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چکیده
درمخلوطکشتدیگرسوياز.شونداستفادهپایدارکشاورزيدرشیمیاییکودهايجایگزینعنوانبهندتوانمییآلکودهاي

کشتاثرابییارزمنظوربهاست.شیمیاییکودهايبرکمتراتکايباغذاتولیدبرايامیدوارکنندهراهبردیکخالص،کشتبامقایسه
Anethum(شویداسانسوعملکردبرمخلوط graveolens L.(درلیفاکتورصورتبهشییآزماشیمیایی،ویآلکودهايتأثیر تحت

کشت.شدانجام1396سالدرشهرکردکشاورزيدانشکدهتحقیقاتیمزرعهدرتکرارسهباتصادفیکامليهابلوكطرحقالب
منبعدوواولفاکتورعنوانبه)2:1وS:D ،1:1،1:2(گیاهدواینکشتالگويسهو)D(شویدخالصکشت،)S(سویاخالص
شویدخشکمادهعملکردبیشترینکهدادنشاننتایج.شدگرفتهنظردردومفاکتورعنوانبه)یمرغومیاییی(شکودي

شویدردیفیکسویا+ردیفدوتیماردرهکتار)درکیلوگرم47/18(اسانسعملکردبیشترینو)هکتاردرکیلوگرم48/1001(
بوتهدرغالفتعدادبیشترینآمد.بدستیآلکودتغذیهتحتخالصکشتدر)%64/2(اسانسدرصدبیشترینشد.مشاهده

اختصاصمرغیکودحاويشویدردیفدو+سویاردیفیکتیماربه)هکتاردرکیلوگرم2192(سویادانهعملکردوعدد)5/47(
نتایجبراساسشد.حاصلیآلکودحاويشویدردیفیکسویا+ردیفدوتیماردر)19/1(زمینبرابرينسبتبیشترینداشت.
اسانسزیادمیزانوزمینبرابرينسبتحداکثرداشتنبایآلکودتغذیهتحتشویدردیفیکسویا+ردیفدوتیمارآمده،بدست
بود.برترتیمار،شوید

Anethum graveolens(شویدارگانیک،زراعتاسانس،کلیدي:هايواژه L.(،،مرغیکودعملکرد.

مقدمه
وسالمتدلیل به،سالمغذايبرايتقاضاحاضرحالدر

استافزایشبهرومحصوالتاینپایدارمحیطیمالحظات
)Sangkumchaliang & Huang, مورددرامراین)؛ 2012

ارتباطدرانسانسالمتبامستقیمطوربهکهداروییگیاهان
Khalesro(داردبیشترياهمیتهستند et al., 2012.(
برايمفیدثانویههايمتابولیتحاويمعطروداروییگیاهان
گیاهاناینمعطرهايترکیبوهااسانس.باشندمیهاانسان
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ادویه،غذا،دهندهطعمعطر،ازجملهمختلفمصارفدر
کاربردگیاهیداروهايساختهمچنینوغذانگهدارنده

Hadian(دارند et al., 2014.(
ازینشیمیاییکودهاياگرچهکهندادادهننشاتمطالعا
عملکردافزایشدروباشدمیامروزيکشاورزيضروري
ازناشیهاينگرانیافزایشاماهستند،ضروريگیاهان
زیادهزینهومحصوالتآلودگیمحیطی،زیستآلودگی

باشیمیاییهايدکوجایگزینیبهنمودنترغیبسببآنها
,Savci(استشدهعملکردافزایشمنظوربهیآلکودهاي

Siddiqui؛ 2012 et al., دکومانندیآلي هادکو).2011
(پرمصرفگیاهنیازموردوضروريعناصرداشتنبا،میدا
شیمیایی،ي هادکوکاهشیافحذضمنمصرف)کمو

تبادلظرفیتوآبنگهداريظرفیتیشافزاموجب
درهیژوبهل،محصوکیفیتودعملکر،شدرکاتیونی

Pandey(شودمیییدارونتولیدگیاها et al., ؛ 2016
Wu et al., Kapoor؛ 2005 et al., ارگانیککشت).2004

یی داروتیفیکي روی منفهاياثراحتمال،ییدارواهانیگ
ازي اریبسکهاستلیدلنیهمبه.دهدمیکاهشراآنها

کیارگانی اهیگهايبیترکیی دارواهانیگکنندگانمصرف
Griffe(دهندیمحیترجرا et al., 2003.(

کودهاياز استفادهکهدادندنشانمطالعاتازسیاريب
.شوندمیداروییگیاهانکیفیتویتکمافزایشسببیآل

Abou El-Magdکهدادندنشان)2008(همکارانو
آنازاستفادهعدمباسهیمقادری مرغکودازاستفاده
Foeniculum.(انهیرازي برا(شاهد) vulgare Mill(منجر

عملکردشیافزاودیگرددانهعملکرددارمعنیشیافزابه
شد.گزارش%45زانیمبهی مرغکودکاربردبادانه

OmraniوFallah)2016(کودهايکهکردندگزارش
خرفهداروییگیاهبذرعملکردافزایشسببگاويومرغی

)Portulaca oleracea L.(بیشترینکهيطوربه؛شد
آمد.بدستدامیيهادکوتأثیر تحتگیاهایندانهعملکرد
Bajeliو)2016(همکارانوRazipourهمکارانو

ترتیببهارگانیککودهايکاربردکهکردندگزارش)2016(
فلفلینعناعداروییگیاهاسانسمیزانافزایشسبب

)Mentha arvensis L.(بادرنجبویهگیاهو)Melissa

officinalis L.(.شدSalehiهمکارانو)گزارش)2017
دردانهتعدادافزایشسببمرغیکودکاربردکهکردند
سیاهگندمداروییگیاهدردانهعملکردوخوشه

)Fagopyrum esculentum Moench(.شد
شیافزاي براهاروشنیمهمترازی کیدیگرسوي از
محصولچندایدورشدی زراعستمیاکوسکیدرتنوع

روابطي برقرارامکانخودکهاستمخلوطکشتصورتبه
Sastava(سازدیمفراهمرامختلفمحصوالتنیبمتقابل

et al., تعدادایودو،کشتستمیسنیادرواقعدر).2004
ونیزمقطعهکیدرگریکدیبای زراعمحصوالتي شتریب

,Thobasti(شوندمیکشتزمانکیدر هنگامی).2009
مخلوطکشتدرمتفاوترشديخصوصیاتباگونهدوکه

موضوعاینوکنندمیایجادرارقابتکمترینگیرند،میقرار
عناصروآب(نور،منابعمصرفکاراییافزایشباعث

شودمیخالصکشتبامقایسهدرعملکردوغذایی)
)Neumann et al., کشتسیستمایناین،برعالوه).2009

استمؤثرنیزغذاییامنیتوکیفیتافزایشدر
)Rusinamhodzi et al., Caviglia؛ 2012 et al., 2011.(

نقشعیزرايکوسیستمهاادرییدارونگیاهاکشت
ءیفااسیستمهاینادريارپایدوعتنودیجاادررامهمی

یتکمّبهنسبتتولیديارپایدوکیفیتحفظمینماید.
مدیریتيهاروشهمیتا،ییدارونگیاهامینهزدرلمحصو

آشکاریشپازیشبرا کشاورزيي هاسیستمارپاید
Koocheki(سازدمی et al., ازگیريبهرهبنابراین).2012

کاشتهیژوبهشتیچندکِيسیستمهامانندیکیژکولوااصول
يمرانگیاهایناتولیددروژننیترهتثبیتکننديهاگونه
,Rezaei-Chiyaneh(سدرمینظربهيورضر 2016(.

عملکردوکیفیتفلفلی،نعناعوسویامخلوطکشتدر
Maeffei(یافتافزایشخالصکشتبامقایسهدراسانس

& Mucciarelli, وشنبلیلهمخلوطکشتدر).2003
بامقایسهدريدارمعنیطوربهرازیانهعملکردرازیانه،

Kumar(یافتافزایششتیکتک et al., کشتدر).2006
میزانوعملکردمجموعبیشترینسیاهدانهوشنبلیلهمخلوط
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,Rostaei(آمدبدستمخلوطکشتالگويدراسانس

2014.(Weisanyهمکارانو)کهکردندگزارش)2016
تلقیحکاربردعدمیاکاربرد(تحتلوبیاعملکردبیشترین

وBigonahآمد.بدستمخلوطکشتدرمایکوریزا)
گشنیزوشنبلیلهمخلوطکشتبررسیدر)2014(همکاران
گیاهاسانسصددروعتفاارنبیشتریکهکردندگزارش
شد.دهمشاهشنبلیله%25وگشنیز%75تیماردرگشنیز

ازرانیتروژنکهاستلگومینوزهتیرهازايگونهسویا
Bradyrhizobiumباکتريباهمزیستیطریق japonicum

ازکربوهیدرات%30وپروتئین%36باسویانماید.میتثبیت
تشکیلمعدنیموادوهاویتامینفیبر،خوببسیارمقادیر

Abdraimova(استشده et al., شویدداروییگیاه).2014
مدیترانهشرقینواحیآنمنشأکهباشدمیچتریانخانوادهاز

اسانساست.اسانسي امحتوگیاهرویشیپیکرتماماست.
باشدمیمیکروبیضدمانند متعددداروییاثراتدارايشوید

)Delaquis et al., درموجودعمدههايترکیب).2002
موجوداتبدندرآزادهايرادیکالکاهشسبباسانس،

اکسیدانتآنتیمادهعنوانبهسازوکار اینبا،شودمیزنده
Bahramikia(شودمیشناخته et al., 2009(.

مناسبیژگییوسویاگیاهدرنیتروژنستییزتثبیتتوان
کهنمایدمیفراهمداروییگیاهانبامخلوطکشتبراي

همچنینباشد،مؤثرداروییگیاهتولیدشیافزادرتواندمی
گیاهانبامخلوطکشتدرداروییگیاهانارگانیکتولید
.کندمیتضمینرامحصوالتاینسالمتوایمنیلگوم،
اسانسوعملکردهدفبررسیباپژوهشایننیبنابرا
وآلیکودهايتأثیر تحتسویابامخلوطکشتدرشوید

گردید.اجراشیمیایی

هاروشومواد
ییدارویاهگویاسومخلوطکشتیابیارزمنظوربه
یشیآزما،ییایمیشویآليکودهاکاربردتحتشوید

ی تصادفکاملي هابلوكطرحقالبدرلیفاکتورصورتبه
شهرکرددانشگاهیقاتیتحقمزرعهدرتکرار،3با

جغرافیاییعرضدقیقه،49ودرجه50یاییجغراف(طول
در)دریاسطحازمتر2050ارتفاعودقیقه21ودرجه32

ویاسوخالصکشت.شداجرا1394-95یزراعسال
دو:یاسوردیفیکشاملمخلوطنسبتسهباهمراهشوید
)1:1(دیشوردیفیک:یاسوردیفیک)،1:2(دیشوردیف

فاکتورعنوانبه)2:1(دیشوردیفیک:یاسوردیفدوو
دومفاکتورعنوانبهیداموییایمیشمنبعازیکوددهواول

گرفتند.قرارسهیمقامورد

مورد استفادهیخاك و کود مرغیمیاییو شیزیکیفيهایژگیویبرخ-1جدول 
*منگنز *روي *آهن *مس *پتاسیم *فسفر نیتروژن

pH
EC

)dS/m( بافت نمونه
)mg/kg( )g/kg(

46/7 66/0 32/4 77/0 3/0 021/0 59/0 09/8 587/0 رسیلومی خاك
53/411 01/355 35/976 12/86 9/12 9/6 1/19 56/7 57/5 - یمرغکود

.استشدهگیرياندازهخاكدرعناصرنیادسترسقابلفرم: *

مزرعه)مترسانتی0-30(خاكویمرغکودازابتدا
یینتعآنهایاتخصوصیشگاهآزمادرویهتهمرکبنمونه
شدنیمعدن%50احتسابباسپس).1(جدولیدگرد

ینتأميبراالزمیمرغکودیزانمی،مرغکودکلیتروژنن

تن4/7کهیدگردمحاسبههکتاردریتروژننیلوگرمک70
Makkizadeh؛ aletCaliskan,.2008(بودهکتاردر

Tafti et al., اورهشاملی مصرفیی ایمیشي کودها.)2012
بهپلیترفسفاتسوپروهکتاردرلوگرمیک152میزانبه
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بودنمطلوبدلیلبهبود.هکتاردرلوگرمیک141میزان
عناصرنشد.استفادهمیپتاسشیمیاییکودازخاك،پتاسیم

درلوگرمیک24/1میزانبه(مسسولفاتشاملریزمغذي
)،هکتاردرلوگرمیک76/4میزانبه(منگنزسولفات)،هکتار

و)هکتاردرلوگرمیک79/3میزانبه(يروسولفات
در)هکتاردرلوگرمیک15میزانبه(138آهننیسکوستر

.بودندشیمیاییکودتیمار
ازقبلروزیک(يکودي مارهایتبستر،یهتهازپس
هاضافنظرموردي هاکرتدرطرحنقشهبراساسکشت)

کشتماه،خرداداوایلدر.یدگردمخلوطخاكبابعدو
همزمانصورتبهباالتراکمباشویدییدارویاهگویاسو
بهیی هاکرتدرمترسانتی40فاصلهبهییهایفرددر

فاصلهوهاکرتینبفاصلهشد.انجاممتر5×متر2ابعاد
شد.گرفتهنظردرمتریکومتر یمنیبترتبههابلوكینب

سویاM9رقموشویدبذریبومتودهشیآزمانیادر
مرحلهدرهابوتهکردنتنک.گردیداستفاده

شویدوسویاگیاهمطلوبتراکمبهیدنرسيبرایبرگ4
یاريآبروش.انجام گردیدمترمربع)دربوته30(

Madadi(شدانجامنواريصورتبه Bonab et al.,

Pasban؛ 2012 et al., ازپسي اریآبنیاول.)2015
بارشدفصلطولدريبعدي هاياریآبوانجامکاشت
در.شدانجام ی طیمحطیشراواهیگی آبازینبهتوجه
هرزيهاعلفینوجوآفاتکنترلکشت،فصلطول
.انجام گردید)یدستین(وج

يباکتریحتلقیهماتوسطایسويبذرهاکاشت،ازقبل
Bradyrhizobium(یکومژاپونومیزوبیر japonicum(نامبا

کاملطوربهبذرهاهمهتا،شدنداسپري"یوسويبا"يتجار
تا15مدتازبعدوشوندآغشتهیحتلقیهماباکنواختیو

.ندشدکاشتهبذرهایقهدق30

تعیینواسانسگیرياندازهبراي شویدیاهگبرداشت
کهصورتینابه.انجام شدیگلدهمرحلهدر،عملکرد

خشکسایهدروبرداشتمترمربعیکهابوتهابتدا
کلونجردستگاهازاستفادهبااسانسسپس.شدند

عملآبباتقطیرروشبهکه(شدگیرياندازهواستخراج
Weisany()کندمی et al., عملکردتعیینبراي ).2015

وشدندتوزینشدنخشکازپسهابوتهنیزخشکماده
گردید.تعیینهکتاردرکیلوگرمحسببرعملکرد

وهابرگبیشترشدنزردباهمزمانسویاگیاهبرداشت
دانهعملکردتعیینبراي .شدانجام)کاملرسیدگی(هاغالف

باهاکرتوسطازمترمربعیکهابوتهعملکرداجزايو
میانگینقبیلازصفاتیوشدندبرداشتحاشیهاثررعایت
درغالفتعدادبوته،درجانبیشاخهتعدادبوته،ارتفاع
.شدگیرياندازههزاردانهوزنوغالفدردانهتعدادبوته،

ها،غالفاربذرهاجداسازيازپسعملکرد،تعیینبراي 
مدتبهگرادسانتیدرجه75دمايدرآوندربذرها

Rostaei(خشکساعت48 et al., توزینبعد و)2015
هکتاردرکیلوگرمبرحسبدانهعملکردنهایتدروشدند

شد.محاسبه
نسبتشاخصمخلوطکشتيسودمندیابیارزمنظوربه
Land(ینزميبرابر equivalent ratio(زیرروابطاز

Mao(یدگردمحاسبه et al., 2012.(

)1     (LER=LERs+ LERd

)2(LERs=

)3     (LERd=

يبرابرنسبتیبترتبهLERsوLER،LERdآندرکه
ینزميبرابرنسبتوشویدینزميبرابرنسبتکل،ینزم

عملکردیبترتبهYdوYSi،YS،Ydiیزنوباشدمییاسو
خالص،کشتدریاسوعملکردمخلوط،کشتدریاسو

کشتدرشویدعملکردومخلوطکشتدرشویدعملکرد
.باشدمیخالص

نسخهSASافزارنرمتوسطشیآزماازحاصلهايداده
نیانگیمسهیمقاگرفتند.قرارلیتحلوهیتجزمورد2/9
افزارنرمتوسط%5احتمالسطحدرLSDآزمونبامارهایت

MSTAT-Cشدانجام.
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نتایج
شویدگیاه

عملکرد
الگوياثراستشدهارائه2جدولدرکهطورهمان

دراینبود،دارمعنیشویدعملکردبرکوديمنبعوکشت
اینبرکوديمنبعدرکشتالگويمتقابلاثرکهبودحالی
عملکردکهدادنشانهامیانگینمقایسهنبود.دارمعنیصفت
)1:2(و)1:1(شویدسویا:تیماروخالصکشتدرشوید

سبب)2:1(شویدسویا:الگويکهحالیدربود،مشابه
الگوهايسایربامقایسهدرشویدعملکرددارمعنیافزایش

عملکردبیشتریندارايالگوهمینکهطوريبه. شدکشت
).1(شکلبود)هکتاردرلوگرمیک48/1001(شوید

دارمعنیافزایشسببیآلکودکاربردهمچنین
شدشیمیاییکودبامقایسهدرشویدعملکرددرصدي)17(

.)2(شکل

و عملکرد اسانس گیاه شوید درصدخشک،مادهعملکردن مربعات) یتجزیه واریانس (میانگ-2جدول 
منبع کودي و الگوي کشتتحت تأثیر 

اسانسعملکرداسانسدرصدعملکردآزاديدرجهتغییراتمنبع
85344ns004/0ns41/26*2تکرار

a(3*87097**82/0*45/86(کشتالگوي
b(1*103186ns038/0ns68/45(کوديمنبع

b×a3ns12843**43/0ns54/25
142200907/081/16خطا

97/1734/1585/27(%)تغییراتضریب
ns،** باشدمی%1و%5احتمالسطحدردارمعنیودار ترتیب بیانگر غیر معنیبه:* و.

شویدگیاهخشکمادهعملکردبرکشتالگوياثر-1شکل
.باشندیم%5احتمالسطحدرداریمعنيآمارتفاوتفاقدLSDآزمونبراساسمشابهحروفيدارايهانیانگیم
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شویدگیاهعملکردبرکوديمنبعاثر-2شکل
.باشندیم%5احتمالسطحدرداریمعنيآمارتفاوتفاقدLSDآزمونبراساسمشابهحروفيدارايهانیانگیم

اسانسدرصد
گیاهاسانسدرصدکهدادنشان2جدولواریانستجزیه

درکشتالگويمتقابلاثراتوکشتالگويتأثیر تحتشوید
صفتاینبرکوديمنبعکهحالیدرگرفت،قرارکوديمنبع
شویدسویا:تیماردرشویدگیاهاسانسدرصدنداشت.اثري

بودمشابهکوديسیستمدوهردر)2:1(و)1:1()،1:2(
سببیآلکودکاربردشوید،خالصکشتدر).3(شکل

کهطوريبهشد.%43میزانبهاسانسدرصددارمعنیافزایش
.بود)%64/2(اسانسدرصدبیشتریندارايتیماراین

شویدگیاهاسانسدرصدبرکوديمنبعوکشتالگوياثر-3شکل

اسانسعملکرد
درکشتيالگوتأثیرتحتدیشواهیگاسانسعملکرد

متقابلاثراتويکودمنبعکهیحالدرگرفت،قرار%5سطح
نداشتياثرصفتنیابريکودمنبعدرکشتيالگو

تیماروخالصکشتدرشویداسانسعملکرد).2(جدول

دراسانسعملکرد).4(شکلبودمشابه)2:1(شویدسویا:
دیگرالگوهايبامقایسهدريدارمعنیطوربهتیماردواین

بیشترینیافت.افزایش))1:2(و)1:1(شوید(سویا:مخلوط
سویا:الگويبههکتار)درکیلورم47/18(اسانسعملکرد

داشت.اختصاص)2:1(شوید
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شویدگیاهاسانسعملکردبرکشتالگوياثر-4شکل
.باشندیم%5احتمالسطحدرداریمعنيآمارتفاوتفاقدLSDآزمونبراساسمشابهحروفيدارايهانیانگیم

سویاگیاه
بوتهارتفاع

کشت،الگوياثرکهدادنشانهادادهواریانستجزیه
گیاهبوتهارتفاعبرعواملاینمتقابلاثراتوکوديمنبع
).3(جدولنبوددارمعنیسویا

بوتهدرجانبیشاخهتعداد
درسویاهگیاجانبیشاخهتعدادبرکشتالگوياثر

تأثیر تحتصفتاینکهحالیدربود،دارمعنی%5سطح
قرارکوديمنبعدرکشتالگويمتقابلاثراتوکوديمنبع

تیماربهبوتهدرغالفتعدادبیشترین).3(جدولنگرفت
خالصکشتتیمارباکهداشتاختصاص)2:1(شویدسویا:

(شکلندادنشانيدارمعنیاختالف)1:2(شویدسویا:تیمارو
)1:1(شویدسویا:تیماربهجانبیشاخهتعدادکمترین).5

سویا:تیماروخالصکشتتیمارباکهداشتاختصاص
نداد.نشانيدارمعنیاختالف)1:2(شوید

يالگوتأثیرتحتایسواهیگدرغالفتعدادوبوتهدریجانبشاخهتعدادبوته،ارتفاع) مربعاتنیانگیم(انسیوارهیتجز-3جدول
يکودمنبعوکشت

بوتهدرغالفتعداد بوتهدرجانبیشاخهتعداد بوتهارتفاع آزاديدرجه تغییراتمنبع
ns69/7 ns236/0 ns5/13 2 تکرار
**5/182 *725/0 ns43/1 3 )a(کشتالگوي

**97 ns633/0 ns84/64 1 )b(کوديمنبع
**112 ns129/0 ns25/15 3 b×a

19/9 186/0 10/15 14 خطا
10/8 37/10 58/6 - (%)تغییراتضریب

ns** باشند.یم%1و %5در سطح احتمال يداری، معنيداریدهنده عدم معنب نشانیترتبه:، * و
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سویابوتهدرجانبیشاخهتعدادبرکشتالگوياثر-5شکل
.باشندیم%5احتمالسطحدرداریمعنيآمارتفاوتفاقدLSDآزمونبراساسمشابهحروفيدارايهانیانگیم

بوتهدرغالفتعداد
بوتهدرغالفتعدادکه دادنشانهادادهواریانستجزیه

اینمتقابلاثراتوکوديمنبعکشت،الگويبهسویاگیاه
غالفتعداد).3(جدولدادنشانيدارمعنیپاسخعوامل

شویدسویا:تیماروخالصکشتدرسویاگیاهبوتهدر
شیمیایی)ویآل(کوديسیستمدوهردر)1:1(و)2:1(

کاربرد)،1:2(شویدسویا:تیماردر).6(شکلبودمشابه
دربوتهدرغالفتعداددرصدي52افزایشسببآلیکود

دارايتیماراینکهيطوربهگردید،شیمیاییکودبامقایسه
خالصکشتتیمارباکهبودبوتهدرغالفتعدادبیشترین

نداد.نشانيدارمعنیاختالفیآلکودحاوي

سویابوتهدرغالفتعدادبرکوديمنبعوکشتالگوياثر-6شکل

غالفدردانهتعداد
متقابلاثراستشدهارائه4جدولدرکهطورهمان

سطحدرسویاگیاهدانهتعدادبرکوديمنبعدرکشتالگوي
الگويتأثیر تحتصفتاینکهحالیدربود،دارمعنی5%

گیاهغالفدردانهتعدادنگرفت.قرارکوديمنبعوکشت
تحت)1:1(و)1:2(شویدسویا:وخالصکشتدرسویا
تیماردر).7(شکلبودمشابهشیمیاییویآلکودتغذیه
دارمعنیافزایشسببآلیکودکاربرد)،2:1(شویدسویا:
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غالفدردانهتعدادبیشترینگردید.غالفدردانهتعداد
اختصاصیآلکودحاوي)2:1(شویدسویا:تیماربهسویا

.نداشتيدارمعنیاختالفتیمارهابرخیباکهداشت

ایسواهیگدانهعملکردوهزاردانهوزنغالف،دردانهتعداد) مربعاتنیانگیم(انسیوارهیتجز-4جدول
يکودمنبعوکشتيالگوتأثیرتحت

دانهعملکرد دانههزاروزن غالفدردانهتعداد آزاديدرجه تغییراتمنبع
ns94009 ns4/32 ns021/0 2 تکرار
**589290 ns131 ns07/0 3 )a(کشتالگوي
ns162100 ns04/0 ns08/0 1 )b(کوديمنبع
**155882 *251 *19/0 3 b×a

44444 89/63 050/0 14 خطا
67/11 20/6 15/11 - (%)تغییراتضریب

ns** باشند.یم%1و %5در سطح احتمال يداری، معنيداریدهنده عدم معنب نشانیترتبه:، * و

سویاگیاهغالفدردانهتعدادبرکوديمنبعوکشتالگوياثر-7شکل

هزاردانهوزن
الگويمتقابلاثرکهدادنشانواریانستجزیهنتایج

دارمعنیسویاگیاههزاردانهوزنبرکوديمنبعدرکشت
صفتاینبرکوديمنبعوکشتالگويکهحالیدربود،

درسویاگیاههزاردانهوزن).4(جدولنداشتاثري
ویآل(کوديسیستمدوهردرمخلوطمختلفالگوهاي
خالصکشتدرکهحالیدر)،8(شکلبودمشابهشیمیایی)

سویاهزاردانهوزن)%12(يدارمعنیرطوبهیآلکودکاربرد
داد.افزایشرا

دانهعملکرد
الگويکهدادنشان)4(جدولواریانستجزیهنتایج

عملکردبرکوديمنبعدرکشتالگويمتقابلاثراتوکشت
صفتاینبرکوديمنبعامابود،دار معنیسویاگیاهدانه
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وخالصکشتدرسویاگیاهدانهعملکردنداشت.اثري
شیمیاییویآلکودحاوي)1:1(و)2:1(شویدسویا:تیمار
ازاستفاده)1:2(شویدسویا:تیماردر).9(شکلبودمشابه

افزایش)%34(يدارمعنیطوربهرادانهعملکردیآلکود
بوددانهعملکردبیشتریندارايتیمارهمینکهيطوربهداد،
نداشت.يدارمعنیاختالفتیمارهاازبرخیباکه

سویاهزاردانهوزنبرکوديمنبعوکشتالگوياثر-8شکل

سویادانهعملکردبرکوديمنبعوکشتالگوياثر-9شکل

زمینبرابرينسبت
سویا:مخلوطالگويدرمجموعزمینبرابرينسبت

سویا:الگويوآلیکودتغذیهتحت)1:2(و)2:1(شوید

بودیکازباالترشیمیاییکودحاوي)2:1(شوید
بامقایسهدرمخلوطکشتبرتريدهندهنشانکه)10شکل(

برابرينسبتبیشترین.باشدمیتیمارهاایندرخالصکشت
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حاوي)2:1(شویدسویا:تیماردر)19/1(مجموعزمین
سهمافزایشباشیمیاییکودمنبعدرآمد.دستبمرغیکود

وسویازمینیئجزبرابريتبنسمخلوطالگويدرسویا
یافت.کاهشوافزایشترتیببهشوید

آلیوشیمیاییتغذیهسیستمدرشویدباسویامخلوطکشتیمارهايتزمینبرابرينسبتمقایسه-10شکل
SوD،دنباشمیشویدوسویابیانگرترتیببه.

بحث
شویدسویا:الگويدرشویدعملکردبهبوددرباره

ازناشیتیمارایندرعملکردافزایشرسدمینظربه)،2:1(
متقابلاثراتومنابعازاستفادهمکملیالگوهاي

کهرسدمینظربهبنابراینباشد.گیاهدوبینکنندگیتسهیل
آرایشوکانوپیساختارایجاددلیلبهکشتالگويایندر

دستیابیبراي شویدهايبوتهبرايمناسبیشرایطمطلوب،
مرغیکوددیگرسوي ازباشد.شدهفراهممحیطیمنابعبه

دارددامیکودهايسایربهنسبتبیشترينیتروژن
)Lawrence et al., افزایشبامرغیکودهمچنین)،2008

تبادلظرفیتافزایشموجبخاك،هوموسوآلیمواد
شدنتثبیتمانعرسذراتسطحپوشاندنوخاكکاتیونی

بهخاكدرموجودفسفرنتیجهدر،شودمیخاكدرفسفر
,Ewulo(بگیردقرارگیاهاختیاردردتوانمیخوبی 2005(.
آهن،منیزیم،کلسیم،ازغنیمنبعکودهاایناین،برعالوه
افزایشبهمنجرنهایتدروباشدمیگوگردومسروي،

Belde(شودمیعملکرد et al., Pandey؛ 2000 et al.,

وMaeffeiنتایجبهتوانمیراستاایندر).2016
Mucciarelli،)2003(نعناوسویامخلوطکشتبررسیدر

مخلوطکشتدرفلفلینعناععملکردکهنموداستنادفلفلی

گزارش)2018(همکارانوFallahهمچنینیافت.افزایش
افزایشسبببادرشبویهوسویامخلوطکشتکهکردند

Fallahو Omraniنتایجشد.بادرشبویهگیاهعملکرد

مقایسهدرمرغیکودکاربردکهدارد آنازحکایت )2016(
خرفهداروییگیاهعملکردافزایشسببشیمیاییکودبا

گردید.
اسانسدرصدبیشترینکهدادنشانهامیانگینمقایسه

یآلکودتغذیهتحتخالصکشتبهشویدهواییاندام
ايگونهبینرقابتعدمدلیلبهشویدگیاهداشت.اختصاص

کردهاستفادهبهترينحوبهموجودمنابعازخالص،کشتدر
که هستندترپنوئیديترکیبهااسانسدیگرسوي ازواست

با.هستندNADPHوATPنیازمندآنهاسازندهواحدهاي
فسفرونیتروژنمانندعناصريحضورمطلب،اینبهتوجه
Arancon(ستضروریاخیرهايترکیبتشکیلبراي et

al., Gupta؛ 2004 et al., گفتتوانمیبنابراین).2002
ایندر.شودمیاسانسافزایشسببدامیکودکاربرد
درصدبیشترینزنیان،واسفرزهمخلوطکشتدرراستا

Mosapour(آمدبدستخالصکشتاززنیاناسانس et

al., و)2016(همکارانوBajeliهمچنین).2015
Razipourکاربردکهکردندگزارش)2016(همکارانو
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گیاهاسانسدرصدافزایشسببترتیببهدامیکودهاي
)Shafei)2005وKhalidشد.بادرنجبویهوعنعنادارویی

افزایشسببدامیکودتن30کاربردکهبیان کردندنیز
است.شدهشویدگیاهاسانس% 30

تیماردرشویدگیاههواییانداماسانسعملکردیشترینب
هايمتابولیتبیشترتولیدآمد.بدست)2:1(شویدسویا:
هايفعالیتباالترسطوحبهوابسته(اسانس)ثانویه

افزایش)،2:1(شویدسویا:تیماردر.باشدمیفتوسنتزي
ویژه بهعناصربیشتردسترسیدلیلبه)1(شکلعملکرد
افزایشسبباند)نشدهارائهها(دادهفسفرونیتروژن
اسانسعملکردافزایشنهایتدروفتوسنتزيهايفعالیت
Amaniنتایجاست.شده  Machiani2018(همکارانو(

کهدارد آنازحکایت فلفلینعناعوباقالمخلوطکشتدر
دوهردرفلفلیعنعناداروییگیاهاسانسعملکردبیشترین
آمد.بدستمخلوطالگويدردوم)واول(برداشتبرداشت
مخلوطکشتدر)2015(همکارانوWeisanyهمچنین

افزایشسببمخلوطکشتکهکردندگزارششویدولوبیا
.شدشویدگیاهاسانسعملکرد

)2:1(شویدسویا:الگويکهدادنشانهانیانگیممقایسه
باارتباطدربود.سویاگیاهجانبیشاخهبیشترینداراي

کشتالگوهايدرسویاگیاهجانبیشاخهتعدادافزایش
ازگیاهانجایگزینی،هايسريدررسدمینظربهمخلوط،

اند هتوانستواندبودهبرخوردارزیاديفضاییومکانیتوزیع
خوبیبهغذاییعناصروآبنور،مانندمحیطیعواملاز

Sadri(شوندجانبیشاخهتوسعهسببوکننداستفاده et

al., در)2015(همکارانوRostaeiراستا،ایندر).2015
شاخهتعدادبیشترینسیاهدانه،وشنبلیلهمخلوطکشت
سیاهدانهشنبلیله:تیماردررا عدد)75/5(شنبلیلهجانبی

این. آوردندبدستشیمیاییکودتغذیهتحت)2:1(
موجبفضاییرقابتکاهشکهکردندبیانپژوهشگران

شنبلیلهجانبیهايشاخهبیشترگسترشبرايبهترشرایط
وشنبلیلهمخلوطکشتبررسیدرهمچنیناست.شده

کشتالگويدرشنبلیلهانبیجشاخهتعدادبیشترینرازیانه
Sadri(شدحاصلمخلوط et al., 2015.(

تعدادبیشترینپژوهش،اینازحاصلنتایجبراساس
کودحاوي)1:2(شویدسویا:الگويدرگیاهبوتهدرغالف

کشت،الگويایندررسدمینظربهبنابراین شد.حاصلآلی
میزانشویدکهاستشدهسببشویدگیاهبیشترجمعیت
دادهکاهشراسویادامیکودازناشیدسترسقابلنیتروژن

حفظراخودزیستیتثبیتتوانسویاکهاستشدهباعثو
Rostaei(کند et al., باعثدامیکودهمچنین).2015

مس،روي،جذبقابلیتوشدهخاكآلیموادافزایش
Belde(دهدمیافزایشراپتاسیموفسفرنیتروژن،آهن، et

al., ,Ewulo؛ 2000 مخلوطکشتاینبرعالوه).2005
وتوزیعوکندمیفراهمراریشهمختلفانواعتوسعه

Hauggaard-Nielsen(دهدمیتغییرراریشهمعماري &

Jensen, Li؛ 2005 et al., Bargaz؛ 2014 et al., و)2015
(مانندشدهمحدودیاودسترسقابلغیرعناصرتحركدر

کندمیءایفامهمینقشمنگنز)ومسآهن،روي،فسفر،
)Hauggaard-Nielsen & Jensen, Latati؛ 2005 et al.,

Li؛ 2014 et al., Rostaei؛ 2014 & Fallah, 2015a,b(؛
شدهسویابوتهدرغالفبیشترتعدادبهمنجرنهایتدر

کشتدرنیز)Rafiei)2010و Asgharipour.است
عدسبوتهدرغالفتعدادبیشتریناسفرزه،وعدسمخلوط

اسفرزهعدس:الگويازرا اسفرزهدرسنبلهتعدادبیشترینو
کاربردخرفه،داروییگیاهدرهمچنینآوردند.بدست)1:1(

دربوتهدرکپسولتعداددارمعنیافزایشسببمرغیکود
Omrani(شدشیمیاییکودبامقایسه & Fallah, 2016.(
درسویاگیاهغالفدردانهتعدادافزایشباارتباطدر
کردبیانتوانمیمرغی،کودحاوي)2:1(شویدسویا:تیمار

دسترسیباسویايهابوتهبیشتروجودتیمار،ایندرکه
نیتروژنطورهمینوآلیموادوجودوغذاییموادبهبیشتر
موادوعناصرازبیشتريحجمخود،زیستیشدهتثبیت
شیافزاغالفدردانهتعدادوسازدمنتقلدانهبهغذایی
بامخلوطکشتاستممکندیگرسوي ازاست.یافته

براييترمناسبیکانوپرساختااي،گونهدرونرقابتکاهش
وایجادفراهمعناصردیگرونیتروژنونورجذبونفوذ
نتایجاست.کردهمهیاراهادانهتشکیلامکاننهایتدر
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Rostaeiدرکهدارد آنازحکایت )2015(همکارانو
دانهتعدادبیشترینسیاهدانه،وشنبلیلهمخلوطکشتبررسی

تلفیفی(مرغی،کوديمنبعسههردرشنبلیلهگیاهغالفدر
سیاهدانهشنبلیله:الگويدرشیمیایی)و(مرغی+شیمیایی)

آمد.بدست)1:1(
تحتخالصکشتدرسویاگیاههزاردانهوزنبیشترین

کاهشعلتبهدتوانمیکهشدمشاهدهارگانیککودکاربرد
برايرقابتکاهشتیمار،ایندرغالفدردانهتعداد

شتریبي فتوسنتزموادانتقالامکانوي فتوسنتزموادافتیدر
وRostaeiباشد.دانهوزنشیافزاجهینتدرودانهبه

را شنبلیلهگیاههزاردانهوزنبیشتریننیز)2015(همکاران
بدستتلفیقیوآلیکودکاربردتحتخالصکشتدر

کودحاوي)1:1(سیاهدانهشنبلیله:تیمارباکهآوردند
کشتبررسیدرنداشت.يدارمعنیاختالفشیمیایی
نخودگیاههزاردانهوزنبیشترینسیاهدانه،ونخودمخلوط

Rezaei-Chiyaneh(شددهمشاهخالصکشتدر &

Gholinezhad, 2015.(
سویا:تیماردرسویادانهعملکردافزایشباارتباطدر
وقتیکهبیان کردتوانمی،یآلکودحاوي)1:2(شوید
مخلوطصورتبههمراهايگونهکناردرلگومهايگونه

تحریکنیتروژنتثبیت،مکملیاثردلیلبه،شوندمیکاشته
تثبیتازرا خودنیتروژنلگومگونهواقعدر.شودمی

اززیاديبخشهمراهگونهوآوردمیدستببیولوژیکی
برايرقابتوگیردمیخاكازراخودنیازموردنیتروژن

تعدادافزایشدلیلبهنتیجهدر،یابدمیکاهشمهمعنصراین
گیاهانعملکردورشدآنهاتشکیلوسرعتوفعالگره

Hauggaard-Nielsen(یابدمیافزایشلگوم et al., 2001,

Li؛ 2003 et al., شاملدامیکوددیگر،سوي از).2006
(جدولاست مصرفکموپرمصرفعناصراززیاديمیزان

توزیعنتیجهدروکندمیآزادتدریجبهراعناصراینکه)1
دانهپرشدنورشدمدتطولدریغذایعناصرازمناسبی

افزایشسببنهایتدرودهدمیقرارگیاهاختیاردر
Brink(شودمیعملکرد et al., Nennich؛ 2003 et al.,

Schlegel؛ 2005 et al., 2105a,b ؛Salehi et al., 2017.(

عدمیاکاربرد(تحتشویدولوبیامخلوطکشتبررسیدر
الگويبهلوبیاعملکردبیشترینمایکوریزا)،قارچکاربرد

Weisany(داشتاختصاصمخلوط et al., در ).2016
دردامیکودمثبتنقشبهپژوهشگرانازبرخینتایج

Adeli(نداهکرداشارهسویاگیاهدانهعملکردافزایش et al.,

Pasban؛ 2015 et al., 2015.(
سویا:مخلوطالگويدرمجموعزمینبرابرينسبت

الگويوارگانیککودتغذیهتحت)1:2(و)2:1(شوید
کهبودیکازباالترشیمیاییکودحاوي)2:1(شویدسویا:
خالصکشتبامقایسهدرمخلوطکشتبرتريدهندهنشان

مجموعزمینبرابرينسبتبیشترین.باشدمیتیمارهاایندر
مرغیکودحاوي)2:1(شویدسویا:تیماردر)19/1(

زمینسطح%19کهباشدمیمعنیبدیناینآمد.بدست
کشتمشابهعملکرديتااستنیازشتیکتکدربیشتري
یکازباالترزمینبرابرينسبتبهدستیابیبدهد.مخلوط

تیمارهايدرمخلوطکشتسودمنديوبرتريدهندهنشان
بهتوانمیباشد که میخالصکشتبامقایسهدرمذکور
(نیتروژن،غذاییعناصرونورخاك،رطوبتازبهتراستفاده

اختالفاتگیاه،دوهرتوسطعناصر)سایروفسفر
متفاوت،ايریشهسیستمفیزیولوژیکی،وموفورلوژیکی

شنبلیلهمخلوطکشتدرداد.نسبتنیتروژنجذبوتثبیت
شنبلیله:تیماردرزمینبرابرينسبتبیشترینسیاهدانه،و

Rostaei(آمددستبمرغیکودتغذیهتحت)1:2(سیاهدانه

et al., 2015.(Sadriهمکارانو)کشتبررسیدر)2015
همهدرزمینبرابرينسبت،رازیانهوشنبلیلهمخلوط

درآوردند.بدستیکازبیشتررا مخلوطکشتتیمارهاي
درزمینبرابرينسبتبیشتریندشویولوبیامخلوطکشت

Weisany(آمدبدستمخلوطکشتالگوي et al., 2015,

2016.(
صفاتیدریآلکودتیمارهايآشکاربرتريکلیطوربه

اینسودمنديوکاراییدهندهنشانشدند،دارمعنیکه
کودهاي.باشدمیشیمیاییکودبامقایسهدرکوديسیستم

کههستندمیکرووماکروغذاییعناصرازغنیمنبعدامی
کاتیونی،تبادلظرفیتوآبنگهداريظرفیتافزایشسبب
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نهایتدروخاكشیمیاییوفیزیکیخصوصیاتبهبود
Brink(شوند میمحصوالتکیفیتویتکمافزایشبهمنجر

et al., Nennich؛ 2003 et al., Schlegel؛ 2005 et al.,

2105a,b ؛Pandey et al., وسویادانهعملکرد.)2016
الگوهايتأثیر تحتشویداسانسدرصدوعملکردهمچنین

مخلوطکشتدرشویدوسویاعملکردگرفتند.قرارکشت
گیاههواییانداماسانسمیزانکهحالیدریافت،افزایش
برابرينسبتیافت.کاهشمخلوطکشتدرشویددارویی

سیستمدوهردر)2:1(شویدسویا:تیماردرمجموعزمین
یآلکودتغذیهتحت)1:2(شویدسویا:تیماردروکودي
نسبتمخلوطکشتبرتريدهندهنشانکهبودیکازبیشتر

ایندربرتري.باشدمیتیمارهاایندرخالصکشتبه
منابعازمخلوطاجزايبهتراستفادهدلیل هبدتوانمیتیمارها

بینرقابتیفشارکاهشونور)وغذاییعناصر(آب،
باشد.نیتروژنجذبوتثبیتوايگونه
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Abstract
Organic manure can be used as an alternative for chemical fertilizers in sustainable

agriculture. Hence, compared with sole cropping systems, intercropping is a promising approach
for crop production due to the lesser reliance on chemical fertilizer. In order to evaluate the
effects of intercropping on yield and essential oil of dill (Anethum graveolens L.) under organic
manure and chemical fertilizers, a factorial experiment was conducted in a randomized
complete block design with three replications at Shahrekord University research farm in 2016.
Sole cropping of soybean (S) and dill (D) accompanied by three intercropping ratios of them
(S:D 2:1, S:D 1:1, and S:D 1:2) were evaluated as the first factor, and two sources of fertilizer
(chemical fertilizer, and broiler litter) as the second factor. The results showed that the highest
dry matter yield of dill (1001.48 kg ha-1) and essential oil yield of dill (18.47 kg ha-1) was
observed in the one-row dill + two-row soybean. The maximum essential oil percentage of dill
(2.64%) was achieved in sole crop under organic manure. The highest pod/ plant (47.50) and
seed yield of soybean (2192 kg ha-1) were dedicated to the two-row dill+one-row soybean under
organic manure. The maximum land equivalent ratio (1.19) was achieved in treatment of one-
row dill + two-row soybean under organic manure. According to the results, treatment of one-
row dill + two-row soybean under organic manure had the highest land equivalent ratio, and
produced a large amount of dill essential oil; therefore, it was considered as the superior
treatment.

Keywords: Essential oil, organic farming, dill (Anethum graveolens L.), yield, broiler litter.


