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  چکیده

بـه صـورت طـرح     خوزستان  هاي گیاه دارویی سیر در زراعت مخلوط، آزمایشی در مزرعه گیاهان دارویی دانشگاه رامین نظور ارزیابی قابلیتبه م
انه د، سیاه).Plantago ovata Forsk(تیمارها شامل کشت مخلوط سیر با گیاهان دارویی اسفرزه . هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید بلوك

)Nigella sativa L.( زنیان ،)Carum copticum L.( رازیانه ،)Foeniculum vulgare Mill.(بهار  ، همیشه)Callendula officinalis L. (
بـاالترین  نتایج نشان داد که . و نیز کشت خالص گیاهان مذکور بود 50:50به صورت کشت بینابینی به نسبت ) .Anethum graveolens L(و شوید 

بیشترین مقدار . همیشه بهار بدست آمد و شت مخلوط سیر با گیاهان دارویی از لحاظ شاخص مجموع ارزش نسبی در کشت مخلوط سیرمزیت نسبی ک
تر  داري پایین در سطح معنی 64/1و ترکیب سیر و همیشه بهار با مقدار  بود 78/1 به میزان اسفرزهافزایش عملکرد واقعی مربوط به کشت مخلوط سیر با 

ترین  کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کم 2300کیلوگرم در هکتار و مخلوط آن با زنیان با میانگین  7330کشت خالص سیر با مقدار  .فتقرار گر
اري را د کیلوگرم در هکتار، با تیمارهاي دیگر اخـتالف معنـی   5560چنین عملکرد کشت مخلوط سیر و اسفرزه با مقدار  ، هممیزان عملکرد را دارا بودند

از میزان عملکرد ) آب مورد نیاز گیاه همراه(با افزایش تعداد دفعات آّبیاري . تر از تیمار کشت خالص سیر بود نشان داد در حالی که در سطح آماري پایین
و  اسـفرزه سـیر بـا    در مجموع کشـت مخلـوط  . ارتباط مستقیمی بین مجموع ارزش نسبی و تعداد دفعات آبیاري دیده شد در حالی که سیر کاسته شد،

  .شود به دلیل وجود باالترین مقدار افزایش عملکرد واقعی نسبت به کشت خالص سیر، در منطقه اهواز پیشنهاد می بهارههمیش
  

  بهار  همیشه ،مجموع ارزش نسبی، نسبت برابري زمین ،کشت بینابینی ،اسفرزه :کلیدي هاي واژه
 

   2 1 مقدمه
ن دارویـی در جهـان و محـدود    با افزایش تقاضاي مصرف گیاها

بودن ظرفیت منابع طبیعی جهت تولید این گیاهان، پرورش گیاهـان  
. دارویی به صورت عمده و تجـاري مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      

ترین فایده کشت و زراعت گیاهان دارویی، جلوگیري از انقراض و  مهم
صـالح  امکان استفاده از ارقـام ا . طبیعی است ها در عرصه  نابودي آن

شده و داراي عملکرد باال و مواد مؤثر بیشتر، افزایش میزان برداشـت  
هـاي   هـاي برداشـت، کـاهش هزینـه     در واحد سطح، کـاهش هزینـه  

انبارداري و خشک کردن از دیگر مزایـاي پـرورش گیاهـان دارویـی     
                                                        

به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت، استادیار و دانشجوي دکتري  -3و  2، 1
  زراعت، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان

  )Email: mahmoudbahador@gmail.com :    یسنده مسئولنو -(*

  ).Jafarnia et al., 2009(باشد  می
یـر  نظ گیاهی حـاوي ترکیبـات بـی    ).Allium sativum L(سیر 

گوگردي مانند آلیسین با آثار بسیار مفید بر روي سیستم گردش خون 
سـازمان خـوار و بـار جهـانی     هـاي   با استناد به گزارش. و قلب است

)FAO3(  سطح زیر کشت جهانی سیر به صورت ساالنه رو به افزایش
این گیاه داراي تنوع زیـادي در ایـران اسـت و    ). FAO, 2008( است

دارویی سیر ایرانی بـیش از مقـادیر اسـتاندارد     خوشبختانه ارزش مواد
اما میانگین عملکرد سیر در ایران بـه دلیـل   . داروشناسی جهانی است

تر از مهاي کشت نوین، ک استفاده از روش عدم مدیریت مناسب و عدم
. )Baghalian et al., 2004(میـانگین عملکـرد جهـانی آن اسـت     

توانـد بـه    دیـد مـی  هـاي ج  هاي کشت و اعمال مدیریت اصالح روش
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افزایش تولید سیر در کشور بیانجامد و امکان صـادرات آن را فـراهم   
  .آورد

در کشت مخلوط استفاده ترکیبی از گیاهـان مختلـف بـه شـکل     
این گیاهان وابسته بوده و عالوه بر آن شرایط  پوشش گیاهیهندسی 
ل اقتصـادي و ثبـات و   ئمدیریت، طول دوره رشد گیاه، مسا محیطی،

  ).Connolly et al., 2001(باشد  ري نیز مؤثر میپایدا
کشت مخلوط عبارتست از تولید دو یـا چنـد محصـول بـه طـور      

بسـیاري  ). Rahimi et al., 2002(همزمـان در یـک قطعـه زمـین     
اند  برتري کشت مخلوط را بر کشت خالص گزارش کرده ،پژوهشگران

)Ghanbari Bonjar, 2000 .(ط هـاي کشـت مخلـو    از جمله برتري
-Hashemi(تـوان بـه افـزایش عملکـرد      نسبت به کشت خالص مـی 

Dezfuli et al., 2000; Mazaheri, 2008 ; Rahimi et al., 
 Mazaheri, 2008 ; Rahimi et(ها  کاهش آفات و بیماري )2002

al., 2002(  هـاي هـرز    کاهش رشد علـف)Bulsun et al., 1997( ،
، )Mazaheri, 2008 ; Ghanbari Bonjar, 2000(حفاظـت خـاك   

و کـاهش  ) Haymes & Lee, 1999(بهبود راندمان استفاده از منابع 
علـت افـزایش عملکـرد در    . اشاره کـرد ) Mazaheri, 2008(ریسک 

تواند در نتیجه اسـتفاده   کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص می
، کـاهش  )Ghanbari Bonjar, 2000(بیشتر از عناصر غذایی و نـور  

، کـاهش رقابـت درون   )Bulsun et al., 1997(ز هاي هـر  رشد علف
 ,.Hashemi-Dezfuli et al(اي، حمایـت گیاهـان از یکـدیگر     گونه

و یا افـزایش رانـدمان بـه ازاي مصـرف هـر واحـد از منـابع        ) 2000
)Cabllero et al., 1995 (دهنـده   تشـکیل  ياجـزا  توانایی اگر. باشد

اننـد نـور و آب   کشت مخلوط در نحوه اسـتفاده از منـابع محیطـی م   
کننـد   بـه نحـو مـؤثرتري اسـتفاده مـی      منـابع  متفاوت باشـند، از آن 

)Willey, 1990.(  
رویکرد جهانی در تولیـد گیاهـان دارویـی بـه سـمت اسـتفاده از       

هـا   هاي مـدیریتی آن  هاي کشاورزي پایدار و به کارگیري روش نظام
نظیر کشت مخلوط به منظور ارتقا عملکـرد کمـی و کیفـی گیاهـان     

پذیري کشـت مخلـوط سـیر بـا      در این راستا، امکان. باشد ارویی مید
اي از گیاهان دارویی، در شرایط اقلیمی اهواز مورد ارزیابی قـرار   دامنه

  .گرفت
  

  ها مواد و روش
این آزمایش در مزرعه گیاهان دارویی دانشگاه کشاورزي و منابع 

واز و در کیلومتري شمال شرقی اه 36طبیعی رامین خوزستان واقع در 
 35درجـه و   31حاشیه شرقی رودخانه کارون بـا عـرض جغرافیـایی    

متـر از   25دقیقـه و ارتفـاع    53درجـه و   48دقیقه و طول جغرافیایی 
خـاك محـل آزمـایش    . اجرا شد 1390-91در سال زراعی سطح دریا 

ــی ــافتی رس ــا -ب ــومی ب ــیدیته ل ــی و 1/8 اس ــدایت الکتریک   1/3 ه
ایج آزمون خاك نشان داد که خاك مورد نت. داشت زیمنس بر متر دسی

گرم بر کیلوگرم نیتـروژن،   میلی 3/6درصد مواد آلی،  47/0نظر داراي 
گرم بر کیلوگرم پتاسـیم   میلی 128گرم بر کیلوگرم فسفر و  میلی هفت

هاي کامل تصادفی در سه تکرار بـه   آزمایش در قالب طرح بلوك. بود
، ).Allium sativum L(ر تیمارها شامل کشت خالص سی. اجرا درآمد
 Anethum(، شــوید ).Foeniculum vulgare Mill(رازیانــه 

graveolens Dill.( اســـفرزه ،)Plantago ovata Forsk.( ،
ــار  همیشــه ــان ).Callendula officinalis L(به  Carum(، زنی

copticum L. ( و سیاهدانه)Nigella sativa L. (   به همـراه کشـت
بهـار، زنیـان،    ر با شوید، اسفرزه، همیشـه سی 50:50مخلوط به نسبت 

هاي جایگزین بینابینی قرار  سیاهدانه و رازیانه بود که به صورت ردیف
  .گرفتند
هـا و   کرت به طول سه و عرض دو متر و فاصله بـین کـرت   هر
در هر کرت فاصله بین دو ردیف . ها، یک متر در نظر گرفته شد بلوك

دو بوته روي ردیف سیر هفت متر و فاصله بین  سانتی 30کشت سیر 
در کشت مخلوط، سیر و هر یک از گیاهان همـراه بـه    .متر بود سانتی

هاي هرز،  جهت مبارزه با علف. هاي جداگانه کشت شدند صورت ردیف
هاي  یک ماه قبل از کاشت، زمین آبیاري شده و پس از سبزشدن علف

رز داخل هاي ه عالوه بر آن علف. هرز، با دیسک زیر خاك برده شدند
ها  هاي هرز بین کرت ها به صورت دستی وجین گردید، ولی علف کرت

. کنترل شدند )کش گراماکسون با استفاده از علف( به صورت شیمیایی
میزان کود مصرفی طبق آزمون خاك و توصیه بخش تحقیقات آب و 

بـذور  . شـد  استفادهاز توده دزفول  سیر براي کشت. خاك استفاده شد
ماه کشت  آبان 11به صورت همزمان با سیر در تاریخ  گیاهان دارویی

به دلیل . آبیاري بر اساس نیاز آبی گیاهان در منطقه انجام شد. شدند
غیرهمزمان بودن رسیدگی گیاهان دارویی، برداشت در پایـان فصـل   

جهـت تعیـین عملکـرد دانـه      .رشد به صورت غیرهمزمان انجام شـد 
رت برداشـت و عملکـرد دانـه    گیاهان همراه در زمان رسیدگی، کل ک

  .گیري شد ها اندازه آن
هاي ارزیابی کشت مخلوط بدست  با استفاده از روابط زیر، شاخص

  ):Banik et al., 2006(آمد 
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  ):LER1(نسبت برابري زمین  -الف
  )1(معادله 

  
  ):RVT2(شاخص مجموع ارزش نسبی  -ب

  )2(معادله 

  
  

  ):AYT(شاخص کاهش یا افزایش عملکرد واقعی  -پ
  )3(معادله 

  
LER : ،نسبت برابري زمینIg :  ،سهم سیر در کشت مخلـوطIp :

  سهم گیاه همراه در کشت مخلوط
  

  ):IA3(شاخص سودمندي کشت مخلوط : ت
  )4(معادله 

  
Pg : ،قیمت هر واحد محصول سیرPp :  قیمت هر واحد محصـول
  .شاخص کاهش یا افزایش عملکرد واقعی: AYTهمراه، 

صورت  MSTATCافزار  ها با استفاده از نرم ل دادهتجزیه و تحلی
در دار  ا آزمون حـداقل اخـتالف معنـی   ها نیز ب گرفت، مقایسه میانگین

-براي ترسیم نمودارها نیز از نـرم . درصد انجام شد یکسطح احتمال 
  .استفاده شد Excelافزار 

  
  نتایج و بحث

 1در تیمارهاي مختلـف در شـکل   ) RVT(مجموع ارزش نسبی 
شـود مزیـت اقتصـادي     همان طور که دیده می. ان داده شده استنش

کشت مخلوط در مقایسه با تک کشتی آن فقط در کشت مخلوط سیر 
مزیت اقتصادي مربوط ترین  کم). 1شکل (بهار مشاهده شد  و همیشه

                                                        
1- Land Equivalent Ratio 
2- Relative Value Total 
3- Intercropping Advantage 

دار  به کشت مخلوط سیر و اسفرزه بود که با بقیه تیمارها تفاوت معنی
ر بررسی کشت مخلوط زعفران با گیاهان نتایج پژوهشی د .نشان داد
شاخص ارزش نسبی در کشت مخلوط باالترین نشان داد که دارویی 

با توجـه بـه   . )Koocheki et al., 2009(بدست آمد  زعفران و زنیان
توان چنین استنباط کرد که تطابق گیـاه زنیـان بـا     تناقض نتایج، می

 تفـاوت در به سـبب   زعفران بیشتر از گیاه سیر بوده است که احتماالً
احتمـالی و   دگرآسیبیاقلیم، طول فصل رشد، مورفولوژي گیاه، اثرات 

  .نیز عملیات زراعی متفاوت بوده است
در همـه تیمارهـاي   ) LER(مقدار شاخص نسبت برابـري زمـین   

بیشترین مقـدار  . کشت مخلوط به جز سیر و زنیان، بیشتر از یک بود
فرزه و سیر با همیشه بهار بـه  این نسبت مربوط به مخلوط سیر با اس

ترین آن مربوط به مخلوط سیر و  و کم 32/1و  39/1ر یداترتیب با مق
احتماالً کاهش شدید عملکرد سیر در کشت . بود 95/0زنیان با مقدار 

مخلوط با زنیان، دلیل پایین بودن مقدار شاخص مـذکور بـوده اسـت    
  ).1جدول(

عملکرد سیر در کشت مخلـوط کمتـر از کشـت خـالص آن بـود      
 7330میانگین عملکرد سـیر در کشـت خـالص برابـر     ). A-2شکل (

کیلوگرم در هکتار بود در حالی که در کشت مخلوط بیشترین عملکرد 
کیلوگرم  5560سیر مربوط به مخلوط سیر و اسفرزه با مقدار میانگین 

و داري نشـان داد   خـتالف معنـی  بود که با دیگـر تیمارهـا ا  در هکتار 
 2300ترین عملکرد مربوط به مخلوط سیر و زنیـان بـا میـانگین     کم

از آنجا که قدرت رقابت سیر با دیگر گیاهـان  . کیلوگرم در هکتار بود
، )Malek-Mohamadi, 2011(براي دستیابی به نور ضـعیف اسـت   

بـه   هاي مربوط توسط زنیان در کرت پوشش گیاهیاحتماالً پوشاندن 
مخلوط سیر و زنیان، موجب نرسـیدن نـور بـه گیـاه سـیر و کـاهش       

الگوي تغییرات . عملکرد آن در نتیجه کاهش فتوسنتز گیاه شده است
تـرین جـزء    در صفت تعداد سیرچه در سیر که قـبالً بـه عنـوان مهـم    

، )Malek-mohamadi, 2011(عملکرد سیر از آن نامبرده شده است 
که با  به طوري ).B-2شکل ( بود عملکرد سیرمشابه با الگوي تغییر در 

داري  افزایش تعداد سیرچه در سیر، عملکرد غده سیر بـه طـور معنـی   
محاسـبه ضـریب همبسـتگی بـین صـفات       نـین چهم. افزایش یافت

دار و  معنـی وجود همبسـتگی  عملکرد و تعداد سیرچه در سیر نشان از 
 بـود کـه   غـده  بین تعداد سیرچه در سیر با عملکـرد  )8/0( باالمثبت 

گر اهمیت صـفت تعـداد سـیرچه در عملکـرد نهـایی گیـاه سـیر         بیان
  .باشد می
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 مجموع ارزش نسبی در تیمارهاي کشت خالص و مخلوط سیر - 1شکل 

Fig. 1- Relative Value Total in sole cropping and intercropping of garlic 
 

 هاي ارزیابی کشت مخلوط شاخص - 1جدول 
Table 1- Analyze indices of intercropping   

 ترکیب مخلوط
Inrecropping combination  

نسبت برابري 
  )LER(زمین 

Land 
Equivalent 

Ratio (LER)  

کاهش یا افزایش عملکرد 
  )AYL(واقعی 

Actual Yield Total 
(AYL) 

سودمندي کشت 
  )IA(مخلوط 

Intercropping 
Advantage (IA) 

 شوید+ سیر 
 Garlic + dill 1.02 d** 1.04 d 1.04 d 

 رازیانه+ سیر 
Garlic + fennel 1.03 c 1.06 c 1.06 c 

 بهار همیشه+ سیر 
 Garlic + marigold 1.32 b 1.6 b 1.6 b 

 سیاهدانه+ سیر 
Gralic + black seeds 1.02 d 1.04 d 1.04 d 

 زنیان+ سیر 
Gralic + ajowan 0.9 e 0.9 e 0.9 e 

 اسفرزه+ سیر 
 Gralic + psyllium 1.39 a 1.7 a 1.7 a 

.دار هستند بر اساس آزمون حداقل اختالف معنی% 1داري در سطح احتمال  ي عدم معنی حروف مشابه در هر ستون، نشاندهنده  ** 
**Similar letter in each column, show the no significantly in 1% level in LSD test. 

  
داد سیرچه در سیر در کشت خـالص سـیر   در مجموع بیشترین تع

و داري داشـت   بود که بـا دیگـر تیمارهـا تفـاوت معنـی     ) عدد 6/31(
حاصـل شـد   ) عـدد  3/18(ترین آن در کشت مخلوط سیر و زنیان  کم

  ).B-2شکل (
این بررسی نشان داد که افزایش طول دوره رشد گیاه همراه سیر 

کـه بـا    ، به طوريدر کشت مخلوط، بر عملکرد سیر تأثیر منفی داشت
داري در سـطح اطمینـان    افزایش این دوره عملکرد سیر کاهش معنی

تـوان بـه    از جمله عوامـل مـؤثر مـی   ). 3شکل (درصد پیدا نمود  یک
کاهش تراکم سیر در کشت مخلوط نسبت به خالص و نیز مقدار کـم  

  .عملکرد سیر در کشت مخلوط سیر و زنیان اشاره کرد
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 تعداد سیرچه در سیر در تیمارهاي کشت خالص و مخلوط سیر: Bسیر و عملکرد : A - 2شکل 

Fig. 2- A: Garlic yield and B: No. of bulblet per bulb in sole cropping and intercropping of garlic 
  

  
 ارتباط بین عملکرد سیر و دوره رشد گیاه همراه در تیمارهاي کشت خالص و مخلوط سیر - 3شکل 

Fig. 3- Relationship between garlic yield and growth period 
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نشـان   4ارتباط بین عملکرد و دفعات آبیاري در سال، در شـکل  

با افزایش تعداد دفعات آبیاري در سال، عملکرد سـیر  . داده شده است
، کاهش عملکرد در کشت 2شکل با توجه به ). 4شکل (کاهش یافت 

احتماالً نیاز بیشتر . شوید چشمگیرتر بود مخلوط سیر با زنیان، رازیانه و

 و جلوگیري از رسیدن منابع محیطی به گیاه سیر، این گیاهان به آب
 Koocheki(موجبات کاهش بیشتر عملکرد سیر را فراهم نموده است 

et al., 2009 (     و در نتیجه آن رابطه بـین عملکـرد و تعـداد دفعـات
  .گردد آبیاري به صورت منفی مشاهده می

  

 
 با دفعات آبیاري در سال در تیمارهاي کشت خالص و مخلوط سیر) RVT(ارتباط بین عملکرد سیر و مجموع ارزش نسبی  - 4شکل 

Fig. 4- Relationship between garlic yield and RVT with irrigation time in year  
  

و تعداد ) RVT(رابطه بین شاخص مجموع ارزش نسبی  چنینهم
نشان داده شـده کـه در آن بـا     4در سال نیز در شکل  دفعات آبیاري

دار  افزایش تعداد دفعات آبیاري، مجموع ارزش نسبی بـه طـور معنـی   
افزایش عملکرد گیـاه  را  پژوهشگران دلیل آن). 4شکل (افزایش یافت 

در . )Koocheki et al., 2009(همراه در کشت مخلوط بیان کردنـد  
ت مخلـوط ایـن گیـاه بـا زنیـان      این مورد اگرچه عملکرد سیر در کش

ترین مقدار بود ولـی از مقـدار شـاخص     کم) کیلوگرم در هکتار 2300(
  .برخوردار بود) 12/1(ارزش نسبی باالیی 

نتایج این پژوهش نشان داد که گیاهانی مانند زنیان و رازیانه که 
، امـا  داد، عملکرد سیر را به شدت کاهش بودندداراي نیاز آبی باالیی 

، از داشـتند باالتري در کشـت مخلـوط    عملکرد که سهم این به دلیل
بـه طـور کلـی سـیر را     . ندشاخص ارزش نسبی بیشتري برخوردار بود

کـه دوره رشـد    کشـت نمـود  توان با گیاهانی به صورت مخلـوط   می
ایـن  . تري داشته و لذا به تعداد دفعات آبیاري کمتري نیاز دارندکوتاه

شود، اگرچه شاخص ارزش نسـبی   امر موجب افزایش عملکرد سیر می
)RVT (ممکن است روند متفاوتی را نشان دهد.  
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