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 چکیده

ب در قال تأثیر کشییت مولوب بر عکلکرد و اازای عکلکرد پیاز و بیینبلیله، يزمایک فاکتوری  به منظور بررسییی 

های کام  تصیادفی با سه تکرار در مزرعه تقیییاتی مرکز تقیییا  کشاورزی و مناب  طبییی انو  کرما  به  طرح بلوک

و فاکتور دوم کابت بوته در متر مرب   02و  09، 02فاکتور اول فاصیله کابیت پیاز روراکی در تراکه های   اارا در يمد. 

بوته در متر مرب  هکراه با تک کشییتی های دو گونه در فواصیی  کشییت مذکور بود.   09و  79، 70بیینبلیله در تراکه های 

، وز  تر و رشک بوته ، قطر سوخ، وز  تر و رشک سوخ ، عکلکرد، نسبت برابری زمین گیاهزما  بردابت تیداد  و طول 

در کشییت تن در هکتار(   0/40نتایج نشییا  داد بیشییترین عکلکرد پیاز روراکی  و مجکوع ارزش نسییبی اندازه گیری بیید. 

و وز  تر و رشک  گیاهطول مشیاهده بید. در کشت مولوب افزایشی تیداد بر ،    بوته در متر مرب  02در تراکه مولوب 

افزایک یافتند. هکچنین بیشترین وز  تر و رشک سوخ پیاز  بوته در متر مرب  02به  02کاهک تراکه بوته از بوته پیاز  با 

کشییت مولوب   پیازبدسییت يمد. در  بیینبلیله بوته در متر مرب  09 مولوب گرم از تراکه کابیت  0/791 و 94/77به ترتیب 

اگر چه کشت مولوب بنبلیله با پیاز بر گردید.  پیاز و وز  تر و رشیک بوته  گیاهطول  بر ،  یک تیدادباعث افزا بینبلیله 

( و ارزش نسییبی 99/7تاثیر مینی داری ندابییت. بارترین نسییبت برابری زمین   در میایسییه با کشییت های رال  عکلکرد

 بوته در متر مرب  و  70بوته، بنبلیله با تراکه  02با تراکه تیکاری پیاز  های در ترکیبدر کشیت مولوب به ترتیب   ( 12/7 

  .ندبدست يمد بوته در متر مرب  09بوته و بنبلیله با تراکه  02با تراکه پیاز 

 

 پیازروراکی، بنبلیله، کشت مولوب، عکلکرد، نسبت برابری زمین: کلیدی های واژه
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Abstract 

        In order to investigate the of effect intercropping on yield and yield components of onion (Allium cepa 

L.)  and fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), a  factorial experiment was carried out based on 

completely randomized block design with three replications at the research field located in south of Kerman, 

Iran. The first factor was onion density (20- 25 and 30 plant.m-2) and the second factor was fenugreek plant 

density (12- 15 and 25 plant.m-2) and sole culture of plants with aforementioned densities were considered. 

After harvesting the number leaves and length of plants, fresh and dry weight, bulb diameter, fresh and dry 

weight of bulb, Land Equivalent Ratio (LER) and Relative Value Total (RVT) was measured. The results 

showed that the highest yield of onion (43.2 t.h-1) was obtained from 20 plant m-2. In intercropping treatment 

number of leaves, plant length, bulb fresh and dry weight was increased by decreasing plant density from 20 

to 30 plant m-2. The  highest fresh and dry weigh of onion bulb (167.2 and 11.64 g) was  produced in 20  

plant.m-2. Number leaf and length of the plant and fresh and dry weigh of onion was increased in intercropping. 

However intercropping fenugreek with onion had no significant effect on its yield in comparison with mono 

culture. The highest Land Equivalent Ratio (LER) (1.65) and Relative Value Total (RVT) (1.72  ( was recorded  

in 30 plant.m-2 onion and 12 plant.m-2 fenugreek and 30 plant.m-2 onion and 25 plant.m-2 fenugreek 

combination culture respectively.  

 

Keywords: Onion, Fenugreek, Intercropping, Yield,  Land Equivalent Ratio (LER)                        

 

 مقدمه

نیاز بیشتر بشر به ربد روزافزو  اکییت، مواب      

موادغذایی گردیده است. این امر، مواب گسترش 

بر راک و تولیدا  کشاورزی وبه تب  ي ، تاثیرا  سوء 

مناب  پایه بده است. استفاده از کود و سکوم دف  يفا  

عالوه بر يلوده سازی راک و مناب  ي  های سطقی و 

زیرزمینی باعث فرسایک ژنتیکی و انیراض گونه های 

اانوری و گیاهی نیز می بود. این فريیندها، تیادل های 

ی  ویتر و بومی را به تدریج بر هه می زندزیست مقیطی 

  (.0270ککارا  و ه

نظام کشاورزی پایدار یک نظام تولیدی است که بر      

بیوه های مدر  کشاورزی تکیه دارد و با استفاده از این 

بیوه ها و مدنظر قرار داد  مسائ  زیست مقیطی به 

  ایکا و دارداقتصادی بود  بازده تولید نیز تواه کافی 
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سیسته های در این راستا، ایجاد تنوع در (. 0272اروتو 

به عنوا  راه حلی مناسب اهت رف  برری از زراعی، 

مشکال  کشاورزی مدر  پیشنهاد بده است. از اکله 

راهکارهای مورد نظر این نگرش، می توا  به سیسته 

کشت مولوب (. 0229 پوایو  کشت مولوب اباره نکود

یکی از  روش های مناسب برای حرکت در راستای 

. در این سیسته دو یا چند گونه کشاورزی پایدار می بابد

این سیسته سبب  گیاهی به طور هکزما  کشت می بوند.

و دراه حرار  راک  بدهمی بود که پوبک راک بهتر 

يلی  از سورتن مواد این برایطباقی بکاند  پایین ترنسبتا 

در راک و کاهک مواد غذایی الوگیری کرده و تولید یک 

میکروکلیکا می کند که برای مقصور  وابسته  کشت 

هکچنین این  (. 0272 ایکا و اروتو  بده( مناسب است

 استدر بسیاری از نیاب اها   روبی مرسومسیسته 

 بدهسبب کاهک اندازه زمین و افزایک امنیت غذایی که 

ربد  علف  کاهکو بر ( 0277لیتورایدیس و هککارا   

های هرز، کنترل يفا  و بیکاری ها و استفاده از مناب  

راک تقت برایط سیسته های کشاورزی يلی نیز تاثیر 

 (.0277 لیتورایدیس و هککارا   می گذاردمثبت 

این سیسته قادر است میزا  و پایداری عکلکرد را در       

کشتی به ویژه در برایط که نهاده بهبود میایسه با تک 

سیسته  از گیری بهره با که نظر می رسد به ببوشد. چنین

 و راک ریزی حاص  افزایک ضکن کشت مولوب های

افزایک  انتظار می توا  بیکیایی کودهای کاهک مصرف

 سولیوا   نیز دابت را گیاها  کیفی و ککی عکلکرد

 برای مهکی مولوب راهکار کشت رو این از(. 0220

 گائ  و هککارا   مقصور  زراعی بوده عکلکرد افزایک

 است مؤثر نیز غذایی امنیت و افزایک کیفیت و در( 0272

 مولوب کشت دیگر، از طرف( 0277 کاویجلیا و هککارا  

 و کیفیت حفظ و اهت بهبود تکنیک ها بهترین از یکی

می  غذایی مواد ي ، نور و اکله از مناب  کارایی افزایک

 (. 0270 روسینه هودزی و هککارا   بابد

یکی از سبزی های مهه دنیا  ( .Allium cepa L  پیاز     

 بار عکلکرد تولید برای مغذی سبزی اینمقسو  بده و 

 به زیرا بابد می میدنی عناصر با کافی نیازمند تغذیه

 کارایی انشیا  که و سطقی ریشه های علت دابتن

بوسیله   به میزا  زیاددارد.  میدنی امالح اذ  پایینی در

علف های هرز، حشرا  و بیکاری ها تقت تاثیر قرار می 

گیرد و یکی از مقصورتی است که به میزا  زیاد به مواد 

دهد و روش های تجاری میباریی نشا  غذایی واکنک 

کوددهی در ي  واود دارد که به افزایک عکلکرد و کیفیت 

اما اریرا روش (. 0220بار   ينتو  و  ي  ککک می کند

واود دارد ریتی متناو  در برری از کشورها های مدی

که سبب بده عکلکرد در دراز مد  ثابت بکاند. ثبا  در 

تولیه دائه حاصلویزی راک های بومی و ککبود چندین 

ماده غذایی در مزارع پیاز منجر به ککبود مواد غذایی می 

 تولید پایداربود که ي  یک فاکتور کلیدی است که 

مقصول را مقدود می کند و در مدیریت مواد غذایی یک 

(. 0277 نگولی و هککارا   استراتژی تاثیرگذار است

برای تولید پیاز، تولید مروزه یکی از مهکترین چالک ها ا

مقصول پیاز به روبی است که ضکن حفظ  پایداری 

 .به برایط مقیطی عکلکرد ي  کاهک نیابد در پاسختولید 

 روش ها است این یسته کشت مولوب یکی از مهکترینس

  (.0229 يدم 

از مناسبترین مقصور   تیره بیور مقصور       

 اید فوبرای استفاده در سیسته کشت مولوب می بابند. 

مقصور  از طریق تثبیت بیولوژیکی نیتروژ ، این 

 کاهک، هکزیستی گیاها  لگوم و باکتری های ریزوبیوم

 بوکتی  استفرسایک راک و رسار  علف های هرز 

 Trigonella)  بنبلیله(. 0274و زهتا  سلکاسی 

foenum graecum L.)  می رانواده اکله گیاها  این از

موادغذایی در  از طریق افزایک  که برای راکبابد، 

يفا  و بیکاری ها کاهک سارتار راک و بهبود ، دسترس

 (.        0279 رنجبر و حاج مرادی  مفید می بابد
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کشت مولوب پیاز  نشا  داد  ا  موتلفنتایج يزمایش     

کشت مولوب ریار و  و (0220 کبورا و هککارا   با فلف 

یک عکلکرد پیاز سبب افزا( 7052پیاز  بلندنظر و هککارا  

کشت مولوب پیاز و لوبیا سبز منجر به هکچنین  .ندبد

و کاهک رسار  يفت  سبزلوبیاسیله اذ  تریپس به و

 .)0229 تردا  و هککارا   روی گیاه پیاز می بود

کشت مولوب گیاها  داروئی بنبلیله و بوید به      

روش افزایشی نشا  داد که بنبلیله میزا  روغن های 

 ضروری و بار  بردابت بوید را افزایک می دهد

استفاده از سیسته کشت  (.0270 بوکتی و قاسکی 

بنبلیله با زیره سبب کاهک بیکاری در زیره سبز مولوب 

و تولید مقصول بدو  استفاده از مواد بیکیایی بد و 

 عکلکرد را در هر دو مقصول به میزا  زیادی افزایک داد

با تواه به اینکه  (.0274 رضوانی میدم و هککارا  

تاکنو  تقیییا  چندانی در ارتباب با کابت دو مقصول 

و  نشدهانجام مولوب در کشور  سبزی در برایط کشت

مزایای بسیار کشت مولوب و اثرا  نیز با در نظر گرفتن 

یق ، تقیته در بهبود عکلکرد گیاها  زراعیمفید این سیس

بررسی تأثیر این سیسته کابت بر حاضر با هدف 

بنبلیله پیاز و  دو سبزی رصوصیا  زراعی و عکلکرد

و تییین تراکه های  کشت رال  و مولوب برایط در

 انجام گرفت.مناسب ينها 
 

 

 هامواد و روش

به منظور بررسی تأثیر کشت مولوب بر این پژوهک      

 در پاییزرصوصیا  زراعی و عکلکرد پیاز و بنبلیله، 

در مزرعه تقیییاتی مرکز تقیییا   54سال زراعی 

 0در  این مرکزکشاورزی انو  کرما   اارا بد. 

ایرفت در استا  کرما  قرار گرفته کیلومتری بهرستا  

در بین بوده و  متر ارتفاع از سطح دریا 992و دارای 

دراه و 07دقییه طول برقی و  74دراه و  91مدارهای 

 . عرض بکالی  قرار دارد دقییه 1

-يزمایک به صور  فاکتوری  در قالب طرح بلوک       

تکرار پیاده گردید. فاکتور اول های کام  تصادفی با سه 

در متر مرب  پیاز و فاکتور بوته  02و  09، 02های  تراکه

بوته در متر مرب  بنبلیله  09و  79، 70 های دوم تراکه

به صور  کشت مولوب  هکراه با تک کشتی های دو 

گونه در تراکه های مذکور  بودند. کشت مولوب به 

 رقه  پیاز بذرهای صور  روش سری های افزایشی بود.

Rossen  کشور هلند در راک لومی بنی ترکیب با  تولید

کود دامی کامال پوسیده کابته بده و پس از رسید  

برگی( به مزرعه منتی   0-0اسب  نشاها به اندازه من

 -دیسک بوه، بام  زمین سازی يماده گردید. عکلیا 

 انجام بد. کشت کر  های ایجاد و زمین تسطیح زنی،

قب  از کابت از راک مزرعه نکونه مرکب تهیه و در 

يزمایشگاه راکشناسی رصوصیا  ينها تییین گردید 

 (.7 ادول
 

 اک مزرعه مورد استفاده در آزمایشخواص فیزیکی و شیمیایی خ -1جدول 

 بافت راک

 

 رس

  درصد(
(%) 

 سیلت

  درصد(
(%) 

 بن

  درصد(
(%) 

 اسیدیته

 راک
 

هدایت 

 الکتریکی

  1-m.Sd) 

 فسفر 
)1-kg.(mg  

 پتاسیه 
)1-kg.(mg  

 

 نیتروژ 

 

%)) 

لومی 

 رسی

42/09 00/00 10/49 9/1 0/7 72 792 7/2 

 

 

ردیف  1متر و در هر کر   0×  02/0کر  ها به ابیاد      

سانتی متر از یکدیگر به صور   42کابت به فاصله 

برقی غربی ایجاد بد. در یک اوی و پشته و در اهت 

سانتی  70 -72 -0فواص  کابت با  طرف پشته نشا پیاز
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در عکق  (02 -09 -02روی ردیف برای تراکه های   متر

در طرف دیگر پشته نیز بذور سانتی متر و  0تا  9/7

به صور  رطی و  رقه پاکوتاه بومی اصفها  بنبلیله

. اهت اطکینا  از کابته بدسانتی متر  0تا  9/7عکق 

استیرار یکنوارت بوته های بنبلیله کشت بذور با تراکه 

برگی در تکام  0-4بارصور  گرفت. سپس در مرحله 

-79-02فواص  کر  ها به صور  یکنوارت عک  تنک با 

 -79 -09سانتی متر روی ردیف برای تراکه های   72

  .انجام بد( 70

بر اساس  و پتاسیه دار ه، فسفرنیتروژنهکود های      

ب  اوره، سوپر فسفا  تریپ  و ايزمو  راک از من

سولفا  پتاسیه به طور یکنوارت در کلیه تیکارها اعکال 

گردید. میزا  مصرف کود با تواه به نتایج تجزیه راک 

 92کیلو گرم سولفا  پتاسیه و  092کیلوگرم اوره،  022

کیلو گرم سوپر فسفا  تریپ  در هکتار تییین بد. از  

نگام تشکی  کام  بر  کشت، ه هکزما  با  مرحلهدر سه 

ها و قب  از تشکی  سوخ مصرف بده و تکامی کودهای 

با  مولوبقب  از کشت به صور   یه دارو پتاس دارفسفر

در تیکارها بکار برده بد. در طول دوره رویک  راک

مراقبت های زراعی از قبی  يبیاری و واین انجام گرفت. 

ی بیدی يبیاری ها گیاه، پس از يبیاری اولیه و استیرار

بسته به نیاز گیاه و راک زراعی میکور هر هفته یکبار 

بر  های پیاز  %02انجام بد. پس ازافتادگی حدود 

بردابت نهایی انجام گردید و در طول این فاصله زمانی 

 هفته بید از کابت( پانزدهو  دهمرحله  دو بنبلیله 

 بردابت بد.
 

 اندازه گیریپارامترهای مورد 

 تیداد بر   برگهای صفا  بردابت نهاییهکزما  با      

، قطر ببه ساقه و گلو، گیاهسانتیکتر(، طول  0از بزرگتر

د تیداطول بوته، وز  تر و رشک بر  و ببه ساقه پیاز، 

بر ، تیداد باره فرعی و وز  تر و رشک بنبلیله اندازه 

 گیری بد. 

 

 عملکرد و اجزای عملکرد

قطر سوخ، پیاز بام  تیداد فلس،  اازای عکلکرد در      

و اازای عکلکرد در  وز  سوخ و عکلکرد سوخ در هکتار

و عکلکرد در  وز  تربام  تیداد باره فرعی،  نبلیلهب

  و اندازه گیری بدند. واحد سطح تییین

 

 تندی

به منظور اندازه گیری تندی در پیازها از روش         

در  ،استفاده بد( 0220بویکر و وستو   ينتو  و بار  

ي  میزا  پیروا  به عنوا  بارصی از میزا  تندی در 

نظر گرفته می بود. حدود نیکی از پیاز برش داده بد 

 به نقوی که قسکت برش یافته بام  تکام فلس های 

دارلی بابد( و پس از پیچیده بد  در دو ریه توری 

میکرو لیتر  02و نازک، در دار  سیر ررد کن قرار گرفته

در دار  فالکو  ریوته بد و به ي ،  حاص  عصاره از

 09/2 مقلول میکرو لیتر ي  میطر و یک میلی لیتر 7202

ضافه ا (DNPH)دی نیترو فنی  هیدرازین  گرم بر لیتر

دقییه در حکام ي  گرم  72بد، سپس نکونه ها به مد  

دراه سانتیگراد قرار گرفتند. بید از این  01در دمای 

مورر  NaOH9/2میلی لیتر  9نکونه ها  مد ، به هریک از

اضافه بد و پس از مشاهده تغییر رنگ، میزا  اذ  

 007-UV (Tomas)توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

نانومتر قرائت گردید و میزا  پیروا   402با طول موج 

 مقاسبه بد. µmolg-1بر حسب 

 

مجموع ارزش نسبی و  (LER) نسبت برابری زمین
(RVT) 

منظور ارزیابی کارایی و سودمندی کشت مولوب از به 

 مییار های نسبت برابری زمین و مجکوع ارزش نسبی

استفاده بد. بار  های مزبور با استفاده از روابط 

 به bو  aکه  صورتی درزیر مقاسبه و ارزیابی بدند. 

 مولوب کشت در استفاده بنبلیله مورد و پیاز ترتیب

 می بود تییین زیر رابطه از نسبی ينها عکلکرد بابند،

  .(7010 مظاهری 
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در  aرال / عکلکرد گونه  در کشت aعکلکرد گونه 

  = RYaکشت مولوب  

در  bدر کشت رال / عکلکرد گونه  bعکلکرد گونه 

 = RYbکشت مولوب  
LER = RYa + RYb 

1)/a M2+ b P 1RVT = (a P 

 1Pمیزا  مقصول تر پیاز در تک کشتی،  1Mکه در ي  

به ترتیب میزا  مقصول تر پیاز و وز  رشک  2Pو 

نیز قیکت تکام بده پیاز  bو  aبنبلیله در کشت مولوب و 

 > 2b Mو بنبلیله می بابند که در این رابطه باید حالت 

1a M 7015   اوانشیر و هککارا رعایت گردد) . 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

داده های به دست يمده با استفاده از برنامه يماری        

SAS 9.1  مورد تجزیه يماری قرار گرفتند و میایسه

 انجام چند دامنه دانکننیز توسط يزمو  داده ها میانگین 

گرفت. نکودارها و اداول مربوطه نیز با استفاده از نرم 

 بد. ترسیه Excelافزار 

 

 نتایج و بحث

 نشا  دادصفا  مورد ارزیابی نتایج تجزیه واریانس      

 که اثرا  فواص  کشت مولوب پیاز و بنبلیله بر صفا 

 ،قطر و سوخ، وز  تر و رشک بوته، گیاهطول  بر ، تیداد

و اثرا  متیاب  این دو تراکه روی پیاز  ، تندیعکلکرد

در سطح  طول گیاه و وز  تر و رشک پیاز و  اصف

. میایسه میانگین مینی دار بوددرصد  9/2 و 7/2احتکال 

پیاز و کشت مولوب افزایشی ها نشا  داد که در داده

میزا  ربد رویشی بوته در تراکه های موتلف بنبلیله 

کشت پیاز تفاو  مینی داری دابت، بطوری که بیشترین 

 هنگامپیاز طول بر  و وز  تر و رشک بوته  بر ، تیداد

بوته  02تی متر  تراکه سان 70بردابت در فاصله کابت 

 اثر هکچنین(. 0در متر مرب ( مشاهده گردید  ادول 

، طول بوتهبر صفا   بنبلیلهکشت تراکه های موتلف 

مینی دار بودند  پیاز تیداد بر  و وز  تر و رشک بوته

ن . دلی  ایافزایک پیدا کردند در تیکارهای کشت مولوبو 

با افزایک  کهامر را می توا  به عام  رقابت نسبت داد 

کابت به دلی  کاهک رقابت بین گیاها  برای مواد فاصله 

غذایی، نور، ي ، راک و واود فضای کافی ربد گیاه 

کشت مولوب پیاز پژوهک های پیشین  بیشتر می بود.

کشت مولوب گواه   و (0270 برینتا و هککارا  و فلف  

 گزارش کردند (0270 دالیا و هککارا  فرنگی و سیر 

پارامترهای ربد از اکله طول و تیداد بر  در سیسته 

  د.نکشت مولوب با افزایک فاصله کابت افزایک می باب

 

 

 لهشنبلیدر کشت مخلوط پیاز برگ، طول برگ، وزن تر و خشک نهایی بوته پیاز و  تجزیه واریانس صفات تعدادنتایج   - 2جدول

 دراه يزادی مناب  تغییرا 
 (MS)میانگین مربیا  

 وز  رشک گیاه وز  تر گیاه گیاهطول  تیداد بر 

 21/2 19/00 25/0 90/2 0 تکرار

 0 ** 00/4 **04/19 **90/50 **71/7 (A)فاصله کابت پیاز 

 0 **99/7 *05/07 *10/01  **4/7 (B)فاصله کابت بنبلیله 

 9 00/2 **27/40 **10/09  * 14/2 (AB)اثر متیاب  

 00/2 47/70 00/9 09/2 00 رطا

 95/79 07/72 00/1 90/9   (%)ضریب تغییرا 

snبابدمی درصد 7درصد و 9دار در سطح احتکال دار، مینی، * و ** به ترتیب غیر مینی. 
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 پیاز سوخ وزن تر و خشک

داد که بین سطوح  نتایج تجزیه واریانس داده ها نشا      

و  وز  تراز لقاظ  مولوب پیاز و بنبلیله سیسته کشت

 9سوخ ارتالف مینی داری در سطح احتکال  رشک

، کشت پیازدرصد واود دارد. در میایسه با کشت رال  

ر و وز  تباعث افزایک  پیاز و بنبلیلهمولوب افزایشی 

  بیشترین وز.  به طوری که گردید سوخ گیاه پیاز رشک

 ( گرم94/77( و  0/791به ترتیب   پیاز سوخ و رشکتر 

بوته  09سانتی متر  تراکه  72 فاصله کابت ککتریندر 

ت کش در و ککترین ي  بنبلیله مولوب با در متر مرب (

با تواه به نتایج، در  .(7 بک   مشاهده بدرال  پیاز 

بنبلیله به صور  مولوب  سانتی متر 72فواص  کابت 

بوته در واحد سطح و  بیشتربا واود تراکه  با پیاز،

 ،رقابت بین گونه ای وز  تر و رشک افزایک یافت افزایک

 رد که نشا  دهنده ی تاثیر مثبت بنبلیله روی پیاز است.

افزایک عکلکرد بیولوژیکی  بنبلیله و بوید مولوب کشت

( 0270 بوکتی و قاسکی  بوید و روغن های ضروری

بنبلیله و عدس افزایک پارامترهای در کشت مولوب و 

 بیرزادی و هککارا   عدس ربد و عکلکرد بیولوژیکی

 در ها دلی  این افزایک ينها است بده گزارش (0277

دانسته را تثبیت نیتروژ  بوسیله بنبلیله مولوب کشت

 (0229  ونزو و هککارا   طتوس که يزمایشی در .اند

 و ذر  مولوب کشت در بد، مشاهده گرفت صور 

 این کشتی تک به نسبت نیتروژ  راندما  مصرف باقال

 و راک نیتروژ  از بهینه این استفاده رفت. بار گونه دو

 باعث باقال گره های ریشه توسط بده تثبیت نیتروژ 

 رفتن بار سبب و بالطب  برگی فتوسنتز مینی دار افزایک

 .بد ذر  عکلکرد

 

 
  با شنبلیله پیاز در کشت مخلوط سوخ وزن تر و خشکمقایسه میانگین  -1شکل 

 

 قطر پیاز

نتایج حاص  از تجزیه واریانس داده ها نشا  داد قطر      

پیاز در تیکارهای موتلف کشت ارتالف مینی داری 

تیکارهای . به طوری که بیشترین قطر به (0 بک   دابت

قطر بیشتر  سانتی متر مربوب بود. 70با فاصله کابت 

سانتی متر را می توا  بدلی  کاهک  70در فاصله کابت 

 .بربکردرقابت و واود فضای رزم اهت پیازدهی 

در کشت مولوب پیاز و فلف   (0220 کابورا و هککارا  

بیا  دابت بیشترین قطر پیاز در کشت رال  و فواص  

سانتی متر بود علت را کاهک تراکه و  79× 02کابت 

 واود فضای کافی اهت ربد بیا  کرد.
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 مقایسه میانگین قطر پیاز در فواصل کاشت مختلف -2شکل 

 

 عملکرد

 لیلهبنببرهککنک سیسته کشت و تراکه بر عکلکرد      

مینی دار نشد. میایسه میانگین داده ها نشا  می دهد 

ت نسبت به کش  پیاز و بنبلیلهکشت مولوب افزایشی 

(. 4بک  گردید   پیازباعث افزایک عکلکرد  پیازرال  

هکچنین در تیکارهای کشت مولوب عکلکرد پیاز نسبت به 

بیشترین (. 9تیکارهای کشت رال  افزایک دابت  بک  

از تیکار های با تن در هکتار  0/40میزا  عکلکرد پیاز به 

 بوته در متر مرب ( 02سانتی متر  تراکه  0فاصله کابت 

این افزایک عکلکرد احتکارً به دلی  افزایک  بدست يمد.

پوبک گیاهی و نزدیک بد  ينها به تراکه مطلو  در 

 برایط مولوب و استفاده بهتر از مناب  مقیطی می بابد. 

سانتی متر  0اگر چه پیازهای تولید بده در فاصله کابت 

قطر و وز  ککتری دابتند ولی این کاهک قطر و وز  را 

و با تولید پیاز های بیشتر ابرا  و با افزیک تراکه 

کشت مولوب پیاز و کاهو  عکلکرد بیشتری را تولید کرد.

بوته در متر مرب  اگر چه  722با افزایک تراکه پیاز تا 

ر و  واگنپیاز کاهک یافت ولی عکلکرد افزایک یافت ر طق

کشت مولوب فلف  و پیاز قطر پیاز در (. 0270هککارا  

تراکه های ککتر افزایک یافت ولی بیشترین عکلکرد از 

(. 0270 برینتا و هککارا   تیکارهای با تراکه بیشتر بود

به دلی  استفاده  با بنبلیله عکلکرد در کشت مولوب

، اثرا   (0227 هاگارد نیلسن و هککارا   مؤثرتر از نور

و  (7510 پودنام و دوک  يللوپاتیک بر روی علفهای هرز

 کاپور و  بده به گیاه مجاورانتیال نیتروژ  تثبیت 

 افزایک می یابد.  (0224موکرای 
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 پیاز مقایسه میانگین عملکرد  پیاز در فواصل کاشت مختلف -3شکل 

 
 شنبلیله مقایسه میانگین عملکرد  پیاز در فواصل کاشت مختلف -4شکل 

 

 تندی

اثر متیاب  کشت پیاز و بنبلیله بر میزا  تندی پیاز        

درصد مینی دار بود، به طوریکه  9 در سطح احتکال

بوته در متر  09:09بیشترین میزا  ي  به نسبت تیکاری 

: 79مرب  پیاز: بنبلیله و ککترین ي  به ترکیبا  تیکاری 

پرنر و  .(9 بک   : بنبلیله مربوب بودپیاز 02: 70و  02

که میدار اسید پیرویک ( گزارش کردند 0220هککارا   

میدار زیادی با کاربرد نیتروژ  تقت در پیاز روراکی به 

تاثیر قرار گرفته و افزایک یافت، یکی از دری  افزایک 

توا  به تندی پیاز در کشت مولوب با بنبلیله را می

افزایک نیتروژ  در نتیجه تثبیت بیولوژیکی بنبلیله 
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 شنبلیله بالوط مخکشت پیاز در   تندیمقایسه میانگین  -5شکل 

 

 (LER)نسبت برابری زمین 

ارزیابی سودمندی کشت مولوب با استفاده از        

بدست   LERنشا  داد که بار  نسبت برابری زمین 

 یک از بارتر مولوب کشت تیکاریيمده در کلیه ترکیبا  

 میزا  از بنبلیله تراکه هر در پیاز تراکه افزایک با و بود

 این میدار بارترین که طوری به بد، کاسته بار  این

بنبلیله  با بوته 02 تراکه با پیاز مولوب کشت در نسبت

 ي  دنبال به يمد، بدست مترمرب  در بوته 70 در تراکه

پیاز و  تراکه راستچپ به  از  0:02 تیکاری ترکیب

در رتبه های بیدی قرار گرفتند.  0:79و  72:72بنبلیله( و 

 به پیاز تراکه هر در LERکاهک  میزا  حال این با

 کاهک میزا  از بیشتر بنبلیله تراکه موازا  افزایک

LER تراکه افزایک موازا  به بنبلیله ثابت تراکه در هر 

 بنبلیله عکلکرد کاهک بد  ابراینبن .(9 بک   بود پیاز

 از بیشتر ي  رال  کشت به نسبت مولوب کشت در

 به نسبت مولوب کشت در پیاز عکلکرد کاهک بد 

 به توا  می را امر این دلی  بابد، می ي  رال  کشت

بوته های  به نسبت پیاز های بوته باری رقابتی قدر 

 گیاه دو این که گفت توا  می واق  در. داد نسبت بنبلیله

 از بیشتری کاريیی با اند توانسته مولوب کشت در

 بیشتری عکلکرد و کرده برداری بهره مواود امکانا 

 پژوهشگرا  های پژوهک با حاص  نتایج .نکایند تولید

کشت مولوب  (0220 کابورا و هککارا   هکچو  دیگری

کشت مولوب   (0229 یلدیریه و گاونس  وپیاز و فلف  

کشت مولوب کله  (0277 کیلونزو میوتیگا  وکله و کاهو 

رقابت در کشت رال   رقابت  دابت. هکاهنگیو پیاز 

درو  گونه ای( با افزایک تراکه زودتر به وقوع می 

پیوندد و بدیدتر رواهد بد. درحالی که در الگوی کشت 

مولوب با تواه به نیاز متفاو  گونه ها، رقابت ينها ککتر 

رواهد بود و سودمندی گونه های هکراه در این الگوی 

نه ای نسبت به رقابت درو  کابت به میزا  رقابت بین گو

  (.0229 ابوحسین و هککارا   گونه ای وابسته است
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 پیاز با شنبلیله تیمارهای مختلف کشت مخلوط LERمیانگین  -6شکل                                               

 

تیین الگوی کابت مقصور  زراعی بیشتر از      

عکلکرد بر اساس ارزش اقتصادی ينها انجام می پذیرد. 

دارای دو مفهوم می بابد. بدین ترتیب   LERاز این رو 

مقاسبه بده بر اساس ارزش پولی مقصور   LERکه 

مقاسبه بده  LERتولید بده  نیز در حیییت از روی 

با  بنابراینمی گردد.  بوسیله عکلکرد بیولوژیک تییین

با  باید مولوب کشت ،تولید کننده مالی مشکال واود 

مطلوبترین برایط تک کشتی دو گیاه زراعی قاب  رقابت 

بابد. بارصی که بوسیله ي  می توا  به این هدف نای  

میزا  بقرانی است.  RVTبد مجکوع ارزش نسبی یا 

RVT  برابر یک می بابد. اگر میدارRVT ه بدست يمد

بیشتر از یک بابد، کشت مولوب از مزیت برروردار 

رواهد بود و اگر میدار این بار  ککتر از یک بابد تک 

(. 7015کشتی ترایح داده می بود  اوانشیرو هککارا  

مجکوع ارزش نسبی در تکام تیکارهای يزمایک بارتر از 

مقاسبه بده در این يزمایک  RVTبارترین یک بود و 

 پیاز در متر مرب  بوته 02مربوب به ترکیب تیکاری تراکه 

بوته در متر مرب   70و  09،79با تراکه های  به ترتیب

کشت مولوب بنبلیله و عدس  .(0 ادول  بنبلیله بود

بنبلیله و عدس  92:92از ترکیب تیکاری RVTبیشترین 

 (.0277 بیرزادی و هککارا  بدست يمد 
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افزایک مقصول کشت مولوب در میایسه با کشت      

رال  را می توا  به تفاو  در سیسته ریشه این گیاها  

و استفاده مطلو  از برایط مقیطی نسبت داد. تثبیت 

بیولوژیکی نیتروژ  توسط ریشه های گیاها  تثبیت 

در افزایک  کننده نیتروژ  یکی دیگر از عوام  مؤثر

کارایی کشت مولوب این گیاها  به بکار می يید. به 

طوری که می توا  گفت گیاه پیاز در کشت مولوب از 

نیتروژ  اتکسفر و گیاه بنبلیله از نیتروژ  مواود در 

راک استفاده نکوده و به این ترتیب از نظر اذ  مواد 

 غذایی به عنوا  مکک  یکدیگر عک  نکوده اند.

 

 

 

 

 کلی یرینتیجه گ

بنابراین می توا  نتیجه گرفت که کشت مولوب عالوه      

بر ایجاد تنوع در اکوسیسته های کشاورزی و هکچنین 

ایجاد پایداری تولید، در افزایک دريمد اقتصادی و بهره 

وری استفاده از زمین های کشاورزی به طور قاب  

با تواه به اهکیت باری  مالحظه ای می تواند موثر بابد.

ارزش اقتصادی مقصول پیاز از نظر زارعین، از نتایج 

راکه با ت این يزمایک استنباب می بود که ترکیب تیکاری

از سایر ترکیبا  مناسبتر بوته در متر مرب  پیاز  02

در کلیه ترکیبا  تیکاری کشت مولوب تیکاری بوده و 

نسبت برابری زمین بارتر از یک بدست يمد. با تواه به 

 و پیاز روراکی و بنبلیلهترین مجکوع عکلکرد اینکه بار

پیاز   02:70در ترکیب تیکاری  LERبیشترین میزا  

 روراکی بدست يمد این تیکار قاب  توصیه می بابد.
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