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 چکیده

زراعی مزایای اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به کشاورزی یکپارچه دارد، اما عدم استفاده از کود و سودآوری پایين در عمليات بيشه     
های دوبار خرد صورت کرتها توسط کشاورزان باشد. در این تحقيق، آزمایشی بهشاید دليلی بر پذیرش کند این سيستمزراعی های بيشهسيستم

های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار برای بررسی اثر انواع کودهای زیستی، آلی و شيميایی روی بهبود شده در قالب طرح بلوک
ی بيشتر این نوع سيستم انجام شد. گونه دارویی در دو سطح، کود در پنج سطح و گونه درختی در دو سطح عملکرد، صفات کيفی و سودآور

 Juglans( و گردو )L Prunus avium.های درختی شامل گيالس )فرعی در نظر گرفته شدند. گونهعنوان عوامل اصلی، فرعی و فرعیترتيب بهبه

.Lregia ب شدند و گياهان دارویی شامل گشنيز )زراعی انتخا( برای سيستم بيشه.L Coriandrum sativum( و خاکشير ) Descurainia sophia

(L.) Schurکود آلی اسيد هيوميک  کيلوگرم در مترمربع(+ 3اشکوب این سيستم کشت شدند. چهار تيمار کودی شامل کود آلی دامی )( در زیر
گرم در مترمربع(، کود باکتریایی  100مترمربع(، کود زیستی آندوميکوریز مایکوميکس ) 100ليتر آب در  100کيلوگرم در  5/0پالس( ))اگری

کيلوگرم سوپرفسفات تریپل و  150کيلوگرم اوره،  75کيلوگرم بذر( و کود شيميایی براساس آزمون خاک ) 100ازای هر گرم به 200بيوآزوسپير )
برای  ماه بعد از کشت 2کيلوگرم دیگر  100روز بعد از کشت و  30م سولفات پتاسيم کيلوگر 100کيلوگرم سولفات پتاسيم در ابتدای کشت+ 150

و وزن تر و  %5نشان داد که ارتفاع بوته و وزن هزاردانه در سطح احتمال  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج همراه شاهد )بدون کود(هر هکتار( به
ه و هکتار و درصد پروتئين، نيتروژن، فسفر و پتاسيم بذر گياه دارویی خاکشير در سطح خشک بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه در بوت

دار تيمارهای کودی قرار گرفتند. در گياه دارویی گشنيز نيز ارتفاع بوته، عملکرد تر برگ و ساقه، تعداد دانه در چتر و تحت تأثير معنی %1احتمال 
دار تيمارهای کودی قرار گرفتند. در گياه تحت تأثير معنی %1ملکرد اسانس در سطح احتمال بوته، عملکرد بيولوژیک و اقتصادی، درصد و ع

ترتيب کود آلی، بيوآزوسپير، ميکوریز و کود شيميایی بيشترین و تيمار شاهد کمترین مقدار صفات مورد بررسی را سبب شدند. دارویی خاکشير، به
آلی، بيوآزوسپير و کود شيميایی بيشترین و تيمار شاهد کمترین مقدار صفات را موجب شدند.  ترتيب کود ميکوریز،در گياه دارویی گشنيز، به

ها در کشت، کشت همچنين هر دو گياه دارویی در کشت تلفيقی با درخت گيالس عملکرد به مراتب بهتری را نشان دادند. در بين انواع ترکيب
 انتخاب گردید. عنوان بهترین کشت ترکيبیتلفيقی گشنيز با گيالس به

 

 کيفی. صفات ،عملکرد دارویی، گياه ،کود ،زراعیبيشه کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 محصوالت درختان، که است قدیمی مفهومی زراعیبيشه

 داده پرورش کوچک مزارع در سنتی طوربه دام و زراعی
 بيش طی آمازون اطراف مناطق در مثال عنوانبه .اندشدهمی
 ناآگاهانه یا و آگاهانه طوربه بومی جوامع سال هزاران از

 و کردندمی تلفيق درختان با را خود کشاورزی یهاسيستم
 مدیریت این از ناشی دیگر کاالهای نيز و محصوالت از

 ؛Azadfar & Hassani, 2019) شدندمی مندبهره
2013 .,al et Spiegelaar2003 ؛ .,al et Matinkhah.) 
 عناصر ایران، ازجمله توسعه حال در کشورهای بيشتر در

 کودهای طریق از پتاسيم( و فسفر )نيتروژن، گياه ضروری
 تأمين که است شده گزارش .شوندمی مينأت شيميایی
 کردن وارد برعالوه شيميایی، کودهای طریق از نيتروژن
 نيز طبيعت در آب چرخه آلودگی سبب خاک به هاآالینده

 بر ناپذیریجبران اثرهای دتوانمی نهایت در که گرددمی
 این از رهایی برای بنابراین باشد. داشته انسان سالمتی

 کشاورزی سمت به پيشرفت ها،آالینده حذف و مشکالت
 ازجمله گياهی تغذیه نوین هایروش از استفاده و پایدار

 توجه مورد پيش از بيش آلی و زیستی کودهای از استفاده
et Arrudaa  ؛al et Nain Minaxi., 2012) گيردمی قرار

2013 ,.al2014 ؛ ,.al et Piromyou.) زیستی کودهای 
 هریک که هستند مفيدی هایميکروارگانيسم از متشکل

 هاییون رهاسازی نيتروژن، تثبيت مانند خاصی منظوربه
 توليد ميکرو و ماکرو عناصر جذب آهن، پتاسيم، فسفات،

 شده مستقر ریشه اطراف در هاميکروارگانيسم این .شوندمی
 توسط عناصر جذب افزایش خاک، حاصلخيزی افزایش با و

et Verma  ؛al et Singh,. 2011) بخشندمی بهبود را گياه

2014 .,al). 

sophia Descurainia (.L) ) علمی نام با خاکشير

Schur) (1995 ,Muzaffarian) بوشب خانواده از 
(Brassicaceae)، دوساله یا سالهیک علفی و دارویی گياهی 

 خاکشير دانه رسد.می نيز متر یک تا آن ساقه ارتفاع که است
 اسيد لينوئيک، اسيد مانند چرب اسيد تعدادی دارای

 استئاریک اسيد و پالمتيک اسيد اولئيک، اسيد لينولنيک،

 وجود روغن و اسانس خاکشير دانه در همچنين .باشدمی
Sani & ) است ایزوسيانات و بنزیل مواد دارای که دارد

2010 ,Farahani Aliabadi).  
 از (L sativum oriandrumC.) علمی نام با گشنيز

 به سالهیک دارویی گياهی ،(Apiaceae) چتریان خانواده
 تا 100 رشد دوره طول با و مترسانتی 100 تا 60 ارتفاع
 رویدمی هاخاک انواع در که است روز 120

(1996 Diederichsen,.) صنایع در گشنيز دانه اسانس 
 صنایع در آن دانه روغن و بهداشتی و آرایشی دارویی،
 کنندههضم عنوانبه گياه این از دارد. کاربرد دارویی و غذایی

 و عضالنی دردهای کنندهبرطرف اشتهاآور، نفخ، ضد غذا،
 (.Omidbeigi, 1997) شودمی استفاده نيز بخشآرامش
 بر شيميایی و آلی زیستی، کودهای انواع تأثير مورد در

 زراعی و دارویی گياهان کيفيت و عملکرد فيزیولوژی،
 و Bastami تحقيق نتایج .است شده انجام فراوانی تحقيقات
 کود و زیستی کود ميکوریز، که داد نشان (2015) همکاران

 احتمال سطح در یدارمعنی تأثير ميکوریز، کود برتری با آلی
 ،هزاردانه وزن بوته، در چتر تعداد بوته، ارتفاع بر 1%

 عملکرد و اسانس درصد زیستی، عملکرد دانه، عملکرد
 به (2020) همکاران و Shajari .ندداشت گشنيز اسانس
 بر شيميایی و آلی زیستی، کودهای کاربرد اثرهای مطالعه

 دارویی گياه رویشی هایشاخص کيفی و یکمّ عملکرد
 بيشترین که داد شانن آنان پژوهش نتایج .پرداختند گشنيز
 بيشترین و دامی کود با زیستی کود تيمار در بوته ارتفاع

 و کل خشک و تر عملکرد برگ، خشک و تر عملکرد
 بدست شيميایی کود مصرف تيمار در ساقه خشک عملکرد

 ساقه به برگ نسبت افزایش باعث زیستی کود کاربرد آمد.
 کود مصرف با اسانس عملکرد و درصد مقادیر حداکثر .شد

 آمد. بدست هکتار( در گرم 1753 و %2/0 با ترتيببه) دامی
Nejatzadeh (2016) شيميایی و آلی زیستی، کودهای اثر 

 خاکشير دارویی گياه اسانس توليد ميزان و عملکرد رشد، بر
 که داد نشان تحقيق این نتایج داد. قرار تحقيق مورد را

 تيمارهای تأثير تحت داریمعنی طوربه ذکرشده فاکتورهای
 کود آن از پس و زیستی کود کاربرد و گرفته قرار کودی



 تأثیر تیمارهای کودی بر صفات ... 768

 است. داشته را کارایی بهترین آلی کود بعد و شيميایی
Malafilabi وGezikinejad (2019) برگی پاشیمحلول اثر 

 بر شيميایی( و زیستی کودآلی، ترکيب) کامل کود تيمار با
 را خاکشير دارویی گياه عملکرد اجزای و عملکرد رشد،

 در جانبی شاخه تعداد که داد نشان نتایج .کردند بررسی
 بذر، عملکرد هوایی، اندام خشک وزن ،هزاردانه وزن بوته،

 دارمعنی تأثير تحت برداشت شاخص و بيولوژیک عملکرد
 .گرفتند قرار کودی تيمار

 ترکيب و زراعیبيشه سيستم در درختان تأثير مورد در
 مزایای Miranda (2005) ،زراعی گياهان با انهآ کشتی
 برنج با camaldulensis Eucalyptus برای را تلفيقی کشت

 Leiva تحقيقات نتایج کرد. تأیيد کشتیتک به نسبت لوبيا و
Eucalyptus  گونه ،داد نشان گواتماال کشور در (1994)

globulus کاشته لوبيا و ذرت با بينابينی صورتهب که وقتی 
 کشت اما ،داد نشان ارتفاع افزایش سالیک از بعد بود، شده

 تأثيری اول سال در اکاليپتوس با زراعی محصوالت تلفيقی
  نداشت. زراعی محصوالت ليدتو بر

 عمليات در اجتماعی و اقتصادی اکولوژیکی، مزایای البته
 تشخيص خوبیبه پارچهیک کشاورزی به نسبت زراعیبيشه
 ؛al et Kalaba,. 2010 ؛al et Ataie,. 2010) است شدهداده

2012 .,al et Asadi2012 ؛ .,al et Pinho؛  et Spiegelaar

2013 .,al2017 ؛ .,al et Hassani)، حاضر حال در اما 
 رسودآو البته .شودمی انجام کندیبه هاسيستم این پذیرش

 هاسيستم این پذیرش برای زراعیبيشه یهاسيستم بودن
 دیگر سوی از برسد. اثبات به باید کشاورزان توسط

 به چه و اکولوژیکی لحاظ به چه کشتیتک بودن خطرپذیر
 کشاورزی، محصوالت قيمت تغييرات و اقتصادی لحاظ

  است،داده گسترش را محصول تنوع افزایش سمت به گرایش
 هایگزینه کشاورزان محصوالت، انواع پرورش با زیرا

 از استفاده عدم داشت. خواهند فروش و توليد برای بيشتری
 مطالعه مورد منطقه زراعیبيشه یهاسيستم در کود

 بر دليلی بتواند  شاید (هاسيستم این پایين )سودآوری
 در .باشد منطقه کشاورزان توسط هاسيستم این کند پذیرش

 با گيالس و گردو درختان کشتی ترکيب اثر پژوهش، این

 و زراعیبيشه سيستم در گشنيز و خاکشير دارویی گياهان
 بهبود برای شيميایی و آلی زیستی، کودهای انواع از استفاده

 این بيشتر سودآوری نتيجه در و کيفی صفات عملکرد،
 شد. بررسی بهينه کشتی ترکيب انتخاب و هاسيستم

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 استان غرب در چادگان شهرستان مطالعه مورد منطقه
 هایکوه رشته دامنه در که کوهستانی است ایناحيه ،اصفهان
 درجه 8/9 دما ساالنه ميانگين (.1 )شکل دارد قرار زاگرس
 مترميلی 3/324 بارندگی ساالنه ميانگين و گرادسانتی

  با زمستان فصل در بارندگی مقدار بيشترین .باشدمی
 این ساليانه بارندگی از درصد 2/52 که مترميلی 3/169

 بارش کمترین و است داده اختصاص خود به را شهرستان
 درصد 6/0 که مترميلی 2 با تابستان فصل به متعلق ساالنه

 روش به اقليمی بندیطبقه براساس .دارد را ساالنه بارش از
 و خشک نيمه مناطق ءجز 8/18 خشکی ضریب با دومارتن

 ءجز 1/29 خشکی ضریب با آمبرژه روش از استفاده با
 .(al et Hassani,. 2016) باشدمی سرد خشک نيمه مناطق

 

 تحقیق انجام روش

با توجه به سوابق  1398 زراعی سال در آزمایش
موجود در منطقه به صورت سنتی و مرور منابع انجام شد 

(2016., et alHassani .) زراعی کشت ردیفی سيستم بيشه
در محدوده شهرستان چادگان )بخش کاوه آهنگر به مساحت 

 متر و به 2160کيلومترمربع، ارتفاع از سطح دریا  90
طول  °50 27׳ 33״عرض شمالی و  °32 46׳ 34״مختصات 
دليل غالب بودن سيستم و سود اقتصادی باالتر شرقی( به

(2017., et alHassani ) های درختی انتخاب گردید. گونه
( L Prunus avium.زراعی منتخب شامل گيالس )سيستم بيشه

( و دو گونه گياه دارویی گشنيز  LJuglans regia.و گردو )
(.Loriandrum sativum C( و خاکشير )Descurainia 

(L.) Schur sophiaزراعی ( در زیر اشکوب سيستم بيشه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
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مرور منابع انجام شده دو نوع کشت شد. همچنين با توجه به 
کود زیستی شامل کود باکتریایی بيوآزوسپير و کود 
آندوميکوریز مایکوميکس، کود آلی شامل ترکيب کودهای 
هيوميکی و دامی و کود شيميایی شامل ترکيب اوره، سوپر 

: کود 1Tفسفات تریپل و سولفات پتاسيم در قالب تيمارهای 
ع(+ کود آلی اسيد هيوميک کيلوگرم در مترمرب 3آلی دامی )

 ليتر آب در  100کيلوگرم در  5/0)اگری پالس( )
: کود زیستی آندوميکوریز مایکوميکس 2T ،مترمربع( 100

 : کود زیستی بيوآزوسپير 3Tگرم در مترمربع(،  100)
: کود شيميایی 4Tکيلوگرم بذر(،  100گرم به ازای هر  200)

کيلوگرم کود  150کيلوگرم اوره و  75براساس آزمون خاک )
کيلوگرم سولفات پتاسيم در  150سوپرفسفات تریپل و 

روز  30کيلوگرم سولفات پتاسيم  100ابتدای کشت به اضافه 
ماه بعد از کشت برای  2کيلوگرم دیگر  100بعد از کشت و 
: تيمار شاهد )عدم استفاده از کود( مورد 5Tهر هکتار( و 

 بررسی قرار گرفتند.
 

 
 اصفهان استان در مطالعه مورد منطقه موقعیت -1 شکل

 

 قالب در عوامل همه که پژوهش این هایآزمایش طرح
 دوبار یهاکرت صورتبه شدند آماری تحليل کلی طرح یک
 صورتبه تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در شده خرد

 زراعی یهاگونه :اصلی( )عامل اول عامل که بود فاکتوریل
 :فرعی( )عامل دوم عامل ،گشنيز( و )خاکشير سطح دو در

 یهاگونه :فرعی( در )فرعی سوم عامل و سطح پنج در کود
 نظر در تکرار سه با س(گيال و )گردو سطح دو در درختی
 آماری افزارنرم کمک به هاداده واریانس تجزیه .شد گرفته

SPSS آزمون کمک به هاميانگين مقایسه و (22 )نسخه 
 شد. انجام دانکن

 گياه روی بر بررسی مورد تيمارهای تأثير تعيين برای
 خشک و تر وزن ،بوته اعارتف مانند صفاتی خاکشير دارویی

 و دانه عملکرد سنبله، در دانه تعداد بوته، در پنجه تعداد بوته،
 بذر پتاسيم و فسفر نيتروزن، پروتئين، ،هزاردانه وزن بوته،
 صفاتی بر عالوه گشنيز دارویی گياه در .ندشد گيریاندازه
 در چتر تعداد ساقه، و برگ تر عملکرد بوته، ارتفاع مانند
 و بوته در دانه تعداد ،هزاردانه وزن چتر، در دانه تعداد بوته،
 اقتصادی عملکرد مانند صفاتی ،بوته در جانبی شاخه تعداد

 گيریاندازه نيز اسانس عملکرد و درصد و بيولوژیک و
 ره کناری خط دو ذکرشده خصوصيات بررسی برای گردید.

 دو از و دش هگرفت نظر در حاشيه وانعنهب یآزمایش ،رتک
 .گردید ارزیابی و انتخاب تصادفی طوربه هبوت ده نیميا طخ
 بذردار های سرشاخه ابتدا ،هزاردانه وزن ينتعي رایب

  نمونه پنج بعد و شدند خشک آزاد هوای در و برداشت
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 از سپ و بانتخا تصادفی طوربه کرت هر از بذر تایی 100
 .شد محاسبه هزاردانه وزن آزاد، وایه در ردنک کخش

 از سطح، واحد در دانه ردعملک ينتعي ورمنظبه همچنين
 روش به هابوته مترمربع، یک برابر کرت هر ميانی طخطو

 در آزاد هوای در شدن خشک از پس و برداشت دستی
 .شد جدا آنها دانه و شده کوبيده دربسته هایگونی در سایه،
 در زیستی عملکرد تعيين رایب زني کرت هر از هاییبوته

 گرادسانتی درجه 75 دمای در ساعت 48 مدتبه آون داخل
 هر از دانه، در اسانس مقدار ينتعي ورمنظبه .شد داده قرار
 از بعد هک شد تهيه بذر گرمی 50 نمونه یک آزمایشی کرت

 با تقطير روش از استفاده با ساعت هس مدتبه ،ردنک يابآس
 انساس ددرص .دش ریگياسانس کلونجر تگاهدس وسيلهبه آب

 دیمس ولفاتس طتوس اسانس آب یزدایرطوبت از سپ
 آن عملکرد اسانس، درصد تعيين از بعد .شد محاسبه کخش
 انساس ددرص و هندا ردعملک ربضحاصل کمک به نيز

 گيریاندازه برای (.al et Bastami,. 2015) آمد دستب
 از دانه فسفر ،خشک خاکسترگيری روش از دانه پتاسيم
 استفاده کجلدال روش از دانه نيتروژن و اسپکتوفتومتر روش

 استفاده زیر رابطه از دانه پروتئين تعيين برای همچنين .شد
 .(Sani & Khazli, 2011) گردید
 

دانه پروتئين درصد  = پروتئين تبدیل ضریب ×  درصد نيتروژن  

= ضریب تبدیل پروتئين 25/8  

 

 نتایج
 زیر در خاکشیر دارویی گیاه مورفولوژیکی یهاویژگی

 زراعیبیشه سیستم اشکوب

 یهاویژگی برخی واریانس تجزیه جدول نتایج
 زیر در شده کشت خاکشير دارویی گياه مورفولوژیکی

 در بوته ارتفاع که داد نشان زراعیبيشه سيستم اشکوب
 احتمال سطح در بوته خشک و تر وزن و %5 احتمال سطح

 و زیستی آلی، کودهای مختلف تيمارهای تأثير تحت 1%
 تحت بوته در پنجه تعداد ویژگی اما شد دارمعنی شيميایی

 (.1 )جدول نشد دارمعنی کودی تيمارهای تأثير

 
  (Descurainia sophia) خاکشیر دارویی گیاه یهاویژگی برخی واریانس تجزیه -1 جدول

 (جدول اول بخش) کودی مختلف تیمارهای تأثیر تحت

بوته خشک وزن بوته تر وزن  بوته در پنجه تعداد  بوته ارتفاع    

مربعات میانگین آزادی درجه  تغییر منابع   

50/2  ns 04/178  ns 52/1  ns 83/1 ns 3 تکرار 

46/111 ** 24/2392 ** 29/3  ns 16/44  تیمار 4 *

68/0  84/26  63/0  29/5  خطا 12 

85/9  29/10  80/19  45/9 تغییرات ضریب    

ns، * باشندمی %1 و %5 احتمال سطح در یدارمعنی و دارمعنی اختالف وجود عدم ترتيببه :** و. 

 

 ترتيببه که داد نشان (2 )شکل هاميانگين مقایسه نتایج
 تيمار و بيشترین بيوآزوسپير و دامی()هيوميک+ آلی کود

 بيشترین دادند. اختصاص خود به را بوته ارتفاع کمترین شاهد

 اشکوب زیر در خاکشير دارویی گياه بوته تر و خشک وزن
 کود و ميکوریز کاربرد به مربوط ترتيببه زراعیبيشه سيستم

 بود. شاهد تيمار به مربوط آن مقدار کمترین و آلی
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  (Descurainia sophia) خاکشیر دارویی گیاه مورفولوژیکی یهاویژگی برخی یهامیانگین مقایسه -2 شکل

 کودی تیمارهای تأثیر تحت
 

 در دانه تعداد که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج
 دارویی گياه هکتار در دانه عملکرد و بوته عملکرد سنبله،

 در زراعیبيشه سيستم اشکوب زیر در شده کشت خاکشير

 تحت %5 احتمال سطح در هزاردانه وزن و %1 احتمال سطح
 شيميایی و زیستی آلی، کودهای مختلف تيمارهای تأثير
 (.2 )جدول باشدمی دارمعنی

 

  (Descurainia sophia) خاکشیر یهاویژگی برخی واریانس تجزیه -2 جدول

 (جدول دوم بخش) شیمیایی و زیستی آلی، کودهای مختلف تیمارهای تأثیر تحت

هکتار در دانه عملکرد بوته عملکرد  هزاردانه وزن  سنبله در دانه تعداد    

مربعات میانگین آزادی درجه  تغییر منابع   

71/8793 ns 015/0 ns 032/0 ns 128ns 3 تکرار 

74/292236 ** 46/0 ** 02/1 * 5/1948  تیمار 4 **

69/7096  02/22  02/0  14/124  خطا 12 

51/12  17/18  07/6  62/10 تغییرات ضریب    

ns، * باشند.می %1 و %5 احتمال سطح در داریمعنی و دارمعنی اختالف وجود عدم ترتيببه :** و 

 

 که داد نشان (3 )شکل هاميانگين مقایسه نتایج همچنين
 و بيشترین دامی()هيوميک+ آلی کود و بيوآزوسپير ترتيببه

 بيشترین داشتند. سنبله در را دانه تعداد کمترین شاهد تيمار
 در )کيلوگرم دانه عملکرد و بوته عملکرد ،هزاردانه وزن

 سيستم اشکوب زیر در خاکشير دارویی گياه هکتار(
 آن مقدار کمترین و آلی کود کاربرد به مربوط زراعیبيشه

 بود. شاهد تيمار به مربوط
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  (Descurainia sophia) خاکشیر دارویی گیاه مورفولوژیکی یهاویژگی برخی یهامیانگین مقایسه -3 شکل

 کودی تیمارهای تأثیر تحت

 

 خاکشیر بذر کیفی صفات

 گياه بذر کيفی صفات واریانس تجزیه از حاصل نتایج
 سيستم زیراشکوب در شده کشت خاکشير دارویی

 تأثير مختلف کودی تيمارهای که داد نشان زراعیبيشه
 نيتروژن، پروتئين، درصد بر %1 احتمال سطح در یدارمعنی
 .(3 )جدول داشتند بذر پتاسيم و فسفر

 

  (Descurainia sophia) خاکشیر بذر کیفی یهاویژگی برخی واریانس تجزیه -3 جدول

 (جدول سوم بخش) یکود مختلف تیمارهای تأثیر تحت

بذر پتاسیم بذر فسفر  بذر نیتروژن   بذر پروتئین    

مربعات میانگین آزادی درجه  تغییر منابع   

92/0 ns 011/0 ns 03/0 ns 02/0 ns 3 تکرار 

81/259 ** 011/0 ** 03/0 ** 81/0  تیمار 4 **

24/1  0006/0  0002/0  009/0  خطا 12 

91/3  03/4  23/10  04/10 تغییرات ضریب    

ns، * باشندمی %1 و %5 احتمال سطح در یدارمعنی و دارمعنی اختالف وجود عدم ترتيببه :** و. 

 

 و ميکوریز ترتيببه که داد نشان هاميانگين مقایسه نتایج
 را بذر پروتئين درصد کمترین شاهد تيمار و بيشترین بيوآزوسپير

 زیر در خاکشير دارویی گياه بذر نيتروژن درصد بيشترین داشتند.

 ميکوریز و آلی کود کاربرد به مربوط زراعیبيشه سيستم اشکوب
 نتایج همچنين .بود شاهد تيمار به مربوط آن مقدار کمترین و

 کود و آلی کود ،ميکوریز ترتيب به که داد نشان هاميانگين مقایسه
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NPK داشتند. را بذر فسفر درصد کمترین شاهد تيمار و بيشترین 
 اشکوب زیر در خاکشير دارویی گياه بذر پتاسيم درصد بيشترین

 آن مقدار کمترین و ميکوریز کاربرد به مربوط زراعیبيشه سيستم
 .(4)شکل  بود شاهد تيمار به مربوط

 

  

  
  (Descurainia sophia) خاکشیر دارویی گیاه بذر کیفی یهاویژگی برخی یهامیانگین مقایسه -4 شکل

 کودی تیمارهای تأثیر تحت

 

 زیر در گشنیز دارویی گیاه مورفولوژیکی هایویژگی

 زراعیبیشه سیستم اشکوب

 یهاویژگی برخی واریانس تجزیه جدول نتایج
 اشکوب زیر در شده کشت گشنيز دارویی گياه مورفولوژیکی

 تر عملکرد و بوته ارتفاع که داد نشان زراعیبيشه سيستم

 تيمارهای تأثير تحت %1 احتمال سطح در ساقه و برگ
 اما .شد دارمعنی شيميایی و زیستی آلی، کودهای مختلف

 قرار کودی تيمارهای تأثير تحت بوته در جانبی شاخه تعداد
 (.4 )جدول نگرفت

 

  (Coriandrum sativum) گشنیز دارویی گیاه مورفولوژیکی یهاویژگی واریانس تجزیه -4 جدول

 (جدول اول بخش) کودی مختلف تیمارهای تأثیر تحت

ساقه تر عملکرد برگ تر عملکرد  جانبی شاخه تعداد  بوته ارتفاع    

مربعات میانگین آزادی درجه  تغییر منابع   

22207 ns 1229993* 2/0  ns 4/4 ns 3 تکرار 
77042** 1522144** 3 ns 2/16  تیمار 4 **
23931 325978 4/0  1/5  خطا 12 

تغییرات ضریب  9 16 19 20  

ns، * باشند.می %1 و %5 احتمال سطح در داریمعنی و دارمعنی اختالف وجود عدم ترتيببه :** و 
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 آلی کود ترتيببه که داد نشان هاميانگين مقایسه نتایج
 ارتفاع کمترین و بيشترین شاهد تيمار و دامی()هيوميک+

 گشنيز دارویی گياه برگ تر عملکرد بيشترین داشتند. را بوته
 کود کاربرد به مربوط زراعیبيشه سيستم اشکوب زیر در

NPK بود شاهد تيمار به مربوط آن مقدار کمترین و. 
 کود ترتيببه که داد نشان هاميانگين مقایسه نتایج همچنين

 ساقه تر عملکرد کمترین شاهد تيمار و بيشترین NPK و آلی
 .(5 )شکل داشتند را

 

  

 
  (Coriandrum sativum) گشنیز دارویی گیاه مورفولوژیکی یهاویژگی برخی یهامیانگین مقایسه -5 شکل

 کودی تیمارهای تأثیر تحت
 

 در دانه تعداد که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج
 در شده کشت گشنيز دارویی گياه بوته در دانه تعداد و چتر

 تحت %1 احتمال سطح در زراعیبيشه سيستم زیراشکوب
 شيميایی و زیستی آلی، کودهای مختلف تيمارهای تأثير

 گياه هزاردانه وزن و بوته در چتر تعداد اما .باشدمی دارمعنی
 زراعیبيشه سيستم اشکوب زیر در شده کشت گشنيز دارویی

 (.5 )جدول نگرفت قرار کودی تيمارهای تأثير تحت

 

  (Coriandrum sativum) گشنیز یهاویژگی برخی واریانس تجزیه -5 جدول
 (جدول دوم بخش) شیمیایی و زیستی آلی، کودهای مختلف تیمارهای تأثیر تحت

هزاردانه وزن بوته در دانه تعداد  چتر در دانه تعداد  بوته در چتر تعداد    

مربعات میانگین آزادی درجه  تغییر منابع   

063/0 ns 7334ns 83/25 ns 21/6 ns 3 تکرار 
021/0 ns 11536** 72/27 ** 32/12 ns 4 تیمار 
0032/0  2804 63/4  73/4  خطا 12 

تغییرات ضریب  14 12 19 8  

ns، * باشندمی %1 و %5 احتمال سطح در یدارمعنی و دارمعنی اختالف وجود عدم ترتيببه :** و. 
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 تعتداد  بيشتترین  که داد نشان هاميانگين مقایسه نتایج
 سيستتم  زیراشتکوب  در گشتنيز  دارویی گياه چتر در دانه

 زیستتی  کتود  کتاربرد  بته  مربتوط  ترتيتب  به زراعیبيشه
 بته  مربتوط  آن مقتدار  کمتترین  و ميکوریز و بيوآزوسپير

 نتتایج  همچنتين  .بتود  NPK و آلی کود شاهد، تيمارهای
 و ميکتوریز  ترتيتب بته  کته  داد نشتان  هتا ميانگين مقایسه

 NPK و آلی کود شاهد، تيمارهای و بيشترین بيوآزوسپير
 .(6 )شکل داشتند بوته در را دانه تعداد کمترین

 

  
  (Coriandrum sativum) گشنیز دارویی گیاه مورفولوژیکی یهاویژگی برخی یهامیانگین مقایسه -6 شکل

 کودی تیمارهای تأثیر تحت

 

 اشکوب زیر در گشنیز دارویی گیاه کیفی صفات و عملکرد

 زراعیبیشه سیستم

 عملکردی یهاویژگی واریانس تجزیه از حاصل نتایج
 در یدارمعنی تأثير مختلف کودی تيمارهای که داد نشان
 عملکرد و بيولوژیک عملکرد ميزان بر %1 احتمال سطح

 سيستم زیراشکوب در گشنيز دارویی گياه اقتصادی
 درصد ازجمله گياه کيفی صفات همچنين .داشتند زراعیبيشه

 قرار مختلف کودی تيمارهای تأثير تحت اسانس عملکرد و
 داد نشان را %1 احتمال سطح در یدارمعنی تأثير و گرفت

 .(6 )جدول

 

  (Coriandrum sativum) گشنیز دارویی گیاه کیفی و کمی ردعملک واریانس تجزیه -6 جدول

 (جدول سوم بخش) شیمیایی و زیستی ،آلی مختلف کودهای تأثیر تحت

اسانس عملکرد اسانس درصد  اقتصادی عملکرد  بیولوژیک عملکرد    

مربعات میانگین آزادی درجه  تغییر منابع   

336557ns 00032/0 ns 139083ns 24966ns 3 تکرار 

1244685** 0052/0  تيمار 4 **362137 **242668 **

252258 0012/0  خطا 12 61163 51324 

تغييرات ضریب  12 27 22 40  

ns، * باشندمی %1 و %5 احتمال سطح در یدارمعنی و دارمعنی اختالف وجود عدم ترتيببه :** و. 

 

 تيمارهای ترتيب به که داد نشان هاميانگين مقایسه نتایج
 کمترین شاهد تيمار و بيشترین ميکوریز و بيوآزوسپير کودی

 گياه هکتار( در )کيلوگرم اقتصادی و بيولوژیک عملکرد
 داشتند. زراعیبيشه سيستم زیراشکوب در را گشنيز دارویی
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 اشکوب زیر در خاکشير دارویی گياه اسانس درصد بيشترین
 و آلی کود و ميکوریز کاربرد به مربوط زراعیبيشه سيستم
 نتایج همچنين .بود شاهد تيمار به مربوط آن مقدار کمترین
 کود و ميکوریز ترتيببه که داد نشان هاميانگين مقایسه

 شاهد و NPK کودی تيمار و بيشترین آزوسپيربيو زیستی
  داشتند را گشنيز دارویی گياه اسانس عملکرد کمترین
 .(7)شکل 

 

  

  
  (Coriandrum sativum) گشنیز دارویی گیاه کیفی صفات و عملکرد یهامیانگین مقایسه -7 شکل

 کودی تیمارهای تأثیر تحت

 

 بحث
 زیست هایآلودگی بحران پی در اخير هایسال در

 راهکارهای یافتن منظور به ایگسترده هایتالش محيطی
 کشاورزی، محصوالت و خاک کيفيت بهبود برای مناسب
 آغاز طبيعی یهاسيستماکو پایداری حفظ و هاآالینده حذف
 ایران، ازجمله توسعه حال در کشورهای بيشتر در است.شده

 طریق از پتاسيم( و فسفر )نيتروژن، گياه ضروری عناصر
 طریق از نيتروژن تأمين .شوندمی مينأت شيميایی کودهای
 خاک، به هاآالینده کردن وارد برعالوه شيميایی، کودهای

 در که گرددمی نيز طبيعت در آب چرخه آلودگی سبب
 انسان سالمتی بر ناپذیریجبران هایثرا دتوانمی نهایت
 حذف و مشکالت این از رهایی برای بنابراین باشد. داشته

 از استفاده و پایدار کشاورزی سمت به پيشرفت ها،آالینده

 کودهای از استفاده ازجمله گياهی تغذیه نوین هایروش
 .است گرفته قرار توجه مورد پيش از بيش آلی و زیستی

 و جایگزین عنوان به موارد برخی در آلی و زیستی کودهای
 ندتوانمی شيميایی کودهای مکمل عنوانبه موارد بيشتر در

 مانند دیگر هایکاربری و کشاورزی هاینظام توليد پایداری
 .(al et Verma,. 2014) کنند تضمين را زراعیبيشه

 چه و اکولوژیکی لحاظبه چه کشتیتک بودن خطرپذیر
 کشاورزی، محصوالت قيمت تغييرات و اقتصادی لحاظبه

 با زیرا است،داده گسترش را محصول تنوع افزایش به گرایش
 بيشتری هایگزینه کشاورزان گوناگون، محصوالت پرورش

 افزایش هایراه از یکی داشت. خواهند فروش و توليد برای
 یک زراعیبيشه د.هستن زراعیبيشه یهاسيستم محصول تنوع

 که است سنتی کشاورزی با جایگزین اراضی کاربری سيستم
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 اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی، پایدار روش یک عنوانبه
 در ویژهبه فقير مناطق در بلندمدت غذایی امنيت تثبيت برای

 بيشتر در است. شدهمی استفاده حارهنيمه و حاره مناطق
 دیده زراعیبيشه هایسيستم کشورمان رویشی مناطق

 تورانی -ایران هيرکانی، مناطق در هاسيستم این اما شوند،می
 مناطق، این از یکی اند.کرده پيدا بيشتری توسعه زاگرس و

 این که باشدمی اصفهان استان غرب در چادگان شهرستان
 این برای دسترسی سهولت و هاسيستم تنوع دليلبه منطقه
 (.Azadfar & Hassani, 2019) شد انتخاب مطالعه

 1970 هایدهه طی زراعی یهاسيستم در درختان وجود
 یهاسيستم روی مطالعات شروع با يالدیم 8019 و

 از بيش طی کرد. جلب خود به را ایویژه توجه زراعیبيشه
 را خود کشاورزی یهاسيستم ،سنتی یهاجمعيت سال هزاران

 نيز و هاوردهآفر و محصوالت از و کردند  متنوع درختان با
et Pinho ) شدند مندبهره مدیریت این از ناشی دیگر ایکااله

2012 .,al). همچنين و بومی جوامع از بسياری آمازون در 
 مناطق مجاور هایباغچه در کابکولوس به موسوم هاآن نياکان

 شامل زراعی دهگستر یهاسيستم صورتبه یا و مسکونی
 پرداختند زراعی گياهان و درختان تلفيقی کشت به کاریميان

(2012 .,al et Pinho.) زراعیبيشه یهاسيستم در درختان 
 ترکيب و باشند داشته وجود محدودنا هایآرایش با ندتوانمی

 محيطی خصوصيات و کشاورز هدف به بستگی عمدتا هاًگونه
 هاگونه از باالیی تنوع که گفت توانمی کلی طوربه دارد. منطقه

 را خاک زیراشکوب و باال فضاهای همه بتوان تا است مطلوب
 ميالدی، 1980 دهه در .(al et Kalaba,. 2010) کرد اشغال
 اجتماعی شناسی،بوم ناپایدار ماهيت شدن روشن با زراعیبيشه

al et Pinho,. ) شد رایج دوباره سنتی کشاورزی اقتصادی و

 این در گونه چند از فادهتاس سنتی، کشاورزی برخالف (.2012
 یهاسيستم شود.می شناسیبوم تنوع حفظ موجب هاسيستم

 در مهمی نقش معتدله و حارهنيمه حاره، مناطق در زراعیبيشه
 هاینهاده با ییهاسيستم زیرا ،دنکنمی ءایفا غذایی امنيت بهبود
 مداخالت باشند.می مکمل و متنوع غذایی هایوردهآفر با پایين

 عناصر چرخه و خاک یکپارچگی حفظ امکان ،اندک مکانيکی
 هاینهاده به نياز کاهش موجب نتيجه در ،دهدمی را مغذی

 در درختان از آگاهانه فادهاست شود.می پذیرآسيب شيميایی
 است مرسوم جهان مناطق از بسياری در کشاورزی یهاسيستم

 از توانمی سختیبه را آنها هایمزیت از بسياری حالاین اب ولی
 ،کرد سازییکمّ و تشریح بلندمدت کارایی یا و اقتصادی لحاظ

 گذاریسرمایه و استفاده در کشاورزان از بسياری که طوریبه
 درخت مثبت اثرهای بهتر درک هستند. مردد درختان روی
 دیگر و مغذی عناصر نظر از آن اقتصادی تحليل و خاک روی

 در درختان از استفاده افزایش جهت در مهم گامی هامزیت
 یهاسيستم خاک حاصلخيزی بهبود البته .باشدمی مزارع
 از دارد. خاک کربن و آلی مواد با تنگاتنگی ارتباط زراعیبيشه
 هوایی، هایاندام کربن ترسيب در هاآن نقش برعالوه رو این

 افزایش برای زیادی قابليت ندتوانمی زراعیبيشه یهاسيستم
 باشند داشته خاک در تلفيقی کشت محصول عملکرد

(2013 .,al et Spiegelaar). 
 تيمار و دامی( )هيوميک+ آلی کود ترتيببه تحقيق این در
 در را گشنيز دارویی گياه بوته ارتفاع کمترین و بيشترین شاهد

 بيشترین که طوریبه داشتند. زراعیبيشه سيستم زیراشکوب
 مقدار کمترین و NPK کود کاربرد به مربوط برگ تر عملکرد

 NPK و آلی کود همچنين .بود شاهد تيمار به مربوط آن
 داشتند. را ساقه تر عملکرد کمترین شاهد تيمار و بيشترین
 زیر در گشنيز دارویی گياه بوته و چتر در دانه تعداد بيشترین
 زیستی کود کاربرد به مربوط زراعیبيشه سيستم اشکوب

 تيمارهای به مربوط آن مقدار کمترین و ميکوریز و آزوسپيربيو
 نشان هاميانگين مقایسه نتایج .بود NPK و آلی کود شاهد،

 تيمار و بيشترین ميکوریز و آزوسپيربيو کودی تيمارهای داد
 در )کيلوگرم اقتصادی و بيولوژیک عملکرد کمترین شاهد

 سيستم اشکوب زیر در را گشنيز دارویی گياه هکتار(
 بوته، ارتفاع مورد در تحقيق این نتایج داشتند. زراعیبيشه

 و درصد و بوته در دانه عملکرد ساقه، و برگ تر عملکرد
 با زراعیبيشه سيستم در گشنيز دارویی گياه اسانس عملکرد

 و Shajari و (2015) همکاران و Bastami تحقيقات نتایج
 و Bastami تحقيقات نتایج دارد. همخوانی (2020) همکاران
 کود و زیستی کود ميکوریز، که داد نشان (2015) همکاران

 احتمال سطح در یدارمعنی تأثير ميکوریز، کود برتری با آلی
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 عملکرد ،هزاردانه وزن بوته، در چتر تعداد بوته، ارتفاع بر 1%
 گشنيز اسانس عملکرد و اسانس درصد زیستی، عملکرد دانه،

 کاربرد اثرهای مطالعه به( 2020) همکاران و Shajari داشتند.
 کيفی و یکمّ عملکرد بر شيميایی و آلی زیستی، کودهای
 نتایج پرداختند. گشنيز دارویی گياه رویشی هایشاخص
 کود تيمار در بوته ارتفاع بيشترین که داد نشان آنان پژوهش
 برگ، خشک و تر عملکرد بيشترین و دامی کود با زیستی

 تيمار در ساقه خشک عملکرد و کل خشک و تر عملکرد
 آمد. بدست شيميایی کود مصرف
 شيميایی کود و ميکوریز بيوآزوسپير، آلی، کود ترتيببه

 را بررسی مورد صفات مقدار کمترین شاهد تيمار و بيشترین
 در آمده بدست نتایج شدند. سبب خاکشير دارویی گياه در

 و بوته خشک و تر وزن هزاردانه، وزن بوته، ارتفاع مورد
 سيستم در خاکشير دارویی گياه هکتار در دانه عملکرد

 و Malafilabi تحقيقات نتایج با پژوهش این زراعیبيشه
Gezikinejad (2019) و Nejatzadeh (2016) همخوانی 

 و آلی زیستی، کودهای اثر Nejatzadeh (2016) دارد.
 دارویی گياه اسانس توليد ميزان و عملکرد رشد، بر شيميایی
 داد نشان تحقيق این نتایج داد. قرار تحقيق مورد را خاکشير

 تأثير تحت دارییمعن طوربه ذکرشده فاکتورهای که
 از پس و زیستی کود کاربرد و گرفته قرار کودی تيمارهای

 داشته را کارایی بهترین آلی کود بعد و شيميایی کود آن
 اثرGezikinejad (2019 ) و Malafilabi است.

 ،کودآلی )ترکيب کامل کود تيمار با برگی پاشیمحلول
 گياه عملکرد اجزای و عملکرد رشد، بر شيميایی( و زیستی
 تعداد که داد نشان نتایج کردند. بررسی را خاکشير دارویی
 اندام خشک وزن ،هزاردانه وزن بوته، در جانبی شاخه

 برداشت شاخص و بيولوژیک عملکرد بذر، عملکرد هوایی،
 گرفتند. قرار کودی تيمار دارمعنی تأثير تحت

 افزایش ميکوریز قارچ کاربرد آثار مهمترین از یکی
 حاصلخيزی با هایخاک در ویژهبه زراعی، گياهان عملکرد

 کودی تيمار دليل همين به (.al et Bastami,. 2015) است کم
 شده گيریاندازه کيفی و یکمّ فاکتورهای بيشتر در ميکوریز
 به نسبت پژوهش این در گشنيز و خاکشير دارویی گياهان

 است.شده موجب را عملکرد بيشترین دیگر کودی تيمارهای
 محيط با ایریشه تماس سطح افزایش طریق از ميکوریز قارچ

 توسط غذایی عناصر و آب جذب افزایش موجب آن اطراف
 شود.می گياه رویشی هایشاخص افزایش به منجر و ریشه

 غذایی عناصر آوردن فراهم در که قابليتی با آلی کودهای
 بهبود و گياه رویشی رشد افزایش سبب دارند نيتروژن ویژهبه

 جاندارانی ریز حاوی زیستی کودهای .شوندمی بوته ارتفاع
 مصنوعی رشد هایکنندهتنظيم با آنها جایگزینی با که هستند

 دارند زیادی کارایی گياه کيفی و یکمّ یهاویژگی بهبود در
(2020 ,.al et Shajari).  

 کودی تيمارهای که شد مشاهده تحقيق این نتایج در
 شيميایی کودی تيمارهای با مقایسه در آلی و ميکوریز زیستی،

 افزایش برای را تریمناسب شرایط مراتب به شاهد و
 موضوع این .اندکرده فراهم کيفی و یکمّ رویشی هایشاخص

 از استفاده بر مبتنی که پایدار کشاورزی تحقيقات از بسياری در
 شيميایی کودهای متعادل مصرف با همراه زیستی و آلی منابع
 خاکشير، دارویی گياه در کلی طوربه است. شده کيدأت است،

 بيشترین شيميایی کود و ميکوریز بيوآزوسپير، آلی، کود ترتيببه
 در و داشتند را بررسی مورد صفات مقدار کمترین شاهد تيمار و

 و بيوآزوسپير آلی، ميکوریز، کود ترتيببه گشنيز، دارویی گياه
 را صفات مقدار کمترین شاهد تيمار و بيشترین شيميایی کود

 با تلفيقی کشت در دارویی گياه دو هر همچنين شدند. موجب
 در البته دادند. نشان را بهتری مراتب به عملکرد گيالس درخت

 عنوانبه گيالس با گشنيز تلفيقی کشت ،هاترکيب انواع بين
 .شد انتخاب ترکيبی کشت بهترین
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Abstract 
    The ecological, economic, and social benefits of agroforestry operations over the integrated 

agriculture are well-recognized, but failure to use the fertilizers and low profitability of the 

agroforestry systems may be a reason for the low acceptance of these systems by farmers. In 

this study, a factorial split-split plot experiment was conducted in a randomized complete block 

design with three replications to investigate the effects of bio-, organic, and chemical fertilizers 

on the improvement of yield, qualitative traits, and the greater profitability of this system. The 

medicinal species at two levels, fertilizer at five levels, and tree species at two levels were 

considered as the main-, sub-, and sub-sub plots, respectively. The tree species including cherry 

(Prunus avium L.) and walnut (Juglans regia L.) were selected for the agroforestry system and 

the medicinal species including coriander (Coriandrum sativum L.) and flixweed (Descurainia 

sophia (L.) Schur) were cultivated understorey of this system. Four fertilizer treatments 

including the organic manure (3 kg.m-2)+humic acid organic fertilizer (AgriPlus) (0.5 kg.100 l-1 

of water.100 m-2), Mycomix endomycorrhizal biofertilizer (100 g.m-2), Bioazospir bacterial 

fertilizer (200 g.100 kg of seed), and chemical fertilizer based on the soil analysis (75 kg of 

urea, 150 kg of triple superphosphate, and 150 kg of potassium sulfate at the beginning of 

sowing+100 kg of potassium sulfate 30 days after sowing and another 100 kg two months after 

sowing per hectare) were examined with the control (without fertilizer). The results showed that 

the plant height and 1000-seed weight at the 5% probability level and the plant fresh and dry 

weight, number of seeds per spike, seed yield per plant and hectare, and percentage of protein, 

nitrogen, phosphorus, and potassium per seeds at the 1% probability level were significantly 

affected by the fertilizer treatments in flixweed. In coriander, the plant height, leaves and stems 

fresh yield, number of seeds per umbel and plant, biological and economic yield, and percentage 

and essential oil yield were significantly affected by the fertilizer treatments at the 1% 

probability level, too. In flixweed, the organic fertilizer, bioazospir, mycorrhiza, and chemical 

fertilizer caused the highest amount of studied traits, respectively and the control treatment 

caused the lowest one. In coriander, the mycorrhizal fertilizer, organic fertilizer, bioazospir, and 

chemical fertilizer resulted in the highest amount of studied traits, respectively and the control 

treatment caused the lowest one. Also, both medicinal plants showed much better performance 

in the combined cultivation with the cherry tree. Among the various combinations in the 

cultivation, the combined cultivation of coriander with cherry tree was selected as the best one. 
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