
 همکارانو میرنعمتی دي سید ها... /  شیمیايی و عملکرد مرزهزيست بررسی صفات 

 

1 

Print ISSN:   2322-2050 

Online ISSN: 2322-2778 
Journal of Plant Production 

 

 

Investigation biochemical characteristics and yield of savory  

(Satureja hortensis L.) and fenugreek (Trigonella foenum- greacum L.)  

in intercropping conditions with simultainous weed competition 
 

Seyed Hadi Mirneamati
1
 | Faezeh Zaefarian

*2
 | Vahid Akbarpour

3
 

 

1. M.Sc. Student, Dept. of Weed Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. E-mail: hadimirnemati@yahoo.com 

2. Corresponding Author, Dept. of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. E-mail: fa_zaefarian@yahoo.com 

3. Dept. of Horticulture, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. E-mail: v_akbarpour60@yahoo.com 

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 
Full Length Research Paper 
 

 

Article history:  
Received: 05.07.2019 
Revised:   05.02.2020 
Accepted: 05.03.2020 
 
 
Keywords:  
Antioxidant activity,  

Phenol,  
Photosynthetic pigments,  
Planting pattern   
 

Background and Objectives: Intercropping using time and space,  

in addition of improving plant production methods in terms of 

environmental and human health, can increase agricultural production. 

Considering the mentioned issues and the management of weeds  

in agricultural landscapes, which is one of the biggest problems faced  

by farmers, this experiment was aim of investigation biochemical 

characteristics and yield of savory (Satureja hortensis L.) and  

fenugreek (Trigonella foenum- greacum L.) in intercropping with weeds 
competition and non- competition conditions.  

 

Materials and Methods: This experiment was carried out as a split plot in 

randomized complete block design with three replications in Research 

Farm of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University in 

2016. The treatments of this experiment consisted weeding and no-weeding 

as the main factor and also, monoculture of savory, monoculture of 

fenugreek, ratio of 75:25, 50:50 and 25:75% (savory and fenugreek) as sub 

plots. Dominant weeds were identified as velvetleaf (Abutilon theophrassti 

Medic.), giant foxtail (Setaria glauca L.), wild melon (Cucumis melo var. 

agrestis), and bermuda grass (Cynodon dactylon). The studied traits 

included: leaf fresh and dry weight of savory and fenugreek, stem fresh and 

dry weight of savory and fenugreek, total fresh and dry weight of savory 

and fenugreek, photosynthetic pigments (chlorophyll a, b and total 

chlorophyll), total phenol, total flavonoids, antioxidant activity of them and 

weeds biomass. 

 

Results: The simple effect of experimental treatments was significant on 

photosynthetic pigments savory and fenugreek. Phenolic and flavonoid 

content of leaf and antioxidant capacity for both plants were maximum in 

50% savory: 50% fenugreek ratio in weed infestation and showed 

significant increament in weed infestation compare to weed free. 
Monoculture showed maximum total fresh weight of savory and 

fenugreek (1586.67 and 1813.33 g/m2, respectively) and total dry weight 

of savory and fenugreek (842.33 and 649.20 g/m2, respectively) in weed 

controlled conditions. The results of the data analysis showed that in all 

of the three sampling, the highest and lowest biomass of weed species 

was related to the pure stand of savory and the ratio of 25:75% of savory: 

fenugreek, and the highest weed biomass was observed in the second 

stage of sampling. 
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Conclusion: Overall, the results showed that the intercropping of savory 

and fenugreek could stabilize the production and betterment biochemical 

characteristics by improving the use of resources. In addition by decrease 

of weeds dry weight reduces the weed damage and as well as reducing 

herbicide use, consequently, it is effective for the sustainable production of 

medicinal plants. 
 

Cite this article: Mirneamati, Seyed Hadi, Zaefarian, Faezeh, Akbarpour, Vahid. 2022. Investigation 

biochemical characteristics and yield of savory (Satureja hortensis L.) and fenugreek 

(Trigonella foenum- greacum L.) in intercropping conditions with simultainous weed 
competition. Journal of Plant Production, 28 (4), 1-23.  
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  کلیدي:هاي  واژه

 الگوي کشت، 

 هاي فتوسنتزي،  رنگدانه

 ، اکسیدانی فعالیت آنتی

 فنل

 

  تولید هاي روش بهبود بر عالوه مکان و زمان عوامل از با استفاده مخلوط کشتسابقه و هدف: 

 دارا را نیز تولید محصوالت کشاورزي افزایش توان انسان، سالمت و محیطی زیست جنبه از

هاي کشاورزي   نظام چنین مدیریت علف هرز در بوم و همبا توجه به مطالب ذکر شده  .باشد می

 ترین مشکالتی است که کشاورزان با آن مواجه هستند، این آزمایش با  که یکی از بزرگ

 و شنبلیله( .Satureja hortensis L) ایی و عملکرد مرزهیشیمزیست بررسی صفات هدف 

(Trigonella foenum- greacum L. ) در شرایط کشت مخلوط و رقابت و عدم رقابت با

  هاي هرز اجرا شد. علف
 

هاي خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی  این آزمایش به صورت کرت ها: مواد و روش

به  1395با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري در سال 

عنوان عامل اصلی و  هاي هرز به ارهاي آزمایش شامل وجین و عدم وجین علفتیماجرا درآمد. 

درصد  75:25و  50:50، 25:75هاي  چنین کشت خالص مرزه، کشت خالص شنبلیله، نسبت هم

 هاي هرز غالب شناسایی شده در مزرعه  علفعنوان عامل فرعی بودند.  شنبلیله( به: )مرزه

، خربزه (.Setaria glauca L) روباهی دم(، .Abutilon theophrasti Medic) شامل گاوپنبه

بودند. صفات مورد  (Cynodon dactylon) و مرغ( Cucumis melo var. agrestis) وحشی

ارزیابی در این پژوهش شامل: وزن تر و خشک برگ مرزه و شنبلیله، وزن تر و خشک ساقه 

،  aهاي فتوسنتزي )کلروفیل له، رنگدانهمرزه و شنبلیله، وزن تر و خشک کل مرزه و شنبلی

ها و زیست  اکسیدانی آن ، کلروفیل کل(، فنل کل، فالونوئید کل، درصد فعالیت آنتیbکلروفیل 

 باشد.  هرز می توده علف
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دار بوده هاي فتوسنتزي مرزه و شنبلیله معنیاثر ساده تیمارهاي آزمایش بر رنگدانه ها: یافته

اکسیدانی در هر دو گیاه مرزه و شنبلیله  حتواي فنل کل، فالونوئید و درصد فعالیت آنتیاست. م

هاي هرز  در زمان آلودگی علفشنبلیله و  درصد 50مرزه:  درصد 50در نسبت کشت مخلوط 

داري را نسبت به تیمارهاي  رایط آلودگی علف هرز افزایش معنیباالترین میزان بود و تحت ش

و  67/1586ترتیب  تر کل مرزه و شنبلیله )به ترین میزان وزن نشان داد. بیش عاري از علف هرز

گرم  20/649و  33/842ترتیب  مربع( و وزن خشک کل مرزه و شنبلیله )بهمتر گرم در 33/1813

نتایج  هاي هرز مشاهده گردید. مربع( در تیمار کشت خالص در شرایط کنترل علفتردر م

ترین  ترین و کم برداري بیش در هر سه مرحله نمونهداد که  ها نشان حاصل از بررسی داده

درصد  75:25ترتیب مربوط به الگوي کشت خالص مرزه و نسبت  هاي هرز به توده علف زیست

هاي هرز را به  ترین میزان وزن خشک علف برداري، بیش مرزه: شنبلیله بود که مرحله دوم نمونه

  خود اختصاص داد.

 

 استفاده بهبود با تواند می مرزه و شنبلیله مخلوط کشت که داد نشان نتایج طورکلی بهگیري:  نتیجه

بر آن کاهش وزن  شیمیایی گردد. عالوهزیست تولید و بهبود صفات  در ثبات موجب منابع، از

طور کاهش مصرف  هاي هرز و همین هاي هرز موجب کاهش خسارت علف خشک علف

طور  تواند در جهت تولید پایدار گیاهان دارویی به گردد، در نتیجه می کش می علف

 ثر باشد. ؤاي م مالحظه قابل
 

 Satureja hortensisشیمیایی و عملکرد مرزه )زیست (. بررسی صفات 1400حید )و، رکبرپوا، هفائز، نعفریاز، ديسید ها ،: میرنعمتیاستناد

L.) ( و شنبلیلهTrigonella foenum- greacum L. در شرایط کشت مخلوط ) هتاي هترز.    همزمتان بتا علت     در رقابتت و 

 .1-23(، 4) 28، هاي تولید گیاهی پژوهشنشریه 

                 DOI: 10.22069/JOPP.2021.16419.2495 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

 هاي نظام پایداري امروزه که جمله مواردي از

 و تنوع کاهش دهد، می قرار تهدید مورد زراعی را

 کشتی، باشد. تک ها می این نظام در سازي ساده افزایش

 سموم و از کودها استفاده گیاهی، ارقام اصالح

ازجمله  آفات مدیریت و حاصلخیزي منظور به شیمیایی

 صورت سازي یکنواخت  زمینه در که است اقداماتی

 بهبود منظور به سبب همین (. به19گرفته است )

 کار به را هایی روش افزایش کارایی، و زراعی شرایط

 اصول با و منافاتی باشند طبیعت با همسو که برند می

مورد  کشاورزي محصوالت تولید در که شناسی بوم

 از مخلوط باشند، که کشت نداشته اند، گرفته قرار توجه

 (.4راهکارها است ) این جمله

 مؤثر هاي مؤلفه از عنوان یکی به مخلوط کشت

ترین  ترین و گسترده پایدار، از قدیمی کشاورزي

نهاده  کمهاي کشاورزي  منظاعملیات مورد استفاده در 

ها  ترین روش ترین و قابل دسترس چنین ارزان و هم

براي افزایش تولید محصوالت زراعی است که ضمن 

افزایش  سبب اقتصادي، و شناختی بوم افزایش تنوع

کارآمدتر از عوامل   استفاده سطح، عملکرد در واحد

 خاک، در موجود غذایی مواد و نور، آب مانند محیطی

 افزایش زا، بیماري عواملمشکالت آفات و  کاهش

 بهبود هاي هرز، کنترل علف توانایی رقابتی در

تثبیت نیتروژن حاصل از  طریق از خاک حاصلخیزي

و کیفیت  کاهش خطر تولید، افزایش کمیت بقوالت،

و کنترل فرسایش  شناختی بوممحصول، ایجاد تعادل 

(. 13، 24، 45، 28، 15شود ) در برخی از نقاط دنیا می

طور کامل از فضاي در  توانند به ها اغلب نمی کشتی تک

دسترس و منابع )نور و خاک( استفاده کنند، اما دو 

هاي         آشیانهکشت شده با یکدیگر درصورتی که گونه 

منابع و فضا  توانند از متفاوتی را اشغال کرده باشند، می

 (. 23تري استفاده نمایند ) با کارایی بیش

 در را کشت مخلوط مزیت متعددي پژوهشگران

 شرایط مکانیزه در حتی خالص کشت با مقایسه

( نشان 2014بیگناه و همکاران )اند.  نموده گزارش

 Coriandrum) درصد گشنیز 25دادند که تیمار 

sativum L. ) ترین ارتفاع و  درصد شنبلیله، بیش 75و

زمین، ترین نسبت برابري  عملکرد زیستی شنبلیله، بیش

ترین درصد اسانس، عملکرد اسانس و عملکرد  کم

(. در 5خود اختصاص داد ) زیستی گیاه گشنیز را به

و  (.Vicia faba L) کشت مخلوط شنبلیله با باقال

مشاهده شد که تراکم ( .Lens culinaris L) عدس

داري  طور معنی به( .Orobanche sp) جالیز  گل

دلیل این امر را به ترشح  پژوهشگرانکاهش یافت. 

مواد دگرآسیب از ریشه شنبلیله و تأثیر آن بر گل 

(. در پژوهشی که توسط 12جالیز ذکر کردند )

( روي کشت 2012زاده اصل و همکاران ) نصراله

و ( Helianthus annuus) مخلوط آفتابگردان

انجام ( .Phasaeolus vulgaris L) چیتی لوبیا

ترین قطر طبق، تعداد دانه  گرفت، مشاهده شد که بیش

در طبق و عملکرد دانه در واحد سطح کشت در تیمار 

کشت خالص آفتابگردان صورت پذیرفت و در لوبیا 

هاي جانبی در بوته،  ترین تعداد شاخه چیتی نیز بیش

عملکرد دانه در بوته در حالت کشت مخلوط و در 

 چیتی لوبیا درصد 10درصد آفتابگردان +  درصد 100تیمار 

ترین عملکرد دانه در واحد سطح نیز در کشت  و بیش

(. شیرزادي و 30چیتی مشاهده شد ) خالص لوبیا

ت خود روي کش پژوهش( نیز در 2011همکاران )

مخلوط شنبلیله با عدس مشاهده نمودند که برخی از 

هاي کشت مخلوط نسبت به کشت خالص  نسبت

تري برخوردار بودند،  شنبلیله از شاخص برداشت بیش

 (.41داري نداشتند ) اگرچه از نظر آماري اختالف معنی

هاي  کشت گیاهان دارویی در نظام  جایگاه ویژه

مایل به افزایش سنتی کشاورزي ایران از یک طرف و ت

تولید گیاهان دارویی و نیز تقاضا براي محصوالت 
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ویژه در شرایط ارگانیک از طرف  طبیعی در جهان به

دیگر منجر به افزایش اهمیت این گیاهان شده است. 

رسد که استفاده از گیاهان  نظر می بر این، چنین به عالوه

دلیل خاصیت آللوپاتی در  هدارویی در کشت مخلوط ب

پذیر  هاي هرز امکان ها و علف ل آفات، بیماريکنتر

(. شنبلیله ازجمله گیاهانی است که داراي 22باشد )

باشد. این گیاه با نام علمی  خاصیت دگرآسیبی می

Trigonella foenum- greacum L.  از تیره

Fabaceae باشد که ریشه، دانه و اندام هوایی آن  می

ویه غنی بوده و هاي ثان از لحاظ میزان برخی متابولیت

باشد  چنین ریشه شنبلیله داراي مواد دگرآسیب می هم

هاي هرز جلوگیري  زنی علف که این مواد از جوانه

هرز نیز تأثیر  کند و بر روند رشد گیاهچه علف  می

 .Satureja hortensis Lعلمی  نام با کاهشی دارد. مرزه

(. 33است ) نعناع تیره از یکساله و گیاه دارویی علفی

 هاي هوایی قسمت طور کلی به و گلدار هاي سرشاخه

 شوند، چیده می گلدهی زمان در معموالً که مرزه گیاه

 هضم عمل کننده تسهیل دهنده، نیرو اثر و معطر بوي

 اثر خفیف طور به و بادشکن، مدر، غذا، مقوي معده،

 (.9دارد ) کرم ضد و رفع اسهال قابض،

ارزش واقعی تولید گیاهان دارویی به کیفیت 

شود و کمیت  محصول و پایداري تولید مربوط می

محصول در درجه دوم اهمیت قرار دارد. این در حالی 

 یکی از عنوان به سو یک از هرز هاي علفاست که 

 و بخش کشاورزي هاي نظام مکمل بوم اجزاي

 وشده  کشاورزي محسوب هاي سامانه در ناپذیر جدایی

 کننده محدود مهم عوامل جمله از دیگر سوي از

حال  در کشورهاي در تولیدات کشاورزي افزایش

 آب، به در دسترسی دارویی گیاه با باشند، که می توسعه

و  اکسیدکربن رقابت کرده دي و فضا نور، غذایی، مواد

 عملکرد تلفات افزایش و کیفی و کمی کاهش سبب

 ها پژوهشنتایج برخی از (. 21گردند ) می محصول

( نشان داده است که در کشت مخلوط 2007)زیمدال، 

طور مؤثرتري  در مقایسه با کشت خالص از منابع به

استفاده شده و به این دلیل مقدار منبع قابل دسترس 

(. از طرف دیگر 47یابد ) براي علف هرز کاهش می

ندازي، خفه کردن و خواص ا کشت مخلوط با سایه

هاي مختلف  از رشد و گسترش گونه دگرآسیبی

 کند.  هاي هرز جلوگیري می علف

با توجه به اهمیت زراعی دو گیاه دارویی مرزه و 

شنبلیله و نبودن اطالعات کافی و مستند در خصوص 

 مدیریت لزومچنین  کشت مخلوط این دو گیاه، و هم

این  ها، دلیل خسارات ناشی از آنهرز به هاي علف

ن الگوي کشت مخلوط عیین بهتریآزمایش با هدف ت

 منظور دستیابی به بهینه از منابع به  براي استفاده

شیمیایی دو زیست عملکرد و بهبود صفات  ترین بیش

هاي  ثر علفؤچنین کنترل م گیاه مرزه و شنبلیله و هم

 شد. هرز اجرا

 

 ها مواد و روش

ثیر کشت مخلوط أاین آزمایش با هدف بررسی ت

و عملکرد دو گیاه دارویی  شیمیاییزیست بر صفات 

مرزه و شنبلیله در شرایط رقابت و عدم رقابت با 

هاي خرد شده در  صورت کرت هاي هرز، به علف

در هاي کامل تصادفی با سه تکرار  قالب طرح بلوک

مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 

دقیقه  42´و  36°طبیعی ساري با عرض جغرافیایی 

دقیقه  13´درجه و  53°و طول جغرافیایی شمالی 

در سال متر،  14شرقی و میانگین ارتفاع از سطح دریا 

سیلتی با  -اجرا درآمد. بافت خاک مزرعه رسیبه  1395

 13/0، نیتروژن درصد 29/1، ماده آلی 5/7اسیدیته 

بود.  ppm 64/11، فسفر ppm 3/182پتاسیم  ،درصد

تیمارهاي آزمایش شامل وجین و عدم وجین 
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عنوان عامل اصلی و کشت خالص  هاي هرز به علف

 درصد 25مرزه، کشت خالص شنبلیله، کشت مخلوط 

 درصد 50مرزه و  درصد 50شنبلیله،  درصد 75مرزه و 

عنوان  شنبلیله به درصد 25مرزه و  درصد 75شنبلیله و 

رجه آزادي مربوط به عامل فرعی بودند. در خصوص د

الگوي کاشت ذکر این نکته ضروریست که در 

هاي کشت خالص )مرزه و شنبلیله( تنها یک گونه  کرت

؛ در نتیجه در بررسی صفات مربوط شتگیاهی وجود دا

د کرت کشت خالص شنبلیله محاسبه نشبه گیاه مرزه، 

به همین دلیل میزان درجه آزادي الگوي  عکس.رو ب

 گردد. می 3کاشت براي دو گیاه مرزه و شنبلیله 

بعد از انجام عمل شخم و تسطیح اولیه، براساس 

کیلوگرم در  80مقدار  نتایج آزمایش خاک کود اوره به

کیلوگرم  80میزان  هکتار و کود سوپرفسفات تریپل به

تار کود پتاس کیلوگرم در هک 80چنین  در هکتار و هم

به زمین داده شد؛ که نصف کود اوره در زمان کاشت 

صورت سرک به گیاه  و مابقی آن بیست روز بعد به

(. کاشت تمامی گیاهان در نیمه اول 33مرزه داده شد )

زمان انجام شد. ابتدا  صورت دستی و هم خرداد به

هاي کشت آبیاري شد و بعد از کمی فروکش  محل

ها  بلیله توسط دست در چالهکردن آب، مرزه و شن

ها با مقداري خاک خشک و  کاشته شدند و روي آن

نرم پوشانده شد و بالفاصله بعد از کاشت آبیاري 

 2/7متر ) 4/2×3کرت آزمایشی  انجام شد. ابعاد هر

 40خط کاشت به فاصله  6مربع( بود که شامل متر

اي  منظور کاهش اثرات حاشیه متر از هم بود. به سانتی

ها، فاصله یک متر در نظر گرفته شد. اندازه  کرت بین

متر و براي شنبلیله  سانتی 20روي ردیف براي مرزه 

 متر لحاظ شد. سانتی 8نیز 

منظور حذف  دو هفته بعد از رشد گیاهان، به

زمان  هاي اضافی عملیات تنک انجام گرفت و هم بوته

هاي هرز وجین دستی در تیمارهاي  با رویش علف

هاي فتوسنتزي  گیري رنگدانه جام شد. اندازهباوجین ان

در زمان شروع گلدهی و با روش پورا  bو  aکلروفیل 

هاي  ترتیب در طول موج (، به2002و همکاران )

وسیله دستگاه  متر و به نانو 4/652و  2/665

(. مقدار فنل کل با 37فتومتر انجام گرفت ) اسپکتو

محاسبه و ( 35سیوکالتیو ) -استفاده از روش فولین

سنجی  هاي رنگ روش براي تعیین مقدار فالونوئید از

اکسیدانی  چنین فعالیت آنتی (. هم7استفاده گردید )

گیري کاهش  ها با استفاده از روش اندازه عصاره

پیکریل هیدرازیل  -1-فنیلدي 2-2ظرفیت رادیکالی 

(DPPH) ( علف6مورد ارزیابی قرار گرفت .)  هاي

، (Abutilon theophrasti Medic) هرز گاوپنبه

 ، خربزه وحشی(Panicum capillare) ارزن وحشی

(Cucumis melo var agrestis.) و مرغ 

(Cynodon dactylon) هاي هرز غالب مزرعه  علف

تري  هاي هرزي که فراوانی بیش بودند. در واقع علف

برداري  هرز غالب بودند. نمونه عنوان علف  داشتند به

 50×50وسیله کوآدرات  به رزهاي ه از فلور علف

روز بعد  110و  85، 60متر طی سه مرحله در  سانتی

ها پس  برداري از کاشت صورت گرفت، که این نمونه

از حذف دو ردیف کناري هر کرت و نیم متر از ابتدا 

عنوان حاشیه صورت  هاي وسط به و انتهاي ردیف

هاي  هاي هرز کرت هاي علف گرفت. سپس نمونه

هایی قرار داده شد و  در داخل پاکتبدون وجین 

گراد در  درجه سانتی 72ساعت در دماي  72مدت  به

و بعد از خشک شدن توزین شدند. آون نگهداري 

افزار  منظور تجزیه واریانس و مقایسه میانگین از نرم به

SAS (ver9.4)  استفاده شد. مقایسه میانگین تیمارها

ام درصد انج 5و در سطح  LSDبراساس آزمون 

افزار  گرفت. ترسیم نمودارها نیز با استفاده از نرم

Excel .انجام شد 
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 نتايج و بحث

طبق نتایج حاصل از و کلروفیل کل:  a ،bکلروفیل 

ها، اثر ساده تیمارهاي  جدول تجزیه واریانس داده

و  a  ،bداري بر میزان کلروفیل ثیر معنیأآزمایش ت

(. بیشینه میزان 1کلروفیل کل مرزه داشت )جدول 

و کلروفیل کل در گیاه مرزه مربوط به  a  ،bکلروفیل

ترتیب  )به شنبلیله درصد 25مرزه:  درصد 75تیمار 

گرم بر  میکرو 77/12لیتر،  گرم بر میلی میکرو 61/13

لیتر( بود )جدول  گرم بر میلی میکرو 39/26لیتر و  میلی

و کلروفیل کل نیز در  a  ،bمیزان کلروفیلترین  (. کم2

رویت شد.  شنبلیله درصد 75مرزه:  درصد 25تیمار 

هاي هرز منجر به باال رفتن  چنین عدم حضور علف هم

 لیتر(،  گرم بر میلی میکرو 06/14)  aمیزان کلروفیل

b (24/11 و کلروفیل کل  گرم بر میلی میکرو )لیتر

در گیاه مرزه گردید  لیتر( گرم بر میلی میکرو 30/25)

بر این، نتایج گویاي این مطلب بود  (. عالوه2)جدول 

داري بر  ثیر معنیأکه برهمکنش تیمارهاي آزمایش ت

و کلروفیل کل  bهاي فتوسنتزي کلروفیل  رنگیزه

که تنها اثر ساده  (. در حالی1شنبلیله داشت )جدول 

د بوثیرگذار أاین گیاه ت aتیمارهاي آزمایش بر کلروفیل 

 a (47/12ترین میزان کلروفیل  (. بیش1)جدول 

مرزه:  درصد 25لیتر( مربوط به تیمار  گرم بر میلی میکرو

هاي  چنین عدم حضور علف بود؛ هم شنبلیله درصد 75

در این گیاه شد )جدول  aهرز موجب افزایش کلروفیل 

 b (44/13کلروفیل  (. بر اساس نتایج، باالترین میزان2

 55/28لیتر( و کلروفیل کل ) گرم بر میلی میکرو

 درصد 25لیتر( مربوط به تیمار  گرم بر میلی میکرو

 (.3باوجین بود )جدول  شنبلیله درصد 75مرزه: 

 افزایش سبب مخلوط کشت باال به نتایج با توجه

 جذب افزایش .و کلروفیل کل گردید a ،bکلروفیل 

لگوم  گیاه زیستی تثبیت واسطه هنیتروژن ب تر بیش

 گیاه بین شده ایجاد مثبت رابطه مکملی و )شنبلیله(

 دیگر طرفی و از مخلوط در کشت مرزه و شنبلیله

 و فتوسنتزي هاي آنزیم بر فعالیت نیتروژن مهم نقش

 شده ( موجب17هاي فتوسنتزي ) رنگدانه ساختار

 را کلروفیل افزایش مخلوط کشت از استفاده که است

سبب  گیاه در افزایش نیتروژن باشد. داشته دنبال به

و  سلول اندازه افزایش نتیجه در و پروتوپالسم افزایش

فعالیت  افزایش باعث نهایت در و شده برگ سطح

 (. در بررسی کارایی فتوسنتزي جو2) گردد می فتوسنتز

(Hordeum vulgare)  و شنبلیله در کشت مخلوط

افزایشی و جایگزینی نتایج نشان داد که تیمار کشت 

ردیف شنبلیله و  3ردیف جو +  3مخلوط جایگزینی )

دو گیاه  b و a درصد جو(، کلروفیل 20 و 10افزایشی 

جو و شنبلیله و کل بیوماس اندام هوایی تولیدي را 

 کشت (. در29نسبت به کشت خالص افزایش داد )

 و ذرت،( Arachis hypogaea) زمینی بادام طمخلو

 هوایی در اندام کلروفیل افزایش سبب مخلوط کشت

( نیز در کشت 2013(. بهارلوئی )18شد ) گیاه دو هر

 و کلزا (Pisum sativum) فرنگی مخلوط نخود 

(Brassica napus L.)  مشاهده نمود کلروفیلb 

داري طور معنیفرنگی در تیمار کشت مخلوط بهنخود

  طور(. این3نسبت به کشت خالص افزایش یافت )

 عناصر رقابت براي با هاي هرز علف که رسد می نظر به

 به دسترسی گیاه کاهش سبب نیتروژن همانند غذایی

نیتروژن  که جایی آن از و شده نیتروژن کافی مقدار

با  رقابت دارد، ها کلروفیل ساختمان در اساسی نقش

 ها برگ کلروفیل میزان کاهش سبب هرز  هاي علف

 (.32شده است )
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 هاي فتوسنتزي مرزه و شنبلیله. بر رنگدانه تیمارهاي آزمایش اثر واریانس تجزیه -1جدول 
Table 1. Analysis of variance effect of experimental treatments on photosynthetic pigments of savory and fenugreek. 

 منابع تغییرات

S.O.V 

درجه 

 آزادي

df 

 مرزه 
Savory 

 شنبلیله 
Fenugreek 

 aکلروفیل 
Chlorophyll a 

 bکلروفیل 

Chlorophyll b 

 کلروفیل کل

Total 

Chlorophyll 

 aکلروفیل 
Chlorophyll a 

 bکلروفیل 

Chlorophyll b 

 کلکلروفیل 

Total 

Chlorophyll 

 بلوک 
Block 

2 0.237 0.40 0.07 1.83 0.07 1.42 

  (A) هاي هرزعلف
Weeds (A) 

1 292.26
* 59.14

* 614.36
** 91.25

** 47.55
* 270.55

** 

 (a) خطاي
Error (a) 

2 0.44 0.80 0.42 0.24 0.09 1.60 

 (B) الگوي کاشت
Planting pattern (B) 

3 32.94
** 50.85

** 161.83
** 63.37

** 47.43
** 220.30

** 

A×B 3 4.10
 ns 1.33 

ns 4.76
 ns 3.27 

ns 3.77
* 9.11

** 

 خطا آزمایش
Error 

12 1.59 1.04 3.24 1.44 0.65 0.88 

 (درصد) ضریب تغییرات
CV (%) 

- 11.95 10.59 8.89 13.44 13.26 5.61 

ns ،**  باشد می و پنج درصد یک احتمال سطح در دارمعنی و داريغیرمعنی دهندهنشان ترتیب به *و. 
ns, ** and * are non-significant and significant at 1 and 5% probability levels, respectively. 

 

 مرزه و شنبلیله.هاي فتوسنتزي  بر رنگدانهتیمارهاي آزمایش مقایسه میانگین اثر  -2جدول 

Table 2. Mean comparison effect of experimental treatments on photosynthetic pigments of savory and fenugreek. 

 تیمار
Treatment 

 مرزه
Savory 

 شنبلیله
Fenugreek 

 aکلروفیل 

 لیتر( گرم در میلی )میکرو
Chlorophyll a 

(μg ml
-1

) 

 bکلروفیل 

 لیتر( گرم در میلی )میکرو

Chlorophyll b 
(μg ml

-1
) 

کلروفیل کل 

 گرم )میکرو

 لیتر( در میلی

Total Chlorophyll 

(μg ml
-1

) 

 aکلروفیل 

 لیتر( گرم در میلی )میکرو
Chlorophyll a 

(μg ml
-1

) 

 هاي هرز علف
Weeds 

 باوجین

Weed free 
14.06

a 11.24
a 25.30

a 10.9
a 

 بدون وجین

Weedy 
7.08

b 8.10
b 15.18

b 7.003
b 

 الگوي کشت
Planting 

pattern 

 شنبلیلهکشت خالص 

Monoculture of Fenugreek 
- - - 

10.05
b 

 کشت خالص مرزه
Monoculture of savory 

10.88
b 10.37

b 21.26
b - 

 شنبلیله درصد 25مرزه:  درصد 75

75% savory:25% Fenugreek 
13.61

a 12.77
a 26.39

a 4.71
c 

 شنبلیله درصد 50مرزه:  درصد 50

50% savory:50% Fenugreek 
9.76

b 9.78
b 19.54

b 8.56
b 

 شنبلیله درصد 75مرزه:  درصد 25

25% savory:75% Fenugreek 
8.03

c 5.76
c 13.79

c 12.47
a 

 .ندارند دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترک، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 
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 شنبلیله.و کلروفیل کل  bبر کلروفیل تیمارهاي آزمایش مقایسه میانگین اثر  -3جدول 

Table 3. Mean comparison effect of experimental treatments on chlorophyll b and total chlorophyll of fenugreek. 

 تیمار
Treatment 

 لیتر( گرم در میلی )میکرو bکلروفیل 

Chlorophyll b (μg ml
-1

) 
 لیتر( گرم در میلی کلروفیل کل )میکرو

Total Chlorophyll (μg ml
-1

) 

 باوجین

Weed free 

 کشت خالص شنبلیله

Monoculture of Fenugreek 
9.35

b 21.77
b 

 شنبلیله درصد 25مرزه:  درصد 75

75% savory:25% Fenugreek 
5.62

e 11.3
f 

 شنبلیله درصد 50مرزه:  درصد 50

50% savory:50% Fenugreek 
8.32

bc 18.72
c 

 شنبلیله درصد 75مرزه:  درصد 25

25% savory:75% Fenugreek 
13.44

a 28.55
a 

 بدون وجین

Weedy 

 شنبلیلهکشت خالص 

Monoculture of Fenugreek 
7.65

cd 15.32
d 

 شنبلیله درصد 25مرزه:  درصد 75

75% savory:25% Fenugreek 
2.68

f 6.44
g 

 شنبلیله درصد 50مرزه:  درصد 50

50% savory:50% Fenugreek 
6.72

de 13.45
e 

 شنبلیله درصد 75مرزه:  درصد 25

25% savory:75% Fenugreek 
8.34

bc 18.28
c 

 .ندارند دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترک، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test.  

 
بر اساس نتایج تجزیه واریانس فنل و فالونوئید کل: 

داري  ثیر معنیأاثر ساده و متقابل تیمارهاي آزمایش ت
بر محتواي فنل کل در هر دو گیاه مرزه و شنبلیله 

(. بیشینه میزان فنل کل در گیاه مرزه 4داشت )جدول 
شنبلیله  درصد 50مرزه:  درصد 50مربوط به تیمار 

گرم در گرم برگ خشک(  میلی 85/60بدون وجین )
شنبلیله  درصد 25مرزه:  درصد 75بود که با تیمار 

گرم در گرم برگ خشک(  میلی 6/56بدون وجین )
(. 5جدول وت چندانی از لحاظ آماري نداشت )تفا
 50مرزه:  درصد 50چنین در گیاه شنبلیله نیز تیمار  هم

گرم در گرم  میلی 94/54جین )شنبلیله بدون و درصد
برگ خشک( داراي باالترین میزان فنل کل بود که با 

شنبلیله بدون وجین  درصد 75مرزه:  درصد 25تیمار 
گرم در گرم برگ خشک( تفاوت چندانی  میلی 73/50)

ترین میزان فنل  (. کم5از لحاظ آماري نداشت )جدول 
کل در هر دو گیاه در تیمار کشت خالص باوجین 

شاهده شد که با همین تیمار در شرایط حضور م
 هاي هرز تفاوت آماري چندانی نشان نداد. علف

ثیر أاثر متقابل الگوي کشت و علف هرز ت
داري بر میزان فالونوئید گیاه مرزه و شنبلیله  معنی

 50مرزه:  درصد 50(. تیمار 4داشته است )جدول 
شنبلیله بدون وجین رکوردار باالترین میزان  درصد

در گرم برگ  گرم میلی 76/44فالونوئید در مرزه )
گرم در گرم برگ  میلی 85/53خشک( و شنبلیله )

ترین میزان فالونوئید  (. کم5خشک( بوده است )جدول 
در گیاه مرزه مربوط به تیمار کشت خالص مرزه 

بود.  (گرم در گرم برگ خشک میلی 07/20باوجین )
 75الزم به ذکر است که در این گیاه بین تیمارهاي 

چنین  شنبلیله بدون وجین و هم درصد 25مرزه:  درصد
باوجین تفاوت چندانی از لحاظ آماري مشاهده نشد. 

شنبلیله در کشت  ترین میزان فالونوئید گیاه چنین کم هم
رویت هاي هرز  خالص این گیاه در شرایط کنترل علف

مار کشت خالص شنبلیله بدون وجین تفاوت شد که با تی
 50(. بین تیمارهاي 5آماري چندانی نداشت )جدول 

 75مرزه:  درصد 25شنبلیله و  درصد 50مرزه:  درصد
هاي هرز تفاوت  شنبلیله در شرایط تداخل علف درصد

  (.5نشد )جدول  چندانی از لحاظ آماري مشاهده
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گرفت توان نتیجه  با توجه به موارد ذکر شده می
که حضور شنبلیله به همراه مرزه عاملی است که با 

هاي ثانویه در  تر متابولیت تثبیت نیتروژن به تولید بیش
که  گیاه کمک کرده است. از طرف دیگر با توجه به این

کشت مخلوط دو گیاه خود به عنوان یک عامل رقابتی 
رو  آید، از این و تنشی براي هر دو گیاه به حساب می

 50تر ترکیبات فنلی در تیمار  تولید مقدار بیشتوان  می
 را به  شنبلیله بدون وجین درصد 50مرزه:  درصد

این امر نیز نسبت داد. زیرا ترکیبات فنلی جزء 
هاي ثانویه گیاه هستند که در شرایط خاص،  متابولیت

 براي گیاهانکنند.  نقش دفاعی در بافت گیاه را ایفا می
 هاي هاي مهاجم و اکسیژن علف شدید با تداخل مقابله
 هاي آیند؛ سازوکار وجود می به تنش شرایط در که فعالی

افزایش غلظت فنل کل به کار  ماننددفاعی خاصی را 

با  (؛ که11شود ) وارد آسیب تر کم به گیاه تا گیرند می
ولیفرد و همکاران  ( و2001همکاران ) و پترسون نتایج

 ترکیبات فنلی(. 44و  36دارد ) ( مطابقت2014)
 باعث و باشد می اثرات تنش با مقابله عاملی براي

شود. در آزمایش  می عوامل این سوء کاهش اثرات
 ( روي برخی ارقام نخود2016فتحی و همکاران )

(Cicer arietinum)گزارش شد که در شرایط ، 
 تداخل علف هرز کمبود آب و مواد غذایی باعث

 د، اما در شرایطشوافزایش مقدار ترکیبات فنلی می
(. افزایش 11عدم تداخل پاسخ ارقام متفاوت بود )

دلیل فعال تواند بهیمیزان فالونوئید در شرایط رقابتی م
ر تنش ایجاد شده باشد. دفاعی در براب سازوکار شدن

 ترین مهم از و فنولیکپلی ترکیبات هافالونوئید
 باشند. می گیاهان ثانویه ترکیبات

 
 مرزه و شنبلیله.اکسیدانی  فنل کل، فالونوئید کل و درصد فعالیت آنتیبر تیمارهاي آزمایش تجزیه واریانس اثر  -4جدول 

Table 4. Analysis of variance effect of experimental treatments on total phenol, total flavonoids and 
antioxidant activity of savory and fenugreek. 

 منابع تغییرات

S.O.V 

 درجه

 آزادي

df 

 فنل کل

Total phenol 
 فالونوئید کل

Total Flavonoids 
 اکسیدانی فعالیت آنتی

Antioxidant activity 
 مرزه

Savory 

 شنبلیله

Fenugreek 
 مرزه

Savory 

 شنبلیله

Fenugreek 
 مرزه

Savory 

 شنبلیله

Fenugreek 
 بلوک

Block 
2 2.68 3.35 4.71 4.59 6.16 5.37 

 (A) هاي هرزعلف
Weeds (A) 

1 449.94
** 461.20

* 179.21
** 467.43

* 273.37
** 287.04

** 

 (a) خطاي
Error (a) 

2 0.09 0.05 0.68 0.01 0.5 0.79 

 (B) الگوي کاشت
Planting pattern (B) 

3 1010.28
** 1023.32

** 383.33
** 1020.06

** 1952.26
** 1972.48

** 

A×B 3 31.19
* 777329

* 16.36
** 30.05

** 24.15
* 21.37

* 

 خطا آزمایش
Error 

12 7.63 7.49 1.04 6.47 4.16 4.13 

 (درصد) ضریب تغییرات
CV (%) 

- 6 6.82 2.85 6.5 3.15 3.45 

 .باشدمی و پنج درصد یک احتمال سطح در دارمعنی دهندهنشان ترتیب به *و  **

** and * are significant at 1 and 5% probability levels, respectively. 

 

 بر اساس نتایج تجزیه واریانس،اکسیدانی:  فعالیت آنتی
داري  ثیر معنیأاثر ساده و متقابل تیمارهاي آزمایش ت

اکسیدانی مرزه و شنبلیله داشت  بر درصد فعالیت آنتی

اکسیدانی در هر دو  (. بیشینه فعالیت آنتی4)جدول 
 درصد 50مرزه:  درصد 50گیاه مربوط به تیمار 

مرزه:  درصد 50شنبلیله بدون وجین بود که با تیمار 
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هاي هرز از  شنبلیله در شرایط کنترل علف درصد 50
(. 5داري نداشت )جدول  تفاوت معنی لحاظ آماري

هاي هرز در  شایان ذکر است که عدم تداخل علف
تیمار کشت خالص موجب کاهش چشمگیر فعالیت 

یکی از دالیل کاهش اکسیدانی در هر دو گیاه شد.  آنتی

هاي  آسیب علف رشد گیاهان در حضور ترکیبات دگر
هان هاي آزاد اکسیژن در گیا ل هرز، تولید انواع رادیکا

آسیب است که  ثیر سمیت گیاهان دگرأت هدف تحت
اکسیدان قادرند محیط سلول و غشاي  ترکیبات آنتی

 هاي آزاد مصون دارند.  هاي رادیکال سلولی را از آسیب
 

 مرزه و شنبلیله.اکسیدانی  فنل کل، فالونوئید کل و درصد فعالیت آنتیبر تیمارهاي آزمایش مقایسه میانگین اثر  -5جدول 

Table 5. Mean comparison effect of experimental treatments on total phenol, total flavonoids and antioxidant 
activity of savory and fenugreek. 

 تیمار
Treatment 

 Fenugreekشنبلیله  Savoryمرزه 

فنل کل 
گرم در گرم  میلی)

 برگ خشک(

Total phenol 
(mg/g dw) 

فالونوئید کل 
گرم در گرم  میلی)

 برگ خشک(

Total flavonoids 
(mg/g dw) 

درصد فعالیت 
 اکسیدانی آنتی

Antioxida
nt activity 

(%) 

گرم  میلیفنل کل )
در گرم برگ 

 خشک(

Total phenol 
(mg/g dw) 

گرم  میلیفالونوئید )
 برگ خشک(در گرم 

Total 
flavonoids 
(mg/g dw) 

درصد فعالیت 
 اکسیدانی آنتی

Antioxidant 
activity (%) 

 باوجین

Weed 
free 

 کشت خالص شنبلیله

Monoculture of 
Fenugreek 

- - - 19.17 
f 18.4 

e 27 
f 

 کشت خالص مرزه
Monoculture of 

savory 
25.40 

f 20.07 
f 33 

f - - - 

 مرزه:  درصد 75
 شنبلیله درصد 25

75% savory:25% 
Fenugreek 

49.90 
d 40.57 

bc 71 
c 34.68 

e 33.65 
d 57 

d 

 مرزه:  درصد 50
 شنبلیله درصد 50

50% savory:50% 
Fenugreek 

50.87 
cd 38.68 

c 78.66 
ab 45.01 

cd 43.87 
c 72.66 

ab 

 مرزه:  درصد 25
 شنبلیله درصد 75

25% savory:75% 
Fenugreek 

40.65 
e 32.57 

d 63 
d 43.97 

d 42.9 
c 65 

c 

بدون 
 وجین

Weedy 

 کشت خالص شنبلیله

Monoculture of 
Fenugreek 

- - - 23.17 
f 22.07 

e 39 
e 

 کشت خالص مرزه
Monoculture of 

savory 
29.07 

f 28.85 
e 45 

e - - - 

 مرزه:  درصد 75
 شنبلیله درصد 25

75% savory:25% 
Fenugreek 

56.6 
ab 41.48 

b 76.66 
b 49.06 

bc 47.96 
b 64 

c 

 مرزه:  درصد 50
 شنبلیله درصد 50

50% savory:50% 
Fenugreek 

60.85
 a 44.76 

a 81 
a 54.94 

a 53.85 
a 75.66 

a 

 مرزه:  درصد 25
 شنبلیله درصد 75

25% savory:75% 
Fenugreek 

54.96
bc 38.6 

c 70 
c 50.73 

ab 50.26 
ab 70.66 

b 

 .ندارند دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترک، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test.  



 همکارانو میرنعمتی دي سید ها... /  شیمیايی و عملکرد مرزهزيست بررسی صفات 

 

13 

( بیان داشتند که حضور 2015فرامرزي و احمدي )

هاي  سبب افزایش فعالیت آنزیم دگرآسیبیترکیبات 

شود، زیرا این  هاي هدف می اکسیدان در گیاهچه آنتی

هاي آزاد اکسیژن محیط  ها با حذف رادیکال آنزیم

کنند  ها حفظ می بار این رادیکال سلول را از اثرات زیان

اکسیدان نیز مانند سایر  هاي آنتی ( اما آنزیم10)

ثیر غلظت بسیار باالي أت ترکیبات پروتئینی تحت

ها کاهش قرار گرفته و فعالیت آن دگرآسیبیترکیبات 

 (.34و  25یابد ) می

نتایج گویاي این وزن تر و خشک برگ و ساقه: 

ثیر أمطلب بود که، اثر متقابل تیمارهاي آزمایش ت

داري بر عملکرد تر و خشک برگ و ساقه هر دو معنی

زه( داشتند گیاه )به غیر از وزن خشک برگ گیاه مر

چنین  (. در بررسی وزن تر برگ، ساقه و هم6)جدول 

وزن خشک ساقه گیاه مرزه، نتایج نشان داد که با 

مخلوط از  تاج پوششافزایش سهم شنبلیله در 

اي که تیمار  عملکرد گیاه مرزه کاسته شد. به گونه

هاي هرز کشت خالص مرزه در شرایط کنترل علف

 مربع(،گرم در متر 67/766رد تر برگ )ترین عملک بیش

کرد مربع( و عملگرم در متر 820عملکرد تر ساقه )

مربع( را به خود گرم در متر 67/488خشک ساقه )

، اثر ساده 7(. بر اساس جدول 7اختصاص داد )جدول 

داري بر وزن خشک  ثیر معنیأتیمارهاي آزمایش ت

که برهمکنش  برگ گیاه مرزه داشت؛ در حالی

ثیر چندانی بر این أتوانست تتیمارهاي آزمایشی ن

صفت بگذارد. تیمار کشت خالص مرزه باالترین 

مربع( را گرم در متر 95/307لکرد خشک برگ )عم

 10/289% شنبلیله )25 % مرزه:75داشت که با تیمار 

مربع( در یک گروه آماري قرار گرفت گرم در متر

هاي چنین در شرایط عدم حضور علف (. هم8)جدول 

لکرد خشک برگ گیاه مرزه به باالترین هرز میزان عم

این مطلب بود که  بیانگرنتایج  (.8میزان رسید )جدول 

عملکرد تر برگ، عملکرد خشک برگ، عملکرد تر 

ساقه و عملکرد خشک ساقه گیاه شنبلیله در تیمار 

هاي هرز  کشت خالص + شرایط کنترل علف

 53/372و  33/913، 67/276، 900ترتیب به میزان  )به

در حداکثر مقدار خود قرار داشت مربع(  گرم در متر

درصدي  25بر آن افزایش سهم  (. عالوه7)جدول 

مرزه در کشت مخلوط با شنبلیله نیز موجب افزایش 

عملکرد وزن تر برگ و وزن خشک ساقه در گیاه 

ثر واقع ؤدهنده م (، که نشان7شنبلیله گردید )جدول 

 باشد.  می اي گونه شدن شنبلیله در رقابت برون

( نیز افزایش 2012زاده اول و همکاران ) حسن

درصد ساقه مرزه را در کشت خالص در مقایسه با 

ها دلیل  اند. آن تیمارهاي کشت مخلوط گزارش نموده

اندازي  کاهش درصد ساقه در کشت مخلوط را سایه

روي مرزه و  (.Trifolium resupinatum L) شبدر

هاي مرزه  اقهکاهش جذب نور و محدودیت رشد س

(. بر خالف این نتایج، مافی و 16)اند  بیان نموده

که وزن خشک برگ بیان نمودند ( 2003موکسیارلی )

در کشت مخلوط ( Mentha piperita) و ساقه نعناع

با سویا در مقایسه با کشت خالص افزایش داشته 

ها دلیل این افزایش را به لحاظ فیزیولوژیکی  است. آن

ها افزایش کلروفیل و کارتنوئید را  آن اند. توجیح کرده

اي نعناع در کشت مخلوط  دلیل افزایش هدایت روزنه

اند که باعث پتانسیل باالي آسیمیالسیون  بیان کرده

کربن و تولید متابولیت ثانویه شده و به دنبال آن ماده 

  (.26یابد ) خشک افزایش می
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 مرزه.وزن خشک برگ بر تیمارهاي آزمایش مقایسه میانگین اثر  -8جدول 

Table 8. Mean comparison effect of experimental treatments on dry weight of leaf of savory. 

 تیمار 
Treatment 

 وزن خشک برگ )گرم در متر مربع(
Leaf dry weight (g/m2) 

 Weedعلف هرز 

 باوجین

Weed free 
298.55 a 

 بدون وجین

Weedy 
193.45 b 

 الگوي کاشت
Planting pattern 

 کشت خالص مرزه
Monoculture of savory 

307.95 a 

 شنبلیله درصد 25مرزه:  درصد 75

75% savory:25% Fenugreek 
289.10 a 

 شنبلیله درصد 50مرزه:  درصد 50

50% savory:50% Fenugreek 
b 242.35 

 شنبلیله درصد 75مرزه:  درصد 25

25% savory:75% Fenugreek 
144.61 c 

 .ندارند دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترک، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 

 

دست آمده،  با توجه به نتایج بهوزن تر و خشک کل: 

وزن تر و خشک کل اندام هوایی در هر دو گیاه مرزه 

ثیر اثر ساده و متقابل تیمارهاي أت و شنبلیله تحت

دست آمده  (. نتایج به9آزمایش قرار گرفت )جدول 

در گیاه مرزه  کل ترین وزن تر بیشنشان داد که 

 33/1813یاه شنبلیله )مربع( و گگرم در متر 67/1586)

مربع( مربوط به تیمار کشت خالص آن گرم در متر

 و A-1گیاه در شرایط عاري از علف هرز بود )شکل 

Cهاي هرز در مرزه و شنبلیله  (. عدم کنترل علف

درصدي  53/77و  48/71ترتیب موجب کاهش  به

ترین  چنین کم هموزن تر کل در این دو گیاه گشت. 

ترتیب  میزان وزن تر کل در گیاه مرزه و شنبلیله به

 شنبلیله درصد 75مرزه:  درصد 25مربوط به تیمار 

 شنبلیله درصد 25مرزه:  درصد 75بدون وجین و 

ذکر است  الزم به(. Cو  A-1بدون وجین بود )شکل 

 75که از لحاظ آماري در گیاه مرزه بین سه تیمار 

مرزه:  درصد 50باوجین،  شنبلیله درصد 25مرزه:  درصد

باوجین و کشت خالص مرزه بدون  شنبلیله درصد 50

  (.A -1وجین اختالف چندانی مشاهده نشد )شکل 

میانگین، تیمار کشت  بر اساس نتایج مقایسه

خالص هر دو گیاه در شرایط کنترل علف هرز داراي 

گرم  33/842ترین وزن خشک کل در گیاه مرزه ) بیش

( مربعمترگرم در  20/649( و گیاه شنبلیله )مربعمتردر 

چنین بر طبق انتظار  (. همDو  B-1شکل بود )

ترین وزن خشک کل در گیاه مرزه و شنبلیله  کم

 درصد 75مرزه:  درصد 25مربوط به تیمار ترتیب  به

 درصد 25مرزه:  درصد 75بدون وجین و  شنبلیله

(. عدم Dو  B-1شکل )بدون وجین بود  شنبلیله

اعمال وجین نیز موجب کاهش چشمگیر وزن خشک 

اي که این کاهش در  کل هر دو گیاه گردید؛ به گونه

درصد و در گیاه شنبلیله  07/76گیاه مرزه به میزان 

 (. Dو  B -1شکل درصد بود ) 30/67میزان  به

 



 همکارانو میرنعمتی دي سید ها... /  شیمیايی و عملکرد مرزهزيست بررسی صفات 

 

17 

 مرزه و شنبلیله.وزن تر و خشک اندام هوایی بر تیمارهاي آزمایش تجزیه واریانس اثر  -9جدول 

Table 9. Analysis of variance effect of experimental treatments on shoot fresh weight and shoot dry weight of 

savory and fenugreek. 

 منابع تغییرات

S.O.V 
 درجه آزادي

df 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weigh 

 وزن خشک اندام هوایی

Shoot dry weigh 

 مرزه 
Savory 

 شنبلیله 
Fenugreek 

 مرزه 
Savory 

 شنبلیله 
Fenugreek 

 بلوک
Block 

2 10469.07 86.36 569.77 3552.75 

 (A) هاي هرزعلف
Weeds (A) 

1 546559.80
** 2742194.01

** 431212.04
** 336469.12

** 

 (a) خطاي
Error (a) 

2 10584.75 1392.66 294.03 41.61 

 (B) الگوي کاشت
Planting pattern (B) 

3 562720.04
** 661728.41

** 162953.97
** 46404.99

** 

A×B 3 42302.62
** 159719.06

** 7898.69
** 1562.98

* 

 خطا آزمایش
Error 

12 6757.97 4693.78 362.17 595.60 

 (درصد) ضریب تغییرات
CV (%) 

 8.30 6.95 3.78 5.87 

 .باشدمی و پنج درصد یک احتمال سطح در دارمعنی دهندهنشان ترتیب به *و  **

** and * are significant at 1 and 5% probability levels, respectively. 

 

 کشت در گیاهان از یک هر تراکم که جایی آن از

 عنوان به تراکم و است تر بیش مخلوط به خالص نسبت

 دربنابراین  باشد، می جزء عملکرد ترین مهم و اولین

 به گونه نسبت هر تراکم بودن تر کم مخلوط هاي کشت

عملکرد  بودن تر پائین اصلی دلیل خود خالص کشت

ثیر کشت مخلوط بر أ(. در بررسی ت14باشد ) می

 عملکرد و برخی صفات شنبلیله و انیسون

(Pimpinella anisum L.) ،پژوهشگران بیان نمودند 

  داري معنی اثر کشت مخلوط تیمارهاي مختلف که

  گونه دو هر زیستی عملکرد و دانه عملکرد بر

 شرایط هر دو در گونه خالص دو کشت و داشتند

 باالترین داراي هاي هرز علف وجود عدم وجود و

داس و (. 27بودند ) زیستی عملکرد و دانه عملکرد

 ( در بررسی کشت مخلوط گندم2011همکاران )

(Triticum aestivum L. ) بیان با نخود و عدس

که در تمام مراحل رشد کشت خالص هر یک  نمودند

از گیاهان نسبت به کشت مخلوط از تجمع ماده 

دار  (. کاهش معنی8تري برخوردار بود ) خشک بیش

تجمع ماده خشک گندم و ذرت در شرایط اختالط 

(. 31نسبت به کشت خالص نیز گزارش شده است )

 درصدي عملکرد نعناع صحرایی 4/53کاهش 

(Mentha spicata)  در کشت مخلوط با شمعدانی

 در مقایسه  (Pelargonum graveolens) معطر

 (. در 38با کشت خالص گزارش شده است )

 کشت مخلوط گندم زمستانه و شبدر برسیم

(Trifolium alexandrium ) 25تا  10نیز کاهش 

درصدي عملکرد دانه گندم در مقایسه با کشت خالص 

گزارش شده است. دلیل این کاهش، رقابت بین 
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اي براي نور و نیتروژن در طول دوره رشد  گونه

رویشی و رقابت براي آب در طول دوره پر شدن دانه 

( 2012مقدم و مرادي ) (. رضوانی42است ) بیان نموده

 (.Cumimum cymimum L) یره سبزنیز عملکرد بذر ز

و شنبلیله را به دلیل تراکم باالتر در کشت خالص این 

اند  ها گزارش نموده تر از کشت مخلوط آن گیاهان بیش

(39.) 

 

 
 

مربع(، خشک کل مرزه )گرم در متر: وزن Bمربع(، : وزن تر کل مرزه )گرم در مترAاثر متقابل الگوي کشت و علف هرز بر  -1شکل 

Cمربع( و : وزن تر کل شنبلیله )گرم در مترDمربع(یله )گرم در متر: وزن خشک کل شنبل. 

 تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین

 ندارند. دار معنی
Fig. 1. The interaction effect of planting pattern and weed on A: total fresh weight of savory (g/m

2
), B: total dry 

weight of savory (g/m
2
), C: total fresh weight of fenugreek (g/m

2
) and D: total dry weight of fenugreek (g/m

2
). 

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 
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 ،10: بر اساس نتایج جدول هاي هرز وزن خشک علف

برداري  هاي مختلف کشت در هر سه مرحله نمونه الگو

هاي هرز  داري را بر وزن خشک علف ثیر معنیأت

گویاي این مطلب بود که در هر سه داشت. نتایج 

ترین وزن خشک  ترین و کم برداري بیش مرحله نمونه

ترتیب مربوط به الگوي کشت  هاي هرز به علف

درصد مرزه: شنبلیله بود  75:25خالص مرزه و نسبت 

ترین میزان وزن  برداري، بیش که مرحله دوم نمونه

(. البته در 11خشک را به خود اختصاص داد )جدول 

برداري بین دو تیمار کشت خالص  هر سه مرحله نمونه

درصد مرزه: شنبلیله از لحاظ آماري  25:75شنبلیله و 

 (.11تفاوت چندانی مشاهده نگردید )جدول 

 

 .برداري نمونههاي هرز طی سه مرحله  زیست توده علفبر الگوي کاشت تجزیه واریانس اثر  -10جدول 

Table 10. Analysis of variance effect of planting pattern on weeds biomass in three stage of sampling. 

 3مرحله 

Stage 3 
 2مرحله 

Stage 2 
 1مرحله 

Stage 1 
 درجه آزادي

df 
 منابع تغییرات

S.O.V 

109.82 1890.53 206.90 2 
 بلوک

Block 

3629.26** 18460.28** 12840.506** 4 
 الگوي کاشت

Planting pattern 

249.37 1577.10 472.82 8 
 خطا آزمایش

Error 

 (درصد) ضریب تغییرات  14.05 17.01 13.52
CV (%) 

 .باشدمی یک درصد احتمال سطح در دارمعنی دهندهنشان **

** are significant at 1% probability levels. 

 
 .برداري هاي هرز طی سه مرحله نمونه زیست توده علفبر الگوي کاشت مقایسه میانگین اثر  -11جدول 

Table 11. Mean comparison effect of planting pattern on weeds biomass in three stage of sampling. 

 تیمار 
Treatment 

 مربع(هاي هرز )گرم در متر لفزیست توده ع
Weeds Biomass (g m-1) 

 3مرحله 

Stage 3 
 2مرحله 

Stage 2 
 1مرحله 

Stage 1 

 کشت خالص شنبلیله

Monoculture of Fenugreek 
159.17b 262.52b 

124.48b 

 کشت خالص مرزه
Monoculture of savory 

262.48a 362.43a 
173.50a 

 شنبلیله درصد 25مرزه:  درصد 75

75% savory:25% Fenugreek 
143.95bc 210.49bc 

105.29bc 

 شنبلیله درصد 50مرزه:  درصد 50

50% savory:50% Fenugreek 
115.18cd 183.36bc 

93.50c 

 شنبلیله درصد 75مرزه:  درصد 25

25% savory:75% Fenugreek 
93d 164.37c 

86.97c 

 .ندارند دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترک، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test.  
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 در علف هرز توده زیست کاهش دالیل از یکی

 و آب نور منابع از استفاده در دستی پیش مخلوط کشت

 خالص کشت به غذایی توسط گیاهان نسبت عناصر

دلیل استفاده مؤثرتر از منابع،  بهشده که  گزارش

هاي  تري در اختیار علف کم شناختی بومهاي  آشیان

 منفی همبستگی یک چنین هم(. 46دهد ) هرز قرار می

و رشد علف هرز گزارش شده  منابع از استفاده بین

 از استفاده در مخلوط جا که کشت (. از آن1است )

به کشت خالص دارد  نسبت باالتري کارایی منابع،

 نسبت به مخلوط هاي هرز علف خشک ( وزن43)

در پژوهشی دیگر  یابد. می خالص کاهش کشت

 (.Pelargonium sp) گزارش شد که مخلوط شمعدانی

هاي  توده علف  و نعناع منجر به کاهش رشد و زیست

اثر الگوي کاشت و تراکم گیاهی بر (. 38هرز شد )

هاي هرز در کشت مخلوط  میزان ماده خشک علف

 بلبلی و لوبیا چشم (.Zea mays L) اي ذرت دانه

(Vigna unguiculata)  در سطح یک درصد مؤثر

کشتی در کنترل  کشت مخلوط نسبت به تک بود و

 هاي هرز بهتر بوده است. در نسبت اختالط  علف

بلبلی به روش  لوبیا چشم درصد 33ذرت +  درصد 67

ترین میزان ماده خشک علف هرز  جایگزینی، کم

 (. 20دست آمد ) به

 
 گیري کلی نتیجه

خصوصیات  با گیاهی هاي گونه کارگیري به

 رقابت ترین کم که متفاوت فنولوژي ی وشناخت ریخت

 دریافت نظر از ثابت یشناخت بومآشیان  یک در را

 کنند، ایجاد یکدیگر با زمانو  مکان در محیطی عوامل

محسوب  کشت مخلوط موفقیت در مهمی گام

که  بود آن بیانگر حاضر پژوهش شود. نتایج می

باالترین میزان وزن تر و خشک کل در گیاه مرزه و 

هاي هرز  شنبلیله در کشت خالص عاري از علف

 مشاهده شد.

و کلروفیل کل در  a ،bدر مرزه محتواي کلروفیل 

تر از تیمارهاي بدون وجین  وجین بیشتیمارهاي با

هاي  ترین میزان کلروفیل در نسبت چنین بیش بود؛ هم

مخلوط مشاهده شد. در شنبلیله نیز همانند مرزه، 

در تیمارهاي باوجین  aباالترین میزان کلروفیل 

که، تیمارهاي بدون وجین از  مشاهده شد، درحالی

مارهاي تري برخوردار بودند. تی محتواي کلروفیلی کم

تري داشت.  کشت مخلوط نیز محتواي کلروفیلی بیش

و کلروفیل کل در گیاه  bباالترین میزان کلروفیل 

 درصد 75مرزه:  درصد 25شنبلیله مربوط به تیمار 

شنبلیله باوجین بود. در هر دو گیاه مرزه و شنبلیله، 

ترین محتواي فنلی، فالونویید و فعالیت  بیش

 درصد 50شت مخلوط اکسیدانی در نسبت ک آنتی

شنبلیله بدون وجین مشاهده شد.  درصد 50مرزه: 

هاي هرز  چنین نتایج بررسی وزن خشک علف هم

هاي هرز در  کاهش رقابت و وزن خشک علف بیانگر

کشت مخلوط مرزه و شنبلیله نسبت به شرایط کشت 

 مثبت نقش دهنده نشان این موضوع خالص بود که

 باشد. استفاده می هرزهاي  علف مهار در کشت مخلوط

 اي گونه رقابت بین کاهش دلیل مخلوط به کشت از

 از استفاده بهینه طریق از اي گونه درون رقابت به نسبت

بهبود بسیاري از صفات مورد  موجب محیطی عوامل

ترتیب، با  گردید. بدین گیاه دارویی دو هر بررسی در

با  مخلوط مرزه و شنبلیله کشت توجه مطالب ذکر شده

هاي هرز به عنوان راهکاري  کاهش خسارت علف

مناسب جهت بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه و 

هاي هرز پیشنهاد  چنین کنترل مدیریت علف هم

 شود. می
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