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 چكيذٌ
-ّبي ؾَزهٌسي مكز هرلَط ًؿجز ثِ ذبلم ٍ ثْطُثب ّسف اضظيبثي قبذم اي زض ذبك ضؾي لَهيآظهبيف هعضػِ

قبلت عطح  ذيطي زضبزض هعضػِ سحقيقبسي زاًكنسُ مكبٍضظي زاًكگبُ لطؾشبى ثِ نَضر مكز هرلَط سي ثطزاضي اظ هحيظ ظضاػ

ثَسِ زض هشط هطثغ،  400%( ثب سطامن 100مكز ذبلم سطيشينبلِ ) قبهلاخطا قس. سيوبضّب ّبي مبهل سهبزفي ثب ؾِ سنطاض ثلَك

ٍ مكز ذبلم هبقل ثطه زضقز  30:70ٍ  40:60، 50:50 ،60:40، 70:30 ّبيثب ًؿجزهبقل ثطه زضقز  -سطيشينبلِهرلَط 

ثب هدوَع ػولنطز ػلَفِ ذكل  ٍاظ زٍ گيبُ  يل زض ايي آظهبيف ػولنطز ػلَفِ ّط .ثَزًس ثَسِ زض هشط هطثغ 150%( ثب سطامن 100)

ًؿجز ثطاثطي  ي ٍ مل(، ًؿجز ضقبثز، مبّف ٍاقؼي ػولنطز،يخع)ّبي ؾَزهٌسي اظ خولِ ًؿجز ثطاثطي ظهيي قبذماظ ثطذي 

ثيكشطيي ػولنطز ػلَفِ ذكل ّط زٍ گيبُ، ثِ هَضز ثطضؾي قطاض گطفز. ًشبيح ًكبى زاز مِ آى ؾغح ظيط مكز ٍ هيبًگيي  -ظهبى

ّبي ؾَزهٌسي، ًؿجز ثطاثطي ، زض قبذمٍلي. زاقز سؼلقسي زض ّنشبض(  035/3ٍ  122/4)ثِ سطسيت  70:30ٍ  30:70 ّبيسطميت

زٍ گيبُ هَضز آظهبيف  مبّف ٍاقؼي ػولنطز زض .ثط ؾَزهٌسي مكز هرلَط ًؿجز ثِ ذبلم ثَززليلي  ثعضگشط ٍ 1اظ ، ظهيي مل

( ٍ ثطاي سطيشينبلِ زض 29/1) 40-60ؾغح ظيط مكز ثطاي هبقل ثطه زضقز زض سيوبض  -. هيبًگيي ًؿجز ثطاثطي ظهبىهشفبٍر ثَز

غن سَليس ػلَفِ هٌبؾت زض ؾبيط سيوبضّبي هَضز آظهبيف، ًشيدِ ػليط ،ثٌبثطايي ( ثيكشطيي ؾَزهٌسي ضا زاقز.46/1) 30-70سيوبض 

ثطزاضي اظ هحيظ، ّبي ؾَزهٌسي، سَليس ػلَفِ ٍ زض ًْبيز ثْطُزض قبذم 30:70ٍ  40:60گطفشِ قس مِ زٍ سطميت ثصضي )سيوبض( 

 ثَزًس.سط هَفق

 ًِؿجي، هبقل ثطه زضقز، سطيشينبل ذيطي، ؾَزهٌسيبمكز هرلَط س كليذي: َايياصٌ

 

 مقذمٍ

-ثِ ػٌَاى هْوشطيي گيبّبى ػلَفِ ّبغالر ٍ لگَم

ي هٌبؾجي مِ قبهل يقًَس، ظيطا سطميت غصااي هحؿَة هي

ٍ  ًسضا زاض اؾزّب ٍ اليبف ذبم زض غالر دطٍسئيي زض لگَم

ثط ايي اؾبؼ سل مكشي  .ثطاي سغصيِ زام هغلَة اؾز

ّب يب غالر ًشبيح ضضبيز ثركي ثطاي سَليس ػلَفِ لگَم

 (.1986ساضز )ػثوبى ٍ ًطؾَيبى، ً

مكز هرلَط غالر ثب لگَم يل ؾيؿشن ظضاػي 

اي هحؿَة ٍيػُ ًَاحي هسيشطاًِِ هؼوَل زض ًَاحي زين ٍ ث

ّبي اذيط، سوبيل ثِ اخطاي ايي ؾيؿشن ٍ زض ؾبل قَزهي

خْز زؾشيبثي ثِ سَليس ثيكشط ٍ ايدبز دبيساضي زض ٍاحس 

شَضخيسيؽ ٍ ّونبضاى، ظهبى ٍ هنبى، افعايف يبفشِ اؾز )لي

2004  ٍ2006.) 

ذيطي چٌس بزض ؾيؿشن هرلَط ّوعهبى ٍ يب س

ثط ثبقس، اظ َّبي اؾشفبزُ قسُ هسَاًس زض ضقس گًَِفبمشَض هي
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هرلَط  يخولِ اًشربة ضقن، هيعاى ثصض ٍ ضقبثز ثيي اخعا

(. هغبلؼبر نَضر گطفشِ زض اضسجبط 1998ّونبضاى، )مبض ٍ 

زّس مِ سطيشينبلِ ٍ گٌسم ضقبثز ثب هرلَط غالر ًكبى هي

موشطي ًؿجز ثِ خَ ٍ يَالف ثب گيبُ ّوطاُ ذَز زاضًس 

 (.1987)ثطمي موخ ٍ هيطؼ، 

زض هٌبعقي مِ زاضاي مِ سطيشينبلِ هوني اؾز 

ٍيػُ زض هٌبعقي مِ موجَز ػلَفِ زض ِ ث ،سَليسار زاهي ّؿشٌس

ي هحؿَة يػٌَاى ػبهل غصاِ ث ،فهل ظهؿشبى ٍخَز زاضز

سَاًس مويز ٍ ميفيز هرلَط آى ثب لگَم هي يٍلقَز، 

ّبي اخطاي مكز يني اظ قيَُ مٌس.ػلَفِ ضا انالح 

زض  .هرلَط اؾز يذيط زض مكز يني اظ اخعابهرلَط، س

مِ گيبُ ظضاػي  مٌٌسظهبًي مكز هيايي ؾيؿشن، گيبُ زٍم ضا 

اٍل، ثِ هطحلِ ثلَؽ ًعزيل ٍ يب ثركي اظ زٍضُ ضقس ذَز ضا 

ايي ضٍـ، هؼضل ظهبى ثطاي مبقز ثؿيبضي  .زُ ثبقسمطعي 

ذيط مكز يل باظ عطفي، س .سٌماظ گيبّبى ظضاػي ضا حل هي

زض هقبثل، ايي  ٍليزليل هْن ثطاي ًقهبى ػولنطز اؾز، 

ي موشط، ثبظچطخ ثْشط يسَاًس فَايسي هبًٌس آثكَذيط هيبس

هبًسُ زض ذبك، ي زض ذبك، اؾشفبزُ اظ ضعَثز ثبقييهَاز غصا

ي، هحبفظز گيبُ يزٍم زض هٌجؼي اظ هَاز آلي ٍ غصاضقس گيبُ 

زٍم اظ ذغط ؾطهب ٍ يب گطهبي اثشسا ٍ اًشْبي فهل، خَاًِ 

ِ سط ثصض گيبُ زٍم، مبّف ّعيٌِ مبقز )ثظًي ثْشط ٍ ؾطيغ

ثطسط اظ ظهبى ٍ َزليل ػسم اؾشفبزُ اظ هبقيي آالر(، اؾشفبزُ ه

ة ط ظضاػز هحؿَثي زض آى )مِ يل ػبهل هَثط ينطفِ خَ

قَز(، دَقف ثيكشط ظهيي )ثؼس اظ ثطزاقز گيبُ اٍل، گيبُ هي

ٍ اظ هٌبثغ زض ٍاحس  اقغبلزٍم هسر ظهبى ثيكشطي ظهيي ضا 

؛ 2010ظهبى ٍ هنبى اؾشفبزُ ثيكشط ثِ ػول هي آيس( )ؾلوط، 

ّبي ّطظ ٍ (، هسيطيز ثْشط ػلف2008 ،ضميِ ٍ ّونبضاى

غيني ٍ مبّف ذغط ًَؾبى اقشهبزي، افعايف فؼبليز ثيَلَ

زليل مبّف ِ حفظ ضٍاثظ امَلَغيل زض هٌغقِ ظضاػي، ث

)دبضؾًَع ٍ  زاقشِ ثبقسػوليبر ظضاػي ٍ ثجبر ثيكشط ذبك 

 (.2004ّونبضاى، 

( گعاضـ مطزًس مِ خَ 1992سبهؿَى ٍ ّونبضاى )

ٍ گٌسم ثِ سطسيت هٌبؾجشطيي غالر ثطاي مكز هرلَط 

مِ ( گعاضـ مطزًس 1998آًيل ٍ ّونبضاى ) ٍلي، ّؿشٌس

اي هٌبؾت ثطاي هرلَط ثب هبقل سَاًس گعيٌِسطيشينبلِ هي

 ثبقس.

ذيطي ب( زض هرلَط س2006زيوب ٍ ّونبضاى )

هبقل ثب گٌسم، سطيشينبلِ، خَ ٍ يَالف ًكبى زازًس مِ ًؿجز 

ٍ  55-45گٌسم زض سطميت –هبقل 1(LERثطاثطي ظهيي )

ثيف اظ سطميت ؾبيط  65-35يَالف زض سطميت  -هبقل

ثطزاضي اظ ضيع اؾز ٍ ايي زٍ سطميت زض ثْطُغالر زاًِ 

 اًس.ثطسط ػول مطزَُهحيظ ه

ذيطي ب( زض هرلَط س2008ضميِ ٍ ّونبضاى )

ذلط ًكبى زازًس مِ  -هبقل هؼوَلي ٍ خَ-سطيشينبلِ

ٍ  2(RYTػولنطز هبزُ ذكل، هدوَع ػولنطز ًؿجي )

زض هرلَط ثيف اظ سل مكشي اؾز.  3(CRًؿجز ضقبثز )

 4ذيطي قجسضب( زض هغبلؼِ هرلَط س2004ضاؼ ٍ ّونبضاى )

ًكبى زازًس مِ ػولنطز موي ٍ  7ٍ سطيشينبلِ 6، خ5َثب يَالف

 ميفي هبزُ ذكل، ثيف اظ سل مكشي اؾز.

اي زض ثب سَخِ ثِ اّويز ٍ موجَز گيبّبى ػلَفِ

ّب زض حفظ دَقف ٍ ؾبذشبض ثؿيبضي اظ هٌبعق ٍ ًقف آى

-ظهبى ثْطُ ذبك، ايي آظهبيف ثب ّسف عَالًي مطزى هسر

-ثطزاضي اظ هٌبثغ ظضاػي ثب مكز هرلَط ٍ هقبيؿِ قبذم

 ّبي ؾَزهٌسي خْز اؾشفبزُ اظ ايي هٌبثغ اخطا قس.

 َامًاد ي ريش

اي زض ذبك ضؾي لَهي زض هعضػِ آظهبيف هعضػِ

 سحقيقبسي زاًكنسُ مكبٍضظي زاًكگبُ لطؾشبى زض قبلت عطح 

 

                                                 
1
 Land Equivalent Ratio (LER) 

2
 Relative Yield Total (RYT) 

3
 Competition Ratio (CR) 

4
 Trifolium sp. 

5
 Avena sativa 

6
 Hordeum vulgare L. 

7
 X triticosecale wittmack 
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يطي زض ؾِ ذبنَضر هرلَط سِ ث 1ّبي مبهل سهبزفيثلَك

هشطي زاضاي ؾبًشي 30سب  0سنطاض اخطا قس. ذبك زض ػوق 

 2هيلي هَؼ ثط ؾبًشي هشط، ٍامٌف 337/0ّسايز النشطيني 

زضنس ثَز )اقلين هٌغقِ  12/1هحشَاي مطثي آلي ٍ  8/7

هشط ٍ هيبًگيي هيلي 524هؼشسل، هشَؾظ ثبضًسگي ؾبالًِ 

 .زضخِ ؾبًشي گطاز( 07/17ؾبالًِ  زهبي

%( ثب 100مكز ذبلم سطيشينبلِ ) قبهلسيوبضّب 

هبقل ثطه زضقز  -ثَسِ زض هشط هطثغ، سطيشينبلِ 400سطامن 

(30-70( ،)40-60( ،)50-50( ،)60-40( ،)70-30 ٍ )

 150%( ثب سطامن 100مكز ذبلم هبقل ثطه زضقز )

 .ثَز ثَسِ زض هشط هطثغ

ؾبظي ظهيي اظ گبٍآّي هؼوَل زض خْز آهبزُ

اؾشفبزُ قس،  1392هْط هبُ  10زض سبضيد  زاض(هٌغقِ )ثطگطزاى

هطسجِ زيؿل ٍ ثِ ّوطاُ زيؿل زٍم، ثط اؾبؼ  ؾذؽ يل

ميلَگطم  60ًيبظ مَزي سطيشينبلِ زض قطايظ زين ذطم آثبز، 

 28)هٌجغ اٍضُ( ّوعهبى ثب مكز سطيشينبلِ زض  ِمَز ًيشطٍغً

ثِ هعضػِ زازُ قس )زٍؾَم مَز زض هطحلِ 1392هْط هبُ 

زّي ثِ نَضر ؾطك زض هطحلِ ؾبقِ مبقز ٍ يل ؾَم

 ههطف گطزيس(.

ثِ  ييّبدؽ اظ اخطاي قرن اٍليِ ٍ سنويلي، مطر

ثب اؾشفبزُ اظ فَمب  ،هشط هطثغ آهبزُ ٍ ؾذؽ 5/1*5اثؼبز 

ؾبًشي هشط  5ؾبًشي هشط ٍ ػوق  25ذغَط مكز ثِ فبنلِ 

( زض 1392اؾفٌس  10زّي سطيشينبلِ )زض هطحلِ ؾبقِ .قس سْيِ

ثب اؾشفبزُ اظ فَمب  (2010بي سطيشينبلِ )ؾلوط، ّثيي ضزيف

ذغَعي آهبزُ ٍ اقسام ثِ مكز زؾشي هبقل ثطه زضقز 

ذيطي( قس )ثِ ٌّگبم مكز هبقل ثطه بنَضر سِ )ث

زضقز مَزي ههطف ًكس(. هيعاى ثصض ههطفي ثطاي مكز 

ػسز  150ٍ ثطاي هبقل ثطه زضقز  400ذبلم سطيشينبلِ 

 زض هشط هطثغ ثَز.

                                                 
1
 Randomized Complete Block Design (RCBD) 

2
 pH 

ضزيف هبقل ثطه زضقز زض  5يف زض ايي آظهب

ضزيف سطيشينبلِ مكز قس. خْز سؼييي ػولنطز  6ثيي 

فطٍضزيي  25ػلَفِ ثب مويز ٍ ميفيز هغلَة، سطيشينبلِ زض 

ّب ثب اؾشفبزُ اظ زاؼ ٍ زض هطحلِ قيطي قسى زاًِ 1393

زض هطحلِ  1393اضزيجْكز  30هبقل ثطه زضقز زض 

گيطي اظ وًَِثطاي ً .گلسّي ثِ ّوبى عطيق ثطزاقز قس

زض ايي  .هشط هطثغ اؾشفبزُ گطزيس 1*1ثِ اثؼبز  مَازضاسي

هبقل  -ثرف اظ آظهبيف، ػولنطز ػلَفِ زٍ گيبُ )سطيشينبلِ

ّبي ؾَزهٌسي مكز ثطه زضقز( ٍ ًيع ثطذي اظ قبذم

گيطي قس. خْز ذكل هرلَط ًؿجز ثِ ذبلم اًساظُ

خِ زض 70ّب ٍ سؼييي ٍظى ذكل ػلَفِ اظ آٍى )مطزى ًوًَِ

( اؾشفبزُ قس. 2013ؾبًشي گطاز( )ظاٍيِ هَزر ٍ ّونبضاى، 

ّبي ؾَزهٌسي مكز هرلَط ًؿجز ثِ زض ثيي قبذم

( ثب LERسطيي قبذم )ًؿجز ثطاثطي ظهيي، ذبلم، ضايح

؛ 2006اؾشفبزُ اظ ضاثغِ ظيط هحبؾجِ قس )زيوب ٍ ّونبضاى، 

 ؛1987؛ اٍفَضي ٍ اؾشطى، 2005َّگبضز ًيلؿي ٍ ّونبضاى، 

 .(2004َ ٍ ّونبضاى، سؿَث

 (1)هؼبزلِ 

 YvYvcLERv /  ِمLERv;  ًؿجز ثطاثطي

 –ػولنطز زض مكز هرلَط هبقل  ;Yvc، ظهيي ثطاي هبقل

ػولنطز زض مكز ذبلم هبقل  ;Yvٍ  غالر )زض ٍاحس ؾغح(

 .اؾز)زض ٍاحس ؾغح( 

 (2بزلِ )هؼ

 YcYcvLERc /  ِمLERc;  ًؿجز ثطاثطي

 –ػولنطز زض مكز هرلَط غالر  ;Ycv، ظهيي ثطاي غالر

 ػولنطز زض مكز ذبلم غالر ;Ycٍ  هبقل )زض ٍاحس ؾغح(

 اؾز.زض ٍاحس ؾغح( )

 (3)هؼبزلِ 

 LERcLERvLERt   ِ3م LERt ; 

L، ًؿجز ثطاثطي ظهيي مل ERv;  ًؿجز ثطاثطي ظهيي ثطاي

Lٍ  هبقل E R c;  اؾز.ًؿجز ثطاثطي ظهيي ثطاي غالر

                                                 
3
 Total Land Equivalent Ratio 
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 قسعجق فطهَل ظيط هحبؾجِ  (CR)ًؿجز ضقبثز 

 :(1994)آلشييطي ٍ ليجوي، 

( 4)هؼبزلِ 

)/()/( ZvcZcvLERcerealLERvetchCRvetch 

 

( 5)هؼبزلِ 

)/()/( ZcvZvcLERvetchLERcerealCRcereal 

 

ٍ  ; ًؿجز مبقشِ قسُ غالر زض هبقلZcvمِ 

Zvc اؾز; ًؿجز مبقشِ قسُ هبقل زض غالر. 

، (AYL)1مبّف ٍاقؼي ػولنطز قبذم 

ّب زض هَضز اعالػبر هفيس ٍ ثيكشطي ًؿجز ثِ زيگط قبذم

اي گيبّبى ظضاػي ٍ ضفشبض ّط يل زضٍى ٍ ثطٍى گًَِ ضقبثز

زّس ٍ ثيبًگط ِ هييّب زض ؾيؿشن ظضاػي هرلَط اضااظ گًَِ

 (.1377ػولنطز سَليسي سَؾظ ّط گيبُ اؾز )هظبّطي، 

AYLcerealAYLvetchAYL( 6)هؼبزلِ   

( 7)هؼبزلِ   1///  XvYvXvcYvcAYLvetch 

( 8)هؼبزلِ   1)///(  ZcYcZcvYcvAYLcereal 

، ػولنطز هبقل ٍ غالر زض مكز هرلَط; Yvc مِ

Xvcًؿجز )ؾْن( هبقل زض هرلَط ثب غالر ; ،Y c v ;

)ؾْن(  ; ًؿجزZcv، ػولنطز غالر ٍ هبقل زض مكز هرلَط

; Yc، ػولنطز هبقل ;Yv، غالر زض هرلَط ثب هبقل

; Zcٍ  ذبلم ; ًؿجز هبقل زض مكزXv، ػولنطز غالر

 اؾز.ًؿجز غالر زض مكز ذبلم 

سَاًس هثجز يب قبذم مبّف ٍاقؼي ػولنطز هي

ٍ اضظـ ؾَزهٌسي يب ػسم ؾَزهٌسي مكز  ثبقسهٌفي 

 .مٌسضا ثيبى هيهرلَط 

2ؾغح ظيط مكز  –ًؿجز ثطاثطي ظهبى
ATER 

 اظ هؼبزلِ ظيط هحبؾجِ قس: (2005)گَـ ٍ ّونبضاى، 

( 9)هؼبزلِ 

  TTbSbYbTaSaYaATER /)/(/(  

                                                 
1
 Actual Yield Loss 

2
 Area-Time Equivalent Ratio 

                                    Yaزض مكز هرلَط ; aػولنطز گًَِ 

 Sa;زض مكز ذبلم  aػولنطز گًَِ 

                                    Ybزض مكز هرلَط ; bػولنطز گًَِ 

 Sbزض مكز ذبلم ; bػولنطز گًَِ 

                                      Taزض ظهيي ; aهسر ظهبى حضَض گًَِ 

 Tbزض ظهيي ; bر ظهبى حضَض گًَِ هس

 Tهدوَع ظهبى ؾيؿشن هرلَط ;

1ATER  ًكبى زٌّسُ ضاًسهبى ثبال زض اؾشفبزُ اظ

 .ظهبى ٍ ؾغح ظهيي اؾز

ثيف اظ اًساظُ ٍاقؼي  LER مِ چَى هوني اؾز

 ٍATER مكز هرلَط ضا  موشط اظ ػسز حقيقي، ؾَزهٌسي

هيبًگيي زٍ قبذم ثطاي اضظيبثي مِ ثْشط اؾز  ،ًكبى زٌّس

 :(1377مكز هرلَط ضا ثِ مبض ثطز )هظبّطي، 

2/ATERLERE  (10)هؼبزلِ   

E ، هيبًگيي ًؿجز ثطاثطي ظهيي ٍ ًؿجز هؼبزل

 اؾز. ؾغح ظيط مكز –ظهبى 

ّب ثب اؾشفبزُ اظ ًطم افعاض سدعيِ آهبضي زازُ

 5ٍ  1( ثب ؾغَح احشوبل 42/1)ًؿرِ  MSTAT-Cآهبضي

 زضنس اًدبم گطفز.

 وتایج ي بحث 

 علًفٍ خطك

هنول هرلَط ثط اؾبؼ ًشبيح حبنل اظ  ياخعا

زاض ًكبى زازًس % اذشالف هؼٌي1سدعيِ ٍاضيبًؽ زض ؾغح 

هبقل  -(. زض زٍ گيبُ هَضز آظهبيف )سطيشينبل1ِ)خسٍل 

بلم، ثِ ثطه زضقز( ثيكشطيي ػلَفِ ذكل اظ مكز ذ

 .زؾز آهسِ سي زض ّنشبض ث 535/3ٍ  338/4سطسيت هؼبزل 

ثب مبّف ؾْن ثصض ّط يل اظ گيبّبى، ػولنطز ًيع  ،ّوچٌيي

 30-70ّبي مبّف يبفز، ثِ عَضي مِ زض سطيشينبلِ، سطميت

سي زض  122/4هبقل ثطه زضقز( ثيكشطيي ) -)سطيشينبلِ

ِ سي زض ّنشبض( ػلَف 461/2موشطيي ) 70-30ّنشبض( ٍ 

-زض هبقل ثطه زضقز ًيع، ًؿجز .ذكل ضا سَليس مطزًس

 سي 837/2ٍ  035/3ثِ سطسيت  30-70ٍ  70-30ّبي ثصضي 
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(. ثيي موشطيي ٍ 2زض ّنشبض سَليس ػلَفِ زاقشٌس )خسٍل 

ثيكشطيي سَليس ػلَفِ زض سطيشينبلِ ٍ هبقل ثطه زضقز ثِ 

زضنس اذشالف هكبّسُ قس  58/29ٍ  29/40سطسيت، 

، 40:60وَع ػولنطز ػلَفِ ذكل اظ ؾِ سيوبض ثيكشطيي هد

 187/6ٍ  259/6، 499/6ثِ سطسيت هؼبزل  50:50ٍ  30:70

ٍ  40:60ثيي زٍ سيوبض ثطسط ) .زؾز آهسِ سي زض ّنشبض ث

 ّوبى .زضنس اذشالف ػولنطز هحبؾجِ گطزيس 69/3( 30:70

ًكبى زازُ قسُ اؾز، ايي اذشالف  2عَض مِ زض خسٍل 

سَاى ثيبى زاقز مِ افعايف ؾْن يي هي، ثٌبثطاًيؿزآهبضي 

)ًؿجز ثصضي( سطيشينبلِ زض افعايف هدوَع ػولنطز ػلَفِ 

 ًقف ذَاّس زاقز.

هٌظَض ثطضؾي اذشالف ػولنطز زض مكز ِ ث

ذبلم زٍ گيبُ، قبذم آهبضي زضنس ًكبى زاز مِ ثيي 

% اذشالف ٍخَز زاضز. 51/18ّب ًيع ػولنطز سل مكشي آى

شِ قس مِ ؾْن سطيشينبلِ زض سَليس ًشيدِ گطف ،ثط ايي اؾبؼ

هدوَػِ ػلَفِ ثطزاقز قسُ اظ هعضػِ آظهبيكي ثيكشط اظ 

سفبٍر ٍ ًَؾبى سَليس ػلَفِ  ٍليهبقل ثطه زضقز اؾز، 

ّبي( هرشلف هبقل ثطه زضقز موشط زض سيوبضّبي )سطميت

سَاى ًبقي اظ ؾبذشبض اظ سطيشينبلِ ثَز مِ ايي اهط ضا هي

ّبي فيعيَلَغي ٍ ًيبظّبي ضٍيكي ٍ سفبٍر زض ٍيػگي

هبقل ثطه  زيگط، ػجبضرِ امَلَغيني زٍ گيبُ زاًؿز ث

ذيطي اظ ّوطاّي مَسبُ هسر ثب بزضقز زض مكز هرلَط س

ِ اظ هٌبثغ هحيغي اؾشفبزُ مبهل ثمِ سطيشينبلِ، سَاًؿشِ اؾز 

مِ زاضاي  ييزض هطاحل اثشسا ايي مِ ٍيػُِ ث .ػول آٍضز

زض ّوعيؿشي ثب  ظيبز ثِ احشوبل اؾز،ؾطػز ضقس مٌس 

ظًي ٍ سطيشينبلِ اظ ضعَثز شذيطُ قسُ زض ذبك ثطاي خَاًِ

ذيط زض مكز، بزليل سِ ٍ ث اؾز هٌس قسُسط ثْطُضقس ؾطيغ

ّبي سطيشينبلِ اؾشفبزُ ٍ اظ اضسفبع ؾبقِ ٍ ؾبيِ اًساظي ثطه

ػالٍُ ثط زضيبفز ًَض هٌبؾت، اظ ذغط ؾطهبي اٍايل ثْبض 

 ، هبقل ثطه زضقز ثطذالفييثٌبثطا .اؾز ههَى هبًسُ

ّبي ضٍظ( اظ ػبهل ظهبى ٍ ٍيػگي 86زٍضُ ضقس مَسبُ )

هغلَة ذبك )هنبى( مِ حبنل ٍخَز سطيشينبلِ )زٍضُ ضقس 

 هٌس قسُ اؾز. ذَثي ثْطُِ ، ثاؾزضٍظ(  177

ًشبيح حبنل اظ ايي آظهبيف ًكبى زاز مِ زٍ گيبُ 

ضاثغِ ضٍظ( اظ  35هَضز آظهبيف، زض ّوعيؿشي مَسبُ هسر )

 ثِ ٍيػُاثط حوبيشي زٍ گيبُ )ٍ  اًسهثجز ثطذَضزاض ثَزُ

سطيشينبلِ، چَى ايي گيبُ اظ هْط سب فطٍضزيي زض ظهيي حضَض 

هٌدط  ،ٍ ثٌبثطايي اؾز ّب ثَزُزاقز( ثيف اظ اثط ضقبثشي آى

ثِ افعايف ضاًسهبى اؾشفبزُ اظ هٌبثغ هحيغي )ضعَثز، ًَض، 

هسر ظهبى ثيكشطي ي ٍ حشي ظهيي ظضاػي( زض يهَاز غصا

ًؿجز ثِ مكز ذبلم ٍ يب هرلَط ّوعهبى ايي زٍ گيبُ 

 قسُ اؾز.

ذيطي( سٌَع بٍيػُ هرلَط سِ مكز هرلَط )ث

-هيايدبز اي زض اضاضي ظضاػي )زض ثؼس هنبى ٍ ظهبى( گًَِ

ّبي ٍ هٌدط ثِ سغييط زض ؾبذشبض ٍ مبضمطز امَؾيؿشن مٌس

يس ًقف زض ًشيدِ زض حفبظز هٌبثغ سَل ،قَزظضاػي هي

ايي اؾبؼ زيوب ٍ ّونبضاى  ي ذَاّس زاقز. ثطيثؿعا

 -غلِ )هبقل مطمساض -ذيطي لگَمب( زض هرلَط س2006)

سطيشينبلِ( ًكبى زازًس مِ ػولنطز ػلَفِ حبنل اظ مكز 

ٍ  اؾزّب ذبلم غلِ ثيف اظ ذبلم لگَم ٍ يب هرلَط آى

ػولنطز ػلَفِ ثب مبّف ؾْن ثصض هبقل زض ؾيؿشن هرلَط 

يس ًشبيح حبنل اظ َى هبًشبيح ايي هحقق .يبثسمبّف هي 

 آظهبيف حبضط اؾز.

 َاي سًدمىذيضاخص

 وسبت بزابزي سميه

زض سوبم سيوبضّبي  1ييًؿجز ثطاثطي ظهيي خع

هبقل  -هَضز آظهبيف ثطاي ّط يل اظ زٍ گيبُ )سطيشينبلِ

، ًؿجز ثطاثطي ٍلي(. 3ثَز )خسٍل  1ثطه زضقز( موشط اظ 

افعايف ؾْن ثصض ّط يل اظ زٍ  .َزثعضگشط ث 1ظهيي مل اظ 

ي يي، ًقف ثؿعايگيبُ، زض افعايف ًؿجز ثطاثطي ظهيي خع

ي زض يعَض هثبل، ثيكشطيي ًؿجز ثطاثطي ظهيي خعِ ث .زاقز

                                                 
1
 Partial LER 
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 مكمل مخلًط بز عملكزد علًفٍ خطك تزیتيكالٍ ي ماضك بزگ درضت يخالصٍ وتایج تجشیٍ ياریاوس )مياوگيه مزبعات( اثز اجشا -1جذيل 
 ػولنطز ػلَفِ ذكل هبقل ثطه زضقز ػولنطز ػلَفِ ذكل سطيشينبلِ هدوَع ػولنطز ػلَفِ (S.O.Vثغ سغييط )هٌب

 068/0 042/0 024/0 ثلَك

 087/4 * 486/6 * 693/3 ** هرلَط( يسيوبض )اخعا

 016/0 004/0 023/0 ذغب

 17/5 2 75/2 )%( ضطيت سغييط
 زضنس 1ٍ  5 هؼٌي زاض زض ؾغح احشوبل**ٍ  *
 

 مكمل مخلًط بز عملكزد علًفٍ خطك تزیتيكالٍ ي ماضك بزگ درضت يمقایسٍ مياوگيه اثز اجشا -2جذيل 

 هنول هرلَط( يسيوبض )اخعا
هدوَع ػولنطز ػلَفِ ذكل )سي زض 

 ّنشبض(

ػولنطز ػلَفِ ذكل سطيشينبلِ )سي زض 

 ّنشبض(

ػولنطز ػلَفِ ذكل هبقل ثطه زضقز )سي زض 

 ّنشبض(

 e 535/3 g0 a535/3 هبقل ثطه زضقز()مكز ذبلم  0-100

 c496/5 f461/2 b035/3 هبقل ثطه زضقز(-)سطيشينبلِ 30-70

40-60 b 878/5 e903/2 b975/2 

50-50 ab 187/6 d315/3 b872/2 

60-40 a499/6 c726/3 b773/2 

70-30 ab 259/6 b122/4 c137/2 

 d338/4 a338/4 d0 )مكز ذبلم سطيشينبلِ( 100-0

 اؾز.% 1حطٍف هكبثِ ًكبى زٌّسُ ػسم سفبٍر هؼٌي زاض ثط اؾبؼ آظهَى زاًني 

 
 خيزيامخلًط )تيمار( در سيستم مخلًط ت يوسبت بزابزي سميه اجشا -3جذيل 

 مل LER هبقل ثطه زضقز LER سطيشينبلِ LER هنول هرلَط( يسيوبض )اخعا

 41/1 85/0 56/0 هبقل ثطه زضقز(-)سطيشينبلِ 30-70

40-60 66/0 84/0 5/1 

50-50 76/0 81/0 57/1 

60-40 85/0 78/0 63/1 

70-30 95/0 6/0 55/1 

 

، 60-40، 70-30هبقل ٍ سطيشينبلِ ثِ سطسيت اظ سطميت 

زؾز ِ هبقل ثطه زضقز( ث -)سطيشينبلِ 70-30ٍ  60-40

آهس، ّوچٌيي ثيكشطيي ًؿجز ثطاثطي ظهيي مل ثِ سطميت 

 ز.سؼلق زاق 63/1ثطاثط ثب  60-40

 وسبت رقابت

زض اضسجبط ثب ًؿجز ضقبثز ًيع ثبيس ثيبى زاقز مِ 

هرلَط، ايي ًؿجز ؾيط ًعٍلي زاقز  ٍثب افعايف خع

ّبي ( ٍ زليل ايي مبّف ٍ افعايف قبذم4)خسٍل 

سَاى ثِ سغييط زض سطامن )ًؿجز ثصضي( ؾَزهٌسي ضا هي

هنول هرلَط ٍ ٍامٌف ّط يل اظ ايي اخعا ثِ  ياخعا

اظ  .ذيط ًؿجز زازبثِ هحيظ مكز ًبقي اظ سينسيگط ٍ ًيع 

ذيط زض مكز بسَاى ًشيدِ گطفز مِ ػليطغن سهي ؾَي زيگط،

زٍم )هبقل ثطه زضقز( ضقبثز اٍليِ )زضٍى ٍ ثطٍى  ٍخع

هنول هرلَط حبمن ثَز ٍ ًشيدِ گطفشِ  ياي( ثيي اخعاگًَِ

هٌظَض مؿت ؾَزهٌسي زض ايي ؾيؿشن هرلَط، ِ قس مِ ث

زٍم ضا  ٍف سطامن يل خع، سطامن خعثبيس ثِ ًؿجز مبّ

 افعايف زاز.

 كاَص ياقعي عملكزد

هبقل ثطه زضقز(  -لگَم )سطيشينبلِ -ايي قبذم زض غلِ

 ٍثيط هثجز زٍ خعبايي ًشيدِ ثيبًگط س .هشؼبزل ثَز سب حسٍزي

-، ظيطا مبّف ٍاقؼي ػولنطز هيينسيگط اؾز هرلَط ثط

 ّبياعالػبر ثيكشطي ًؿجز ثِ زيگط قبذم سَاًس
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اي ٍ ضفشبض ّط ؾَزهٌسي زض هَضز ضقبثز زضٍى ٍ ثيي گًَِ

زيوب ٍ ّونبضاى  .ِ زّسيهرلَط ضا اضا يگًَِ اظ اخعا

 هَخت( ثيبى زاقشٌس مِ مبّف ؾْن ثصض سطيشينبلِ 2006)

قَز. زاضائي هفطز ٍ مبّف ٍاقؼي ػولنطز هي ثيكشط قسى

-( زض هغبلؼِ هرلَط هبقل ثطه زضقز1386) ػعيعي

هرلَط  ٍطظ )فلَض عجيؼي( ًشيدِ گطفشٌس مِ خعػلف ّ -خَ

هبقل:خَ( زاضاي  25-75)خَ، زض موشطيي ًؿجز ثصضي 

ثيكشطيي مبّف ٍاقؼي ػولنطز ثَز ٍ ثيبى زاقشٌس مِ ًؿجز 

ضقبثز ثِ ًؿجز ثصض زٍ گيبُ ٍ ًَع ؾيؿشن هرلَط ثِ مبض 

گطفشِ قسُ ثؿشگي زاضز. ايي ًشبيح هَيس ًشبج حبنل اظ 

ػولنطز زض هبقل ؾيط  مبّف ٍاقؼي. آظهبيف حبضط اؾز

نؼَزي زاقز )ثب افعايف سطامن، قبذم مبّف ٍاقؼي 

ٍلي زض سطيشينبلِ ايي  ،ػولنطز، افعايف ذبني ًكبى زاز(

شمط اؾز مِ مبّف ٍاقؼي ِ سغييطار ًبهٌظن ثَز )الظم ث

ثطاي هبقل ثطه زضقز هؼبزل  30-70ػولنطز زض سطميت 

ثيي  .ثَز( 38/1سطيشينبلِ ثطاي  40-60زض سطميت  ٍلي ،01/1

ِ % اذشالف آهبضي ث94/1حسامثط مبّف ٍاقؼي ػولنطز، 

 (.5زؾز آهس )خسٍل 

َا سطح سیز كطت ي مياوگيه آن -وسبت بزابزي سمان 

(E) 

ّب ًكبى زازًس مِ افعايف ًؿجز ثصض ايي قبذم

ذيط زض بس ثطذالفهرلَط هبقل ثطه زضقز ) ٍزض خع

 ؾغح ظيط مكز -هبىمبّف ًؿجز ثطاثطي ظ هَختمكز( 

مِ افعايف ؾْن ثصض سطيشينبلِ زض افعايف  ، زض حبليقس

ؾغح ظيط مكز ًقف زاقز )خسٍل  -ًؿجز ثطاثطي ظهبى

زاضاي ًؿجز ثطاثطي  30-70ٍ  70-30ّبي سطميت .(6

سَاى ثَزًس. هي 03/1ٍ  81/0ؾغح ظيط مكشي ثطاثط ثب -ظهبى

-ُثْط هَختمبّف ؾْن لگَم  زض ظبّطاظْبض زاقز مِ 

ثطزاضي ثيكشط ٍ ضاًسهبى ثبالسط زض اؾشفبزُ اظ ظهبى ٍ ؾغح 

سطي زض اضسجبط ثب ثيبى مِ قبذم مبهل Eقَز، الجشِ هيظهيي 

ضاثغِ  اؾز،ؾَزهٌسي مكز هرلَط ًؿجز ثِ ذبلم 

ٍ ًكبى  مطزؾغح ظيط مكز ضا انالح  -ًؿجز ثطاثطي ظهبى

ي يؾغح ظيط مكز خع -زاز مِ هيبًگيي ًؿجز ثطاثطي ظهبى

 40-60( ثطاي هبقل ثطه زضقز زض سيوبض Eاذشهبني ) ٍ

( ثيكشطيي 46/1) 30-70( ٍ ثطاي سطيشينبلِ زض سيوبض 29/1)

مل ثطاي ايي زٍ سطميت  Eّوچٌيي،  ؾَزهٌسي ضا زاضز.

مل ثِ  Eموشطيي  ٍ (06/2ٍ  14/2)سيوبض( ثيكشطيي ثَز )

 99/1ٍ  82/1هؼبزل  60-40ٍ  70-30ّبي ثصضي ًؿجز

 (. 6)خسٍل سؼلق زاقز 

غلِ  -( زض هرلَط لگَم2008ضميِ ٍ ّونبضاى )

ًكبى زازًس مِ ًؿجز ضقبثز سطيشينبلِ زض ؾيؿشن هرلَط 

زٍم هرلَط  ٍثَز ٍ ضقبثز موشطي ثب خع 1ذيطي موشط اظ بس

زؾز آهسُ اظ ايي آظهبيف ًكبى زاز مِ ِ ًشبيح ث زاقز.

م ٍ اي زض مكز ذبلػٌَاى گيبُ ػلَفِِ سَاًس ثسطيشينبلِ هي

 ٍليذيطي ّوطاُ ثب لگَم ثِ مبض گطفشِ قَز، بيب هرلَط س

 يثبيس ثِ هيعاى ثصض، ظهبى مبقز گيبُ زٍم ٍ ثطزاقز اخعا

هٌظَض ِ هرلَط )گيبّبى هَضز آظهبيف يب مكز قسُ( ث

ثطزاضي اظ ظهبى ٍ حهَل ػولنطز )ػلَفِ( هٌبؾت ثب ثْطُ

زض اضظيبثي  ،ّوچٌيي .ظهيي ًيع سَخِ ذبل ًكبى زاز

ّبي ؾَزهٌسي مكز هرلَط ًؿجز ثِ ذبلم ذمقب

ي زض هبقل يًشيدِ گطفشِ قس مِ ًؿجز ثطاثطي ظهيي خع

 زض ٍلييبثس، ثطه زضقز ثب مبّف ؾْن سطيشينبلِ مبّف هي

 يبفز،  قبذم ثب مبّف ؾْن هبقل افعايفسطيشينبلِ ايي 
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 يزيخامخلًط )تيمار( در سيستم مخلًط ت يوسبت رقابت اجشا -4جذيل 
 هبقل ثطه زضقز CR سطيشينبلِ CR هنول هرلَط( يسيوبض )اخعا

 65/0 53/1 هبقل ثطه زضقز(-)سطيشينبلِ 30-70

40-60 7/1 84/0 

50-50 93/0 06/1 

60-40 72/0 37/1 

70-30 67/0 47/1 

 

 خيزيامخلًط )تيمار( در سيستم مخلًط ت يكاَص ياقعي عملكزد اجشا -5جذيل 
 هبقل ثطه زضقز AYL سطيشينبلِ AYL هرلَط( هنول يسيوبض )اخعا

 22/0 89/0 هبقل ثطه زضقز(-)سطيشينبلِ 30-70

40-60 67/0 4/0 

50-50 52/0 62/0 

60-40 38/1 96/0 

70-30 93/0 01/1 

ضؾس مِ هبقل ثطه زضقز زض افعايف هيًظط ِ ثٌبثطايي ث

 .ؾَزهٌسي مكز هرلَط اظ اّويز ثيكشطي ثطذَضزاض اؾز

ّبي هرشلف هَضز اػساز ثسؾز آهسُ زض سطميت ،الجشِ

حبمي اظ اثط ضقبثشي سَاًس هيآظهبيف هشفبٍر ثَز ٍ ايي اهط 

 ّبي هرشلف ثب ينسيگط ثبقس.ًؿجز

ذيطي ب( زض هرلَط س2000ثبًيل ٍ ّونبضاى )

 65-35هبقل هؼوَلي ًكبى زازًس مِ زض سطميت -سطيشينبلِ

وَلي موشط اظ ًؿجز ثطاثطي ظهيي ثيكشط ٍ ضقبثز هبقل هؼ

ايي سؼبزل  55-45مِ زض سطميت  ، زض حبلياؾزسطيشينبلِ 

هرلَط ضا ثيبى  يثطّن ذَضز، ثٌبثطايي ًقف ضقبثشي اخعا

 اؾز.ايي ًشبيح ثيبًگط نحز ًشبيح آظهبيف حبضط  .زًسمط

زض اضسجبط ثب ًؿجز ضقبثز ًيع ًشيدِ گطفشِ قس مِ قسضر 

كز( ثيف اظ ذيط زض مبضقبثشي هبقل ثطه زضقز )ػليطغن س

ٍ زض ايي آظهبيف گيبُ غبلت قٌبذشِ قس،  اؾزسطيشينبلِ 

ّب، سطيشينبلِ شمط اؾز مِ زض ثطذي اظ سطميتِ الجشِ الظم ث

زض اغلت حبالر  ٍليًيع زاضاي قسضر ضقبثشي ثيكشط ثَز، 

)سيوبضّب( ًؿجز ضقبثز سطيشينبلِ ثب مبّف ؾْن هبقل ثطه 

ثطاي سطيشينبلِ  زضقز مبّف يبفز، زض ًشيدِ ًؿجز ضقبثز

ًكبى زٌّسُ ضقبثز ثيكشط هبقل زض ؾغَح  اهط من ثَز ٍ ايي

زيوب ٍ ّونبضاى  اؾز.ذيطي بهرشلف مكز هرلَط س

هبقل  -گٌسم -خَ -ذيطي سطيشينبلِب( زض هرلَط س2006)

هؼوَلي ًكبى زازًس مِ ًؿجز ضقبثز زض خَ ٍ گٌسم ثيكشط اظ 

 اؾز.زض سطيشينبلِ موشط اظ آى ، ٍلي هبقل هؼوَلي

ايي ًشبيح ًكبى زٌّسُ سغييط ًؿجز ضقبثز ثط اؾبؼ 

 .اؾزف حبضط يًَع گيبُ ظضاػي ٍ ثيبًگط نحز ًشبيح آظهب

 كلي گيزيوتيجٍ

ذيطي زض بًشبيح ًكبى زاز مِ مكز هرلَط س

ّبي ثصضي هرشلف، اثط قبثل سَخْي ثط ػولنطز ػلَفِ ًؿجز

ثيكشطيي سَليس ػلَفِ زض  .ّبي ؾَزهٌسي زاضزٍ قبذم

 30-70طيشينبلِ ٍ هبقل ثطه زضقز ثِ سطسيت اظ سطميت س

ذيط بزؾز آهس، ثٌبثطايي ًشيدِ گطفشِ قس مِ سِ ث 30-70ٍ 

 هَختزٍم هرلَط )هبقل ثطه زضقز(  ٍزض ضقس خع

ثطزاضي ذَاّس قس مِ زض هسر ظهبى ثيكشطي اظ هعضػِ ثْطُ

سَاًٌس ثيبًگط ذيطي، هيبّبي ثصضي زض هرلَط سگطزز. ًؿجز

ّبي ؾيؿشن سَليس هحهَل ثب هحسٍزيز ًْبزُسَؾؼِ 

ى هٌبعق زين بسَاى ايي ؾيؿشن ضا ثِ ظاضػذبضخي ثبقس ٍ هي

ثطزاضي اقشهبزي اظ اضاضي ديكٌْبز هٌظَض سَليس ٍ ثْطُِ ث

ٍ  40:60. ًشبيح آظهبيف ثيبًگط ثطسط ثَزى سيوبضّبي مطز

ًؿجز ثِ ؾبيط سيوبضّب )ًؿجز ّبي ثصضي( ثَز، ظيطا  30:70

ُ ثط ضاًسهبى اؾشفبزُ اظ هحيظ، اظ هدوَع ػولنطز ػلَفِ ػالٍ

 ذكل ثيكشطي ًيع ثطذَضزاض ثَزًس.
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 خيزيامخلًط )تيمار( ي سيستم مخلًط ت يَا در اجشاسطح سیز كطت ي مياوگيه آن -وسبت بزابزي سمان -6جذيل 

 مل E هبقل ثطه زضقز E سطيشينبلِ ATER E هنول هرلَط( يسيوبض )اخعا

 82/1 26/1 97/0 82/0 هبقل ثطه زضقز(-طيشينبلِ)س 30-70

40-60 89/0 3/1 28/1 99/1 

50-50 96/0 24/1 88/0 5/2 

60-40 03/1 36/1 29/1 14/2 

70-30 03/1 46/1 11/1 06/2 
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Abstract  

 
A field experiment was conducted as the relay intercropping based on randomized complete block 

design in a clay-loam soil to study the utility indices of intercropping versus sole cropping and 

exploitation of farming environment at Research Farm of the Faculty of Agriculture, Lorestan University 

with three replications. Treatments were sole cropping of triticale (100%) with density of 400 plant m
-2

, 

broadleaf vetch-triticale mixtures with 70:30, 60:40, 50:50, 40:60 and 30:70 ratios and sole cropping of 

broadleaf vetch (100%) with density of 150 plant m
-2

. In this experiment forage yield for each plant and 

total dry forage yield with some utility indices like land equivalent ratio (LER), competition ration (CR), 

actual yield loss (AYL), area-time equivalent ratio (ATER) and E (mean of area-time equivalent ratio) 

were measured. Results showed that the highest dry forage yield of both plants was related to 70:30 and 

30:70 of seed mixtures (4.122 and 3.035 t ha
-1

, respectively), but considering utility indices, total LER was 

greater than 1 and is the indicator of advantage of intercropping vs sole cropping. AYL was different for 

both studied crops. The highest utility of E for vetch (1.29) achieved from 60:40 cropping mixture and for 

triticale (1.46) was related to 70:30 mixture. Thus, in spite of suitable forage production by other 

treatments, it is concluded that 60:40 and 70:30 mixtures were the best treatments considering utility 

indices, forage yield and exploitation of natural resources.  

 

Key words: Relay intercropping, relative advantage, broadleaf vetch, triticale. 

 


