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  و  (.Foeniculum vulgare Mill) رازیانه زراعی صفات ارزیابی

 مخلوط کشت در (.Trigonella foenum-graecum L) هلشنبلی
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 چکیده

 و مخلوط کشت مختلف الگوهای در شنبلیله و رازیانه عملکرد اجزای و عملکرد بررسی منظور به

 کامل های بلوک طرح قالب در افزایشی و جایگزینی یها روش از استفاده با آزمایشی کشتی، تک

 به 1391 زراعی سال در زنجان دانشگاه کشاورزی ۀدانشکد تحقیقاتی ۀمزرع رد تکرار سه با تصادفی

 ،33 رازیانه+ درصد 111) سطح سه در افزایشی مخلوط کشت شامل آزمایش تیمارهای .آمد در اجرا

 (،3:1 ،1:3 ،2:2 ،2:1 ،1:2 ،1:1) سطح شش در جایگزینی مخلوط کشت شنبلیله(، درصد 111 و 66

 شده بررسی صفات تمامی که داد نشان نتایج .ندبود شنبلیله خالص کشت و رازیانه خالص کشت

 تحت درصد 5 احتمال سطح در یدار معنی طور به رازیانه برداشت شاخص و هزاردانه وزن از غیر به

 در یک هر نسبت افزایش با رازیانه و شنبلیله عملکرد گرفتند. قرار کاشت مختلف الگوهای تأثیر

 کمترین و خالص کشت از دانه عملکرد بیشترین شنبلیله در که طوری به ،افتی افزایش مخلوط کشت

 33 + رازیانه درصد 111 افزایشی سری ،رازیانه در همچنین شد. حاصل 3:1 جایگزینی سری از آن

 نسبت .داشتند را دانه عملکرد کمترین و بیشترین ترتیب هب 1:3 جایگزینی سری و شنبلیله درصد

  .بود یک از بیشتر کاشت های آرایش ۀهم در زمین برابری

 

 .زمین برابری نسبت عملکرد، جایگزینی، سری کشت، الگوی کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 محصوالت برای تقاضا و دارويی گياهان توليد به تمايل

 افزايش به رو ارگانيك شرايط در ويژه به جهان در طبيعی

 از یداروي گياهان كشت .(Griffe et al., 2003) است

 سنتی های نظام در ای ويژه جايگاه دارای ديرباز

 و تنوع ايجاد نظر از ها نظام اين و بوده ايران كشاورزی

 نامحقق از بسياری .اند داشته مهمی تأثير پايداری

 را زراعی های اكوسيستم در تنوع افزايش عامل ترين مهم

 دانند می ها سيستم اين در مخلوط های كشت حضور

(McLaughlin & Mineau, 1995). استفادة كلی طور به 

 واحد در عملكرد افزايش و موجود محيطی عوامل از بهتر

 ويژه به عملكرد ثبات (،Rahimian et al., 1991) سطح

 Azam-Ali et) محيطی مختلف های تنش شرايط تحت

al., 1990)، زراعی های اكوسيستم در ثبات و تنوع ايجاد 

 Nassiri Mahallati et) آن جانبی مزايای از استفاده و

al., 2003،) محصول كميت و كيفيت افزايش (Putnam 

& Allen, 1992)، آب مصرف بازده افزايش (Morris et 

al., 1990،) های كش آفت و سموم مصرف كاهش 

 از (Mazaheri, 1993) خاك فرسايش كنترل و یيشيميا

 پيگيری مخلوط كشت در كه است اهدافی جمله

  .شوند می

 و ترين مهم از (Foeniculum vulgare Mill). رازيانه

 خانوادة به متعلق و ايران دارويی گياهان ترين قديمی

 دانۀ و بوده اسانس حاوی رازيانه پيكر تمام .است چتريان
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 ترين مهم .است اسانس توليدكنندة اندام ترين مهم آن

 از دهد. می تشكيل (درصد 40-70) لآنتو را اسانس تركيب

 سرفه، مداوای برای داروسازی در گياه اين مؤثرة مواد

 شيردهی تحريك و كودكان در هاضمه سوء نفخ، درد، دل

 ;Omidbaigi, 2008) شود می استفاده شيرده مادران در

Damjanivic et al., 2005). عنوان به رازيانه اسانس از 

-آرايشی و غذايی صنايع سازی، نوشابه صنايع در چاشنی

 (.Singh & Mahey, 1994) شود می استفاده نيز بهداشتی

 گياهی (.Trigonella foenum-graecum L) شنبليله

 تثبيت به قادر كه لگومينوز ةخانواد از دارويی است

 هايی بيماری درمان در گياه اين .است نيتروژن زيستی

 كلسترول كاهش و سوءهاضمه يبوست، ديابت، مانند

 .(Yadav et al., 2004) رددا كاربرد خون

 كشت مورد رد Kumar et al. (2006) بررسی در

 گياه دو اين مخلوط كشت شنبليله، و رازيانه مخلوط

 با مقايسه در رازيانه دانۀ عملكرد دار معنی افزايش موجب

 اظهار نيز Carvalho et al. (2010) شد. كشتی تك

 اب رازيانه مخلوط كشت در رازيانه عملكرد كاهش داشتند

 كشت و بود پايين بسيار بلبلی چشم ایلوبي و لوبيا

 اين در شد. رازيانه نسبی عملكرد بهبود سبب مخلوط

 مخلوط كشت شرايط تحت زمين برابری نسبت مطالعه

 در Siddiqhi Dehkordi et al. (2011) داد. نشان افزايش

 كه كردند گزارش زنيان و رازيانه مخلوط كشت بررسی

 تعداد بوته، رتفاعا افزايش سبب رديفی تك مخلوط كشت

 .Jahani et al. شد زمين برابری نسبت و شاخه انشعابات

 ةزير عملكرد اجزای و عملكرد بررسی در نيز (2007)

 دانه، عملكرد كه كردند مشاهده عدس با مخلوط در سبز

 داری معنی طور هب چتر هر در بذر تعداد و هزاردانه وزن

 در و گرفت قرار كاشت مختلف الگوهای تأثير تحت

 افزايش آنها مقادير خالص كشت به نسبت مخلوط كشت

 افزايش دليل به مخلوط، كشت برتری كنار در البته .يافت

 آن اجزای بين ای گونه بين و ای گونه درون رقابت

 كشت سودمندی كاهش از نيز گوناگونی های گزارش

 جمله آن از كه دارد وجود كشتی تك به نسبت مخلوط

 مخلوط كشت بررسی در رازيانه لكردعم كاهش به توان می

 و تربچه نخودفرنگی، شنبليله، جمله از گياه چند با رازيانه

 عملكرد كاهش (،Tiwari et al., 2002) زمينی سيب

 & Tripathi) كلم گل با مخلوط كشت در رازيانه

Dwivedi, 2009) كشت در زمين برابری نسبت كاهش و 

 اشاره (Alabi  & Esobhawan, 2006) باميه و ذرت مخلوط

 كشت مختلف های تركيب مقايسۀ مطالعه اين از هدف كرد.

 آرايشی يا تركيب كردن پيدا برای شنبليله و رازيانه مخلوط

 از استفاده كارايی بيشترين و دانه عملكرد حداكثر كه است

 باشد. داشته پی در را منابع
 

 ها روش و مواد

 حقيقاتیت ۀمزرع در 3133 زراعی سال در تحقيق اين

 4 كيلومتر در واقع زنجان دانشگاه كشاورزی ةدانشكد

 هوای و آب دارای زنجان درآمد. اجرا به تبريز-زنجان ةجاد

 نسبت به تا ماليم تابستان و سرد زمستان با ای مديترانه

 ۀدقيق 67 و درجه 56 جغرافيايی طول در كه است گرم

 و شمالی ۀدقيق 53 و درجه 12جغرافيايی عرض شرقی،

 بارش ميانگين دارد. قرار دريا سطح از متر 3260 ارتفاع

 در مزرعه در گياهان استقرار طول در منطقه دمای و

 اجرای محل زمين خاك است. شده ارائه 3 جدول

 آن مشخصات از برخی كه بود رسی لومی نوع از آزمايش

 طرح قالب در آزمايش است. شده آورده 6 جدول در

 تيمارهای شد. اجرا تكرار سه با تصادفی كامل های بلوك

 افزايشی مخلوط كشت مختلف های نسبت شامل آزمايش

 و شنبليله( درصد 300 و 22 ،11+رازيانه درصد 300)

 (،3:3) شنبليله درصد 40رازيانه+ درصد 40) جايگزينی

 درصد 27 (،3:6) شنبليله درصد 27رازيانه+ درصد 11

 40زيانه+را درصد 40 (،6:3) شنبليله درصد 11رازيانه+

 درصد 74رازيانه+ درصد 64 (،6:6) شنبليله درصد

 شنبليله درصد 64رازيانه+ درصد 74 (،3:1) شنبليله

 .بودند شنبليله درصد 300 و رازيانه درصد 300 ،(1:3)

 برای و اردستانی رقم شنبليله برای شده استفاده بذر

 گياه دو هر كاشت عمليات بود. اصفهان ةتود از رازيانه

 در كاری خشكه روش به و ارديبهشت اوايل در همزمان

 بين فواصل .گرفت انجام متر 5 طول به هايی كرت

 كشت در ها رديف روی و متر سانتی 40 كاشت های رديف

 برای و متر سانتی 60رازيانه برای جايگزينی مخلوط

 افزايشی مخلوط كشت در بود. متر سانتی 5 شنبليله

 برای اما شد، كاشته دخو مطلوب تراكم همان با رازيانه

 افزايشی مخلوط كشت در آن نسبت به بسته شنبليله

 ۀفاصل درصد، 11 و 22 ،300 های نسبت برای ترتيب به



 434 ... و  (.Foeniculum vulgare Mill)ارزيابی صفات زراعی رازيانه  و همكاران: صدری 

 گرفته نظر در متر سانتی 36 و 2 ، 5 رديف روی ها بوته

 و مربع متر در بوته 30 رازيانه گياه كاشت تراكم شد.

 دور بود. مربع متر در بوته 40 شنبليله گياه كشت تراكم

 هر آن از بعد و روز سه هر آغازی ۀهفت دو در آبياری

 در كاشت از بعد هفته دو اوليه وجين بود. روز هفت

 دورة انتهای تا و شد آغاز آزمايشی واحدهای سرتاسر

 سطح ،گياه دو هر گلدهی مرحلۀ در .گرفت انجام رشد

 و گيری اندازه سنج برگ سطح دستگاه از استفاده با برگ

 تعيين برای .شد محاسبه برگ سطح اخصش سپس

 ها بوته رسيدگی مرحلۀ در برداری نمونه دانه، عملكرد

 از كه بود صورت بدين برداری نمونه نحوة گرفت. صورت

 ای  نمونه ،ها حاشيه حذف از بعد ها كرت ميانی های رديف

 آن در دانه عملكرد و شد برداشت مترمربع 6 مساحت به

 هر از و گياه نوع هر از بوته 30 نضم در .شد گيری اندازه

 از هايی ويژگی و برداشت تصادفی طور به آزمايشی واحد

 تعداد فرعی، و اصلی های ساقه تعداد ،بوته ارتفاع قبيل

 وزن چتر، و غالف در دانه تعداد بوته، در چتر و غالف

 عملكرد و رازيانه و شنبليله برداشت شاخص و هزاردانه

 مخلوط كشت ارزيابی منظور به .شد تعيين گياهان اين

 زمين برابری نسبت شاخص خالص كشت به نسبت

 شد: محاسبه زير ۀرابط براساس
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 سطح( واحد )در گونه يك محصول مقدار :Yi آن در كه

 )در گونه همان محصول حداكثر :Yii و ؛مخلوط كشت در

 ,Mead & Willey) است كشتی تك زراعت در سطح( واحد

 برای و SAS V9فزار  نرم از ها داده آماری آناليز برای (1980

 منظور به شد. استفاده Word افزار نرم از ها جدول رسم

 سطح در دانكن ای دامنه چند آزمون از ها ميانگين مقايسۀ

  شد. استفاده درصد 4 احتمال

 
 3133 شهريور تا ينفرورد های ماه طی در منطقه دمای و بارش ميانگين .3 جدول

 شهريور مرداد تير خرداد بهشتيارد فروردين ماه

 5/1 3/6 2/0 3/3 6/0 6/0 (mm) بارندگی ميانگين
C) دما بيشينه ميانگين

o) 5/34 1/66 7/62 6/10 6/16 3/63 
C) دما كمينه ميانگين

o) 2/6 6/7 3/33 7/31 6/34 5/31 

 
 آزمايش محل خاك خصوصيات .6 جدول

 یآل مادة

)%( 
 الكتريكی هدايت

(dS/m) 
 اسيديته

(pH) 

 كل آهك
)%( 

 رس
)%( 

 سيلت
)%( 

 شن
)%( 

 نيتروژن

)%( 

 فسفر
(mg/kg) 

 پتاسيم

(mg/kg) 
 منيزيم

(meq/l) 
 كلسيم
(meq/l) 

36/3 76/0 66/6 6/7 11 67 50 03/0 2/3 662 3/3 3/6 

 

 بحث و نتایج
 مورفولوژیک صفات

 بسيار طور به رازيانه و شنبليله برگ سطح شاخص

 قرار كاشت الگوهای تأثير تحت (≥03/0P) یدار معنی

 مختلف الگوهای بين در (.5 و 1 های )جدول گرفت

 برگ سطح شاخص كمترين و بيشترين ترتيب به كاشت

 درصد 40رازيانه+ درصد 40 جايگزينی سری از شنبليله

 11 + رازيانه درصد 300 افزايشی سری و (3:3) شنبليله

  .(4 )جدول شد حاصل لهشنبلي درصد

 سری از برگ سطح شاخص بيشترين نيز رازيانه در

 (3:1) شنبليله درصد 74 + رازيانه درصد 64 جايگزينی

 جايگزينی های سری با یدار معنی تفاوت كه شد حاصل

 درصد 40 و (3:6) شنبليله درصد 27رازيانه+ درصد 11

 همچنين نداشت. (3:3) شنبليله درصد 40رازيانه+

 22 + رازيانه درصد 300 افزايشی سری از آن رينكمت

 300 افزايشی سری با كه آمد دست به شنبليله درصد

 تفاوت خالص كشت و شنبليله درصد 300رازيانه+ درصد

  (.2 )جدول نداشت یدار معنی

 ممكن افزايشی های سری تحت برگ سطح كاهش

 در آن از ناشی رقابت و فضايی محدوديت دليل به است

 و توسعه شدن محدود موجب كه باشد گياه دو بين

 شاخص كاهش آن تبع به و گياهان برگ و ساقه گسترش

 شود. می برگ سطح

(2012) Bagheri et al. شاخص داشتند اظهار نيز 

 كشت در اروپايی گاوزبان و رويشی ريحان برگ سطح

 به نسبت اروپايی گاوزبان و رويشی ريحان سويا، مخلوط
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 و بيشتر اندازی سايه آنها داد. نشان كاهش خالص كشت

 احتمالی دليل را مخلوط تيمارهای در رسيدگی تسريع

 آنها كشتی تك به نسبت گياهان اين برگ سطح كاهش

 و زنيان مخلوط كشت مورد در بررسی در كردند. عنوان

 شنبليله و زنيان برگ سطح شاخص ترينبيش ،شنبليله

 رديفی سه و (75/3) دورديفی مخلوط كشت در ترتيب به

 شد حاصل گياه دو خالص كشت در آن كمترين و (1/0)

(Mirhashemi et al., 2009b.) شاخص كاهش همچنين 

 دليل اين به تواندمی طبيعتاً خالص كشت در برگ سطح

 كانوپی بستن صرف را بيشتری زمان مدت گياه كه باشد

 است. كرده خورشيد نور كامل دريافت و خود

 (≥03/0P) داری معنی بسيار طور به شنبليله بوتۀ ارتفاع

 ولی (،1 )جدول گرفت قرار كاشت الگوهای تأثير تحت

 نشد دار معنی رازيانه بوتۀ ارتفاع بر كاشت الگوهای تأثير

 در شنبليله بوتۀ ارتفاع كه داد نشان نتايج (.5)جدول

 بود، خالص كشت از بيشتر مخلوط كشت مختلف الگوهای

 افزايشی سری از شنبليله بوتۀ ارتفاع بيشترين كه طوری به

 از آن كمترين و شنبليله، درصد 22 + رازيانه درصد 300

 رقابت رسدمی نظر به (.4 )جدول شد حاصل خالص كشت

 ارتفاع كاهش بر ای گونه بين رقابت از بيشتر ای گونه درون

 & Rezvani Moghadam .است داشته تأثير شنبليله بوتۀ

Moradi (2011) و سبز زيرة مخلوط كشت یبررس در نيز 

 كشت در شنبليله بوتۀ ارتفاع كه كردند گزارش شنبليله

 كشت به نسبت كمتر رقابتی فشار تحمل دليل به مخلوط

 يافت. افزايش خالص

 طور به رازيانه و شنبليله بوتۀ در فرعی ساقۀ تعداد

 كاشت الگوهای تأثير تحت (≥03/0P) یدار معنی بسيار

 ساقۀ تعداد بيشترين (.5 و 1 های)جدول گرفت قرار

 40 جايگزينی سری به مربوط شنبليله بوتۀ در فرعی

 كمترين و بود (3:3) شنبليله درصد 40 + رازيانه درصد

 درصد 300 + رازيانه درصد 300 افزايشی سری از آن

 بيشترين رازيانه در (.4 )جدول شد حاصل شنبليله

 + يانهرا درصد 64 جايگزينی سری از فرعی ساقۀ تعداد

 افزايشی سری از آن كمترين و (3:1) شنبليله درصد 74

 آمد دست به شنبليله درصد 300 + رازيانه درصد 300

  (.2 )جدول

 و مكانی توزيع از گياهان جايگزينی، هایسری در

 عوامل از توانستند و بودند برخوردار مناسبی فضايی

 دهاستفا خوبی به غذايی عناصر و آب نور، قبيل از محيطی

 باشند. برخوردار بيشتری شاخسارة توسعۀ از و كنند

Olasantan et al. (1996) كاساوا و ذرت مخلوط در 

 خالص كشت به نسبت مخلوط كشت كه كردند مشاهده

 .شد كاساوا انشعابات كاهش موجب

 طور به رازيانه و شنبليله ۀبوت در اصلی ۀساق تعداد

 كاشت گوهایال تأثير تحت (≥03/0P) یدار معنی بسيار

 كاشت الگوهای بين در (.5 و 1 های )جدول گرفت قرار

 سری از شنبليله بوتۀ در اصلی ۀساق تعداد بيشترين

 حاصل شنبليله درصد 11 + رازيانه درصد 300 افزايشی

 تفاوت جايگزينی مخلوط كشت الگوهای با كه شد

 300 افزايشی سری از آن كمترين و نداشت یدار معنی

 (.4 )جدول شد حاصل شنبليله درصد 300 + رازيانه درصد

 سری از اصلی ساقۀ تعداد بيشترين نيز رازيانه در

 (3:1) شنبليله درصد 74 + رازيانه درصد 64 جايگزينی

 + رازيانه درصد 300 افزايشی سری از آن كمترين و

 Rezvani (.2 )جدول آمد دست هب شنبليله درصد 300

Moghadam et al.  (2009) مخلوط كشت بررسی در 

 فضای كه كاشتی هایالگو كردند بيان دانه سياه با ماش

 سبب ،آورند می فراهم ماش گياه اطراف در را بيشتری

 و اطراف فضای كردن پر برای گياه فعاليت افزايش

  ند.شو می كانوپی گسترش

 
 كشتی تك و لوطمخ كشت مختلف الگوهای تحت شنبليله گياه ارزيابی مورد صفات واريانس تجزيۀ .1 جدول

 منابع
 تغييرات

 درجۀ
 آزادی

 (MS) مربعات ميانگين

 شاخص
 برگ سطح

 ارتفاع
 بوته

 ساقۀ تعداد
 یفرع

 ساقۀ تعداد
 اصلی

 غالف تعداد
 بوته در

 دانه تعداد
 غالف در

 وزن
 هزاردانه

  عملكرد
 دانه

 شاخص
 برداشت

07/0 6 تكرار ns 04/30 ns 40/0 ns 06/0 ns ns 14/6  66/0 ns 31/0 ns 57/436 ns 43/3 ** 

34/3 3 تيمار ** 60/13 ** 41/6 ** 50/0 ** ** 75/50  54/0 * 13/3 ** 65/43311 ** 22/36 ** 

04/0 36 آزمايش خطای  37/3  66/0  05/0  20/5  36/0  36/0  30/230  03/0  

33/4 ضريب تغييرات )درصد(  31/4  57/2  76/2  17/3  64/6  41/1  36/2  64/3  
 داری. معنی عدم :ns درصد، 3 و 4 تمالاح سطح در دار معنی ترتيب به **: و *
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 كشتی تك و مخلوط كشت مختلف الگوهای تحت رازيانه گياه ارزيابی مورد صفات واريانس تجزيۀ .5 جدول

 منابع

 تغييرات

 درجۀ

 آزادی

 (MS) مربعات ميانگين

 سطح شاخص

 برگ

 ارتفاع

 بوته

 ساقۀ تعداد

 یفرع

 ساقۀ تعداد

 اصلی

  چتر تعداد

 بوته در

  دانه تعداد

 چتر در

 وزن

 هزاردانه

 عملكرد

 دانه

 شاخص

 برداشت

 ns73/1 **05/5 **72/0 ns65/5 ns42/4 ns003/0 **62/65040 **61/1 004/0* 6 تكرار

 ns25/3 **12/16 **30/0 **62/574 *47/62 ns05/0 **17/620601 ns63/0 01/0** 3 تيمار

 15/0 14/3701 02/0 33/6 55/33 07/0 57/0 67/35 0003/0 36 آزمايش خطای

 33/3 01/5 67/2 32/1 30/2 63/36 23/4 21/5 54/4 )درصد( تغييرات ضريب
 داری معنی عدم :ns درصد، 3 و 4 احتمال سطح در دار معنی ترتيب به **: و *

 

 عملكرد اجزای

 شنبليله در غالف تعداد بر كاشت مختلف الگوهای تأثير

 (≥03/0P) دار عنیم بسيار رازيانه بوتۀ در چتر تعداد و

 كاشت مختلف الگوهای بين در (.5 و 1 های )جدول شد

 جايگزينی سری از شنبليله بوتۀ در غالف تعداد بيشترين

 آن كمترين و (6:6) شنبليله درصد 40 + رازيانه درصد 40

 شنبليله درصد 300 + رازيانه درصد 300 افزايشی سری از

 كاشت فمختل هایالگو بين در (.4 )جدول شد حاصل

 64 جايگزينی سری از رازيانه بوتۀ در چتر تعداد بيشترين

 از آن كمترين و (3:1) شنبليله درصد 74 + رازيانه درصد

 شنبليله درصد 300 + رازيانه درصد 300 افزايشی سری

 (.2)جدول آمد دست به

 تعداد افزايش برای مناسب فضای داشتن اختيار در

 تعداد افزايش اصلی عوامل از يكی توان می را ها ساقه

 مخلوط كشت جايگزينی هایسری در چتر و غالف

 های يافته تأييد در آزمايش اين نتايج .آورد حساب به

Rezvani Moghadam et al. (2009) افزايش بر مبنی 

 دانه سياه و ماش مخلوط كشت در ماش بوتۀ غالف تعداد

 رد ای گونه درون رقابت كاهش را امر اين دليل آنها .است

 رسدمی نظر به بنابراين .كردند عنوان مخلوط كشت

 ايجاد دليل به نيز مخلوط كشت افزايشی هایسری

 سبب گياه دو بين رقابت افزايش و فضايی محدوديت

  شدند. چتر و غالف تعداد نتيجه در و ساقه تعداد كاهش

 یدار معنی طور به مخلوط كشت مختلف الگوهای

(04/0P≤) در دانه تعداد و شنبليله غالفِ در دانه تعداد 

 (.5 و 1 های جدول) دادند قرار تأثير تحت را رازيانه چتر

 74 جايگزينی سری از غالف در دانه تعداد بيشترين

 آن كمترين و (1:3) شنبليله درصد 64 + رازيانه درصد

 درصد 300 + رازيانه درصد 300 افزايشی سری از

 در دانه دتعدا بيشترين (.4 )جدول شد حاصل شنبليله

 درصد 300 + رازيانه درصد 300 افزايشی سری از چتر

 شد حاصل خالص كشت از آن كمترين و شنبليله

  (.2 )جدول

 و ای گونه درون رقابت كاهش با مخلوط كشت

 برای را تری مناسب كانوپی ساختار ها، بوته همپوشانی

 ساختار طرفی از است. كرده فراهم نور جذب و نفوذ

 تلقيح و شده حشرات بيشتر جذب موجب كانوپی متنوع

 و گرفته صورت ترمناسب شرايطی چنين تحت ها گل

 خالص كشت به نسبت چتر در دانه تعداد افزايش سبب

 دربارة تحقيقی در نيز Jahani et al. (2007)  است. شده

 تعداد كردند مشاهده عدس با سبز ةزير مخلوط كشت

 الگوهای تأثير تحت یدار معنی طور هب چتر هر در دانه

 از كاشت یالگو تغيير با و گرفت قرار كاشت مختلف

 آن دارمق خالص كشت سمت به یرديف مخلوط كشت

 .يافت كاهش

 عملكرد ةكنند تعيين هایمؤلفه از يكی هزاردانه وزن

 قابليت واقع در دانه ةانداز و دشو می محسوب نهايی

 داد نشان نتايج كند.می مشخص را دانه سازیذخيره

 یدار معنی بسيار طور به شنبليله هزاردانۀ وزن

(03/0P≤) گرفت قرار كاشت الگوهای تأثير تحت 

 هزاردانۀ وزن بر كاشت الگوهای تأثير لیو (،1 )جدول

 هزاردانۀ وزن بيشترين (.5 جدول) نبود دار معنی رازيانه

 درصد 40+رازيانه درصد 40 جايگزينی سری از شنبليله

 300 افزايشی سری از آن ترينكم و (3:3) شنبليله

 )جدول شد حاصل شنبليله درصد 300 + رازيانه درصد

 را جايگزينی مخلوط كشت مثبت تأثير نتايج واقع در (.4

 هزاردانۀ وزن بر افزايشی مخلوط كشت به نسبت

 بيان Callavana & Weil (1988)  داد. نشان شنبليله
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 با خلوطم در ذرت پابلند گياه كم های تراكم كه كردند

 شد، زمينی بادام صددانۀ وزن افزايش سبب زمينی بادام

 است. بيشتر كم، های تراكم در كانوپی درون به نور نفوذ زيرا

 مخلوط الگوهای در شنبليله هزاردانۀ وزن بودن كمتر

 و كمتر برگ سطح شاخص به توان می را افزايشی

 و ای گونه بين رقابت اثر در كمتر اسيميالسيون

 ،داد نسبت شنبليله گياه روی رازيانه گياه دازیان سايه

 شنبليله برگ سطح شاخص داد نشان نتايج كه همچنان

 كشت از كمتر مخلوط كشت افزايشی های سری در

 و ذرت مخلوط كشت دربارة تحقيقی در .بود آن خالص

 وزن از لوبيا تراكم افزايش با كه شد داده نشان نيز لوبيا

 .(Mukhala et al., 1999) شد كاسته لوبيا دانۀ

 

 دانه عملكرد

 نيز رازيانه و شنبليله دانۀ عملكرد بر كاشت الگوی تأثير

 در (.5 و 1 های جدول) شد (≥03/0P) دار معنی بسيار

 دانۀ عملكرد بيشترين كاشت مختلف الگوهای بين

 تفاوت كه آمد دست به خالص كشت از شنبليله

 74 + يانهراز درصد 64 جايگزينی سری با یدار معنی

 نيز دانه عملكرد كمترين نداشت. (3:1) شنبليله درصد

 درصد 64 + رازيانه درصد 74 جايگزينی سری به مربوط

 حدود خالص كشت با مقايسه در كه بود (1:3) شنبليله

 نيز رازيانه بارةدر (.4 )جدول داشت كاهش درصد 27

 درصد 300 افزايشی سری از دانه عملكرد بيشترين

 مقايسه در كه آمد دست به شنبليله درصد 11 + رازيانه

 دانه عملكرد افزايش درصد 4 حدود در خالص كشت با

 كشت با مقايسه در مخلوط كشت های الگو ساير داشت.

 (.2 )جدول داشتند كمتری دانۀ عملكرد ،رازيانه خالص

 شنبليله مخلوط، كشت افزايشی هایسری در

 و شد اضافه زيانهرا مطلوب تراكم به فرعی گياه عنوان به

 برای محيطی مطلوب شرايط و فضا از نتيجه در

 دانه عملكرد افت با نهايت در و نبود برخوردار رشدونمو

 تعداد كاهش مبين آزمايش نتايج هكچنان شد. مواجه نيز

 اجزای اكثر و برگ سطح شاخص فرعی، های ساقه

 مخلوط كشت افزايشی های سری در شنبليله عملكرد

 نيز دانه عملكرد وضعيتی، چنين در عبالطب و است

 هایبوته تعداد بودن بيشتر دليل به .يافت خواهد كاهش

 كه رسدمی نظر به طبيعی خالص كشت در شنبليله

 رازيانه با مخلوط كشت از بيشتر آن در دانه عملكرد

 ایمطالعه در نيز Mirhashemi et al. (2009a)  .باشد

 دادند نشان لهشنبلي و زنيان مخلوط كشت دربارة

 مخلوط كشت از بيشتر خالص كشت در شنبليله عملكرد

 دارد مطابقت نيز محققان ساير مطالعات با نتايج اين بود.

(Rezvani Moghadam et al., 2009; Awasthi et al., 

 هر نسبت افزايش كه داد نشان نتايج طرفی از (2011

 مخلوط، كشت در رازيانه و شنبليله گياه دو از يك

 .داشت دنبال به را محصول آن دانۀ عملكرد فزايشا

 74 + رازيانه درصد 64 جايگزينی سری در كه طوری به

 بيشتری دانۀ عملكرد شنبليله گياه (3:1) شنبليله درصد

 بود، كمتر مخلوط در آن نسبت كه شرايطی به نسبت

 درصد 64 جايگزينی سری دار معنی تفاوت عدم داشت.

 ممكن خالص كشت با (3:1) ليلهشنب درصد 74 + رازيانه

 خالص كشت بر كشت الگوی اين مزيت از ناشی است

 كه كردند بيان نيز Abdel-Kader et al. (2012) .باشد

 با ترش چای مخلوط كشت مختلف هایتركيب بين در

 چای 1 به 3 نسبت گوار، دانۀ عملكرد لحاظ از گوار

 و است مقايسه قابل خالص كشت با گوار به ترش

 برتری با رازيانه مورد در نداد. نشان آن با ای ويژه تالفاخ

 11 + رازيانه درصد 300 افزايشی سری در عملكرد

 نتيجه توان می خالص كشت به نسبت شنبليله درصد

 و كاشت نسبت اين در شنبليله سهم كاهش با كه گرفت

 و غذايی عناصر جذب در رقابت چون تأثيراتی كاهش

 عملكرد شنبليله طرف از يجادشدها منابع احتماالً و آب

 بررسی در Kumar et al. (2006) است. يافته افزايش

 با مخلوط كشت براساس رازيانه نيتروژن نياز

 كه دادند نشان شنبليله و تربچه كلم، گل زمينی، سيب

 را دانه عملكرد بيشترين شنبليله با تركيب در رازيانه

 بيشترين دداشتن اظهار ديگر محققان اما ،كرد توليد

 گياهان با رازيانه مخلوط كشت در رازيانه دانۀ عملكرد

 & Tripathi) شد حاصل آن خالص كشت از ديگر

Dwivedi, 2009; Carvalho et al., 2010.) 

 

 برداشت شاخص

 یدار معنی بسيار طور به شنبليله برداشت شاخص

(03/0P≤) گرفت قرار كاشت الگوهای تأثير تحت 

 برداشت شاخص بر كاشت الگوهای تأثير لیو (،1)جدول
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 شاخص بيشترين (.5 جدول) شدن دار معنی رازيانه

 تفاوت كه شد حاصل خالص كشت از شنبليله برداشت

 نداشت جايگزينی مخلوط كشت های الگو با یدار معنی

  (.4 )جدول
 

 كشتی تك و وطمخل كشت مختلف الگوهای تحت شنبليله گياه ارزيابی مورد صفات ميانگين مقايسۀ .4 جدول

 آزمايشی تيمارهای

 شاخص

  سطح

 برگ

  ارتفاع

 بوته

 متر( )سانتی

  تعداد

 ساقۀ

 فرعی

  تعداد

 ساقۀ

 اصلی

  تعداد

 در غالف

 بوته

  تعداد

 در دانه

 غالف

  وزن

 هزاردانه

 )گرم(

 دانه عملكرد

 در )كيلوگرم

 هكتار(

 شاخص

 برداشت

)%( 

 c c31/55 c04/7 bc67/6 c64/33 abc67/4 ab63/36 a65/236 a32/64 76/1 شنبليله خالص كشت

 f ab30/46 b02/3 a50/1 ab30/65 ab25/4 bc66/33 f66/626 b35/61 73/3 %شنبليله(11+%رازيانه300) افزايشی

 e a47/47 d65/4 dc20/6 c26/36 abc34/4 c16/33 e16/123 c66/60 27/6 %شنبليله(22+%رازيانه300) افزايشی

 d ab20/44 d32/5 d13/6 c13/32 c44/5 d53/30 de31/177 d35/36 07/1 %شنبليله(300+%رازيانه300) افزايشی

 a ab40/44 a03/30 a10/1 a17/67 abc67/5 a66/36 c00/562 a43/65 13/5 %شنبليله(40+%رازيانه40)3:3 جايگزينی

06/5 %شنبليله(27+رازيانه %11)3:6 جايگزينی abc b62/40 b26/6 a67/1 b63/61 ab57/4 ab34/36 b20/430 a43/65 

63/1 %شنبليله(11+%رازيانه27) 6:3جايگزينی bc ab37/41 b00/3 a11/1 ab63/65 abc35/4 ab63/36 f21/646 a43/65 

67/5 %شنبليله(40+%رازيانه40) 6:6جايگزينی ab ab61/41 ab41/3 ab65/1 a44/67 bc63/5 ab20/36 dc27/532 a43/65 

35/1 %شنبليله(74+%رازيانه64)3:1جايگزينی abc ab31/43 b32/6 ab37/1 ab77/61 ab26/4 abc01/36 a40/434 a43/65 

33/1 %شنبليله(64+%رازيانه74) 1:3جايگزينی abc ab27/42 b03/3 a10/1 ab42/61 a27/4 ab37/36 g27/603 a43/65 
 .نيستند دار معنی تفاوت دارای درصد 4 حسط در دانكن آزمون مبنای بر مشترك حرف يك حداقل دارای های ميانگين ستون هر در

 

 مواد توزيع نسبت ةكنند بيان برداشت شاخص

 در .است كل عملكرد و اقتصادى عملكرد بين فتوسنتزى

، افزايشی مخلوط كشت در رازيانه با شديد رقابت شرايط

 كاهش اين داد. نشان كاهش شنبليله برداشت شاخص

 كشت در ازيانهرزياد  تراكم حضور با كه است آن مؤيد

 بوتۀ ارتفاع افزايش و اندازی سايه دليل به افزايشی مخلوط

 مواد بيشتر، رويشی رشد آن تبع به و رقابت از ناشی

 بخش سهم و شد هدايت رويشی بخش به فتوسنتزی

 نتيجه در و يافت كاهش شرايطی چنين در زايشی

 در بيولوژيك عملكرد افزايش سبب رويشی رشد افزايش

 شاخص كاهش نهايت در و اقتصادی عملكرد با مقايسه

 كردند گزارش Esmaeili et al. (2011) شد. برداشت

 در يونجهدرصد  60 + جودرصد  300 افزايشی سری

 كمترين دارای يونجه و جو مخلوط كشت بررسی

 شاخص بودنكم  علت آنها بود. يونجه برداشت شاخص

 در و نور برای رقابت را كاشت الگوی اين در برداشت

 Jahani et al. (2007) دانستند. زياد رويشی رشد نتيجه

 عدس با سبزة زير مخلوط كشت در دادند، نشان نيز

 خالص كشت از عدس برداشت شاخص مقدار بيشترين

 در زياد برداشت شاخص دندكر بيان آنها شد. حاصل آن

 عملكرد نسبت بودن بيشتر ةدهند نشان خالص كشت

 نشاناين تحقيق  نتايج .است بيولوژيك عملكرد به دانه

 مخلوط كشت در شنبليله برداشت شاخص داد

 نداشت.دار  معنی تفاوت خالص كشت با جايگزينی

Willey (1990)  تواند می مخلوط كشت كهاظهار كرد 

 دهد. افزايش را برداشت شاخص

 

 3زمین برابری نسبت

 كشت بودن مؤثر در داوری برای اغلب كه معياری

 اين است. زمين برابری نسبت شود، یم استفاده مخلوط

 مقايسه در را ها كشتی تك برای الزم زمين نسبت معيار

 از (.Mazaheri, 1993) كند می توصيف مخلوط كشت با

 یدار بسيار معنی اختالف زمين برابری نسبت لحاظ

(03/0P≤) داشت. وجود كاشت مختلف الگوهای بين 

 مخلوط كشت الگوهای تمامی در زمين برابری نسبت

 در مخلوط كشت مفيد اثر از نشان كه بود يك از بيشتر

نسبت برابری  بيشترين .دارد منابع از وری بهره افزايش

 11 + رازيانهدرصد  300 افزايشی سری به مربوط زمين

 جايگزينی سری به مربوط آن كمترين و شنبليلهدرصد 

 )جدول بود (1:3) شنبليلهدرصد  64 + رازيانهدرصد  74

 اثر بر است ممكن مخلوط كشت در عملكرد رتریب (.7

 رطوبت از بهتر ةاستفاد همچون مختلف عوامل از تلفيقی

                                                                                 
1. Land Equivalent Ratio (LER) 
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 ساختار در اختالف آنها .باشد غذايی عناصر و نور خاك،

 در گياهان غذايی احتياجات و كانوپی توزيع ريشه،

 اند داده تشخيص مدیاكار اين علت را مخلوط كشت

.(Pandita et al., 2000)  تحقيقات در نيز نامحقق ساير 

 مخلوط كشت در زمين برابری نسبت داشتند اظهار خود

 Rajeswara Rao, 2002; Siddiqhi).بود يك از بيشتر

Dehkordi et al., 2011)  زمين برابری نسبت كمترين 

درصد  64 + رازيانهدرصد  74 جايگزينی سری از

 Koochecki et .(7)جدول  شد حاصل (1:3) شنبليله

al. (2010) و زعفران مخلوط كشتبررسی  با نيز 

 برابری نسبت كمترين كه كردند مشاهده مرزنجوش

 يك و زعفران رديف سه كاشت الگوی در (67/0) زمين

 .شد حاصل مرزنجوش رديف

 
 كشتی تك و مخلوط كشت مختلف الگوهای تحت رازيانه گياه ارزيابی مورد صفات ميانگين مقايسۀ .2 جدول

 آزمايشی یتيمارها

 شاخص

  سطح

 برگ

  ارتفاع

  بوته

 متر()سانتی

  تعداد

  ساقۀ

 فرعی

  تعداد

  ساقۀ

 اصلی

  تعداد

  چتر

 بوته در

  تعداد

  در دانه

 چتر

 وزن

 هزاردانه

 )گرم(

 دانه عملكرد

 در )كيلوگرم

 هكتار(

 شاخص

  برداشت

)%( 

57/0 رازيانه خالص كشت c 60/66 a 67/33 c 36/3 df 75/53 c 30/73 d 30/1 a 26/3163 b 33/63 a 

46/0 %شنبليله(11+%رازيانه300) افزايشی b 67/73 a 70/6 d 67/3 ef 67/53 c 51/76 cd 37/1 a 12/3524 a 35/63 a 

55/0 %شنبليله(22+%رازيانه300) افزايشی c 40/61 a 10/7 e 41/3 fg 07/50 d 43/77 abc 75/1 a 33/3310 d 35/63 a 

54/0 %شنبليله(300+%رازيانه300) افزايشی c 70/64 a 60/7 e 11/3 g 27/15 d 52/60 a 74/1 a 27/3036 ef 35/63 a 

22/0 %شنبليله(40+%رازيانه40)3:3 جايگزينی a 61/65 a 73/34 a 72/6 ac 23/27 a 06/74 abd 60/1 a 63/327 f 65/66 a 

26/0 %شنبليله(27+%رازيانه11)3:6 جايگزينی a 77/65 a 06/32 a 66/6 ab 63/23 a 56/76 ab 26/1 a 74/220 h 65/66 a 

42/0 %شنبليله(11+%رازيانه27) 6:3 جايگزينی b 20/66 a 60/31 b 16/6 ce 56/47 b 45/76 cd 66/1 a 30/3065 e 64/66 a 

46/0 %شنبليله(40+%رازيانه40) 6:6 جايگزينی b 13/66 a 26/31 b 50/6 bd 23/43 b 04/72 abd 70/1 a 36/651 g 63/66 a 

73/0 %شنبليله(74+%رازيانه64) 3:1 جايگزينی a 17/64 a 36/32 a 37/6 a 11/71 a 23/72 abd 26/1 a 57/463 i 65/66 a 

41/0 (%شنبليله64+%رازيانه74) 1:3 جايگزينی b 07/66 a 45/36 b 60/6 de 21/41 bc 60/71 bcd 63/1 a 53/3343 c 64/66 a 
 .نيستند دار معنی تفاوت دارای درصد 4 سطح در دانكن آزمون مبنای بر مشترك حرف يك حداقل دارای های ميانگين ستون هر در

 
. نسبت برابری زمين در كشت مخلوط رازيانه و 7جدول 

 شنبليله تحت تأثير الگوهای مختلف كشت

 (LER) نسبت برابری زمين تيمارهای آزمايشی

53/3 %شنبليله(11+%رازيانه300افزايشی ) a 

5/3 %شنبليله(22+%رازيانه300افزايشی ) ab 

15/3 %شنبليله(300+%رازيانه300افزايشی ) bc 

13/3 %شنبليله(40+%رازيانه40) 3:3 جايگزينی abc 

1/3 %شنبليله(27+%رازيانه11) 3:6 جايگزينی bc 

6/3 %شنبليله(11+%رازيانه27) 6:3 جايگزينی de 

66/3 %شنبليله(40+%رازيانه40) 6:6 جايگزينی dc 

15/3 %شنبليله(74+%رازيانه64) 3:1 جايگزينی bc 

32/3 بليله(%شن64+%رازيانه74) 1:3 جايگزينی e 

 آزمون مبنای بر مشترك حرف يك حداقل دارای های ميانگين ستون هر در

 .نيستند داری معنی تفاوت دارای درصد 4 سطح در دانكن

 کلی گیری نتیجه

 برای كاشت الگوی بهترين ،آزمايش نتايج به توجه با

 الگوی ،شنبليله دانۀ عملكرد حداكثر آوردن دست به

 رازيانه رديف يك بين در هشنبليل رديف سه كاشت

 به نسبت زياد قيمت و عملكرد دليل به رازيانه اما ،است

 الگوی بهترين انتخاب در كننده تعيين یگياه ،شنبليله

 دانۀ عملكرد بيشترين حصول برای بنابراين است. كاشت

 رازيانه مطلوب تراكم درصد 300 كاشت الگوی رازيانه،

 يشنهادپ بليلهشن مطلوب تراكم درصد 11 همراه به

 كاشت الگوهای ۀهم در زمين برابری نسبت .شود می

 مخلوط كشت گفت توان می نتيجه در ،بود يك از بيشتر

 .است بوده آميز موفقيت مجموع در شنبليله و رازيانه
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