
  
  1394 تابستان/ 2شماره  25پایدار/ جلد نشریه دانش کشاورزي و تولید 

 

  آنیسونو شنبلیله  کمی و کیفیات کشت مخلوط بر عملکرد و برخی صف تأثیر
  *2حمیدرضا بلوچی ، 1فهیمه مردانی

  
  27/03/94تاریخ پذیرش:      17/11/92تاریخ دریافت: 

  ، دانشگاه یاسوجگروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت-1
  دانشگاه یاسوج ،نباتاتعضو هیات علمی گروه زراعت و اصالح  -2

   E-mail: balouchi@yu.ac.ir*مسئول مکاتبه:   

  

  چکیده
گیاهان کمی و کیفی کشت مخلوط در بسیاري از مناطق جهان به دلیل استفاده بهینه از منابع و افزایش عملکرد 

کشت مخلوط بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک شنبلیله  تأثیرارزیابی به منظور اهمیت یافته است. و زراعی دارویی 
هاي کامل در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج در قالب طرح بلوك 1390- 1391آزمایشی در سال زراعی  آنیسونو 

تک ردیفی آنیسون، کشت مخلوط  و کشت خالص شنبلیله شاملي آزمایش تیمارهاتصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. 
ردیف  سه(و سه ردیفی ردیف شنبلیله)  دو +آنیسونردیف دو (، دو ردیفی ردیف شنبلیله)  یک +آنیسونردیف  (یک

تیمارهاي  نتایج نشان داد که هرز بود.علف وجینهرز و همان تیمارها با علف وجینبدون ردیف شنبلیله)  سه +آنیسون
در هر  دو گونهو کشت خالص  داشتند گونهنه و عملکرد زیستی هر دو داري بر عملکرد دامختلف کشت مخلوط اثر معنی

هرز داراي باالترین عملکرد دانه و عملکرد زیستی بودند. تیمارها از لحاظ عملکرد هايدو شرایط وجود و عدم وجود علف
با  آنیسونس در توده و پروتئین کل دانه در شنبلیله و عملکرد روغن و عملکرد اسانروغن، درصد نیتروژن زیست 

 39/1تا  04/1داري داشتند. نسبت برابري زمین در تمامی تیمارهاي کشت مخلوط باالتر از یک و بین همدیگر تفاوت معنی
در  باشد.دهنده برتري کشت مخلوط نسبت به کشت خالص در این الگوهاي کشت میباالتر از یک نشان LERبود که 
بهبود صفات کیفی و افزایش سودمندي آن با توجه به  ،یاه نسبت به تک کشتیکشت مخلوط تک ردیفی این دو گ ،مجموع

  گردد.پیشنهاد می
 
  اسانس، پروتئین، عملکرد دانه، عملکرد زیستی، نسبت برابري زمین: کلیدي واژه هاي
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Abstract 

Intercropping in many parts of the world, due to the efficient use and conservation of 

resources and enhance the quantitative and qualitative yield of medicinal and crop plants is 

important. In order to evaluate the effect of intercropping on yield and some physiological traits of 

fenugreek and anise in intercropping a field experiment was carried out in the agricultural research 

field of Yasouj University, during growing reason of 2011- 2012, as a randomized complete block 

design with three replications and ten treatments. Treatments included one row of fenugreek + one 

row of anise, two rows of fenugreek + two rows of anise, three rows of fenugreek + three rows of 

anise and monoculture fenugreek and anise by without weed control and weed control conditions. 

The results showed that intercropping treatments had significant effects on grain and biological 

yield of both plants and pure cultures of the two species in terms of both the presence and absence 

of weeds had the highest grain and biological yield. Treatments on grain and oil yield, percentage of 

the total protein and biomass nitrogen on fenugreek and anise essential oil and oil yield were 

significantly different from each other. Land equivalent ratio in all intercropping treatments was 

more than one and between 1.04 and 1.39, which was indicated superiority of a mixed culture than 

pure culture in the culture patterns. In general, single-row intercropping to monoculture, due to the 

improved quality traits and increase its usefulness is recommended. 
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  مقدمه
به قوانین طبیعی به  در علوم کشاورزي توجه

هاي مختلف متجلی شده است که نمونه آن شکل
کشاورزي پایدار است. کشاورزي پایدار تلفیقی از دانش 

مدت از نظر تواند در بلندمدیریت زراعی است که می

محیطی و اقتصادي ارزش افزوده بیولوژیکی، زیست
یکی از راهکارهاي حرکت  مطلوبی به همراه داشته باشد.

به سمت کشاورزي پایدار، به کارگیري مخلوطی از 
هاي هاي مختلف، ارقام و یا ایزوالینگیاهان گونه

باشد. مشخص است که در نواحی مختلف در زراعت می
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کننده مانند ایران، آب عامل محدود خشکو نیمه خشک
زمان کشت و کار و در نتیجه تولید بوده و باید سعی 

برداري از آب موجود میزان مود که با حداکثر بهرهن
تولید را افزایش داد. بهترین راه رسیدن به این مقصود 

کشتی است انجام چندیعنی افزایش راندمان مصرف آب، 
  ).1377(مظاهري 

در  گیاهزراعت مخلوط یعنی کشت بیش از یک 
یک قطعه زمین و در یک سال زراعی، به ترتیبی که یک 

اکثر دوره رویش خود در مجاورت گیاه دیگر گیاه در 
مخلوط به دلیل استفاده کشت ). 1377(مظاهري  باشد

حداکثر از منابع محیطی، تقلیل از خطرات احتمالی، 
، افزایش مقدار حاصلخیزي خاك و موازنه در امر تغذیه

تولید در واحد سطح به دلیل آن استفاده بهتر از عوامل 
 وواد غذایی موجود در خاك محیطی مانند نور، آب و م

. کشتی برتري دارد بر تک دیگر امتیازات برخی نیز
). با توجه به مصرف گسترده و 2006(بانیک و همکاران 

ها در کشخصوص علفبرویه سموم شیمیایی و بی
و بقایاي  1گیري گیاهان دگرآسیبهاي اخیر، به کاردهه

اهم آنها در خاك جهت کنترل گیاهان ناخواسته و فر
آوردن شرایط مناسب رشد گیاهان به شدت مورد توجه 

با مدیریت  .)2002توره و توواها ( قرار گرفته است
آسیبی، عالوه بر کاهش خسارت صحیح توان دگر

ها کشهرز گامی موثر در کاهش مصرف علفهايعلف
). لذا از 2002و توواها  رهبرداشته خواهد شد (تو

توان جهت ی نیز میخاصیت دگرآسیبی گیاهان داروی
جست (راشد محصل و  هرز بهرههايفرونشانی علف

 و 2008آپاریچیو و همکاران -فرناندز ،1384همکاران 
  ).2003کاتونوگاچی 

شنبلیله از جمله گیاهانی است که داراي خاصیت 
 Trigonellaباشد. این گیاه با نام علمی دگرآسیبی می

foenum-greacum L.  تیرهاز Fabaceae که  باشدیم
ریشه، دانه و اندام هوایی آن از لحاظ میزان 

ها، تریگونلین و فنلاز جمله هاي ثانویه بولیتمتا
                                                   
1 -Allelopathy 

هاي استروییدي مختلف مانند دیوزژنین و ساپونین
 50تا  10و داراي ارتفاع بسیار غنی است  تیکوژنین
 هاي متناوب و مرکب از سه برگچهو برگ مترسانتی
ها به قرن شنبلیلههاي هوایی مت. بذر و قس باشدمی

عنوان منبع ارزشمندي از پروتئین در تغذیه انسان و دام 
مورد استفاده بوده و ریشه آن داراي مواد دگرآسیب 

هرز هايزنی علفباشد که این مواد از جوانهمی
هرز نیز فچه علکند و بر روند رشد گیاهجلوگیري می

و قنادي  2008کاهشی دارد (صالحی سورمقی  تأثیر
2005( .  

گیاهی با ) .Pimpinella anisum L( آنیسون
به خاطر اهمیت دارویی،  مترسانتی 70تا  30ارتفاع 

باشد. معروف و شناخته شده است و بومی ایران نیز می
به عنوان یک ادویه دارویی براي اولین بار توسط 

ها و ها، رومیمصریان باستان و بعدا توسط یونانی
ت شد. این گیاه به واسطه داشتن اسانس اعراب کش

فراوان در دانه مورد توجه صنایع داروسازي و 
و زرگري  1376 (امید بیگی بهداشتی قرار گرفته است

1371.(  
امروزه در جهت بهبود شرایط زراعی و افزایش 

که با طبیعت برند هایی را به کار میکارایی روش
در علوم سازگاري داشته و با اصول اکولوژیکی که 

اند منطبق باشد. کشت جدید مورد توجه قرار گرفته
). 1374هاست (بهشتی مخلوط از جمله این روش

) نشان دادند که در کشت 1388میرهاشمی و همکاران (
هاي مختلف کاشت بر مخلوط شنبلیله با زنیان ترکیب

تعداد  ،ارتفاع بوته، انشعاب اولیه، تعداد غالف در بوته
داد چترك در چتر، تعداد دانه در چترك چتر در بوته تع

داري نداشت؛ اما عملکرد و وزن هزار دانه تأثیر معنی
دانه و عملکرد زیستی در زنیان و شنبلیله و وزن خشک 
تک بوته و شاخص برداشت در زنیان تحت تأثیر آرایش 
کاشت قرار گرفت و کشت مخلوط تک ردیفی نسبت به 

نه و بیولوژیک برتري دو و سه ردیفی از نظر عملکرد دا
داشت. همچنین ارزیابی نسبت برابري زمین نشان داد 
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) مربوط به 47/1که بیشترین نسبت برابري زمین (
) مربوط به 28/1کشت مخلوط تک ردیفی و کمترین آن (

  کشت مخلوط دو ردیفی بود.
) گزارش کرد که در 2005ادل (-کواراشی-آل     

با گیاهان ) Psidium guajava L.(مخلوط گواوا  کشت
مخلوط این بیشترین وزن تر گواوا از کشت  ،پوششی

) 1392آمد. نجفی و همکاران ( گیاه با شنبلیله بدست
در و ذرت بیان نمودند که غلظت پروتئین خام دانه لوبیا 

کشتی  مخلوط لوبیا و ذرت در مقایسه با تک کشت
 نیتروژن و یتثبیت بیولوژیکتحریک به دلیل احتماال 

افزایش یافت.  افزایش جذب و انتقال نیتروژن به گیاه
) و 2007)، لین و همکاران (2006آجینهو و همکاران (

) اظهار داشتند که در 2005توسوبو و همکاران (
هاي مخلوط در بر گیرنده لگوم و غالت، به دلیل کشت

تثبیت نیتروژن توسط لگوم و افزایش کلروفیل برگ، 
   یابد.ش میکارایی مصرف نور افزای

یفیت و عملکرد اسانس نعناع، به دلیل افزایش 
درصد منتول و کاهش درصد منتوفوران و منتول 
استات در مقایسه با کشت خالص بیشتر شد. احمد و 

تیره مخلوط ) اعالم کردند که در کشت 2004همکاران (
چتریان، چنانچه گندم اثرات پوششی  تیرهگندمیان با 

فراهم کند،  سیاه سرماي زیره براي گیاهچه حساس به
 اسانسدر ادامه فصل، رشد زیره بیشتر شده و درصد 

  یابد.آن افزایش می
 تیمار که دادند نشان) 1393( همکاران و بیگناه

 75 و) Coriandrum sativum L(. گشنیز درصد 25
 زیستی عملکرد و ارتفاع بیشترین شنبلیله درصد
 درصد کمترین ،زمین برابري نسبت بیشترین شنبلیله،
 را گشنیز گیاه زیستی عملکرد و اسانس عملکرد اسانس،

 زیستی، عملکرد ارتفاع، بیشترین. داد اختصاص خود به
 عملکرد کمترین و گشنیز گیاه اسانس عملکرد و درصد
 25 و گشنیز درصد 75 تیمار در شنبلیله گیاه زیستی
 با شنبلیله مخلوط کشت در. شد مشاهده شنبلیله درصد

) Lens culinaris L( عدس و) Vicia faba L(. قالبا

 به) Orobanche sp.( جالیز گل تراکم که شد مشاهده
 به را امر این دلیل محققان. یافت کاهش داريمعنی طور
 بر آن تأثیر و شنبلیله ریشه از دگرآسیب مواد ترشح
 و همکاران آپاریچیو- فرناندز( کردند ذکر جالیز گل

2008.(  
کشت مخلوط شنبلیله و مزیت سابقه با توجه به 

و زراعی (زیره، گشنیز و زنیان) با سایر گیاهان دارویی 
و عدم مطالعه بر کشت مخلوط آن با (عدس و باقال) 

این پژوهش به منظور بررسی گیاه دارویی آنیسون، 
 هاي مختلفبا آرایش آنیسون -کشت مخلوط شنبلیله

ملکرد و در شرایط یاسوج و ارزیابی ع کاشت ردیفی
در کشت مخلوط  آنیسون و صفات فیزیولوژیک شنبلیله

در شرایط وجود و عدم کشت خالص این دو گیاه و 
   صورت گرفت.هرز هايوجود علف

  
 هامواد و روش

در  1390- 1391این تحقیق در سال زراعی 
مزرعه تحقیقاتی کشاورزي دانشگاه یاسوج با 

لی و دقیقه شما 38درجه و  30مشخصات جغرافیایی 
دقیقه شرقی و ارتفاع از  32درجه و  51طول جغرافیایی 

متر اجرا گردید. آزمایش به صورت  1832سطح دریا 
تیمار  10هاي کامل تصادفی با سه تکرار و طرح بلوك

کشت خالص  شاملي آزمایش تیمارهااجرا شد. 
شنبلیله، کشت خالص آنیسون، کشت مخلوط تک ردیفی 

، کشت مخلوط شنبلیله)  ردیف یک +آنیسونردیف  (یک
و ردیف شنبلیله)  دو +آنیسونردیف دو (دو ردیفی 

 سه +آنیسونردیف  سه(کشت مخلوط سه ردیفی 

هرز و همان تیمارها با علف وجینبدون  ردیف شنبلیله) 
. قبل از اجراي طرح با برداشت هرز بودعلف وجین
متري، سانتی 30تا  صفرهاي خاك از عمق نمونه
یزیکی و شیمیایی خاك تعیین شد (جدول هاي فویژگی

هاي آب ). نحوه توزیع بارندگی و همچنین دیگر ویژگی1
و هوایی محل اجراي آزمایش در طول فصل رشد در 

  ) آورده شده است.2در (جدول  آنیسونگیاه شنبلیله و 
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  1391حرارت، رطوبت نسبی و بارندگی ماهانه یاسوج در سال زراعی میانگین درجه -2جدول 
  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  یبهشتارد  فروردین  هاي سالماه

میانگین دماي ماهانه 
  4/10  7/5  4/3  9/5  5/12  3/18  1/23  9/25  6/25  45/22  18  05/10  گراد)(سانتی

میانگین رطوبت نسبی ماهانه 
(%)  0/51  5/50  5/34  0/36  5/36  0/40  5/52  0/56  5/55  5/54  0/56  5/51  

رندگی میانگین ماهانه با
  4/84  0/39  1/41  7/74  6/62  8/2  0/2  0/0  0/0  0/0  0/0  9/36  متر)(میلی

  
سازي زمین شامل شخم و دیسک عملیات آماده

و یک دیسک سبک قبل از کاشت  1390در اسفند ماه 
شیمیایی روي کیفیت  بود. بدلیل احتمال اثرات منفی مواد

بارزه دارویی، به جاي م موثره و ترکیبات گیاهان مواد
شناختی نظیر بذر هاي جایگزین و بومشیمیایی، از روش

ي شرکت پاکان بذر اصفهان، وجین دستی گواهی شده
 23در دو مرحله یک ماه بعد از کاشت و هرز هايعلف

به دامی کامال پوسیده  و کودروز بعد از وجین اول 
ها به ابعاد استفاده شد. کرتتن در هکتار  20میزان 

ردیف کاشت به فاصله  8و هر کرت شامل متر  5/2×3
که ردیف اول و آخر طبق  سانتیمتر از یکدیگر بودند 30

همان آرایش کاشت به صورت حاشیه در نظر گرفته 
سانتیمتر و بذور دو  10. فاصله بوته روي ردیف شد

بوته در  33با تراکم یکسان (گیاه به طور همزمان 
درزي و ( در اوایل اردیبهشت کشت شدند مترمربع)
ها نیز . فاصله بین کرت)2000و شارما  1389همکاران 

در کل تراکم متر در نظر گرفته شد.  5/0در هر بلوك 
گیاهان در هر کرت و هر تیمار کشت مخلوط ثابت بود 
و تنها آرایش کاشت آنها از تک ردیفی به دو و سه 

بالفاصله بعد از کاشت ردیف کنار یکدیگر تغییر نمود. 

ورت گرفت و عمل آبیاري به تناسب نیاز تا آبیاري ص
(تقریبا به فاصله هر قبل از رسیدگی کامل محصوالت 

   ادامه داشت.هفت روز یکبار) 
گیري عملکرد دانه، عملکرد صفات مورد اندازه

از نسبت عملکرد دانه به  شاخص برداشت زیستی،
محتواي درصد پروتئین، درصد  ،عملکرد زیستی

و درصد و  وژن زیست تودهکلروفیل، درصد نیتر
محاسبه برداشت نهایی براي عملکرد اسانس بود. 

در شنبلیله و انیسون  زیستیعملکرد دانه و عملکرد 
اي شده و هاي شنبلیله قهوهدرصد غالف 90زمانی که 

 پس ازدرصد چترهاي آنیسون خشک شده بود و  90

 واحد هر انتهاي و نیم متر ازکناري  خطوط حذف

 پنج معادل سطحی اي ازعنوان اثر حاشیه آزمایشی به

  .گرفت مربع صورت متر
درصد روغن دانه با استفاده از روش سوکسله 
انجام گرفت و در نهایت عملکرد روغن از حاصلضرب 

به منظور سبه گردید. ادرصد روغن در عملکرد دانه مح
اي بذر از روش سمور هاي ذخیرهگیري پروتئیناندازه

د و میزان نیتروژن زیست توده با ) استفاده ش1999(
  ).1375استفاده از روش کجلدال تعیین گردید (امامی 

  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایشویژگی -1جدول 
  عمق نمونه

)cm(  
  310ی هدایت الکتریک

)1-(dS.mEC 
  اسیدیته

pH  
  کربن آلی

(%)  
  نیتروژن کل

(%) 

  فسفر قابل جذب
)ppm( 

  پتاسیم قابل جذب
)ppm( 

  بافت
  خاك

  لومی رسی  374  8/32  10/0  0/1  6/7  6/0  30-0
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 گیراسانس دستگاه توسط اسانس استخراج
ز ا گرم 40 مقدار که ترتیب بدین. دشنجام کلونجر) ا(

لیتر میلی 400 با همراه شدن خرد از پس آنیسون دانه
 سه مدت به و شد داده قرار بالن درون در ب مقطرآ

 حرارت، جریان قطع از پس دقیقه 30 و جوشانده ساعت

 گردید انجام اسانس گیرياندازه و نمودن خارج عمل
   .)1376 امیدبیگی(

جهت ارزیابی سودمندي کشت مخلوط از      
 بهره گرفته شد LER(2( شاخص نسبت برابري زمین

  .)1377 مظاهري(
RY  گونه دوم+RY  گونه اول  = LER  

RY=Yi/Ym  
=Yi  عملکرد گونهi در مخلوط  

=Ym عملکرد همان گونه در تک کشتی 

آنالیز و  SAS افزارها با استفاده از نرمداده
 انجام شد.LSD ها توسط آزمون سپس مقایسه میانگین

  
 نتایج و بحث

در شنبلیله از نظر عملکرد زیستی و عملکرد دانه 
دار سطح احتمال یک درصد بین تیمارها اختالف معنی

ها نشان تجزیه واریانس داده). 3د داشت (جدول وجو
داري در بین داد که شاخص برداشت اختالف معنی

  ).3تیمارها نداشت (جدول 
  

  اثر کشت مخلوط بر عملکرد دانه شنبلیله
کشت خالص شنبلیله داراي باالترین عملکرد دانه هم 

گرم در مترمربع) و هم در  82/191در شرایط وجین (
گرم در مترمربع)  15/160هرز (علف شرایط عدم وجین

که باالترین اجزاي ). با توجه به این4بود (جدول 
عملکردي (غالف در بوته، دانه در غالف) مربوط به 

خالص شنبلیله بود (نتایج گزارش نشده است) و  کشت
خالص سطح زیر کشت کامل به گیاه  نیز در کشت

االتري شنبلیله اختصاص دارد به طور طبیعی عملکرد ب

                                                   
2-Land Equivalent Ratio 

) نیز نشان 1388نیز داشته است. علیزاده و همکاران (
دادند که کشت خالص لوبیا در بین تیمارهاي مختلف 

بذري داراي کشت مخلوط و خالص لوبیا و ریحان
) 1388باالترین عملکرد دانه بود. میرهاشمی و همکاران (

نشان دادند که در کشت مخلوط شنبلیله با زنیان 
کاشت بر تعداد غالف در بوته و هاي مختلف ترکیب

داري نداشت؛ اما عملکرد دانه وزن هزار دانه تأثیر معنی
در شنبلیله تحت تأثیر آرایش کاشت قرار گرفت و کشت 
مخلوط تک ردیفی نسبت به دو و سه ردیفی از نظر 

  عملکرد دانه برتري داشت.
هرز با تغییر الگوي هايدر شرایط حضور علف     

از کشت مخلوط تک ردیفی به سه ردیفی  کاشت شنبلیله
روند عملکرد دانه و زیست توده کاهشی بود که این 

تواند به دلیل ارتفاع بیشتر و تولید ساقه و کاهش می
برگ کمتر و در نتیجه فتوسنتز کمتر گیاه باشد؛ اما بین 

داري کشت مخلوط دو و سه ردیفی اختالف معنی
هرز نیز هايلفمشاهده نشد. در شرایط بدون حضور ع

روند عملکرد دانه از تک ردیفی به سه ردیفی کاهشی 
  ).4داري با هم نداشتند (جدول بوده ولی اختالف معنی

 که کردند گزارش) 1389( همکاران و کوچکی
 تیمارهاي تمام در کنجد خشک ماده تجمع افزایش روند
 کشت در ولی بود مشابه نسبتاً شاهدانه با مخلوط کشت
 به خالص کشت با مقایسه در خشک ماده عتجم مخلوط
 میزان به نور، عمدتاً و منابع جذب سر بر رقابت دلیل
 وجود عدم که رسد می بنظر چنین.  یافت کاهش زیادي
 به شاهدانه کنجد خالص کشت در اي گونه بین رقابت
 غذایی عناصر از بهتر گیري بهره باعث غالب گیاه عنوان

 شاخص میزان نتیجه در و شده نور بویژه منابع و
 در خشک ماده تجمع آن تبع به و فتوسنتز و برگ سطح
 مخلوط کشت مختلف تیمارهاي به نسبت خالص کشت
  .است یافته افزایش
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و عدم  وجینگیري شده در شنبلیله در کشت مخلوط با آنیسون تحت شرایط مقایسه میانگین صفات کمی اندازه -4ول جد
  هرز علف وجین

 عملکرد زیستی  تیمارها  

)2g/m( 

 عملکرد دانه

)2g/m(  

بدون عملیات 
وجین

  

  ab06/357  b15/160  کشت خالص
  d52/169  c38/112  کشت تک ردیفی
  cd10/193  d07/90  کشت دوردیفی
  cd52/229  d38/92  کشت سه ردیفی

با عملیات وجین
  a71/420  a82/191  کشت خالص  

  bc24/275  c42/116  کشت تک ردیفی
  cd67/236  c04/114  کشت دو ردیفی
  cd54/217  c49/113  کشت سه ردیفی

 LSD 12/86  42/11  
  داري با یکدیگر ندارند.اختالف معنی LSDاساس آزمون باشند بر هایی که داراي حروف مشابه میدر هر ستون میانگین

  
  اثر کشت مخلوط بر عملکرد زیستی شنبلیله

روند تغییرات عملکرد زیستی شنبلیله نشان داد 
که کشت خالص در هر دو شرایط وجود و عدم وجود 

چنین به نظر  هرز داراي باالترین عملکرد بودند.هايعلف
گیاه در کشت خالص رسد که با افزایش تراکم می

شود. در شرایط حضور و عدم عملکرد نیز بیشتر می
هرز بین تیمارهاي مختلف کشت هايحضور علف

داري از نظر عملکرد زیستی وجود مخلوط اختالف معنی
ها ثابت بوده زیرا نسبت یا سهم گیاه در مخلوط ،نداشت

و یا آنیسون در  و فقط آرایش کاشت آنها متفاوت است
هاي اسبی در کشت مخلوط جهت مقابله با علفگیاه من

اي را ). مشابه چنین نتیجه4(جدول  هرز نبوده است
مخلوط کشت  ) در بررسی1388میرهاشمی و همکاران (

شنبلیله و زنیان بدست آوردند و بیان نمودند که 

بیشترین و کمترین عملکرد زیستی دو گیاه به ترتیب در 
شاهده شد. همچنین کشت خالص و مخلوط سه ردیفی م

) در کشت 1391مقدم و مرادي (با نتایج رضوانی
   سبز و شنبلیله مطابقت داشت.مخلوط زیره

  
  شنبلیله کیفیاثر کشت مخلوط بر صفات 
   عملکرد و درصد روغن دانه

خالص بیشترین عملکرد روغن از کشت 
شنبلیله در شرایط وجین و هم شرایط بدون وجین 

گرم در متر  79/11و 37/10بر با به ترتیب برا هرزعلف
مربع و کمترین عملکرد روغن مربوط به تیمار کشت 
مخلوط دو ردیفی شنبلیله با آنیسون در شرایط بدون 
عملیات وجین بوده است که مقدار عملکرد روغن در این 

  گیري شده در شنبلیله نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات کمی اندازه -3جدول 
  شاخص برداشت   نهعملکرد دا  عملکرد زیستی  درجه آزادي  منابع تغییر
 ns8/3897  ns14/77  ns77/68  2  بلوك

 ns27/40  9/3623**  2/22022**  7  تیمار

  51/18  84/42  2/2419  14  خطا
  13/13  28/5  74/18  درصد ضریب تغییرات

  دهد.داري را نشان میعدم وجود تفاوت معنی nsو  درصد پنج و یک سطح احتمالدر داري به ترتیب معنی*و**
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). از آنجایی 6گرم در مترمربع بود (جدول  93/5تیمار
و درصد روغن  که عملکرد روغن تابعی از عملکرد دانه

باشد لذا هر گونه تغییر در عملکرد دانه و درصد می
دهد. چون روغن، عملکرد روغن را تحت تأثیر قرار می

بیشترین عملکرد دانه در تیمار کشت خالص شنبلیله در 
هرز بدست شرایط وجین و هم شرایط بدون وجین علف

آمد باال بودن عملکرد روغن در این تیمارها دور از 
ر نبود، همچنین کاهش عملکرد روغن در کشت انتظا

مخلوط دو ردیفی شنبلیله با آنیسون در شرایط بدون 

عملیات وجین احتماال به دلیل کاهش عملکرد دانه در این 
تیمار در اثر ارتفاع بیشتر، تولید ساقه و برگ کمتر و در 

هاي نتیجه فتوسنتز کمتر گیاه شنبلیله و رقابت با علف
) در کشت 1389موسویان و همکاران (باشد. هرز می

مخلوط ذرت و آفتابگردان اثر نسبت اختالط بر درصد 
ها به دار اعالم کردند. برخی گزارشروغن را معنی

وجود رابطه منفی بین درصد روغن و درصد پروتئین 
  ).1989دانه اشاره دارند (گابلس و ددیو 

  
شده در شنبلیله در کشت مخلوط با آنیسون تحت شرایط وجین و عدم  گیريمقایسه میانگین صفات کیفی اندازه  -6جدول 

  هرزوجین علف

  عملکرد روغن  تیمارها
)2g/m(  

  پروتئین کل دانه
)(µg/mg  

  درصد نیتروژن
بدون عملیات وجین  زیست توده

  

  ab37/10  ab17/0  d29/0  کشت خالص
  bcd33/8  ab17/0  cd33/0  کشت تک ردیفی
  d93/5  c14/0  abcd42/0  کشت دو ردیفی
  d98/5  bc16/0  bcd39/0  کشت سه ردیفی

با عملیات وجین
  a79/11  bc15/0  abc44/0  کشت خالص  

  bcd27/8  a19/0  ab5/0  کشت تک ردیفی
  cd08/7  ab17/0  a53/0  کشت دو ردیفی
  bc88/8  bc16/0  abcd41/0  کشت سه ردیفی

LSD 78/2  02/0  13/0  
  داري با یکدیگر ندارند.اختالف معنی LSDباشند بر اساس آزمون ي حروف مشابه میهایی که دارادر هر ستون میانگین

  
  درصد نیتروژن زیست توده

گیري جدول تجزیه واریانس صفات کیفی اندازه
) نشان داد که تیمارها از لحاظ 5 شده در شنبلیله (جدول

در سطح  )ساقه و برگبافت گیاهی (درصد نیتروژن 
داري با یکدیگر داشتند و اوت معنیتف درصد پنجاحتمال 

هرز باالترین درصد هايدر شرایط حضور علف
) بود درصد 42/0نیتروژن مربوط به تیمار دو ردیفی (

تیمارها از این لحاظ با همدیگر تفاوت سایر که 
دلیل اینکه پروتئین دانه در این به داري نداشتند. معنی

یتروژن بیشتر ناحتماال تیمار داراي کمترین مقدار است 
و میزان  توسط شاخ و برگ شنبلیله جذب شده است

زیست توده در این تیمار نیز نسبت به تک ردیفی بیشتر 
در شرایط ) درصد 29/0. کشت خالص شنبلیله (است

داراي کمترین درصد نیتروژن هرز هايحضور علف
). که در این تیمار 6زیست توده بود (جدول 

گیاه شنبلیله بر سر نیتروژن هرز در رقابت با هايعلف
تر عمل کرده و نیتروژن کمتري موجود در خاك موفق

توسط شنبلیله جذب و در نهایت منجر به کاهش درصد 
چنین به نظر نیتروژن زیست توده گیاه گردیده است. 

هرز میزان هايدر شرایط عدم حضور علفمی رسد که 
درصد نیتروژن زیست توده از تک ردیفی به سه ردیفی 

روندي  ،هابیشتر نیتروژن به دانهانتقال به دلیل احتماال 
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کاهشی داشته است ولی تیمارها از این نظر با هم 
در شرایط وجین ). 6(جدول  داري نداشتنداختالف معنی

در یل گره و تثبیت نیتروژن تشکاحتماال  ،هرزهايعلف
از نیتروژن موجود گیاه ه و همچنین شدبهتر انجام گیاه 

  در خاك به نحو موثرتري سود جسته است.
) در بررسی که بر 2005ادل (-کواراشی-آل     

مخلوط گواوا با گیاهان پوششی (یونجه، روي کشت 
اي) انجام داد نتیجه گرفت که علوفه شنبلیله و لوبیاي

درصد) در گیاه  2/2رین درصد نیتروژن برگ (بیشت
مخلوط این گیاه با شنبلیله حاصل شد گواوا از کشت 

زیرا در این شرایط رقابت کمتري بین دو گیاه وجود 
  داشته و قدرت جذب نیتروژن گواوا بیشتر بود.

  
  پروتئین کل دانه

) نشان داد که پروتئین 6جدول مقایسه میانگین (جدول 
 وجینردیفی با مخلوط تک مار کشت کل دانه در تی

گرم) داراي باالترین میکروگرم بر میلی 19/0هرز (علف
مخلوط در کشت دانه افزایش غلظت پروتئین  ،مقدار بود
توان به وقوع اثر تغلیظ نسبت داد (مارشنر را می
سرعت تشکیل دانه از احتماال در این شرایط ). 2003

و مقدار پروتئین  استسرعت تشکیل پروتئین کمتر بوده 
. در تیمار کشت یابدبیشتري در هر بافت تجمع می

 14/0هرز (علف وجینمخلوط دو ردیفی بدون 
بیگناه  گرم) داراي کمترین مقدار بود.میکروگرم بر میلی

) گزارش کردند که بیشترین درصد 1393و همکاران (
نیتروژن در کشت خالص شنبلیله و کمترین آن در 

درصد تراکم مطلوب  175با گشنیز (کشت مخلوط 
درصد تراکم مطلوب شنبلیله) مشاهده شد  25گشنیز + 

که دلیل آن تشکیل گره و تثبیت نیتروژن بهتر شنبلیله 
بت به سایر گیاهان در کشت خالص و تراکم مطلوب نس

  باشد.   موجود می

از نظر عملکرد  اثر کشت مخلوط بر عملکرد دانه آنیسون
دانه آنیسون در سطح احتمال یک  زیستی و عملکرد

دار وجود داشت درصد بین تیمارها اختالف معنی
  ). 7(جدول 

بر طبق جـدول مقایسـه میـانگین صـفات کمـی      
) باالترین عملکرد دانه در بین تیمارهـا  8آنیسون (جدول 

 31/90هـاي هـرز (  مربوط به آنیسون خالص بدون علف
یمارهـاي  گرم در متـر مربـع) بـود و از طرفـی در بـین ت     

هـرز  هرزي نیز آنیسـون خـالص بـا حضـور علـف     علف
گـرم در متـر مربـع)     07/70داراي باالترین عملکرد دانه (

بود. دلیل عملکرد باالتر آنیسون در کشت خالص را باید 
تراکم باالتر آنیسون در این کشت دانست. تیمـار کشـت   

هـرز داراي کمتـرین   مخلوط دو ردیفی بدون وجین علف
گـرم در متـر مربـع) در بـین      82/36رد دانه (مقدار عملک

اي را جهانی و تیمارهاي مختلف بود. مشابه چنین نتیجه
هــاي مختلــف ) در بررســی اثــر ترکیــب1387همکــاران (

سـبز  سبز و عدس بـر عملکـرد زیـره   مخلوط زیرهکشت 
مشاهده کردند و دلیل آن را افزایش توان رقـابتی زیـره   

عـدس بیـان کردنـد. از    در جذب منابع غذایی نسـبت بـه   
طرفی با تغییر کاشت از کشـت مخلـوط تـک ردیفـی بـه      
ــور    ــرایط حضـ ــی در شـ ــه ردیفـ ــوط سـ ــت مخلـ کشـ

هرز عملکرد دانـه و زیسـت تـوده کـاهش پیـدا      هايعلف
کرد؛ لذا دلیـل بـاالتر بـودن عملکـرد دانـه در تیمـار تـک        

هـاي گیـاه   تـوان بـه نزدیکتـر بـودن بوتـه     ردیفـی را مـی  
ي گیاه شنبلیله و اسـتفاده مـوثرتر از   هاآنیسون به بوته

نیتروژن تثبیت شده توسط شنبلیله و همچنـین اسـتفاده   
هـاي سـه ردیفـی از ایـن     هاي هرز در کشـت بیشتر علف

نیتروژن نسبت داد. تیمارهاي مختلف کشـت مخلـوط از   
نظر عملکرد دانه و زیست توده در شرایط عـدم حضـور   

گر نداشـتند  داري بـا یکـدی  هـرز اخـتالف معنـی   هايعلف
  ).8(جدول 
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  گیري شده در آنیسوننتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات کمی اندازه -7جدول 

  عملکرد  درجه آزادي  منابع تغییر
  زیستی

  عملکرد
  شاخص برداشت    دانه

 ns15/2606  ns8/40  ns88/17  2  بلوك

 ns31/16  78/1100**  62/2497*  7  تیمار

  93/10  49/18  98/768  14  خطا

  76/8  40/8  63/32  درصد ضریب تغییرات
  دهد.داري را نشان میعدم وجود تفاوت معنی nsدرصد و  پنج و یک سطح احتمالدر داري به ترتیب معنی*و**

 

  
  اثر کشت مخلوط بر عملکرد زیستی آنیسون
) 8ها (جدول بر طبق مقایسه میانگین داده

شرایط مشخص شد که کشت خالص آنیسون در هر دو 
هرز داراي بیشترین هايوجود و عدم وجود علف

گرم در  62/132و  30/123عملکرد زیستی به ترتیب 
متر مربع بود و کمترین عملکرد زیستی در تیمار کشت 

هرز مشاهده هايعلف وجینمخلوط سه ردیفی بدون 
شد که احتماال به دلیل رقابت بیشتر با گیاه شنبلیله و 

) 1388میرهاشمی و همکاران (. باشدهاي هرز میعلف
نشان دادند که در کشت مخلوط شنبلیله با زنیان 

هاي مختلف کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد چتر در ترکیب
بوته تعداد چترك در چتر، تعداد دانه در چترك و وزن 

داري نداشت؛ اما عملکرد دانه و هزار دانه تأثیر معنی
وزن خشک تک عملکرد زیستی در زنیان و شنبلیله و 

بوته و شاخص برداشت در زنیان تحت تأثیر آرایش 
کاشت قرار گرفت و کشت مخلوط تک ردیفی نسبت به 
دو و سه ردیفی از نظر عملکرد دانه و بیولوژیک برتري 

) نشان داد که 7جدول تجزیه واریانس (جدول داشت. 
شاخص برداشت تحت تأثیر تیمارهاي مختلف کشت 

 قرار نگرفت.

  
  مخلوط بر صفات کیفی آنیسون اثر کشت

  عملکرد و درصد روغن دانه آنیسون
مخلوط بر درصد تیمارهاي مختلف کشت      

داري نداشتند؛ ولی عملکرد روغن آنیسون تأثیر معنی
روغن بذر گیاه تحت تأثیر تیمارهاي مختلف در سطح 

داري نشان داد (جدول احتمال یک درصد تفاوت معنی
هرز الص آنیسون بدون علفخ). در تیمار کشت 9

گرم در مترمربع)  79/19بیشترین عملکرد روغن (
هرز وجود حاصل شد و همچنین در شرایطی که علف

گرم در 23/14داشت نیز بیشترین عملکرد روغن (
  ). 10خالص به دست آمد (جدول مترمربع) از کشت 

هرز با مخلوط دوردیفی تحت وجین علفتیمار کشت 
رمربع داراي کمترین مقدار عملکرد گرم در مت 59/7

توان گفت که به خاطر اینکه روغن بین تیمارها بود. می
عملکرد دانه در تیمار کشت خالص آنیسون باالترین 
مقدار را دارا بود لذا عملکرد روغن نیز تابعی از این 
صفت بوده و در کشت خالص بیشترین مقدار را داشت. 

در تیمار کشت مخلوط همچنین پایین بودن عملکرد دانه 
دو ردیفی تحت وجین علف هرز و مقدار سهم بیشتر 

تواند از دالیل کاهش پروتئین دانه در این تیمار می
  عملکرد روغن دانه آن باشد. 

  
  درصد و عملکرد اسانس بذر آنیسون

مخلوط بر درصد تأثیر تیمارهاي مختلف کشت 
ا اثر دار نشد، ولی این تیمارهاسانس بذر آنیسون معنی

داري بر عملکرد اسانس بذر در سطح احتمال یک معنی
  ). 9درصد داشتند (جدول 
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گیري شده در آنیسون در کشت مخلوط با شنبلیله تحت تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات کیفی اندازهنتایج  -9جدول 
  هرزعلفشرایط وجین و عدم وجین 

درصد   درجه آزادي  منابع تغییر
  روغن

عملکرد 
  روغن

درصد 
 نیتروژن
  زیست توده

درصد 
  اسانس

عملکرد 
  اسانس

  ns12/2  ns30/0  ns0001/0  ns11/0  ns02/0  2  بلوك
  ns00/4  **12/56  ns0016/0  ns39/0  **57/1  7  تیمار
  06/0  22/0  0006/0  17/1  68/1  14  خطا

  86/12  73/12  8/8  26/10  33/6  درصد ضریب تغییرات
  دهد.داري را نشان میعدم وجود تفاوت معنی nsو  درصد پنج و یک سطح احتمالداري در به ترتیب معنی*و**

  
هرز خالص بدون علفعملکرد اسانس در تیمار کشت 

گرم در مترمربع را داشت و  34/3باالترین مقدار یعنی 
دو و  مخلوطتیمار کشت با توجه به کاهش عملکرد در 

کمترین مقدار عملکرد ، این تیمار هرزردیفی با علفسه 
که با  گرم در مترمربع را داشت 18/1اسانس یعنی 

). 10(جدول  داري نداشتتیمار دو ردیفی اختالف معنی
دلیل باال بودن عملکرد اسانس در کشت خالص بدون 

در این  آنیسونتوان به تراکم باالتر هرز را میعلف
داد. لذا از آنجایی که عملکرد اسانس تابعی  تیمار نسبت

ه باشد، لذا باز درصد اسانس و همچنین عملکرد دانه می

خالص  آنیسونخاطر باال بودن عملکرد دانه در تیمار 
بدون علف افزایش عملکرد اسانس در این تیمار دور از 

) در 1389اول و همکاران (زادهحسن انتظار نبود.
اثر تراکم بر خصوصیات زراعی اي که بر روي مطالعه

مخلوط انجام و عملکرد مرزه و شبدر ایرانی در کشت 
هاي مختلف بر تراکم تأثیردادند به این نتیجه رسیدند که 

دار نبود و درصد اسانس آن در درصد اسانس معنی
مخلوط بیشتر از کشت خالص بدست تیمارهاي کشت 

 تیمارکه  ) گزارش کردند1393بیگناه و همکاران ( آمد.
 تراکم درصد 175+  گشنیز مطلوب تراکم درصد 25

گیري شده در آنیسون در کشت مخلوط با شنبلیله تحت شرایط وجین و عدم مقایسه میانگین صفات کمی اندازه -8جدول 
  هرزوجین علف

  تیمارها
عملکرد 
  زیستی

)2g/m(  

  عملکرد دانه
)2g/m(  

  ت وجینبدون عملیا

  ab33/123  b07/70  کشت خالص
  bc75/81  c49/48  کشت تک ردیفی
  c41/63  e82/36  کشت دو ردیفی
  c1/58  e98/36  کشت سه ردیفی

  با عملیات وجین

  a62/132  a31/90  کشت خالص
  c98/71  dce88/43  کشت تک ردیفی
  c65/58  de17/38  کشت دو ردیفی
  abc08/90  cd68/44  کشت سه ردیفی

LSD 53/48  55/7  
  داري با یکدیگر ندارند.اختالف معنی LSDباشند بر اساس آزمون هایی که داراي حروف مشابه میدر هر ستون میانگین
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 گیاه اسانس عملکرد و درصد کمترین شنبلیله مطلوب
 و درصد بیشترین و داد اختصاص خود به را گشنیز
 تراکم درصد 175 تیمار در گشنیز گیاه اسانس عملکرد
 به شنبلیله مطلوب تراکم درصد 25+  گشنیز مطلوب

 درصد تابع اسانس عملکرد هک آنجایی از .آمد دست
 بنابراین است، گیاه خشک ماده عملکرد اسانس و
 عملکرد در افزایش سبب این دو از یک هر در افزایش
  شود. می گیاه اسانس

  
  در کشت مخلوط با شنبلیله  آنیسونگیري شده در مقایسه میانگین صفات کیفی اندازه - 10جدول

  )2g/mسانس (عملکرد ا  )2g/mروغن ( عملکرد  تیمارها

بدون عملیات 
وجین

  

  b23/14  b53/2  کشت خالص
  c79/9  c00/2  کشت تک ردیفی
  cd13/8  de33/1  کشت دو ردیفی
  d34/7  e18/1  کشت سه ردیفی

با عملیات وجین
  a79/19  a34/3  کشت خالص  

  cd93/8  c91/1  کشت تک ردیفی
  d59/7  de33/1  کشت دو ردیفی
  cd55/8  cd67/1  کشت سه ردیفی

LSD 89/1  43/0  
داري با اختالف معنی LSDباشند بر اساس آزمون هایی که داراي حروف مشابه میدر هر ستون میانگین

  یکدیگر ندارند.
  

  شاخص نسبت برابري زمین
همانگونه که جدول مقایسه میانگین نسبت کل 

میزان این شاخص در  دهد،میبرابري زمین  نشان 
 04/1وط بیشتر از یک و بین مخلتمامی تیمارهاي کشت 

سطح درصد  39تا  4). یعنی 11بود (جدول 39/1تا 
کشتی نیاز است تا عملکردي  زمین بیشتري در تک

دست آید. در مجموع نسبت ه مخلوط بمشابه کشت 
برابري زمین باالتر از یک در این آزمایش نشان دهنده 

 باشد.مخلوط در این الگوهاي کشت میبرتري کشت 

معیاري از جذب نور بیشتر از یک برابري زمین  نسبت
در مخلوط در مقایسه و کارایی مصرف باالتر آن بهتر 

، همچنین نشان دهنده رقابت بهتر با کشت خالص باشد
و استفاده بهینه از منابع نظیر نیتروژن و آب در کشت 

؛ به نقل از 1378(صدرآبادي حقیقی  باشدمخلوط می
ی که بیگناه و همکاران ). در آزمایش1387جهانی 

مخلوط شنبلیله و گشنیز انجام ) بر روي کشت 1393(

هاي اختالط دادند به این نتیجه رسیدند که تمام نسبت
بزرگتر از یک داشتند که نشان  LERگشنیز و شنبلیله 

 است.مخلوط در این الگوي کشت ز برتري کشت ا
همچنین ارزیابی نسبت برابري زمین در پژوهش 

) نشان داد که در کشت 1388می و همکاران (میرهاش
بیشترین نسبت برابري زمین مخلوط شنبلیله با زنیان 

) مربوط به کشت مخلوط تک ردیفی و کمترین آن 47/1(
بیگناه و  ) مربوط به کشت مخلوط دو ردیفی بود.28/1(

 در عملکرد برتري که اندکرده ) گزارش1393همکاران (
 مختلف عوامل از تلفیقی راث بر است ممکن مخلوط کشت

 عناصر و نور خاك، رطوبت از بهتر استفاده همچون
 ریشه، ساختار در اختالف وجود آنها باشد، غذایی

 کشت در گیاهان غذایی احتیاجات و توزیع کانوپی
اله دادي  اند.داده تشخیص کارآمدي این علت را مخلوط

 مخلوط ) گزارش کردند که کشت1392و همکاران (
سویا و همیشه بهار  نواري مخلوط کشت و ردیفی
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 به نسبت را بیشتري گلبرگ و آذین گل خشک عملکرد
 و کردند تولید سطح واحد در بهار همیشه خالص کشت

 امر این که داشتند را زمین برابري نسبت بیشترین
 به نسبت مخلوط کشت نوع دو این سودمندي نشانگر
 تماالاح ردیفی مخلوط کشت در. بود خالص هاي کشت
 LER از سویا سهم بهار همیشه آللوپاتیک اثر دلیل به

 سویا مساعدت از بهار همیشه عوض در و یافته کاهش
 بهار همیشه به مربوط  LER سهم و نموده استفاده

 دلیل به نواري مخلوط کشت در. است یافته افزایش
 بهار همیشه آللوپاتیک اثر سویا، نوار تعداد افزایش
. داشت را LER بیشترین مخلوط کشت و یافته کاهش
 سیستم از استفاده امکان که این به توجه با همچنین
 تسهیل و مکانیزه کشت دلیل به نواري مخلوط کشت
 کشت سیستم نتیجه در است بیشتر زراعی عملیات
 عنوان به و داشته را بازدهی بیشترین نواري مخلوط
  است. توصیه قابل مخلوط کشت روش بهترین

  
  )LERمقایسه میانگین نسبت کل برابري زمین ( -11جدول 

نسبت کل برابري زمین   تیمارها                         
)LER(   بدون عملیات

وجین
  a39/1  کشت تک ردیفی  

  b09/1  کشت دو ردیفی
  b10/1  کشت سه ردیفی

با عملیات 
وجین

  b09/1  کشت تک ردیفی  
  b04/1  کشت دو ردیفی
  b11/1  کشت سه ردیفی

LSD 107/0  
 LSDباشند بر اساس آزمون هایی که داراي حروف مشابه میمیانگین

  داري با یکدیگر ندارند.اختالف معنی
  

  گیرينتیجه
نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که عملکرد 

نظیر عملکرد دانه، عملکرد  آنیسونشنبلیله و کمی 
زیستی و عملکرد روغن در کشت مخلوط نسبت به 

رهاي کشت خالص کاهش یافتند. با اینکه کاهش تیما
عملکرد در تیمارهاي کشت مخلوط نسبت به کشت 

 نسبت بودن باالخالص مشاهده شد، ولی در نهایت 
سودمندي بیشتر کشت  یک از بیشتر زمین برابري

مخلوط را تایید کردند. از طرفی پروتئین کل دانه شنبلیله 
هرز علف نوجیدر تیمار کشت مخلوط تک ردیفی با 

داراي باالترین مقدار بود. افزایش غلظت پروتئین در 
توان به وقوع اثر تغلیظ نسبت داد به کشت مخلوط را می

سرعت تشکیل دانه از سرعت احتماال عبارت دیگر 
تشکیل پروتئین کمتر بوده است. همچنین درصد 

توده شنبلیله در تیمار کشت مخلوط تک  نیتروژن زیست

میزان را دارا بود. ولی این دو صفت در  ردیفی بیشترین
 تیمارهاي مختلف قرار نگرفتند. تأثیرتحت  آنیسونگیاه 

نسبت  گونهدر مجموع، کشت مخلوط تک ردیفی این دو 
به تک کشتی، با توجه به بهبود صفات کیفی و افزایش 

  گردد.سودمندي آن پیشنهاد می
  

  اري زسپاسگ
نند که از دانویسندگان مقاله بر خود الزم می

هاي ارزشمند آقایان دکتر علیرضا زحمات و مشاوره
یدوي و دکتر امین صالحی اعضاي هیات علمی گروه 
زراعت و اصالح نباتات دانشگاه یاسوج در اجراي این 
تحقیق کمال تشکر را دارد. همچنین از معاونت پژوهشی 

هاي این تحقیق را تقبل نمودند دانشگاه یاسوج که هزینه
  .نمایدتشکر می
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	زاهﺮﯿﺗ
	(ﻪﺑ رﻮﻃﯽﻨﻌﻣيرادﺶﻫﺎﮐﺖﻓﺎﯾ .نﺎﻘﻘﺤﻣﻞﯿﻟدﻦﯾاﺮﻣاارﻪﺑ ﺢﺷﺮﺗداﻮﻣﺐﯿﺳآﺮﮔدزاﻪﺸﯾرﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷوﺮﯿﺛﺄﺗنآﺮﺑ ﻞﮔﺰﯿﻟﺎﺟﺮﮐذﺪﻧدﺮﮐ)زﺪﻧﺎﻧﺮﻓ -ﻮﯿﭽﯾرﺎﭘآنارﺎﮑﻤﻫ و 2008.( ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﻘﺑﺎﺳ ﺖﯾﺰﻣ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ (نﺎﯿﻧز و ﺰﯿﻨﺸﮔ ،هﺮﯾز) ﯽﻋارز و (ﻼﻗﺎﺑ و سﺪﻋ) ﺎﺑ نآ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸ
	هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺷﻪﮐﻢﮐاﺮﺗﻞﮔﺰﯿﻟﺎﺟ)
	) ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ47/1 ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ( ) نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﯽﻔﯾدر ﮏﺗ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ28/1 ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ( .دﻮﺑ ﯽﻔﯾدر ود طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐلآ-ﯽﺷاراﻮﮐ-) لدا2005 رد ﻪﮐ دﺮﮐ شراﺰﮔ ( ﺖﺸﮐ اواﻮﮔ طﻮﻠﺨﻣ).
	( نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺎﺑ ﯽﺸﺷﻮﭘ، ﺖﺸﮐ زا اواﻮﮔ ﺮﺗ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯾا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺳﺪﺑ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﺎﺑ هﺎﯿﮔ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻔﺠﻧ .ﺪﻣآ1392 ( ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻪﻧاد مﺎﺧ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ نﺎﯿﺑ ترذ و رد ﺖﺸﮐﮏﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ترذ و ﺎﯿﺑﻮﻟ طﻮﻠﺨﻣ ﯽﺘﺸﮐ ﻻﺎﻤﺘﺣا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﮏﯾﺮﺤﺗﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﺖﯿﺒﺜﺗﯽو نژوﺮﺘﯿﻧ هﺎﯿﮔ ﻪﺑ نژوﺮ
	ﯽﻋارز لﺎﺳ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا1391 -1390 رد ﺎﺑ جﻮﺳﺎﯾ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ تﺎﺼﺨﺸﻣ30 و ﻪﺟرد38ﺎﻤﺷ ﻪﻘﯿﻗد و ﯽﻟ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ51 و ﻪﺟرد32 زا عﺎﻔﺗرا و ﯽﻗﺮﺷ ﻪﻘﯿﻗد ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ1832 ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ .ﺪﯾدﺮﮔ اﺮﺟا ﺮﺘﻣ كﻮﻠﺑ حﺮﻃ و راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ10 رﺎﻤﯿﺗ
	(و75 ﺪﺻردﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑعﺎﻔﺗراودﺮﮑﻠﻤﻋﯽﺘﺴﯾز ،ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺖﺒﺴﻧيﺮﺑاﺮﺑﻦﯿﻣز،ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺪﺻرد ،ﺲﻧﺎﺳادﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳاودﺮﮑﻠﻤﻋﯽﺘﺴﯾزهﺎﯿﮔﺰﯿﻨﺸﮔار ﻪﺑدﻮﺧصﺎﺼﺘﺧاداد .ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ،عﺎﻔﺗرادﺮﮑﻠﻤﻋ،ﯽﺘﺴﯾز ﺪﺻردودﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳاهﺎﯿﮔﺰﯿﻨﺸﮔوﻦﯾﺮﺘﻤﮐدﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺘﺴﯾزهﺎﯿﮔﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷردرﺎﻤﯿﺗ75ﺪﺻردﺰﯿﻨﺸﮔو25 ﺪﺻردﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷه
	(
	(وسﺪﻋ)
	ﺻ يرﺎﯿﺑآ ﺎﺗ زﺎﯿﻧ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﻪﺑ يرﺎﯿﺑآ ﻞﻤﻋ و ﺖﻓﺮﮔ ترﻮ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﮔﺪﯿﺳر زا ﻞﺒﻗ ﺮﻫ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﺑ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ) (رﺎﺒﮑﯾ زور ﺖﻔﻫ.ﺖﺷاد ﻪﻣاداهزاﺪﻧا درﻮﻣ تﺎﻔﺻ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ يﺮﯿﮔ ،ﯽﺘﺴﯾزﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﺒﺴﻧ زا ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ، ﺪﺻرد ،ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ياﻮﺘﺤﻣ ﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد ،ﻞﯿﻓ
	هدﺎﻣآ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﮏﺴﯾد و ﻢﺨﺷ ﻞﻣﺎﺷ ﻦﯿﻣز يزﺎﺳ هﺎﻣ ﺪﻨﻔﺳا رد1390 ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ ﮏﺒﺳ ﮏﺴﯾد ﮏﯾ وداﻮﻣ ﯽﻔﻨﻣ تاﺮﺛا لﺎﻤﺘﺣا ﻞﯿﻟﺪﺑ .دﻮﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ يور ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ داﻮﻣنﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ و هﺮﺛﻮﻣﻣ يﺎﺟ ﻪﺑ ،ﯽﯾوراد هزرﺎﺒ شور زا ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷمﻮﺑ و ﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟ يﺎﻫ رﺬﺑ ﺮﯿﻈﻧ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ هﺪﺷ ﯽﻫاﻮﮔ ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو ،نﺎﻬﻔ
	5/2 ﺮﺘﻣ ﻞﻣﺎﺷ تﺮﮐ ﺮﻫ و8 ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر 30ﺪﻧدﻮﺑ ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ زا ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ ﻖﺒﻃ ﺮﺧآ و لوا ﻒﯾدر ﻪﮐ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﻪﯿﺷﺎﺣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﺶﯾارآ نﺎﻤﻫﺪﺷ ﻒﯾدر يور ﻪﺗﻮﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ .10 ود روﺬﺑ و ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ نﺎﻣﺰﻤﻫ رﻮﻃ ﻪﺑ هﺎﯿﮔ) نﺎﺴﮑﯾ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ33 رد ﻪﺗﻮﺑ (ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣﺪﻧﺪﺷ ﺖﺸﮐ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا ﻞﯾاوا 
	جاﺮﺨﺘﺳاﺲﻧﺎﺳاﻂﺳﻮﺗهﺎﮕﺘﺳدﺲﻧﺎﺳاﺮﯿﮔ )ا (ﺮﺠﻧﻮﻠﮐ مﺎﺠﻧﺷﺪ .ﻦﯾﺪﺑﺐﯿﺗﺮﺗﻪﮐراﺪﻘﻣ40مﺮﮔا ز ﻪﻧادنﻮﺴﯿﻧآﺲﭘزادﺮﺧنﺪﺷهاﺮﻤﻫﺎﺑ400ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺘﯿﻟ آﺮﻄﻘﻣ بردنوردﻦﻟﺎﺑراﺮﻗهدادﺪﺷوﻪﺑتﺪﻣﻪﺳ ﺖﻋﺎﺳهﺪﻧﺎﺷﻮﺟو30ﻪﻘﯿﻗدﺲﭘزاﻊﻄﻗنﺎﯾﺮﺟ،تراﺮﺣ ﻞﻤﻋجرﺎﺧندﻮﻤﻧوهزاﺪﻧايﺮﯿﮔﺲﻧﺎﺳامﺎﺠﻧاﺪﯾدﺮﮔ )ﯽﮕﯿﺑﺪﯿﻣا1376(. زا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ
	) نارﺎﮑﻤﻫ و هداﺰﯿﻠﻋ .ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﺰﯿﻧ1388 نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ ( ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد ﺎﯿﺑﻮﻟ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدادنﺎﺤﯾر و ﺎﯿﺑﻮﻟ ﺺﻟﺎﺧ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ياراد يرﺬﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤﺷﺎﻫﺮﯿﻣ .دﻮﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ1388 ( نﺎﯿﻧز ﺎﺑ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧﺐﯿﮐﺮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ و ﻪﺗﻮﺑ رد
	(
	ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ هﺮﻬﺑ )يﺮﻫﺎﻈﻣ1377(.
	لوا ﻪﻧﻮﮔ
	مود ﻪﻧﻮﮔ+
	ﻪﻧﻮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ
	طﻮﻠﺨﻣ رد
	ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ رد ﻪﻧﻮﮔ نﺎﻤﻫ دﺮﮑﻠﻤﻋ هدادمﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫراﺰﻓا
	و ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺲﭙﺳ نﻮﻣزآ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ
	.ﺪﺷ مﺎﺠﻧا
	ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﻈﻧ زا ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ رد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ راد ﻮﺟو لوﺪﺟ) ﺖﺷاد د3 .(هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﮐ داد ﻦﯿﺑ رد يراد لوﺪﺟ) ﺖﺷاﺪﻧ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ3.(
	ﻢﻫ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ياراد ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ) ﻦﯿﺟو ﻂﯾاﺮﺷ رد82/191 رد ﻢﻫ و (ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻦﯿﺟو مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷﻒﻠﻋ) زﺮﻫ15/160 (ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ لوﺪﺟ) دﻮﺑ4ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .( ياﺰﺟا ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﮐ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ (فﻼﻏ رد ﻪﻧاد ،ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ) يدﺮﮑﻠﻤﻋﺖﺸﮐ و (ﺖﺳا هﺪﺸﻧ شراﺰﮔ ﺞﯾﺎﺘﻧ) دﻮﺑ
	رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ هﺎﯿﮔ ود ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻣ ﯽﻔﯾدر ﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸ ﯽﻧاﻮﺿر ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ) يداﺮﻣ و مﺪﻘﻣ1391 ﺖﺸﮐ رد ( هﺮﯾز طﻮﻠﺨﻣ.ﺖﺷاد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ و ﺰﺒﺳ
	داد نﺎﺸﻧ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور دﻮﺟو مﺪﻋ و دﻮﺟو ﻂﯾاﺮﺷ ود ﺮﻫ رد ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﮐﻒﻠﻋيﺎﻫ.ﺪﻧدﻮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ياراد زﺮﻫ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭼ ﯽﻣ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺳر ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد هﺎﯿﮔ ﯽﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺰﯿﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ ﻂﯾاﺮﺷ رد .دﻮﺷ ﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣيﺎﻫ ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿ
	ﺖﺸﮐ زا ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺺﻟﺎﺧ ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ﻢﻫ و ﻦﯿﺟو ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﻒﻠﻋزﺮﻫاﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺎﺑ ﺮﺑ37/10و79/11 ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻊﺑﺮﻣ نوﺪﺑ ﻂﯾاﺮﺷ رد نﻮﺴﯿﻧآ ﺎﺑ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﯽﻔﯾدر ود طﻮﻠﺨﻣ ﻦﯾا رد ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻦﯿﺟو ت
	رﺎﻤﯿﺗ93/5 لوﺪﺟ) دﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ6 ﯽﯾﺎﺠﻧآ زا .( ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ زا ﯽﻌﺑﺎﺗ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﻦﻏور ﺪﺻرد و ﯽﻣ ﺪﺻرد و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻫ اﺬﻟ ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ار ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻦﻏور نﻮﭼ .ﺪﻫد رد ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻒﻠﻋ ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ ﻂﯾ
	ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻔﯾدر ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺰﯿﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد هدﻮﺗ ﺖﺴﯾزﺖﺳا) ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ .29/0ﺪﺻرد ( ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣيﺎﻫ زﺮﻫ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ياراد لوﺪﺟ) دﻮﺑ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز6 رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد ﻪﮐ .( ﻒﻠﻋيﺎﻫ ﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗر رد زﺮﻫ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺳ ﺮﺑ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ هﺎﯿﮔ ﻖﻓﻮﻣ كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺮﺘﻤﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ 
	هزاﺪﻧا ﯽﻔﯿﮐ تﺎﻔﺻ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ يﺮﯿﮔ لوﺪﺟ) ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ رد هﺪﺷ5 ظﺎﺤﻟ زا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ( نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد) ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺖﻓﺎﺑگﺮﺑ و ﻪﻗﺎﺳ( ﺢﻄﺳ رد لﺎﻤﺘﺣاﺞﻨﭘﺪﺻردﻔﺗﯽﻨﻌﻣ توﺎ و ﺪﻨﺘﺷاد ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ يراد ﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣ ﻂﯾاﺮﺷ رديﺎﻫ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ زﺮﻫ) ﯽﻔﯾدر ود رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ42
	دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﻈﻧ زا دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﺘﺴﯾز ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد نﻮﺴﯿﻧآ ﻪﻧادﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ﺪﺻرد ﺖﺷاد دﻮﺟو راد لوﺪﺟ)7 .( ﯽـﻤﮐ تﺎﻔـﺻ ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ لوﺪـﺟ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ لوﺪﺟ) نﻮﺴﯿﻧآ8 ﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ (ﻒﻠﻋ نوﺪﺑ ﺺﻟﺎﺧ نﻮﺴﯿﻧآ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ) زﺮـﻫ يﺎـﻫ31/90 ﺗ ﻦﯿـﺑ ر
	ﻢﻫ ﺎﺑ ﺮﻈﻧ ﻦﯾا زا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻟو ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﯽﺸﻫﺎﮐﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ يراد لوﺪﺟ)6 .( ﻦﯿﺟو ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ، ﻻﺎﻤﺘﺣاﮑﺸﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﯿﺒﺜﺗ و هﺮﮔ ﻞﯿ رد هﺎﯿﮔ مﺎﺠﻧا ﺮﺘﻬﺑﺪﺷ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ه هﺎﯿﮔ دﻮﺟﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ زا.ﺖﺳا ﻪﺘﺴﺟ دﻮﺳ يﺮﺗﺮﺛﻮﻣ ﻮﺤﻧ ﻪﺑ كﺎﺧ ردلآ-ﯽﺷاراﻮﮐ-) لدا2005 ﺮﺑ ﻪﮐ ﯽﺳرﺮﺑ 
	لوﺪﺟ) ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ لوﺪﺟ6 ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ( ﯿﺗ رد ﻪﻧاد ﻞﮐ ﺖﺸﮐ رﺎﻤ ﮏﺗ طﻮﻠﺨﻣ ﺎﺑ ﯽﻔﯾدرﻦﯿﺟو ﻒﻠﻋ) زﺮﻫ19/0ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔوﺮﮑﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ياراد (مﺮﮔ دﻮﺑ راﺪﻘﻣ، ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﻧاد ﺖﺸﮐ رد طﻮﻠﺨﻣ ﯽﻣ ار ﺮﻨﺷرﺎﻣ) داد ﺖﺒﺴﻧ ﻆﯿﻠﻐﺗ ﺮﺛا عﻮﻗو ﻪﺑ ناﻮﺗ 2003 .( ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯾا رد
	ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا لوﺪﺟ) داد نﺎﺸﻧ يراد 9 ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد .(ﺧﻒﻠﻋ نوﺪﺑ نﻮﺴﯿﻧآ ﺺﻟﺎ زﺮﻫ ) ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ79/19 (ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔﻒﻠﻋ ﻪﮐ ﯽﻄﯾاﺮﺷ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ دﻮﺟو زﺮﻫ ) ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺰﯿﻧ ﺖﺷاد23/14 رد مﺮﮔ ﺖﺸﮐ زا (ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ لوﺪﺟ) ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺺﻟﺎﺧ10 
	هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ لوﺪﺟ) ﺎﻫ8 ( ود ﺮﻫ رد نﻮﺴﯿﻧآ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﻂﯾاﺮﺷ ﻒﻠﻋ دﻮﺟو مﺪﻋ و دﻮﺟويﺎﻫ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد زﺮﻫ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ30/123 و62/132 رد مﺮﮔ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و دﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ نوﺪﺑ ﯽﻔﯾدر ﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣﻦﯿﺟوﻒﻠﻋيﺎﻫ هﺪﻫﺎﺸﻣ زﺮﻫ و 
	ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺪﺻرد ﺮﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﯽﻨﻌﻣ نﻮﺴﯿﻧآ رﺬﺑ ﺲﻧﺎﺳاﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﯽﻟو ،ﺪﺸﻧ راد ﺮﺛا ﺎ ﯽﻨﻌﻣ ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد رﺬﺑ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ يراد لوﺪﺟ) ﺪﻨﺘﺷاد ﺪﺻرد9 .(
	ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺪﺻرد ﺮﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ نﻮﺴﯿﻧآ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﻟو ؛ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ يراد ﺢﻄﺳ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ هﺎﯿﮔ رﺬﺑ ﻦﻏور
	ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋﻒﻠﻋ نوﺪﺑ ﺺﻟﺎﺧ زﺮﻫ ﯽﻨﻌﯾ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ34/3 و ﺖﺷاد ار ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗطﻮﻠﺨﻣ و ود ﻪﺳﻒﻠﻋ ﺎﺑ ﯽﻔﯾدرزﺮﻫ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ، دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﯽﻨﻌﯾ ﺲﻧﺎﺳا18/1ﺖﺷاد ار ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﯽﻔﯾدر ود رﺎﻤﯿﺗﺖ
	بﻮﻠﻄﻣﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺪﺻردودﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳاهﺎﯿﮔ ﺰﯿﻨﺸﮔارﻪﺑدﻮﺧصﺎﺼﺘﺧادادوﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺪﺻردو دﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳاهﺎﯿﮔﺰﯿﻨﺸﮔردرﺎﻤﯿﺗ175ﺪﺻردﻢﮐاﺮﺗ بﻮﻠﻄﻣﺰﯿﻨﺸﮔ +25ﺪﺻردﻢﮐاﺮﺗبﻮﻠﻄﻣﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﻪﺑﺖﺳدﺪﻣآ.زاﯽﯾﺎﺠﻧآﮐﻪدﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳاﻊﺑﺎﺗﺪﺻرد و ﺲﻧﺎﺳادﺮﮑﻠﻤﻋهدﺎﻣﮏﺸﺧهﺎﯿﮔ،ﺖﺳاﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺶﯾاﺰﻓاردﺮﻫﮏﯾزاود ﻦﯾاﺐﺒﺳﺶﯾاﺰﻓارد
	ﺖﺒﺴﻧ مﺎﻤﺗ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺪﻧداد طﻼﺘﺧا يﺎﻫ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ و ﺰﯿﻨﺸﮔ
	ﻞﮐ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ لوﺪﺟ ﻪﮐ ﻪﻧﻮﮕﻧﺎﻤﻫ نﺎﺸﻧ  ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑﯽﻣ،ﺪﻫد رد ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗﻠﺨﻣ ﻦﯿﺑ و ﮏﯾ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ طﻮ04/1 ﺎﺗ39/1لوﺪﺟ) دﻮﺑ11 ﯽﻨﻌﯾ .(4 ﺎﺗ39 ﺪﺻرد ﺢﻄﺳ ﮏﺗ رد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﻣز يدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺗ ﺖﺳا زﺎﯿﻧ ﯽﺘﺸﮐ ﺖﺸﮐ ﻪﺑﺎﺸﻣﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﻪ ﺖﺒﺴﻧ عﻮﻤﺠﻣ رد .ﺪﯾآ ﺖﺳد ه
	نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد ﮏﯾ زا ﺮﺘﮔرﺰﺑ ا ﺖﺸﮐ يﺮﺗﺮﺑ ز ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻦﯾا رد طﻮﻠﺨﻣ.ﺖﺳا ﺶﻫوﮋﭘ رد ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺑﺎﯾزرا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺷﺎﻫﺮﯿﻣ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤ1388 ﺖﺸﮐ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ( نﺎﯿﻧز ﺎﺑ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ طﻮﻠﺨﻣ ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ )47/1 نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﯽﻔﯾدر ﮏﺗ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ( )28/1
	ﺶﯾاﺰﻓاﻪﺘﻓﺎﯾﺖﺳا .ردﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣيراﻮﻧﻪﺑﻞﯿﻟد ﺶﯾاﺰﻓاداﺪﻌﺗراﻮﻧ،ﺎﯾﻮﺳﺮﺛاﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآﻪﺸﯿﻤﻫرﺎﻬﺑ ﺶﻫﺎﮐﻪﺘﻓﺎﯾوﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	دﺮﮑﻠﻤﻋﮏﺸﺧﻞﮔﻦﯾذآوگﺮﺒﻠﮔيﺮﺘﺸﯿﺑارﺖﺒﺴﻧﻪﺑ ﺖﺸﮐﺺﻟﺎﺧﻪﺸﯿﻤﻫرﺎﻬﺑردﺪﺣاوﺢﻄﺳﺪﯿﻟﻮﺗﺪﻧدﺮﮐو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺖﺒﺴﻧيﺮﺑاﺮﺑﻦﯿﻣزارﺪﻨﺘﺷادﻪﮐﻦﯾاﺮﻣا ﺮﮕﻧﺎﺸﻧيﺪﻨﻣدﻮﺳﻦﯾاودعﻮﻧﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﺖﺒﺴﻧﻪﺑ ﺖﺸﮐيﺎﻫﺺﻟﺎﺧدﻮﺑ .ردﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﯽﻔﯾدرﺣاﻻﺎﻤﺘ ﻪﺑﻞﯿﻟدﺮﺛاﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآﻪﺸﯿﻤﻫرﺎﻬﺑﻢﻬﺳﺎﯾﻮﺳزا
	ارﺖﺷاد . ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﻦﯾاﻪﮐنﺎﮑﻣاهدﺎﻔﺘﺳازاﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣيراﻮﻧﻪﺑﻞﯿﻟدﺖﺸﮐهﺰﯿﻧﺎﮑﻣوﻞﯿﻬﺴﺗ تﺎﯿﻠﻤﻋﯽﻋارزﺮﺘﺸﯿﺑﺖﺳاردﻪﺠﯿﺘﻧﻢﺘﺴﯿﺳﺖﺸﮐ طﻮﻠﺨﻣيراﻮﻧﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﯽﻫدزﺎﺑارﻪﺘﺷادوﻪﺑناﻮﻨﻋ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑشورﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﻞﺑﺎﻗﻪﯿﺻﻮﺗ.ﺖﺳا
	ﺶﻫﺎﮐﻪﺘﻓﺎﯾوردضﻮﻋﻪﺸﯿﻤﻫرﺎﻬﺑزاتﺪﻋﺎﺴﻣﺎﯾﻮﺳ هدﺎﻔﺘﺳاهدﻮﻤﻧوﻢﻬﺳ
	طﻮﺑﺮﻣﻪﺑﻪﺸﯿﻤﻫرﺎﻬﺑ
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