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  چکیده

 آزمایشـی  لـذا . باشد دارد، رواج کشتی تک ها آن در که کشاورزي رایج هاي سیستم در محصول تولید براي جایگزین حلی راه تواند می مخلوط کشت
 طـرح  از آزمـایش  ایـن  در. شد نجاما آلمان کاسل دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در 2012 زراعی سال در 4گیاه همزمان کشت مدیریت اثر ارزیابی منظور به

به دو صورت قطع و عـدم  (فرنگی  تره و شبدر همزمان کشت -1 :شامل) تیمار 6( آزمایش تیمارهاي و شد استفاده کامل تصادفی هاي بلوك آزمایشی
به ( شبدر بدون فرنگی تره ار کشتتیم -3 ، و)به دو صورت قطع و عدم قطع شبدر(فرنگی  تره نشاء انتقال از پس روز 48 شبدر کشت -2 ،)قطع شبدر

 تاخیر با شبدر کشت ها آن در که تیمارهایی برداشت، در اولین در هکتار در تولیدي خشک ماده کل .بودند) هاي هرز دو صورت وجین و عدم جین علف
 در کیلـوگرم  1360 و1157 ،1259 معـادل  بترتی به بود شده انجام دستی صورت به هرز علف وجین ها آن در که شبدر فاقد تیمارهاي و بود شده انجام
حاوي قطع شبدر و وجین  در ارتباط با درصد ماده خشک نیز در تیمار. نبودند ار د معنی لحاظ این از تیمارها بین تفاوت برداشت دومین در بود ولی هکتار

ز مقایسات گروهی تیمارها نشان داد که بهترین ترکیب نتایج حاصل ا .علف هاي هرز در هر دو زمان برداشت بیشترین مقدار درصد ماده خشک ثبت شد
نتایج مربوط به قطر و ارتفاع ساقه . هاي هرز بود تیماري براي بدست آوردن بیشترین ماده خشک کشت تاخیري شبدر در تره فرنگی به همراه وجین علف

  .وجین علف هرز حاصل شدفرنگی در کشت خالص همراه با  فرنگی نیز نشان داد که بیشترین قطر ساقه تره تره
  

  پوششی، مدیریت گیاه گیاه تاخیر، با کشت. سبزیجات: کلیدي هاي واژه
  

     4 3 2 1  مقدمه
 ایجـاد  باعـث  کشـتی  تـک  هـاي  سیسـتم  در زیستی تنوع کاهش

 بینـی  پـیش  گردیـده اسـت   زراعی هاي سامانه در اي عدیده مشکالت
 تنـوع  ورزي،کشـا  جهـانی  توسعه آینده، سال 50 طول در که شود می

 کشت). 16(سازد  مواجه جدي تهدیدي با جهانی مقیاس را در زیستی
 و زمـان  بعـد  در زراعـی  هاي سامانه به بخشیدن تنوع موجب مخلوط

 کشـت  در اي گونـه  بـین  رقابـت  ، از طرفـی )12 و 7(گردد  می مکان
 کیفـی  خصوصیات و عملکرد تواند می که است عواملی از یک مخلوط

                                                        
  آلمان کاسل دانشگاه اگرواکولوژي دکتري دانشجوي - 1
 ،استادیار گروه زراعت و اصالح نباتـات، دانشـکده کشـاورزي و منـابع طبیعـی      -2
  کرمانشاه رازي شگاهدان
  ) Email: a.bagheri@razi.ac.ir                      :نویسنده مسئول -(*
دانشـکده  گـروه زراعـت و اصـالح نباتـات،     اگرواکولـوژي،   دکتـري  دانشجوي -3

  مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزي،
4- Undersow 

 بـروز  مـورد  در نگرانـی  دهد، بنـابراین  قرار اثیرت تحت را محصوالت
 مـانع  مخلوط، کشت در ها گونه سایر و سبزیجات بین منفی تداخالت

اسـت   شده سبزیجات تولید براي مخلوط کشت هاي سیستم توسعه از
)23 .(  

 سـبزیجات  از یکی ،.Allium porrum Lعلمی نام با فرنگی تره
 بـودن  بـاز  علـت  به فرنگی رهت مزراع ).23(است  اروپا در مهم زراعی

 مشکل با همواره خاك مناسب پوشش عدم و برداشت زمان تا کانوپی
 همـین  بـه  هسـتند،  مواجه عناصرغذایی آبشویی و هرز علف مدیریت

 از اســتفاده فرنگــی تــره مــزارع در مخلــوط کشــت از اســتفاده دلیــل
 مخصوصـاً  مخلوط کشت اجراي ).23(دهد  می کاهش را ها کش علف
 هـرز  هـاي  علف برمدیریت داري معنی اثر نشایی هاي فرنگی رهت براي

 نشـان  تحقیقـات  کـل،  در ).21(دارد  رشـد  اولیه مراحل در بخصوص
 بـا  مقایسـه  در خـالص   کشـت  هاي سیستم در فرنگی تره که دهند می

 مساعدتري شرایط و هستند آفات براي بهتري  میزبان مخلوط کشت
به عنوان مثال در آزمایش دنبلدر  )9(سازد  می فراهم آفت طغیان براي

بـالغ، بـه مراتـب در    ) Thrips tabaci(تعداد تریپس  )9(و همکاران 

  )صنایع کشاورزي علوم و( علوم باغبانی نشریه
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. تیمار هاي کشت مخلوط کمتر از  تیمارهاي تک کشتی گزارش شد
نشاء تره فرنگی قطـع   در حالتی که گیاه پوششی شبدر درست قبل از

ن بـاقی  که اثرات ظاهري و فیزیکـی آن بـر روي زمـی    به طوري(شد 
، در این حالت نیز تعداد تریپس بالغ در تـره فرنگـی یـک سـوم     )ماند

نتایج این آزمایش نشان داد روابطـی بـین   . کشت خالص گزارش شد
  ).9(کیفیت محیط کشت گیاه اصلی و تعداد تریپس وجود دارد 

 سیستم یک از استفاده نیازمند اکولوژیک و پایدار سبزیجات تولید
 حفـظ  بـراي  مشخصـی  برنامـه  آن در کـه  تاس نهاده کم کشاورزي

 )13( فرانکیس .باشد داشته وجود گیاهان حفاظت و خاك حاصلخیزي
 تـا  125 مقدار سال چند طول پوششی  شبدر در که گیاه کرد گزارش

  .در خاك تثبیت نمود نیتروژن هکتار در کیلوگرم 225
 رابطـه  بقـوالت  خـانوده  گیاهـان  ریشـه  بـا  که ریزوبیوم باکتري

 هاي سیستم در نیتروژن تامین مهم منابع از کند، می برقرار تیهمزیس
 Trifolium repensعلمی نام با شبدر سفید. است ارگانیک کشاورزي

L.  و ریزوبیـوم  بـاکتري  بـا  همزیسـتی  رابطه برقراري توانایی داراي 
 در محصـوالت  سـایر  و خود براي شده تثبیت نیتروژن نمودن فراهم
 به آن از استفاده شبدر، باالي اي تغذیه زشار. باشد می مخلوط کشت
 تر مهم و معتدله مناطق هاي چراگاه در خوراك خوش علوفه یک عنوان

 نمـودن  فـراهم  بـراي  پوششـی  گیاه یک عنوان به شبدر نقش آن، از
 از جلـوگیري  و محلـول  عناصـر  جـذب  همچنین و خاك در نیتروژن
 ایـن  در لـذا . است هگیا این بودن اهمیت حائز دالیل از ها آن آبشویی
 شـبدر  و ).Allium porrum L( فرنگـی  تـره  مخلوط کشت از مطالعه
 کنـار  در پوششی گیاه کشت روش با ).Trifolium repens L( سفید
  .شد استفاده1 اصلی گیاه

  

  ها روش و مواد
 دانشـگاه  تحقیقاتی مزرعه در 2011 سال جوالي در آزمایش این

 ′27°51 ( آلمان هسن ایالت در هاوزن فرانکن منطقه در آلمان کاسل
0″ N, 9° 25′ 0″ E  شـد  انجـام  )دریـا  سـطح  از ارتفاع متر 249 و .

 و گـراد  سـانتی  درجـه  5/8 منطقه این در روزانه حرارت درجه متوسط
 آمـار  میـانگین  براساس( است متر میلی 650 ساالنه بارندگی میانگین

 German Weather) (1990 ســال تــا 1961 ســال از ســاله ســی
Service .(بنـدي  طبقـه  اسـاس  بر مزرعه خاك نوع FAO، Haplic 

Chernozem شدند نشاء 2متوسط بافت با خاکی در ها فرنگی تره. بود 
   .شدند آبیاري باران آب با و

 و فرنگـی  تـره  مخلوط کشت مقایسه آزمایش این انجام از هدف
 اءنشـ  انتقال از پس روز 48 و فرنگی تره با زمان هم صورت به( شبدر

 تره مخلوط کشت در این بر عالوه. بود آن کشتی تک با) فرنگی تره
                                                        
1- Undersow 
2- clay loam 

 مـورد  صـفات  روي شـبدر  قطـع  عدم و قطع ارزیابی شبدر، و فرنگی
 ارزیابی نیز، فرنگی تره کشتی تک حالت در. بود نظر مد نیز آزمایش

 دیگـر  جملـه  از هـرز  هـاي  علف دستی وجین عدم و دستی وجین اثر
 شامل آزمایش این باال توضیحات به توجه با .بود آزمایش این اهداف

 کامـل  هـاي  بلـوك  صورت به که بود تکرار سه در) 1 شکل( تیمار 6
  .آمد در اجرا به تصادفی

 هرس وسیله به زمین سازي آماده و 2011 مارچ در شخم عملیات
 کنتـرل  منظـور  بـه  چنـین  هـم . شـد  انجـام  سال همان آپریل در دوار
 ابعاد. شد استفاده رتیواتور از مرتبه چندین کاشت از قبل هرز هاي علف

 محصـوالت . بـود  متر 28× 21 زمین کل ابعاد و متر 4×  3 کرت هر
. بودنـد  علفی زمینی و شبدر سیب زمین به ترتیب در شده کشت قبلی
 عناصـرغذایی  و آب جـذب  براي خاك شرایط که این از اطمینان براي

 روز دو یعنـی  اليجـو  10 در بود، خواهد مناسب رشد فصل طول در
نشــاي  کاشــت. شــد اســتفاده رتیواتــور مرتبــه دو نشــاکاري از قبــل

 بـذرهاي . شـد  انجـام  یکـدیگر  از متر سانتی 10 فاصله با ها فرنگی تره
 دو صـورت  بـه  هکتار در کیلوگرم 200 میزان به سفید شبدر ارگانیک

بـر روي خـاك    دسـت  بـا  فرنگـی  تره کاشت ردیف طرف دو در خط
   .پاشیده شدند

 از قبـل  اول مرحلـه  که شد انجام خاك از برداري نمونه مرحله دو
 آخـرین  از بعـد  دیگـر  بـرداري  نمونـه  و فرنگـی  تره کاشت نشاء هاي

 صـورت  2012 مـارچ  21 و 2011 اکتبـر  18 هـاي  تـاریخ  در برداشت
 متـري  سـانتی  60 تـا  0 عمـق  از خـاك  نمونه سه کرت هر از. گرفت

 هـر  بـه  مربـوط  هاي نمونه هایتن در. شدند مخلوط هم با و برداشت
 و منتقـل  دانشـگاه  آزمایشـگاه  بـه  و مخلـوط  هم با تکرار 3 از تیمار

 آمونیـوم  و نیتـرات  میـزان  و) هکتـار  در کیلـوگرم ( نیتـروژن  محتوي
   .شد گیري اندازه تیمار هر در) گرم میلی(

 6 و اکتبـر  14 هاي تاریخ در برداشت مرحله دو آزمایش، طول در
 وزن قطر، ارتفاع، مانند رشدي صفات مرحله هر در و دش انجام دسامبر

 گیـري  اندازه فسفر و پتاسیم نیتروژن، محتوي چنین و هم خشک و تر
 اثـرات  حذف از بعد گیاه به مربوط هاي گیري اندازه انجام براي. شدند

 بود، بوته 10 شامل که متر سانتی 100×  50 معادل مساحتی اي حاشیه
 بـراي  تـر  وزن و ارتفـاع  قطر، گیري اندازه از دبع ها بوته. شد برداشت
 36 مـدت  بـه  سـانتیگراد  درجـه  105 دمـاي  در خشک وزن محاسبه
 به ها نمونه پتاسیم و فسفر نیتروژن، محتوي کل. شدند خشک ساعت
 فوتـومتر  فلـیم  و اسـپکتروفتومتر  دال، کجل روش از استفاده با ترتیب
   .شد تعیین

 MINITAB و v.9  SASافزارهاي  منر از استفاده با آماري آنالیز
 تجزیـه  از تیمارها بین دار معنی هاي تفاوت تعیین براي. شد انجام 16

 بـا  دانکـن  اي دامنه چند آزمون از ها میانگین مقایسه براي و واریانس
 اطالعـات  کسب براي این بر عالوه. شد استفاده 05/0 احتمال سطح
 چنـین  هـم  و مختلـف  تیمارهـاي  در فرنگـی  تره پاسخ مورد در بیشتر
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  .شد استفاده گروهی مقایسات روش از آزمایش ایـن  در شده، بندي دسته صورت به تیمارهاي آماري و علمی ارزیابی

  
 آزمایش مورد استفاده در تیمارهاي - 1 شکل

Figure 1- Treatments used in experiment   
  

 از ريگی بهره با ارتوگونال گروهی مقایسات روش از منظور این به
 تـک  تیمارهـاي  -1 اسـاس  ایـن  بـر . شد استفاده SAS v.9افزار نرم

 شبدر، و فرنگی تره مخلوط کشت حاوي تیمارهاي با فرنگی تره کشتی

 تـاخیري  کشت با همزمان کشت مخلوط کشت حاوي تیمارهاي -2
 به شبدر، قطع عدم و قطع حاوي مخلوط کشت تیمارهاي -3 و شبدر

 ).1 جدول( رفتندگ قرار مقایسه مورد طورکلی
  

 مقایسه گروهی بین تیمار ها و ضرایب آن ها در برداشت اول و دوم بر اساس روش مقایسه گروهی اوتوگونال - 1جدول 
Table1- Group comparison among treatments and their coefficients at the first and second harvest based on orthogonal 

analysis method  
مارتی  

Treatment 
 
 

 مقایسات
Comparisons 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

 
C4 

 
C5 

 
C6 

 مقایسه تک کشتی با کشت مخلوط
Comparison between monoculture and 

intercrop 
1 1 1 1 -2 -2 

 مقایسه کاشت همزمان شبدر و تاخیري
Comparison between early undersowing and 

late undersowing of clover 
1 1 -1 -1 0 0 

 مقایسه قطع شبدر و عدم قطع
Comparison between cut clover and without 

cut clover 
-1 1 -1 1 0 0 

C1 : با وجین علف هرز؛ + بدون قطع شبدر+ کاشت همزمان شبدرC2 : با وجین علف هرز؛ + با قطع شبدر + کاشت همزمان شبدرC3 : بدون قطع + کاشت تاخیري شبدر
 . بدون وجین علف هرز+ بدون شبدر : C6با وجین علف هرز؛ + بدون شبدر : C5با وجین علف هرز؛ + با قطع شبدر + کاشت تاخیري شبدر : C4ن علف هرز؛ با وجی+ شبدر

C1: Early undersowing of clover + without cut clover + with weeding; C2: Early undersowing of clover + with cut clover + with 
weeding; C3: Late undersowing of clover + without cut clover + with weeding; C4: : Late undersowing of clover + with cut clover + 

with weeding; C5: Without clover + with weeding; C6: Without clover + without weeding.  
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  نتایج و بحث

 دو هـر  در که داد نشان خشک ماده درصد واریانس تجزیه نتایج
جدول ( داشت وجود) P ≤ 0.05( دار معنی تفاوت تیمارها بین برداشت

 در هکتار در خشک ماده مقدار بر تیمارها اثر که بود حالی در این). 3
 دار معنی غیر برداشت دومین در و) P ≤ 0.01( دار معنی برداشت اولین
 دومـین  و اولین در خشک ماده ددرص بیشترین ،2 جدول طبق .بودند

مخلوط  کشت تیمار از) درصد 5/16 و درصد 7/11 ترتیب به( برداشت
 و قطع شبدرها مدتی از بعد که آمد بدست شبدر با فرنگی تره همزمان

 در کـه  تیمارهـایی  میان. بودند شده پخش گیاه پاي مالچ صورت به
 16 و داشـت بر اولین در درصد 9/10( نگرفته صورت شبدر قطع ها آن

 علف کنترل بدون و شبدر فاقد تیمارهاي و) برداشت دومین در درصد
  میـانگین  مقایسـه . نداشـت  وجـود  دار معنی تفاوت )درصد 7/15( هرز

 آزمایشی مختلف تیمارهاي در) هکتار در کیلوگرم( خشک ماده مقدار
 ترتیب به خشک ماده مقدار بیشترین که داد نشان برداشت اولین در و

 و هـرز  هـاي  علـف  وجین داراي فرنگی تره کشتی تک مارهايتی در
 نشـاء  از پـس  روز 48( کاشـت  دیر شبدر و فرنگی تره مخلوط کشت
 بود حالی در این .بدست آمد بودند، شده قطع شبدرها آن در که) کاري

 هـرز،  هـاي  علـف  وجـین  بـدون  فرنگـی  تره کشتی تک تیمار در که
  ).3 جدول( آمد بدست فرنگی تره خشک وزن مقدار کمترین

 
 مربعات درصد ماده خشک و مقدار ماده خشک در دو مرحله برداشت میانگین - 2جدول 

Table 2- Mean square for dry matter percentage and total dry matter at both harvesting period  
 مقدار ماده خشک

Total dry matter 
 درصد ماده خشک
Dry matter % 

 درجه آزادي
Degree of freedom 

 منبع تغییرات
Source of changes 

 برداشت دوم
Second harvest 

 برداشت اول
First harvest 

 برداشت دوم
Second harvest 

 برداشت اول
First harvest 

  

4884.51  ns 328361.6  ns 0.54  ns 0.06  ns 2 بلوك 
Block 

173193.95 ** 680103.24  ns 1.39 *  0.96 * 5 مارتی  
Treatment 

 خطا 10 0.26 0.37 361690.51 24750.23
Error  

 P≤ 0.01و   P≤ 0.05به ترتیب نشان دهنده عدم معنی داري، معنی دار سطح احتمال ** و * ، nsمیانگین هاي با عالئم              
             Means with *, ** and ns are significant with P≤0.05, P≤0.01 and not significant respectively 

  
 اثر مدیریت شبدر بر درصد ماده خشک و میزان ماده خشک در برداشت اول و دوم - 3جدول 

Table 3-The effect of management of clover on dry matter percentage and total dry matter at the first and second harvest  
 تیمار

Treatment 
 ماده خشک

Dry matter 
(%) 

 ماده خشک
Total dry matter 

 (kg ha-1) 

 برداشت اول 
First harvest 

 برداشت دوم
Second harvest 

 برداشت اول
First harvest 

C1 10.9 ab  16.0 ab 0844 bc 
C2 11.7 aa 16.5 aa 1078 ab 
C3 10.7 bb 14.9 bb 1157 aa 
C4 10.5 bb 14.8 bb 1259 aa 
C5 10.5 bb 14.9 bb 1360 aa 
C6 10.5 bb 15.7 ab 0646 cc 

با قطع شبدر + کاشت همزمان شبدر : C2بدون قطع شبدر + کاشت همزمان شبدر : C1. معنی دار نیست در آزمون دانکن P ≤  0.05میانگین هاي با حروف یکسان در سطح 
C3 : بدون قطع شبدر + کاشت تاخیري شبدرC4 : ر با قطع شبد+ کاشت تاخیري شبدرC5 : با وجین علف هرز؛ + بدون شبدرC6 : بدون وجین علف هرز+ بدون شبدر . 

Means followed by the same letter are not significantly different at P≤0.05 in Dunkan test. C1: Early undersowing of clover + 
without cut clover + with weeding; C2: Early undersowing of clover + with cut clover + with weeding; C3: Late undersowing of 
clover + without cut clover + with weeding; C4: : Late undersowing of clover + with cut clover + with weeding; C5: Without clover 
+ with weeding; C6: Without clover + without weeding.  

  
 فرنگی تره کشتی تک تیمارهاي گروهی مقایسه از حاصل یجنتا

 در که داد نشان شبدر و فرنگی تره مخلوط کشت حاوي تیمارهاي با
 خشک ماده مقدار نظر از داري معنی تفاوت کلی طور به اول، برداشت

مقـدار   کمترین و بیشترین. نشد مشاهده تیمارها از دسته دو این بین
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بدون وجین  فرنگی تره کشتی تک مارهايماده خشک به ترتیب در تی
 حاصل شد هاي هرز و تک کشتی همراه با وجین علف هاي هرز علف

 علـف  حضور که دارد تاکید امر این بر آمده دست به تایجن. )2 جدول(
 تـره  خشـک  مـاده  مقـدار  شـدید  کاهش به منجر تواند می هرز هاي

 روهـی گ مقایسـه  کـه  رسـد  مـی  نظـر  به دلیل همین به. شود فرنگی
 با) هرز هاي علف وجین با و وجین بدون( کشتی تک حاوي تیمارهاي

 تره خشک وزن روي ها آن تاثیر داري معنی عدم به منجر تیمارها سایر
 امکـان  عمل، در که داشت نظر در را نکته این باید .باشد شده فرنگی
 مخلوط کشت بنابراین ندارد، در تمام فصل وجود هرز هاي علف وجین

 ماده افزایش براي عملی راه یک به عنوان تواند می شبدر و گیفرن تره
 کشـت  حاوي تیمارهاي مقایسه به توجه رو این از. باشد مفید خشک،

 خوبی اطالعات تواند می شبدر فرنگی تره مخلوط همزمان و تاخیري
 ایـن  از حاصل نتایج). 1 جدول در 2 مقایسه( باشد داشته همراه به را

 ≥ P(داري  معنـی  تفاوت شده یاد گروه دو بین که داد نشان مقایسه
 و 4 جدول و 1 جدول در تیمارها بررسی عالمت. داشت وجود) 0.01

 تره در شبدر تاخیري کشت مخلوط حاوي تیمارهاي بودن عالمت هم
 در خشـک  مـاده  مقدار که داد نشان 4 در جدول Q عالمت با فرنگی

 کشت مخلوط حاوي رهايتیما از بیشتر داري معنی طور به تیمارها این
 عنـوان  به شبدر مثبت اثرات وجود با. بود شبدر و فرنگی تره همزمان

 بـه  توانـد  مـی  گیـاه  این خاك، در ازت کننده تثبیت چنین هم و مالچ
 باالیی رقابتی قدرت از که( فرنگی تره با کننده رقابت گیاه یک عنوان

 در تواند می بدرش حضور بنابراین. باشد مطرح) باشد نمی برخوردار نیز
 و شده فرنگی تره با رقابت و منابع برداشت به منجر مثبت، اثرات کنار

. باشد داشته فرنگی تره روي حیث این از نیز را منفی اثرات نتیجه در
 مخلـوط  کشـت  حـاوي  تیمارهـاي  در رسـد  می نظر به دیگر سوي از

 تره رشد اولیه مراحل در شبدر حضور عدم فرنگی تره در شبدر تاخیري
 منابع بیشتر برداشت به منجر هرز هاي علف وجین چنین هم و فرنگی

 بدین ترتیب، و شده فرنگی تره در خشک ماده بیشتر تجمع درنتیجه و
 با فرنگی تره مخلوط کشت حاوي تیمارهاي مقایسه( دوم مقایسه در

   .آمد بدست شده ذکر نتایج) شبدر تاخیري و همزمان کشت

 بـدون  و قطـع  همـراه  مخلوط کشت اويح تیمارهاي اثر مقایسه
) 1 جـدول  سوم مقایسه( فرنگی تره خشک ماده وزن روي شبدر قطع
 مخلـوط  کشـت  تیمارهاي بین را) P ≤ 0.05(داري  معنی تفاوت نیز

 بودن عالمت هم به توجه با. داد نشان شبدر قطع عدم و قطع حاوي
 ونـه این گ 4 جدول در Q عالمت با شبدر قطع عدم حاوي تیمارهاي

 طور به تیمارها این در خشک ماده مقدار که کرد گیري نتیجه توان می
 گیـاهی  فرنگی تره. شد قطع شبدر که بود زمانی از بیشتر داري معنی
 باشـد  نمی باالیی رقابتی توان داراي هرز هاي علف مقابل در که است

 گیـاه  ایـن  بـا  مخلـوط  کشت در مالچ عنوان به شبدر حضور رو این از
 وزن کـاهش  نتیجـه در و هـرز  هاي علف حضور براي مانعی دتوان می

 بـر  عـالوه . شود فرنگی تره با هرز هاي علف رقابت از حاصل خشک
 نیتـروژن  تثبـت  بـه  قادر که بوده بقوالت خانواده از گیاهی شبدر این

 کرد گیري نتیجه گونه این توان می شده بیان مطالب بنابر). 15(است 
 مواد تامین چنین هم و هرز هاي علف حضور کاهش با شبدر حضور که

 نظـر  بـه  ترتیـب  ایـن  بـه . است همراه فرنگی تره براي بیشتر غذایی
 به منجر فرنگی تره کنار در شبدر حضور از حاصل مزایاي که رسد می

 ماده روي تیمارها اثر گروهی مقایسه از. باشد شده فوق نتایج حصول
 بـا  کـه  کرد گیري جهنتی گونه این توان می فرنگی تره تولیدي خشک
 رقابت گیاه یا و هرز هاي علف حضور به فرنگی تره به حساسیت توجه
 فصل اوایل در هرز هاي علف وجین ، رشد اولیه مراحل دیگر در کننده
 توانـد  مـی  شبدر هنگام دیر کشت وسیله به ها آن بعدي کنترل و رشد

 کـاهش  بیشـترین  بـا  مخلـوط،  کشت مختلف مزایاي از اي مجموعه
 بـه  نتایج. باشد داشته همراه به را فرنگی تره روي شبدر رقابتی راتاث

 فرنگـی،  تـره  رشـد  بحرانـی  مراحل طول در که کنند می بیان وضوح
 خشـک  مـاده  میـزان  و داشـته  آن بر داري معنی تاثیر تواند می رقابت

هـاي یوکینـو و    یافتـه  مشـابه  نتـایج  این. دهد  کاهش را کل تولیدي
 کشـت  در تولیـدي  عملکرد بر کاشت تاریخ اثر هدربار )29(همکاران 

 در کـه  تیمارهـایی  از عملکرد بیشترین که است سویا و ذرت مخلوط
 )بعـد از اسـتقرار گیـاه اصـلی    (ماشـک   و چاودار تاخیري کشت ها آن

   .آمد دست به گرفت، صورت
  

 ماده خشک در کرت در برداشت اول تیمار متفاوت تره فرنگی  بر میزان 6آنالیز مقایسه گروهی براي تاثیر  - 4جدول 
Table 4- Group comparison for effect of 6 treatments of leek on dry matter at the plot at the first harvest 

 مقایسات 
Comparisons 

 درجه آزادي
Degree of freedom 

SSQ Q 

 با شبدر در مقابل بدون شبدر
With clover vs. without clover 

1 308604.12  ns 1178.87 

 کاشت همزمان در مقابل کاشت تاخیري
Early undersowing vs. late undersowing 

1 264226.50 ** - 1780.65 

 قطع کردن شبدر در مقابل عدم قطع
Cut clover vs. without cut clover 

1 51467670 * - 7858.83 

 معنی دار نیست nsدرصد معنی دار هستند و  1و   5یب در سطح به ترت** و * میانگین مربعات با                
Mean squares with *, ** and ns are significant with 5%, 1% and not significant respectively  
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 تولیـد  هـاي  نگرانـی  تـرین  بـزرگ  از یکـی  پسـندي  بازار اهمیت

 یديسـف  و قطر ارتفاع، مانند خصوصیاتی. است سبزیجات هاي کننده
 فرنگـی  تـره  تولید در پسندي بازار مهم عوامل از برخی طوقه قسمت

 داري معنـی  طور به برداشت دو هر در فرنگی تره ساقه قطر. باشند می
)p ≤ 0.01( گرفـت   قـرار  آزمـایش  تیمارهاي تاثیر تحت)  5جـدول( .

 تیمارهـاي  در فرنگی تره ساقه قطر میانگین مقایسه به مربوط نتایج
 هرز هاي علف وجین بدون تیمارهاي در که داد نشان آزمایشی مختلف

 زمـان  دو هـر  در تیمارها، دیگر از کمتر ساقه قطر داري معنی طور به
 قطـر  که بود حالی در این. بود) متر میلی 15 و 13 ترتیب به( برداشت

 هرز هاي علف وجین ها آن در که کشتی تک تیمارهاي در فرنگی تره
 به دوم و اول برداشت در( مقادیر یشترینب جمله از بود، گرفته صورت
 منفی تاثیر نتیجه در توان می را امر این. بود) متر میلی 20 و 18 ترتیب
 قطـر  ایـن  بر عالوه). 6 جدول( دانست هرز هاي علف رقابت از ناشی

 کاشـت  از پـس  روز 48 شـبدرها  آن در کـه  تیمـاریی  در فرنگی تره

 حالـت  در چـه  شـبدر  قطع حالت در چه( بودند شده کشت فرنگی تره
 تیمارهـایی  در و بودند مقادیر بیشترین جمله از نیز) شبدر قطع بدون

 قطري بود، شده انجام زمان هم فرنگی تره و شبدر کشت ها آن در که
 در متـر  میلـی  18 و 16 و اول برداشـت  در متـر  میلی 16 و 14 معادل

 به مربوط برداشت هر در تر بزرگ مقادیر که آمد دست به دوم برداشت
   ). 6 جدول( بود شده قطع آن در شبدر که بود تیماري
 و نیتـروژن  تثبیـت  در شـبدر  مثبت تاثیر وجود با رسد می نظر به
 خود ها، آن کنترل در نسبی تاثیر نتیجه در و هرز هاي علف با رقابت

 مطرح نیز فرنگی تره کنار در کننده رقابت گیاه یک عنوان به گیاه این
 صـورت  هرز هاي علف وجین ها آن در که تیمارهایی در که چرا است

 تاخیر کشت با یا و کشتی تک صورت به فرنگی تره چنین هم و گرفت
 .بود برخوردار شده ثبت مقادیر بیشترین از ساقه قطر بود، همراه شبدر

  . آمد بدست تیمارها این در فرنگی تره ساقه کیفیت بیشترین رو این از

  
 ات قطر و ارتفاع ساقه تره فرنگی در دو مرحله برداشتمیانگین مربع - 5جدول 

Table 5- Mean squares of diameter and height of leek at both harvesting times  
 ارتفاع ساقه

Height 
 قطر ساقه
Diameter 

 درجه آزادي
Degree of freedom 

 منبع تغییرات
Source of changes 

 برداشت دوم
Second harvest 

شت اولبردا  
First harvest 

 برداشت دوم
Second harvest 

 برداشت اول
First harvest 

  

782.24 ns 1403.87 ns 0.07 ns 0.44 ns 2 بلوك 
Block 

406.38 ns 1488.68 ns 16.62 ** 12.49 ** 5 تیمار 
Treatment 

 خطا 10 0.48 1.79 994.3 311.93
Erorr 

 .درصد 1و  5 به ترتیب نشان دهنده عدم معنی داري، معنی دار سطح احتمال** و * ، nsمیانگین هاي با عالئم              
Mean squares with *, ** and ns are significant with 5%,  and not significant respectively 

  
 اثر مدیریت شبدر بر قطر ساقه تره فرنگی در برداشت اول و دوم - 6جدول 

Table 6- The effect of management of clover on leek diameter at the first and second harvest  
 تیمار

Treatment 
)قطر ساقه  

Diameter (mm) 

 برداشت اول 
First harvest 

 برداشت دوم
Second harvest 

C1 14 c 16 cd 
C2 16 b 18 bc 
C3 17 a 20 ab 
C4 18 a 20 aa 
C5 18 a 20 aa 
C6 13 d 15 dd 

با قطع شبدر + کاشت همزمان شبدر : C2بدون قطع شبدر + کاشت همزمان شبدر : C1. معنی دار نیست در آزمون دانکن P ≤  0.05یانگین هاي با حروف یکسان در سطح م
C3 : بدون قطع شبدر + کاشت تاخیري شبدرC4 : با قطع شبدر + کاشت تاخیري شبدرC5 : با وجین علف هرز؛ + بدون شبدرC6 :بدون وجین علف هرز+ ن شبدر بدو . 

Means followed by the same letter are not significantly different at 5% in Dunkan test. C1: Early undersowing of clover + without 
cut clover + with weeding; C2: Early undersowing of clover + with cut clover + with weeding; C3: Late undersowing of clover + 
without cut clover + with weeding; C4: : Late undersowing of clover + with cut clover + with weeding; C5: Without clover + with 
weeding; C6: Without clover + without weeding.  
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گرفتـه   صورت تحقیقات از حاصل نتایج مشابه آمده بدست نتایج

 )6(برشـینگر و آندرسـون   چنـین   هم و) 3(توسط بایومان و همکاران 
 بـه  کـرفس  و فرنگـی  تـره  مخلوط کشت که کردند گزارش که است
 در ایـن  بـر  عـالوه . شد ساقه قطر کاهش موجب رقابت افزایش علت

 و زمـان  هـم ( شـبدر  و فرنگـی  تـره  مخلـوط  کشـت  شامل تیمارهاي
 در برداشـت  زمـان  دو هـر  رد تـره فرنگـی   قطـر  بیشـترین ) تاخیري

 در قطر برتري. آمد بدست بود شده قطع شبدر ها آن در که تیمارهایی
 علـف  هـا  آن در که تیمارهایی با مقایسه در شبدر قطع با همراه تیمار
 در مخلـوط  کشـت  سیستم در رقابت که داد نشان داشت، حضور هرز

 نقـش  مزرعـه،  سـطح  در پوشـش  افـزایش  شـرایط  دیگـر  با مقایسه
 نشـان ) 4(مشابه، بایومان و همکاران  طور به .دارد تولید در ثرتريمو
 موجـب  کـرفس  با مخلوط کشت در فرنگی تره تراکم افزایش که داد

 در تـراکم  افـزایش  بـا  مقایسه در که شد گیاه قطر و وزن در کاهش
  .نبودند دار معنی کشتی تک تیمارهاي

 ویژگـی  یک انعنو به نیز فرنگی تره ارتفاع ساقه، قطر بر عالوه
صـفت    یـک  عنـوان  بـه  چنـین  هـم  و محصول بازارپسندي در موثر

 دو هر در که داد نشان نتایج بدست آمده. شد گیري اندازه مرفولوژیکی
جدول ( نداشتند ارتفاع بر داري معنی تاثیر آزمایشی تیمارهاي برداشت

  .بود دار غیرمعنی مختلف تیمارهاي در ارتفاع بین تفاوت و) 5
کلی نتایج حاصل از این آزمـایش نشـان داد کـه کشـت     به طور 

مخلوط شبدر و تره فرنگی با توجه به خصوصیات گیاه تره فرنگـی و  
ه در زمـان مناسـب انجـام شـود     توان رقابتی اندك آن، در صورتی ک

تواند تاثیرات مثبتی را در ماده خشک تولید و کیفیت تـره فرنگـی    می
هـرز در ابتـداي فصـل موجـب     هاي  در واقع وجین علف .داشته باشد

بحرانی ابتـدائی رشـد تـره     شرایط مناسب جذب منابع در دورة ایجاد
ـ      فرنگی می دي شود و کشت تاخیري شبدر نیـز منجـر بـه کنتـرل بع

هاي هرز و ایجاد شرایط مناسب براي رشد تـره فرنگـی خواهـد     علف
  .  شد
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