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  چكيده

در مزرعه تحقيقاتي  1384ي اثر تراكم بر خصوصيات زراعي و عملكرد مرزه و شبدر ايراني در كشت مخلوط، آزمايشي در سال زراعي به منظور بررس
تيمارهـاي  . تكـرار بـه اجـرا درآمـد     4و) شبدر تراكم ثابت( تيمار 7هاي كامل تصادفي با  دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در قالب طرح بلوك

بوته در متر مربع و كشت مخلوط  80و 40،27هاي ، كشت خالص مرزه با تراكمبوته در متر مربع 80با تراكم  كشت خالص شبدر: رت بودند ازآزمايش عبا
خط كشـت بـه صـورت دو رديـف       8در كرتهاي كشت مخلوط . بوته در متر مربع 80و  40،27 هاي و مرزه با تراكم بوته در متر مربع 80با تراكم  شبدر

نشـان داد كـه وزن   در مورد گياه مرزه نتايج . خط كشت از گياه مورد نظر، در نظر گرفته شد 8هاي كشت خالص  ايراني و دو رديف مرزه و در كرتشبدر 
وزن خشك مرزه بـا افـزايش   . در تيمارهاي كشت خالص به طور معني داري بيشتر از تيمارهاي كشت مخلوط بود و عملكرد اسانس خشك اندام رويشي

بررسي توزيع ماده خشك در مرزه نشان داد درصد ساقه، به طـور  . ، افزايش يافتكشت مخلوطتيمارهاي اما در  ،كشت خالص كاهشتيمارهاي در كم ترا
در تيمارهـاي كشـت خـالص، بـه      ،درصد برگ و نسبت برگ و گل به ساقه. معني داري در تيمارهاي كشت خالص بيشتر از تيمارهاي كشت مخلوط بود

نشان در مورد گياه شبدر ايراني نتايج  .تيمارهاي مختلف تراكم بر درصد اسانس معني دار نبود تأثير .بودي داري كمتر از تيمارهاي كشت مخلوط طور معن
بـه طـور معنـي داري     نسبت به تيمارهاي كشت مخلـوط بـا مـرزه    اول، در تيمار كشت خالص شبدر چيندر زمان  اين گياه وزن خشك اندام رويشيداد 

چـين هـاي   . وزن خشك شبدر ايراني افـزايش يافـت  در تيمارهاي كشت مخلوط مرزه و شبدر، هر چه تراكم مرزه كمتر بود، . كمترين مقدار به دست آمد
ار بررسي توزيع ماده خشك در شبدر نشان داد درصد ساقه در زمان برداشت اول، بـه طـور معنـي داري در تيمـ     .دوم و سوم روند معكوسي را نشان دادند

 .درصد برگ در زمان برداشت اول، در تيمار كشـت خـالص شـبدر بـاالترين مقـدار بـود      . كشت خالص شبدر كمتر از تيمارهاي كشت مخلوط با مرزه بود
بوتـه در   27بـه طوريكـه تـراكم     شـت كشت مخلوط مرزه و شبدر بر كشت خالص آنها برتري دا دادنشان  نسبت برابري سطح زير كشت و زمانارزيابي 

  .را به خود اختصاص داد نسبت برابري سطح و زمانرمربع مرزه در مخلوط با شبدر، بيشترين مت
  

  نسبت برابري سطح و زمانكشت مخلوط، تراكم، مرزه، شبدر ايراني، درصد اسانس مرزه، : واژه هاي كليدي
  
      1 مقدمه

افزايش جمعيت و نياز مبرم صنايع داروسازي به گياهـان دارويـي   
مواد اوليه توليد دارو، ناتواني در توليـد مصـنوعي پـاره اي از    به عنوان 

داروهاي حياتي توسط صنايع داروسازي و همچنين اهميت مواد مـوثر  
گياهان دارويي در صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي باعـث شـده كـه    
توجه و تحقيق پيرامون اين دسته گياهان از نقطه نظر كشت، توليـد و  

                                                            
 گروه زراعت ، استاد، دانشيار و استادبه ترتيب كارشناس ارشد زراعت  - 4و  3، 2، 1

  دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
  ) Email: akooch@ferdowsi.um.ac.ir      :نويسنده مسئول -(*

يكي از ايـن گونـه هـاي    ). 2( برخوردار باشد مصرف از اهميت خاصي
كه متعلـق بـه    است )(Satureja hortensis دارويي معطر گياه مرزه

گيـاه مـرزه بـه عنـوان يكـي از      . مي باشـد ) Lamiaceae(تيره نعناع 
اين گياه سرشار از روغن هاي . مطبوعترين ادويه ها معرفي شده است

ه و داراي اثـرات درمـاني   فرار است كه ماده اصلي آن كارواكرول بـود 
عالوه بر مصارف دارويي فراوان، ). 7و 1،6(ضدتشنجي و ضدنفخ است 

به واسطه مواد معطر موجـود در گيـاه جهـت مصـارف غـذايي، تهيـه       
نوشيدني ها، مصارف صنعتي در توليد لوازم بهداشتي و نيز به واسـطه  
 خواص ضد باكتريايي و ضد قارچي همـواره مـورد توجـه قـرار گرفتـه     

  ). 17(است 
هـاي نـوين و سـنتي     موفـق بـا تلفيقـي از روش   يك كشـاورزي  
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غـذايي  و نيازهـاي  تواند از عوامل توليد حداكثر اسـتفاده را نمـوده    مي
كشت مخلوط در جلوه هاي ). 25(جمعيت در حال رشد را مرتفع سازد 

. متنوع خود، پاسخي است به معدودي از مسائل و مشكالت كشاورزي
ي توان نوعي كشاورزي فشرده، در زمان و مكان به كشت مخلوط را م

، )25( افـزايش عملكـرد در واحـد سـطح     كه باعـث ) 19( حساب آورد
، افزايش كارايي )25و13( افزايش ميزان بهره وري منابع مورد استفاده

، كاهش مصرف سـموم وآفـت كشـها، رقابـت بـا      )23و4( مصرف آب
) 13( ايش راندمان توليد، افزايش نسبت برابري زمين، افزهرز هاي علف

كشـت  . مـي شـود   )11( و افزايش تنوع وثبـات زيسـتي در درازمـدت   
مخلوط زماني موفقيت آميز است كه مجموع رقابت بين گونه اي براي 

گياهان ). 27(كسب منابع از مجموع رقابت درون گو نه اي كمتر باشد 
در سيستم مخلوط را مي توان طـوري انتخـاب كـرد كـه يـك گونـه       

يماً از تغييرات محيطي، كه به وسيله ديگـر گونـه هـا در كشـت     مستق
، بـه عنـوان مثـال كشـت مخلـوط      )4(مخلوط پديد مي آيد، سود ببرد 

هوا را تثبيـت مـي كننـد، بـا غيـر      نيتروژن گياهان خانواده بقوالت كه 
گـزارش دادنـد كـه در كشـت     ) 22( مافي و ماكسـيارلي  ).20(بقوالت 

و كيفيـت اسـانس نعنـاع در مقايسـه بـا       نعناع عملكرد مخلوط سويا و
در بررسي مزيت ) 12(و همكاران  ميرهاشمي .كشت خالص بيشتر بود

شـاخص  كـه   كشت مخلوط زنيان و شنبليله بـه ايـن نتيجـه رسـيدند    
ر يـه تيمارهـاي كشـت مخلـوط د    وزن خشـك زنيـان دركل   برداشت و

  . مقايسه با كشت خالص زنيان بيشتر بود
بــا اي علوفـه  گيــاه  )(Trifolium resupinatum شـبدر ايرانـي  

مي توانـد سـبب تثبيـت نيتـروژن     بوده و ارزشي است كه بومي ايران 
همچنـين ايـن گيـاه بـراي احـداث چراگـاه، كـود سـبز و         ). 26(گردد 

حاصلخيزي خاك كاشته مي شود و علوفه آن را مي توان سـيلو كـرد   
پرندگان  شبدر ايراني علوفه اي خوشخوراك و مغذي براي دام و ).26(

كه قابليت هضم باال و پروتئين خام فراوان از ويژگيهـاي   )8(مي باشد 
اظهـار داشـتند كـه مقـدار تثبيـت      ) 29( وينتر و جنسن). 26(آن است 

 300بيولوژيك نيتروژن در كشت مخلوط علف چمني شـبدر بيشـتر از   
انتخاب گياه شـبدر ايرانـي بـه     .كيلوگرم نيتروژن در هكتار بود 500تا 
، به لحاظ تفاوتهـاي رشـدي،   )عالوه بر توليد علوفه(ان گياه همراه عنو

   .  مورفولوژيكي و نيازهاي متفاوت اكولوژيكي آن با مرزه انجام گرفت
ــور، آب و    ــر ن ــوبتر از عوامــل محيطــي نظي جهــت اســتفاده مطل
موادغذايي و نيز جلوگيري از بروز رقابت شـديد، تعـداد بوتـه درواحـد     

در انتخاب تراكم مناسب جهت . مطلوب باشد سطح مي بايست در حد
ميزان تـراكم  ). 9( كاشت، عوامل متعدد محيطي و گياهي دخالت دارند

 تـأثير . هر گياه تشكيل دهنده مخلوط را تـراكم اجـزاء مخلـوط نامنـد    
تراكم اجزاء مخلوط بر روي كل محصول كامال قابل پيش بيني نيست 

هـان و عـواملي كـه بـر روي     زيرا اين امر بستگي زيادي به رقابت گيا
حصـول حـداكثر عملكـرد ممكـن،     ). 11( رقابت اثر مـي گذارنـد دارد  

. مستلزم بهره گيـري كامـل گيـاه از شـرايط مطلـوب محيطـي اسـت       
عنوان كردند با افزايش تراكم تاج خروس در ) 21( گراهان و همكاران 

مخلوط با سورگوم، عملكرد سـورگوم بـه دليـل كـاهش جـذب نـور و       
در ) 15( الكسـاندر و جنتـر   .مواد فتوسنتزي كـاهش يافـت   محدوديت

مطالعه اي كه بر روي كشت مخلوط سويا و ذرت به صورت دو رديف 
در ميان انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه عملكرد ذرت در مخلوط 

  .درصد افزايش يافت 3با سويا 
از باتوجه به لزوم توليد سالم گياهان دارويي و عـاري بـودن آنهـا    

شيميايي، قابليت تثبيت نيتروژن در گيـاه شـبدر ايرانـي و     بقاياي مواد
كشت مخلوط مرزه و شبدر ايرانـي و   عدم اطالعات كافي در خصوص

انتخاب تراكم مناسب، تحقيقـات بيشـتر روي ايـن گياهـان احسـاس      
  . شود مي

هدف از اين تحقيق، ارزيابي كشت مخلوط مرزه و شبدر ايراني بر 
بـر   در مخلـوط بررسي اثر تـراكم مـرزه    و اي زراعياساس شاخص ه

  .عملكرد اجزاء مخلوط مي باشد
  

  ها مواد و روش
در مزرعه تحقيقاتي دانشـكده   83-84اين آزمايش در سال زراعي 

 ،كيلومتري شرق مشهد 10كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد واقع در 
يي دقيقه شـمالي و طـول جغرافيـا    16درجه و  36با عرض جغرافيايي 

انجـام  متر از سطح دريا،  2/999دقيقه شرقي و ارتفاع  36درجه و  59
طرح آزمايشي به  .خاك محل آزمايش داراي بافت رسي لومي بود .شد

داخل هر . گرديد اجرا تكرار چهار هاي كامل تصادفي و با صورت بلوك
فاصـله  . متر مشخص گرديـد  2متر و عرض  3كرت به طول  7بلوك 

منظـور  ) كشـت در دو طـرف پشـته   ( سانتي متر 25بين خطوط كشت 
  .گرديد

آزمايش  تيمار 7. تراكم مرزه در سه سطح مورد بررسي قرار گرفت
، بوتـه در متـر مربـع    80با تـراكم   كشت خالص شبدر :عبارت بودند از

بوتـه در متـر مربـع و     80و 40،27 هـاي  كشت خالص مرزه با تـراكم 
 هاي و مرزه با تراكم مربع بوته در متر 80با تراكم  كشت مخلوط شبدر

تراكم شبدر ايراني با فاصله روي رديف . بوته در متر مربع 80و  40،27
. شـد  تنظيم 15و  10، 5سانتيمتر و تراكم مرزه با فاصله روي رديف  5

خط كشت به صورت دو رديـف شـبدر    8هاي كشت مخلوط  در كرت
از  خـط كشـت   8ايراني و دو رديف مرزه و در كرتهاي كشت خـالص  

  . گياه مورد نظر، در نظر گرفته شد
با توجه به نتايج حاصل از تجزيـه شـيميايي خـاك و بـه منظـور      
افزودن و در دسترس قرار دادن بسياري از عناصـر غـذايي كـه باعـث     

، در )12(افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گياهـان دارويـي مـي شـود     
هكتـار بـه    تـن در  20كود گاوي كامال پوسيده بـه مقـدار   فصل پاييز 

. سـانتيمتري مخلـوط شـد    30خاك اضافه و توسط رتيواتور تـا عمـق   
 25و مــرزه در تــاريخ  1383اســفند مــاه  20كاشــت شــبدر در تــاريخ 

  . انجام گرفت 1384فروردين 
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از آنجا كه يكي از اهداف اين طرح، عدم اسـتفاده از نهـاده هـاي    
بـه دليـل    شيميايي از جمله انواع سموم و علف كشها بود و همچنـين 

احتمــالي ايــن مــواد بــر روي تركيبــات دارويــي مــرزه، كنتــرل  تــأثير
آفـت يـا بيمـاري     و هرز از طريق وجين دستي صورت گرفت هاي علف

بـه جـز كـود    و  خاصي كه احتياج به كنترل داشته باشد، مشاهده نشـد 
دامي كه قبل از كشت به زمين اضافه شد، از هيچ گونه كود شـيميايي  

  .استفاده نگرديد
با توجه به اينكه شبدر داراي رشد نامحدود بوده و داراي چند چين 

در همـه  كه مصادف با زمان گلدهي مي باشد، لذا عمليات برداشت آن 
انجـام  ) چـين  3(مرداد  8تير و  27تير،  13بود در تاريخ هاي  چين ها
عمليات برداشت گياه مرزه نيز در ابتداي گلدهي و همزمان بـا   .گرفت

به منظور تعيين عملكرد و . مرداد انجام شد 8شبدر در تاريخ چين سوم 
دو رديـف  با حذف  متر ابتدايي هر كرت 5/1اجزاء عملكرد، برداشت از 

صورت  ،سانتي متر از باالي هر كرت به عنوان حاشيه 30كناري و نيز 
برداشـت شـده بالفاصـله در داخـل كيسـه هـاي       نمونه هـاي  . گرفت

عا براي تعيين وزن مرطـوب بـه آزمايشـگاه    و سري تهسربسته قرار گرف
سپس براي تعيين وزن خشك و اجـزاء عملكـرد مـرزه و    . منتقل شدند

نمونـه  . كيلوگرم برداشـت شـد   1شبدر، از هر كيسه دو نمونه در حدود 
اي كه جهت تعيين وزن خشك برداشت شـده بـود، در آون در دمـاي    

س تـوزين  ساعت خشك شد و سـپ  48درجه سانتي گراد، به مدت  70
براي تعيين اجزاء عملكـرد در نمونـه دوم سـاقه، بـرگ و گـل      . گرديد

درجه سـانتي گـراد،    70نمونه ها جدا گرديد و سپس در آون در دماي 
انس اسـ . ساعت جهت تعيـين وزن خشـك قـرار گرفتنـد     48به مدت 

گرم  50آب با استفاده از دستگاه كلونجر از نمونه ها به روش تقطير با 
زمـان الزم بـراي    و ي اسـتخراج و انـدازه گيـري شـد    سرشاخه هـواي 

سپس درصد و عملكرد اسـانس در  . )7( ساعت بود 1استخراج اسانس 
  .واحد سطح محاسبه گرديد

با توجه به اينكه كشت مخلوط مرزه و شـبدر ايرانـي زمـين را در    
زمان بيشتري نسبت به كشت خالص مـرزه اشـغال نمـود، بـه منظـور      

برابـري  بت به كشت خالص شاخص نسـبت  ارزيابي كشت مخلوط نس
  :            محاسبه گرديد 1 معادلهطبق   1سطح زير كشت و زمان

)1(                  )}(){(
1
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Mكه در آن 
it  طول دوره رشد گونهi  ،در كشت خالصI

it   مجمـوع
Iطـــول دوره كشـــت مخلـــوط،

iY  عملكـــرد گونـــهi   در كشـــت
Mمخلوط،

iY عملكرد گونهi  در كشت خالص وn     تعـداد گونـه هـاي
  ).11( ارزيابي در كشت مخلوط مي باشد

تيمارهـاي آزمـايش بـر     تـأثير بـراي ارزيـابي    ،داده هاي آزمايش

                                                            
1- Area Time Equivalent Ratio (ATER) 

شـده و مقايسـه   آناليز  Mstat-Cعملكرد و اجزاء عملكرد در نرم افزار 
 5ميانگين ها با استفاده از آزمون چنددامنه اي دانكن در سطح احتمال 

الزم به ذكر است آناليز داده ها در هر چين شـبدر  . درصد انجام گرفت
انجـام    Excelرسم اشكال با استفاده از نرم افـزار  . جداگانه انجام شد

  .گرفت
 

  نتايج و بحث
  وزن خشك اندام رويشي مرزه 

اختالف معنـي  از نظر وزن خشك اندام رويشي هاي مختلف تيمار
بيشـترين وزن خشـك انـدام رويشـي مـرزه      ). >05/0P(داشتند داري 

بوتـه در متـر مربـع     27كشت خالص مـرزه بـا تـراكم    مربوط به تيمار 
كشـت  و كمترين ميزان آن مربوط به تيمار ) كيلوگرم بر هكتار 4433(

 )كيلوگرم بر هكتـار  1235(ر مربع بوته در مت 27مخلوط مرزه با تراكم 
  . )1شكل(و شبدر به دست آمد 

به طور كلي وزن خشك اندام رويشي مـرزه در تيمارهـاي كشـت    
چـون  به نظر مـي رسـد    .بودخالص بيشتر از تيمارهاي كشت مخلوط 

كه از پتانسـيل  مخلوط همراه با گياهي قرار گرفت  مرزه در كشتگياه 
جذب نـور و   شد، باعث بودبرخوردار بيشتري در اشغال فضاي كانوپي 

در ) 3(تقـي زاده  . در نهايت رشد اين محصول تحت تأثير قـرار گيـرد  
تحقيق خود نشان داد كه عملكرد كشت مخلوط ارقام سويا در مقايسه 

  .با كشت خالص كمتر است
در كشت خالص مرزه، با افزايش تراكم، وزن خشك اندام رويشي 

را مي توان كم بودن فضـاي قابـل    علت اين كاهش. كاهش پيدا كرد
اما در كشت مخلوط مرزه با شـبدر  . دسترس براي رشد و نمو ذكر كرد

يعني وزن خشـك انـدام رويشـي مـرزه بـا       افتاد ايراني برعكس اتفاق
اين مطلب را مي تـوان  . يافت، افزايش مرزه در مخلوط افزايش تراكم

تر كانوپي را پـر  اينگونه توجيه كرد كه چون در اين مخلوط شبدر سريع
كرد، مرزه شانس كمتري براي بهره گيري از منابع داشـت و بنـابراين   
وزن خشك اندام رويشي مرزه در تيمارهاي كشـت مخلـوط بـه طـور     
چشمگيري كاهش يافت، بنـابراين افـزايش تـراكم مـرزه در مخلـوط      
توانست كم شدن وزن خشك ناشي از كشت مخلوط اين گياه با شبدر 

در كشـت مخلـوط   ) 18( دينگرا و همكاران. بران نمايدرا تا حدودي ج
ماش و ذرت به اين نتيجه رسـيدند كـه بيشـترين عملكـرد مـاش در      
الگوهايي به دست آمد كه فضاي كافي در اختيار ماش قـرار داشـت و   

  .موجب افزايش تعداد غالف هر بوته شد
  

  توزيع ماده خشك در مرزه
كم مرزه بر درصد ساقه تيمارهاي مختلف ترا تأثير: درصد ساقه 

به طوريكه بيشترين درصـد سـاقه در تيمـار    ). >05/0P( معني دار شد
و كمترين مقـدار آن   بوته در متر مربع 27كشت خالص مرزه با تراكم 

بـه  بوته در متر مربع و شبدر  40كشت مخلوط مرزه با تراكم  در تيمار
  .)1جدول ( دست آمد
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ــراني  تيمارهاي مختلف تراكم مرزه در كشت مخلوط بـا شــبدر اي

  
   مخلوط با شبدر ايراني بر وزن خشك اندام رويشي مرزهخالص وكشت م مرزه در كشت اثر تيمارهاي مختلف تراك - 1شكل 

 )B  : و شبدر، بوته در متر مربع 27كشت مخلوط مرزه با تراكم C  : و شبدر، بوته در متر مربع 40كشت مخلوط مرزه با تراكم D  : بوته در متر  80كشت مخلوط مرزه با تراكم
 ).بوته در متر مربع 80كشت خالص مرزه با تراكم :  G  ،وته در متر مربعب 40كشت خالص مرزه با تراكم :  F ،بوته در متر مربع 27مرزه با تراكم  كشت خالص:  E و شبدر،مربع 

  .درصد اختالف معني داري ندارند 5ف مشترك، در سطح احتمال وميانگين هاي داراي حر

  
رهاي كشـت  درصد ساقه در تيمارهاي كشت خالص بيشتر از تيما

چون در كشـت مخلـوط، گيـاه شـبدر از     به نظر مي رسد . بودمخلوط 
نور كمتري بـه قسـمتهاي    شدطريق سايه اندازي بر روي مرزه باعث 

پايين كانوپي برسد، در نتيجه ساقه هاي مرزه نور كمتري جذب كـرده  
اما در تيمارهاي كشت خـالص سـاقه هـا نـور     . شدو رشد آنها محدود 

در كشـت مخلـوط    )24(االسانتان و همكاران . كردندبيشتري دريافت 
ذرت و كاساوا گزارش دادند كـه تعـداد انشـعابات سـاقه در كاسـاوا در      

درصـد سـاقه بـا    . كشت مخلوط نسبت به خالص كاهش يافتـه اسـت  
افزايش تراكم مرزه، در تيمارهاي كشت خالص آن، كاهش پيـدا كـرد   

  .اما در تيمارهاي كشت مخلوط افزايش يافت
مي توان نتيجـه گرفـت تيمارهـايي     1و جدول  1ا مقايسه شكل ب

وزن خشك اندام رويشي در آنهـا   ي بودندكه داراي درصد ساقه بيشتر
كه داراي درصـد   از جو ارقامي در آزمايشي مشاهده شد. بودنيز بيشتر 

. بـود ، درصـد مـاده خشـك نيـز در آنهـا بيشـتر       بودنـد ساقه بيشتري 
  .)10( درصد برگ و درصد ساقه نداشت تراكم بذر اثري بر همچنين

بـه طـور   درصد برگ در تيمارهـاي كشـت مخلـوط    : درصد برگ
بــه ). >05/0P(بــود بيشــتر از تيمارهــاي كشــت خــالص معنـي داري  

كشـت مخلـوط مـرزه بـا     طوريكه بيشترين درصد برگ مرزه در تيمار 
كشت و كمترين مقدار آن در تيمار بوته در متر مربع و شبدر  40تراكم 

. )1جـدول  ( مشـاهده شـد  بوته در متر مربـع   27خالص مرزه با تراكم 

كه چون برگها نسبت بـه  شايد بتوان دليل اين امر را اينگونه ذكر كرد 
، كمبود نور ناشـي  شتندساقه در موقعيت بهتري براي جذب نور قرار دا

از كشت مخلوط، بيشتر بر روي ساقه اثـر كـرده و نسـبت سـاقه را در     
نسبت بـرگ بـه    شد، كاهش درصدساقه درگياه باعث دداگياه كاهش 

برگ و درصـد سـاقه مشـاهده     با مقايسه درصد. كل گياه افزايش يابد
داراي درصـد   بـود مي كنيم تيمارهايي كه درصد ساقه در آنها بيشـتر  

و برعكس تيمارهـايي كـه درصـد سـاقه كمتـري       بودندبرگ كمتري 
در تحقيـق  ) 5(مقـدم   نيرضـوا . بود، درصد برگ در آنها بيشتر شتنددا

خود بر روي خصوصيات رشد سـورگوم علوفـه اي عنـوان كـرد يـك      
بـدين  . ارتباط منفي بين درصد برگ و عملكرد ماده خشك وجود دارد

 . كردمعني كه با افزايش عملكرد ماده خشك، درصد برگ كاهش پيدا 
اثر تيمارهاي مختلف تراكم مرزه بر درصـد گـل ايـن    : درصد گل

كشت مخلوط مرزه بـا تـراكم   تيمار  ).>05/0P(شد عني دار منيز گياه 
كشت مخلوط مرزه بـا   و تيمار 03/2% با  بوته در متر مربع و شبدر 80

بـه ترتيـب بيشـترين و     82/0%بـا   بوته در متر مربع و شبدر 40تراكم 
  . )1جدول ( كمترين درصد گل را به خود اختصاص دادند

اه مرزه گل ها و برگ ها چون در گي :نسبت برگ و گل به ساقه
معطرو حاوي اسانس مي باشند، بنابراين نسبت برگ و گـل بـه سـاقه    

تاثير تيمارهاي مختلف بر اين نسـبت معنـي دار   . به نظر مي رسدمهم 
به طور كلي در تيمارهاي كشت خـالص ايـن نسـبت     ).<05/0P(نبود 
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در تيمارهـاي كشـت خـالص بـا     . بودكمتر از تيمارهاي كشت مخلوط 
امـا در تيمارهـاي   . يافـت زايش تراكم مرزه اين نسبت نيـز افـزايش   اف

كشت مخلوط، برعكس با افزايش تراكم مرزه در مخلوط ايـن نسـبت   
ولي تاثير تيمارهاي مختلف بر اين نسبت از نظر آمـاري  . يافتكاهش 

  ).1جدول (معني دار نبود 
  

  ميزان اسانس مرزه
ــأثير ــي   ت ــانس معن ــر درصــد اس ــف ب ــاي مختل ــود تيماره  دار نب

)05/0P> .(  ــوط بيشــتر از درصــد اســانس در تيمارهــاي كشــت مخل
 مارجيت و همكـاران  آ). 1جدول (تيمارهاي كشت خالص به دست آمد 

فاصله رديف را بر درصد اسانس گياه شويد مطالعه كـرده و   تأثير) 16(
گزارش نمودند كه فاصله رديف اثر معني داري بر درصد اسـانس بـذر   

كاهش فاصله رديف درصد اسانس بذر روند افزايشـي از  اما با  ؛نداشت
  .خود نشان داد

  
  عملكرد اسانس مرزه

بـه طـور معنـي داري    عملكرد اسانس در تيمارهاي كشت خالص 
بيشـترين   ).>05/0P(به دست آمـد  بيشتر از تيمارهاي كشت مخلوط 

بوته در  40ه با تراكم مقدار عملكرد اسانس در تيمار كشت خالص مرز
 27و كمترين مقدار آن در تيمار كشت مخلوط مرزه با تراكم  بعمتر مر

  .)2شكل ( به دست آمد و شبدربوته در متر مربع 
 تـأثير نور يكي از مهمترين عوامل براي فتوسـنتز مـي باشـد كـه     

زيادي بر عملكرد دارد و چنانچه گياهي از فضاي كمتـري در كـانوپي   
ري در تركيب كاشت قرار برخوردار باشد بايد حتما در نسبت هاي بيشت

در اين تحقيـق نيـز   ) 9( گيرد، تا بتواند عملكرد بيشتري را توليد نمايد
 در تيمارهاي كشت مخلوط با افزايش تـراكم . بودروند به همين گونه 

و در نتيجـه افـزايش تـراكم كـل     بوته در متر مربع   80به  27از  مرزه
. با وجود كاهش درصد اسانس، عملكرد اسانس افزايش يافتمخلوط، 

علت اين افزايش باال بودن وزن خشك اندام رويشي ناشي از افـزايش  
كـه   بودجذب نور در فاصله بين چين هاي شبدر در تراكم هاي باالتر 

اما در ميـان تيمارهـاي   . توانست كاهش درصد اسانس را جبران نمايد
 27كشت خالص مرزه با تراكم ر تيمار عملكرد اسانس د ،كشت خالص

به ترتيب  بوته در متر مربع 80و بوته در متر مربع 40بوته در متر مربع،
كـه   بـه طـوري  . بـه دسـت آمـد   يلوگرم بر هكتار ك 2/58و  7/59، 55

بوته  27بيشتر از تراكم در متر مربع بوته  40عملكرد اسانس در تراكم 
  .شددر مترمربع 

 رون كانوپي در تراكم هاي كـم، بيشـتر اسـت   ميزان نفوذ نور به د
كشـت   يمـار در ت در اين آزمايش اينگونه به نظر مـي رسـد كـه   . )27(

نـور بيشـتري بـه درون     در متـر مربـع،   بوتـه  27خالص مرزه با تراكم 
كانوپي نفوذ نموده و درصد ساقه در اين تراكم افزايش و نسبت بـرگ  

كـرد اسـانس كـاهش    در نتيجـه عمل ، كـرد و گل به ساقه كاهش پيدا 
   .يافت

  
  وزن خشك اندام رويشي شبدر ايراني

بيشترين وزن خشك اندام رويشي شبدر در چـين اول مربـوط بـه    
 7231(بوته در متر مربع و شبدر  27كشت مخلوط مرزه با تراكم تيمار 

كشـت خـالص   كمترين مقدار آن مربوط به تيمار  و) كيلوگرم بر هكتار
  .)3شكل (بود ) اركيلوگرم بر هكت 3981(شبدر 

  
مخلوط با شبدر ايراني بر درصد ساقه، برگ و گل در ماده خشك كل، نسبت خالص و كشت اثر تيمارهاي مختلف تراكم مرزه در كشت  -1جدول 

  برگ و گل به ساقه و درصد اسانس مرزه

 درصداسانس
نسبت برگ و گل به 

 ساقه

درصد گل در ماده خشك 
 كل

درصد برگ در ماده خشك
 كل

صد ساقه در ماده خشكدر
 كل

  تيمار

57/1  a 098/1  a 43/1  ab 91/50  a 66/47  bc B 
59/1  a 110/1  a 58/1  ab 02/51  a 40/47  c C 
32/1  a 973/0  a 03/2  a 28/47  abc 69/50  bc D 
24/1  a 794/0  a 82/0  b 43/43  c 75/55  a E 
38/1  a 904/0  a 96/1  a 54/45  bc 51/52  ab F 
46/1  a 034/1  a 94/1  a 89/48  ab 17/49  bc G 

  .درصد اختالف معني داري ندارند 5مشترك، در سطح احتمال  حداقل يك حرفميانگين هاي داراي 
B  : و شبدر بوته در متر مربع 27كشت مخلوط مرزه با تراكم                                            E  : بعبوته در متر مر 27كشت خالص مرزه با تراكم  
C  : و شبدر بوته در متر مربع 40كشت مخلوط مرزه با تراكم                                            F  : بوته در متر مربع 40كشت خالص مرزه با تراكم  
D  : و شبدر بوته در متر مربع 80مرزه با تراكم كشت مخلوط                                            G  :بوته در متر مربع 80لص مرزه با تراكم كشت خا  
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  تيمارهاي مختلف تراكم مرزه در كشت مخلـوط بـا شـبدر ايـراني    
  مخلوط با شبدر ايراني بر عملكرد اسانس مرزهخالص و يا اثر تيمارهاي مختلف تراكم مرزه در كشت  - 2شكل 

  )B  : و شبدر، بوته در متر مربع 27كشت مخلوط مرزه با تراكم C  : و شبدر، بوته در متر مربع 40كشت مخلوط مرزه با تراكم D  : بوته در متر  80كشت مخلوط مرزه با تراكم
. )بوته در متر مربع 80كشت خالص مرزه با تراكم :  G  ،وته در متر مربعب 40كشت خالص مرزه با تراكم :  F ،بوته در متر مربع 27كشت خالص مرزه با تراكم :  E و شبدر،مربع 

  .اختالف معني داري ندارند درصد 5مشترك، در سطح احتمال  حداقل يك حرفميانگين هاي داراي 
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A B C D

ــراني  تيمارهاي مختلف تراكم مرزه در كشت مخلوط بـا شــبدر اي

چيـن اول 

چيـن دوم 

چين ســوم

  
   اثر تيمارهاي مختلف تراكم مرزه در كشت مخلوط با شبدر ايراني بر وزن خشك اندام رويشي شبدر ايراني - 3شكل 

 )A :كشت خالص شبدر ،B : بوته در متر مربع 27كشت مخلوط شبدر و مرزه با تراكم ،C : بعبوته در متر مر 40كشت مخلوط شبدر و مرزه با تراكم،D : كشت مخلوط شبدر و
  .درصد اختالف معني داري ندارند 5در هر چين ميانگين هاي داراي حداقل يك حرف مشترك، در سطح احتمال ). بوته در متر مربع 80مرزه با تراكم 

  
دليل كاهش وزن خشك اندام رويشي در كشت خـالص شـبدر را   

كشت مخلوط اما در . رقابت درون گونه اي شديد ذكر كرد شايد بتوان
وزن خشـك   در نظر گرفته شد،مرزه و شبدر، هر چه تراكم مرزه كمتر 

در چين هاي دوم و سـوم، تيمـار كشـت خـالص     . يافتشبدر افزايش 
نـدام  شبدر نسبت به تيمارهاي كشت مخلوط بيشـترين وزن خشـك ا  

چـون بعـد از برداشـت اول شـبدر در     . رويشي را به خود اختصاص داد
در نتيجه رقابـت بـين گونـه اي بـه      ،اشتند كشت خالص، مرزه وجود

در بررسي اثر كشـت مخلـوط   ) 14( نوربخشيان و روشندل .نيامدوجود 
شبدر قرمز و يونجه بر عملكرد كمـي و درصـد پـروتئين علوفـه بيـان      
كردند كه در تيمارهاي كشت مخلوط مقدار علوفه بيشتري نسـبت بـه   

  .كشت خالص يونجه وشبدر قرمز توليد شد
  

  ماده خشك در شبدر ايرانيتوزيع 
تيمارهاي مختلف تراكم مرزه بر درصد سـاقه   تأثير :درصد ساقه
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در  ).>05/0P( شبدر ايراني در چين هـاي اول و سـوم معنـي دار شـد    
كشت مخلوط مرزه بـا تـراكم    چين اول بيشترين درصد ساقه در تيمار

ه به دست آمد و بـا افـزايش تـراكم مـرز     بوته در متر مربع و شبدر 27
شبدر ايراني كاهش يافت و كمترين درصـد سـاقه   در گياه درصد ساقه 

  .)2جدول ( به دست آمد شبدر در تيمار كشت خالص
چـون در كشـت خـالص رفابـت درون گونـه اي      به نظز مي رسد 

و در نتيجـه   شـد و باعث كاهش نفوذ نور بـه درون كـانوپي    بودشديد 
يشـترين درصـد   دوم و سـوم ب  هاي در چين. يافتدرصد ساقه كاهش 

بـه طوريكـه در چـين    . به دست آمد شبدر ساقه در تيمار كشت خالص
كشت مخلوط مرزه بـا  و  كشت خالص شبدرسوم درصد ساقه در تيمار

تـرين  مبـه ترتيـب بيشـترين و ك    بوته در متر مربع و شـبدر  27تراكم 
و  بودبه طور كلي درصد ساقه در چين اول بيشتر . به دست آمدمقادير 

علت اين امـر ايـن   . شدتعداد چين ها از درصد ساقه كاسته  با افزايش
است كه شبدر بعد از برداشت اول به سرعت رشـد كـرده و بالفاصـله    

  .شدبنابراين از درصد ساقه اين گياه كاسته  شدوارد مرحله گلدهي 
تيمارهاي مختلف بـر   تأثيردر چين هاي اول و سوم  :درصد برگ

در چـين اول بيشـترين درصـد    . )>05/0P( معني دار شـد درصد برگ 
و كمتـرين درصـد بـرگ در تيمـار       كشت خالص شـبدر برگ در تيمار 

بـه دسـت    بوته در متر مربـع و شـبدر   27كشت مخلوط مرزه با تراكم 
در تيمارهاي كشت مخلوط با افزايش تـراكم مـرزه درصـد بـرگ     . آمد

در چين هـاي دوم و سـوم بـر عكـس چـين اول      . شبدر افزايش يافت
كشـت  در چين سوم بيشترين درصد برگ مربوط به تيمـار  . افتاداتفاق 

و كمتـرين درصـد    بوته در متر مربع و شبدر 27مخلوط مرزه با تراكم 
  .)2جدول (بود  كشت خالص شبدربرگ مربوط به تيمار 

در تيمارهاي كشت مخلوط با افزايش تـراكم مـرزه درصـد بـرگ     
چون مـرزه در  رسد به نظر مي شبدر در چين دوم و سوم كاهش يافت 

فاصله بين چين هاي شبدر رشد كرده و تا حدودي رشـد شـبدر هـاي    
در نتيجه درصـد بـرگ در گيـاه شـبدر      كرددوباره سبز شده را محدود 

  .يافتكاهش 
مالحظه مي شود درصد بـرگ در مـاده     2همانطور كه در جدول 

با توجه به اينكه درصـد  . يافتخشك كل با افزايش چين ها، افزايش 
لذا انتظار مي رود علوفه توليدي  ؛)5( رگ بر كيفيت علوفه موثر استب

از چين هاي دوم و سوم از كيفيت بـاالتري در مقايسـه بـا چـين اول     
  . برخوردار باشد
اثر تيمارهاي مختلف تراكم مرزه بر درصد گـل گيـاه    :درصد گل

  ).<05/0P(در هيچكدام از چين ها معني دار نبود شبدر 
به منظور تهيه علوفـه برگهـا نسـبت بـه     : اقهنسبت برگ به س

بنابراين براي مقايسـه تيمارهـا، نسـبت    . ساقه خوشخوراكتر مي باشند
اثر تيمارهاي مختلف بر ايـن نسـبت،   . رسيدبرگ به ساقه مهم به نظر 
كه بيشـترين نسـبت    به طوري). >05/0P( در چين سوم معني دار شد

بوتـه در متـر    27تـراكم   كشت مخلوط مرزه بابرگ به ساقه در تيمار 
بـه دسـت    كشت خالص شبدرو كمترين نسبت در تيمار  مربع و شبدر

  . )2جدول ( آمد
نسبت برگ به ساقه در چين سوم بيشتر از چـين دوم و چـين اول   

چون فاصله زماني بين كاشت تا گلدهي در چين اول بسيار بيشتر . بود
ن اول ارتفـاع  ، و به طور كلـي گياهـان در چـي   بوداز چين هاي بعدي 

كه باعث افـزايش   كردندو كانوپي وسيعتري را اشغال  شتندبيشتري دا
، بنابراين نسبت برگ به ساقه در ايـن چـين   شدارتفاع و قطر ساقه ها 

با افزايش چين در شبدر، اين گياهان در مرحله گلـدهي  . يافتكاهش 
 ، سهم ساقه ها دركردندو حجم كمتري از فضا را اشغال  شدهكوچكتر 

نسبت برگ بـه سـاقه افـزايش     يافت بنابراينماده خشك كل كاهش 
  .يافت

  
  )ATER(  سطح و زماننسبت برابري 

در تمامي كشتهاي مخلـوط بيشـتر از    نسبت برابري سطح و زمان
اگرچه تيمارهـاي مختلـف تـراكم مـرزه، اخـتالف      . )5شكل ( يك بود

بيشـترين  بوته در متر مربـع مـرزه،    27معني داري نداشت ولي تراكم 
محققـين اظهـار   . را  به خود اختصاص داد نسبت برابري سطح و زمان

برتري عملكرد در كشت مخلوط ممكن است در اثر تلفيقـي از   داشتند،
عوامل مختلف همچون استفاده بهتر از رطوبت خـاك، نـور و عناصـر    

آنها وجود اختالف در ساختار ريشه، توزيع كـانوپي و  . غذايي بوده باشد
ت غذايي گياهـان در كشـت مخلـوط را علـت ايـن كارآمـدي       احتياجا

  ). 25و 11،13( تشخيص دادند
عملكرد نسبي در شبدر در همه تيمارهاي كشت مخلوط، باالتر از 

مي تـوان چنـين اسـتنباط نمـود كـه در تيمارهـاي كشـت        . مرزه بود
مخلوط، شبدر گياه غالب بوده و از كشت مخلوط بـا مـرزه اثـر مثبـت     

طي آزمايشي كـه بـر روي كشـت مخلـوط     ) 28( تسوبو .پذيرفته است
ذرت و لوبيا انجام داد اظهـار داشـت كـه در كليـه تيمارهـاي كشـت       
مخلوط عملكرد نسبي در ذرت بيشتر از لوبيـا بـود كـه نشـان دهنـده      

  . غالبيت اين گياه در كشت مخلوط بود
مشاهده مي شود عملكرد نسبي شبدر در  5همانگونه كه در شكل 

دليل تفاوت در نتـايج  . مارها باالتر از يك و بيشتر از مرزه بودتمامي تي
اين طور به نظر مي رسد كه چون شبدر زودتر از مرزه و با تراكم بـاال  
كاشته شده، به عنوان گياه غالب عمل كرده، سريعتر كانوپي را اشـغال  

و در مقايسه با كشت خالص شبدر كه رقابت درون گونه اي زياد  نمود
پس در نتيجه عملكرد نسـبي در   گرفتبع بيشتري را در اختيار ، منابود

عملكرد نسبي مرزه بر عكس شـبدر، در تيمارهـاي   . رفتاين گياه باال 
  .كشت مخلوط كمتر از يك بود
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برگ به ساقه  اثر تيمارهاي مختلف تراكم مرزه در كشت مخلوط با شبدر ايراني بر درصد ساقه، برگ و گل در ماده خشك كل و نسبت -2جدول 

  شبدر ايراني
   تيمار درصد ساقه در ماده خشك كل درصد برگ در ماده خشك كل درصد گل در ماده خشك كل نسبت برگ به ساقه

75/0  a 27/3  a 32/41  a 41/55  c A 

اول
ين 

چ
 

43/0  a 90/5  a 46/28  b 64/65  a B 
58/0  a 81/3  a 33/35  a 87/60  b C 
61/0  a 20/5  a 04/36  a 76/58  bc D 

درصد برگ در ماده خشك كل درصد گل در ماده خشك كل نسبت برگ به ساقه    تيمار درصد ساقه در ماده خشك كل
72/0  a 26/7  a 97/38  a 77/53  a A 

دوم
ين 

چ
 

78/0  a 90/6  a 68/40  a 42/52  a B 
83/0  a 37/6  a 50/42  a 13/51  a C 
77/0  a 41/6  a 62/40  a 98/52  a D 

برگ به ساقه نسبت درصد برگ در ماده خشك كل درصد گل در ماده خشك كل     تيمار درصد ساقه در ماده خشك كل
90/0  c 39/5  a 71/44  c 90/49  a A 

سوم
ين 

چ
 

49/1  a 46/5  a 55/56  a 99/37  b B 
15/1  b 09/6  a 26/50  b 65/43  ab C 
03/1  bc 28/4  a 52/48  bc 20/47  a D 

  .درصد اختالف معني داري ندارند 5ن هاي داراي حداقل يك حرف مشترك، در سطح احتمال در هر چين ميانگي
A :                                                                                         كشت خالص شبدرB : بوته در متر مربع 27كشت مخلوط شبدر و مرزه با تراكم  
C :بوته در متر مربع                                 40مرزه با تراكم  كشت مخلوط شبدر و             D : بوته در متر مربع 80كشت مخلوط شبدر و مرزه با تراكم  
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ــا    تيمارهاي مختلف تراكم مرزه در كشـت مخلـوط ب
شبدر ايراني

عملكرد نسبي شبدر عملكرد نسبي مرزه

  
  ايرانيمقادير نسبت برابري سطح و زمان در تيمارهاي مختلف تراكم مرزه در كشت مخلوط با شبدر  - 5شكل 

   )B  :بوته در متر مربع ، 27رزه با تراكم كشت مخلوط شبدر و مC  : بوته در متر مربع،  40كشت مخلوط شبدر و مرزه با تراكمD  : بوته  80كشت مخلوط شبدر و مرزه با تراكم
  )در متر مربع

  
بنابراين مي توان نتيجه گرفـت، چـون مـرزه در كشـت مخلـوط      

فضـاي  همراه با گياهي قرار گرفته كه از پتانسـيل فراوانـي در اشـغال    
، بايد تراكم شبدر كمتر شود تا مرزه بتواند عملكرد بودكانوپي برخوردار 

  . قابل قبولي داشته باشد
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  كلينتيجه گيري 
در كشت مخلوط شبدر و مرزه، چون مرزه در ابتداي فصل رويش 

 شـد باعـث   بـود، از پتانسيل كمتري در اشغال فضاي كانوپي برخوردار 
را پر نمايد در نتيجه عملكـرد مـرزه   شبدر به سرعت رشد كرده و فضا 

باال بردن تراكم مرزه در مخلوط . يافتخالص كاهش  شتنسبت به ك

امـا در كشـت   . شـد تا حدودي باعث جبران كاهش عملكرد اين گيـاه  
، يافتخالص اين گياه، با افزايش تراكم رقابت درون گونه اي افزايش 

خشك اندام رويشي  بوته در متر مربع بيشترين وزن 27بنابراين تراكم 
بوته در متر مربع بيشـترين عملكـرد اسـانس را بـه خـود       40و تراكم 

  .اختصاص داد
  
  منابع

  .صفحه 438. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي. جلد دوم. توليد و فراوري گياهان دارويي.1376. اميد بيگي، ر -1
. مجموعه مقاالت همايش ملي توسعه پايدار گياهان دارويـي . ويي در ايران و جهانگياهان دار.1384. نقدي بادي. ع.خليليان و ح. ، ص.باقري، ا -2

  .625-626ص. مرداد، مشهد مقدس 7-5
بررسي اثر نسبتهاي مختلف بذر و تراكم گياهي در كشت مخلوط بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات كيفي ارقـام  . 1373. ص.تقي زاده، م -3

  .دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهدرشته زراعت،  پايان نامه كارشناسي ارشد. سويا
  .انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد). ترجمه( اكولوژي كشت مخلوط. 1379. قلي پور. حميدي و م. دباغ محمدي نسب، آ. ، ع.ع جوانشير، -4
پايـان نامـه   . رقـم سـورگوم علوفـه اي    اثر مقادير مختلف كود ازته بر ارزش غذايي، عملكرد و خصوصيات رشد چهـار . 1369. رضواني مقدم، پ -5

  .كارشناسي ارشد رشته زراعت، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 442. مجتمع آموزش كشـاورزي سـبزايران  ). ترجمه(مهم ترين گياهان دارويي جهان  . 1387. ، س، جعفرنيا و س، خسروشاهي.صفايي خرم، م -6

  .صفحه
در طـي   )(.Satureja hortensis L بررسي تغييرات كمي و كيفي اسـانس مـرزه    .1380. عباس زاده. و ب ميرزا. رضائي، م. ب.، م.فاكرباهر، ز -7

  .37-51ص .7جلد . تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران. تنش خشكي در مزرعه
  .صفحه 414. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. زراعت و اصالح گياهان علوفه اي. 1359. كريمي، ه -8
  .انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. فيزيولوژي گياهان زراعي. 1380.سرمدنيا. و غ. كي، عكوچ -9

پايان نامه كارشناسي . بررسي اثر تراكم بذر بر خصوصيات زراعي، ارزش غذايي و عملكرد جو علوفه اي تحت شرايط ديم. 1370. م.گريواني، گ -10
  .دارشد رشته زراعت، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشه

  .صفحه 262. انتشارات دانشگاه تهران. زراعت مخلوط. 1377. مظاهري، د -11
بررسي مزيت كشت مخلوط زنيان و شنبليله در سطوح مختلف كود دامي و . 1388. نصيري محالتي. پارسا، م. كوچكي، م. ، ع.م.ميرهاشمي، س -12

  .259 -269ص . 1شماره  7جلد . مجله پژوهشهاي زراعي ايران. آرايش كاشت
  .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد .)ترجمه( گرواكولوژيا .1380 .بهشتي. مقدم و ع رضواني. كوچكي، پ. ، ع.يري محالتي، منص -13
چكيده مقاالت . بررسي اثر كشت مخلوط شبدر قرمز و يونجه بر عملكرد كمي و درصد پروتئين علوفه.1385. روشندل. و س. ج.نوربخشيان، س -14

  .209ص. شهريور 5 -7. دانشگاه تهران ،پرديس ابوريحان. اصالح نباتات ايراننهمين كنگره علوم زراعت و 
15- Alexander, M.W. and C.F. Genter. 1962. Production of corn and soybean in alternating pairs of rows. Agron. J. 54: 

233-234.  
16- Amarjit, S.B., B.S. Sidhu and G.S. Randhawa. 1992. Effect of row spacing and nitrogen on nitrogen uptake, content 

and quality of dill (Anethum greveolens). Indian J. Agron. 37:633-634. 
17- Baher, Z.F., M. Mirza, M. Ghorbanli, and M.B. Rezaii. 2002. The influence of water stress on plant height, herbal 

and essential oil yield and composition in Satureja hortensis L. Flavour. Fragrance. J. 17: 257-277. 
18- Dhingra, K.K., M.S. Dhillon, D.S. Grewal and K. Sharma. 1991. Performance of maize and mungbean 

intercropping in different planting patterns and row orientations. Indian J. Agron. 36: 207-212. 
19- Federer, W.T. 1993. Staisticad design and analysis for intercropping experiment, Two Crops. Springer Verlag INC. 

p:182. 
20- Giller, K.E. and K.J. Wilson. 1991. Nitrogen Fixation and Tropical Cropping Systems. CAB International, 

Wallingford, pp. 10–120. 
21- Grahan, P.L., J.L. Steiner and A.F. Wiese. 1988. Light Absobrtion and Competition in mixed sorghun pigweed 

communities. Agron. J. 80:415-418. 
22- Maffei, M. and M. Mucciarelli. 2003. Essential oil yield in peppermint/ soybean strip intercropping. Field Crop 



  929      ... اثر تراكم بر خصوصيات زراعي و عملكرد مرزه 

Research. 84:229-240. 
23- Morris, R.A., A.N. Villegan, A. Polthanee and H.S. Centeno. 1990. Water use by monocropped and intercropped 

cowpea and sorghum after rice. Agron. J. 82:664-668. 
24- Olasantan, F.O., H.C. Ezumah and E.O. Lucas. 1996. Effects of intercropping with maize on the micro- 

environment, growth and yield of cassava. Agriculture, Ecosystems and Environment. 57: 149-158. 
25- Pandita, A.K., M.H. Saha, and A.S. Bali. 2000. Effect of row ratio in cereal-legume intercropping systems on 

productivity and competition functions under Kashmir condition. Indian J. Agron. 45: 48-53. 
26- Persian clover  (Trifolium resupinatum), Pasture species and varieties on Evaluating Internet Resource, 20 Oct 2003 

{on-line}. http://www.agric.nsw.gov.au/reader/past-Varieties/P2522.htm {21 May 2005}. 
27- Putnam, D.H. and D.L. Allan. 1992. Mechanisms for overyielding in a sunflower-mustard intercrop. Agron. J. 

84:188-195. 
28- Tsubo, M., S. Walker and H.O. Ogindo. 2005. A simulation model of cereal–legume intercropping systems for 

semi-arid regions. II. Model application. Field Crops Research. 93: 23–33. 
29- Vinther, F.P. and E.S. Jensen. 2000. Estimating legume N2 fixation in grassclover mixtures of a grazed organic 

cropping system using two 15N methods. Agriculture, Ecosystems and Environment. 78: 139–147. 
 

 


