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 و نخود زراعي (Cuminum cyminum)زيره سبز  اثر تركيب هاي مختلف كشت مخلوط 

(Cicer arietinum) جذب نيتروژن و خصوصيات كمي و كيفي دانه زيره سبز بر  
  3، مهدي نصيري محالتي 2، محمدتقي ناصري پور يزدي1نگار ظريف پور
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  چكيده
به منظور بررسي اثر تركيب هاي مختلف كشت مخلوط زيره سبز و نخود زراعي بر عملكرد دانه و خصوصيات كيفي زيره سبز آزمايشي در 

كشت :Aها شامل تيمار. مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد
: E، )نخود% 20: زيره سبز % 80: (D، )نخود% 40: زيره سبز % 60: (C، )نخود% 50: زيره سبز % 50: (B، )زيره% 100(خالص زيره سبز

نتايج آزمايش نشان داد كه كشت مخلوط اثر مثبتي بر . بود) نخود% 100(كشت خالص نخود زراعي:Fو ) نخود% 20: زيره سبز % 100(
تفاوت . بود)نخود% 40زيره وC:)60%انه زيره سبز نسبت به شاهد داشته و بيشترين درصد نيتروژن گياه زيره سبز مربوط به تركيب عملكرد د

بيشترين . معني داري در ميزان اسانس بين تيمارهاي مختلف مشاهده نشد ولي كشت خالص و افزايشي بيشترين ميزان اسانس را دارا بودند
زيره % 100:(Aو كمترين عملكرد به تركيب ) نخود%40: زيره 60%:(C، )نخود% 50: زيره % B):50به تركيب هاي عملكرد اسانس مربوط 

  . بود كه حاكي از اثر مثبت كشت مخلوط بوده است) سبز
  .اسانس،درصد نيتروژن،زيره سبز،عملكرداسانس،عملكرد دانه،كشت مخلوط: كليديگان واژ

  
  مقدمه

به غذا ،توليدات باال ونيز حفظ امنيت غذايي نياز است كه منابع طبيعي و تنوع در كشاورزي حفظ و گسترش  امروزه با نياز روز افزون
يكي از ). 2006بانيك و همكاران (تنوع در سيستم هاي كشاورزي دليلي براي پايداري و توليد گسترده و بهتر محصوالت است. يابد

با ساير گياهان مي باشد، كه عالوه بر استفاده بهينه از زمين باعث حاصلخيزي سيستم هاي تنوع در كشاورزي،كشت مخلوط لگوم ها 
خاك و همچنين تثبيت نيتروژن توسط لگوم ها مي شود و نيتروژن غذايي بطور مستقيم از لگوم ها به ساير محصوالت در كشت 

 از عبارتند آنها ترين كه عمده است كرذ قابل مخلوط كشت براي متنوعي اهداف).2006نيك و همكاران با(مخلوط منتقل مي شود

 و كيفيت افزايش محيطي، نامطلوب در شرايط عملكرد ثبات سطح، واحد در عملكرد افزايش و محيطي موجود شرايط از بهتر استفاده
 و تنوع ايجاد شيميايي، هاي كش آفت و سموم كاهش مصرف خاك، فرسايش كنترل آب، مصرف راندمان محصول، افزايش كميت

نخود دومين و مهمترين محصولي است كه نقش اصلي و ضروري در اقتصاد  .آن فوايد از استفاده و زراعي اكوسيستمهاي ات درثب
از % 90حدود . زيره سبز بعنوان يكي از گياهان ادويه اي و دارويي اهلي،در كشور ما شناخته شده است. كشاورزي جهان بازي مي كند

چون زيره سبز گياه يكساله اي است و به كندي تثبيت شده و در مقابله با . خراسان بدست مي آيدن زيره سبز صادراتي كشور از استا
با توجه به موقعيت . علف هاي هرز بويژه در اوايل رشد ضعيف بوده،اين امرباعث كاهش قابل توجهي در عملكرد نهايي آن مي شود

سطح كشور،قابليت تثبيت نيتروژن در گياه نخود و كاهش مصرف دو محصول زيره سبز و نخود در سطح جهاني و موقعيت آن در 
نيتروژن،عدم سايه اندازي متقابل و بطور كلي كم توقع بودن هر دو گياه و استفاده بهتر از عوامل محيطي، لزوم تحقيقات بيشتر روي 
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خلوط دو گياه زيره سبز و نخود بنابراين هدف از اين آزمايش بررسي تركيب هاي كشت م. اين دو گونه زراعي را طلب مي كند
  .زراعي به منظور دستيابي به مناسبترين تركيب اين دو گونه از نظر حداكثر عملكرد و خصوصيات كيفي گياه زيره مي باشد

  ها مواد و روش
يشي در جهت بررسي اثر تركيبهاي مختلف كشت مخلوط زيره سبز و نخود بر عملكرد دانه و خصوصيات كيفي گياه زيره سبز، آزما

تكرار و در  3آزمايش بصورت طرح كامل تصادفي در . در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفت 1388- 89سال 
: C، )نخود% 50:زيره سبز % 50: (B ،)زيره سبز% 100(كشت خالص زيره سبز:Aتيمارها شامل . تركيب هاي مختلف انجام گرفت

% 100(كشت خالص نخود زراعي:Fو ) نخود% 2: زيره سبز% 100: (، )نخود% 20: زيره سبز % 80: (D،)نخود% 40: زيره سبز% 60(
. در زمان آماده سازي زمين و در طول دوره رشد هيچ نوع كود شيميايي،بيولوژيك،آفت كش و قارچ كش استفاده نشد.بود)نخود

متر بود و  0.4رديف با فاصله  6هر كرت شامل . شدبوسيله دست و خشكه كاري همزمان انجام  88اسفند ماه  17كاشت دو گونه در 
بعلت حساس بودن زيره به فوزاريوم در طول فصل رشد تا زمان . تركيب هاي مختلف با تغيير فاصله روي رديف صورت گرفت

اري بصورت نمونه برد. لوله انجام و كنترل گرديدسيستم شبكه نوبت آبياري توسط  4برداشت و با توجه به شرايط جوي در مجموع 
سيستماتيك تخريبي و با در نظر گرفتن اثر حاشيه اي به روش كف بر هر ده روز يكبار براي تعيين شاخص هاي رشدي و در مرحله 

زماني كه رنگ شاخ و برگ زرد مايل به  89خرداد ماه  23برداشت زيره . آخر اجزاي عملكرد دو گياه در واحد سطح اندازه گيري شد
پس از خشك شدن كامل گياه صورت  89تيرماه  10برداشت نخود . بذور به روش دستي بوجاري شدند. گرفتقهوه اي بود صورت 

سپس . بذر به روش تقطير با بخار آب استخراج و اندازه گيري شدgr30اسانس نمونه ها با استفاده از دستگاه كلونجر از . گرفت
اندازه نمونه ها با استفاده از اسيد سولفوريك  gr2تروژن گياه زيره ازني. درصد و نيز عملكرد اسانس در واحد سطح محاسبه گرديد

مقايسه كليه . استفاده شد Excelو  SASماري آدر تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار .گيري شد و بصورت درصد محاسبه گرديد
  .درصد انجام شد 5ميانگين ها با آزمون چند دامنه دانكن و در سطح احتمال 

  
  و بحثنتايج 

  :عملكرد دانه
اثرات معني دار تركيب هاي مختلف ) 1جدول(در بررسي اثر تركيبهاي مختلف كشت مخلوط زيره سبز و نخود بر عملكرد زيره سبز 

كيلوگرم در  73/126(نخود % 50: زيره سبز% B:50بيشترين عملكرد مربوط به تيمار . كشت مخلوط بر عملكرد زيره مشاهده گرديد
كيلوگرم در  96/42:( Aدر كشت مخلوط و كمترين آن به تيمار ) كيلوگرم در هكتار 75/113( نخود% 40: زيره سبز% C:60و ) هكتار
رحيمي و همكاران در تحقيقي براي مقايسه سه نسبت مختلف كشت مخلوط ذرت وسويا با كشت خالص هريك بيان . بود) هكتار

رحيمي و (درصد سويا بدست آمد  75+ درصد ذرت 25درصد از هر دو گياه و  50داشتند حداكثر عملكرد به ترتيب از تيمار مخلوط 
  ).1381همكاران 

  :اسانس 
تفاوت معني داري نسبت به ميزان اسانس بين تيمارهاي كشت مخلوط و خالص مشاهده نگرديد،  ولي بيشترين مقدار آن را مي توان 

ميرهاشمي و همكاران بيان داشتند كه ). 1جدول(نسبت داد) خالص زيره سبز100%:(Aو ) نخود%20: زيره D):100%به تيمارهاي 
  ). 1388ميرهاشمي و همكاران(تيمارهاي مختلف كشت مخلوط زنيان و شنبليله اثر معني داري ير درصد اسانس نداشته است
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                                                             :عملكرد اسانس

ين شاخص از حاصلضرب عملكرد دانه واسانس بدست مي آيد، تفاوت معني داري در بين تيمارهاي كشت مخلوط با توجه به اينكه ا
 و ) نخود%50: زيره سبز % 50:( Bبطوريكه بيشترين عملكرد اسانس به تيمار ) 1جدول(و خالص زيره در اين آزمايش مشاهده شد

مافي و ماكسياريل اظهار داشتند كه در كشت مخلوط نعناع وسويا كيفيت  .نسبت داده شد) زيره خالصA ):100%كمترين آن به تيمار 
  ).2003مافي و ماكسياريل (و عملكرد اسانس به دليل افزايش درصد منتول در مقايسه با كشت  خالص بيشتر بود 

  :درصد نيتروژن
: C، بطوريكه تيمار )1جدول(ا نشان داددرصد نيتروژن گياه زيره سبز در بين تيمارهاي كشت مخلوط و خالص اختالف معني داري ر

كمترين درصد ) نخود% 20: زيره سبز100%:(Dو ) زيره سبز خالص100%:( Aبيشترين و تيمارهاي ) نخود% 40: زيره سبز% 60(
ما شار. كه نشان دهنده آن است كه نخود به جذب بهتر نيتروژن توسط زيره كمك مي كند. نيتروژن غذايي را به خود اختصاص دادند

   ).2002شارما و گوپتا(غذايي در ارزن مرواريدي با كشت مخلوط لگوم ها افزايش مي يابدPو  Nو گوپتا نشان دادند كه 
 

 جدول مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي زيره سبز در كشت مخلوط با نخود.1جدول

  
  هدرصد نيتروژن گيا  عملكرد اسانس  اسانس  )kg/ha(عملكرد دانه   تيمار    صفات

  c 969/42                    a 18/2                     b 69/93                            b 746/1زيره سبز خالص                         
  a 736/126                   a 10/2                      a 14/266                        ab 856/1نخود               %50:زيره سبز50%
  a715/113                   a 88/1                     ab 60/215                         a 612/2نخود               %40:زيره سبز60%
  b 933/78                    a 28/2                       b 50/180   b                         691/1نخود              %20:زيره سبز80%

  b 465/82                    a 17/2                       b 20/175                        ab 050/2نخود            %20:زيره سبز100%
  
 درصد پنج احتمال سطح در انكند اي دامنه چند آزمون اساس بر هستند، مشترك حرف يك حداقل داراي كه هايي ميانگين تيمار، هر براي و ستون هر در

  .ندارند داري معني آماري تفاوت
 

  كلي نتيجه گيري
زيره بعنوان نسبت اختالط 60+نخود40زيره و 50+نخود50نتايج نشان داد كه در شريط توليد زيستي و كشت مخلوط تركيب هاي 

  . رخوردار بودندبرتر معرفي مي شود زيرا باالترين عملكرد دانه،اسانس و درصد جذب نيتروژن را ب
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Abstract 
In order to evaluate the effect of different intercropping arrangements of cumin and chickpea on 
seed yield and quality criteria of cumin an experiment was conducted in Agricultural Research 
Station of Ferdowsi University of Mashhad in the growing season of the year 2010. A complete 
randomized block design with three replication was used.Treatments were A:sole crop 
cumin(100%cumin)B:(50%cumin+50%chickpea)C:(60%cumin+40%chickpea)D:(80%cumin+20%
chickpea) E:(100%cumin+20%chickpea) and F:sole crop chickpea(100%).Results showed that 
effect intercropping possetiv on seed yield cumin comparid control and highest percentage nitrogen 
was obtained from treatment C.Sole crop and additive were higher seed essential oil content. The 
highest essential oil yield was obtained treatment B,C and the least was obtained in treatment 
A.That showed possetive effect intercropping. 
Key word: Cumin, Essential oil, Essential oil yield, Intercropping, Nitrogen percentage, seed 
yield     

 


