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  چکیده
هاي هاي هرز و برخی خصوصیات گلرنگ، در حضور گیاهان پوششی و تحت سیستمبه منظور مطالعه بیوماس علف

کشاورزي دانشگاه ارومیه به صورت فاکتوریل در  هتحقیقاتی دانشکد هدر مزرع 1392 زراعی سالکودي آزمایشی در 
شبدر تیمارهاي آزمایشی شامل کاشت گیاهان پوششی هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. قالب طرح پایه بلوك

هاي ) و آلوده به علف1عاري (شاهد  هايهاي گلرنگ و کشت گلرنگ در کرتدر کنار ردیف قرمز، خلر، ماشک، گاودانه
هاي کودي پرمصرف، کاربرد کود دامی و سطوح مختلف کود شیمیایی (سیستمو ) به عنوان فاکتور اول 2هرز (شاهد 

ثیر سیستم کودي تأتحت  تعداد دانه در طبقنتایج نشان داد که متوسط مصرف، کم مصرف) به عنوان فاکتور دوم بودند. 
کمترین میزان وزن هزار دانه در همچنین . ي که با افزایش مصرف کود نیتروژن میزان آن افزایش یافتبه طور ،قرار گرفت

کیلوگرم در  1030کیلو گرم در هکتار) و عملکرد روغن ( 3431عملکرد دانه ( حداکثرسیستم کودي کم مصرف بدست آمد. 
هرز  هايعلفبیوماس همچنین ی بدست آمد. هکتار) در تیمار فاقد گیاهان پوششی و در سطح پر مصرف کود شیمیای

گیاه پوششی ماشک در سیستم . به طوري که تهاي کودي قرار گرفگیاهان پوششی و سیستم ترکیب تیماريثیر أتحت ت
درصد در مقایسه با کشت خالص  22/82و  1/83، 36/74کودي کم مصرف ماده خشک پیچک، توق و قیاق را به ترتیب 

کاشت گیاهان پوششی ماشک  ،به طور کلی، کاهش داد. تحت سیستم کودي پرمصرف هاي هرز)گلرنگ (بدون وجین علف
  .داشتندرا هاي هرز ثیر مثبت در سرکوب و کاهش بیوماس علفأهاي گلرنگ بیشترین تو گاودانه در کنار ردیف

  
  ماشک  ،گاودانهرد، کلهاي هرز، سیستم کودي، عمماس علف: بیوکلیديهاي واژه
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Abstract 

In order to study the weeds biomass and some characteristics of safflower in presence of cover crops under 

fertilizer systems, an experiment was done as factorial based on randomized complete block design with three 

replications at the Urmia University farm in 2013. Treatments included cultivation of cover crops (Red clover, 

Grass pea, Vetch, Bitter vetch) along the safflower rows  and two control treatments (safflower planting with 

and without weeding) as a first factor and application of organic manure (cattle manure) and the different 

chemical fertilizer systems (high input, medium input and low input systems) as second factor. Results showed 

that the number of seeds per head affected by fertilizer systems, so it increased with use of nitrogen fertilizer. 

Also the minimum of 1000-seed weight of safflower was obtained at low input fertilizer system. The maximum 

grain yield (3431 kg.ha-1) and oil yield (1030 kg.ha-1) were obtained in the treatment without plant cover crops 

and high levels fertilizer consumption, respectively. Also, weed biomass was affected by cover crops and 

fertilizer systems. So, Vetch cover crop in low input fertilizer system, cause to reduction the dry matter of Field 

bindweed, Common cocklebur and Johnson grass as 74.36, 83.1, 82.22%  in comparison with sole culture of 

safflower in high input fertilizer system. Generally, cultivation of Vetch and Bitter vetch as cover crop along 

the safflower rows had the most impact in suppressing weeds and reducing their biomass. 

 

Keywords: Bitter vetch, Fertilizer System, Vetch, Weed Biomass, Yield 

  مقدمه  
افزایش روز افزون جمعیت جهان در چند دهه 
اخیر، محدودیت شدید منابع غذایی را به دنبال داشته 
است، اگر چه ذخایر غذا به طور معمول با تکیه بر گندم، 
برنج، حبوبات و ذرت به عنوان غذاهاي اصلی، مورد 

هاي روغنی در مقام دوم ما دانهگیرند، ابحث قرار می
در  آیندمنابع مهم رژیم غذایی براي انسان به شمار می

هاي آنها، بخشی از هاي خوراکی و کنجالهروغنواقع، 
دهند، عالوه بر غذاي روزانه انسان و دام را تشکیل می

 نیزدارویی  و هاي روغنی مصارف صنعتیاین، دانه

 Carthamus( زراعی). گلرنگ 1391خواجه پور دارند (
tinctorius(  گیاهی روغنی، یکساله و از خانواده
باشد که از شمال هند تا منطقه خاورمیانه به مرکبان می

مصرف ). 1391(خواجه پور  شودطور وسیع کشت می
هاي اخیر به دلیل رشد روغن در ایران در طی سال

تولید  ولیجمعیت و ازدیاد مصرف سرانه افزایش یافته 
در حال  بنابراین،پاي مصرف رشد نکرده است. آن هم

چاکرالحسینی حاضر وابسته به واردات روغن هستیم (
1387 .( 
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هاي کشاورزي امروزي، یکی از مهمترین ویژگی
هاي شیمیایی و مواد استفاده بیش از اندازه از کود

شیمیایی کشاورزي است که باعث افزایش تولید 
ه بیش از اندازه استفادشوند. محصوالت کشاورزي می

هاي کشاورزي اغلب با کودهاي شیمیایی در سیستم
مشکالتی از قبیل آبشویی نیترات و آلودگی آبهاي 

با . )2009گلندینینگ و همکاران (زیرزمینی همراه است 
توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیاز باال و 

هاي نیل به محدودیت اراضی قابل کشت یکی از راه
هاي توسعه کشاورزي پایدار، مصرف اهداف برنامه

باشد (چاکرالحسینی متعادل کودهاي شیمیایی می
ها با قابلیت تثبیت باالي استفاده از لگوم ).1385

و بکارگیري اصول  آلینیتروژن، کاربرد کودهاي 
صحیح کشاورزي با مصرف بهینه نهاده، از جمله 

(مصرف کودهاي شیمیایی  استفاده ازهاي کاهش روش
  ).2005(برنان و اسمیت باشند می آنها)ادل متع

عوامل متعددي در کاهش کمیت و کیفیت گیاهان  
هاي هرز یکی از مهمترین زراعی نقش دارند که علف

. یکی از )2001بلک شاو و همکاران (باشند عوامل، می
هاي هرز در مزرعه، بارزترین اثرات حضور علف

افزایش تراکم افزایش تراکم گیاهی در واحد سطح است. 
در واحد سطح سبب ایجاد رقابت براي دستیابی به 

گردد منابع موجود از جمله نور، آب و عناصر غذایی می
باشد که جهت عملکرد مطلوب گیاه زراعی مورد نیاز می

هاي ). مدیریت صحیح نهاده1988گراهام و همکاران (
هاي هرز کشاورزي از جمله راهکارهاي کنترلی علف

هاي هرز به مقادیر مختلف عناصر غذایی علف باشد.می
دهند. مصرف بیشتر هاي متفاوتی نشان میواکنش

هاي و گیاهان زراعی تواند قابلیت رقابت علفکودها می
هاي د گزارش شده که واکنش بهتر علفنرا تغییر ده

ها نسبت به نیتروژن منجر به افزایش تداخل و رقابت آن
بارکر و همکاران شود (در برابر گیاهان زراعی می

هاي هرز گیاهانی فرصت علفبا توجه به اینکه، ). 2006
و  طلب بوده که سریعتر از گیاهان زراعی رشد نموده

مواد غذایی قابل دسترس را آسانتر و بهتر جذب 

کنند در نتیجه رقیبی براي گیاه زراعی محسوب می
مصرف متعادل نهادها و به خصوص  ،شوند بنابراینمی
تواند نقش مهمی در کنترل آنها داشته باشد. د میکو

هاي کشاورزي هاي کودي در سیستمامروزه انواع نظام
هاي کودي، شوند. در برخی از نظامدنیا بکار برده می

هاي مقادیر بیشتر کود شیمیایی و در برخی از نظام
شود و همگام با محیط زیست کود شیمیایی استفاده نمی

کاربرد کود آلی عالوه شود. تفاده میاز کودهاي آلی اس
بر افزایش درصد ماده آلی خاك باعث تقلیل وزن 

هاي مخصوص ظاهري خاك و افزایش درصد خاکدانه
(کورتنی و  شودو نیز آب قابل جذب خاك می پایدار
که حاصلخیزي خاك، توانایی  شدهگزارش . )2008مالن 

هد دهرز با گیاه زراعی را افزایش می رقابت علف
). بنابراین کنترل 1993آمپونگ نیارکو و  دلدات (

هاي هرز از طریق مدیریت عناصر غذایی خاك، علف
هاي هرز هاي کاهش قدرت رقابت علفیکی از راه

هاي زیست محیطی استفاده باشد. عالوه بر خسارتمی
)، 2009گلندینینگ و همکاران از کودهاي شیمیایی (
کشاورزان را  مجبور  هاي فسیلی،افزایش قیمت سوخت
هاي نوین در جهت کاهش مصرف به استفاده از روش

هاي کشاورزي از طریق استفاده از کودهاي آلی و نهاده
هاي هرز بوسیله گیاهان پوششی کنترل اکولوژیک علف

). اگرچه کمبود مواد 2005برنان و اسمیت نموده است (
توان با کاربرد کودهاي شیمیایی غذایی خاك را می

هاي مالی جبران نمود، اما این کار مستلزم تحمیل هزینه
و خسارت زیست محیطی خواهد بود. بنابراین راه حل 
ممکن براي اجتناب از مواجهه با چنین پی آمدهایی، 

استفاده از  باشد.استفاده از پتانسیل گیاهان پوششی می
هاي گیاهان زراعی، یکی از گیاهان پوششی بین ردیف

هاي هرز است که رهیافتی ب کنترل علفهاي مناسروش
چینو و همکاران یو(شود همگام با طبیعت محسوب می

ها و رسیدن به وري نهادهکه موجب افزایش بهره )2012
اهداف کشاورزي پایدار خواهد شد (رنجبر و همکاران 

). گیاهان پوششی از طریق اشغال سریع فضاي 1386
ر و همکاران (هوالندهاي گیاه اصلی باز بین ردیف
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و ایجاد رقابت براي منابع رشدي و همچنین ) 2007

در ) 2009چینو و همکاران یو(تولید ترکیبات آللوپاتیک 
 نمایند.هاي هرز اختالل ایجاد میرشد و توسعه گیاهچه

با کاشت گیاه پوششی عالوه بر تأمین نیتروژن گیاه 
 نیزهاي هرز ، فشار علف)2008هوکر و همکاران ( همراه

در واقع با توجه به نقش گیاهان پوششی  یابدمیکاهش 
هاي هرز در مزارع کشاورزي، گزارش در سرکوب علف

شده که امروزه استفاده از آنها در کشاورزي رو به 
سامدانی و ، 2014دیدون و همکاران ( باشدافزایش می

   ).2014همکاران 
هدف بررسی نحوه  بدین ترتیب، این آزمایش با

 هاي هرزعلفدر مدیریت گیاهان پوششی  چگونگی اثر
گلرنگ تحت  عملکرد و اجزاي عملکرد ثیر برأو نحوه ت

 ، طراحیکاربرد کود آلی و سطوح متفاوت کود شیمیایی
  .اجرا گردید و
  

   هامواد و روش
 تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب این

  سه تیمار و 24با هاي کامل تصادفی طرح پایه بلوك
در مزرعه  1391-92سال زراعی بهار ر درتکرا

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه با موقعیت 
 45دقیقه عرض شمالی و  31درجه و  37جغرافیاي 

سطح  مترارتفاع از 1320دقیقه طول شرقی با  2درجه و 
 کاشت گیاهان شاملتیمارهاي آزمایشی  دریا انجام شد.

 ، خلر)Trifolium pratense( شبدر قرمزپوششی 
)Lathyrus sativus(ماشک ، )Vicia villosa(گاودانه ، 
)Vicia ervillia( و کشت  هاي گلرنگدر کنار ردیف

) و آلوده به 1هاي عاري (شاهد گلرنگ در کرت
کاربرد و  ) به عنوان فاکتور اول2هاي هرز (شاهد علف

هاي سیستمکود آلی و سطوح مختلف کود شیمیایی (
) به ، متوسط مصرف، کم مصرفپرمصرفکودي 

واحد آزمایشی به ابعاد  هر. بودند عنوان فاکتور دوم
مترطول درنظرگرفته شد که مشتمل  4عرض در متر 6/3

به صورت جوي و پشته بود گلرنگ ردیف کاشت  5بر 
ثابت براي تمامی  ها به طورکه فاصله بین ردیف

 هامتر و فواصل بین بوتهسانتی 60واحدهاي آزمایش 
 از نظر گرفته شد. بعد متر درسانتی 10در روي ردیف 

اردیبهشت  15در عملیات کاشت  ،هاآماده سازي کرت
ها به صورت هیرم کاري و خطی روي پشته 1392 ماه

با تراکم زیاد کاشت  ي گلرنگبذرها، انجام شدبا دست 
برگی، براي رسیدن  ششتا  چهارشدند ولی در مرحله 

در این آزمایش از نک انجام شد. عمل ت مطلوببه تراکم 
درصد و  98رقم بهاره گلدشت، با قوه نامیه گلرنگ 
 استفاده گردید که جزو ارقام بدوندرصد  99خلوص 

 .باشدرنگ می هاي آن قرمزبوده و اغلب گل خار
بذرهاي گیاهان پوششی با توجه به تیمارهاي آزمایشی، 

طرف  دو اي دربه صورت کپه مترفاصله دوسانتی با
میزان بذر مصرفی جهت  .کشت شدند ي گلرنگهاپشته

تولید دانه گیاهان ماشک، خلر، شبدر و گاودانه به ترتیب 
در کیلوگرم  75تا  55و  25تا  15، 150تا  100، 75تا  55

است، جهت به کاربردن به عنوان گیاه پوششی، هکتار 
 در نظررا دو تا سه برابر مقدار آنها کود سبز و غیره 

. در این )1389سید شریفی و حکم علیپور، ( دنگیرمی
آزمایش میزان بذر مصرفی جهت کاشت گیاهان 

،  110ماشک، خلر، شبدر و گاودانه به ترتیب پوششی 
 .در نظر گرفته شدندکیلوگرم در هکتار  110و  30،  200

گیاهان پوششی تا پایان آزمایش در کنار گلرنگ حضور 
بندي مراحل گلدهی و دانهدر طی فصل رشد در  داشتند.
 Acanthiophilus( پاشی بر علیه مگس گلرنگسم

helianthi(  لیتر درهکتار  5/2با سم آمبوش به میزان
با توجه به  پاش پشتی اهرمی انجام گرفت.به وسیله سم

نتایج آزمون خاك، خاك مزرعه داراي بافت لوم رسی با 
8=pH  متر و سانتی زیمنس بر دسی 52/0شوري

درصد نیتروژن بود، همچنین میزان فسفر و  092/0
گرم میلی 390و  2/7پتاسیم در خاك مزرعه به ترتیب 

هاي کودي پرمصرف، در سیستمدر کیلوگرم بود. 
 60و 80، 120متوسط مصرف، کم مصرف به ترتیب 

کیلوگرم در  30و 50، 80کیلوگرم در هکتار کود اوره و 
درصد  46 ترپیل که حاويهکتار کود سوپرفسفات

) بود بصورت نواري در فاصله P2O5اکسید فسفر (
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در سیستم متري زیر بذر استفاده شد. سانتی 10-5
کودي آلی، نهاده مصرفی کود دامی و کودهاي زیستی 

بودند که کودهاي زیستی  2نیتروکسین و فسفات بارور
. کود دامی کامأل بصورت بذر مال استفاده شدند

در هکتار، قبل کاشت به تن  40پوسیده، به میزان 
هاي داراي تیمار سیستم کودي آلی داده شد. این کرت

مقدار براساس متوسط مقدار نیتروژن و فسفر در 
اولین آبیاري  کودهاي شیمیایی بکار رفته، محاسبه شد.

هاي بعدي از از کاشت صورت گرفت و آبیاري بعد
زمان استقرار گیاه براساس عرف منطقه و به صورت 

(جوي و  آبیاري نشتیبه صورت  روز یکبار 9هر 
با توجه به اینکه مزرعه مورد انجام گرفت.  اي)پشته

مزارع با آلودگی شدید به استفاده براي این طرح، جزو 
 آزمایش، دقیقلذا به منظور اجراي  بودهاي هرز علف

هاي هرز در مراحل اولیه رشد جمعیت یکنواختی از علف
کردن و مبنا شی از طریق تنک در تمامی تیمارهاي آزمای
  در کل  هرز جوانه زدهقرار دادن حداقل علف

 مجموعدر هاي آزمایشی در کرت. گردید، ایجاد آزمایش
  گونه علف هرز مشاهده گردید که  شش

، پیچک ).Chenopodium album L( ترهشامل سلمه 
 معمولی ، توق).Covolvulus arvensis L( صحرایی

)Xanthium strumarium L.(زبان بدلی ، گاو 
)Anchusa italica Retz(، ترب وحشی 
)Brassicaalba L.( و قیاق )Sorghum halepense( 

از میان آنها سه گونه پیچک، توق و قیاق  کهبودند. 
 از نمونه برداري هاي هرز غالب مزرعه بودند.علف
 روز 121و  74، 54، 34مرحله ( چهار در هاي هرزعلف
متر سانتی 50× 50کوادراتاز ا استفاده ب )کاشتاز  بعد

هاي هاي علفو گیاهچهانجام شد به صورت تصادفی 
حد گونه شناسایی و سپس  هرز در هر کادر، در

هایی قرار هاي مربوط به هر کرت در داخل پاکتنمونه
درجه  75ساعت در دماي  72داده شده و به مدت 

 .گراد در آون خشک شد و سپس توزین گردیدسانتی
از هاي هرز، بیوماس علفبراي تجزیه و تحلیل نتایج 

برداشت  برداري استفاده شد.مرحله نمونه چهارمیانگین 

صورت  1392شهریور ماه  نیمه دوم گلرنگ، درنهایی 
مرحله  صفات مورفولوژیک و اجزاي عملکرد درگرفت. 

 10با استفاده از رسیدگی فیزیولوژیک و هنگام برداشت 
 ،طبق . تعداد دانه درگیري شدندت، اندازهبوته در هر کر

و عملکرد  درصد روغن، عملکرد دانهوزن هزار دانه، 
مقدار روغن  .از جمله صفات مورد بررسی بودند روغن

دانه گلرنگ با استفاده از روش استخراج پیوسته 
گیري شد. همچنین سوکسله و بکارگیري حالل اتر اندازه

غن و عملکرد عملکرد روغن حاصل ضرب درصد رو
گیري عملکرد نهایی، در هر براي اندازه باشد.دانه می

اي، کرت از دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه
متر مربع برداشت شد و عملکرد دانه بر  یکمساحت 

درصد رطوبت  12هکتار براساس  حسب کیلوگرم در
پس از اطمینان از ها، تجزیه و تحلیل داده تعیین گردید.

 SAS 9.1با استفاده از نرم افزار بودن آنها، نرمال 
ها از روش انجام گرفت، همچنین براي مقایسه میانگین

درصد استفاده  5در سطح احتمال  دانکناي چند دامنه
  شد. 

  
  نتایج و بحث

  هاي هرزماده خشک علف
اثر دار هاي هرز تحت تاثیر معنیماده خشک علف

). 1(جدول تیمارهاي آزمایش قرار گرفت متقابل 
هاي هرز موجود در بیشترین ماده خشک تمام گونه

مربوط به کشت هاي هرز و بیوماس کل علفمزرعه 
). 2هاي هرز بود (جدول بدون وجین علف گلرنگخالص 

ها نشان داد که روند تغییرات ماده نتایج مقایسه میانگین
هاي مختلف کودي و در هاي هرز در سیستمخشک علف

هاي داراي گیاه پوششی و فاقد گیاه ارتباط با کرت
. به طوري که، بیشترین میزان ندپوششی متفاوت بود

گرم  34/13( هاي هرز پیچک صحراییعلفوزن خشک 
، گرم در متر مربع) 46/14( ، ترب وحشیدر متر مربع)

گرم در  99/7( ، توقگرم در متر مربع) 15/5( سلمه تره
گاوزبان  ،ربع)گرم در متر م 71/16( ، قیاقمتر مربع)

هاي و بیوماس کل علف گرم در متر مربع) 68/5( بدلی
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کشت هاي در کرتگرم در متر مربع)  34/63هرز (

در سیستم و هاي هرز خالص گلرنگ بدون وجین علف
رسد به نظر می. )2(جدول  کودي پر مصرف بدست آمد

موجود در هاي هرز در استفاده از عناصر غذایی علف
فرصت طلب بوده کودي پر مصرف سیستم هاي کرت

 هرز هايعلف که دهدمی مطالعات نشان نتایجزیرا 
 دارند شده اضافه نیتروژن از در استفاده بهتري توانایی

 زراعی گیاه با مقایسه در رقابتی مزیت رهگذر این از و
 عناصر سایر آب، قبیل از رشد منابع سایر تسخیر در

). 1999مکاران رایت و ه( نمایندمی کسب نور و خاك
 منجر رقابت عدم شرایط در کود کاربرد اینکه رغم علی

 سوي از گرددمی زراعی محصول عملکرد به افزایش
 نیز هرز هايعلف بیوماس و تراکم افزایش دیگر موجب

 بدنبال را آنها بذر تولید افزایش است ممکن گردد کهمی
 همبستگی هاي هرزدر علف بذر تولید که باشد داشته
 کود مصرف لذا باشد تواند داشتهمی بیوماس با بتیمث
 بود خواهد موثر افزایش بیوماس بر نیتروژن جمله از
  ). 2008هوکر و همکاران  ،2006بارکر و همکاران (

حضور گیاه پوششی ماشک در نتایج نشان داد که 
کمترین میزان ماده هاي گلرنگ سبب شد تا کنار ردیف

کودي  از سیستم توق و  قیاق ، خشک پیچک صحرایی
د. وزن خشک ترب وحشی نیز یبدست آ کم مصرف

با سیستم کودي کم  هايکمترین میزان را در کرت
مصرف و در حضور گیاه پوششی گاودانه دارا بود. 

هاي هرز سلمه تره همچنین کمترین میزان بیوماس علف
و گاوزبان بدلی در سیستم کودي آلی و در حضور 

کشت گیاهان . )2(جدول  ت آمدگاودانه و ماشک بدس
هاي گیاهان اصلی باعث اشغال پوششی در بین ردیف

هاي زنی بذور علفسریع فضاهاي خالی و عدم جوانه
هاي علف شود و همچنین از رشد و نمو گیاهچههرز می

کنند. عدم جوانه زنی بذور علف هرز هرز جلوگیري می
و یا به  دریافت کامل نور توسط گیاهان همراه واسطهبه 

هوالندر و همکاران باشد (میعلت خاصیت آللوپاتی آنها 
). سایه اندازي توسط 2009یوچینو و همکاران  : 2007

گیاهان همراه در کشت مخلوط همچنین باعث القاء 
شود که هاي هرز میخواب ثانویه در بذور علف

تواند به علت تغییرات در کیفیت نور و یا دامنه می
باتال و همکاران خاك باشد ( مايتغییرات شدید د

). همچنین گیاهان پوششی با رشد سریع و تولید 2000
بیوماس زیاد و افزایش تراکم در کشت مخلوط به دلیل 

هاي هرز علف رقابتپوشش سطح زمین از رشد و 
توانند با رشد سریع و گیاهان پوششی می .کاهدمی

ر زمان تولید انشعاب و ایجاد تراکم باال باعث تأخیر د
سبز شدن علف هرز در مزرعه و در نتیجه کاهش ماده 

(تیزدیل و  هاي هرز شوندخشک و تولید بذر علف
   .)1993ري قتدا

حضور گیاه پوششی ماشک در سیستم کودي کم 
مصرف و گیاه پوششی گاودانه در سیستم کودي آلی 

 به طوري که ،هاي هرز گردیدسبب سرکوب بیشتر علف
خالص گلرنگ (بدون وجین در مقایسه با کشت 

، گیاه تحت سیستم کودي پرمصرف هاي هرز)علف
پوششی ماشک در سیستم کودي کم مصرف ماده 

و  1/83، 36/74خشک پیچک، توق و قیاق را به ترتیب 
درصد کاهش داد. همچنین حضور گیاه پوششی  22/82

مصرف و آلی در کنار کمگاودانه تحت سیستم کودي 
قایسه با کشت خالص گلرنگ هاي گلرنگ در مردیف

سیستم کود  تحتهاي هرز) (بدون وجین علف
سلمه تره را به  پرمصرف،  ماده خشک ترب وحشی و

). 2(جدول  درصد کاهش داد 01/86 و 80/92ترتیب 
گیاهان پوششی خلر و شبدر در مقایسه با ماشک و 
گاودانه از موفقیت کمتري در کاهش ماده خشک 

  دلیل موفقیت .)2(جدول  ندبودهاي هرز برخوردار علف
ماشک و گاودانه نسبت به خلر و شبدر در سرکوب  

احتماال ناشی از تفاوت ساختار تواند هاي هرز، میعلف
اندازي آنها باشد. کاهش کانوپی این دو گونه و سایه

هاي هرز در حضور گیاهان پوششی ماده خشک علف
قین هاي گیاه اصلی توسط برخی از محقدر بین ردیف

  ).2009و همکاران  چینویواست (نیز گزارش شده 
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پیچک   درجه آزادي  منابع تغییر

 صحرائی
ترب 
 وحشی

گاوزبان  قیاق  توق سلمه تره
 بدل

هاي بیوماس کل علف
  هرز

76/0  2  تکرار ns 30/1 ns 21/0 ns 52/0 ns 89/3 * 35/0 ns 72/1  ns 
79/10  3  تغذیه گیاهی ** 10/18 ** 35/3 ** 45/57 ** 50/45 ** 19/8 ** 7/660 ** 
37/80  4  گیاه پوششی ** 45/125 ** 87/14 ** 21/25 ** 73/50 ** 51/10 ** 07/1266 ** 

 ×تغذیه 
63/2  12  پوششی ** 16/11 ** 63/3 ** 97/6 ** 62/16 ** 45/3 ** 52/49 ** 

اشتباه 
36/0  38  آزمایشی  30/1  12/0  88/0  14/1  22/0  00/3  

 ضریب تغییرات
(%)  

  96/8  84/16  96/13  20/20  53/16  78/15  76/5  

ns ،*  باشد.درصد می یکو  پنجدار در سطح احتمال معنی ،داربه ترتیب نشانگر عدم معنی **و 
  

هاي سیستمگیاهان پوششی و مزرعه گلرنگ تحت تأثیر هاي هرز در بیوماس خشک علفمقایسه میانگین  -2جدول
  مختلف کودي

  

هاي سیستم
 کودي

 گیاه پوششی

  هاي هرز (گرم در متر مربع)ماده خشک علف
پیچک 
 صحرائی

ترب 
 وحشی

گاوزبان  قیاق  توق سلمه تره
 بدلی

بیوماس 
کل 
هاي علف
  هرز

  

  پرمصرف

32/4  ماشک hi 43/7 de 98/3 b 76/6 abc 29/9 bc 55/2 fg 26/34 de   
73/5  خلر fg 32/10 bc 39/4 b 48/6 abc 19/5 fghi 93/3 bcd 42/36 d   
86/6  شبدر e 64/6 def 28/1 efgh 62/7 ab 43/8 bcd 46/1 ij 32/32 ef   
30/7  گاودانه de 87/2 hi 15/1 fgh 82/7 abc 4ij 58/3 cd 91/25 ijk   

  بدون کنترل
  )2(شاهد  

34/13 a 46/14 a 15/5 a 99/7 a 71/16 a 86/5 a 43/63 a   

متوسط 
  مصرف

32/4  ماشک hi 26/5 fg 50/2 c 11/7 abc 08/6 efgh 24/4 bc 53/29 fgh   
56/6  خلر ef 17/10 bc 85/0 gh 77/1 e 30/5 fghi 47/2 fgh 14/27 hij   
98/7  شبدر d 69/5 efg 75/2 c 96/5 bc 04/4 hij 20/2 ghi 64/28 hij   
96/5  گاودانه fg 76/2 hi 49/2 c 56/1 e 68/6 def 34/5 a 54/24 jk   
  کنترل  بدون

  )2(شاهد 
99/11 b 78/9 bc 96/2 c 36/7 abc 92/10 b 53/4 b 01/47 b   

  مصرفکم

42/3  ماشک i 77/3 gh 53/1 ef 35/1 e 97/2 j 67/1 hij 73/14 n   
29/4  خلر hi 93/5 efg 33/2 cd 14/2 e 27/5 fghi 52/1 j 22/21 lm   
76/6  شبدر ef 77/4 fgh 51/1 fgh 10/2 e 36/4 ghij 08/1 j 24/20 lm   
77/4  گاودانه gh 04/1 i 18/1 fgh 88/1 e 62/3 ij 14/3 cde 91/15 n   

  بدون کنترل
  )2(شاهد  

02/9 c 37/11 b 01/5 a 78/5 c 24/6 efg 51/3 cd 30/41 c   

79/3  ماشک  آلی hi 92/5 efg 45/1 efg 40/2 de 56/4 ghij 95/0 j 09/19 m   
48/6  خلر ef 38/3 gh 87/1 de 89/3 d 36/5 fghi 76/3 bcd 29/25 jk   
57/6  رشبد ef 28/8 cd 70/2 c 92/2 de 71/7 cde 64/2 efg 84/30 fg   

71/5  گاودانه fg 32/4 gh 27/0 h 96/2 de 07/6 efgh 29/3 def 09/23 kl   
کنترل بدون

  )2(شاهد 
18/9 c 40/10 b 25/4 b 18/7 abc 03/7 def 10/2 ghi 15/40 c   

  داري ندارند.درصد اختالف معنی پنجطح احتمال در س دانکنهاي داراي حروف مشترك در هر ستون، بر اساس آزمون میانگین
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  صفات مود ارزیابی در گلرنگ
  تعداد دانه در طبق 

طبق تحت تاثیر  تعداد دانه درنتایج نشان داد که 
به طوري که با ). 3(جدول سیستم کودي قرار گرفت 

 ویافت افزایش مصرف کود نیتروژن میزان آن افزایش 
عدد) مقدار آن به  9/25(عدد) و کمترین  36بیشترین (

ترتیب در گیاهان تحت تیمار کودي پرمصرف و کم 
). عناصر غذایی به 4مصرف بدست آمد (جدول 

هاي خصوص نیتروژن و فسفر، نقش مهمی در فعالیت
فتوسنتزي گیاه دارند و میزان تولید شیره پرورده را در 

برند چنانچه میزان صادرات فتوسنتزي به گیاه باال می
هاي گیاهی در مرحله گلدهی به خوبی صورت اندام

شود میپذیرد، باعث افزایش تعداد دانه در گیاه 
). وجود نیتروژن کافی در 1387مجیدیان و همکاران (

ها شد. لذا در صورت خاك مانع از سقط بیش از حد دانه
عدم محدودیت منبع، محدودیت مخزن نیز کمتر پیش 

فاده از کودهاي آید. همچنین گزارش شده که استمی
فسفره در کلزا نیز موجب افزایش تعداد دانه در غالف 

). در تیمار گیاه پوششی، 2003شد (مسعود و همکاران 
در گیاه پوششی  ،عدد) 32( در طبق بیشترین تعداد دانه

که کمترین  تعداد دانه در  در حالی گاودانه مشاهده شد.
به دست ) 2بدون کنترل (شاهد از تیمار  عدد) 23(طبق 
رقابت ناشی از حضور گزارش شده که  ).5(جدول آمد 
هاي هرز باعث کاهش توان فتوسنتزي ذرت و علف

شود هاي ذرت میکاهش انتقال مواد فتوسنتزي به دانه
باعث کاهش تعداد  تواند). که این امر می1388(زعفریان 

هاي هرز دانه در گلرنگ در شرایط بدون کنترل علف
 گیاه ریحانتعداد دانه در بوته ه که گزارش شدباشد. 

)Ocimum basilicum(  در شرایط عدم کاربرد گیاه
پوششی به طور معنی دار بیشتر از مقادیر حاصل از 

و همکاران  (جهانبود تیمار کاربرد گیاهان پوششی 
1392.(  

  
  هاي مختلف کوديمسیستگیاهان پوششی و تأثیر  تجزیه واریانس صفات مختلف  گلرنگ تحت نتایج -3جدول 
  عملکرد روغن  درصد روغن  عملکرد دانه  وزن هزاردانه  تعداد دانه در طبق  درجه آزادي  منابع تغییر
 **2/79ns 40483/21 *377862/82 *84/61 *102/12  2  تکرار

 **2/43ns 106653/66 **1247532/73 **257/57 **316/19  3  تغذیه گیاهی

 **35/70ns 7885263/71** 6/92ns 675826/29 **1166/53  5  گیاه پوششی

 **45/80ns 31/42ns 288334/02** 3/04ns 30101/88  15  پوششی xتغذیه 

46/24  46  اشتباه آزمایشی  88/20  43/82106  70/4  12/6670  
  72/28  54/7  15/29  37/12  57/15    (درصد) ضریب تغییرات

ns ،*  باشد.درصد می یکو  پنجسطح احتمال  داري درداري و معنیبه ترتیب نشانگر عدم معنی **و  
  

  وزن هزار دانه
گرم) تحت  25/39(گلرنگ دانه  بیشترین وزن هزار

سیستم کودي آلی بدست آمد که از نظر آماري تفاوت 
و متوسط هاي کودي پرمصرف با سیستم داريمعنی

یزان وزن هزار دانه کمترین م .)4(جدول  مصرف نداشت
ودي کم مصرف مشاهد شد در سیستم کگرم)  27/31(
براي تولید دانۀ گیاهان زراعی، وزن هزار  ).4 جدول(

دانه نشان دهندة سالمتی گیاه در طول دورة پر شدن 
و ممکن است کل عملکرد را در بعضی از  باشددانه می

و فیونتس  ویدلوپزبل(گیاهان تحت تاثیر قرار دهد 
 به کار برده شده در محرك رشد هايباکتري .)1986

تنظیم  تولید افزایش طریق از احتماالًسیستم کودي آلی، 
 ها رشدآنزیم تشدید فعالیت و گیاهی هاي رشدکننده
 .)2001(رایبادو و همکاران  اندداده بهبود را گیاه

بیولوژیک  کودهاي از استفاده که گزارش شده
 ازتوباکتر و ).Pseudomonas spp( سودوموناس

)Azotobacter spp.( یانهراز در )Foeniculum 

vulgare( شد  بوته در دانه وزن دارافزایش معنی باعث
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 با که شده گزارشهمچنین  ).1388مرادي و همکاران (
 و یافت افزایش هزاردانه ذرت وزن، دامی کود کاربرد
 هکتار در دامی تن کود  60مصرف با آن مقدار حداکثر
در رسد به نظر می .)1383نباتی  و (پرویزي آمد بدست

هاي اولیه شرایط کمبود نیتروژن، وزن بذر در طبق
یابد که این امر بر داري کاهش میگلرنگ به طور معنی

هواگ و همکاران گذارد (وزن هزار دانه تأثیر منفی می
مسعود و (از کودهاي فسفره در کلزا  استفاده .)1968

و (یعقوبی  گندم) و کود نیتروژن در 2003همکاران 
  . موجب افزایش وزن هزار دانه شد )1390همکاران 

دار کاشت گیاهان وزن هزار دانه تحت تاثیر معنی
گزارش شده است که ). 3پوششی قرار نگرفت (جدول 

هاي هرز باعث و یا حضور علفگیاهی افزایش تراکم 
هاي شود و رقابت بین مخزنکاهش تعداد دانه می

و  ودشمیدریافت کنندة مواد فتوسنتزي در گیاه کاسته 
ون آکر و (یابد بدین ترتیب وزن هزار دانه افزایش می

کاشت  تحقیقی مشخص شد کهدر  ).1993همکاران 
اي، یونجه، شبدر خوشهگیاهان پوششی ماشک گل

تفاوت  ،هاي ذرتبرسیم و چاودار در بین ردیف
داري از نظر وزن صد دانه بین تیمارهاي گیاهان معنی

اه پوششی) مشاهده پوششی و تیمار شاهد (بدون گی
  ).2010و اقبال قبادي  محمدينشد (

  
  هاي مختلف کوديبرخی صفات گلرنگ تحت تأثیر سیستممیانگین مقایسه  -4جدول 

  (گرم) وزن هزار دانه  تعداد دانه در طبق  سیستم هاي کودي
36a 26/38  مصرفپر a 

30/32  مصرفمتوسط  b 88/38 a 
97/25  مصرفکم c 27/31 b 

72/32  آلی ab 25/39 a 
 پنجدر سطح احتمال  دانکنهاي داراي حروف مشترك در هر ستون، بر اساس آزمون میانگین

  داري ندارند.درصد اختالف معنی
  
  

  عملکرد دانه
روند تغییرات عملکرد دانه گلرنگ نتایج نشان داد 

هاي هاي مختلف کودي و در ارتباط با کرتدر سیستم
بطوري که ). 3دول (ج داراي گیاه پوششی متفاوت بود

کیلوگرم در هکتار) در  3431بیشترین عمکرد دانه (
هرز هاي فاقد علفو در کرتپر مصرف سیستم کودي 
آمد و با سیستم کودي متوسط بدست (کنترل دستی) 

ولی کمترین  مصرف در یک سطح آماري قرار گرفت
کیلوگرم در هکتار) در سیستم کودي  296عملکرد دانه (

 بدون کنترل (شاهد) مشاهده شدمصرف و متوسط 
استفاده شده در تیمار پر مصرف  نیتروژن. )6(جدول 
 هايشاخه گیاه (تعداد رویشی افزایش رشد باکودي، 
افزایش  رسیدگی، و رشد در با تسریع فسفر و فرعی)
دارد.  تاثیر طبق در دانه تعداد و بوته در طبق تعداد
 باال هتج کافی مقدار به ضروري عنصر دو این وجود

کریشنامورسی و (ست ا ضروري دانه، عملکرد رفتن
ترین عواملی که روي یکی از مهم .)2000مادا الجر 

گذارد، رقابت با گیاه مجاور است که گیاهان تاثیر می
ممکن است تاثیر آن به حدي باشد که شکل و اندازه 

اي تغییر نموده و عملکرد آن گیاه به طور قابل مالحظه
رقابت در جوامع گیاهی  .)1996آته و دول ( کاهش یابد

دهد که دو یا چند گیاه که در جستجوي زمانی رخ می
منبع مشترك (مواد معدنی، آب و نور) هستند، درون 

 ).1996آته و دول فضاي محدودي قرار داشته باشند (
هاي هاي داراي گیاه پوششی و تحت سیستماما در کرت

گلرنگ نیز متفاوت مختلف کودي روند تغییرات عمکرد 
) کیلوگرم در هکتار 1176بود. به طوري که بیشترین (

میزان عملکرد گلرنگ در سیستم کودي آلی و گیاه 
کیلوگرم در  262(و کمترین بدست آمد  پوششی ماشک

مقدار آن در سیستم کودي کم مصرف و گیاه هکتار) 
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این افزایش احتماأل ). 6جدول ( پوششی خلر مشاهده شد
هاي میکروبی در خاك یا وجود جمعیتناشی از 

هاي افزاینده رشد ریزوسفر در اثر تلقیح بذور با باکتري
است که بوسیله ایجاد چرخه مواد غذایی و قابل 
دسترس ساختن آنها، افزایش سالمتی ریشه در طول 

هاي ریشه و افزایش دوره رشد در رقابت با پاتوژن
 گزارش شوند.جذب مواد غذایی باعث رشد گیاه می

 بههاي اکولوژیک مسیست در عملکرد کاهش کهشده 
 با هم عموماً آن که است درصد 15 تا 10  متوسط طور
 شودجبران می بیشتر، جانبی فواید و هاهدنها کم هزینۀ

همچنین گزارش شده است که  .)2003لتر و همکاران (
داري بر عملکرد و سایر کود زیستی اثر مثبت و معنی

اشت به طوري که میانگین عملکرد گیاهان صفات گندم د
تلقیح شده نسبت به میانگین عملکرد گیاهان بدون تلقیح 

. )2006روزتی و همکاران نه درصد افزایش داشت (
علت افزایش عملکرد ذرت در سیستم برخی از محققین 

اي) کشتی را کمتر شدن رقابت خارجی (برون گونه چند
اي)، افزایش گونه در مقایسه با رقابت داخلی (درون

اي هاي دانهجذب نور، افزایش سطح برگ و وجود لگوم
  . )1979نیر و همکاران ( اندگزارش کرده

 عنوان به هالگوم از استفاده ارگانیک، کشاورزي در
 نیتروژن تثبیت در آنها توانایی دلیل به گیاهان پوششی

هوکر و ( است بوده مورد توجه همواره اتمسفري
 طریق آزاد از پوششی گیاهان احتماالً )2008همکاران 
 خاك آلی مواد و ساختار بهبود و غذایی مواد کردن

 خصوصیاتی بهبود باعث )2010کامپیگلیا و همکاران (
  .اندشدهو عملکرد  بوته در دانه همچون وزن

  
  درصد روغن

اثر تیمارهاي نشان داد که  تجزیه واریانسنتایج 
دار معنیروغن گلرنگ  نمیزاروند تغییرات آزمایشی بر 

درصد روغن داري عدم معنیهمچنین . )3(جدول  نشد
 نیز گزارش شده است کلزا در طرح کشت مخلوط

بطوري که باالترین میزان درصد روغن ). 1391(مطلبی 

درصد) در سیستم کودي پر مصرف و در  05/30(
هرز (کنترل دستی) بدست آمد ولی هاي فاقد علفکرت

درصد) در سیستم کودي آلی  44/26ن (کمترین میزان آ
هاي اما در کرت .و بدون کنترل (شاهد) مشاهده شد
هاي مختلف کودي داراي گیاه پوششی و تحت سیستم

درصد) میزان درصد روغن گلرنگ در  33/30بیشترین (
سیستم کودي متوسط مصرف و گیاه پوششی گاودانه 

درصد) مقدار آن در  11/27بدست آمد و کمترین (
یستم کودي پر مصرف و گیاه پوششی خلر مشاهده س

) اظهار داشته 1388و همکاران ( ابطالی). 6شد (جدول 
اند که آلودگی بذر کلزا به خردل وحشی بر روي کیفیت 

) در 1385چاکرالحسینی ( روغن آن اثر سوء دارد.
بررسی میانگین درصد روغن دانه گلرنگ گزارش کرد 

ها درصد روغن را افزایش که کاربرد کود نیتروژن نه تن
نداده است بلکه در بعضی از تیمارها اثر کاهشی بر این 

  ویژگی داشته است.
  

  عملکرد روغن
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل 
تیمارهاي آزمایشی بر میزان عملکرد روغن گلرنگ 

). بطوري که بیشترین عملکرد 3دار بود (جدول معنی
گرم در هکتار) در سیستم کودي کیلو 29/1030روغن (

 34/80) و کمترین (1 پرمصرف و کنترل دستی (شاهد
کیلوگرم در هکتار) میزان آن در سیستم کودي متوسط 

) مشاهده شد (جدول 2 مصرف و بدون کنترل (شاهد
که با افزایش سطوح کود شیمیایی  شدهگزارش  ).6

افزایش یافت  گلرنگ نیتروژن و فسفر عملکرد روغن
رقابت بر  از طریقهاي هرز ). علف1387بوردي  يبا(

کاهش  سببرشدي با گیاه زراعی مشترك سر منابع 
 دنشومی برخی خصوصیات کیفی گیاهانعملکرد دانه و 

بر این اساس گزارش شده  ).1988(گراهام و همکاران 
که باالترین میزان عملکرد روغن کلزا نیز در تیمار شاهد 

میرشکاري و همکاران بدون علف هرز بدست آمد (
هاي داراي گیاه پوششی و تحت اما در کرت). 1387
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هاي مختلف کودي روند تغییرات عملکرد روغن سیستم

گلرنگ نیز متفاوت بود. به طوري که بیشترین میزان 
در کیلوگرم در هکتار)  84/342(روغن گلرنگ عملکرد 

بود. کمترین  ماشکو گیاه پوششی  آلیسیستم کودي 
در گیاه پوششی کیلوگرم در هکتار)  96/79(ن مقدار آ

مصرف مشاهده شد (جدول  کمخلر و سیستم کودي 
با توجه به این که عملکرد روغن از عملکرد دانه و  ).6

شود لذا عملکرد روغن تحت درصد روغن حاصل می
در واقع در گیرد. تأثیر مستقیم عملکرد دانه قرار می

ي زیستی استفاده از کودهاسیستم کود آلی، 
(حاوي باکترهاي تثبیت کننده آزاد زي نیتروکسین 

از کود دامی کاربرد و همچنین  فسفات بارور ،نیتروژن)
طریق فراهمی عناصر غذایی و جذب آب، سبب افزایش 

برخی موارد ممکن است کشت عملکرد گلرنگ گردید. 
مخلوط استفاده از منابع غذایی را تحریک نموده و بدین 

ترل براي دسترسی به منابع غذایی را طریق امکان کن
هاي هرز را فراهم کند براي استقرار و رقابت در علف

   ).2009و همکاران  ن(هاگارد نایلس
  
  
  
  

  کلیگیري نتیجه
به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که  

به طور پوششی  گیاهانهاي کودي، در تمامی سیستم
هاي هرز نسبت علف دار موجب کاهش زیست تودهمعنی

هرز) به تیمار کشت خالص گلرنگ (بدون کنترل علف
 زیست تودههاي کودي، بیشترین در بین سیستمشدند. 

هاي هرز در سیستم کودي پر مصرف مربوط به علف
گاودانه بیشترین  ،حاصل شد. در بین گیاهان پوششی

هاي هرز در تمامی در کاهش بیوماس کل علف را ثیرأت
در تیمار عملکرد گلرنگ  کودي داشت. هايسیستم

هاي سیستم) در تمامی هاي هرز(علف کنترل دستی
تغییرات باالتر بود.  کودي نسبت به سایر تیمارها
هاي کودي و در حضور عملکرد دانه گلرنگ در سیستم

به طوري که در  ،متفاوت بودگیاهان پوششی 
هاي  کودي پر مصرف و متوسط مصرف سیستم

لکرد گلرنگ در حضور گیاه پوششی بیشترین عم
گاودانه بدست اما در سیستم کودي کم مصرف و آلی 

ور گیاه پوششی ماشک ضبیشترین میزان آن در ح
حاصل شد. در کل با توجه به اینکه بیشترین عملکرد 
دانه گلرنگ در حضور گیاه پوششی ماشک و در 

در سیستم کود آلی بدست آمد لذا این ترکیب تیماري، 
  توصیه می گردد.گلرنگ  زراعت

  
  

  گیاهان پوششیتأثیر تحت تعداد دانه گلرنگ در طبق میانگین مقایسه   -5جدول 
  تعداد دانه در طبق  گیاه پوششی
25/29  ماشک bc 

75/27  خلر bc 
33/27  شبدر c 
 32b  گاودانه

 51a  )1کنترل دستی (شاهد
16/23  )2بدون کنترل (شاهد  d 

 پنجدر سطح احتمال  دانکنشترك در هر ستون، بر اساس آزمون هاي داراي حروف ممیانگین
  داري ندارند.درصد اختالف معنی
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  هاي مختلف کوديسیستمگیاهان پوششی و گلرنگ تحت تأثیر  درصد و عملکرد روغنعملکرد دانه، مقایسه میانگین  - 6جدول 

عملکرد دانه (کیلوگرم در   گیاه پوششی  هاي کوديسیستم
  هکتار)

(کیلوگرم  عملکرد روغن  رصد روغند
  در هکتار)

3/850  ماشک   c-h 71/29 a 14/252 d-g 
9/692  خلر   c-i 11/27 a 35/190 d-h 

9/899  شبدر  مصرفپر c-f 33/29 a 08/263 def 
3/1091  گاودانه   cd 88/29 a 59/315 de 
6/3431  )1کنترل دستی (شاهد   a 05/30 a 29/1030 a 
9/400  )2بدون کنترل (شاهد    e-i 63/28 a 41/112 fgh 
9/646  ماشک   c-i 22/27 a 72/177 e-h 
5/741  خلر   c-i 01/29 a 32/215 d-h 
4/626  شبدر  مصرفمتوسط  c-i 66/27 a 94/170 e-h 

1/822  گاودانه   c-i 33/30 a 62/246 d-g 
8/3048  )1کنترل دستی (شاهد   a 18/29 a 03/890 b 
1/962  )2بدون کنترل (شاهد    hi 98/26 a 34/80 h 
9/467  ماشک   e-i 66/28 a 03/134 fgh 
4/262  خلر   i 88/29 a 96/79 h 

1/328  شبدر  مصرفکم hi 64/29 a 43/93 gh 
3/346  گاودانه   f-i 29a 01/101 gh 
5/1919  )1کنترل دستی (شاهد   b 99/28 a 07/558 c 
7/334  )2بدون کنترل (شاهد    ghi 88/27 a 01/93 gh 
7/1176  ماشک   c 99/28 a 84/342 d 
2/894  خلر   c-g 62/29 a 72/263 def 
9/780  شبدر  آلی c-i 21/28 a 8/223 d-h 
1/917  گاودانه   cde 88/29 a 36/271 def 
1/2047  )1کنترل دستی (شاهد   b 34/27 a 5/562 c 
1/566  )2بدون کنترل (شاهد    d-i 44/26 a 74/150 fgh 

  داري ندارند.درصد اختالف معنی نجپدر سطح احتمال  دانکنهاي داراي حروف مشترك در هر ستون، بر اساس آزمون میانگین
  
  مورد استفاده  منابع

) بر روي عملکرد و .Sinapis arvensis L. تاثیر رقابت خردل وحشی (1388ابطالی ي، باغستانی میبدي م ع و ابطالی م، 
  .63- 73):2(1هاي هرز، ). مجله پژوهش علف.Brassica napus Lهاي رشد ارقام مختلف کلزا (شاخص

. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات زراعی، عملکرد دانه و روغن گلرنگ. مجله پژوهش 1387دي ا، باي بور
  .186- 194 :80و سازندگی، 

اي. ثیر دور آبیاري و کود دامی بر کارایی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی ذرت دانهات. 1383 پرویزي ي و نباتی ع،
  .21- 29 :63مجله پژوهش و سازندگی، 
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. بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و 1392جهان م، امیري م ب، شباهنگ ج، احمدي ف و سلیمانی ف، 
هایی از حاصلخیزي خاك و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک ي رشد بر جنبهریزوباکترهاي تحریک کننده

  . 562-572 :)4(11هاي زراعی ایران، ). نشریه پژوهشOcimum basilicumتولید ریحان (

اثرات نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ در شرایط دیم نیمه گرمسیري. مجله  .1385 ر، چاکرالحسینی م
  .17- 25 ):1(20علوم خاك و آب، 

اثرات نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در شرایط دیم نیمه گرمسیري. مجله  .1387 ر، چاکرالحسینی م
  .147- 154 ):2(22خاك (علوم خاك و آب)، هاي پژوهش

 . گیاهان صنعتی. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.1391خواجه پور م ر، 

. تأثیر کاشت گیاهان پوششی زمستانه بر کنترل 1386رنجبر م، صمدانی ب، رحیمیان ح، جهانسوز م ر و بی همتا م ر، 
  .25-33 :33ندگی، هاي هرز و عملکرد گوجه فرنگی. مجله پژوهش و سازعلف

هاي اکوفیزژیولوژکی کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز . بررسی واکنش1388زعفریان ف، 
   نامه دکتري زراعت، دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس.تاج خروس و تاتوره. پایان

  ارات عمیدي تبریز.اي. انتش. زراعت گیاهان علوفه1389سید شریفی ر، حکم علیپور س، 
. تاثیر تنش رطوبت، کود شیمیایی نیتروژنه، کود دامی و 1387مجیدیان م، قالوند ا، کریمیان ن و کامگار حقیقی ع ا، 

. 704تلفیقی از کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، اجزاي عملکرد و راندمان استفاده از آب ذرت سینگل گراس 
  .417-432 ):45(12بع طبیعی، مجله علوم و فنون کشاورزي و منا

. بررسی تاثیر کودهاي بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه 1388مرادي ر، رضوانی مقدم پ، نصیري محالتی، م و لکزیان ا، 
  . 625-635 ):2(7هاي زراعی ایران، ). پژوهشFoeniculum vulgareو میزان اسانس گیاه رازیانه (

نامه دکتري زراعت، دانشکده هاي مطلوب زیستی محیطی. پایانمزارع کلزا با روشهاي هرز کنترل علف. 1391مطلبی، ا. 
  کشاورزي دانشگاه ارومیه. 

. واکنش صفات مرفولوژیک، عملکرد و شاخص برداشت سه رقم کلزا به 1387میرشکاري ب، جوانشیر ع، فیروزي، ح، 
  .400-411 ):4(2هاي نوین کشاورزي، هاي هرز. یافتههاي کنترل علفزمان

. ارزیابی بر همکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد 1390یعقوبی س ر، قالوند ا، علیخانی م ا، زند ا، 
هاي هرز، ). مجله دانش علف.Lepyrodiclis holosteoides Fenzlگندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (

7)1:( 30 -13 .  
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	ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ و ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ رﻮﻀﺣ رد ،ﮓﻧﺮﻠﮔ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﯽﺧﺮﺑ و زﺮﻫ يﺎﻫ يﺎﻫ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يدﻮﮐلﺎﺳﯽﻋارز1392ﻋرﺰﻣ ردﻪﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗه رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﯿﻣورا هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ كﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿ
	ﻮﯿﺑ :ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻤﻋ ،يدﻮﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ،زﺮﻫ يﺎﻫﻠﮑ ،دﺮﻪﻧادوﺎﮔ، ﮏﺷﺎﻣ
	) ﺪﻧراد رﻮﭘ ﻪﺟاﻮﺧ1391 ﮓﻧﺮﻠﮔ .(ﯽﻋارز)
	( هداﻮﻧﺎﺧ زا و ﻪﻟﺎﺴﮑﯾ ،ﯽﻨﻏور ﯽﻫﺎﯿﮔ ﯽﻣ نﺎﺒﮐﺮﻣ ﻪﺑ ﻪﻧﺎﯿﻣروﺎﺧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺎﺗ ﺪﻨﻫ لﺎﻤﺷ زا ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ ﺖﺸﮐ ﻊﯿﺳو رﻮﻃدﻮﺷ رﻮﭘ ﻪﺟاﻮﺧ)1391 .( فﺮﺼﻣ لﺎﺳ ﯽﻃ رد ناﺮﯾا رد ﻦﻏور ﺪﺷر ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺮﯿﺧا يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﻧاﺮﺳ فﺮﺼﻣ دﺎﯾدزا و ﺖﯿﻌﻤﺟﯽﻟو ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻤﻫ نآ .ﺖﺳا هدﺮﮑﻧ ﺪﺷر فﺮﺼﻣ يﺎﭙ،ﻦﯾاﺮﺑ
	ﻪﻫد ﺪﻨﭼ رد نﺎﻬﺟ ﺖﯿﻌﻤﺟ نوﺰﻓا زور ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺘﺷاد لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ار ﯽﯾاﺬﻏ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺪﯾﺪﺷ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ،ﺮﯿﺧا ،مﺪﻨﮔ ﺮﺑ ﻪﯿﮑﺗ ﺎﺑ لﻮﻤﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ اﺬﻏ ﺮﯾﺎﺧذ ﻪﭼ ﺮﮔا ،ﺖﺳا درﻮﻣ ،ﯽﻠﺻا يﺎﻫاﺬﻏ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ترذ و تﺎﺑﻮﺒﺣ ،ﺞﻧﺮﺑﯽﻣ راﺮﻗ ﺚﺤﺑا ،ﺪﻧﺮﯿﮔﻪﻧاد ﺎﻣ مود مﺎﻘﻣ رد ﯽﻨﻏور يﺎﻫﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ نﺎﺴﻧا ياﺮﺑ ﯽ
	ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ ،يزوﺮﻣا يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫدﻮﮐ زا هزاﺪﻧا زا ﺶﯿﺑ هدﺎﻔﺘﺳا داﻮﻣ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا يزروﺎﺸﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﯽﻣ يزروﺎﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ .ﺪﻧﻮﺷدﺎﻔﺘﺳا هزاﺪﻧا زا ﺶﯿﺑ ه ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ ﺐﻠﻏا يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ يﺎﻬﺑآ ﯽﮔدﻮﻟآ و تاﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﻮﺸﺑآ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽ
	ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫﺪﺣاو60ﯽﺘﻧﺎﺳﻪﺗﻮﺑ ﻦﯿﺑ ﻞﺻاﻮﻓ و ﺮﺘﻣﺎﻫ ﻒﯾدر يور رد10ﯽﺘﻧﺎﺳرد ﺮﺘﻣﺪﻌﺑ .ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧزا تﺮﮐ يزﺎﺳ هدﺎﻣآﺎﻫ، ﺖﺷﺎﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ رد15 ﺖﺸﻬﺒﯾدرا هﺎﻣ1392ﻪﺘﺸﭘ يور ﯽﻄﺧ و يرﺎﮐ مﺮﯿﻫ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﻫ ﺖﺳد ﺎﺑﺪﺷ مﺎﺠﻧا ،ﺎﻫرﺬﺑﮓﻧﺮﻠﮔ ي ﺖﺷﺎﮐ دﺎﯾز ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﯽﻟو ﺪﻧﺪﺷرﺎﻬﭼ ﺎﺗﺶﺷ نﺪﯿﺳر 
	2007 ( ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و يﺪﺷر ﻊﺑﺎﻨﻣ ياﺮﺑ ﺖﺑﺎﻗر دﺎﺠﯾا و ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺪﯿﻟﻮﺗ)ﻮﯾ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻨﯿﭼ2009 ( رد ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺪﺷرﯽﻣ دﺎﺠﯾا لﻼﺘﺧا زﺮﻫ يﺎﻫ.ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ هﺎﯿﮔ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻦﯿﻣﺄﺗ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ ﺖﺷﺎﮐ ﺎﺑهاﺮﻤﻫ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﮐﻮﻫ2008(ﻒﻠﻋ رﺎﺸﻓ ، زﺮﻫ يﺎﻫﺰﯿﻧ ﺶﻫﺎﮐﯽﻣﺪﺑﺎﯾ ﯽﺸﺷﻮﭘ ن
	ﻦﯾاﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺶﯾﺎﻣزآ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗكﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﺎﺑ24و رﺎﻤﯿﺗﻪﺳ اﺮﮑﺗرد ررﺎﻬﺑﯽﻋارز لﺎﺳ92-1391 ﻪﻋرﺰﻣ رد ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ﺎﺑ ﻪﯿﻣورا هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ يﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ37 و ﻪﺟرد31 و ﯽﻟﺎﻤﺷ ضﺮﻋ ﻪﻘﯿﻗد45 و ﻪﺟرد2 ﺎﺑ ﯽﻗﺮﺷ لﻮﻃ ﻪﻘﯿﻗد1320زا عﺎﻔﺗراﺮﺘﻣ ﺢﻄ
	( ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ شﻮﺒﻣآ ﻢﺳ ﺎﺑ5/2 رﺎﺘﮑﻫرد ﺮﺘﯿﻟ ﻢﺳ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ.ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﯽﻣﺮﻫا ﯽﺘﺸﭘ شﺎﭘ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﺑ ﯽﺳر مﻮﻟ ﺖﻓﺎﺑ ياراد ﻪﻋرﺰﻣ كﺎﺧ ،كﺎﺧ نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ8=
	(ﺮﻠﺧ ، )
	(ﻪﻧادوﺎﮔ ، )
	(ﮏﺷﺎﻣ ،)
	(ﻒﯾدر رﺎﻨﮐ ردﮓﻧﺮﻠﮔ يﺎﻫ ﺖﺸﮐ و تﺮﮐ رد ﮓﻧﺮﻠﮔ ﺪﻫﺎﺷ) يرﺎﻋ يﺎﻫ1 ﻪﺑ هدﻮﻟآ و ( ﻒﻠﻋ ﺪﻫﺎﺷ) زﺮﻫ يﺎﻫ2لوا رﻮﺘﮐﺎﻓ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ( و دﺮﺑرﺎﮐ ) ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ و ﯽﻟآ دﻮﮐﻢﺘﺴﯿﺳ يﺎﻫ يدﻮﮐفﺮﺼﻣﺮﭘفﺮﺼﻣ ﻢﮐ ،فﺮﺼﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ، ﻪﺑ ( مود رﻮﺘﮐﺎﻓ ناﻮﻨﻋﺪﻧدﻮﺑ .ﺮﻫ دﺎﻌﺑا ﻪﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﺪﺣاو 6/3ﺮﺘﻣر
	يرﻮﺷ52/0ﯽﺳدﺮﺑ ﺲﻨﻤﯾزﯽﺘﻧﺎﺳ و ﺮﺘﻣ 092/0 و ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ،دﻮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﻋرﺰﻣ كﺎﺧ رد ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ2/7 و390ﯽﻠﯿﻣ مﺮﮔ .دﻮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ردﻢﺘﺴﯿﺳ رد ،فﺮﺼﻣﺮﭘ يدﻮﮐ يﺎﻫ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ فﺮﺼﻣ ﻢﮐ ،فﺮﺼﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ120 ،80و60 و هروا دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ80 ،50و30 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮ
	ﻪﻠﺻﺎﻓ رد يراﻮﻧ ترﻮﺼﺑ دﻮﺑ (
	ﯽﯾﺎﻬﻧرد ،ﮓﻧﺮﻠﮔمود ﻪﻤﯿﻧ هﺎﻣ رﻮﯾﺮﻬﺷ1392 ترﻮﺻ .ﺖﻓﺮﮔرد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺖﺷادﺮﺑ مﺎﮕﻨﻫ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ﯽﮔﺪﯿﺳر زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ10 ﺮﮐ ﺮﻫ رد ﻪﺗﻮﺑهزاﺪﻧا ،تﺪﻧﺪﺷ يﺮﯿﮔرد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ .ﻖﺒﻃ، ،ﻪﻧاد راﺰﻫ نزوﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻦﻏور ﺪﺻرد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻦﻏورﺪﻧدﻮﺑ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ت
	10-5ﯽﺘﻧﺎﺳ .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا رﺬﺑ ﺮﯾز يﺮﺘﻣ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ و ﯽﻣاد دﻮﮐ ﯽﻓﺮﺼﻣ هدﺎﻬﻧ ،ﯽﻟآ يدﻮﮐرورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ2 ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﺑﺪﻧﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا لﺎﻣ رﺬﺑ ترﻮﺼﺑ ﻸﻣﺎﮐ ﯽﻣاد دﻮﮐ . ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ،هﺪﯿﺳﻮﭘ40 ﻦﺗ ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻞﺒﻗ ،رﺎﺘﮑﻫ رد تﺮﮐ ﻦﯾا .ﺪﺷ هداد ﯽﻟآ يدﻮﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ رﺎ
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ،ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا شور زا ﺎﻫ ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ ياﻦﮑﻧاد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد5 هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺻرد .ﺪﺷ
	( ﮏﭽﯿﭘ ، ﯽﯾاﺮﺤﺻ)
	(قﻮﺗ ،ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ )
	(وﺎﮔ ،ﯽﻟﺪﺑ نﺎﺑز )
	ﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ راد ﺮﺛا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ لوﺪﺟ)1 .( ﻪﻧﻮﮔ مﺎﻤﺗ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رد دﻮﺟﻮﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪﻋرﺰﻣﻒﻠﻋ ﻞﮐ سﺎﻣﻮﯿﺑ و زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺺﻟﺎﺧﮓﻧﺮﻠﮔﻒﻠﻋ ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ لوﺪﺟ) دﻮﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ2 .( ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ هدﺎﻣ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور 
	(،ﯽﺸﺣو بﺮﺗ )
	(قﺎﯿﻗ و)
	( .ﺪﻧدﻮﺑﻪﮐ قﺎﯿﻗ و قﻮﺗ ،ﮏﭽﯿﭘ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺳ ﺎﻬﻧآ نﺎﯿﻣ زا ﻒﻠﻋ.ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﻋرﺰﻣ ﺐﻟﺎﻏ زﺮﻫ يﺎﻫيرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧزا ﻒﻠﻋزﺮﻫ يﺎﻫردرﺎﻬﭼ) ﻪﻠﺣﺮﻣ34 ،54 ،74 و121زور ﺪﻌﺑ زاﺖﺷﺎﮐ(ﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎ زاتارداﻮﮐ50×50ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺘﻣ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺪﺷ مﺎﺠﻧاﻪﭽﻫﺎﯿﮔ وﻒﻠﻋ يﺎﻫ يﺎﻫ رد ،ردﺎﮐ ﺮﻫ رد زﺮﻫ ﺲﭙﺳ و ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ
	) زﺮﻫ34/63 (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔتﺮﮐ رد يﺎﻫ ﺖﺸﮐ ﻒﻠﻋ ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ ﮓﻧﺮﻠﮔ ﺺﻟﺎﺧ زﺮﻫ يﺎﻫ و ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ فﺮﺼﻣ ﺮﭘ يدﻮﮐ لوﺪﺟ)2( .ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺪﺳر ﻒﻠﻋ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ زا هدﺎﻔﺘﺳا رد زﺮﻫ يﺎﻫ رد دﻮﺟﻮﻣ تﺮﮐ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ فﺮﺼﻣ ﺮﭘ يدﻮﮐ هدﻮﺑ ﺐﻠﻃ ﺖﺻﺮﻓ اﺮﯾزﺞﯾﺎﺘﻧنﺎﺸﻧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﯽﻣﺪﻫدﻪﮐﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ
	ﯽﻣﺘﺳا ﻪﮐ هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﯾآ يﺎﻫدﻮﮐ زا هدﺎﻔ فﻼﻏ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﺰﯿﻧ اﺰﻠﮐ رد هﺮﻔﺴﻓ نارﺎﮑﻤﻫ و دﻮﻌﺴﻣ) ﺪﺷ2003 ،ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ رﺎﻤﯿﺗ رد .( ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻖﺒﻃ رد)32(دﺪﻋ، ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ رد .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﻧادوﺎﮔﯽﻟﺎﺣ رد رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ  ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻪﮐ ﻖﺒﻃ)23(دﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧرد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﻖﺒﻃ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ يدﻮﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ لوﺪﺟ)3 .( ﺎﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ ﺶﯾاﺰﻓا نآ ناﺰﯿﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻓﺎﯾو ) ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ36 ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و (دﺪﻋ)9/25 ﻪﺑ نآ راﺪﻘﻣ (دﺪﻋ ﻢﮐ و فﺮﺼﻣﺮﭘ يدﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ لوﺪﺟ) ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ فﺮﺼﻣ4 ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ
	( هﺎﯿﮔ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد زا ﻞﺻﺎﺣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ راد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﺸﺷﻮﭘ ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ دﺮﺑرﺎﮐ رﺎﻤﯿﺗ دﻮﺑنﺎﻬﺟ) نارﺎﮑﻤﻫ و 1392.(
	ﺪﻫد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ)ﻠﺑﺰﭘﻮﻟﺪﯿو ﺲﺘﻧﻮﯿﻓ و 1986(.يﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫﺪﺷر كﺮﺤﻣرد هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ ،ﯽﻟآ يدﻮﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳًﻻﺎﻤﺘﺣازاﻖﯾﺮﻃﺶﯾاﺰﻓاﺪﯿﻟﻮﺗ ﻢﯿﻈﻨﺗ هﺪﻨﻨﮐﺪﺷر يﺎﻫﯽﻫﺎﯿﮔوﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺪﯾﺪﺸﺗﻢﯾﺰﻧآﺪﺷر ﺎﻫ هﺎﯿﮔاردﻮﺒﻬﺑهدادﺪﻧا نارﺎﮑﻤﻫ و ودﺎﺒﯾار)2001(. هﺪﺷ شراﺰﮔﻪﮐهدﺎﻔﺘﺳازايﺎﻫدﻮﮐ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ س
	راﺰﻫ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻧاد ﮓﻧﺮﻠﮔ)25/39 ﺖﺤﺗ (مﺮﮔ توﺎﻔﺗ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زا ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﯽﻟآ يدﻮﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳﯽﻨﻌﻣيرادﻢﺘﺴﯿﺳ ﺎﺑ فﺮﺼﻣﺮﭘ يدﻮﮐ يﺎﻫ ﻂﺳﻮﺘﻣ و ﺖﺷاﺪﻧ فﺮﺼﻣ لوﺪﺟ)4(.ﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ناﺰﯿ )27/31 (مﺮﮔﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﺪﺷ ﺪﻫﺎﺸﻣ فﺮﺼﻣ ﻢﮐ يدﻮ
	(وﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا )
	لوﺪﺟ4.( راﺰﻫ نزو ،ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﮥﻧاد ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ نﺪﺷ ﺮﭘ ةرود لﻮﻃ رد هﺎﯿﮔ ﯽﺘﻣﻼﺳ ةﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﻧادﯽﻣ ﻪﻧادﺪﺷﺎﺑ زا ﯽﻀﻌﺑ رد ار دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻞﮐ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ و
	(ردزارﻪﻧﺎﯾ)
	(ﺚﻋﺎﺑﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓارادنزوﻪﻧادردﻪﺗﻮﺑ ﺪﺷ
	) نارﺎﮑﻤﻫ و يداﺮﻣ1388.( ﻦﯿﻨﭽﻤﻫشراﺰﮔهﺪﺷﻪﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐدﻮﮐﯽﻣاد ،نزوترذ ﻪﻧادراﺰﻫﺶﯾاﺰﻓاﺖﻓﺎﯾو ﺮﺜﮐاﺪﺣراﺪﻘﻣنآﺎﺑفﺮﺼﻣ60 دﻮﮐ ﻦﺗﯽﻣادردرﺎﺘﮑﻫ ﺖﺳﺪﺑﺪﻣآيﺰﯾوﺮﭘ)و ﯽﺗﺎﺒﻧ1383(.ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺪﺳر رد ﻖﺒﻃ رد رﺬﺑ نزو ،نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﺒﻤﮐ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﯿﻟوا يﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﮓﻧﺮﻠﮔﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ يراد ﺮﺑ ﺮﻣا ﻦﯾا 
	ﻦﺘﻓردﺮﮑﻠﻤﻋ،ﻪﻧاديروﺮﺿا ﺖﺳ) و ﯽﺳرﻮﻣﺎﻨﺸﯾﺮﮐ ﺮﺟﻻ ادﺎﻣ2000(
	ﻢﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ يور ﻪﮐ ﯽﻠﻣاﻮﻋ ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﮐ ﺖﺳا روﺎﺠﻣ هﺎﯿﮔ ﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗر ،دراﺬﮔ هزاﺪﻧا و ﻞﮑﺷ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ يﺪﺣ ﻪﺑ نآ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ رﻮﻃ ﻪﺑ هﺎﯿﮔ نآ دﺮﮑﻠﻤﻋ و هدﻮﻤﻧ ﺮﯿﯿﻐﺗ يا ﺪﺑﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ) لود و ﻪﺗآ1996(. ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻊﻣاﻮﺟ رد ﺖﺑﺎﻗر ﯽﻣ خر ﯽﻧﺎﻣز يﻮﺠﺘﺴﺟ رد ﻪﮐ هﺎﯿﮔ ﺪﻨﭼ
	داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﮓﻧﺮﻠﮔ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور ﻢﺘﺴﯿﺳ ردتﺮﮐ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد و يدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ يﺎﻫ دﻮﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ يارادﺟ) لوﺪ3 .( ﻪﮐ يرﻮﻄﺑ ) ﻪﻧاد دﺮﮑﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ3431 رد (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ يدﻮﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ فﺮﺼﻣ ﺮﭘتﺮﮐ رد وﻒﻠﻋ ﺪﻗﺎﻓ يﺎﻫ زﺮﻫ (ﯽﺘﺳد لﺮﺘﻨﮐ) ﺖﺳﺪﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ يدﻮﮐ
	)05/30 رد و فﺮﺼﻣ ﺮﭘ يدﻮﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد (ﺪﺻرد تﺮﮐﻒﻠﻋ ﺪﻗﺎﻓ يﺎﻫ ﯽﻟو ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ (ﯽﺘﺳد لﺮﺘﻨﮐ) زﺮﻫ آ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ) ن44/26 ﯽﻟآ يدﻮﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد (ﺪﺻردﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ (ﺪﻫﺎﺷ) لﺮﺘﻨﮐ نوﺪﺑ و.تﺮﮐ رد ﺎﻣا يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ و ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ ياراد يدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ) ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ33/30 رد ﮓﻧﺮﻠﮔ ﻦﻏور ﺪﺻرد ن
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