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  ترشي) و چاIndigofera tinctoria Lنظام کشت مخلوط وسمه (. یابیارز

).Hibiscus sabdariffa Lهرز يهاعلف تیجمع راتییو تغ یستی) بر عملکرد، تنوع ز 

  

  *2و بهاره پارسامطلق 3نیی، احمد آ2نژاديریام هی، مهد1زهرا خوشنام

  

  )30/6/1398؛ تاریخ پذیرش:  19/9/1397(تاریخ دریافت: 

  

 

  دهیچک

کنتـرل   برايهاي اکولوژیکی دلیل به حداکثر رساندن پوشش سطح خاك و تنوع گیاهان یکی از روشهاي کشت مخلوط بهاستفاده از نظام

هاي هـرز و عملکـرد   منظور ارزیابی کشت مخلوط بر تنوع زیستی، تغییرات جمعیت علفشود. در این راستا بههاي هرز محسوب میعلف

ـ  سه تکراربا  یتصادف کاملي هادر قالب طرح بلوكترش، آزمایشی و چايگیاهان وسمه  و آمـوزش   ی مرکـز تحقیقـات  در مزرعه پژوهش

هاي افزایشی کاشت وسـمه و  اجرا شد. تیمارهاي آزمایش شامل سري 1394–1395زراعی  سال طبیعی جنوب کرمان در کشاورزي و منابع

  ،)I100H:50(درصـد وسـمه    50تـرش و درصـد چـاي   100)، I100H:100درصد وسمه ( 100ترش و درصد چاي 100هاي ترش به نسبتچاي

و کشت  )I50H:50(درصد وسمه  50ترش ودرصد چاي 50و سري جایگزینی با نسبت  )I50H:100(رصد وسمه د 100 ترش ودرصد چاي 50

خـروس و اویارسـالم و سـایر    هاي هرز غالب تاجعلفتوده بودند. نتایج نشان داد تراکم و زیست )100H(ترش و چاي )100I(خالص وسمه 

تـرش قـرار   هاي مختلف کشت مخلوط وسـمه و چـاي  نسبت تأثیرداري تحت طور معنیپرست، خارشتر و خرفه) بههاي هرز (آفتابعلف

درصد نسـبت بـه    38/70 و 5/18 ،44/57 ترتیببه H100I:50و  H100I،100:H50I:100هاي اختالط خروس در نسبتتاج هرزعلف گرفت. تراکم 

و نسـبت کشـت جـایگزینی     100H ،100Iهـاي خـالص   اویارسالم در کشت هرزعلف بیشترین تراکم  .ترش کاهش یافتکشت خالص چاي

50:H50I 50هاي کشت مخلوط هاي هرز در نسبتتراکم سایر علف .بود:I50, H50:I100, H100:I50, H100I:100H 7/77 و 8/51، 2/48، 4/44 ترتیببه 

 ,I100,H100:I50:100هاي کاشت هاي هرز در نسبتتوده علفدرصد نسبت به کشت خالص کاهش یافت. میزان زیست H50:I100H   در مقایسه بـا

کیلوگرم در هکتار)  2/1114ترش (درصد کاهش نشان داد. بیشترین عملکرد کاسبرگ چاي 98/15و  25/23 ،44/38 ترتیبکشت خالص به

نسبت برابـري زمـین در تمـامی تیمارهـاي      مشاهده شد. مقادیر H100I:100کیلوگرم در هکتار) در تیمار  7/3016( سمهو وزن خشک برگ و

سودمندي کشت مخلوط نسـبت بـه    دهندهتعلق داشت که نشان I100H:100تر از واحد بود و باالترین میزان آن به تیمار کشت مخلوط بزرگ

  کشت خالص در این آزمایش بود.

  

  

  ینیگزیجا يسر ،یشیافزا يسر ،یکشتتک ،یستیتراکم، تنوع ز ي کلیدي:هاواژه

  
  

 
  

  رفتیدانشگاه ج يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورز و استادیار يارشد رشته اگرواکولوژ یکارشناس دانش آموخته ترتیببه .2و  1

 جیآمـوزش و تـرو   قـات، یجنـوب اسـتان کرمـان، سـازمان تحق     یعـ یو منـابع طب  يشـاورز و آموزش ک قاتیمرکز تحق ،یو باغ یزراع قاتیبخش تحق اریاستاد .3

 رفتیج ،يکشاورز

  bparsam@ujiroft.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

 عوامـل  تـرین زنده و از جمله مهم يهاهاي هرز جزء تنشعلف

 شدیدي کنترل وجود با که هستند زراعی گیاهان عملکرد کاهش

 رقابـت  گیـرد مـی  صـورت  کشـاورزي  هـاي نظـام  بیشـتر  در که

 کشـاورزي  تولیـدات  در درصـد  ده کاهش باعث هرز هايعلف

 یکی هادر آن رییتغ ای مخلوط کشت هاينظام از استفاده ،شودمی

 شودیهاي هرز محسوب مکنترل علف یکیهاي اکولوژاز روش

کشت مخلوط نسبت بـه کشـت خـالص در مطالعـات      يو برتر

 حـداکثر  بـه  هـا نظام نی). در ا35است ( دهیختلف به اثبات رسم

دو اصل مهم هسـتند   اهانیگ تنوع و خاك سطح پوشش رساندن

هـاي  زراعـت  درهـاي هـرز   تر علفمؤثرکه باعث کنترل بهتر و 

ـ ا. بـر  شـود می یکشتمخلوط نسبت به تک اسـاس، کنتـرل و    نی

اسـت.  کشـت مخلـوط    ايیاز مزا یکیهاي هرز علف یفرونشان

 کشـت  در کـه  اسـت  داده نشـان  نیـز  هـا نتایج برخی از پژوهش

 مـؤثرتري  طـور بـه  منـابع  از خالص کشت با مقایسه در مخلوط

قابـل دسـترس بـراي     بـع من مقـدار  دلیل همینبه و شده استفاده

یابد از طرف دیگر، کشت مخلـوط بـا   هاي هرز کاهش میعلف

از رشـد و   یبیرآسدگ يهایژگیکردن و واندازي، خفهسایه تأثیر

 کنـد یهاي هـرز جلـوگیري مـ   هاي مختلف علفگسترش گونه

)24.(  

از  سـاله یک یاهی) گIndigofera tinctoria L.( لین ایوسمه 

حـاره اسـت و    یمخـتص نـواح   شتریکه بخانواده حبوبات بوده 

 لیـ گرم از قب یدر اکثر نواح یصنعت يهامنظور استفادهامروزه به

 شود،یکشت م قایاز آفر یو مناطق يمرکز يکایآمر ،يهند، مالز

 يهـا از کـرك  دهیدو متر و پوشـ  ای کیبه ارتفاع  يابوته یاهیگ

رنـگ  هـا بـه  گـل  ،ياها مرکـب شـانه  است. برگ يانقره فیظر

کـاربرد   ياسـت کـه در صـنعت رنگـرز     امیآن ن وهیو م یصورت

 اهیگ شهیها و رمصرف برگ ی). از نظر طب سنت36فراوان دارد (

 ،يکبد يهایینارسا ابت،ید لیاز قب ییهايماریوسمه در درمان ب

اسـت. عصـاره کـل     شـناخته شـده   مؤثر سرفهاهیو س نفس یتنگ

ـ ا روسیاز رشد و اهیگ يهااندام و پـودر   کنـد یممانعـت مـ   دزی

). وسمه در 10در درمان آسم کاربرد دارد ( اهیگ نیشده اخشک 

خصوص در شهرستان هو کهنوج ب رفتیدر منطقه ج بیشتر رانیا

  ).5( شودیرودبار جنوب کشت و کار م

دومنظـوره   ی) گیـاه Hibiscus sabdariffa L.( تـرش يچا

پنیرکیــان اســت کــه از  متعلــق بــه خــانواده ینتــیدارویــی و ز

شـده  استفاده می ییو دارو یصورت خوراکهدور ب يهاگذشته

مصـارف   بـراي  دیـ جد اهیـ گ کیـ عنوان به نی)، همچن4است (

ـ )، الیی(دارو یخوراک ـ ). گ2و چـوب کـاربرد دارد (   افی  یاهی

بـه   ییهواوآب طیروزکوتاه، خودگشن و از نظر شرا ،سالهیک

ـ ). بخـش قابـل اسـتفاده ا   3حساس است ( خبندانیسرما و   نی

ـ اگزالچـون   یآل يدهایاس يکه دارا ندهستها کاسبرگ اهیگ  ک،ی

 ث، نیتــامیو ياراد نیو همچنــ کیــو تارتار کیتریســ ک،یــمال

 بـراي  هـا هسـتند. از کاسـبرگ   نیانیو آنتوس یمواد معدن ن،یپروتئ

ــان  و هاضــمه ســوء اســکوربیت،ضــد اســهال، خــون، فشــار درم

). پژوهشـگران در  6( شـود یکبدي و قلبـی اسـتفاده مـ    يهابیماري

) Cuminum cyminum( سبزرهیعملکرد ز يعملکرد و اجزا یبررس

) مشاهده کردند کـه عملکـرد   Lens culinarisدر مخلوط با عدس (

تحـت   يداریطور معنبذر در هر چتر به داددانه، وزن هزاردانه و تع

مخلـوط  گرفـت و در کشـت    مختلـف کاشـت قـرار    يالگوها تأثیر

 ی). در بررسـ 19( افـت ی شیآنها افزا رینسبت به کشت خالص مقاد

وبیـا  ) و لSorghum bicolorاثر کشت مخلوط افزایشـی سـورگوم (  

 تــودهزیســت) بــر جمعیــت و Vigna unguiculataبلبلــی (چشــم

در مخلـوط بـا    یبلبلـ چشـم  ایـ نسبت لوب شیهرز، با افزا هايفعل

نسبت بـه   يداریطور معنههرز ب يهاعلف تودهزیستسورگوم، 

) نشـان  37( مـدال ی). ز34( افتیکشت خالص سورگوم کاهش 

طور ز منابع بهبا کشت خالص ا سهیداد در کشت مخلوط در مقا

دسـترس   مقدار منبع قابـل  لیدل نیهماستفاده شده و به يترمؤثر

 کشـت  تـأثیر  ی. در بررسـ ابـد ییهرز کـاهش مـ   يهاعلف يبرا

 یبـر فرونشـان   یبلبلـ چشم ایو لوب )Zea mays L.( مخلوط ذرت

 نظام کشـت مخلـوط نسـبت بـه     تیو مز يهرز، برتر يهاعلف

ذرت گـزارش   دیدر تولها کشو کاهش مصرف علف یکشتتک

بررسی  در ندکردراستا پژوهشگران گزارش  نی). در هم20شد (

   یفرنگـ ) و نخـود Allium sativum L.( ریکشت مخلوط سـ تأثیر 
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).Pisum sativum Lهـرز،   يهاعلف یتیجمع يها) بر شاخص

 یشـ یافزا مـار یهـرز در دو ت  يهـا علف تودهستیز نیشتریب

 100و نسـبت   یفرنگـ ددرصد نخـو  100و  ریدرصد س 100

). 1شــد ( مشــاهده ریدرصــد ســ 75و  یفرنگــدرصــد نخــود

کردند در کشت مخلـوط   ) عنوان28و همکاران ( دهزانصراله

ـ ) و لوبHelianthus annuus L.آفتابگردان ( یشیافزا    یتـ یچای

).Phaseolus vulgaris  Lدر  نیزمــ ينســبت برابــر نیشــتری) ب

 یتـ یچایـ درصد لوب 50دان و درصد آفتابگر 100 یشینسبت افزا

کشـت مخلـوط    یوجود داشت. پژوهشـگران در مطالعـه بررسـ   

) نشان دادنـد  Vigna radiate L.) و ماش (Zea mays L.( تذر

 100 یشـ یبـه کشـت مخلـوط افزا    نیزم ينسبت برابر نیشتریب

ـ ا يبرتـر  لیدرصد ماش بود که دل 50درصد ذرت و  امـر را   نی

هـرز نسـبت    يهانابع و کنترل علفبه استفاده بهتر از م توانیم

) و Glycine max L.( ایکشت مخلوط سـو  یابی). در ارز30داد (

 Helianthus annuus.آفتابگردان ( L  عنوان شد کشت مخلـوط (

 تــودهزیســتوزن  اهــان،یمطلــوب عملکــرد گ تــأثیرعــالوه بــر 

 یتـوجه  قابـل  طوربهشاهد  ماریبا ت سهیهرز را در مقا يهاعلف

  ).12( ددهیکاهش م

ـ تنوع جوامـع گ  یبررس براي  يهـا علـف  يدر اکولـوژ  یاهی

شـود  یاسـتفاده مـ   نـر یو -هرز، از شاخص متداول تنوع شـانون 

ـ  ياگونـه  يشاخص بر اسـاس غنـا   نی). ا16(  ینسـب  یو فراوان

 نـر یو -شـانون  شـاخص  ،مختلف منابع در و بوده استوار هاگونه

 بـراي  یکیاکولـوژ  يهـا شـاخص  رینسبت به سا يترقیدق اریمع

ـ ا نکـه یا بـه  توجـه  بـا  انـد کرده یمعرف ياتنوع گونه اسبهمح  نی

 و هابوم نظام یکیتوان اکولوژ نییتع براي یمناسب اریشاخص مع

ـ ا از) 29( اسـت  زمان و مکان بعد در هاآن یابیارز  هیتوصـ  رونی

شـاخص   نیاز ا توانیم یستیتنوع ز یابیارز منظورشده است به

بـه   تـرش يوسمه و چـا  اهیگپژوهش دو  نی). در ا30بهره برد (

 یکیاکولوژ يازهایو ن یکیو مورفولوژ يرشد يهالحاظ تفاوت

منطقـه انتخـاب شـدند.     میمخلوط و اقلمنظور کشت متفاوت به

 اهیـ وسـمه و گ  یصـنعت  اهیکشت مخلوط گ تأثیر یبررس نیبنابرا

 رفـت یهرز در منطقه ج يهاعلف تیریبر مد ترشيچا ییدارو

اخـتالط کشـت مخلـوط بـر عملکـرد و       بتنس نیبهتر نییو تع

ـ از اهـداف مهـم ا   نیزمـ  ينسـبت برابـر   يشاخص سودمند  نی

 پژوهش بود.

  

  هاو روش مواد

مخلـوط بـر عملکـرد وسـمه و     کشـت   تـأثیر منظور بررسی به

هاي هرز، آزمایشی در قالب طـرح  ترش و مدیریت علفچاي

پژوهشی مرکز  هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعهبلوك

تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعـی جنـوب اسـتان    

درجـه و   56کرمان، واقع در شهر جیرفت با طـول جغرافیـایی   

دقیقه بـا ارتفـاع    10درجه و  28دقیقه و عرض جغرافیایی  45

 اجرا شد. 1394- 1395ی زراع سال متر از سطح دریا، در 650

اي بسـیار گــرم و  هــاقلـیم منطقـه از نــوع خشـک بــا تابسـتان    

هـاي  تیمارهاي آزمایش شامل سـري  .هاي مالیم استزمستان

درصـد   100هاي ترش به نسبتافزایشی کاشت وسمه و چاي

درصــد  I100H ،(100:100درصــد وســمه ( 100تــرش و چــاي

ترش درصد چاي I100H ،(50:50درصد وسمه ( 50ترش وچاي

 50سبت ) و سري جایگزینی با نI50H:100رصد وسمه (د 100و

) و کشــت I50H:50درصــد وســمه ( 50تــرش و درصــد چــاي

) بودند. گیاهان مـورد  100Hترش () و چاي100Iخالص وسمه (

استفاده در آزمایش شـامل گیـاه وسـمه تـوده بـومی منطقـه و       

) کـه از  (.Hibiscus Sabdariffa Lا ترش گونـه سـابدریف  چاي

ات و بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بـذر مرکـز تحقیقـ   

شـد. عملیـات    کشاورزي جنوب اسـتان کرمـان تهیـه    آموزش

بنـدي  سازي بستر بذر شامل شخم، تسطیح زمین و کـرت آماده

  انجام شد. ابعاد هـر کـرت آزمایشـی    1394در خردادماه سال 

متـر   یـک متر و بین تکرارها  دوها متر، فاصله بین کرت 3 × 3

یزیکـی و  هـاي ف منظـور تعیـین ویژگـی   گرفته شـد. بـه   درنظر

 30بــرداري از عمــق شــیمیایی خــاك محــل آزمــایش، نمونــه

شـد  صورت تصادفی انجام متر از نقاط مختلف مزرعه بهسانتی

 فسـفات اساس آزمـون خـاك، کودهـاي سـوپر    بر  ).1(جدول 

  کیلوگرم در  75کیلوگرم در هکتار، سولفات پتاسیم  50تریپل 



  ۱۳۹۹ تابستان/ دوم / شماره  دهم / سال حصوالت زراعي و باغيوري مآتوليد و فره نشري

  

112  

 اك محل آزمایش. خصوصیات خ1 جدول

  عمق خاك
  اسیدیته  بافت خاك

  هدایت الکتریکی
ماده 

  آلی
  روي  آهن  پتاسیم  فسفر  نیتروژن کل

  یلوگرم)کبر  گرم(میلی  (درصد)  )دسی زیمنس بر متر(  متر)(سانتی

  18/0  73/1  258  02/13  071/0  47/0  04/1  8/7  شنی -لومی  30-0

  

در هکتــار  کیلــوگرم 100هکتــار قبــل از کاشــت و کــود اوره 

صورت سرك در سـه نوبـت (همزمـان بـا کاشـت، مرحلـه       به

پـس از   دهی) مورد استفاده قرار گرفتنـد. رویشی و مرحله گل

تـرش بـا   اي، گیـاه چـاي  قطـره  صورتبهنصب سامانه آبیاري 

متـر  سـانتی  25و فاصـله روي ردیـف    50فاصله بـین ردیـف   

فاصـله بـین   ) و گیاه وسمه بـا  31مربع) (بوته در متر 8(تراکم 

 6/16متـر (تـراکم   سـانتی  10و فاصله روي ردیـف   60ردیف 

همزمـان   صـورت بـه  1394خردادمـاه   18مترمربع) در تـاریخ  

حذف مخلوط جایگزینی با ). تیمارهاي کشت 5شدند (کشت 

کـردن تـراکم   تـرش و جـایگزین   نسبتی از تراکم مطلوب چاي

رهاي افزایشی معادل آن از گیاه وسمه طراحی شدند و در تیما

هـاي  برداري از علفشده اضافه شد، نمونه گفتههاي به نسبت

هاي بـا ابعـاد   اي از هر کرت در پالتهرز با حذف اثر حاشیه

هاي گیري وزن خشک علفمنظور اندازهمتر انجام شد. به 1×1

 درجـه  70سـاعت در آون بـا دمـاي     72مدت ها بههرز، نمونه

و سپس با ترازوي دیجیتال و با دقت  گراد قرار داده شدهسانتی

هـاي  ترتیب گونـه هاي هرز بهگرم توزین شدند. علف 001/0

 هرزعلف غالب به سه دسته تقسیم شدند که عبارت بودند از: 

ــاج  Amaranthus retroflexusخــروس (ت L. ،( ــف ــرزعل  ه

 هرزعلف هاي و سایر گونه) .Cyerus esculantus Lاویارسالم (

)، .Heliotropium europaeum Lآفتـاب پرسـت (   بـه علـف هـرز   

) .Portulaca oleracea Lو خرفـه (  )(.Alhagi persarum L خارشـتر 

هـاي هـرز از   گیـري تنـوع علـف   منظور انـدازه به شدند. تقسیم

ترتیــب از وینـر و مارگــالف بـه   - هــاي تنـوع شــانون شـاخص 

 :)14استفاده شد ( 2و  1معادالت 

)1(                                                          
S 1

Ln N
R


  

 Nهـا و  تعداد گونـه  S:اي، شاخص غناي گونه R:در این رابطه 

  تعداد کل افراد گونه است.

)2           (                                    
s

i i

i 1

N N
1 ln

N N
H



 

تعداد کـل جمعیـت   : Nاي، ع گونهشاخص تنو: Hدر این رابطه 

  هاست.تعداد کل گونه: sام و  iتعداد جمعیت گونه :  Niافراد،

مـاه و  برداشت گیاهان پس از پایان دوره رشد (وسمه در شـهریور 

اي از حاشـیه  ترش در آذرماه) از میانه هـر کـرت بـا حـذف اثـر     چاي

 روش هواخشک در سایه، خشک شـده سطحی معادل دو مترمربع، به

افـزار  استفاده از نرم ها باتحلیل دادهوگیري شد. تجزیهآنها اندازه و وزن

ــاري  SASآم Ver.12.5  ــانگین ــا داده و می ــا ب ــون ه ــتفاده از آزم اس

  د.شدناي دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه چنددامنه

  

  نتایج و بحث

 هاي هرزترش بر تراکم علفکشت مخلوط وسمه و چاي تأثیر

هـرز  هـاي  داد تـراکم علـف   ها نشـان ایج تجزیه واریانس دادهنت

هـاي هـرز   و سـایر علـف   (P≤0/01)خـروس و اوریاسـالم   تاج

(P≤0/05) هـاي مختلـف   نسـبت  تـأثیر داري تحـت  طور معنیبه

اسـاس نتـایج مقایسـه     . بر)2 (جدولگرفتند کشت مخلوط قرار 

هـاي  تخـروس در نسـب  تـاج  هـرز علـف  ها تراکم میانگین داده

و  5/81، 44/57ترتیـب  به 100H:100I ،100H:50I، 100:I50Hاختالط 

کاهش داشـت.   ترشچايدرصد نسبت به کشت خالص  38/70

خــروس در کشــت خــالص تــاج هــرزعلــف بــاالترین تــراکم 

شـد. همچنـین    مشـاهده  50I:50Hو نسـبت اخـتالط    تـرش چاي

ف علـ هاي کشت مخلوط افزایشی منجر به کـاهش تـراکم   تیمار

. )3(جـدول  خروس در مقایسه با کشت خالص شـدند  تاج هرز

 ترشاویارسالم در کشت خالص چاي هرزعلف باالترین تراکم 
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 ترشهاي مختلف کشت مخلوط وسمه و چايهاي هرز در نسبتتوده علفتجزیه واریانس تراکم و زیست نتایج .2 جدول

  میانگین مربعات

  منابع تغییر  آزادي درجه
  هاي هرزوده علفتزیست

 تراکم علف هرز 

  خروستاج  اویارسالم  هاي هرزسایر علف

ns38/269  ns5/6  ns56/0   ns056/1  2  بلوك  

 تیمار  5  88/90**  32/40**  83/15*  05/450**

  خطا  10  25/11  72/2  03/4  656/68

  ضریب تغییرات (%)  -  94/13  28/14  73/12  42/3

ns ،* ،** است. درصد پنج و یک دار در سطح احتمالمعنی ار ودترتیب غیرمعنیبه  

  

 ترشهاي خالص و کشت مخلوط وسمه و چايهاي هرز در کشتتوده علف. مقایسه میانگین تراکم و زیست3 جدول

  هاي هرزتوده علفزیست

   (گرم در مترمربع)

  هاي هرز (بوته در مترمربع)تراکم علف

  هاي هرزسایر علف نسبت کاشت
  خروستاج  الماویارس

112/67a 9a  10/677a 18a 100H  

100/33ab 6ab 8/68a 10/33bc 100I 

84c 2c 2/67b 7/66cd 100H100I 

94/66bc 4/66bc 3b 3/33d 100H50I 

86/33bc 4/33bc 2/67b 5/33cd 50H100I 

111/67a 5bc 8/67a 14ab  50H50I  

  داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند.نیهاي داراي حروف مشترك تفاوت معدر هر ستون میانگین

  

دار بـا  خالص وسمه مشاهده شد که فاقد تفاوت معنـی و کشت 

هاي کشت مخلـوط  نسبت ود.ب  50H:50Iنسبت کاشت جایگزینی 

 ,H50:100افزایشی  I50:I100, H100:I100H  هرزعلف کمترین تراکم 

  ).3خود اختصاص دادند (جدول اویارسالم را به

اسـت کـه در کشـت مخلـوط     رخی مطالعـات نشـان داده   نتایج ب

هـاي هـرز بهتـر صـورت     بقوالت با سایر گیاهان، معموالً کنترل علف

 (.Carum copticum L)). در بررسی کشت مخلوط زنیـان  7گیرد (می

گزارش شد که بهتـرین نتـایج در    (.Phaseolus vulgaris L)لوبیا  و

زنیـان و   50 :100اشـت  هاي هرز در نسـبت ک رابطه با کنترل علف

). محققـان در بررسـی کشـت مخلـوط     22لوبیا حاصل شده است (

 Zea maysذرت ( L.ــادام ــی ) و ب  (.Arachis hypogaea L)زمین

کشـت   ترتیب ازاویارسالم را به هرزعلف و کمترین تراکم  بیشترین

 100درصـد ذرت و   100زمینـی و نسـبت افزایشـی    خالص بادام

  ).21کردند ( ارشزمینی گزدرصد بادام

رسد که در شرایط کشت خالص و همچنـین کشـت   نظر میبه

تـرش آشـیان اکولوژیـک بیشـتري     وسمه و چاي I50H:50مخلوط 

اوریاسـالم   هـرز علـف  نسبت به شرایط کشت افزایشی در اختیار 

 (.Zea mays L)کشت مخلـوط ذرت   قرار داشته است. در بررسی

شــد کــه روش ) مشــاهده Phaseolus coccineus(قرمــز و لوبیــا

افزایشی کشت مخلوط از شرایط رقابتی بهتري برخـوردار بـوده و   

شـود و وجـود اثـرات    هـاي هـرز مـی   موفق به کنترل بیشتر علف

قرمز در کنار یکدیگر کنندگی ذرت و لوبیاکنندگی و تکمیلتسهیل

هاي هرز در کشت مخلوط در مقایسـه  توده علفبه کاهش زیست

  ).  13یک از گیاهان منجر شد ( با کشت خالص هر
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داد بـاالترین تـراکم   ها نشان ههمچنین نتایج مقایسه میانگین داد

اختصاص  100Hترش هاي هرز به کشت خالص چايسایر علف

ط هاي کشت مخلـو هاي هرز در نسبتداشت. تراکم سایر علف

50:I50,  H50:I100,  H100:I50,  H100:I100H تــرش وســمه و چــاي

درصد نسبت بـه کشـت    7/77و  88/51، 22/48، 4/44 ترتیببه

). در کشـت مخلـوط   3یافت (جـدول  ترش کاهش خالص چاي

هـاي هـرز   خالص دو گیاه، تـراکم سـایر علـف    نسبت به کشت

هاي باالتر کشـت مخلـوط   کاهش یافت که این کاهش در تراکم

کـه نسـبت کاشـت افزایشـی     طـوري  افزایشی چشمگیرتر بود به

100H:100I ــهن تــراکم ســایر علــفکمتــری خــود هــاي هــرز را ب

رسـد کـه در شـرایط کشـت مخلـوط      نظر مـی اختصاص داد. به

هـاي اکولوژیـک بسـیار    ویژه کشت مخلـوط افزایشـی آشـیان   به

هاي هـرز قـرار گرفتـه کـه منجـر بـه       محدودي در اختیار علف

  هاي هرز شده است.زنی و رشد علفکاهش جوانه

  

ترش بر لوط وسمه و چايهاي مختلف کشت مخنسبت تأثیر

  هاي هرزعلف تودهزیستوزن 

ترش بـر وزن  هاي مختلف کشت مخلوط وسمه و چاياثر نسبت

). مقایسه 2بود (جدول  (P≤0/01)دار هاي هرز معنیخشک علف

هـاي هـرز بـه    داد بیشترین وزن خشک علفها نشان داده میانگین

بت گـرم در مترمربـع)، نسـ    67/112تـرش ( کشت خـالص چـاي  

گرم در مترمربـع) و کشـت    H:50I )67/111:50ی جایگزین کشت

گـرم در مترمربـع) اختصـاص داشـت.      33/100خالص وسمه (

هاي هرز در نسـبت کشـت افزایشـی    کمترین وزن خشک علف

100I100H )84 ت مربع) مشاهده شد که با نسبت کشـ گرم در متر

50:I100H 100:I50H     داري نداشــتاز نظـر آمـاري تفـاوت معنـی 

هــاي هــرز در ). میــزان کــاهش وزن خشــک علــف3ل (جــدو

 ,I100,H100:I50:100هاي کاشـت  نسبت H50:I100H    در مقایسـه بـا

 98/15و  38/23، 44/25ترتیـب  تـرش، بـه  کشت خالص چـاي 

درصد بود. همچنین تیمارهاي کشـت مخلـوط افزایشـی سـبب     

هاي هرز نسـبت بـه کشـت خـالص و     کاهش وزن خشک علف

  شدند.  I50H:50نی نسبت کشت جایگزی

) .Sesbania sesban Lدر بررسی اثر کشت مخلوط سسـبانیا ( 

 Panicum miliaceum)و ارزن  L.) هــرز  هــايدر کنتــرل علــف

گنـدم   هـاي هـرز گـل   شد که کمترین وزن خشک علـف  گزارش

)Centaurea cyanusــف ــور )، علـــ ، )salsola Rigida(شـــ

هـاي هـرز بـه    علف) و مجموع .Heliotropium spپرست (آفتاب

  ).  10سسبانیا و ارزن تعلق داشت ( 75: 25تیمار 

) در بررســی کشــت مخلــوط جــو 3همکــاران ( آگنگهــو و

(Hordeum vulgare) ايخوشــــــهگــــــل ماشــــــک و  

(Vicia villosa) هــاي هــرز را از بیشــترین وزن خشــک علــف

ــوط       ــت مخل ــد. در کش ــزارش کردن ــو گ ــالص ج ــت خ کش

لوبیـا بیشـترین وزن خشــک   و   (.Carum copticum L)زنیـان 

هاي هرز در کشت خالص لوبیا و کمتـرین آنهـا در تیمـار    علف

). در مطالعـه  22لوبیا مشاهده شد ( %50زنیان +  %100افزایشی 

هاي زراعـی موجـود در کشـت مخلـوط     دیگري با افزایش گونه

طـوري  هاي هرز کاهش یافت بـه وزن خشک و تراکم کل علف

ي زراعـی کمتـرین وزن خشـک    هـا که تیمارهاي مخلوط گونـه 

 از حـاکی  این زمینـه  در ). تحقیقات8هاي هرز را داشتند (علف

 کـاهش  و بـاال  اندازي، تـراکم سایه دلیلبه هاي هرزعلف کاهش

، 18اسـت (  مخلوط زراعی در گیاه هر اختصاصی هاي هرزعلف

  ).25و  23

  

هـاي تنـوع   ترش بر شاخصکشت مخلوط وسمه و چايتأثیر

  زهاي هرعلف

 داريطـور معنـی  وینـر و مارگـالف بـه    -شاخص تنـوع شـانون  

(P≤0/01)  هــاي کشــت مخلــوط وســمه و نســبت تــأثیرتحــت

. بـاالترین شـاخص تنـوع    )4جـدول  ترش قـرار گرفتنـد (  چاي

و  تـرش چايوینر و مارگالف به کشت خالص وسمه و  -شانون

و  I100H:50هـاي کشـت مخلـوط افزایشـی     کمترین آن به نسبت

100:I100H  رسد افزایش تراکم نظر می. به)5(جدول تعلق داشت

هاي خالص وسمه و هاي هرز در کشتعلف تودهزیستو وزن 

هاي هرز شد. هاي تنوع علفموجب افزایش شاخص ترشچاي

اي در کشـت  وینر میزان تنـوع گونـه   -بر اساس شاخص شانون
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  ترشختلف کشت مخلوط وسمه و چايهاي مهاي تنوع در نسبتتجزیه واریانس شاخصنتایج  .4جدول 

  شاخص مارگالف  شاخص شانون درجه آزادي  منابع تغییرات

  ns0001/0  ns45/0  2 تکرار

 68/0** 0016/0** 5  تیمار

 10 00005/0 26/0  خطا

 2/11 2/6 -  ضریب تغییرات

ns ،* ،** درصد پنج و یک دار در سطح احتمالمعنی دار وترتیب غیرمعنیبه  

  

  ترشهاي مختلف کشت مخلوط وسمه و چايهاي تنوع در نسبتمقایسه میانگین شاخصنتایج  .5جدول 

  شاخص مارگالف  وینر-شاخص شانون  نسبت کاشت

100H  0/096a 10/4a 

100I  0/083b 9/1b 

50:I50H  0/05d 8/7b 

100:I50H 0/007c 7/6c 

50:I100H 0/043e 6/3cd 

100:I100H  0/036e 6/9d 

  داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند.هاي داراي حروف مشترك تفاوت معنیانگیندر هر ستون می

  

مربوط به خالص نسبت به کشت مخلوط بیشتر است که این امر 

هاي هرز در کشت خالص هاي علففراوانی بیشتر حضور گونه

ــا تیمارهــاي کشــت مخلــوط اســت (جــدول   ). 3در مقایســه ب

هـاي بـاالتر و کـاهش    تـراکم انـدازي گیاهـان در   همچنین سـایه 

هـاي  زنی و رشد علـف فضاهاي خالی سبب جلوگیري از جوانه

 -دنبال آن شاخص تنوع شـانون هرز در کشت مخلوط شده و به

  وینر نیز کاهش یافته است.

هاي مختلف ) در بررسی اثر تراکم26محمودي و همکاران (

عنـوان   هـرز علـف  هـاي  هاي اکولوژیکی گونهذرت بر شاخص

وینـر و   -ند با افزایش تـراکم ذرت مقـدار شـاخص شـانون    کرد

اي مارگالف کاهش یافـت. یکـی از دالیـل کـاهش تنـوع گونـه      

درنتیجه افزایش تراکم، کـاهش میـزان نـور رسـیده بـه کـانوپی       

هاي هرز است، با افزایش تـراکم درصـد بیشـتري از نـور     علف

حــادث شــده توســط گیــاه زراعــی جــذب شــده و میــزان نــور 

 هاي هرز کم خواهد شد. استفاده علف براي دهمانباقی

 زنیـان در بررسـی الگوهـاي کاشـت     )9بخشـایی و همکـاران (  

(Carum copticum L.)  ه و شـنبلیل (Trigonella foenum-graecum) 

هـاي هـرز در   وینر علف - اعالم کردند بیشترین شاخص تنوع شانون

افزایش تنـوع   کشت خالص شنبلیله در مقایسه با زنیان مشاهده شد. با

هـا،  دلیل بهبود تخصیص و توزیع منابع و توزیـع بـین گونـه   گیاهی به

هاي هرز کاهش یافته اسـت. عزیـزي و همکـاران    تعداد و تنوع علف

هـاي هـرز،   ) در بررسی اثر تنوع گیاهان بر تراکم و ترکیـب علـف  8(

کشتی گیاهـان مـورد بررسـی    بیشترین شاخص تنوع شانون را در تک

  ند.مشاهده کرد

  

ترش بر عملکـرد کاسـبرگ   کشت مخلوط وسمه و چايتأثیر

  ترشيچاخشک 

تـرش بـر   هاي مختلف کشت مخلوط وسمه و چـاي نسبت تأثیر

بـود   )P<0/01(دار تـرش معنـی  خشک چـاي  عملکرد کاسبرگ

 تـرش از خشک کاسبرگ چـاي  . بیشترین مقدار وزن)6(جدول 
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  هاي مختلف کشت مخلوط وسمه در نسبت و ترشچايادي اقتصتجزیه واریانس عملکرد  نتایج .6جدول 

  میانگین مربعات
  خشک کاسبرگ عملکرد

  ترشچاي 

 درجه

  آزادي

  

عملکرد خشک کل 

  وسمه

 خشک وزن

  ساقه وسمه 

 خشکوزن 

 برگ وسمه 

 منابع تغییر

ns46726  ns19326  ns38606  ns18777  2  بلوك  

  یمارت  4  335129**  956266**  117090*  3220323**

68493    خطا  8  10714  35556  189335

5/8    (%) ضریب تغییرات  -  4/10  5/11  61/11

ns ،* ،** درصد پنج و یک دار در سطح احتمالمعنی دار ومعنی ترتیب غیربه  

 

  هاي مختلف کشت مخلوطوسمه در نسبت و ترشچاياقتصادي . نتایج مقایسه میانگین عملکرد 7جدول 

  ترشچايعملکرد کاسبرگ خشک   وزن خشک برگ وسمه   خشک ساقه وسمه وزن   عملکرد خشک کل 
 نسبت کاشت

 (کیلوگرم در هکتار)

3213bc  1643ab  1670bc - 
100I 

-  -  -  ab940  100H 

cd2393  b1020  cd1373  c625  50H50I 

d1606  b800  d806  ab980  100H50I 

b3746  1543ab  b2300  bc726  50H100I 

a5396  a2380  a3016  a1141  100H100I 

  .داري در سطح احتمال پنج درصد ندارندهاي داراي حروف مشترك تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

  

کیلوگرم در هکتار و کمتـرین   2/1114به مقدار  100I:100H نسبت

 726و  625ترتیـب  بـه  50H50Iو  50I::50Hهـاي  مقدار از نسـبت 

  . )7(جدول کیلوگرم در هکتار حاصل شد 

افـزایش سـهم گیـاه وسـمه در ترکیـب       رسد که باظر مینبه

دلیـل ایجـاد مکانیسـم مسـاعدت، عملکـرد      کشت مخلـوط، بـه  

لگـوم   خـانواده که گیاهان ترش افزایش یافته است. هنگامیچاي

شـوند،  صـورت مخلـوط کشـت مـی    همراه با گیاهان دیگر بـه 

شـده توسـط ایـن دسـته از گیاهـان در خـاك       نیتروژن تثبیـت  

ند به گیـاه همـراه در کشـت مخلـوط منتقـل و موجـب       توامی

هـاي  در بررسـی اثـر نسـبت    ).10افزایش عملکـرد آن شـود (  

ــد       ــرد کنج ــزاي عملک ــرد و اج ــر عملک ــت ب ــف کش   مختل

)Sesamum indicum  L.(  و نخـود )Cicer arietinum  L.(  در

هـاي افزایشـی عنـوان شـد نسـبت کشـت       مخلوط سـري  کشت

نخود کمترین عملکرد بیولوژیک  ، گیاه100:10مخلوط افزایشی 

  ). 32و اقتصادي را داشت (

دهد که وزن خشـک کاسـبرگ   نتایج این پژوهش نشان می

هاي داراي تـراکم بـاالتر وسـمه افـزایش     ترش در نسبتچاي

مناسب از منـابع   این نتیجه، استفاده یافته است. از دالیل عمده

محیط رشد در کشـت مخلـوط، نسـبت بـه کشـت خـالص و       

مسـتقیمی کـه کشـت مخلـوط در کنتـرل      چنین اثرات غیـر هم

). در شرایط کشـت  10شده است ( عنوانهاي هرز دارد، علف

هـاي هـرز از   اندازي گیاه زراعی بر علفمخلوط افزایشی سایه

رشد آن ممانعت کرده و شرایط رقابت را به نفع گیـاه زراعـی   

رسد نظر میدست آمده بهتوجه به نتایج به). با4کند (تعدیل می

مخلوط منجر به کـاهش رشـد   افزایش تراکم گیاهی در کشت 

نهایـت  درتـرش و  هاي هرز و بهبود شـرایط رشـد چـاي   علف



  ...و )Indigofera tinctoria L(.نظام کشت مخلوط وسمه  یابیارز
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 ترش. مقادیر نسبت برابري زمین در کشت مخلوط وسمه و چاي8جدول 

  (LER) نسبت برابري زمین
  نسبت کاشت

  (جزئی) وسمه   ترش (جزئی)چاي  کل

14/1  43/0  71/0  50H50I 

24/1  73/0  47/0  50H100I 

05/2  95/0  10/1  100H50I 

16/2  13/1  03/1  100H100I 

  

ـ  افزایش عملکرد شـده    عملکـرد  بـودن نییپـا  نیاسـت. همچن

بـودن تـراکم   دلیل پایینبه 50I:50Hکشت  يمارهایدر ت ترشيچا

 ارزنترش در واحد سطح است. در بررسی کشت مخلـوط  چاي

ــه ــم  )Panicum miliaceum( ايعلوفـ ــا چشـ ــیو لوبیـ   بلبلـ

 )Vigna unguiculata(  افـزایش نسـبت ارزن   گزارش شد که با

بلبلـی  در کشت مخلوط، تعداد غالف در هـر بوتـه لوبیـا چشـم    

بلبلی کاهش یافت که ناشی از رقابت شدیدتر ارزن با لوبیا چشم

  ).17بود (

  

ترش بر هاي مختلف کشت مخلوط وسمه و چاينسبت تأثیر

  ن خشک وسمهوز

ترش بر وزن کشت مخلوط وسمه و چاي هاي مختلفاثر نسبت

و وزن خشـک کـل    (P≤0/05)، سـاقه  (P≤0/01)خشک بـرگ  

(P≤0/01) بیشترین وزن خشک 6دار بود (جدول وسمه معنی .(

ــمه ( ــل وس ــت    4150ک ــبت کاش ــه نس ــار) ب ــوگرم در هکت کیل

100I:100H 50کاشـت نسـبت    ترین به نسبتو کمI:50H )3/3932 

کیلوگرم در هکتار) اختصاص داشت که بـا توجـه بـه اخـتالف     

شـود  هاي وسمه در این دو تیمار مربوط مـی زیاد در تراکم بوته

). کـاهش میـزان عملکـرد وسـمه در نسـبت کاشـت       6(جدول 

50I:50H   هـاي وسـمه   میـزان تـراکم بوتـه   و کشت خـالص را بـه

تـري  هـاي کم تـوان نسـبت داد. در ایـن نسـبت میـزان بوتـه      می

برداشت شده و در نتیجه میزان ماده خشک تولیـدي هـم کمتـر    

 100I:100Hشده است همچنین علت باال بودن عملکرد در تیمـار  

هاي هرز و همچنین تـراکم بـاالتر   دلیل کنترل مناسب علفرا به

در این نسبت به تیمار خالص و استفاده مؤثر از منابع رشدي در 

بـرد. افـزایش عملکـرد در    تـوان نـام   افزایشی میکشت مخلوط 

کشت مخلوط نسبت به کشـت خـالص در گیاهـان مختلـف از     

)، گنـدم و نخـود   3)، جو و باقال (27و  13جمله: ذرت و لوبیا (

 ) گـزارش شـده  17بلبلـی ( اي و لوبیا چشـم ) و ارزن علوفه10(

 است.

  

  ترش بر نسبت برابري زمینکشت مخلوط وسمه و چايتأثیر

تـر از  بیشتر تیمارهاي کشت مخلـوط بـزرگ  نسبت برابري زمین در 

سودمندي کشت مخلوط نسبت بـه کشـت    دهندهواحد بود که نشان

، 50I:50Hهـاي کاشـت   خالص است. نسبت برابري زمین در نسـبت 

100I:50H،50I:100H  100و:I100H 05/2، 24/1، 14/1ترتیب معـادل  به ،

 I100H:100شـود نسـبت کاشـت    که مشاهده می طوربود. همان 16/2

داراي بیشترین میزان نسبت برابري زمـین شـده کـه برتـري نسـبت      

کشت مخلوط افزایشی نسبت بـه شـرایط کشـت خـالص را نشـان      

تـوان بـه   دسـت آمـده را مـی   ) عملکرد بیشـتر بـه  8جدول دهد (می

استفاده بهتر از منـابع موجـود توسـط دو گیـاه و اخـتالف ظـاهري       

ظام کشت مخلـوط نسـبت   هاي هرز در نگیاهان و کمتر بودن علف

  داد.

ــاران ( ــري و همکــ ــوط ذرت30نظــ ــت مخلــ   ) در کشــ

(Zea mays L.) و مــاش  (Vigna radiate L.)  عنــوان کردنــد

 100بیشترین نسـبت برابـري زمـین در نسـبت کشـت افزایشـی       

توان درصد ماش بود که دلیل این برتري را می 50درصد ذرت و 

ي هـرز نسـبت داد.   هـا به اسـتفاده بهتـر از منـابع و کنتـرل علـف     
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ــابگردان و     ــوط آفت ــت مخل ــی کش ــین در بررس ــین محقق همچن

لوبیاچیتی در سري افزایشی نشان دادند که نسبت برابري زمین در 

تر از یک بـود و دلیـل ایـن    تمامی تیمارهاي کشت مخلوط بزرگ

عنـوان   منابع از نهیبه برداريبهره و مختلف هاياشکوبامر وجود 

دلیـل  هاي مخلوط افزایشـی بـه  سد در کشترنظر میبه ).28شد (

شـود  کاسـته مـی   هـرز علـف  زنـی  افزایش تراکم از رشد و جوانه

. در شـود وري از زمـین حاصـل مـی   بنابراین بیشترین میزان بهـره 

مخلـوط ذرت و لوبیـا    در کشت مختلف هاينسبت مطالعه مقایسه

درصـد در   9/1عنوان کردند که مقـادیر نسـبت برابـري زمـین تـا      

در بررسـی   ).33ت مخلوط ردیفی دو گونـه افـزایش یافـت (   کش

ــت مخلــــوط نخــــود (     ) و جــــو Cicer arietinumکشــ

)Hordeum vulgareهاي سودمندي کشـت  ) با استفاده از شاخص

هـاي هـرز، بیشـترین نسـبت     مخلوط تحت شرایط رقابت با علف

درصد جو و  100بود که به نسبت کاشت  40/2برابري زمین برابر

). نقـــش اختالفـــات 15نخـــود تعلـــق داشـــت ( درصـــد 100

در کشـت   مورفولوژیک در دستیابی به نسبت برابري زمین بـاالتر 

سـبز و همچنـین   زمینـی و لوبیـا  و ماش، سـیب  آفتابگردانمخلوط 

  ).17و  11است (بلبلی گزارش شده چشم اي و لوبیاعلوفه ارزن

  

  گیرينتیجه

وط باعـث کـاهش   هاي افزایشی کشت مخلدر این مطالعه نسبت

هاي هرز نسبت به کشت خـالص  و تراکم علف تودهزیستوزن 

بیشـترین   100I:100Hشده و در این میان کشت مخلوط افزایشـی  

 هـاي کشـت  میزان نسبت برابري زمین نسـبت بـه سـایر نسـبت    

ــین بیشــترین عملکــرد اقتصــادي در   مخلــوط را داشــت. همچن

 I100H:100 افزایشــی  تــرش و وســمه در نســبتگیاهــان چــاي

توان به افـزایش تـراکم و کنتـرل    مشاهده شد که علت آن را می

هاي هرز نسبت داد. در مجموع نتایج این پژوهش اهمیـت  علف

) را در تـرش چـاي دارویی ( مخلوط لگوم (وسمه) و گیاه کشت

هاي استفاده بهینه از منابع محیطی، کاهش تعداد و فراوانی علف

خلوط نسبت به کشـت خـالص   هرز و سودمندي بیشتر کشت م

   دهد.ترش را مورد توجه قرار میوسمه و چاي

  

 مورد استفاده منابع

1. Abbasian,  A.,  A.  Nakhzari  Moghaddam,  H.  Pirdashti  and  E.  Gholamalipour  Alamdari.  2017.  Effect  of  Different 
Garlic  (Allium sativum)  and  Peas  (Pisum sativum)  Intercropping  Patterns  on  Weed  Population  Indices.  Iranian 
Journal of Weed Science 12(2): 222-235. (In Farsi). 

2. Abid-Askari, M., S. Solangi and S. I. Ahmed. 1995. Autecological studies of exotic plant (Hibiscus sabdariffa 
L.) (Roselle), a multipurpose plant, for is introduction and culture. Pakistan Journal of Scientific and Industrial 
Research 38(1): 17-21. 

3. Agegnehu, G., A. Ghizaw and W. Sinebo. 2006. Yield performance and land use efficiency of barley and fababean 
mixed cropping in Ethiopian highlands. European Journal of Agronomy 25: 202-207. 

4. Ahmad,  Y.  M., E. A.  Shahlaby  and  N.  T.  Shanan.  2011.  The use  of  organic  and  inorganic  cultures  in  improving 
vegetative  growth,  yield  characters  and  antioxidant  activity  of  roselle  plants  (Hibiscus sabdariffa  L.).  African 
Journal of Biotechnology 10(11): 1988-1996. 

5. Aien, A. and M. Shabani. Indigo (Indigofera tinctoria L.) cultivation in arid regions. 2008. Journal of Olive 186: 72-
83.  (In Farsi). 

6. Asadi, Gh. A. and S. Khorramdel. 2014. Effects of different ratio of barley and hairy vetch intercropping on yield, 
plant nitrogen content, weed population and diversity. Journal of Crop Production 7(1): 131-156. (In Farsi). 

7. Awal,  M.  A.,  H.  Koshi  and  T.  Ikeda.  2006.  Radiation  interception  and  use  by  maize/peanut  intercrop  canopy. 
Agriculture and Forest Meteorology 139: 74-83. 

8. Azizi, G., A. Koocheki, M. Nasiri Mahallati and P. Rezvani Moghadam. 2008. Effect of plant diversity and nutrient 
resource on weed composition and density in different cropping systems. Iranian Journal of Field Crops Research 
7(1): 115-125. (In Farsi). 

9. Bakhshaei,  S.,  S.  Khorramdel  and  A.  A.  Khoshnud  Yazdi.  2013.  Evaluation  of  row  intercropping  patterns  with 
Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) on density, weeds diversity and yield. Iranian Weed Science Conference, 
24th August. (In Farsi). 



  ...و )Indigofera tinctoria L(.نظام کشت مخلوط وسمه  یابیارز

  

119  

10. Bangar, V. A. and M. G. Saralaya. 2011. Anti-hyperglycaemic activity of ethanol extract and chloroform extract of 
Indigofera tinctoria  leaves  in  streptozotocin  induced  diabetic  mice  (Family- Papilionaceae). Research Journal of 
Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 2(1): 445-455. 

11. Dua, V., S. Lal and P.  M. Govindakrishnan.  2005. Production potential  and competition  indices  in potato French 
bean intercropping system in Shimla Hills. Indian Journal of Agricultural Science 75: 321-323. 

12. Duke, J. A. 1979. Eco systematic data on economic plants. Quarterly Journal of Crude Drug Research 17(3-4): 
91-110. 

13. Fotohi Chianeh, S., A.  Javanshir, A. Dabbagh Mohammadi Nasab, A. Zand, F. F. Razavi and E. Rezaei Chianeh. 
2012. The effect of intercropping different densities of maize (Zea mays L.) and red bean (Phaseolus vulgaris L.  ) on 
the yield of two species crops and weed biomass. Journal of Agroecology 4(2): 131-143.  (In Farsi). 

14. Gliessman,  S. R.  1990.  Agroecology:  Researching  the  Ecological  Basis  for  Sustainable  Agriculture.  Springer-
Verlag, New York. 

15. Hamzei,  J.  and  M.  Seyedi.  2013.  Evaluation  of  barley  (Hordeum vulgare)  and  chickpea  (Cicer arietinum) 
intercropping systems using advantageous  indices of  intercropping under weed  interference conditions. Journal of 
Agronomy Sciences 5(9): 1-12. (In Farsi). 

16. Hassanzadeh Aval,  F.,  A.  Koocheki,  H.  R.  Khazaie  and  M.  Nassiri  Mahallati.  2012.  Effect  of  density  on  growth 
physiological  indices  of  savory  (Satureja hortensis  L.)  and  Persian  clover  (Trifolium resupinatum  L.).  Iranian 
Journal of Field Crops Research 10(1): 75-83. (In Farsi). 

17. Hosseini, M.,  D.  Mazaheri,  M.  Jahansooz  and  B.  Yazdi Samadi.  2003.  The  effect  of  nitrogen  different  levels  on 
yield and yield components of  forage millet  (Panicum miliaceum) and bean  (Vigna unguiculata)  in  intercropping. 
Journal of Pajoohesh & Sazandegi 59: 60-68. (In Farsi). 

18. Hosseini,  P.,  H.  Rahimian  Mashhadi  and  H.  Alizadeh.  2011.  Competition  of  red  root  pigweed  (Amaranthus 
retroflexus)  with  two  soybean  (Glysine max)  cultivars  under  sole  and  intercropping  systems  2-  light  absorption, 
soybean Growth indices. Iranian Journal of Weed Science 7(2): 25-35. (In Farsi). 

19. Jahani, M., A. R. Koocheki and M. Nassiri Mahallati. 2008. Comparison of different intercropping arrangements of 
cumin  (Cuminum cyminum)  and  lentil  (Lens culinaris).  Iranian Journal of Field Crops Research  6(1):  67-78. (In 
Farsi). 

20. Jamshidi,  Kh.,  D.  Mazaheri,  N.  Majnoon  Hosseini,  H.  Rahimian  Mashhadi  and  S.  A.  Peyghambari.  2011. 
Investigation of corn/cowpea intercropping effect on suppressing the weeds. Iranian Journal of Field Crop Science 
42(2): 233-241. (In Farsi). 

21. Keshtegar,  A.,  M.  Dahmardeh,  M.  Galavi  and  I.  Khammari.  2015.  Study  of  the  pattern  of  intercropping  and 
monoculture  of  maize  (Zea mays L.)  and  peanuts  (Arachis hypogaea L.)  on  weed  properties.  Iranian Journal of 
Filed Crop Science 46(4): 547-558. (In Farsi). 

22. Khorramdel,  S.,  Gh.  Mahmoodi,  F.  Abdollahi  and  H.  R.  Hassanzadeh.  2014.  Evaluation  of  Growth  Indices  and 
Diversity of Weeds in Replacement and Additive Intercropping Series of Ajowan (Carum copticum L.) with Bean 
(Phaseolus vulgaris L.). Research in Crop Ecosystems 1(3): 59-70. (In Farsi). 

23. Koocheki, A., J. Shabahang, S. Khorramdel and A. Amin Ghafuri. 2012. The ecological study of different patterns 
of row intercropping of bean and borage. Journal of Agroecology 4(1): 1-11. (In Farsi). 

24. Liebman, M. 1988. Ecological suppression of weed in intercropping system: a review. pp. 197-212. In: Altieri, M. 
A.  and  M.  Liebman  (Eds.),  Weed  Management  in  Agro  Ecosystems.  Ecological  Approaches.  CRC  Press  Boca 
Raton. 

25. Midya, A., K. Bhattacharjee. S. S. Ghose and P. Banik. 2005. Defferred seeding of blackgarm (Phaseolus mungo L.) 
in rice (Oryza sativa L.) field on yield advantages and smothering of weeds. Journal of Agronomy and Crop Science 
191(3): 195-201. 

26. Mahmoodi, G., A. Ghanbari and A. A. Mohammadabadi. 2011. Assessment of corn densities on ecological indices 
of weed species. Iranian Journal of Field Crops Research 9(4): 1-11. (In Farsi). 

27. Nasrollahzadeh  Asl,  A.,  E.  Valizadegan,  F.  Jalili  and  A.  Chavoshgoli.  2011.  Evaluation  of  corn  and  bean 
intercropping based on additive and replacement method. Iranian Journal of Field Crops Research 13(4): 115-129. 
(In Farsi). 

28. Nasrollahzadeh Asl, A., A. Chavoshgoli, E. Valizadegan, R. Valiloo and V. Nasrollahzadeh Asl. 2012. Evaluation 
of  sunflower  (Helianthus annuus L.)  and  pinto  bean  (Phaseolus vulgaris L.)  intercropping  based  on  additive 
method. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 22(2): 79-90. (In Farsi). 

29. Nassiri  Mahalatti,  M.,  A.  Koocheki,  P.  Rezvani  Moghaddam  and  A.  Beheshti.  2001.  Agroecology  (translation) 
Ferdowsi University of Mashhad Press. 

30. Nazari, Sh., A. Zand, S. Asadi and F. Gholzardi. 2012. Effect of additive and replacement  intercropping series of 
corn (Zea mays L.) and mungbean (Vigna radiate L.) on yield, yield components and weed biomass. Weed Research 
Journal 4(2): 97-109. (In Farsi). 



  ۱۳۹۹ تابستان/ دوم / شماره  دهم / سال حصوالت زراعي و باغيوري مآتوليد و فره نشري

  

120  

31. Parsa Motlagh, B., R. Rezvani Moghaddam, R. Ghorbani and Z. Azami Sardooei. 2017.  The Effect of sowing date 
and plant density on yield and yield components of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) under Jiroft climate conditions. 
Iranian Journal of Field Crops Research 14(4): 735-745. (In Farsi). 

32. Pouramir, F., M. Nassiri Mahallati, A. Koocheki and R. Ghorbani. 2011. Evaluation the effect of different planting 
ratios on yield and yield components of intercropping sesame (Sesamum indicum L.) and chickpea (Cicer arietinum 
L.) in additive series. Iranian Journal of Field Crops Research 8(3): 393-402. (In Farsi).  

33. Rezvan  Beidokhti,  Sh.  2004.  Comparison  of  different  patterns  of  multiple  cropping  of  corn  and  soybean.  MSc 
Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. (In Farsi). 

34. Sanjani,  S.,  M.  B.  Hosseini,  M.  R.  Chaichi  and  S.  Rezvan  Beidokhti.  2009.  Effect  of  additive  intercropping 
sorghum:  cowpea  on  weed  biomass  and  density  in  limited  irrigation  system.  Iranian Journal of Field Crops 
Research 7(1): 85-95. (In Farsi). 

35. Tsubo, M., E. Mukhala, H. Ogindo and S. Walker. 2005. Productivity of maize-bean intercropping in a semi-arid1 
region of South Africa. Water SA 29: 381-388. 

36. Zargari, A. 1996. Medicinal plants. Tehran University Press. 
37. Zimdahl, R. L. 2007. Fundamentals of Weed Sciences. Academic Press, New York.  

 



Journal of Crop Production and Processing 
Vol. 10, No. 2, Summer 2020, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. 
 

121 

 
 

The Evaluation of Intercropping System of Indigo (Indigofera tinctoria L.) 
and Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) on Yield, Weed Biodiversity and 

Changes of Weeds Community 
 
 
 

*2Parsa Motlagh .and B 3Aein ., A2Amiri Nejad ., M1Khoshnam .Z
 

 

(Received: December 10-2018; Accepted: September 21-2019) 

 

  
 

Abstract 

Application of intercropping systems is one of the ecological methods for controlling weeds due to maximization of soil 
cover and plant diversity. In order to study the effect of intercropping system of indigo (Indigofera tinctoria L.) and 
roselle (Hibiscus sabdariffa L.) on biodiversity, weeds population changes and plant yield an experiment was conducted 
based on randomized complete block design with three replications in the Research Farm of South Kerman Agricultural 
and Natural Resources Research and Education Center, Jiroft, Iran, during 2014-2015 growing season. Treatments were 
additive and replacement series of intercropping including: I100:H100, I100:H50, I50:H100, I50:H50 and monoculture of indigo 
and roselle. The results showed that the density and biomass of Amaranth, Cyprus and other weeds (Heliotropium 
europaeum L., Heliotropium europaeum L. and Portulaca oleracea L.) were significant by intercropping of indigo and 
roselle. Amaranth weed density in I100:H100, I50:H100 and I100:H50 were 57.44, 81.5 and 70.38%, respectively, lower than 
roselle monoculture. The highest of Cyprus weed density was in indigo and roselle monoculture and I50:H50 
intercropping ratio. The density of other weeds in I50:H50, I50:H100, I100:H50 and I100:H100 ratio were 44.4, 48.2, 51.8 and 
77.7 % lower than monoculture. Weed biomass in I100:H100, I10:H50 and I50:H100 ratio were decreased by 25.44, 23.38 and 
15.98 % in comparison to monoculture, respectively. The highest yield of roselle (1114.2 kg/ha) and leaf dry weight 
(3016.7 kg/ha) of indigo was observed in I100: H100 ratio. The values of the land equivalent ratio (LER) in all of 
intercropping treatments were greater than unit and the highest LER belonged to H100: I100 treatment, indicating that 
intercropping system outperforms the monoculture in terms of crop productivity and hence weed control.  
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