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چكيده
بهمنظور بررسی يملکرد و كیفیت يلوفه در كشت مخلوط جو و رازیانهآ آزمایشتی بتهصتور

كتر هتاي خردشتده در قالتب طترح

بلوکهاي كامل تصادفی با سه تکرار در مزرية دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعی رامتیه خوزستتان در ستال زرايتی  92 -1391انجتام
گرفت .سیوح نیتروژن در چهار سیح صفرآ 70آ 140و  210كیلوگرم در هکتار نیتروژن خال
نسبتهاي كشت مخلوط در پنج سیح كشت خال

از منبع اورهپ در كتر هتاي اصتلی و

جو و رازیانهپآ  75درصتد جتو  25 +درصتد رازیانتهپآ  50درصتد جتو 50 +

درصد رازیانهپآ  25درصد جو  75 +درصد رازیانهپ در كر هاي فريی قرار گرفتند .نتایج نشان داد كه بیشتریه يملکرد يلوفتة تتر و
خشک بهترتیب  53380و  8271كیلوگرم در هکتار از كشت خال

رازیانه با سیح نیتروژن  210كیلوگرم در هکتار و  50درصد جو +

 50درصد رازیانه با سیح نیتروژن  210كیلوگرم در هکتار بهدست آمد .صفا

مورفولوژیکی نیز شامل ارتفاع جتو و رازیانتهآ و تعتداد

شاخة فريی رازیانه تحت اثر مثبت  140كیلوگرم نیتروژن قرار گرفتند .بیشتریه درصد پروتئیه خام بتا  25/7درصتد از كشتت ختال
رازیانه با سیح نیتروژن  210كیلوگرم در هکتار بهدست آمد .بیشتریه يملکرد پروتئیه خام  1528/2كیلوگرم در هکتارپ و نیتز نستبت
برابري زمیه 1/16پ از تیمار 50درصد جو  50 +درصد رازیانته و در ستیح  210كیلتوگرم در هکتتار نیتتروژن بتهدستت آمتد .نتتایج
تأییدكنندۀ افزایش يملکرد كمی و كیفی يلوفه در تیمار  50درصد جو  50 +درصد رازیانه با سیح نیتتروژن  210كیلتوگرم در هکتتار
است.
كلیدواژهها :پروتئیه خامآ صفا

* نویسنده مسئول

مورفولوژیکیآ يملکرد يلوفهآ نسبت برابري زمیهآ نسبتهاي كشت مخلوط.

Email: kiani_sama@yahoo.com

سمانه كیانی و همکاران

 .1مقدمه

[ .]26همچنیه نتایج نشان داد كه نسبت كشت مخلتوط 75

كشت مخلوط بتهينتوان نمونتهاي از نظتامهتاي پایتدار در

درصد جو با  25درصد ماشک گل خوشهاي از نظتر تولیتد

كشتتاورزيآ اهتتدافی نظیتتر ایجتتاد تعتتادل اكولوژیتتکآ

مادۀ خشکآ مناسب تریه تركیب كشت انتخاب شتد [.]16

بهرهبرداري بیشتر از منابعآ افزایش كمی و كیفی يملکرد و

در آزمایشی درخصوت يملکرد كمتی و كیفتی يلوفته در

آفا آ بیماريها و يلفهاي هرز را دنبتال

شتد

كاهش خسار

زرايت مخلوط شبدر برسی و جو يلوفهاي مشتخ

میكند [ .]29نیتروژن بهلحاظ وظتایفی كته در فراینتدهتاي

كه حداكثر يملکرد مادۀ خشک به مخلتوط  50:50جتو -

حیاتی گیاه داردآ يتاملی اساستی در دستتیابی بته يملکترد

شبدرپ در تراك زیتاد مربتوط متیشتود .بیشتتریه مقتادیر

مناسب بهشمار میرود .برخی پهوهشگران با ارزیابی كشت

پروتئیه خام نیز در همیه نسبت مخلوط بهدست آمد [.]16

مخلوط جو و ماشک در سیوح مختلف كود نیتروژن اظهار

اگر اجزاي تشکیلدهندۀ كشت مخلوط در نحوۀ استفاده

داشتند كه كشت مخلوط نسبت به تکكشتی جو و ماشتک

از منابع محییی متفاو

يمل كننتد از ایته منتابع بتهطتور

برتري داشت [.]17

مؤثرتري استفاده خواهد شتد و درنتیجته در چنتیه حتالتی

بهطور كل آ نیتروژن در تغ یتة گیاهتان يلوفتهاىآ هت

يملکرد افتزایش متییابتد .كشتت مخلتوط ذر

بتا لوبیتا

بتتهلحتتاظ دستتتیاب بتته حتتداكثر يملکتترد و ه ت از نظتتر

معمولی و لوبیا چش بلبلی صفاتی نظیتر ارتفتاع بوتتهآ وزن

ویهگیهاى كیف از قبیل درصتد پتروتئیه يلوفتهآ اهمیتت

ترآ وزن خشک و يملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد [.]30

خاصی دارد و يالوه بتر تتأثیر بتر افتزایش يملکترد متادۀ

همچنیه محققتان در آزمایشتی دریافتنتد كته نستبت هتاي

خشک گیاهان يلوفهايآ كیفیت آنها را نیز تحت تأثیر قترار

مختلف كشت بر ارتفاع ساقة هر دو گیاه ذر

و سویا اثتر

می دهد .نتایج تحقیقتی نشتان داد كته كشتت مخلتوط 75

معناداري نداشتت []7آ درحتالیكته ارتفتاع بوتته و تعتداد

و  25درصد جو بیشتریه درصد پروتئیه ختام

شاخههاي فريی ارقتام مختلتف ستویا در كشتت مخلتوط

درصد ما

را تولید كرد [ .]37پهوهشگران نیز نشان دادند كه بیشتریه

تحت تأثیر نسبتهاي مختلف كشت قرار گرفتند [.]3

يملکرد پروتئیه از نسبت  10درصد تریتیکاله  90 +درصد

نسبت برابري زمیه LERپ 1معیاري استت كته اغلتب

ماشکآ  20درصد تریتیکاله  80 +درصد ماشتک بتهدستت

براي ارزیابی در مؤثر بودن كشت مخلوط استفاده میشتود.

و لوبیتا

پهوهشگران نیز دریافتند كه كشت مخلوط بر تکكشتی جو

شده است كه يملکرد پروتئیه خام در كشتهتاي

و ماشتتک برتتتري داشتتت LER>1پ [ .]17نستتبت رقابتتت

استت

CRپ 2توانایی رقابت را براي گیاهتان زرايتی در مخلتوط

[ .]28همچنیه كاربرد كود نیتروژن سبب افزایش يملکترد

مشخ

میكند و معیار دقیتق تتري بتراي بررستی كشتت

كلآ يملکرد دانهآ محتواي پروتئیه خام و يملکرد پروتئیه

مخلوط محسوب میشود [.]27

آمد [ .]42همچنیه در بررسی كشت مخلوط ذر
گزار

مخلوط بهطور معناداري بیشتر از كشتهاي ختال

در كشت مخلوط و تکكشتی شد [.]17

يلوفة گیاهان دارویی از منابع غ ایی مه مورد استفادۀ
دام محسوب متیشتوند [ .]18رازیانته 3از تیترۀ چتریتان4آ

محققان دیگري در ارزیابی كشت مخلوط نخود و جتو
بهمنظور تولید يلوفه گتزار

كردنتد كته يملکترد يلوفتة

نخود تحت تتأثیر نستبت اختتالط قترار گرفتت و كشتت
خال

1. Land equivalent ratio
2. competitive ratio
3. Foeniculum vulgare L.
4. Apiaceae

نخود از بیشتتریه يملکترد يلوفته برختوردار بتود
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گیاهی دو یا چندساله بتوده و تمتام انتدام آن حتاوي متادۀ

رازیانه یک پشتته جتو و یتک پشتته رازیانته بتهصتور

مؤثره اسانسپ است [ .]8جو 1گیاهی از تیرۀ گندمیان است

تکرارشوندهپآ  25درصد جتو  75 +درصتد رازیانته یتک

يلوفتهاي مصترف

تکرارشتوندهپ بتود.

كه ه بهصور

دانهاي و ه بهصور

پشته جو و دو پشته رازیانه بهصتور

میشود .با توجه به كمیت و كیفیت تولید يلوفه و اهمیتت

خصوصیا

گیاهان دارویی در تغ یته و ستالمت دامآ هتدف پتهوهش

است.

حايرآ ارزیابی يملکرد كمی و كیفی كشت مخلتوط گیتاه

خاک مورد آزمایش در جتدول  1آورده شتده

كود فسفر از منبع سوپرفسفا

معمولی بته مقتدار 80

يلوفتتهاي جتتو و گیتتاه دارویتتی رازیانتته بتتا دو فتتاكتور

كیلوگرم در هکتارپ بههنگام آمادهسازي زمتیه ايمتال شتد.

نسبتهتاي كشتتآ و ستیوح مختلتف كتود نیتتروژنپ در

گیاه رازیانه تودۀ بومی خوزستانپ در  28آبان و جو رقت

شرایط آبوهوایی اهواز است.

‘جنوب’پ در  16آذر بهصور

از ستتیوح تیمتتار نیتتتروژن در زمتتان كاشتتت و دوستتوم

 .2مواد و روشها

باقی مانده در مرحلة آغاز رشد طولی ساقة جو ايمال شتد.

ایه پهوهش با هدف بررسی يملکرد و كیفیتت يلوفته در
كشت مخلوط جو و رازیانهآ بهصور

هر كر

كر هتاي یتکبتار

شامل هشت پشتة  40ستانتیمتتري بتود و طتول

خیوط كشت نیز شش متر درنظر گرفته شد .تراك گیتاهی

خردشده در قالب بلوکهاي كامل تصادفی با سته تکترار و

ايمالشده براي رازیانه  13بوته [ ]2و بتراي جتو نیتز 250

بیست تیمار در مزرية دانشگاه كشتاورزي و منتابع طبیعتی

بوته در متر مربع بود .براي تعییه يملکرد يلوفتهآ جتو در

رامیه خوزستان در سال زرايتی  92-1391انجتام گرفتت.

مرحلة شیري  -خمیتري و رازیانته در مرحلتة  50درصتد

فاكتور اصلی شامل سیوح مختلف نیتروژن در چهار سیح

ظهور گلآذیه از سیحی معادل یک متر مربتع بتهصتور

صفرآ 70آ  140و  210كیلوگرم در هکتار نیتروژن ختال

توأم برداشت شدند و بهمنظور تعییه يملکرد يلوفة خشک

از منبع اورهپ و فاكتور فريی نستبت هتاي كشتت مخلتوط

نیز یک نمونة  0/5كیلویی از هر كدام از گیاهان جدا شد و

جایگزینی شامل  100درصد جوآ  100درصتد رازیانتهآ 75

در آون در دماي  70درجة سانتیگراد بهمتد

درصد جو  25 +درصد رازیانه دو پشته جو و یتک پشتته
رازیانه به صور

جدول  .1خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک مورد آزمايش

0-30

 48ستايت

قرار گرفت و سپس وزن شد.

تکرارشوندهپآ  50درصد جو  50 +درصد

يمق نمونهبرداري cmپ

دستی كشت شدند .یکسوم

پتاسی

نیتروژن كل

فسفر قابل دسترس

%پ

ppmپ

ppmپ

0/07

6/2

214

اسیدیته
7/2

1

هدایت الکتریکی

مادۀ آلی

)(μmhos/cm

%پ

3/1

0/66

بافت خاک
رسی

1. Hordeum Vulgar L.
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براي اندازهگیري كلروفیتل بترگ از كلروفیتلستنج 1در

 .3نتايج و بحث

مرحلة گلدهی جو از برگ پرچ و سه نقیة ابتداآ وستط و

 .1. 3ارتفاع جو

انتهایی برگ استفاده شد .برداشت نیتتروژن جتو و رازیانته

اثر سیوح نیتروژن بر ارتفاع جتو معنتادار بتود P≤0/01پآ

به وسیلة حاصتل يترب درصتد نیتتروژن يلوفتهآ در متادۀ

ولی نسبتهاي كشت مخلوط و اثتر متقابتل آنهتا بتر ایته

كیلتوگرم نیتتروژن در

صفت اثر معناداري نداشتتند .بتا افتزایش ستیوح نیتتروژن

هکتار محاسبه شد [ .]20براي ارزیابی كشت مخلوط جو و

ارتفاع ساقه افزایش یافت .بیشتریه ارتفاع بته میتزان 87/2

نسبت برابري

سانتیمتر نیز در سیح كودي  140كیلوگرم در هکتار دیتده

زمیه براساس يملکرد بیولوژیکیپ با استفاده از رابیة زیر

شد جدول 2پ .با توجته بته نقتش نیتتروژن در توستعه و

استفاده شد [:]34

تقسی سلولهاي جدید بهنظر میرسد افزایش ارتفتاع جتو

خشک كل يلوفة تولیديآ بهصور
رازیانه در مقایسه با كشت خال

1پ

از شاخ

)LER = (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb

بهدلیل افزایش نیتروژن ج ب شده توستط ایته گیتاه بتوده

در ایه رابیهآ  Yabو  :Ybaبه ترتیب نشان دهنتدۀ يملکترد

است .پهوهشگران در كشت مخلوط گندم و نخود دریافتند

گونتتههتتاي  aو  bدر مخلتتوط و  Yaaو  :Ybbبتتهترتیتتب

كه مصرف نیتتروژن ارتفتاع گیتاه را افتزایش دادآ بته ایته

گونتههتاي  aو  bدر

كتته در حالتتت يتتدم مصتترف نیتتتروژنآ 87/31

نشان دهندۀ يملکرد در كشت خال

صتتور

تکكشتی است.

سانتیمتر و با مصرف  100كیلتوگرم نیتتروژن در هکتتارآ

نسبت رقابت نیز روشتی مهت بتراي شناستایی درجتة

 95/45سانتیمتر افزایش ارتفاع گندم مشاهده شد [.]21

رقابت یک گیاه در مقابل گیاه دیگر است .نسبت رقابت نیز
از رابیة زیر محاسبه شد [:]41
2پ

 .2. 3ارتفاع رازيانه

CRa = (LERa/LERb)(Xba/Xab

اثتتر ستتیوح نیتتتروژن بتتر ارتفتتاع رازیانتته معنتتادار بتتود

در ایه رابیهآ  :Xbaنسبتی از سیح زمیه است كه در كشتت

P≤0/05پ .با افزایش سیوح نیتروژن ارتفاع ساقة رازیانه

مخلوط به جو اختصات یافت و  :Xabنسبتی از سیح زمیه

نیز افزایش یافت و اختالف ارتفاع مشاهدهشدهآ ناشتی از

كه در كشت مخلوط به رازیانه اختصات یافت.
صفا

مصرف بدون در نظر گرفته مقتدار آنپ و يتدم مصترف

كیفی يلوفه با استفاده از فنتاوري طیتفستنجی

نیتروژن بود جدول  2پ .بیشتریه ارتفاع رازیانه در ستیح

متتادون قرمتتز نزدیتتک NIRپ 2در آزمایشتتگاه مؤسستتة
تحقیقتتا

 140كیلوگرم در هکتار نیتروژن به میزان  96/2سانتی متتر

جنگتتلهتتا و مراتتتع كشتتور براستتاس رو

به دست آمد .به نظر می رسد كاهش اندک ارتفاع در ستیح

معرفیشده توسط جعفري و همکاران و با دستتگاه Perten

مصرفی  210كیلوگرم در هکتار اوره نیز مشابه جو به اثتر

مدل  Inframatic 8620اندازهگیري شد [.]5

رقابتی دو گیاه در مخلوط مربوط می شود كته بته رازیانته

تجزیتتة آمتتاريآ شتتامل تجزیتتة واریتتانس و مقایستتة

اجازۀ افزایش ارتفاع ساقه را نداده است .بنابرایه افتزایش

میانگیهها با استفاده از نرمافزار آماري  SASنسخة 9/2پ و

سیح نیتروژن دریافتی ایه گیاه بته احتمتال زیتاد صترف

مقایسة میانگیه دادهها با آزمون  LSDدر ستیح احتمتال 5

تولید تعداد شاخة فريی یا حجی شدن گیاه شده است.

درصد انجام گرفت.
1. SPAD 502 Plus Chlorophyll Meter
2. Near Infrared Reflectance Spectroscopy
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جدول  .2مقايسۀ میانگینهاي سطوح نیتروژن بر ارتفاع جو و رازيانه ،تعداد شاخۀ فرعی رازيانه و عدد كلروفیل جو
در كشت مخلوط علوفهاي

سیوح نیتروژن

ارتفاع جو

ارتفاع رازیانه

kg/hپ

)(cm

)(cm

b

b

0

67/8

تعداد شاخة فريی رازیانه
b

64/9

4/25

كلروفیل برگ جو
c

36/1

83/1a

88/6a

5/66ab

46/6b

140

a

87/2

a

96/2

a

210

a

83/5

a

92/2

8/1

16/3

70

%5 LSDپ

a

6/33

a

6/33

ab

1/5

3/4

50/4
50

میانگیههاي با حروف مشابه در هر ستون و براي هر فاكتور براساس آزمون  LSDاختالف معنادار ندارند P≤0/05پ.

ازآنجا كه كمبود يناصر غ ایی یکی از يوامل اصلی تعیتیه

با توجه به سیح احتمال معناداري اثر متقابل دو فاكتور بتر

ارتفاع گیاه است بهنظتر متی رستد تیمتار يتدم استتفاده از

ایه صفت P≤0/058پ كه بسیار به معناداري نزدیک استآ

نیتتتروژنآ بتتهيلتتت كمبتتود متتواد غت ایی از رشتتد كمتتتري

با افزایش مصرف نیتروژن تعداد برگ نیز بتهدلیتل افتزایش

برخوردار شد و كاهش ارتفاع نیز نتیجة آن بود .نیتروژن در

ستتريت ظهتتور بتترگآ افتتزایش یافتتت يتتمه اینکتته در

ساختمان پروتئیههاآ اسیدهاي نوكلئیکآ كلروفیتل و دیگتر

تركیبهاي كشتآ هرچه نسبت رازیانته در تركیتب بیشتتر

مولکولهاي زیستی تأثیر دارد .نیتروژن در توسعه و تقستی

بودآ تعداد برگ نیز بهدلیل استفادۀ بهینه از منابع محییتی و

سلولهاي جدیتد اهمیتت زیتادي دارد [ .]36پهوهشتگران

كاهش رقابتآ بیشتر بود .نتایج بررسی تأثیر تتراك بوتته و

دریافتند كه با افزایش مصرف كود نیتروژن دارآ ارتفاع ساقة

مقادیر كود نیتروژن در يملکرد يلوفة تر و برختی صتفا

رازیانه نیتز افتزایش یافتت كته ایته تغییتر در ستیح 160

فیزیولوژیک سورگوم يلوفهاي نیز نشتان داد كته اثتر هتیچ

كیلوگرم در هکتار مشهودتر بود [.]1

یک از فاكتورها بر صفت تعداد برگ معنتادار نبتود كته بتا
نتایج آزمایش حاير میابقت دارد [.]14

به احتمال زیاد معنادار نشدن نسبت هاي كشت مخلوط
در مورد ارتفاع هر دو گیاهآ مربوط به دارا بودن آشیانهتاي
اكولوژي مناسب براي دریافت نور و درنتیجه كاهش رقابت

 .4. 3تعداد ااخۀ فرعك رازيانه

چشمگیر در ج ب نور بوده است .ازایهرو رقابتت نتوري

اثر سیوح نیتروژن بر تعداد شاخههاي فريی رازیانه معنادار

در بتتیه دو گونتته تقلیتتل یافتتت و ارتفتتاعآ تحتتت تتتأثیر

شد P≤0/05پ .با افزایش سیوح نیتروژن تعداد شاخههتاي

نسبتهاي كشت قرار نگرفت.

فريی رازیانه افزایش یافتآ بهگونهاي كته بیشتتریه تعتداد
شاخه در سیح كودي  210كیلوگرم در هکتار بتا میتانگیه

 .3. 3تعداد برگ جو

 6/33يدد به دست آمد كه با دو سیح  70و  140كیلتوگرم

تعداد برگ تحت تأثیر سیوح نیتروژن و نسبتهاي كشتت

نیتروژن اختالف معناداري نداشتآ ولتی ایته اختتالف در

مخلوط قرار نگرفت .يدم معناداري ایه صفت به اثرگ اري

مورد يدم مصرف كود معنادار بود جدول 2پ .برابر شتدن

دو گونه بر یکدیگر در كشت مخلوط مربوط میشودآ زیترا

تعتتداد شتتاخة فريتتی رازیانتته در دو ستتیح  140و 210
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كیلتتوگرم در هکتتتار بتته ایتته معناستتت كتته از ستتیح 140

نتایج مقایسة میتانگیههتا نشتان داد كته بیشتتریه 45598

كیلوگرم در هکتار به بعد هرچه مصترف نیتتروژن افتزایش

كیلوگرم در هکتارپ و كمتریه  17791كیلوگرم در هکتارپ

یابدآ بر تعداد شاخه هاي فريی افزوده نخواهد شتد و ایته

يملکرد يلوفة تر به ترتیب به سیح  210كیلتوگرم و يتدم

مورد به احتمتال زیتاد بته پتانستیل ژنتیکتی گیتاه مربتوط

مصرف نیتروژن تعلق داشت جدول 3پ .با مصترف بیشتتر

میشود .افزایش مصرف نیتروژن از صفر بته  100كیلتوگرم

نیتتتروژنآ يملکتترد كتتل يلوفتتة تتتر نیتتز افتتزایش یافتتتآ

در هکتار موجب بهبود  15درصتدي تعتداد شتاخة فريتی

بهطوريكه با مصرف  210كیلوگرم نیتروژن نسبت به يتدم

رازیانه شد [.]10

مصرف آن  61درصد افزایش محصول حاصل شتد .بیشتتر
بودن يملکرد يلوفة تر در سیح  210كیلوگرم نیتتروژن را

 .5. 3كلروفيل برگ جو

میتوان به اثر مثبت نیتروژن بر رشتد رویشتی و زایشتی و

نتایج نشان داد كه فقط اثر نیتروژن بر كلروفیل جو معنتادار

قابلیت ج ب با ي گیاهان براي ایه ينصر نستبت داد .در

بود P≤0/01پ .با افزایش سیوح نیتتروژن كلروفیتل بترگ

پهوهشتتی دیگتتر دربتتارۀ مقتتادیر مختلتتف نیتتتروژن ارزن

پرچ جو بته طتور معنتاداري افتزایش یافتت جتدول 2پآ

يلوفهاي و لوبیا چش بلبلی در كشت مخلوطآ محققتان بته

بهگونهاي كه تا سیح  140كیلوگرم در هکتار نیتروژن روند

ایه نتیجه دست یافتند كه يملکرد دانة لوبیا چش بلبلتی در

صعودي دیده شدآ ولی بعد از آن تا سیح  210كیلوگرم در

سیح  100كیلوگرم در هکتار كود اوره به  820كیلوگرم در

هکتتتار كمتی كتتاهش یافتتت كتته البتتته اختتتالف معنتتاداري

هکتارآ و در سیح  300كیلتوگرم در هکتتار كتود اوره بته

نداشتند .با توجه به اهمیت نیتروژن در ساختار كلروفیتل و

 387كیلوگرم در هکتار میرسد [ .]32همچنیه پهوهشگران

كربوكسیالزآ برگهتاي بتا محتتواي

و آفتابگردان دریافتند كته نیتتروژن

آنزی ریبولوز بیفسفا

در كشت مخلوط ذر

كلروفیتتل بیشتتترآ از غلظتتت نیتتتروژن بیشتتتري برخوردارنتتد.
بهيبار

تأثیر معناداري بر بیومس داشت و بیومس ذر

دیگرآ بتا افتزایش ستیح مصترف نیتتروژنآ مقتدار

بیشتر بتود

و در هتتر دو محصتتول بتتا كتتاربرد  50كیلتتوگرم در هکتتتار

كلروفیل برگ نیز افزایش یافت .همبستگی قتوي و معنتاداري

نیتروژن بیومس افزایش یافت [.]33

بیه قرائت يدد كلروفیلمتر و كلروفیل برگ گیاهان يلوفتهاي

اثر نسبتهاي مختلف كشت مخلوط بتر يملکترد كتل

بر روي گیاه گل جالیز صدفیآ

رازیانه بتا میتانگیه

وجود دارد [ .]40در تحقیقا

يلوفة تر نیز نشان داد كه كشت خال

بزرگتریه و كوچکتریه ايتداد كلروفیتلمتتر بتهترتیتب در

يملکرد  39870كیلوگرم در هکتار داراي بیشتریه يملکرد

با تریه سیح نیتروژن و شاهد مشاهده شد [ .]25در تحقیقی

يلوفة تتر و نستبت كشتت  75درصتد جتو  25 +درصتد

دیگرآ رابیة نیتروژن برگ سویا و يدد كلروفیلمتر یک رابیتة

رازیانه با میانگیه يملکرد  28985كیلوگرم در هکتار داراي

خییآ مثبت و معنادار بهدست آمد [.]12

كمتریه يملکرد يلوفة تتر بتود جتدول 3پ .بیشتتر بتودن
يملکرد يلوفة تر در كشت خال

رازیانته در مقایسته بتا

 .6. 3عملكرد علوفۀ تر جو و رازيانه

سایر نسبت ها را يالوه بر حجی بودن ایه گیاه نستبت بته

نتایج نشان داد كه ستیوح نیتتروژن و نستبتهتاي كشتت

جوآ می توان به داشته تراك میلوب رشد و كاهش رقابت

مخلوط اثر معناداري P≤0/01پ بر يملکرد يلوفة تر نشتان

درونگونهاي نسبت داد دلیل آن نیز جایگزیه شدن رازیانه

دادندآ ولی اثر متقابل فاكتورها بر ایه صفت معنتادار نبتود.

بهجاي جو در نستبتهتاي كشتت مخلتوط جتایگزیهآ تتا
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رسیدن به نستبت كشتت ختال

میتوان به ویهگیهاي متفاو

رازیانته استت و از ایته

هر دو گیاه بهلحاظ اختالف

در مقدار آب میانبافتی و خصوصیا

جهتآ يلوفة تر بیشتتري در واحتد ستیح تولیتد شتد .در

مورفولوژي گیاهتانآ

شد كته يملکترد يلوفتة تتر مخلتوط در

زمان برداشت جو با رازیانه نیز نسبت داد .همچنیه با توجه

تركیب  50درصد ماشک  50 +درصد جتو و همچنتیه در

به مرحلة برداشت گیاهان میتوان اظهار داشت كه بتهدلیتل

جو بر بقیة تركیبهاي كشت برتتري داشتت

همزمانی برداشت گیاهانآ جو از نظر طول دورۀ رشد تقریباً

تحقیقی مشخ
كشت خال

[ .]11بیشتریه يملکرد يلوفة تر كل نیز از نسبت اختتالط

به مراحل انتهایی رشد خود رسیده بودآ درحالیكه دستك

 25درصد رازیانه  75 +درصد یونجه بهدست آمد [.]4

دو تا سه ماه دیگر از دورۀ رشد رازیانه باقی مانده بود و از
ایه نظرآ تا ایه مرحله از رشدآ تجمتع متادۀ خشتک را بته

 .7. 3عملكرد علوفۀ خشک جو و رازيانه

اندازۀ كافی نداشت و يملکرد يلوفة خشک كمتري را نیتز

سیوح نیتروژن و نسبت هاي كشت مخلوط اثتر معنتاداري

تولید كرد .بهطور كلیآ با افزایش سه جو در مخلوطآ بتر

بر يملکرد يلوفة خشک نشان دادند P≤0/01پآ ولتی اثتر

يملکرد يلوفة خشک نیز افتزوده شتد جتدول 3پ .بیشتتر

متقابل در ایه مورد معنادار نبود .از بتیه ستیوح نیتتروژنآ

بودن يملکرد خردل در كشت خال

نسبت به تیمارهتاي

سیح  210كیلتوگرم در هکتتار بیشتتریه يملکترد يلوفتة

كشت مخلوط جایگزیه آن با جو و همچنیه كشت خال
جو نیز گزار

خشک  6688/9كیلوگرم در هکتارپ را تولیتد كترد كته در

مخلوط جایگزینی ذر

مقایسه با يدم مصرف نیتروژن  53درصد افزایش يملکترد

كاربرد ما

مشاهده شد جدول 3پ .با افزایش مصرف نیتروژنآ تجمتع

تركیب كشت خال

پهوهشگران در بررسی مقدار نیتروژن بر يملکرد و اجتزاي
و لوبیتا اظهتار داشتتند كته

شتد [ .]35بیشتتریه

جو بهدست آمد [.]11

 .8. 3درصد نيتروژن كل علوفه
اثر سیوح نیتروژن و نسبت هاي كشت مخلوط بتر درصتد

يملکرد دو گونته بتهطتور معنتاداري تحتت تتأثیر مقتادیر
مختلف كود نیتروژن قرار گرفتآ بتهطتوري كته بیشتتریه

نیتروژن كل يلوفه معنادار بود P≤0/01پ .نتتایج نشتان داد

مقدار آن در سیح  200كیلوگرم در هکتار بهدست آمد [.]9

كه هرچته ستیوح نیتتروژن بیشتتر مصترف شتدآ درصتد

بیشتریه و كمتریه يملکترد يلوفتة خشتک از كشتت
خال

بهجاي ذر آ ستبب كتاهش يملکترد يلوفتة

يملکرد يلوفة خشک در كشت مخلوط جتو و ماشتکآ از

رشد رویشی گیاه و افزایش يملکرد يلوفة گیاه است [.]15

جو و كشت ختال

و ما

آزمایشی اظهار داشتند كته

تولیدي بهدلیل ك بودن يملکرد ما

مادۀ خشک افزایش مییابد كه نشاندهندۀ تأثیر نیتروژن بتر

يملکرد كشت مخلوط گلرن

شتده استت [ .]22پهوهشتگران در كشتت

نیتروژن يلوفه نیز افزایش یافت و ایه روند تا ستیح 210

رازیانته بتهترتیتب  6804/9و

كیلوگرم در هکتار به صور

 3733/8كیلوگرم در هکتار به دست آمد جدول 3پ .يلتت

صعودي ادامه داشت و نسبت

به يدم مصرف نیتروژنآ درصد نیتروژن كتل را  33درصتد

بیشتر بودن يملکرد يلوفة خشک در تیمار كشتت ختال

افزایش داد جدول 3پ .دلیل ایه افتزایش را نیتز متیتتوان

جو نسبت به سایر تیمارهاآ يالوه بر بیشتر بودن تراك جو

توانایی ج ب نیتروژن در مورد هر دو گیاه جتو و رازیانته

نسبت به رازیانهآ چنیه توجیه میشود كه با توجه به اینکته

دانست كه با افزایش مقدار نیتروژن در دسترس آنهاآ رشتد

مقدار مادۀ خشک تولیدي جو در مقایسه با رازیانه هتر دو

رویشی نیز بیشتر شد و درنتیجه درصد نیتروژن بیشتري در

با وزن تر مساويپ بته طتور تقریبتی دوبرابتر بتوده استتآ

گیاهان باقی مانتد .محققتان دریافتنتد كته بتا كتاربرد 100
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كیلوگرم در هکتار كود نیتروژنآ كیفیت يلوفة گیاه مندابآ

 .9. 3پروتئین خام علوفه

از جهت ارتقاي درصد نیتروژنآ افزایش مییابد [.]6

اثرسطوننیتروننونسبتهایکشتمخلوطبرپوروتین
خامعلوفهمعناداربود(. P≤0/01نتایجنشاندادکهدرصد

 .1. 8 .3مقدار برداشت نیتروژن کل علوفه از خاک

پروت ین خامعلوفهبواافوزایش سوطوننیتوروننافوزایش

طبقنتایجموجود،تنهااثورسوطوننیتوروننبوربرداشوت

طوریکهبیشتریندرصدپروت ینمربوطبهسوطح

یافت،به

نیترونن علوفهازخاکمعناداربود(. P≤0/01بواافوزایش

210کیلوووگرمنیتووروننبووامیووانگین19/57درصوودبووود.

سطوننیترونن،برداشتنیتروننازخاکتوسطعلوفهنیز

مصرف 210کیلوگرم نیترونن درهکتارسببافوزایش33

بهگونهای کهحوداکرربرداشوتنیتورونن از
افزایشیافت  ،

درصدی درصدپروت ین خام،درمقایسهبواعودممصورف

سطح210کیلوگرمنیترونندرهکتواربوهدسوتآمودکوه

نیتروننشد(جدول. 3پروت ینخوامترکیبویازپوروت ین

نسبتبهعدممصرفنیترونن70درصودافوزایشداشوت

حقیقیوترکیباتنیترونندارغیرپروت ینیاسوت.مصورف

(جدول. 3زیادبودناینصفتبهافوزایش33درصودی،

نیتروننسببافزایشدرصدپوروت یندرعلوفوهمویشوود

درصدنیتروننکو علوفوهوافوزایش53درصودیتولیود

[.]24باافزایشنیترونن،سطحبرگنیزافزایشمییابودو

علوفۀخشکمربوطاست.نتایجآزمایشینشاندادکوهبوا

درنتیجهافزایشنسوبتبورگبوهسواقه،موجوبافوزایش

افزایشمصرفنیترونن،برداشتنیتروننازخواکتوسوط

پوروت ینوکواهشبخوشهوایخشوبیولیگنینویعلوفووه

گندمتاباالترینسطح(180کیلوگرمدرهکتوارنیتورونن 

میشود[ .]39


دربرابرخردلوحشیافزایشیافت[ .]19

جدول  .3مقايسۀ میانگین اثر سادۀ سطوح نیتروژن و نسبتهاي كشت مخلوط جايگزينی بر عملکرد علوفه
و خصوصیات محتوي نیتروژن جو و رازيانه

يملکرد
تیمارهاي آزمایش

يلوفة

سیوح

يملکرد يلوفة نیتروژن كل
خشک kg/haپ

%پ

17791c

3143/4c

2/07d

سیوح نیتروژن

70

b

b

c

kg.ha-1پ

140

ab

210

تر kg/haپ
0

%5 LSDپ
 %100جو
نسبتهاي كشت
مخلوط %پ

 %100رازیانه

31583
39594

برداشت نیتروژن
كل از خاک

پروتئیه خام %پ

kg/haپ
58/7d

4977/9

2/41

c

ab

b

b

114/8

يملکردپروتئیه
kg/haپ

12/9d

360d

c

c

15/1

b

710

b

5768

2/8

158/3

17/5

45598a

6688/9a

3/13a

201/8a

19/5a

1260a

8376/6

1515/7

0/1

36

1

0/2

33908b

6804/9a

2/1c

144/5a

13/1c

900a

a

c

a

ab

39870

3733/8

3/52

133/4

a

22

980

ab

830

 %75جو  %25 +رازیانه

28985b

5681/3b

2/16c

128/2ab

13/5c

800ab

 %50جو  %50 +رازیانه

32356b

5362/8b

2/51b

143/1ab

15/7b

890ab

 %25جو  %75 +رازیانه

33089b

4139/9c

2/72b

117/9b

17b

730b

7585/4

1371/1

0/2

25/7

2/2

0/1

%5 LSDپ
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ارزيابی عملکرد كمّی و كیفی علوفه در كشت مخلوط جو و رازيانه در سطوح مختلف نیتروژن

در بیه نسبتهاي كشت مخلوط نیز نسبت  100درصد

پروتئیه خامآ يلتت يتدم معنتاداري نستبتهتاي مختلتف

رازیانه بیشتریه درصد پروتئیه خام را داشت و هرچته بتر

كشت درخصوت ایه صفت را متیتتوان بته پتاییه بتودن

درصد رازیانه در تركیب كشت مخلوط افزوده شدآ درصتد

تولید مادۀ خشک يلوفة رازیانه نسبت داد.

پروتئیه يلوفه نیز افزایش یافت .يلت آنآ يالوه بر كاهش

بهمنظور نتیجهگیري كلی تیمارهتاآ صتفاتی كته هتر دو

درصد جوآ به احتمال زیاد مربتوط بته زیتاد بتودن درصتد

فاكتور سیوح نیتروژن و نسبتهاي كشت مخلوط در مورد

پروتئیه رازیانه است جدول 3پ .گیاه جو نستبت بته گیتاه

دیگرآ اثر متقابل فاكتورهتا

آنها معنادار شده بود و بهيبار

خردل داراي پروتئیه بیشتري بودآ ولی بتا افتزایش درصتد

معنادار نشده بودآ بهصور

خردل در تیمارهاي كشت مخلوطآ درصد پروتئیه كتاهش

آنالیز شدند و براي نتیجهگیري كلتی از آنهتا استتفاده شتد.

یافت [ .]22با كاهش سه ذر

دادهها در جدول  4نشان داده شده است.

و افزایش نستبت خلتر در

نسبت هاي مخلوطآ تا رسیدن به  100درصد كشتت خلترآ

 .11. 3نسبت برابري زمين ()LER
نتایج نشان داد كه بیشتریه نسبت برابتري زمتیه 1/16پ از

يملکرد كیفی يلوفه از طریق افزایش پروتئیه خام افتزایش
یافت [ .]23در تولید يلوفتهآ آنچته بتیش از همته اهمیتت

كشت مخلوط  50درصد جو  50 +درصد رازیانه با ستیح

داردآ يملکرد پروتئیه است كته از نظتر كمیتت و كیفیتت

نیتروژن  210كیلوگرم در هکتار به دست آمتد جتدول 5پ.

میلوبآ در تغ یة دام بسیار حائز اهمیت است.

در ایه آزمایش فقط دو تیمار  50درصد جتو  50 +درصتد
رازیانهآ در دو سیح  210و  140كیلوگرم در هکتتار داراي

 .10. 3عملكرد پروتئين خام علوفه

نسبت برابري زمتیه بیشتتر از یتک بودنتد و دلیتل آن بته

يملکرد پروتئیه خام تنهتا درخصتوت ستیوح نیتتروژنآ

احتمال زیاد مهیا بتودن آشتیان هتاي اكولتوژیکی مناستبآ

اختتتالف معنتتادار نشتتان داد P≤0/01پ .میتتانگیه يملکتترد

تفاو

پروتئیه تولیدي در هکتار بیانگر آن استت كته بتا افتزایش

سیست ریشهاي و تفاو

مورفولتوژي هتر دو گیتاه

درنتیجة استفاده از منابع محییی بتراي گیاهتان بتهصتور

سیوح نیتروژن مصرفیآ بر يملکرد پروتئیه نیز افزوده شد.

مناسب بود و در ایه شرایط حداقل رقابتت بترونگونتهاي

سیح  210كیلوگرم در هکتار بیشتریه يملکرد پتروتئیه را

اتفا افتاد و درنهایت ایه تركیتبآ بتر تتکكشتتی برتتري

به مقدار  1260كیلوگرم در هکتار داشت كته مصترف ایته

یافت .نتایج بررسی كشت مخلوط جو و نخود نشان داد كه

مقدار نیتروژن در مقایسته بتا يتدم مصترف آن  71درصتد

در بیشتر تیمارهاي مخلوطآ نسبت برابتري زمتیه بتیش از

افزایش تولید داشت جدول 3پ .يلت افزایش  71درصدي

 1/22بود كه نشان از ستودمندي مخلتوط ایته دو گیتاه در

يملکرد پروتئیه ختام بتیه ستیح  210كیلتوگرم و ستیح

مقایسه با شرایط تکكشتی دارد [.]31

صفر نیتروژن ناشی از افزایش  33درصدي درصد پتروتئیه
خام و افزایش  53درصدي يملکرد مادۀ خشک آن استت.
نتایج تحقیقا

طرح پایة بلوک كامل تصتادفی

 .12. 3نسبت رقابت ()CR

نشتان داد كته بیشتتریه يملکترد پتروتئیه

بیشتریه نسبت رقابت براي جو از تركیب  75درصد جو +

يلوفة كلزا از كتاربرد بیشتتریه مقتدار نیتتروژن بته مقتدار

 25درصد رازیانه با سیح نیتروژن  140كیلوگرم در هکتتار

 2539/7كیلوگرم در هکتار حاصل شد [ .]13بتا توجته بته

3/317پ بهدست آمد .همچنیه بیشتریه نسبت رقابت براي

معنتتادار بتودن هتتر دو فتتاكتور آزمایشتتی در متتورد درصتتد

رازیانهآ نسبت  75درصد جو  25 +درصد رازیانه با ستیح
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سمانه كیانی و همکاران

نیتروژن صتفر 0/984پ حاصتل شتد جتدول 5پ .مقایستة

درصد رازیانته بتا ستیح نیتتروژن صتفرآ بتهدلیتل داشتته

رقابتی دو گونه حاكی از برتري جو بودآ بهطوريكه

پاییهتریه نسبت رقابت []1آ غالب بودن و حصول يملکرد

هر بوته جو در بیشتریه رقابتآ اثر رقابتی معادل  3/3بوتته

بیشترآ در بیه نسبتها میلوبتر است .بتراي رازیانته نیتز

رازیانه را نشان داد .اندام هوایی رازیانه بزرگتر از جو بودآ

تركیب  75درصد جو  25 +درصد رازیانه با سیح نیتروژن

ولی جو بهدلیل تراك بیشتر نسبت به رازیانته توانستت بتا

 140كیلوگرم در هکتار بته لحتاظ داشتته كمتتریه نستبت

حفظ غالبیت خودآ رقیبی قوي براي رازیانه باشد .بنتابرایه

رقابت 0/3پ داراي بیشتریه يملکرد بود.

قدر

با توجه به ایه نتایج براي جوآ تركیب  75درصد جو 25 +
جدول  .4مقايسۀ میانگین عملکرد تر و خشک ،درصد نیتروژن كل ،درصد پروتئین خام و عملکرد پروتئین مخلوط جو و رازيانه تحت
سطوح نیتروژن و نسبتهاي كشت مخلوط

درصد پروتئیه

يملکرد پروتئیه

kg/haپ

kg/haپ

كل

خام

خام kg/haپ

 %100جو  +صفر نیتروژن

24250fghi

5437cdefg

1/6kl

10/23kl

545/4ghij

 %100رازیانه  +صفر نیتروژن

19843ghi

2033h

3/2bcd

20/41bcd

413/1hij

 %25 :%75جو و رازیانه  +صفر نیتروژن

17488hi

3571gh

1/5l

9/54l

324ij

 %50جو %50 :رازیانه  +صفر نیتروژن

i

12789

h

 %25جو %75 :رازیانه  +صفر نیتروژن

14585i

2276h

 %100جو  +نیتروژن 70

ef

 %100رازیانه  +نیتروژن 70

def

تیمار

يملکرد يلوفة تر

32867
35830

يملکرد يلوفة خشک درصد نیتروژن

2400

abcd
gh

6891

3676

jkl

1/8

2ijk
jkl

1/8

cde

3

jkl

11/85

12/77ijk
jkl

11/47

cde

19/31

j

269/9

284/2j
defg

790/9

efgh

708/6

 %75جو %25 :رازیانه  +نیتروژن 70

29178efgh

5695cdefg

2/1ijk

13/14ijk

737/3defgh

 %50جو %50 :رازیانه  +نیتروژن 70

efg

defg

ghi

ghi

efgh

30702

4751

4/2

15/07

 %25جو %75 :رازیانه  +نیتروژن 70

29337efgh

3877fgh

2/6efgh

16/56efgh

 %100جو  +نیتروژن 140

cde

abcd

fghi

fghi

 %100رازیانه  +نیتروژن 140

ab

 %75جو %25 :رازیانه  +نیتروژن 140

30527efg

6393abcde

 %50جو %50 :رازیانه  +نیتروژن 140

bcde

40328

bcdef

6030

 %25جو %75 :رازیانه  +نیتروژن 140

38659bcde

4933cdefg

 %100جو  +نیتروژن 210

bcde

 %100رازیانه  +نیتروژن 210

38030

50427

40483

a

53380

 %75جو %25 :رازیانه  +نیتروژن 210

38747bcde

 %50جو %50 :رازیانه  +نیتروژن 210

abcd

 %25جو %75 :رازیانه  +نیتروژن 210
 5 LSDدرصدپ

45604

efg

ab

6842

4643

8050

efg

4583

7067abc
a

8271

2/4

3/6

ab

2/3hij
defg

2/8

2/7defgh
fghi

ab

22/59

14/42hij
defg

17/62

17/48defgh

2/4

fghi

a

a

4/1

15/48

15/49

25/70

2/7efgh

16/90efgh

cdef

cdef

2/9

18/36

715/3

637/7fghi
bcde

1037/8

bcde

1039/9

949/6bcdef
bcd

1065/3

855/6cdefg
ab
bc

1240

1174/7

1194ab
a

1528/2

49774abc

5473cdefg

3/4bc

21/41bc

1171/2bc

11993

2168/4

0/5

3/1

337/2
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ارزيابی عملکرد كمّی و كیفی علوفه در كشت مخلوط جو و رازيانه در سطوح مختلف نیتروژن

جدول  .5مقادير شاخصهاي مورد ارزيابی در تركیبهاي مختلف كشت مخلوط علوفهاي جو و رازيانه

نسبت برابري زمیه
LERپ

تیمار

يملکرد يلوفة خشک kg/haپ

نسبت رقابت
)(CR

جو

رازیانه

مجموع

جو

رازیانه

جو

رازیانه

 %100جو  +صفر نیتروژن

-

-

-

5436/92

0

-

-

 %100رازیانه  +صفر نیتروژن

-

-

-

0

2033

-

-

 %25 :%75جو و رازیانه  +صفر نیتروژن

0/60

0/19

0/79

3220/86

350

1

0/98

 %50جو %50 :رازیانه  +صفر نیتروژن

0/36

0/26

0/62

1957/73

442

1/40

0/71

 %25جو %75 :رازیانه  +صفر نیتروژن

0/22

0/55

0/77

1259/98

1016

1/19

0/83

 %100جو  +نیتروژن 70

-

-

-

6890/88

0

-

-

 %100رازیانه  +نیتروژن 70

-

-

-

0

3676

-

-

 %75جو %25 :رازیانه  +نیتروژن 70

0/81

0/13

0/94

5085/46

609

2

0/49

 %50جو %50 :رازیانه  +نیتروژن 70

0/51

0/36

0/87

3500/17

1251

1/41

0/70

 %25جو %75 :رازیانه  +نیتروژن 70

0/25

0/57

0/83

1767

2110

1/32

0/75

 %100جو  +نیتروژن 140

-

-

-

6841/96

0

-

-

 %100رازیانه  +نیتروژن 140

-

-

-

0

4643

-

-

 %75جو %25 :رازیانه  +نیتروژن 140

0/84

0/08

0/92

5991/1

402

3/31

0/3

 %50جو 50 :درصد رازیانه  +نیتروژن 140

0/67

0/34

1/02

4466/31

1563

1/95

0/51

 %25جو %75 :رازیانه  +نیتروژن 140

0/34

0/56

0/90

2348/38

2584

1/82

0/54

 %100جو  +نیتروژن 210

-

-

-

8050/3

0

-

-

 %100رازیانه  +نیتروژن 210

-

-

-

0

4583

-

-

 %75جو %25 :رازیانه  +نیتروژن 210

0/86

0/11

0/98

6563/28

503

2/42

0/41

 %50جو 50 :درصد رازیانه  +نیتروژن 210

0/84

0/31

1/16

6859/43

1411

2/66

0/37

 %25جو %75 :رازیانه  +نیتروژن 210

0/31

0/65

0/96

2490/99

2982

1/45

0/68

سیوح 0آ 70آ  140و  210كیلوگرم نیتروژن خال

در هکتار است.

 .4نتيجهگيري

كیفی يلوفه افزایش یافت كه يلت آن را میتوان زیاد بودن

بهطور كلی نتایج آزمایش نشان داد كته ستیوح نیتتروژن و

درصد پروتئیه خام رازیانه دانست .در نتیجه براي دستیابی

نسبتهاي كشت مخلوطآ با تأثیر بر يوامل مختلف رشد و

به يلوفهاي با كمیت و كیفیت میلوبآ میتتوان تیمتار 50

تجمع مادۀ خشک سبب افزایش يملکترد يلوفته و بهبتود

درصد جتو  50 +درصتد رازیانته بتا ستیح نیتتروژن 210

مورفولوژیکی جو و رازیانه شدند .همچنتیه نتتایج

كیلوگرم در هکتار را بهدلیل داشته بیشتریه يملکرد يلوفة

نشان داد كه با كاهش نسبت جو و افزایش نستبت رازیانته

خشکآ بیشتریه يملکرد پتروتئیه ختام و نستبت برابتري

در مخلوط تا رسیدن به نسبت  100درصد رازیانه يملکترد

زمیه توصیه كرد.

صفا
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مسابع

 .8زرگتتري ع 1376پ گیاهتتان دارویتتی .جلتتد چهتتارمآ

 .1احسانیپتور عآ زینلتی ح و رزمجتو خ 1391پ تتأثیر
مقادیر كود نیتروژنه بر خصوصیا

كیفتی و يملکترد

دانه در جمعیتهاي مختلتف رازیانته
.vulgare Mill.پ .تحقیقا

انتشارا

 .9ستودهفر اآ حمیدي ر و جمالی رامتیه ف 1389پ اثتر

Foeniculum

تركیب هاي مختلف كشت و میزان نیتروژن بر يملکرد

گیاهتان دارویتی و معیتر

و اجزاي يملکرد گلرنت

ایران4 28 .پ.593-579 :

 .10شباهن

1384پ اثر تاری كاشت بر يملکردهاي كمی و كیفی

و استتانس دو گونتة دارویتتی رازیانتته Foeniculum .

گیاهان دارویی و معیر ایران4 21 .پ.479-465 :
 .3بهدانی م ع و راشد محصل م ح 1381پ شاخ

جآ خترمدل س و قشت ر ا 1392پ ارزیتابی

تأثیر همزیستی با میکوریزا بر يملکردآ اجزاي يملکرد

گیاه  .Foeniculum vulgare cv. Soroksariتحقیقتا

vulgare Millپ و زنیان Carum copticum L.پ تحت
هاي

تأثیر مقتادیر نیتتروژن .بتومشناستی كشتاورزي3 5 .پ:

مؤثر بتر يملکترد و اجتزاي يملکترد ارقتام ستویا در

.298-289

كشت مخلوط .دانش كشاورزي2 12 .پ.95-83 :

 .11شتتکورزاده آآ يلیتتزاده خآ پوریوستتف م و غفتتاري ع

 .4توكلی اآ قالوند اآ مرادي مآ زارع ا و نجفی ع 1391پ

1391پ بررسی اثر تتراك و نستبتهتاي اختتالط بتر

بررسی كمیت و كیفیت يلوفته اي در كشتت مخلتوط

يملکرد كمی و كیفی يلوفه در كشت مخلوط جتو بتا

یونجه و رازیانه .همایش ملی فترآوردههتاي طبیعتی و

ماشک در شرایط دیت  .يلتوم كشتاورزي دیت ایتران.

گیاهان دارویی.158 :

1 1پ.74-63 :

 .5جعفري ع 1380پ بررسی امکان استفاده از طیف سنج

 .12يزیتتزي کآ يلیمتترادي ل و ستتیاهمرگویی آ 1390پ

مادون قرمز نزدیتک بتراي تخمتیه قابلیتت هضت در

بررستتی رابیتتة بتتیه يتتدد كلروفیتتلمتتتر بتتا محتتتواي

سمینار تغ یتة دام و طیتور:

كلروفیلآ فتوستنتز و میتزان نیتتروژن بترگ در ستویا.

.63-55

Glycine max L.پ .پهوهشهاي يلوم گیاهی3 23 .پ:

 .6دیانتی تیلکی آ توان مآ حستینی س ع و مصتداقی م

.40-34

1389پ بررستتی تتتأثیر كودهتتاي ازتتته و فستتفره روي

 .13غالمحستتینی مآ آقايلیختتانی م و ملکتتوتی م 1387پ

كیفیت يلوفة  Eruca sativaدر مراتع قشتالقی متراوه
تپة استتان گلستتان .تحقیقتا

تأثیر سیوح مختلف نیتتروژن و زئولیتت بتر يملکترد

مرتتع و بیابتان ایتران.

كم تی و كیفتتی يلوف تة كلتتزاي پتتاییزه .يلتتوم و فنتتون

2 17پ.190-180 :

كشاورزي و منابع طبیعی45 12 .پ.548-537 :

 .7رحیمتتتی م مآ مظتتتاهري دآ خدابنتتتده ن و حیتتتدري

 .14فراهتتتانی اآ نتتتادري درباغشتتتاهی م رآ خدابنتتتده نآ

شریف آبتادي ح 1381پ بررستی يملکترد و اجتزاي
يملکرد ذر

و لوبیتا .یتازدهمیه كنگترۀ

يلوم زرايت و اصالح نباتا .1936-1932 :

 .2امیتتدبیگی رآ صتتدرایی منجیلتتی کآ و ستتفیدكه ف

گراسها .مجمويه مقا

دانشگاه تهران .تهران 923 .ت.

طهماسبی زاده ح و جعفري بنیاد م 1387پ تأثیر تراك

و سویا در كشتت مخلتوط .پتهوهش و

بوته و مقادیر كود نیتتروژن در يملکترد يلوفتة تتر و

سازندگی55 15 .پ.51-45 :
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 .21مشتتهدي طآ نختتزري مقتتدم ع و صتتبوري ح 1390پ

فیزیولتتوژیکی ستتورگوم يلوفتتهاي.

تأثیر نیتروژن و كشت مخلوط بتر يملکترد و اجتزاي

یافتههاي نویه كشاورزي9 1 .پ.91-83 :

يملکرد گندم و نخود .همایش منیقه اي دانش محوري

 .15قتانع م ر 1383پ تتأثیر مقتادیر مختلتف نیتتروژن بتر

در مدیریت پایدار كشاورزي و منتابع طبیعتی گرگتان:

يملکتترد يلوفتتة كلتتزا و جتتو .دانشتتکدۀ كشتتاورزي.

.769-763
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 .22نختتزري مقتتدم ع 1391پ يملکتترد و كیفیتتت يلوفتتة

ارشد.25 :
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مناستتبتتتریه تركیتتب كشتتت مخلتتوط ماشتتک گتتل

.189-173

خوشهاي با جو و تریتیکالته در شترایط دیت زنجتان.
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