
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 کطت هخلَط سَیا با  در تَزیغ ػوَدی هادُ خطک

 (.Borago officinalis L)ٍ گاٍزباى ( .Ocimum basilicum L) ریحاى
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 چکیذُ

هختلف کاًَپی ًقص بسسایی را در استفادُ گیاّاى از هٌابغ  ّای ّا ٍ هادُ خطک در الیِ در کطت هخلَط، ساختار ٌّذسی ٍ ًحَُ تَزیغ برگ

ٍ  ریحاىهٌظَر بررسی الگَی تَزیغ هادُ خطک در کطت هخلَط سَیا با دٍ گیاُ  در ّویي راستا ٍ بِ. ًوایذ هختلف بِ خػَظ ًَر ایفا هی

% 25ٍ % 55، %55الع گیاّاى ًاهبردُ ٍ ترکیبات ضاهل کطت خ)تیوار  9در سِ تکرار ٍ  گاٍزباى، آزهایطی در قالب طرح بلَک کاهل تػادفی

کاضت ٍ در زهاى بستِ ضذى کاًَپی سَیا اًجام  رٍز پس از 55ّا  برداری از کرت ًوًَِ. اجرا گردیذ 1395در سال ( ٍ گازباى ریحاىسَیا با 

ّای باالتر بیطتر  ورکس هادُ خطک سَیا بِ الیًِتایج ًطاى داد کِ با افسایص ًسبت کاضت گاٍزباى از ارتفاع سَیا کاستِ ضذ ٍ ت  بررسی. گرفت

با افسایص سْن ّوچٌیي . تر هتورکس ضذ با افسایص ًسبت گاٍزباى در کطت هخلَط با سَیا، حذاکثر هادُ خطک گاٍزباى در یک الیِ پاییي. ضذ

، ایي درحالی است کِ تفاٍت چٌذاًی در َدبیطتر بّای باالیی  سَیا در الیِتجوغ هادُ خطک  ،%55بِ % 55در کطت هخلَط با سَیا از  ریحاى

در کطت سَیا هجوَع هادُ خطک  ،سَیا در کطت هخلَط درغذی 55بِ طَر کلی بِ غیر از ًسبت  .ضَد هطاّذُ ًوی ریحاىتَزیغ هادُ خطک 

 .ًطاى دادهخلَط با گاٍزباى کاّص ضذیذتری 

 .زباىکطت هخلَط، گاٍ، ریحاىساختار کاًَپی، هادُ خطک، : ٍاشگاى کلیذی

 هقذهِ

طثیؼت  ػالٍُ تش ػاصگاسی تاوِ  ؿَد چَى وـت هخلَط اػتفادُ هی ّایی سٍؽاص اهشٍصُ دس جْت تْثَد ؿشایط صساػی ٍ افضایؾ واسایی، 

دس وـت هخلَط اػتفادُ (. 1388هیشّاؿوی ٍ ّوىاساى، ) هٌطثك تاؿذ ًیض اًذ تا اكَل اوَلَطیىی وِ دس ػلَم جذیذ هَسد تَجِ لشاس گشفتِ

تِ طَسی وِ اص جولِ  (.1389صادُ ٍ ّوىاساى،     ػلی)اػت ویثی اص گیاّاى هختلف تِ ؿىل ٌّذػی واًَپی ایي گیاّاى تؼیاس ٍاتؼتِ تش

ػَاهل تؼییي وٌٌذُ اًتمال ًَس تِ داخل واًَپی گیاّاى، ػاختاس واًَپی ؿاهل ؿىل ٌّذػی ٍ تَصیغ گیاّاى سٍی صهیي، اًذاصُ، هَلؼیت ٍ 

ّای هَسفَلَطیه ٍ  تا تَجِ تِ تفاٍت اختالطدس ؿشایط (. 2010اتشاّا ٍ ػاٍاج، )دس داخل واًَپی ػٌَاى ؿذُ اػت ّا  تَصیغ تشي

یه اص اجضا ًؼثت تِ ؿشایط ته وـتی هتفاٍت  ّای سؿذ ّش ػاختاس واًَپی ٍ ؿاخق ،ّای تـىیل دٌّذُ هخلَط فیضیَلَطیه گًَِ

ّای ّشص هـاّذُ  دس تشسػی ػاختاس واًَپی ػَیا دس سلاتت تا ػلف( 1389)ی ٍ ّوىاساى سضَاً(. 1388صػفشیاى ٍ ّوىاساى، )خَاّذ تَد 

تِ دلیل . تاؿذ ؿَد، وِ دلیل اكلی ایي الگَی تَصیغ، جزب ًَس هی ّای تاالتش واًَپی هیِ دًذ وِ سلاتت تاػث اًتمال هادُ خـه تِ الیًوَ
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ایي تحمیك تا ّذف ًحَُ اػتفادُ گیاّاى اص ػَاهل هحیطی تِ خلَف ًَس  استثاط ًضدیه ػاختاس واًَپی ٍ تَصیغ ػوَدی هادُ خـه تا

 . ّای هختلف وـت اًجام گشفت ٍ گاٍصتاى دس ًؼثت سیحاىتشسػی الگَی تَصیغ ػوَدی هادُ خـه دس واًَپی ػَیا تا 

 هَاد ٍ رٍش ّا

% 25+ ػَیا % 75ٍ گاٍصتاى،  سیحاىلق ػَیا، وـت خا)تیواس  9دس ػِ تىشاس ٍ  واهل تلادفی ّای  ایي آصهایؾ تِ كَست طشح تلَن

% 75+ ػَیا % 25ٍ  سیحاى% 75+ ػَیا % 25گاٍصتاى، % 50+ ػَیا % 50، سیحاى% 50+ ػَیا % 50گاٍصتاى، % 25+ ػَیا % 75، سیحاى

 ،سلن ٍیلیاهض ػَیادس ایي تحمیك اص . اجشا گشدیذویلَهتشی غشب ؿْشػتاى ؿیشٍاى  10 ای ٍالغ دس هضسػِ دس 1390دس ػال ( گاٍصتاى

هتشهشتغ  12ّش وشت تِ اًذاصُ . خشداد هاُ اًجام گشفت 15واؿت گیاّاى دس تاسیخ . اػتفادُ گشدیذ سیحاىٍ سلن هحلی  گاٍصتاى اسٍپایی

 30هتش ٍ گاٍصتاى تا فاكلِ سٍی سدیف  ػاًتی 5تا فاكلِ سٍی سدیف  سیحاىػَیا ٍ . هتش تَد ػاًتی 50سدیف واؿت تِ فاكلِ  6ؿاهل 

دس دٍ ًَتت تِ  ّای ّشص ػلف. سٍص آتیاسی ؿذًذ 10تِ فاكلِ ّش ای ٍ  ّا تا اػتفادُ اص ػیؼتن آتیاسی لطشُ وشت. هتش وـت گشدیذ ػاًتی

 75)ّای هختلف واًَپی دس صهاى تؼتِ ؿذى واًَپی ػَیا  تِ هٌظَس تشسػی تَصیغ ػوَدی هادُ خـه دس الیِ. كَست دػتی ٍجیي ؿذًذ

ّا دس هضسػِ اص طشیك لشاس  تَتِ. ٍ یه گیاُ گاٍصتاى اًجام گشفت سیحاىؿؾ گیاُ ػَیا ٍ دس ّش وشت اص تشداسی  ًوًَِ (سٍص پغ اص واؿت

ّای هشتَط تِ ّش  پغ اص جذاػاصی ّش الیِ، ًوًَِ. تمؼین ؿذًذ( هتش ػاًتی 140اص كفش الی ) یهتش ػاًتی 20 ّای الیِدادى همَای هذسج تِ 

خـه ؿذًذ ٍ هیاًگیي ٍصى ػاػت  48گشاد تِ هذت  دسجِ ػاًتی 70دهای  تاآٍى  دسٍ لشاس دادُ ؿذ پاوت داخل گیاُ ٍ ّش الیِ دس 

تشای سػن ًوَداسّای هشتَط تِ تَصیغ  .ٍ یه گیاُ گاٍصتاى تِ هٌظَس تشػین ًوَداسّا اػتفادُ گشدیذ سیحاىخـه ؿؾ گیاُ ػَیا ٍ 

 .اػتفادُ ؿذ Excelػوَدی هادُ خـه اص ًشم افضاس 

 ایج ٍ بحثًت

ّای هختلف واًَپی وـت خالق هـاّذُ ؿذ وِ تیـتشیي توشوض هادُ خـه دس ػَیا،  دس تشسػی ًحَُ تَصیغ ػوَدی هادُ خـه دس الیِ

وِ  اػتایي دسحالی . لشاس داؿت( 36%)هتش  ػاًتی 20-40ٍ الیِ ( 38%) 40-60، الیِ (5/17%) 60-80ٍ گاٍصتاى تِ تشتیة دس الیِ  سیحاى

تشیي  هشتَط تِ اتتذایی( 7/31%)ٍ گاٍصتاى  (17%) سیحاىدس  ٍواًَپی  التشیي الیِهشتَط تِ تا( 5/3%)وغ هادُ خـه دس ػَیا ووتشیي تج

  (.1ؿىل ) تَدهتش  ػاًتی 0-20 یؼٌی الیِ واًَپی

 
 .در تک کطتی ریحاىّای هختلف سَیا، گاٍزباى ٍ  تَزیغ ػوَدی هادُ خطک در الیِ. 1ضکل 
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دس ٍصى خـه ػَیا . هتشی تجوغ یافت ػاًتی 60-80ٍ گاٍصتاى، تیـتشیي هادُ خـه ػَیا دس الیِ  سیحاى% 25َیا تا ػ% 75دس ًؼثت 

دس وـت هخلَط (. a  ٍb-2ؿىل ) تَد هتشی ػَیا هـَْدتشػاًتی 100-120دس الیِ  وِداؿت تیـتشی اّؾ گاٍصتاى ووـت هخلَط تا 

دس همایؼِ تا وـت . هیضاى تجوغ هادُ خـه ػَیا ًیض افضایؾ یافت ّای تاالتش تِ الیِ سیحاى، تا افضایؾ تخلیق هادُ خـه سیحاىتا 

دس واًَپی  سیحاىافضایؾ استفاع . سلاتت تِ استفاع خَد افضٍدافضایؾ ، تِ دلیل واًَپی ػَیاصیش ، ایي گیاُ تا لشاسگیشی دس سیحاىخالق 

دس ( 1389)تاؿذ وِ تَػط سضَاًی ٍ ّوىاساًؾ ًیض واّؾ ؿذیذ دسیافت تــغ فؼال فتَػٌتضی تِ ٍػیلِ ػَیا  ػلتتَاًذ تِ  ػَیا هی

 دس ایي ًؼثت گاٍصتاى هادُ خـه تیـتشی سا دس الیِ دٍم ٍ (. b-2ؿىل )اًذاص ػَیا تیاى ؿذ  هَسد افضایؾ استفاع گاٍپٌثِ ٍ لیاق دس ػایِ

 (.a -2ىل ؿ)ػَم ًؼثت تِ وـت خالق هتوشوض ًوَد 
 

 

 

 
 

 .ى در ًسبت ّای هختلف کطت هخلَطٍ گاٍزبا ریحاىتَزیغ ػوَدی هادُ خطک سَیا، .  2ضکل 
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لشاس گشفت هتشی  ػاًتی 60-80دس الیِ  %(32) ؿَد وِ تیـتشیي تجوغ هادُ خـه گاٍصتاى گاٍصتاى هـاّذُ هی% 50ػَیا ٍ % 50دس ًؼثت 

دس ایي ًؼثت گاٍصتاى دس همایؼِ . گاٍصتاى تِ هیضاى لاتل تَجْی ًؼثت تِ ػَیا افضایؾ ًـاى داددس ایي ًؼثت هادُ خـه . (c -2ؿىل )

ایي دسحالی . دسكذی اص هادُ خـه دس تاالی واًَپی خَد افضٍد 44/4خَد دس واًَپی ػَیا، یه الیِ دیگش تا ػْن  دسكذی 25ًؼثت تا 

 d -2تا تَجِ تِ ؿىل (. c  ٍa -2، 1 ؿىل) ؿتگاٍصتاى استفاع ووتشی دا% 25% + 75اػت وِ ػَیا دس همایؼِ تا وـت خالق ٍ وـت 

دسكذ هادُ  33هتشی تا توشوض  ػاًتی 60-80سیحاى هشتَط تِ الیِ تیـتشیي توشوض هادُ خـه دس  سیحاى% 50ػَیا ٍ % 50دس ًؼثت 

 سیحاىتا افضایؾ استفاع . تَدهتشی  ػاًتی 40-60 تش یؼٌی الیِ پاییي ایي دسحالی اػت وِ حذاوثش تجوغ هادُ خـه دس ػَیا دس. تَدخـه 

دس ایي ًؼثت  سیحاىّای چْاسم ٍ پٌجن  الیِػالٍُ تش ایي ػْن  .ؿَد تش هیفاٍت دس تجوغ هادُ خـه ًیض هـَْدتًؼثت تِ وـت خالق، 

دسكذی خَد دس  25ّؾ ػْن ایي دسحالی اػت وِ ػَیا تا وا .ًـاى دادافضایؾ  دسكذ ػَیا 75دسكذی خَد تا  25دس همایؼِ تا ًؼثت 

 خَد اختلاف داداتتذایی الیِ  3ّای تاالتش خَد واػتِ ٍ هادُ خـه تیـتشی سا تِ  اص اختلاف هادُ خـه تِ الیِ سیحاىاختالط تا 

الیِ ٍ  ٍدوِ دس همایؼِ تا ًؼثت لثلی استفاع ػَیا  ؿذدس ووتشیي ًؼثت گیاُ ػَیا دس وـت هخلَط تا گاٍصتاى هـاّذُ  (.d  ٍb-2ؿىل )

دسكذ اص هادُ  6/31گاٍصتاى تا ایي حال، . ذهتوشوض ؿ دٍ الیِ اٍل واًَپیالیِ واّؾ یافت ٍ هادُ خـه ًیض دس  ػًِؼثت تِ وـت خالق 

هادُ  حذاوثشدس وـت هخلَط تا ػَیا  سیحاىتیـتشیي ًؼثت دس  (.e -2ؿىل ) هتش اختلاف داد ػاًتی 40-60خـه خَد سا تِ الیِ 

استفاع ػَیا دس همایؼِ تا وـت هخلَط تا گاٍصتاى دس ّویي ًؼثت  .هتشی توشوض یافت ػاًتی 60-80دس الیِ  %(34) سیحاىخـه دس 

ّای تاالتشی ًؼثت تِ وـت هخلَط تا گاٍصتاى تِ الیِدس ایي ًؼثت، ػَیا ػْن تیـتشی اص هادُ خـه خَد سا . واّؾ ووتشی یافت

وِ تا  یاتذ ّای فَلاًی افضایؾ هی یاى داؿت وِ تا افضایؾ سلاتت تَصیغ هادُ خـه دس الیِتَاى ایي گًَِ ت ٍ هی (f -2ؿىل ) اختلاف داد

ّای ّشص هطاتمت   دس تشسػی تَصیغ ػوَدی هادُ خـه ػیة صهیٌی دس سلاتت تا ػلف( 1386)ًظشات حاج ػیذّادی ٍ ّوىاساًؾ 

 .داؿت

 هٌابغ

تشسػی هضیت وـت هخلَط صًیاى ٍ ؿٌثلیلِ دس ػطَح هختلف وَد داهی ٍ  .1388. ٍ ًلیشی هحالتی م. پاسػا م. وَچىی ع. هیشّاؿوی م

 .269تا  259كفحِ (: 1) 7جلذ . هجلِ پظٍّؾ ّای صساػی ایشاى. آسایؾ واؿت

 Phaseolus)تشسػی جزب ٍ واسایی هلشف ًَس دس وـت هخلَط لَتیا . 1389. ٍ ًلیشی هحالتی م. وَچىی ع. ػلی صادُ ی

vulgaris L. )ٍیـی ٍ سیحاى س(Ocimum basilicum L. .)104تا  94كفحِ (: 1)2جلذ . ًـشیِ تَم ؿٌاػی وـاٍسصی. 

تِ سلاتت تا ػلف ّای ( .Glycine max (L.) Merr)ٍاوٌؾ ػاختاس واًَپی اسلام ػَیا . 1389. ٍ جَیٌی م. صػفشیاى ف. سضَاًی م

 .105تا  91(: 2)6. هجلِ داًؾ ػلف ّای ّشص. ّشص

هطالؼِ سًٍذ سؿذ ٍ ػولىشد وـت هخلَط رست ٍ ػَیا دس . 1388. ٍ سضَاًی م. صًذ ا. سحیویاى هـْذی ح. اًی مآلاػلیخ. صػفشیاى ف

 .125تا  107: 5. هجلِ داًؾ ػلف ّای ّشص ایشاى. سلاتت ّوضهاى تا دٍ ػلف ّشص تاج خشٍع ٍ تاتَسُ

تَصیغ ػوَدی هادُ خـه ٍ ػطح تشي ػیة . 1386. ٍ صًذ الف. سحیویاى ح. ًلیشی هحالتی م. ًَسهحوذی ق. حاج ػیذّادی م س

 .307تا  293(: 4)ػال اٍل . هجلِ یافتِ ّای ًَیي وـاٍسصی. صهیٌی دس ؿشایط سلاتت تا ػلف ّای ّشص
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Abstract  

Canopy architecture and distribution of leaves and dry matter within canopy layers of intercropping for 

light interception is important. In this regard and for study on the pattern of dry matter in soybean 

intercropping with sweet basil and borage, a factorial experiment was conducted in three replications 

and nine treatments (including of sole culture of soybean, sweet basil and borage and intercropping of 

soybean with sweet basil and borage in 25%, 50% and 75%  ratio) in 2011. Sampling was conducted in 

75 days after sowing (closure stage in soybean canopy). Increasing of borage ratio in intercropping 

with soybean lead to dry matter accumulation of borage formed in a lower layer. Soybean dry matter 

accumulation was in the upper layer because of sweet basil ratio increment in intercropping from 50% 

to 75%; but distribution of sweet basil dry matter was almost constant. In general, except of 75% 

soybean in intercropping, in other ratios, soybean dry matter was more reduced by borage rather than 

sole cropping and intercropping with sweet basil. 
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