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 چکیده    
 از توانمی همزمان، چندکشتی روش از استفاده با شد. خواهد آنها کیفی و کمی عملکرد کاهش موجب زراعی، گیاهان کشتی تک تداوم

 ارزیابی منظور به بررسی این داد. کاهش را نامساعد عوامل خسارت مزارع، در مکان و زمان واحد در کشت تنوع افزایش طریق

 رقم ترینمناسب انتخاب و معرفی همچنین و همزمان چندکشتی و خالص کشت در بهاره گلرنگ مختلف ارقام زراعی خصوصیات

 و آران شهرستان کویرات بخش در 1391 سال اسفندماه در کاشان، شهرستان در واقع بیدگل و آران منطقه در کشت جهت گلرنگ

 ارقام شامل اول عامل بود. تکرار سه با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشی طرح گردید. اجرا بیدگل،

 کشت همزمان، چندکشتی سطوح شامل مود عامل و اصفهان محلی رقم و گلدشت اصفهان، صفه فرامان، رقم شامل گلرنگ مختلف

 مدت طول پیاز( + گلرنگ همزمان )کشت و یونجه( + گلرنگ همزمان )کشت نخود(، + گلرنگ همزمان )کشت گلرنگ، خالص

 غوزه، هر وزن میانگین فرعی، هايشاخه تعداد غوزه، تشکیل تا روز تعداد قبیل از صفاتی تحقیق این در بود. زراعی یکسال آزمایش

 وزن میانگین و برداشت شاخص بیولوژیکی، عملکرد مترمربع، در دانه عملکرد بوته، هر در دانه عملکرد بوته، هر در دانه تعداد میانگین

 تعداد نیانگیم ،غوزه هر وزن نیانگمی ی،دهغوزه شروع تا روز عدادت صفات بر گلرنگ ارقام اثر که داد نشان نتایج شد. گیرياندازه یونجه

 اثر همچنین، بود. دارمعنی درصد یک احتمال سطح در برداشت شاخص و مترمربع در دانه عملکرد ،بوته در دانه عملکرد ،بوته در دانه

 ترین بیش گلرنگ مختلف ارقام بین در بود. دارمعنی گلرنگ بیولوژیکی عملکرد ،غوزه هر وزن نیانگیم صفات بر همراه، گیاه کشت

 و اصفهان محلی ارقام به مربوط ترتیببه درصد( 52/26) میانگین آن مقدار کمترین و درصد( 31/33) میانگین با برداشت شاخص مقدار

 موجب مکان، و زمان واحد در کشت تنوع افزایش طریق از زراعی گیاهان همزمان چندکشتی روش از استفاده بود. اصفهان صفه رقم

 گیاهان تولید پایداري نهایتاً و محیطی زیست هايآلودگی شیمیایی، هاينهاده مصرف هرز، هايعلف و هابیماري آفات، خسارت کاهش

  شود.می زراعی

 

 یونجه. نخود، دانه، عملکرد برداشت، شاخص پیاز، ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 در کشاورزي مهم محصوالت جمله از روغنی هايدانه

 علمی نام با گلرنگ روند.می شماربه جهان سطح

(Carthamus tinctorius L.) کاسنی تیره از سالهیک گیاهی 

(Asteraceae) ،روغن باالي کیفیت داشتن دلیل به که است 

 & Ahmadi) باشدمی مطرح مهم روغنی دانه یک عنوانبه

Omidi, 1996.) دوست سرما و روزبلند ماهیتاً گیاه این 

 مورد مصر و ایران هند، ،چین در دیرباز از و باشدمی

 (.Cho & Tae, 2000) گرفتمی قرار کار و کشت

 و گلرنگ ارقام تیمار اثر که نمودند گزارش گران پژوهش

 بوته برداشت شاخص بر کشت هايشیوه و رقم برهمکنش

 میانگین با بوته برداشت شاخص ترین بیش بود. دارمعنی

 با آن مقدار کمترین و گلدشت رقم به مربوط درصد 84/47

 بود. اصفهان بومی رقم به مربوط درصد 65/24 میانگین

 هايغوزه داشتن دلیل به گلدشت رقم که رسدمی نظر به

 تر موفق مخازن به منابع از فتوسنتزي مواد انتقال در ،درشت

 وزن باالترین است توانسته و است کرده عمل ارقام سایر از

   (.Gazerani Farahani et al., 2016) کند تولید را دانه

 تنوع افزایش ضمن مخلوط کشت الگوي در

 واحد در عملکرد افزایش سبب اقتصادي، و شناختی بوم

 و نظام بوم ثبات هرز، هايعلف خسارت کاهش سطح،

 Mahdavi Damghani) شودمی نیز خاك فرسایش کاهش

et al., 2006.) شدن پذیرفته دنیا نقاط از یاريبس در 

 مدیریت از مرسوم جزیی عنوانبه هم با گیاه چند کشت

 نوع این که است کرده ثابت زراعی، هاياکوسیستم

 تنوع درجه برحسب را مشخصی مزایاي تواندمی هاکشت

 (.Banik et al., 2006) باشند داشته مکان و زمان در

 عوامل از استفاده در باال کارایی داراي مخلوط کشت

 عوامل مقابل در محصوالت تر بیش حفاظت و محیطی

 (.Njoku et al., 2007) است محیطی نامساعد

 هاي سیستم از یکی که نمودند عنوان گران پژوهش سایر

 گیاهان سایر با هالگوم مخلوط کشت کشاورزي، در تنوع

 باعث زمین از بهینه استفاده بر عالوه که باشد، می

-لگوم توسط نیتروژن تثبیت همچنین و خاك حاصلخیزي

 به هالگوم از مستقیم طوربه غذایی نیتروژن و شودمی ها

 Banik) شودمی منتقل مخلوط کشت در محصوالت سایر

et al., 2006.) هايچرخه و محیطی منابع از بهینه استفاده 

 سبب لگوم گیاهان وسیله به نیتروژن تثبیت مانند زیستی

-می مخلوط کشت در غیرلگوم گیاهان عملکرد افزایش

 هايویژگی از (.Hauggaard-Nielsen et al., 2006) شود

-باکتري با آنها همزیستی نخود، و یونجه مثل هاییلگوم

 ,Zakhia & De Lajudie) است نیتروژن کننده تثبیت هاي

 در گلرنگ هندوستان، در شده انجام بررسی در .(2001

 جو، گندم، نظیر محصوالتی با مخلوط صورت به مواردي

 یک عنوانبه سنتی شرایط در و شده کشت عدس،

 با ردیفی یا و درهم مخلوط صورت به سودآور محصول

 قرار کار و کشت مورد گشنیز و کتان دانه نظیر محصوالتی

  (.Ahlawat, 2006)  گیرد می

 و دانه عملکرد که داد نشان مختلف هايپژوهش

 آفتابگردان با مخلوط کشت در گلرنگ بیولوژیک عملکرد

 گرفته قرار کاشت هاينسبت تأثیر تحت داريمعنی طور به

 تن 5/7 و 97/1 ترتیببه کشتی تک در مقادیر ینتر بیش و

 باجگاه منطقه براي مجموع در اما آمد. دستبه هکتار در

 گلرنگ( %25 + آفتابگردان %75 )کشت تیمار )شیراز(

 Jamali) است شده توصیه باال عملکرد به دستیابی جهت

Ramin et al., 2010.)  

 عملکرد و دانه عملکرد دادند نشان نتایج سایر حالی در

 داريمعنی طوربه لوبیا با مخلوط کشت در گلرنگ بیولوژیک

 تغییر با و گرفته قرار کاشت هاينسبت تیمار تأثیر تحت

 آنها مقادیر خالص سمت به مخلوط کشت از کاشت الگوي

 لگوم عنوانبه لوبیا مثبت تأثیر دهندهنشان که یافت کاهش

 (.Sotoudehfar et al., 2010) است گلرنگ عملکرد بر
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 زراعی هايویژگی بررسی و ارزیابی منظور به بررسی این

 چندکشتی و خالص کشت در بهاره گلرنگ مختلف ارقام

 رقم ترینمناسب انتخاب و معرفی همچنین همزمان،

 در واقع بیدگل و آران منطقه در کشت جهت گلرنگ

  گردید. اجرا کاشان شهرستان

 

 هاروش و مواد

 همزمان چندکشتی تأثیر بررسی منظور به تحقیق این

 و معرفی گلرنگ، ارقام دانه عملکرد بر زراعی گیاهان

 جدید روش معرفی و گلرنگ رقم ترینمناسب انتخاب

 روستاي در منطقه زارعین به همراه گیاهان کاشت

 بیدگل، و آران شهرستان کویرات بخش در واقع محمدآباد

 1391 سال اسفند در اصفهان استان نقطه ترین شمالی در

  گردید. اجرا

 پایة طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش

 صورت به کاشت و تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك

 گلرنگ ارقام شد. انجام 10/12/92 تاریخ در کاريخشکه

 گلدشت اصفهان، صفه فرامان، رقم شامل سطح، چهار در

 در نیز  همزمان چندکشتی تیمار و اصفهان محلی رقم و

 همزمان )کشت گلرنگ، خالص کشت شامل سطح، چهار

 یونجه + گلرنگ همزمان )کشت بومی(، نخود + گلرنگ

 کاشان( محلی پیاز + گلرنگ همزمان )کشت و یزدي(

 کشت دستی صورت به گلرنگ هايردیف بین در که بود،

 از شده گواهی بذر نوع از بهاره گلرنگ ارقام بذر شدند.

  شد. تهیه اصفهان استان نمایندگی روغنی هايدانه شرکت

 بود )شیاري( ايپشته و جوي صورت به کاشت روش

 متر، پنج طول به کاشت ردیف چهار شامل کرت هر و

 کاشت تراکم و مترسانتی 60 پشته دو رأس بین فاصله

 سه کاشت عمق و مترمربع در بوته 40 نیز گلرنگ

 فصل در آزمایش محل زمین شد. گرفته نظر در مترسانتی

 شد. زده شخم 1391 سال زمستان اول در و بوده آیش قبل

 )طبق دیسک مرحله یک بستر مناسب سازي آماده منظوربه

 تسطیح نظیر زراعی عملیات سایر و شد زده منطقه( عرف

 از قبل بذر ضدعفونی و مرزکش و کننهر از استفاده نسبی،

 هزار در دو نسبت به اس تی رورال سم از استفاده با کاشت

 رشد فصل طول در هرز هايعلف کنترل براي گردید. انجام

  شد. استفاده دستی وجین عملیات از

 با همزمان مترمربع در بوته 20 تراکم با نخود همراه گیاه

 نشاء و هکتار در کیلوگرم 60 میزان به یونجه بذر و گلرنگ

 بین در 18/1/92 تاریخ در مترمربع در بوته 20 تراکم با پیاز

 گلرنگ نیاز براساس آبیاري تعداد شدند. کاشته هاردیف

 گردید. انجام نوبت هفت در و تعیین اصلی محصول عنوانبه

 اجزاي و رشد دوره طول در موفولوژیک صفات بررسی

 از برداشت هنگام و رسیدگی مرحله در گلرنگ عملکرد

 مترنیم حذف از پس آزمایشی کرت هر در گلرنگ هاي بوته

 از حاصل هايداده گرفت. انجام کرت انتهاي و ابتدا از

 و تجزیه ،بیتی( 32 )نسخه Mstat-c افزار نرم توسط آزمایش

 درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون وسیله به سپس

  گرفت. صورت هامیانگین مقایسه

 

 بحث و نتایج
 دهیغوزه شروع تا روز تعداد

 صفت نظر از که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج

 سطح در گلرنگ ارقام بین دهیغوزه شروع تا روز تعداد

 داشت وجود داريمعنی اختالف درصد یک احتمال

 در عامل ترین ترمهم مهم که رسدمی نظر به (.1 )جدول

 روز تعداد نظر از گلرنگ مختلف ارقام بین اختالف ایجاد

 عنوان به باشد.می آنها بین ژنتیکی تفاوت به دهیغوزه تا

 بررسی مورد ارقام سایر به نسبت اصفهان محلی رقم مثال

 مراحل از یک هر تکمیل لذا باشد،می تردیررس

 خواهد ارقام سایر از ترطوالنی نیز رقم این فنولوژیکی

 میانگین با اصفهان محلی رقم شده کشت ارقام بین در بود.
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 شروع مرحله به رسیدن تا زمان ینتر بیش روز 67/61

 صفه رقم آن از پس و داد اختصاص خود به را دهیغوزه

 شروع تا زمان کمترین گرفت. قرار روز 83/60 میانگین با

 بود روز 08/58 با فرامان رقم به مربوط دهیغوزه

  (.2)جدول

 صفت این روي به داريمعنی تأثیر همراه گیاهان کشت

 )رقم تیمار مخلوط، کشت تیمارهاي بین در ولی نداشت،

 شروع تا را روز تعداد باالترین یونجه( + اصفهان محلی

 گلرنگ رقم 28 بررسی با آزمایشی در داد. نشان را دهیغوزه

 ارقام تأثیر که شد گزارش شده سرمایی پیش بهاره و پاییزه

 احتمال سطح در رسیدگی تا روز تعداد بر گلرنگ مختلف

 با اصفهان محلی رقم کهطوريبه بود. دارمعنی درصد یک

 283 میانگین با میاندوآب محلی رقم و روز 293 میانگین

 به را رسیدگی تا روز تعداد کمترین و ترین بیش ترتیب به روز

 نتایج .(Mirzakhani & Omidi, 2008) دادند اختصاص خود

 نشان پاییزه گلرنگ ارقام کاشت تاریخ بهترین تعیین آزمایش

 میانگین با گلدشت رقم بررسی مورد ارقام بین در که داد

 روز( 4/272) میانگین با LRV-51-51 رقم و روز( 40/262)

 داشتند را نمو و رشد دوره طول ترین بیش و کمترین

(Mirzakhani & Shirani Rad, 2008).  

 

  فرعی شاخه تعداد

 گلرنگ، ارقام بین بارور فرعی شاخه تعداد صفت نظر از

 داري معنی اختالف آنها متقابل اثرات و همزمان چندکشتی

 شده کشت ارقام بین در (.1 )جدول نداشت وجود

 ینتر بیش 54/10 میانگین با اصفهان محلی رقم ترتیب به

 داد. اختصاص خود به را بوته در فرعی شاخه تعداد

 833/9 با فرامان رقم به مربوط فرعی شاخه تعداد کمترین

 این بر داريمعنی تأثیر همراه گیاهان کشت بود. شاخه

 همزمان، کشتی چند تیمارهاي بین در ولی نداشت، صفت

 فرعی شاخه تعداد باالترین صفه رقم خالص کشت تیمار

 فرعی شاخه تعداد کمترین و داد نشان عدد 11 با را

 عدد 9 میانگین با پیاز( + فرامان )رقم تیمار به مربوط

  (.2 )جدول بود فرعی شاخه

 تعداد ترین بیش که داد نشان اصفهان در تحقیقی نتایج

 است بوده عدد 1/11 گلرنگ بهاره ارقام در فرعی شاخه

(Bagheri & Khajehpour, 1996). در فرعی شاخه تعداد 

 عدد 63/8 اصفهان محلی رقم در و 16/6 را 2811-اراك رقم

 گران پژوهش .(Mirzakhani, 2001) است نموده گزارش

 زودتر کاشت هايتاریخ در فرعی شاخه زیادتر تعداد وجود

 دوره در اند.دانسته گیاه روزت دوره بودن ترطوالنی دلیل به را

 تولید به اقدام ترآهسته رشد خاطر به گیاه ترطوالنی رشد

 هوا نسبی خنکی دیگر طرف از و نمایدمی شاخه هايآغازه

 تولید براي تريمناسب شرایط گیاه، سریع رشد موقع در

 براي مناسب روز طول وقوع زمان کند.می فراهم شاخه تعداد

 Patel et) نداشت اثر فرعی هايشاخه تولید بر نیز گلدهی

al., 2003). 

 بهاره و پاییزه گلرنگ رقم 28 بررسی با آزمایشی در

 گلرنگ مختلف ارقام تأثیر که شد گزارش شده سرمایی پیش

 دارمعنی درصد یک احتمال سطح در فرعی شاخه تعداد بر

 با Fo2 رقم و 5/9 میانگین با 697 رقم کهطوريبه بود.

 تعداد کمترین و ترین بیش ترتیب به عدد 6/3 میانگین

 .(Mirzakhani & Omidi, 2008) داشتند را فرعیشاخه

 

 غوزه وزن

 وزن میانگین نظر از گلرنگ ارقام واریانس تجزیه نتایج

 تیمار همچنین، دادند. نشان را داريمعنی اختالف غوزه

 دارمعنی اختالف بروز سبب گلرنگ با همزمان چندکشتی

 بین در شد. درصد یک احتمال سطح در صفت این نظر از

 به مربوط گرم 68/1 با غوزه وزن باالترین گلرنگ، ارقام

 رقم در گرم 59/1 با آن میزان کمترین و بوده فرامان رقم

 نتایج به توجه با (.2 )جدول آمد دستبه اصفهان محلی
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 سایر به نسبت فرامان رقم که رسدمی نظر به آزمایش این

 مقدار انتقال و تخصیص در بررسی مورد گلرنگ ارقام

 به گیاه رویشی رشد مرحله هايکربوهیدرات از يتر بیش

 هر وزن میانگین و نموده عمل ترموفق زایشی رشد مرحله

 بین در است. بوده سایرین از برتر رقم این در غوزه

 تفاوت غوزه هر وزن نظر از همزمان چندکشتی تیمارهاي

 کشت و خالص گلرنگ کشت تیمارهاي بین داريمعنی

 )گلرنگ کشت تیمار اما نشد. مشاهده یونجه( + )گلرنگ

 را غوزه وزن مقدار کمترین گرم 58/1 میانگین با پیاز( +

 گیاه نیتروژن تثبیت توانایی که رسدمی نظر به داشت.

 در نیتروژن از يتر بیش مقدار که است شده موجب یونجه

 نمو و رشد نتیجه در و گیرد قرار گلرنگ هايریشه اختیار

 هاغوزه به تخصیصی و تولیدي فتوسنتزي مواد میزان و

  است. یافته افزایش نیز گلرنگ توسط

 ینتر بیش که که داد نشان گلرنگ در بررسی یک نتایج

 گرم 74/23 میانگین با اصلی هايغوزه بیولوژیک عملکرد

 به مربوط ترتیب به گرم 18/21 میانگین با آن کمترین و

 ,Farahani) بود ازتوباکتر با تلقیح عدم و تلقیح تیمارهاي

 در اصلی هايغوزه وزن نوسانات که شد گزارش .(2011

 .(Omidi, 2012) باشدمی گرم 33/21 تا 27 بین گلرنگ

 عملکرد ینتر بیش که ندداشت اظهار نیز گران پژوهش سایر

 کمترین و عدد 19/29 میانگین با اصلی غوزه بیولوژیک

 و تلقیح تیمارهاي به مربوط عدد 03/26 میانگین با آن

 نتایج .(Rasouli, 2011) بود ازتوباکتر با تلقیح عدم

 کمترین و ینتر بیش که داد نشان گلرنگ روي بر آزمایشی

 75/1 و 83/1 میانگین با اصلی غوزه بیولوژیک عملکرد

 درصد 100و  85 براساس آبیاري تیمارهاي به متعلق گرم

 .(Sibi, 2011) بود گیاه آبی نیاز

 

 بوته در دانه تعداد

 گلرنگ ارقام تأثیر تحت بوته در دانه تعداد میانگین

 شد داريمعنی درصد یک احتمال سطح در و گرفت قرار

 بروز سبب گلرنگ با همزمان چندکشتی اما (.1 )جدول

 نشد. تیمارها بین در صفت این نظر از داريمعنی اختالف

 با گلرنگ ارقام بین در دانه تعداد میانگین ینتر بیش

 و اصفهان محلی رقم به مربوط عدد 9/124 میانگین

 رقم به مربوط عدد 5/92 میانگین با آن تعداد کمترین

 داراي عموماً اصفهان محلی رقم (.2 )جدول بود گلدشت

 دو همین که زیاد، فرعی شاخه تعداد با زیاد رویشی رشد

 تعداد نظر از رقم این بودن برتر دالیل ترین مهم از عامل

 باشد.می بررسی مورد ارقام سایر به نسبت بوته در دانه

 شده تشکیل غوزه تعداد فرعی، شاخه تعداد افزایش با زیرا

 مجموع نتیجه در و شودمیتر  بیش نیز شاخه هر انتهاي در

 یافت. خواهد افزایش بوته هر در دانه تعداد

 
 همزمان چندكشتي نظام در گلرنگ ارقام زراعي صفات واريانس تجزيه نتايج. 1 جدول

 منابع تغییرات
 درجه
 آزادي

     میانگین مربعات   

 روز تا شروع 
   دهی  غوزه

 تعداد شاخه 
 فرعی

 وزن 
 هر غوزه

 تعداد دانه 
   در بوته

 عملکرد دانه 
 بوته در

 عملکرد دانه 
   در مترمربع

 عملکرد 
 بیولوژیکی  

 شاخص 
 برداشت دانه

 بیوماس 
 گیاهان همراه

 ns  18/1 ns  21/0 ns  003/0 ns  04/271 ns  014/0 ns  44/22 ns  91/773 ns  12/3 ns  20/2 2 تکرار

 ns 35/1 ** 02/0 ** 21/2792 ** 25/2 ** 24/3609 ns 31/509 ** 75/93 ns 20/1 46/40 ** 3   گلرنگ ارقام
 ns 41/0 ns 74/1 ** 015/0 ns 005/7 ns 02/0 ns 38/35 * 05/2508 ns 98/27 ** 29/9628 3  همراه گیاهان

 ns 33/0 ns 34/0 ns 002/0 ns 91/13 ns 02/0 ns 30/44 ns 41/375 ns 48/9 ns 43/2 9 همراه گیاهان × گلرنگ ارقام

 04/2 89/9 76/515 25/198 12/0 52/243 003/0 04/1 87/5 30 خطا

 01/5 44/10 72/12 71/7 72/7 79/14 2/3 04/10 06/4 - )درصد( تغییرات ضریب

, ns* ,**: درصد. یک و پنج احتمال سطوح در دارمعنی و دارغیرمعنی ترتیببه 
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 صفات زراعي ارقام گلرنگ در نظام چندكشتي همزمان سه ميانگينمقاي. 2دول ج

 (g) عملکرد دانه در بوته    تعداد دانه در بوته (g) وزن غوزه تعداد شاخه فرعی    دهی  روز تا شروع غوزه تیمار

      ارقام گلرنگ بهاره

 b08/58  a83/9  a68/1  c17/94  b42/4  فرامان

 b17/58  a95/9  b62/1  c50/92  b35/4  گلدشت

 a67/61  a54/10  b59/1  a9/124  a20/5  محلی اصفهان

 a83/60  a38/10  b59/1  b4/110  b27/4  صفه اصفهان

           سطوح چندکشتی همزمان

 a50/59  a13/10  b60/1  a6/105  a55/4  گلرنگ + نخود

 a92/59  a38/10  a65/1  a5/106  a62/4  گلرنگ + یونجه

 a58/59  a66/9  b58/1  a0/105  a51/4  + پیاز گلرنگ

 a75/59  a54/10  a65/1  a8/104  a55/4  کشت خالص گلرنگ

 ندارند.  پنج درصداي دانکن در سطح احتمال داري در آزمون چنددامنههایی که داراي حرف مشترك هستند، اختالف آماري معنیمیانگین

 

 گلرنگ ارقام تیمار اثر که نمودند گزارش گران پژوهش

 ارقام و کشت شیوه برهمکنش و مترمربع در دانه تعداد بر

 در دانه تعداد ترین بیش که طوري به بود. دارمعنی نیز گلرنگ

 روي کشت تیمار به مربوط عدد 35270 میانگین با مترمربع

 متر هر در دانه تعداد کمترین و گلدشت رقم و آب داغ خط

 و آب داغ خط روي کشت تیمار از عدد 25970 میانگین با

   (.Gazerani Farahani et al., 2016) آمد دست به صفه رقم

 

 بوته در دانه ملکردع

 ارقام بین که داد نشان واریانس تجزیه جدول بررسی

 احتمال سطح در بوته در دانه عملکرد نظرصفت از گلرنگ

 میزان باالترین دارد. وجود داريمعنی اختالف درصد یک

 20/5 میانگین با گلرنگ ارقام بین در بوته در دانه عملکرد

 با آن مقدار کمترین و اصفهان محلی رقم به مربوط گرم

 در بود. اصفهان صفه رقم به مربوط گرم 27/4 میانگین

 عملکرد ینتر بیش همزمان چندکشتی تیمار سطوح بین

 و یونجه( + )گلرنگ کشت در گرم 62/4 با بوته در دانه

 کشت در گرم 519/4 میانگین با آن مقدار کمترین

 که رسدمی نظر به (.2)جدول گردید ثبت پیاز( + )گلرنگ

 تربهینه استفاده باعث یونجه و گلرنگ گرفتن قرار هم کنار

 این به است. شده گلرنگ توسط تولیدي، هاينهاده از

 در یونجه توسط شده تثبیت نیتروژن از بخشی که شکل

 است، شده جذب گلرنگ هايریشه طریق از خاك،

 تشعشعات جذب بهبود رویشی، رشد افزایش موجب

 ارتقاي نهایتاً و فتوسنتزي مواد تولید افزایش خورشیدي،

     است. شده گلرنگ در دانه عملکرد اجزاي

 در غوزه تعداد صفات که کردند گزارش گران پژوهش

 ،دارند هم با زیادي همبستگی گیاه در دانه عملکرد و بوته

 ینتر بیش بوته در غوزه تعداد عملکرد اجزاي بین از و

 نتایج .(Rao et al., 1997) دارد دانه عملکرد بر را تأثیر

 دانه عملکرد تغییرات دامنه که داد نشان بررسی یک

 است بوده گرم 390 تا 5/102 بین کرت هر در گلرنگ

(Patil et al., 2002). عملکرد نوسانات آزمایشی نتایج 

 هکتار در کیلوگرم 1329 و 1070 بین را گلرنگ دانه

 دیگري آزمایش در .(Patel et al., 2003) نمود گزارش

 7/94 میانگین با گلرنگ دانه عملکرد کمترین و ینتر بیش

 ارقام به مربوط ترتیب به سطح واحد در کیلوگرم 3/69و

  .(Usla et al., 1998) بود 154-5 و 5-118
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  دانه ملکردع

 تأثیر تحت مترمربع در دانه عملکرد صفت آزمایش این در

 باالترین کهطوريبه (.1 )جدول گرفت قرار گلرنگ ارقام

 در گرم 5/208 میانگین با مترمربع در دانه عملکرد میزان

 آن مقدار کمترین و اصفهان محلی رقم به مربوط مترمربع

 صفه رقم به مربوط مترمربع در گرم 171 میانگین با

 اجزاي نظر از اصفهان محلی رقم (.3 )جدول بود اصفهان

 بوته در دانه عملکرد بوته، در دانه تعداد مانند دانه عملکرد

 از بررسی مورد ارقام سایر به نسبت فرعی شاخه تعداد و

 حاصلضرب نتیجه در و بود برخوردار محسوسی برتري

 در دانه عملکرد ینتر بیش تا شد باعث آن عملکرد اجزاي

  باشد. داشته را زمین سطح واحد

 اثر ینتر بیش بوته در غوزه تعداد بررسی یک در

 از بعد داشت. سطح واحد در دانه عملکرد بر را مستقیم

 مستقیم اثر طبق در دانه تعداد صفت بوته، در طبق تعداد

 Amini et) دارد سطح واحد در دانه عملکرد بر را زیادي

al., 2008.) که دش اظهار اصفهان در تحقیقی طی 

 3695 میانگین با گلرنگ دانه عملکرد کمترین و ینتر بیش

 و 50 تراکم به مربوط ترتیب به هکتار در کیلوگرم 3372 و

 (.Azari  & Khajehpour, 2005) بود مترمربع در بوته 30

 در بهاره هايگلرنگ خشکی به تحمل بررسی در

 عدم شرایط در که شده گزارش کشور مختلف مناطق

 ترتیب به Dincer و PI-537598 هايژنوتیپ رطوبتی تنش

 در و هکتار در کیلوگرم 12/1404 و 90/1858 میانگین با

 Kino-76 و CW-4440 هايژنوتیپ نیز رطوبتی تنش شرایط

 هکتار در کیلوگرم  18/504 و  47/653 میانگین با

 اختصاص خود به را دانه عملکرد کمترین و ینتر بیش

 به مقاومت بررسی در (.Pourdad et al., 2008) دادند

 پدیده ژنوتیپ که شد گزارش گلرنگ ژنوتیپ 16 خشکی

 عملکرد ینتر بیش هکتار در کیلوگرم  1520 میانگین با

 (.Azimzadeh et al., 2006) نمود تولید را دانه

 

 زیستی عملکرد

 ارقام بین که داد نشان واریانس تجزیه جدول بررسی

 در بوته 10 خشک وزن میانگین صفت نظر از گلرنگ

 وجود داريمعنی اختالف درصد یک احتمال سطح

 بر همزمان چندکشتی تیمار اثر اما (.1 )جدول نداشت

 درصد پنج سطح در بوته 10 بیولوژیکی عملکرد میانگین

 خشک وزن میانگین ینتر بیش کهطوريبه .بود دارمعنی

 + )گلرنگ همزمان کشتی چند در گرم 8/199 با بوته 10

 چند در گرم 8/167 میانگین با آن مقدار کمترین و یونجه(

   (.3 )جدول آمد دستبه نخود( + )گلرنگ همزمان کشتی

 

 صفات زراعي ارقام گلرنگ در نظام چندكشتي همزمان ميانگين مقايسه. 3جدول 
 (g/m-2) بیوماس گیاهان همراه (%) شاخص برداشت دانه (g/10 plants) عملکرد بیولوژیکی (g) دانه در مترمربع عملکرد تیمار

     ارقام گلرنگ بهاره
 a2/177 a2/170 b65/30 a63/28 فرامان

 a2/174 a1/186 b02/30 a30/28 گلدشت

 a5/208 a2/179 a31/33 a26/28 محلی اصفهان

 a0/171 a4/178 c52/26 a93/28 صفه اصفهان

     سطوح چندکشتی همزمان
 b5/182 b8/167 ab76/30 c79/8 گلرنگ + نخود

 a1/185 a8/199 b02/28 a06/57 گلرنگ + یونجه
 b9/180 b1/172 ab13/30 b27/48 گلرنگ + پیاز

 b4/182 b4/174 a59/31 b0 کشت خالص گلرنگ
 ندارند.  پنج درصداي دانکن در سطح احتمال داري در آزمون چنددامنهاختالف آماري معنیهایی که داراي حرف مشترك هستند، میانگین
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 کشت که رسدمی نظربه تحقیق، این نتایج به توجه با

 تبخیر کاهش نیتروژن، تثبیت طریق از گلرنگ با یونجه همراه

 هايردیف داخل یونجه کنوپی اندازيسایه طریق از سطحی

 باعث هرز هايعلف توسعه و رشد از ممانعت و کاشت

 است توانسته گلرنگ و است شده گلرنگ نمو و رشد بهبود

 آن بیولوژیکی عملکرد و نماید تولید تري بیش اسیمیالت

 طرفی از باشد. برتر همزمان هايچندکشتی سایر به نسبت

 سرد تا معتدل وهوایی آب شرایط با سازگار گیاهی که نخود

 این در ولی دارد، نیز را نیتروژن تثبیت قابلیت و باشدمی

 عملکرد افزایش موجب یونجه، مانند است نتوانسته آزمایش

 منطقه خشک و گرم وهوایی آب وجود شاید شود. گلرنگ

 توسط شرایط این کافی تحمل نداشتن و کاشان کویري

 کاهش آن دنبال به و نمو و رشد میزان کاهش باعث نخود،

    باشد. شده نیتروژن تثبیت توانایی

 از گلرنگ هايژنوتیپ بین که داد نشان تحقیقی نتایج

 وجود داريمعنی اختالف بوته خشک وزن صفت نظر

 (.Ehsanzadeh & Zareian Baghdad-Abadi, 2003نداشت)

 بوته خشک وزن که شد مشخص نیز دیگري بررسی در

 سطح در گلدهی اتمام نموي مرحله در مترمربع( در )گرم

 توده گرفت. قرار گلرنگ ارقام تأثیر تحت درصد یک احتمال

 و ترین بیش ترتیب به نبراسکا رقم و اصفهان کوسه محلی

 گلدهی اتمام نموي مرحله در  را بوته خشک وزن کمترین

 که شد گزارش .(Dadashi & Khajehpour, 2004) داشتند

 کیلوگرم 58/1014 میانگین با یبیولوژیک عملکرد ترین بیش

 و 12 سویه ازتوباکتر با تلقیح تیمار به مربوط هکتار در

 تیمار به مربوط هکتار در کیلوگرم 805 میانگین با آن کمترین

 .(Omidi, 2012) بود ازتوباکتر با تلقیح عدم

 

 برداشت شاخص

 تحت دانه برداشت شاخص واریانس تجزیه جدول در

 یک آماري سطح در و گرفت قرار بهاره گلرنگ ارقام تأثیر

 اثرات میانگین مقایسه با (.1 )جدول شد دارمعنی درصد

 میانگین با اصفهان محلی رقم که گردید مشخص متقابل

 برداشت شاخص باالترین خالص کشت در درصد 20/36

 که این به توجه با (.4 )جدول داد اختصاص خود به را

 کشاورزي، شاخص یا انتقال ضریب یا برداشت شاخص

 را دانه به گیاه در تولیدشده فتوسنتزي مواد توزیع کارایی

 محلی رقم که گفت توانمی بنابراین دهد.می نشان

 گیاه سبز هاياندام از فتوسنتزي مواد انتقال در اصفهان

 عمل گلرنگ ارقام سایر از بهتر )مقصد( هادانه به )مبدأ(

 تیمارهاي در برداشت شاخص کاهش علت است. کرده

 اصلی گیاه بین رقابت افزایش دلیل به همزمان، چندکشتی

 جذب سر بر رشدونمو، پایانی مراحل در همراه گیاه و

 موضوع این است. بوده خورشید نور و غذایی مواد آب،

 به نتوانند رشد، پایانی مراحل در گیاهان که شده باعث

 به را خود مازاد فتوسنتزي مواد مطلوب و کافی اندازه

 عملکرد به دانه عملکرد نسبت لذا نمایند، منتقل هادانه

 .است یافته کاهش بیولوژیکی

در آزمایشی نیز بین ارقام مختلف گلرنگ بهاره از نظر 

شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد تفاوت 

با  2811-که رقم اراك طوري دار مشاهده گردید. به معنی

 10-رقم نبراسکادرصد باالترین و  81/26شاخص برداشت 

درصد کمترین مقدار شاخص برداشت را  78/19با میانگین 

 .(Mirzakhani et al., 2002)خود اختصاص دادند  به

ترین شاخص برداشت بوته با  بیشگزارش شد که 

 درصد مربوط به تیمار تلقیح با ازتوباکتر 11/29میانگین 

درصد مربوط  85/26و کمترین آن با میانگین  12سویه 

. (Omidi, 2012) دبو 5سویه تیمار تلقیح با ازتوباکتر  به

ترین و  در بررسی ارقام بهاره گلرنگ گزارش شد که بیش

درصد   82/30و  02/36کمترین شاخص برداشت معادل 

بود.  PIترتیب مربوط به رقم محلی اصفهان و رقم  به

رسد که رقم محلی اصفهان از لحاظ انتقال مواد نظر می به
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فتوسنتزي از منبع به مقصد نسبت به سایر ارقام برتري 

 .(Ferasat, 2010)داشته است 

 
  همراه گیاهان بیوماس عملکرد

 ارقام بین که داد نشان واریانس تجزیه جدول بررسی

 داريمعنی اختالف یونجه بیوماس صفت نظر از گلرنگ

 احتمال سطح در همزمان چندکشتی اثر ولی نداشت وجود

 کشتی چند سطوح بین در شد. دارمعنی درصد یک

 06/57 میانگین با یونجه توسط تولیدي بیوماس همزمان

تر  بیش همراه چندکشتی گیاهان سایر از مترمربع در گرم

 شوري آبی، کم به یونجه تحمل به توجه با بنابراین، بود.

 به نسبت است توانسته باال حرارت درجه و خاك و آب

 خشک ماده و نموده عمل تر موفق همراه گیاهان سایر

    نماید. تولید سطح واحد در را يتر بیش

 که است این مخلوط کشت هايآزمایش از کلی تجربه

  از کمتر مخلوط کشت در گیاه هر علوفه عملکرد

 قابلیت ولی است، خالص کشت در گیاه همان عملکرد

 در موارد از بسیاري در زمین سطح واحد در کل تولید

 & Nadi) است خالص کشت از تر بیش مخلوط کشت

Haque, 2008). کشت در محصول تولید آزمایش نتایج 

 بر مخلوط کشت تیمار اثر که داد نشان نخود مخلوط

 یک آماري سطح در نخود بیولوژیک عملکرد صفت

 با بیولوژیک عملکرد ینتر بیش و شد دارمعنی درصد

  تیمار به مربوط مترمربع در گرم 87/695 میانگین

 میانگین با آن مقدار کمترین و نخود خالص کشت

 مخلوط کشت تیمار به مربوط مترمربع در گرم 30/142

 ,.Seyedi et al) بود جو( درصد 75 + نخود درصد 25)

2012). 

 
 همزمان چندكشتي نظام در گلرنگ ارقام زراعي صفات ميانگين مقايسه .4 جدول

 تیمار

 تا روز

 شروع

 دهی غوزه

  تعداد

  شاخه

 فرعی

  هر وزن

 غوزه
(g) 

  تعداد

  دانه

 بوته در

  دانه عملکرد

  بوته در
(g) 

  دانه عملکرد

  مترمربع در
(g/m-2) 

  عملکرد

   بیولوژیکی
(g/10 plants) 

  شاخص

  دانه برداشت
(%) 

  بیوماس

  همراه گیاهان
(g/m-2) 

 a58 a17/10 bc64/1 b-d95 b45/4 b3/178 a-e9/30 a-e9/30 d26/9 نخود-فرامان

 a6/58 a10 a75/1 b-d94 b44/4 b178 a-e3/30 a-e3/30 a6/57 یونجه -فرامان

 a6/57 a9 bc64/1 cd3/92 b30/4 b3/172 b-e4/29 b-e4/29 c5/47 پیاز – فرمان

 a58 a17/10 ab68/1 b-d3/95 b50/4 b2/180 a-d9/31 a-d9/31 d0 خالص -فرمان

 a58 a10 b-d60/1 b-d3/93 b37/4 b175 b-e30 b-e30 d53/8 نخود-گلدشت

 a58 a83/9 b-d63/1 d91 b29/4 b7/171 e5/25 e5/25 ab5/57 یونجه -گلدشت

 a58 a83/9 b-d61/1 b-d6/93 b39/4 b9/175 a-c6/32 a-c6/32 c1/47 پیاز -گلدشت

 a6/58 a17/10 b-d64/1 cd92 b35/4 b2/174 a-d9/31 a-d9/31 d0 خالص-گلدشت

 a3/61 a17/10 cd57/1 a-c3/122 a09/5 a204 ab8/34 ab8/34 d56/8 نخود -اصفهان محلی

 a6/61 a83/10 b-d63/1 a7/129 a43/5 a3/217 a-e3/30 a-e3/30 a6/56 یونجه -اصفهان محلی

 a62 a33/10 d53/1 ab124 a14/5 a206 a-e7/31 a-e7/31 c8/47 پیاز -اصفهان محلی

 a6/61 a83/10 b-d63/1 ab7/123 a16/5 a6/206 a2/36 a2/36 d0 خالص-اصفهان محلی

 a6/60 a17/10 b-d58/1 a-d 7/111 b31/4 b8/172 c-e2/27 c-e2/27 d80/8 نخود -صفه

 a3/61 a83/10 b-d59/1 a-d 4/111 b32/4 b2/173 de8/25 de8/25 c4/56 یونجه-صفه

 a6/60 a5/9 cd55/1 a-d110 b23/4 b5/169 c-e7/26 c-e7/26 b5/50 پیاز -صفه

 a6/60 a11 bc65/1 a-d3/108 b21/4 b5/168 de3/26 de3/26 d0 خالص -صفه

  ندارند. درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايچنددامنه آزمون در داريمعنی آماري اختالف هستند، مشترك حرف داراي که هاییمیانگین
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 که شد گزارش لگوم چند مخلوط کشت ارزیابی در

 در لوبیا بیولوژیکی عملکرد بر مخلوط کشت تیمار اثر

 ینتر بیش همچنین، بود. دارمعنی درصد یک آماري سطح

 در تن 7/7 و 8/9 میانگین با بیولوژیکی عملکرد کمترین و

 کشت و لوبیا خالص کشت تیمار به متعلق ترتیب به هکتار

 .(Najafi et al., 2013) بود ذرت با آن مخلوط
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Abstract 
This paper tries to study the effect of simultaneous cropping on agronomic characteristics of spring safflower cultivars (Carthamus 

tinctorius L.) in Aran and Bidgol regions. As such, a factorial experiment has been carried out in a randomized complete block design 
with three replications at the research field of Kashan City, Esfahan Province, in 2013. Spring safflower cultivars (V1=Faraman,  

V2=Goldasht, V3=Esfahan local, and V4=Soffeh) along with simultaneous cropping treatments (S1=cultivation of safflower + chickpea, 

S2=cultivation of safflower + alfalfa, S3=cultivation of safflower + onion, and S4=cultivation of safflower) have been assigned in plots. 
Each plot is consisted of four rows, 5 m long, which have a space of 60 cm in between, wherein the plants have been grown 4 cm from 

the next. The study assesses such characteristics as blooming duration, number of branches, the weight of boll, number of grain per 

plant, grain yield in per plant, grain yield in m-2, biological yield, harvest index, and alfalfa biomass. Results indicate that the effect of 
safflower cultivars on the characteristics such as days to looming, the weight of boll, number of grain per plant, grain yield in plant, 

grain yield in m-2, and harvest index have been significant. Also, the effect of simultaneous cropping treatment on the characteristics 

such as the weight of bloom and biological yield has been significant, with the highest and lowest percentage of harvest index (i.e., 
33.31% and 26.52%) obtained from Esfahan local and Soffeh cultivars, respectively.  
 

Keywords: Alfalfa, chickpea, grain yield, harvest index, onion. 
 


