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هاي کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرداثر نسبت

3دلسرور خرمو2، مهدي نصیري محالتی2علیرضا کوچکی، *1مریم رضازاده

گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهدو استادیار استاد اگرواکولوژي،به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد -3و 2، 1
rezazadeh.maryam@um.ac.ir*نویسنده مسئول:

چکیده
قالب طرح بلوك کامل آزمایشی در،فرنگی بر عملکردهاي کشت مخلوط افزایشی شنبلیله و ارقام گوجهاثر نسبتمنظور ارزیابی به

-نسبتاجرا شد. 1392-1393در سال زراعی ه فردوسی مشهد تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاتصادفی با سه تکرار در مزرعه 

فالت و کارون ارقام –ترتیب شنبلیله (بهدرصد 100:150و 100:50،100:100، 100:0شامل افزایشیروشبهمخلوط کاشتهاي
فرنگی و عملکرد دانه شنبلیله زده، بیمار و کل ارقام گوجهصفات مورد مطالعه شامل وزن میوه سالم، آفت.فرنگی) بودندگوجه
تن در هکتار و 482/0فالت با 111مربوط به تیمار کشت خالص رقم فرنگیگوجهنتایج نشان داد که بیشترین عملکردبودند.

عملکرد دانه و کمترین بیشترین تن در هکتار حاصل شد. 261/0فالت با 111شنبلیله با رقم %150و 100کمترین آن در دو نسبت 
کارون فالت مشاهده شد.+%50کارون فالت و +%100در به ترتیب شنبلیله 

فرنگی، شنبلیله، عملکردگوجه، مرقکلیدي: واژه هاي
مقدمه

توالی اي هستند که معموالً توسط کشاورزان به منظور حفظ نظام در مراحل اولیه هاي تخریب شدههاي کشاورزي، محیطنظامبوم
استفاده باعثهاي زراعی، با تقلید از فرایندهاي بوم شناختی طبیعی نظام). بومLong et al., 2000(شوند اکولوژیکی مدیریت می

یکی از راههاي افزایش تنوع در ).Gliessman, 1995شود (یها ممؤثر از منابع، افزایش تنوع زیستی و در نتیجه پایداري این نظام
گیاهچندیادورشدمخلوطکشت).Mclaughlin & Minrau, 1995هاي زراعی، استفاده از انواع چندکشتی است (نظامبوم

توان میکشت مخلوط اهداف ). ازPark et al., 2002باشد (میزراعیسالیکدرزمینقطعهیکدریکدیگرکناردرزراعی
افزایش تولید در واحد سطح، استفاده بهتر از منابع موجود از قبیل زمین، آب و عناصر غذایی، کاهش خسارات ناشی از آفات و به 

;Awal, 2006ها و برتري اقتصادي اشاره کرد (بیماري Ebwongu, 2001( .تواند استفاده از ویژگی آللوپاتی گیاهان دگرآسیب می
هایی که ایفاء کند. این گیاهان از طریق تولید متابولیتهاي زراعی نظامدر بومهرزهايمهمی در مدیریت و کنترل پایدار علفنقش 

زنی و رشد گیاهان هرز مجاور گذاشته و از این طریق رشد و تراکم آنها را منفی بر جوانهکنند، تأثیربه محیط اطراف خود رها می
هاي شیمیایی شود تواند موجب کاهش مصرف علفکشاستفاده از این نوع گیاهان و یا بقایاي آنها میکنند. لذامحدود می

)Hensley & Counselman, 1979.(در همین راستا، فرناندز-) آپاریسیو و همکارانFernandez-Aparicio et al., 2008 دریافتند (
) کاهش یافت. نامبردگان علت این امر را Orobanche crenata(جالیز گلهرز هايها تراکم علفکه در مخلوط شنبلیله با لگوم

-Trigonella foenum(شنبلیله زنی آن دانستند.تداخل دگرآسیب شنبلیله در چرخه زندگی انگلی گل جالیز در هنگام جوانه

graecum() گیاهی از خانواده بقوالت است و به دلیل توانایی تثبیت نیتروژنTaghizadeh, اي ) عالوه بر تأمین بخش عمده1994
Baniگردد (از نیاز گیاه به نیتروژن، در حاصلخیزي خاك نیز مفید واقع می Sadr & Bazgosha, هاي مخلوط ). در کشت1997

گوجه ).Francis & Decoteau, 1993شود (ها استفاده میاغلب از گیاهان خانواده بقوالت به علت قابلیت تثبیت نیتروژن آن
س حساه ین گیادد. اگریکساله کشت میرت بصون جهام تمادر که ست چندسالهاگیاهی ، )Lycopersicon esculentumرنگی (ف

ست. ه اتولید شدوت یی متفااغذي هادهستفاو اتولید ي شهاها، رومحیطاي برمختلفیم قاوزه، ارمرباشد. امیپاییز ي اول به سرما
هرز و شرایط نامساعد محیط هايهاي گیاهی، رقابت با علفگیاهان در معرض خطر آفات، بیماريفرنگی زراعی مانند سایر گوجه
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Jonesگیرد (قرار می et al., 1991فرنگی از طریق حضور رود که کشت مخلوط دو گیاه شنبلیله و گوجه). در نتیجه انتظار می
هدف از انجام این هرز گردد.هايها و علفی از آفات، بیماريعنوان یک گیاه آللوپات باعث کاهش میزان خسارت ناششنبلیله به

.هاي مختلف کاشت به روش افزایشی بودفرنگی و شنبلیله در نسبتآزمایش بررسی عملکرد ارقام گوجه

هامواد و روش
طرح بلوك کامل در قالب1392-93در سال زراعی ده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشک

شاملاساس درصدبرافزایشیروشبهکاشتمختلفهايشامل نسبتتصادفی با هشت تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها
سازي زمین کاشت بذر شنبلیله در پس از آماده.فرنگی) بودندارقام گوجه-ترتیب شنبلیله(به100:150و 100:50،100:100، 100:0

در هر کرت ردیفدهفرنگی به زمین اتقال پیدا کرد. هفته پس از کاشت شنبلیله نشاء گوجهصورت گرفت و یکاردیبهشت ماه 3
فرنگی متر و تراکم نهایی براي شنبلیله و گوجه3متر ، طول خطوط 1فرنگی متر و براي گوجه5/0براي شنبلیله با فاصله بین ردیف

استفاده شد. عملیات فالت 111کارون و فرنگی گوجهگرفته شد .در این آزمایش از ارقام در نظر بوته در متر مربع3و 40ترتیب به
و تا نشتیصورت ها به زمین عملیات آبیاري هر هفته دوبار به. با ورود نشاءگرفتصورت دستی انجامهرز بههايمبارزه با علف

ها به نارنجی زمانی انجام شد که رنگ میوهدر اوایل شهریور ماه فرنگی برداشت گوجهفرنگی ادامه یافت.زمان برداشت گوجه
زده توزین شدند. به منظور بررسی وضعیت آفتوهاي سالممایل به قرمز و قرمز تغییر یافت. پس از برداشت گوجه فرنگی میوه

تحلیلوتجزیهجهتشدند. اساییتعیین و شنسوختگی موجی و آفتابهاي شایع در منطقه نظیر لکهها، بیماريبیماري در میوه
.شدانجامدرصدپنجاحتمالسطحدرروش دانکنباهامیانگیناستفاده شد. مقایسهMSTAT-Cافزار نرمازهاداده

نتایج و بحث
داري اثر معنیزده، بیمار و کل ه سالم، آفتودر سه گرفرنگی گوجهارقام بر عملکرد میوهمخلوط با شنبلیلههاي کشتنسبت

داشتند.
فرنگیهاي کشت مخلوط ردیفی با شنبلیله بر عملکرد میوه گوجهنتایج مقایسه میانگین اثر نسبت-1جدول 

کلبیمارزدهآفتسالم

V1 + %50T
cde96/1de38/0c38/0bc72/2

V1 + %100T
b17/3a83/0b59/0a60/4

V1 + %150T
cd12/2e32/0a77/0bc21/3

V2 + %50T
cde94/1de38/0a85/0bc17/3

V2 + %100T
de52/1b69/0c40/0c61/2

V2 + %150T
e40/1cd45/0a77/0c61/2

V1

c53/2de40/0bc47/0b40/3

V2

a80/3c50/0bc51/0a82/4
:V1،رقم کارون فالت:V2 فالت و 111رقمT :شنبلیله

V2و نسبت کشتکیلوگرم بر متر مربع)80/3(فالت111کشت خالص رقم  + %100T)52/1 (ترتیب بهکیلوگرم بر متر مربع
V1زده نیز نسبت کشتبیشترین و کمترین وزن میوه سالم را دارا بودند. از لحاظ میوه آفت + %100T کیلو گرم بر متربع 83/0با

+ V1بیشترین و  %150T نسبت کشت درمقدار را به خود اختصاص دادند.کمترین کیلوگرم بر مترمربع 32/0باV2 + %50T

V1بیشترین و + %50Tکمترین وزن کل میوه در مشاهده گردید.کیلوگرم بر متر مربع 38/0و 85/0ترتیب با بهکمترین میوه بیمار
کیلوگرم بر مترمربع و بیشترین آن در کشت خالص همین رقم با 61/2فالت با 111درصد شنبلیله با رقم 150و 100دو نسبت 
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,.Afshani et alافشانی و همکاران (.کیلوگرم بر مترمربع مالحظه گردید82/4 ورزماريافزایشی) در کشت مخلوط1391
-فرنگی در واحد سطح به% رزماري بیشترین عملکرد میوه گوجه100فرنگی و % گوجه50اظهار داشتند که در تیمار فرنگیگوجه

فرنگی با لوبیا بیان داشتند که عملکرد در در بررسی کشت مخلوط گوجه) Mashhid et al., 2010دست آمد. مشهید و همکاران (
داري بیشتر از کشت مخلوط بود. از لحاظ فرنگی در کشت خالص به طور معنیوجه هکتار، عملکرد بوته و تعداد میوه در بوته در گ

اثر) در بررسیKoochaki et al., 2011کوچکی و همکاران (وزن میوه اختالف معنی داري بین دو نوع کشت مشاهده نگردید. 
1:2مخلوطالگوي کشتفرنگی،گوجهبرداشتسهمجموعدریافتند درفرنگیگوجهبامخلوطدرجعفريگلدگرآسیبی

داري بر عملکرد فرنگی تأثیر معنیهاي کشت مخلوط ردیفی با ارقام گوجهنسبت.بودسالمهايمیوهنسبیفراوانیبیشترینداراي
% شنبلیله با رقم کارون فالت 100شود بیشترین عملکرد دانه مربوط به نسبت مالحظه می1همانطور که در شکل دانه شنبلیله داشت.

رسد که ارتباط مستقیمی نظر میها افزایش چشمگیري داشته است. بهباشد که در مقایسه با سایر نسبتگرم بر مترمربع می04/22با 
هاي کشت عملکرد ارددر حالی که در سایر نسبتبین تعداد غالف در بوته و عملکرد دانه در این نسبت از کشت مخلوط وجود د

اي تحت تأثیر گونهدانه در مقایسه با کشت خالص آن کاهش یافت. دلیل این موضوع احتماالً مربوط به افزایش فشار رقابتی درون
گرم 53/3بان فالت % شنبلیله با رقم کارو50مربوط به نسبت عملکرد نیزکمترین باشد.افزایش تراکم شنبلیله در کشت مخلوط می

.دبر مترمربع بو

فرنگیهاي کشت مخلوط ردیفی با ارقام گوجهمقایسه میانگین عملکرد دانه شنبلیله تحت تأثیر نسبت- 1شکل 
:V1،رقم کارون فالت:V2 فالت و 111رقمT :شنبلیله

,Mirhashemi et alمیرهاشمی و همکاران ( زنیان اظهار داشتند که با جابجایی از کشت ) در بررسی کشت مخلوط شنبلیله و 2009
دوکشتکهشرایطیدرخالص به سمت کشت مخلوط چند ردیفه از عملکرد دانه هر دو گیاه کاسته شد. این محققان بیان داشتند

بهبیشترهاسیستمگونهایندرگیاهعملکرد دوکاهشلذاوشدهتشدیدرشدمنابعبرايشود رقابتمیانجامزمانیکدرگیاه
خورد.چشم می

گیرينتیجه
بیشترین وزن میوه سالم را به خود اختصاص داده فالت111دست آمده حاکی از آن بود که کشت خالص رقم اگر چه نتایج به

میوه تر بوده است چرا که کمترین وزنفالت مقاوم111ها رقم کارون فالت نسبت به است اما از لحاظ مقاومت به آفات و بیماري
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چه بهترآفات و درنتیجه % شنبلیله) باعث دفع هر150افزایش تراکم در گیاه شنبلیله (زده به این رقم اختصاص داشت.بیمار و آفت
باعث کاهش وزن میوه بیمار شد.هاي پایین کشت در حالی که نسبتزده گردید کاهش وزن میوه آفت

منابع
) و گیاه همراه گوجه Rosmarinus officinalisاثر کشت مخلوط افزایشی رزماري (.1391ع.ر.افشانی، ف.، میرشکاري، ب. و تاري نژاد، .1

Solanumفرنگی ( lycopersicum در تاریخ هاي مختلف بر عملکرد گیاه اصلی و همراه و زیست توده ي علف هاي هرز. اولین (
تهران.اسفند ماه.17و 16کنفرانس ملی راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدار. 

TrifoIium. بررسی کشت مخلوط شبدر برسیم (1376صدر، ن. و بازگشا، ف. بنی.2 aIexandrinum) و علف چمنی (Poa annua یک (
.1-13: 2، شماره 13ساله. مجله تحقیقات کشاورزي نهال و بذر. جلد 

مخلوط بر عملکرد، اجزاي عملکرد و خصوصیات هاي مختلف بذر و تراکم گیاهی در کشت . بررسی اثر نسبت1373زاده، م. ص. تقی.3
GIycinsکیفی سویا ( maxارشد زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردسی مشهد.نامه کارشناسی). پایان

) در مخلوط با گوجه Tagetes patula. بررسی اثر تداخل گل جعفري (1391ا. کوچکی، ع.، اسدي، ق.، قربانی، ر. و عزیزي،.4
Solanumفرنگی( lycopersicum(-1- 20: 2، شماره10هاي گوجه فرنگی. فصلنامه علوم محیطی. جلداثر بر تنوع آفات و بیماري.

) در Solanum lycopersicumفرنگی (. بررسی عملکرد و سودآوري گوجه1389مشهید، ه.، جدایی رضا، ع.ر.، حسنی، ق. و لورنس، ا. .5
Phaseolus vulgarisکشت مخلوط با لوبیا سبز (. L.(86-79: 4، شماره23جلد .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر.

Trachyspermum. بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان (1388میرهاشمی، س.م.، کوچکی، ع.، پارسا، م. و نصیري محالتی، م. .6 ammi و (
Trigonellaشنبلیله ( foenum – graecum .269-259): 1(7مجله پژوهشهاي زراعی ایران، ) در سطوح مختلف کود دامی وآرایش کاشت.

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

8. Ebwongu. M., Adipala, E., Kyamanywa, S., Ssekabembe, C.K., and Bhagsari, A.S. 2001. Influence of spatial
arrangements in maize/solanum potato intercrops on incidence of potato aphids and leaf hoppers in Uganda. African
Crop Science Journal. 9 (1): 175-184.

9. Fernandez-Aparicio. M., Emeran, A.A., and Rubiales, D. 2008. Control of Orobanche crenata in legumes intercropped
with fenugreek (Trigonella foenum-graecum). Crop Protection. 27: 653-659.

10. Francis. R., and Decoteau, D. R.1993. Developing and effective southern pea and sweet corn intercropping system.
horticulture. Technology. 3: 178-184.

11. Gliessman. S.R. 1995. Sustainable agriculture: an agroecological perspective. Advances in Plant Pathology. 11: 45-57.
12. Hensley. J.R., and Counselman, C.J. 1979. Allelopathic interaction between triazine resistant and susceptible strains of

redroot pigweed. Weed Science Society American Abstract. 19:110
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Effect of intercropping ratios in additive series of fenugreek with tomato cultivars on yield
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Abstract
In order to evaluate the effect of intercropping ratios in additive series of fenugreek with tomato
cultivars on yield, an experiment was conducted based on a randomized complete block design with
three replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad during
growing season of 2013-2014. Intercropping ratios in additive series were 0:100, 100:100, 50:100 and
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150:100 (for fenugreek with two tomato cultivars such as 111 Falat and Karoon-e- Falat, respectively).
Studied traits were healthy, infested, diseased and total fruit weight of tomato and seed yield of
fenugreek. The results showed that the highest yield of tomato was observed for monoculture with
0.482 t.ha-1 and the lowest was for 100 and 150% fenugreek+111 Falat with 0.261 t.ha-1. The
maximum and minimum seed yields of fenugreek were obtained in 100%+ Karoon-e- Falat and 50%
Karoon-e- Falat, respectively.

Key words: Cultivar, Tomato, Fenugreek, Yield
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