبه 
و  گندم  مخلوط  کشت  در   )2001( همکاران 
 )Zea mayz( يا گندم و ذرت )Glycine max( سويا
نیز مشاهد شده است و اين محققان نتیجه گرفتند 
و  رو  رقابت  شامل  ای،  گونه  بین  رقابت  که 
بین دو گونه  زيرزمینی، که درواقع برهم کنش 
تعريف می شود، باعث کاهش تناسب اندامهای 
شد  خواهد  ها  گونه  دوی  هر  يا  يك  رويشی 
ها  گونه  عملکرد  تعیین  در  مهم  نقشی  قوياً  و 
کند. می  بازی  مخلوط  کشت  سیستم  يك  در 

ارتفاع گیاه

که  داد  نشان  واريانس  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
الگوی کشت در سطح پنج درصد بر ارتفاع  بوته 
ارتفاع  بر  درصد  يك  و  )جدول1(  بادرنجبويه 
گیاه نعناع فلفلی به طور معنی داری مؤثر است 
مشخص  تیمارها  میانگین  مقايسه   .)3 )جدول 
از  بادرنجبويه،  بوته   ارتفاع  بیشترين  که  نمود 
معادل 67/50  بادرنجبويه  الگوی کشت خالص 
الگوی کشت   از  بوده و کمترين آن  متر  سانتي 
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50% نعناع + 50% بادرنجبويه معادل 57/03  بود. 
مشخص  تیمارها  میانگین  مقايسه   .)2 )جدول 
از  فلفلي،  نعناع  بوته  ارتفاع  بیشترين  که  نمود 
نعناع   %50  + بادرنجبويه   %50 کشت  الگوی 
معادل 34/72 سانتي متر و کمترين آن از الگوی 
معادل  نعناع   %25  + بادرنجبويه   %75 کشت  
بوته  ارتفاع  )جدول4(.  بود.  متر  سانتي   23/06
نعناع فلفلی و بادرنجبويه در نسبت هاي مختلف 
کشت مخلوط و خالص تفاوت محسوسي داشت.

تعداد شاخه در بوته

تأثیر الگوی کشت در سطح يك درصد بر تعداد 
شاخه در بوته  بادرنجبويه و نعناع فلفلی بر طبق 
نتايج حاصل از تجزيه واريانس معنی دار است 
)جداول 1 و 3(. مقايسه میانگین تیمارها مشخص 
نمود که بیشترين تعداد شاخه در بوته بادرنجبويه،  
 %75 فلفلی+  نعناع   %25 کشت   الگوی  از 
بادرنجبويه معادل50/50 عدد بوده و کمترين آن 
از الگوی کشت  75% نعناع + 25% بادرنجبويه 
مقايسه   .)2 )جدول  بود.  عدد    34/66 معادل 
میانگین تیمارها مشخص نمود که بیشترين تعداد 
شاخه در بوته نعناع فلفلي، از الگوی کشت %75 

و  عدد  معادل31/33  نعناع   %25  + بادرنجبويه 
بادرنجبويه  الگوی کشت  %25  از  کمترين آن 
+ 75% نعناع معادل 20/66  عدد بود. )جدول4(.

افزايش  باعث  ای  گونه  درون  کمتر  رقابت 
بیشتر تعداد شاخه در بوته بادرنجبويه در کشت 
نعناع  در  است.  شده  خالص  به  نسبت  مخلوط 
بوته  در  شاخه  تعداد  در  روند  اين  نیز  فلفلي 
نظر  با  نتايج  اين  است.  بوده  بادرنجبويه  مشابه 
ای  نظريه  دارد،  مطابقت   )2011(  Vandermeer

که بیان می دارد: کشت مخلوط براساس اصول 
که  زمانی  و  کند  می  عمل  رقابت  اکولوژيکی 
از  فاکتورهای رشد  برای  برون گونه ای  رقابت 
باشد  کمتر  مخلوط  کشت  در  ای  گونه  درون 
گونه ها فقط يك بخشی از آشیانه اکولوژيك 
می  اشتراك  به  باشد،  می  مشابه  که  را  خود 
در  رقابت  کاهش  باعث  نتیجه  در  که  گذارند 
شد. خواهد  محصول  افزايش  و  مخلوط  کشت 

که  نمود  مشخص  تیمارها  میانگین  مقايسه 
بادرنجبويه  تر  و  خشك  وزن  عملکرد  بیشترين 
 %75 فلفلی+  نعناع   %25 کشت  الگوی  از 

بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط بادرنجبويه  ....

 ( Melissa officinalis) بادرنجبويه هاي  ويژگي از تعدادي بر کشت آرايش اثر واريانس تجزيه -1جدول

  منابع 
 تغييرات 

 

 آزادي  درجه
 

 ميانگين مربعات 

  وزن خشك
 بوته 

 وزن تر بوته 
 

 ارتفاع بوته 
 

تعداد شاخه  
 در بوته 

 عملكرد وزن خشك  عملكرد وزن تر 

 ns 85/2 ns 33/10 ns 45/72 ns 43/6 ns 33/354501 ns 6300 2 تكرار 

 33/293008* 55/2455716* 160/ 91** 64/ 21 * 528/428** 70/ 92** 4 تيمارها 

 33/59133 22/447388 16/3 43/10 44/29 19/13 8 خطا 

       14 کل
)%(c.v  2/3 4/2 2/5 4/4 6/4 4/3 

:ns  ،دار است.  صد معنيدرك به ترتيب در سطح پنج و ي *,**عدم وجود اختالف معني دار 
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 هاي خالص و مخلوط ( در کشتMelissa officinalisهاي بادرنجبويه )مقايسه ميانگين آرايش کشت بر تعدادي از ويژگي -2جدول  

صفات  تيمارها                  
 وزن خشك بوته 

( در بوته)گرم   
 وزن تر بوته 

 )گرم در بوته( 
 ارتفاع بوته 
 )سانتي متر( 

 تعداد شاخه 
ته بودر   

عملكرد  
 وزن تر 

)کيلوگرم  
 در هكتار(

عملكرد وزن  
خشك )کيلوگرم  

 در هكتار ( 

بادرنجبويه  %100نعناع +   0%  108/08b 215/6b 67/50a 35/33c 13621/3b 6780c 

بادرنجبويه  %75نعناع +  25%  118a 239a 65/00ab 50/50a 15765/3a 7533a 

بادرنجبويه  %50نعناع +  50%  111/3ab 215b 57/03c 41/00b 14473ab 7233ab 

بادرنجبويه  %25نعناع +  75%  107/3b 214/6b 60/75bc 34/66c 14211/6b 7080bc 

بادرنجبويه  %0نعناع +  % 100  - - - - - - 

 دار است.  حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني

 

 ( Mentha piperitaهاي  نعناع فلفلي) ي تجزيه واريانس اثر آرايش کشت  بر تعدادي از ويژگ -3جدول 

 

منابع  

 تغييرات 

 

 درجه

 آزادي 

  ميانگين مربعات 

 وزن خشك

 بوته

 

 وزن تر بوته 

 

 ارتفاع بوته 

 

تعداد شاخه  

 در بوته
 عملكرد وزن تر 

 

عملكرد وزن  

 خشك

 ns 33/0 ns 14/1 ns 50/0 ns 58/1 ns 55/11958 ns 47/1003 2 تكرار 

 57/22513** 73/174456** 96/60** 08/70 ** 17/51** 31/2** 4 تيمار 

 85/489 03/9680 47/3 47/2 01/1 19/0 8 خطا  

       14 کل

)%(c.v  10 6/7 4/5 4/7 9/7 4/5 

ns: دار است.  به ترتيب در سطح پنج و يک درصد معني *,**دار،  عدم وجود اختالف معني 



9

 15765/3 و  معادل7533  بترتیب  بادرنجبويه 
تیمار %0  از  و کمترين آن  در هکتار  کیلوگرم 
معادل 6780  بترتیب  بادرنجبويه   %100 + نعناع 
و 13621/3 کیلوگرم در هکتار بود )جدول 2(. 

نسبت برابری زمین

همانطور که در جدول 5 مشاهده مي شود در   
و  بادرنجبويه  مخلوط  کشت  مختلف  تیمارهاي 
يك  از  کمتر  زمین  برابری  نسبت  فلفلی،  نعناع 
نسبی  برتري  عدم  ی  دهنده  نشان  اين  و  بوده 
اين  در  کشتي  تك  به  نسبت  مخلوط  کشت 
 %75 کشت  الگوی  باشد.  مي  کشت  الگوهاي 
مقدار   بیشترين  فلفلی  نعناع  بادرنجبويه+%25 
LER را نسبت به ساير الگوهای کشت دارا است، 

است.  يك  به  نزديك  بسیار   0/98 مقدار  با  که 
در تیمارهاي مختلف کشت مخلوط بادرنجبويه 
و نعناع فلفلی نسبت برابری زمین کمتر از يك 
کشت  برتري  عدم  ی  دهنده  نشان  اين  و  بوده 
الگوهاي  اين  در  کشتي  تك  به  نسبت  مخلوط 
نشان می دهد  اعداد  مقايسه ی  باشد.  کشت مي 

بادرنجبويه  تیمار %75  به  متعلق   LER بیشترين  
اين  باشد.  می   0/98 معادل  فلفلی   نعناع   %25+
اين  در  که  است  يك  به  نزديك  خیلی  مقدار 
تك  های  زراعت  محصول   ،LER از  حالت 
میزان  و  باشد  می  يکسان  مخلوط  و  کشتی 
کاهش محصول يك گیاه در مخلوط با افزايش 
 .)Mazaheri, 1998( است  برابر  ديگر  محصول 
نزديك بودن مقدار شاخص LER به عدد يك 
و افزايش عملکرد اقتصادی گیاه بادرنجبويه در 
الگوی مذکور بیانگر پتانسیل افزايش تولید اين 
تیمار در کشت مخلوط است. ارزيابي عملکرد 
با استفاده از روش نسبت برابري زمین نشان داد 
که باالترين LER  آن 0/98 بود و اين موضوع 
کشت  روش  از  استفاده  با  که  دهد  مي  نشان 
مخلوط به رغم اين که نمي توان اضافه محصول 
شاخص  نزديکی  دلیل  به  ولی  نمود،  برداشت 
اتفاق  محصول  در  کاهشی  يك،  عدد  به   LER

مخلوط  کشت  مزايای  اين  بر  عالوه  و  نیافتاده 
يا هر  نیز حاصل شده است. غالبا عملکرد يك 

بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط بادرنجبويه  ....

 هاي خالص و مخلوط در کشت  هاي  نعناع فلفلي ژگياز وي آرايش کشت  بر تعداديمقايسه ميانگين  -4جدول 

 

 صفات           

 

 تيمارها                       

وزن خشك   

 بوته 

 )گرم در بوته( 

 وزن تر بوته 

 )گرم در بوته( 

 ارتفاع بوته 

 )سانتي متر( 

 تعداد شاخه 

 در بوته 

عملكرد وزن تر  

)کيلوگرم در  

 هكتار( 

 

عملكرد وزن  

خشك  

)کيلوگرم در  

 (  هكتار

 a 16/44 a 30/44 b 23/66bc 1580/33 a 525/78a 5/66 نعناع  % 100بادرنجبويه +  0%

 3/75b 11/11b 23/06c 31/33a 999/33c 317/33c نعناع  % 25بادرنجبويه +   75%

 4/13b 12/66b 34/72a 26/00b 1218/89b 388/66b نعناع  % 50بادرنجبويه +   50%

 3/93b 13/00b 28/66b 20/66c 1210/55b 401/11b نعناع  % 75بادرنجبويه +   25%

 - - - - - - نعناع  % 0بادرنجبويه +  100%

 دار است.  حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني 
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دو گیاه زراعي در مقايسه با کشت خالص آنها 
بیشتر  آنها  عملکرد  ترکیب  البته  است،  کمتر 
اين   .)Koocheki, et al., 2005( بود  خواهد 
کامل  بطور  حاضر  بررسی  در  عملکرد  افزايش 
عدم  بعلت  تواند  می  که  است  نشده  حاصل 
نخود  تیره   گیاهان  از  دوم  گونه ی  بکارگیری 
باشد.  رقابت  در  تأثیر همکاری  نبود  و  يا گندم 
برابري زمین را در  برتری نسبت  محققین ديگر 
به کشت خالص گیاهانی  نسبت  کشت مخلوط 
عدس   ،)Cuminum cyminum( سبز  زيره  مانند 
  )Anethum graveolens(شويد  ،)Lens culinaris(
)  Cicer arietinum( نخود  و  گلرنگ  سويا،   ،

)Zafaranieh, 2015؛  اند  نموده  گزارش 
 .)Jahani, et al., 2008 ؛ وRostaei, et al., 2018

یافته های ترویجی

شاخص  که  داد  نشان  بررسی  اين  های  يافته 
تیمارهای  تمام  در   )LER( زمین  برابري  نسبت 
کشت مخلوط کمتر از يك بود. اين مطلب در 
ابتدای امر حاکی از فقدان مزيت کشت مخلوط 
و  فلفلی  نعناع  های  گونه  کشتی  تك  به  نسبت 
شاخص  به  توجه  با  عماًل  و  است  بادرنجبويه 
با  منطقه  در  بادرنجبويه  خالص  کشت   ،LER

به کشت  نسبت  بیشتر  اقتصادي  عملکرد  داشتن 
مخلوط ارجحیت دارد، اما در عین حال عملکرد 
بسیار کم شاخص  تفاوت  بدلیل  کشت مخلوط 
LER با عدد يك فاصله چندانی با عملکرد تك 

کشتی ندارد و تا حدی معادل و برابر با آن است. 
با در نظر گرفتن اين که تنوع محصول  بنابراين 
و همچنین کاهش ريسك در تولید، يك عامل 
پايداري مهم در اقتصاد تولید است، که نبايد اين 
برای  لذا  داشت،  دور  نظر  از  را  ارزش  با  عامل 
بتوان  مناطق  برخی  در  شايد  تولید  در  پايداری 
کشت مخلوط 75% بارنجبويه و 25% نعناع فلفلی 
را ترويج کرد. کشت مخلوط با ساير گونه ها به 
و همکاری  تکمیل  به علت  نیز  نخود  تیره  ويژه 
در رقابت غذايی و افزايش بیشتر عملکرد، پس 
ترويج است. قابل  بعدی  پژوهش های  انجام  از 

سپاسگزاری

ابراهیم  دکتر   آقای  از  دانیم  می  الزم  خود  بر 
شريفی عاشورآبادی بخاطر ارائه نظرات ارزنده  
در تدوين مقاله و نیز همکاری همکاران محترم 
جنگل  تحقیقات  ايستگاه  و  طبیعی  منابع  بخش 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  چمستان،  مرتع  و 
در  مازندران  استان  طبیعی  منابع   و  کشاورزی 
مراحل اجرای پژوهش تشکر و قدردانی نمايیم.

 مخلوط بادرنجبويه و نعناع فلفلي  در کشت مختلف هايترکيب  در زمين برابري اثر آرايش کشت بر نسبت -5جدول 
 ( LERري زمين )نسبت براب  آرايش کاشت: 

 98/0 نعناع  %25بادرنجبويه +  75%

 88/0 نعناع  %50بادرنجبويه +  50%

 83/0 نعناع  %75بادرنجبويه +  25%
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Abstract:
 To evaluate the intercropping of lemon balm and peppermint, an experiment was conducted in a
 randomized complete block design with three replications in the Forest and Rangeland Research
 Station of Chamestan for one year in 2013.. The treatments consisted of lemon balm single
 cropping, lemon balm intercropped with 75% + 25% peppermint, lemon balm intercropped 50%
 + 50% peppermint, lemon balm intercropped with 25% + 75% peppermint and peppermint sole
 cropping. Land equivalence ratio (LER) was used to evaluate the usefulness of intercropping. The
 plant height, number of branches per plant, fresh and dry weight per plant, and fresh and dry of
 aerial parts weight yield were measured in lemon balm and peppermint . The results showed that
 some of the intercropping patterns were influenced on the lemon balm in some of the properties
 such as fresh and dry weight per plant, fresh and dry of aerial parts weight yield, and plant height
 and the number of branches per plant. The highest fresh and dry weight of the aerial parts and
 LER (0.98) were obtained from 25% peppermint + 75% peppermint intercropping pattern.. The
 ratio of land equivalence in all of the intercropping patterns was less than one. In spite of the lack
 of superiority of intercropping to single cropping, due to the increased yield of fresh and dried
 yield lemon balm in intercropping, this method of cultivation is recommended for further studies
with other legume species.
Keywords: Cultivation patterns, Single cropping, Land Equivalent Ratio, Medicinal plant.


