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 چکیده

 Dracocephalumبادرشبو ) در کشت مخلوط با( .Vicia faba Lباقال ) عملکرداثر تیمارهای مختلف کودی بر 

moldavicaگردید. آزمایش به صورت مطالعه  9313 زراعی (، در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال

نوع کشت در پنج سطح کشت شامل شد. فاکتور اول  اجراهای کامل تصادفی در سه تکرار فاکتوریل در قالب طرح بلوک

نوع شامل باقال و فاکتور دوم -بادرشبو 2:0و  0:0 ،9:9 هایبا نسبتکشت مخلوط  و خالص باقال، کشت خالص بادرشبو

 92 +0 بارور+ بارور ازتو زیستی کود تریپل، سوپرفسفات +اوره ایییشیم کود درصد 922 سطح کاربرد کود در سه

ا ببودند. نتایج نشان داد بیشترین شاخص کلروفیل برگ و تعداد برگ در بوته  کمپوستشیمیایی و ورمی درصد کود

متر( در تیمار سانتی 8/99بیشترین ارتفاع بوته )های مخلوط دست آمد. در بین کشتشیمیایی بهدرصد کود  922 کاربرد

وزن صد دانه و شاخص برداشت  یمیایی بیشترین اثر را در افزایششدرصد کود  922 مصرفتیمار  .مشاهده شد 9:9

 922و کاربرد  باقال ( مربوط به کشت خالص90/3نسبت به سایر تیمارهای کودی داشت. بیشترین تعداد نیام در بوته )

و  (گرم در متر مربع 0/091) باقال کشت خالص بهکود شیمیایی بود. بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح اشغالی درصد 

در کلیه تیمارها، . تعلق داشت (گرم در متر مربع 9/020)شیمیایی درصد کود  922 به تیمار مصرفدر بین تیمارهای کودی 

کشت  ها درو بیشترین میزان این شاخص از یک بودند االترب (RVT) و مجموع ارزش نسبی (LER) نسبت برابری زمین

 حاصل شد.بادرشبو -باقال 0:0مخلوط نواری 

 

 عملکرد دانه، کشت مخلوط جایگزینی، کودهای زیستی، نسبت برابری زمینباقال،  :کلیدی هایواژه
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Abstract 

             The effect of different fertilizer treatments on intercropping of faba bean and Moldavian balm, 

by field experiment was studied as factorial on the bases of randomized complete block design with 

three replications in 2014. The first factor was cropping system at five levels including sole cropping 

of faba bean, sole cropping of Moldavian balm and three intercropping ratios (1:1, 2:2 and 2:4) of 

faba bean with Moldavian balm, and the second factor was fertilizer at three levels including nitrogen 

and phosphorus chemical fertilizer, bio-fertilizer (Azoto Barvar + Barvar-2) + 50% of chemical 

fertilizers, and vermicompost. The results showed that the maximum chlorophyll content index and 

leaf number per plant was obtained in chemical fertilizer treatment. The highest plant height (56.8 

cm) was observed in 1:1 intercropping system. The effect of fertilizer treatment was not significant 

on plant height and grain per pod. Chemical fertilizer had significant effect on 100-grain weight and 

harvest index as compared to other fertilizer treatments. The highest amount of number of pods per 

plant (3.52) was obtained from sole cropping and chemical fertilizer application. The maximum grain 

yield per occupied unit area was observed in sole cropping (259.2 g.m-2) and among fertilizer 

treatments was belonged to 100% chemical fertilizer (202.1 g.m-2). Also at all treatments the land 

equivalent ratio and total relative value were obtained more than 1 and from this comment 

intercropping of 2:2 faba bean-Moldavian balm were the highest. Therefore, cropping system of 2:2 

faba bean-Moldavian balm is introduced as advantageous system. 

 

Keywords: Biofertilizer, Faba Bean, Intercropping, Grain Yield, Land Equivalent Ratio.    

 
 

 مقدمه

های کشاورزی پایدار کشت مخلوط یکی از الگو

طور همزمان در به گیاهکه به کاشت دو و یا چند  بوده

در بعد زمان و مکان  عملکردافزایش  با هدفیک مزرعه 

(. انتخاب 0299)استریچلند و همکاران  شوداطالق می

mailto:r_amini@tabrizu.ac.ir


 679                                                                                .....( در کشت مخلوط با بادرشبی.Vicia faba Lاجزای عملکرد باقال )

-ای دارد، بهگیاه در الگوی کشت مخلوط اهمیت ویژه

ای شود انتخاب گیاهان به گونهکه سعی میطوری

صورت گیرد که این الگو در نهایت موجب افزایش 

کشت محصول در واحد سطح و برتری نسبت به الگوی 

گیری از اصول گردد. در کشت مخلوط، با بهره خالص

طبیعی تنوع گیاهان در مزرعه و مدیریت مطلوب کنترل 

های هرز و استفاده بهتر از عوامل محیطی علف ،آفات

مانند نور، آب و مواد غذایی موجود در خاک، محصول 

و  گردد )اسوالدبیشتری نسبت به کشت خالص تولید می

 (.0220همکاران 

 نحوه در مخلوط کشت دهنده تشکیل اجزای اگر

 ورط به منابع از باشند، متفاوت محیطی منابع از استفاده

 نسب و همکاراندباغ محمدی) کنندمی استفاده مؤثرتری

 فلفلی نعناع مخلوط کشت در تحقیق یک نتایج(. 0299

(Mentha piperita L.و ) عملکرد که داد نشان سویا 

 منتول درصد و بیشتر شده درصد 92 حدود فلفلی نعناع

ه یافت کاهش اکتاتمنتیل و منتوفوران درصد و افزایش

 باشدمی اهمیت حائز اسانس کیفیت لحاظ از که است

 نیز( 0228) همکاران و جهانی(. 0223 موسیارلی و مافی)

 سبز، زیره و عدس مخلوط کشت در که کردند گزارش

 وزن بیولوژیک، عملکرد رویشی، هایاندام خشک وزن

 عملکرد و سبز زیره چتر هر در دانه تعداد و دانه هزار

 کشت. یافته است افزایش داریمعنی طوربه آن دانه

 خشک،نیمه نواحی در ارزن با چشم بلبلی لوبیا مخلوط

 و هولت) داد افزایش درصد 99 تا 93 را ارزن عملکرد

( در 0293امیرمردفر و همکاران ) (.0222 گوسی

آزمایشی دو ساله با بررسی کشت مخلوط گندم و کلزا 

های ردیفی مختلف عنوان کردند که بیشترین در نسبت

 کلزا-های مخلوط نواری گندمعملکرد دانه گندم در کشت

شود. در و کمترین آن در کشت خالص گندم حاصل می

 نسبت برابری بهار، ارزیابیکشت مخلوط سویا و همیشه

ها زمین نشان داد که کشت مخلوط بر کشت خالص آن

برتری دارد و کشت مخلوط نواری بیشترین نسبت 

-اص داده است )اله( را به خود اختص32/9برابری زمین )

نسب و همکاران (. دباغ محمدی0293 دادی و همکاران

( با بررسی سودمندی کشت مخلوط ذرت و لوبیا 0299)

های شیمیایی و زیستی، به این نتیجه رد کودبه همراه کارب

رسیدند که استفاده از کود زیستی به جای کود شیمیایی 

سبب افزایش مجموع عملکرد نسبی و نسبت برابری زمین 

گردید که بیانگر افزایش کارایی کشت مخلوط ذرت و 

 لوبیا در صورت استفاده از کودهای زیستی است.

 کشاورزی تسم به جهانی جامعه جدید گرایش

 مختلف هاینهاده از استفاده کاهش راستای در پایدار

 از زیستی کودهای کاربرد بوده و به همین دلیل شیمیایی

 حفظ و محصول تولید افزایش در ایویژه اهمیت

(. 0223 وسی) است برخوردار خاک پایدار حاصلخیزی

 هر که هستند مفیدی هایباکتری حاوی زیستی کودهای

 و اتمسفری نیتروژن تثبیت مانند خاصی، منظور به یک

 ترکیبات از آهن و پتاسیم فسفات، هاییون آزادسازی

 اطراف در اغلب هاباکتری این. شوندمی تولید نامحلول

غذایی  عناصر جذب در را گیاه و شده مستقر ریشه

 هایباکتر مشخص شده است که این. نمایندمی پشتیبانی

یک  جذب به کمک بر عالوه و دارند نقش یک از بیش

-بیماری کاهش عناصر، سایر جذب موجب خاص، عنصر

 بیشتر تحریک نتیجه در و خاک ساختمان بهبود و ها

ه ب .شوندمی محصول کیفی و کمی افزایش و گیاه رشد

-ها، محرک رشد گیاه نامیده میهمین دلیل این باکتری

( 0292محمدورزی و همکاران )(. 0223 وسی) شوند

های محرک کردند که استفاده تلفیقی از باکتریعنوان 

روژنه های نیترشد )نیتروکسین و بیوفسفر( به همراه کود

های شیمیایی، منجر به عالوه بر کاهش مصرف کود

افزایش نیتروژن و فسفر دانه آفتابگردان نسبت به تیمار 

( در تحقیقی 0229شاهد شده است. فاطما و همکاران )

( گزارش .Origanum majorana Lروی مرزنجوش )

-های حلهای زیستی نیتروژنه و باکتریکردند که کود

ژن های معدنی نیتروتوانند جایگزین کودکننده فسفات می

و فسفر در زراعت این گیاه شوند. ناگاناندا و همکاران 
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 های زیستی( به این نتیجه رسیدند که کاربرد کود0292)

-Trigonella foenumنیترژونه بر گیاه شنبلیله )

graecum )زنی و رشد موجب بهبود و تسریع جوانه

( گزارش کردند 0221شود. کومار و همکاران )شنبلیله می

کیلوگرم  29که حداکثر عملکرد دانه کنجد در تیمار کاربرد 

کننده های حلدر هکتار کود فسفره و حاوی باکتری

 آید.فسفات به دست می

 ایستاده، یکساله، گیاهی( .Vicia faba Lباقال ) 

ا ب مناطق در وسیعی طوربه و بوده بنیه قوی و مستحکم

 گرمسیری مناطق بلند ارتفاعات و آب و هوای معتدل

 سطح درصد 39 از بیش با گلستان استان. شودمی کشت

 کیلوگرم 8389 و 92328 عملکرد با ترتیب به و کشت زیر

 ولیدت بزرگترین دیم و آبی شرایط در سبز نیام هکتار در

کار و پنبه) شودمی محسوب کشور در باقال کننده

-سطح زیر کشت باقال در آذربایجان(. 0299همکاران 

هکتار است که تولید محصول دانه از مزارع  392شرقی 

 باقال تولید میزانکیلوگرم است.  93922استان در حدود 

 39 معادل سطحی از که است تن هزار 29 حدود ایران در

 معادل کشور در دانه عملکرد. آیدمی دستبه هکتار ارهز

 کیلوگرم 922 حدود که است هکتار در کیلوگرم 9028

کار و همکاران پنبه) باشدمی جهانی میانگین از کمتر

0299). 

( Dracocephalum moldavicaبادرشبو )

. منشأ است یانگیاهی علفی، یکساله و متعلق به تیره نعناع

های هیمالیا گزارش شده این گیاه جنوب سیبری و دامنه

بخش و است. مواد مؤثره پیکر رویشی این گیاه آرام

اشتهاآور است. اسانس آن دارای خاصیت ضد باکتریایی 

درد و نفخ شکم و نیز در صنایع بوده و برای مداوای دل

 سازی و صنایع بهداشتی و آرایشی موردغذایی، نوشابه

(. تمام اندام گیاه 0229 گیرد )امیدبیگیاستفاده قرار می

-ها و ساقهحاوی اسانس است و مقدار آن در گل، برگ

های گیاه است. ژرانیل های جوان بیشتر از سایر قسمت

استات، ژرانیال و ژرانیول اجزای اصلی شناخته شده 

اسانس بادرشبو هستند که این ترکیبات دارای خاصیت 

ی بوده که به همین دلیل این گیاه دارای اکسیدانآنتی

زاده و باشد )یوسفیز میخاصیت ضد سرطانی ن

 (.0292 همکاران

-شاخص از مخلوط کشت کارایی ارزیابی برای

 عملکرد مجموع (،LERزمین ) برابری نسبت مانند هایی

 شاخص از اقتصادی توجیه برای و( RYT)نسبی 

 LERکنند. می استفاده( RVT)نسبی  ارزش مجموع

 از برداریبهره نظر از مخلوط کشت سودمندی نشانگر

 نسبت بیانگر( RVT)نسبی  ارزش مجموع. باشدمی زمین

 درآمد بیشترین به مخلوط کشت ناخالص درآمد کل

 (.0222است )جوانشیر و همکاران  خالص کشت

 تیاهم به تیعنا با و فوق مطالب به توجه با

 یکودها کاربرد زین و مخلوط کشت گاهیجا و حبوبات

 طیمح سالمت حفظ و داریپا یکشاورز در یستیز

 یستیز یکودها اثر یبررس منظور به یشیآزما ست،یز

 یطراح باقال و بادرشبو مخلوط کشت بر ییایمیش و

 .دیگرد

 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی  9313این آزمایش در سال 

 90فاصله دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، واقع در 

کیلومتری شرق تبریز اجرا گردید. این محل با ارتفاع 

 29متر از سطح دریای آزاد، در طول جغرافیایی  9392

درجه و  38دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  92درجه و 

ه های نیمدقیقه شمالی قرار دارد. این منطقه دارای اقلیم 3

استپی و نیمه خشک سرد است و بر اساس آمار 

های گرم های سرد و تابستانی، دارای زمستانهواشناس

باشد. دما در زمستان کم و بیش تا زیر صفر تنزل می

نماید. هر چند که های گیاهی را متوقف مینموده و فعالیت

در تابستان ممکن است بارندگی رخ دهد، ولی در مجموع 

حداقل و  دارای فصل خشک در تابستان است. میانگین

 ترتیب به ساله 99 دوره یک در طی ساالنه حداکثر دمای

 سالیانه بارندگی متوسط گراد ودرجه سانتی 2/98و  9/2
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است )آذرخشی و همکاران  شده گزارش مترمیلی 8/082

0293). 

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح 

های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این بلوک

ای مختلف کشت به آزمایش فاکتور اول شامل الگوه

صورت کشت خالص دو گیاه باقال و بادرشبو و کشت 

و نواری با  9:9مخلوط این دو گیاه به صورت ردیفی 

باقال و فاکتور دوم سطوح -بادرشبو 2:0و  0:0های نسبت

 کود درصد 922 مختلف مصرف کود شامل کاربرد

 زیستی کودهای ،(تریپلسوپرفسفات+  اوره) شیمایی

 شیمیایی و درصد کود 92( + 0 بارور+  بارور ازتو)

 کشت در استفاده مورد کمپوست بودند. روشورمی

 بوبادرش و باقال کاشت. باشدمی جایگزینی نوع از مخلوط

. گرفت انجام دست با در اردیبهشت ماه و همزمان طوربه

 رد ولی بود، متفاوت تیمارها به توجه با پالت هر مساحت

 فاصله و متر چهار کاشت نوارهای طول تیمارها تمامی

 تراکم. در نظر گرفته شد مترسانتی 92 هم از پشته دو

 فاصله با متر مربع در بوته 32 یبادرشب برای مطلوب

 تراکم و ردیفه دو کشت در متر سانتی 3/93 ردیف روی

ردیف  روی فاصله با متر مربع در بوته 22 باقال مطلوب

های باقال و بود. بذر ردیفه دو کشت در مترسانتی 92

پس از ضدعفونی با بنومیل، به ترتیب در  یبادرشب

متر کاشته شدند و برای سانتی 9و  3شیارهایی به عمق 

ها، روی بذور کشت شده ماسه خروج هر چه بهتر گیاهچه

-ایی اوره و سوپرفسفاتیهای شیمبادی ریخته شد. کود

هکتار و کیلوگرم در  82و  92تریپل به ترتیب به میزان 

تن در هکتار با خاک کرت  9کمپوست به میزان ورمی

صورت یکنواخت مخلوط تیمار مورد نظر قبل از کاشت به

های زیستی شد. طبق دستورالعمل شرکت سازنده، کود

کیلوگرم برای هر  9به میزان  0ازتو بارور و بارور 

 صورت تلقیح با بذر استفاده شد.کیلوگرم بذر به

به منظور تعیین عملکرد و ، در اوایل مرداد

ها های موجود در هر یک از کرتبوتهاجزای عملکرد دانه، 

                                                           
 -1 Land Equivalent Ratio 

از مساحت تقریبی یک متر مربع کف بر شده و در داخل 

های مجزا به آزمایشگاه منتقل گردیدند. ابتدا تعداد پاکت

ها از بوته های هر بوته شمارش گردید. سپس نیامنیام

ها نیز شمارش شد. از آنجدا گردیده و تعداد دانه 

محصول دانه هر واحد آزمایشی سه نمونه صدتایی 

توسط دستگاه بذر شمار جدا شد و پس از توزین، 

، عملکرد دانه در واحد سطح و میانگین وزن صد دانه

 . ندگیری شداندازه شاخص برداشت

گیری شاخص کلروفیل برگ از برای اندازه

 ,CCM-200 (Opti-Sciencesدستگاه قابل حمل 

Tingsboro, MA ) برگی که شاخص محتوای کلروفیل

(CCI ) اساس اعداد و ارقام بدون واحد نشان میرا بر-

دهد، مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله گلدهی، از هر 

طور تصادفی انتخاب و شاخص کلروفیل کرت سه بوته به

در سه قسمت از هر برگ بالغ و سالم واقع در قسمت 

 .میانی و تحتانی همان بوته ثبت شدفوقانی، 

برای ارزیابی کارایی و سودمندی کشت مخلوط 

( و مجموع LER9از معیارهای نسبت برابری زمین )

های مزبور ( استفاده شد. شاخصRVT0ارزش نسبی )

 با استفاده از روابط زیر محاسبه و ارزیابی گردیدند

 (.9112 )واندرمیر

 (:LERنسبت برابری زمین )

LER= LERa + LERb = (
𝑌𝑎𝑏

𝑌𝑎𝑎
) + (

𝑌𝑏𝑎

𝑌𝑏𝑏
) 

 aaYدر کشت مخلوط؛  aعملکرد گونه  abYکه 

در  bعملکرد گونه  baYدر کشت خالص؛  aعملکرد گونه 

در کشت خالص  bعملکرد گونه  bbYکشت مخلوط و 

 .(9112 )واندرمیر باشندمی

 (:RVTمجموع عملکرد نسبی )

RVT= 
aP1+bP2

aM1
 

 2bM˃1aMبا شرط برقراری 

به ترتیب عملکرد باقال و بادرشبو  2Pو  1Pکه 

عملکرد باقال و بادرشبو  2Mو  1Mدر کشت مخلوط و 

 -2 Relative Value Total 
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 22222)به ترتیب قیمت باقال  bو  aدر کشت خالص و 

 .باشندمی ریال( 902222) و بادرشبوریال( 

های آماری بر اساس طرح فاکتوریل کلیه تجزیه

 MSTATC ها با استفاده از نرم افزارمیانگینو مقایسه 

ای ها از روش چند دامنهانجام شد. برای مقایسه میانگین

استفاده گردید. رسم درصد  9دانکن در سطح احتمال 

 انجام پذیرفت. Excelافزار گیری از نرمها با بهرهشکل

 نتایج و بحث

بر شاخص کلروفیل برگ باقال  یاثر تیمار کود

-دار بود، ولی اثر الگودر سطح احتمال یک درصد معنی

د تیمار کو× های مختلف کشت و اثر متقابل الگوی کشت 

(. مقایسه سطوح 9دار نبود )جدول بر این صفت معنی

 درصد 922 مصرف که در تیمار دادکودی نشان مختلف 

یشتر از ( ب32/31شیمیایی شاخص کلروفیل برگ )کود 

کمپوست بود و بین تیمارهای کود بیولوژیک و ورمی

-کمپوست اختالف معنیتیمارهای کود زیستی و ورمی

 و همکاران امیرمردفر(. 9داری وجود نداشت )شکل 

شیمیایی  درصد 922( گزارش کرد در تیمار کودی 0293)

دهی شاخص کلروفیل در برگ پرچم و در مرحله سنبله

 92های بوته گندم بیشتر از تیمار کودی میانگین برگ

شیمیایی + بیولوژیکی بود، که با نتایج حاصل درصد کود 

 (0221) و همکاران اکبری از این آزمایش مطابقت دارد.

نیز با مقایسه کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر شاخص 

 به این نتیجه رسیدند که تیمار آفتابگردانکلروفیل برگ 

شتر از سایر تیمارها موجب افزایش کودهای شیمیایی بی

دسترسی به عناصر غذایی  شود.میزان کلروفیل برگ می

و درنتیجه افزایش شاخص کلروفیل برگ باقال بر اثر 

کمپوست یکی از دالیل احتمالی عدم کاربرد کود ورمی

-دار بین دو تیمار کود شیمیایی و ورمیتفاوت معنی

 تواند باشد.کمپوست می
 

 

 کشت و تیمار کودینتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی باقال تحت تأثیر الگوی  -1جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

    
میانگین 

 مربعات
   

 ارتفاع بوته تعداد برگ کلروفیل

تعداد 

نیام در 

 بوته

تعداد 

دانه در 

 نیام

وزن صد 

 دانه
 دانهعملکرد 

شاخص 

 برداشت

 399/2 891/9819 ** 209/31 932/2 020/2 ** 313/99 992/3 299/0 0 تکرار

 891/2 12/09911 ** 922/2 239/2 992/2 ** 221/39 ** 299/2 200/2 3 الگوی کشت

 993/98 * 913/2223 ** 230/992 * 939/2 299/2 ** 19/2 100/02 ** 920/999 ** 0 کود

 220/9 239/99 209/9 299/2 229/2 ** 399/2 922/2 209/2 9 کود ×الگوی کشت 

 212/2 299/92 892/30 289/2 29/2 219/9 129/3 193/92 00 خطا

 20/9 38/2 12/2 92/92 09/3 32/2 8/99 29/92 - ضریب تغییرات )%(

 می باشد. %9و  %9دار در سطح احتمال معنی به ترتیب  * و **
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 تحت تاثیر تیمارهای کودی برگ باقالشاخص کلروفیل  -1شکل 

 .است درصد بر اساس آزمون دانکن 5دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده

 

بر اساس نتایج تجزیه واریانس، از نظر تعداد برگ در 

درصد  9احتمال بوته باقال بین تیمارهای کودی در سطح 

های کاشت و داری وجود داشت. تأثیر الگومعنی اختالف

بر تعداد برگ در  یتیمار کود× اثر متقابل الگوی کشت 

با (. تعداد برگ باقال 9دار نبود )جدول بوته باقال معنی

شیمیایی بیشتر از سایر درصد کود  922 کاربرد

طوری که بیشترین میانگین تعداد تیمارهای کودی بود، به

شیمیایی درصد مصرف کود  922( در تیمار 03/92برگ )

-داری با تیمار کاربرد ورمیدست آمد که تفاوت معنیبه

کمپوست نداشت، ولی با تیمار کود زیستی اختالف 

(. نتایج آزمایش دباغ 0داری نشان داد )شکل معنی

مخلوط  ( نیز روی کشت0299نسب و همکاران )محمدی

 داری برذرت و لوبیا نشان داد که کشت مخلوط اثر معنی

زاده اصل تعداد برگ ذرت نداشته است. اما، نصراله

زمینی ( در کشت مخلوط لوبیا چیتی و سیب0290)

ینی زمگزارش کرد که بیشترین تعداد برگ در بوته سیب

دست آمده است در تیمار های کشت مخلوط جایگزینی به

ای نسبت به رقابت گونهرا کاهش رقابت برونکه دلیل آن 

ای و اختصاص فضای بیشتر برای رشد گونهدرون

زمینی عنوان کرده است. دباغ محدی نسب و سیب

( نیز گزارش کردند تعداد برگ ذرت با 0299همکاران )

داری نسبت به کاربرد طور معنیکاربرد کود شیمیایی به

توای بهبود محاحتماالً  کود بیولوژیکی افزایش یافته است.

-ماده آلی و عناصر غذایی خاک پس از مصرف ورمی

کمپوست سبب شده تا تفاوت بین تیمارهای کود شیمیایی 

 دار نباشد.کمپوست از نظر آماری معنیو ورمی
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 در تیمارهای کودی تعداد برگ در بوته باقال -2شکل 

 .استدرصد بر اساس آزمون دانکن  5دار در سطح احتمال ی اختالف معنیمتفاوت نشان دهندهحروف 

 

 

افزایش ارتفاع اغلب بارزترین تغییر ناشی از رشد در 

 ر رقابتظتواند از ناغلب گیاهان است، افزایش ارتفاع می

محسوب با سایر گیاهان در یک جامعه گیاهی مزیت 

ها را در بهترین شود. این خصوصیت کارآمدترین برگ

دهد، در کشت موقعیت از نظر فرایند فتوسنتز قرار می

مخلوط ارتفاع بوته روی رقابت نوری مؤثر است 

، اثر الگوی 9(. طبق جدول 0299 استریچلند و همکاران)

دار بود، ولی اثر تیمار کشت بر ارتفاع بوته باقال معنی

 تیمار کود بر این صفت× ر متقابل الگوی کشت کودی و اث

با  یبادرشب+ ا ردیف باقال ردیف 9 دار نشد. تیمارمعنی

متر دارای بیشترین ارتفاع بوته بود. کشت سانتی 8/99

اختالف  0:2و  0:0های کشت مخلوط خالص باقال با الگو

(. ابوانگو و همکاران 3داری را نشان نداد )شکل معنی

زمینی به روش ت مخلوط ذرت و سیب( در کش0229)

ر زمینی دجایگزینی مشاهده کردند که ارتفاع بوته سیب

کشت مخلوط نسبت به کشت خالص افزایش یافته است. 

( مبنی بر کاهش ارتفاع 0229گزارش خان و همکاران )

گندم در کشت مخلوط با کلزا است که این گزارش با نتایج 

ت دارد. از طرف دیگر، دست آمده از این آزمایش مغایربه

کشت مخلوط به  9:9بیشتر بودن ارتفاع باقال در تیمار 

ت. بوده اس یای بیشتر با بادرشبگونهدلیل رقابت برون

 یهای نوار باقال در بین نوار بادرشبزیرا تعداد ردیف

کمتر است، بنابراین در این الگوی کشت نسبت به سایر 

نوارها بیشتر متأثر  های کشت، باقال از اثر مجاورتیالگو

شود که در نتیجه برای دسترسی به نور، ارتفاع بوته می

دهد. بر خالف نتایج این تحقیق، در اغلب را افزایش می

تحقیقات افزایش ارتفاع بوته با کاربرد کودهای شیمیایی، 

کاربرد کود زیستی و آلی گزارش شده است. برای مثال، 

یش داده است )مالیک و فزاشیمیایی ارتفاع بوته کنجد را ا

(. کاربرد کودها سبب تأمین عناصر غذایی 0223 همکاران

مورد نیاز گیاه شده و در نتیجه موجب تقسیم و بلند شدن 

(. 0299استریچلند و همکاران گردد )های گیاهی میسلول

یکی از دالیل اصلی افزایش ارتفاع بوته بر اثر کاربرد 

-رهگشدن طول میانکودهای بیولوژیک مربوط به بیشتر 

تواند به دلیل تحریک تولید های گیاه است که این امر می

ها باشد های محرک رشد گیاه توسط این کودهورمون

 (.0292)ناگاناندا و همکاران 
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، 1:1: کشت مخلوط جایگزینی با نسبت 2A: کشت خالص باقال، 1Aهای مختلف کشت )اثر الگو -3شکل 

3A4و  2:2: کشت مخلوط نواری با نسبتA ردیف  4ردیف باقال و  2: کشت مخلوط نواری با نسبت

 بادرشبو( بر ارتفاع بوته باقال

 است )آزمون دانکن(. %5دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده

 

های مربوط به تعداد نیام در بوته زیه واریانس دادهتج

های مختلف کشت، تیمار دهد که اثر الگوباقال نشان می

تیمار کودی بر این × های کشت کود و اثر متقابل الگو

(. 9دار بود )جدول معنیدرصد  9صفت در سطح احتمال 

 0:0مخلوط کشت  یالگوبیشترین تعداد نیام در بوته به 

بدون تفاوت کود شیمیایی درصد  922کاربرد و با 

 الگوی تعلق داشت. کمپوستدار تیمار کودی ورمیمعنی

 الگویو  99/0کود بیولوژیکی با با کاربرد  9:9کشت 

دارای کمترین تعداد نیام در بوته بودند  99/0با  0:2کشت 

های مخلوط ها در کشت(. رشد رویشی بهتر بوته2)شکل 

 نور دریافتی و افزایش فتوسنتز سبب افزایش درصد 

گردد و این عامل در نهایت منجر به افزایش میانگین می

(. 0299 استریچلند و همکارانشود )اجرای عملکرد می

( در کشت مخلوط ردیفی عدس 0228جهانی و همکاران )

سبز عنوان کردند که از کشت خالص به طرف و زیره

م در بوته عدس مخلوط نواری و مخلوط ردیفی، تعداد نیا

( مغایر با نتایج 0222افزایش یافته است. علی و همکاران )

این تحقیق گزارش کردند که کشت مخلوط کلزا با گندم 

موجب کاهش تعداد خورجین در بوته نسبت به تک کشتی 

( نیز اظهار داشتند 0299شود. بدوساک و جاستیس )می

ه در لدار، تعداد سنبکه با مصرف کود شیمیایی نیتروژن

 یابد.بوته و نیز عملکرد دانه گندم دوروم افزایش می
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، 1:1: کشت مخلوط جایگزینی با نسبت 2A: کشت خالص باقال، 1Aهای مختلف کشت )اثر الگو -4شکل 

3A4و  2:2: کشت مخلوط نواری با نسبتA ردیف  4باقال و ردیف  2: کشت مخلوط نواری با نسبت

 بادرشبو( و تیمار کودی بر تعداد نیام در بوته باقال

 .استدرصد بر اساس آزمون دانکن  5دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده

 

ا همتقابل آنهای مختلف کشت، تیمار کودی و اثر اثر الگو

(. عنوان 9دار نبود )جدول بر تعداد دانه در نیام باقال معنی

شده است که تعداد دانه در نیام اغلب تحت تأثیر ژنوتیپ 

ی دارنیگیرد و عوامل محیطی بر این صفت اثر معقرار می

-(. مشابه با نتیجه به0229 ندارند )محمدی و همکاران

( 0293و همکاران ) دست آمده از این تحقیق، امیرمردفر

گندم با -نیز عنوان نمودند که کشت مخلوط نواری کلزا

بر  داریکاربرد کودهای شیمیایی و بیولوژیکی اثر معنی

 تعداد دانه در خورجین کلزا نداشته است.

 داراثر تیمار کودی بر وزن صد دانه باقال معنی

های مختلف کشت و بود، ولی این صفت تحت تأثیر الگو

تیمار کودی قرار نگرفت × نیز اثر متقابل الگوهای کشت 

(. وزن هزار دانه از عوامل مهم و تعیین کننده 9)جدول 

عملکرد دانه است و نقش مهمی در پتانسیل عملکرد یک 

(. بیشترین وزن هزار 0223 )سانا و همکارانرقم دارد 

یمیایی شدرصد  922گرم( در تیمار کودی  9/902دانه )

به  (گرم 0/993باقال ) وزن صد دانهکمترین دست آمد. به

-که با تیمار ورمی کاربرد کود زیستی مربوط بود

(. دباغ 9داری نداشت )شکل کمپوست اختالف معنی

( عنوان نمودند که در 0299نسب و همکاران )محمدی

کشت مخلوط ذرت و لوبیا نیز وزن صد دانه ذرت تحت 

ت قرار نگرفته است. مغایر با نتیجه این های کشتأثیر الگو

( گزارش کردند که وزن 0222تحقیق، علی و همکاران )

کلزا نسبت -هزار دانه کلزا در کشت مخلوط نواری گندم

اسوالد و همکاران کند. کشتی آن افت پیدا میبه تک

گزارش کردند که وفور عناصر غذایی در  (0220)

ی و زیستی از کودهای شیمیایی نسبت به کودهای آل

دالیل اصلی اثر بخشی بیشتر در تحریک رشد رویشی و 

 در نتیجه افزایش وزن دانه گیاهان است.
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 در تیمارهای کودی وزن صد دانه باقال -5شکل 

 .استدرصد بر اساس آزمون دانکن  5دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده

 
 
 

 های کشت وبر اساس نتایج تجزیه واریانس، تأثیر الگو

تیمار کودی بر عملکرد دانه باقال در واحد سطح مخلوط 

ر تیمار کود ب× دار بود، ولی اثر متقابل الگوی کشت معنی

(. بیشترین میانگین 9دار نگردید )جدول این صفت معنی

 درگرم در متر مربع(  0/091واحد سطح )عملکرد دانه در 

(. میانگین 9تیمار کشت خالص باقال بهدست آمد )شکل 

گرم در متر مربع( در  9/020عملکرد دانه در واحد سطح )

داری طور معنیکود شیمیایی بهدرصد  922تیمار کاربرد 

(. با 2کمپوست بود )شکل بیشتر از کود زیستی و ورمی

توان چنین اظهار داشت آمده میتوجه به نتایج به دست 

که از دالیل اصلی کاهش عملکرد دانه در کشت مخلوط 

نسبت به خالص در درجه اول به کاهش تعداد بوته در 

واحد سطح مربوط است. از دالیل دیگر شاید بتوان به 

ای بین باقال و گونهاندازی و افزایش رقابت برونسایه

همکاران  . مشهدی ورفرنس؟ اشاره کرد یبادرشب

( با مطالعه تأثیر مصرف کودهای شیمیایی و 0290)

کشت مخلوط گندم و نخود به این نتیجه رسیدند که 

بیشترین عملکرد محصول در کشت خالص گندم و حداقل 

آن در کشت مخلوط یک ردیف گندم و دو ردیف نخود 

شود. همچنین با افزایش مصرف کودهای حاصل می

کیلوگرم در  922صفر تا  شیمیایی نیتروژن و فسفر از

هکتار میانگین عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود افزایش 

 یابد.می
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، 1:1: کشت مخلوط جایگزینی با نسبت 2A: کشت خالص باقال، 1Aهای مختلف کشت )اثر الگو -6شکل 

3A4و  2:2: کشت مخلوط نواری با نسبتA ردیف  4ردیف باقال و  2نواری با نسبت : کشت مخلوط

 بادرشبو( بر عملکرد دانه باقال در واحد سطح مخلوط

  .استدرصد بر اساس آزمون دانکن  5در سطح احتمال بین تیمارها دار ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده

 

 
 در تیمارهای کودی عملکرد دانه باقال در واحد سطح مخلوط -7شکل 

  .استدرصد بر اساس آزمون دانکن  5در سطح احتمال  بین تیمارها داری اختالف معنیمتفاوت نشان دهندهحروف 

 
 

داری تیمار دهنده اثر معنینتایج تجزیه واریانس نشان

-کودی بر شاخص برداشت دانه باقال بود، ولی اثر الگو

تیمار × های کشت وهای مختلف کشت و اثر متقابل الگ

(. مقایسه 9دار نگردید )جدول کودی بر این صفت معنی

میانگین شاخص برداشت دانه باقال نشان داد که تیمار 

شیمیایی نسبت به تیمار کود زیستی درصد  922کودی 

کمپوست شاخص برداشت دانه بیشتری تولید و ورمی

(. مغایر با نتیجه این آزمایش، 8نموده است )شکل 
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( با مطالعه کشت مخلوط 0290اسماعیلی و همکاران )

یونجه و جو بهاره به روش افزایشی و جایگزینی در 

های مختلف گزارش کردند که کشت مخلوط نسبت

افزایشی یونجه با جو موجب افزایش شاخص برداشت 

شود. اکبری و همکاران کشتی میدانه جو نسبت به تک

ابل دسترس بوسیله ( افزایش میزان مواد غذایی ق0221)

های شیمیایی را عامل افزایش شاخص برداشت دانه کود

( 0299اند. بدوساک و جاستس )آفتابگردان عنوان کرده

نیز عنوان نمودند که کاربرد کود شیمیایی در کشت 

مخلوط گندم دوروم و نخود نسبت به سایر کودها 

افزایش بیشتری در شاخص برداشت دانه گندم ایجاد 

 ت.نموده اس

 
 های کودیتیمار در شاخص برداشت دانه باقال -8شکل 

 است )آزمون دانکن(. %5دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده

 
 

بود که  08/9بیشترین میزان نسبت برابری زمین برابر با 

-کمپوست بهو با کود ورمی 0:0نواری در کشت مخلوط 

دست آمد، یعنی سودمندی استفاده از زمین در این کشت 

درصد بیشتر از کشت خالص است.. کمترین  08مخلوط 

 922تحت تیمار  9:9نسبت برابری زمین در کشت مخلوط 

(. 0حاصل شد )جدول  9/9درصد کود شیمیایی به میزان 

برابری زمین های کشت مخلوط، نسبت در همه نسبت

بیشتر از یک است که نشان دهنده کارایی کشت مخلوط 

باشد. بررسی نتایج این دو گیاه نسبت به تککشتی می

حاصل از این پژوهش نشان داد که تیمارهای مخلوط 

باالتری  LERکمپوست، همراه با کود زیستی یا ورمی

نسبت به سایر تیمارها دارند که نشان دهنده کارایی باالی 

کمپوست نسبت به کودهای های زیستی و ورمیکود

( نیز گزارش 0292باشد. احمدی و همکاران )شیمیایی می

باالتری را  LERکردند که همه تیمارهای کشت مخلوط 

وفا و همکاران اند. خرمینسبت به کشت خالص داشته

( با بررسی سودمندی کشت نخود و عدس در بین 0299)

ر سطوح مختلف کاغذی و دهای کدوی تخمردیف

کیلوگرم در هکتار( به  909و  922، 29نیتروژن )صفر، 

-این نتیجه رسیدند که در هر دو کشت مخلوط کدوی تخم

کاغذی با عدس بیشترین کاغذی با نخود و کدوی تخم

دست کیلوگرم نیتروژن به 29با مصرف  LERمقدار 

( در 0299نسب و همکاران )آمده است. دباغ محمدی

های ها و سالرت با آفتابگردان در مکانکشت مخلوط ذ

با کاربرد کود  LERمتفاوت عنوان کردند که میزان 

های مختلف نتایج متغیری شامل نیتروژنه در محیط

 دهد.افزایش، کاهش یا عدم تغییر را از خود نشان می
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( یک شاخص با RVTمجموع ارزش نسبی )

 باشد که توسطهای مخلوط میارزش در ارزیابی کشت

( ارائه شده است. اگر میزان این 9180شولتز و همکاران )

دهد که کشت شاخص بزرگتر از یک باشد نشان می

کشتی از نظر اقتصادی مزیت و مخلوط نسبت به تک

برتری دارد. مقادیر این شاخص برای تیمارها و الگوهای 

( و در کلیه تیمارهای 0مختلف کاشت محاسبه شد )جدول 

ک بود، که نشانگر برتری این نوع مخلوط بزرگتر از ی

باشد. بیشترین مجموع ها میکشتیکشت مخلوط بر تک

در تیمار کود شیمیایی  0:0ارزش نسبی در کشت مخلوط 

حاصل شد و کمترین آن در کشت مخلوط  3/9به مقدار 

(. 0دست آمد )جدول در تیمار کود شیمیایی به 9:9

ر لوط عالوه بتوان نتیجه گرفت که کشت مخبنابراین، می

های کشاورزی و همچنین ایجاد ایجاد تنوع در اکوسیستم

تواند در افزایش درآمد اقتصادی و پایداری تولید، می

طور قابل های کشاورزی بهوری استفاده از زمینبهره

در بررسی بانیک و همکاران ای مؤثر باشد. مالحظه

( کشت مخلوط افزایشی گندم و نخود به 0229)

تراکم های باال منجر به افزایش درآمد خصوص در 

درصد نسبت به کشت خالص گندم و  22خالص تا 

( گزارش 0299چیانه و همکاران )رضایی نخود شد.

باقال میزان -های مخلوط ذرتکردند که در تمامی کشت

RVT 0های مخلوط به میزان بیشتر از یک بوده و کشت 

 ادیدرصد نسبت به کشت خالص سودمندی اقتص 39تا 

 داشته است.

 
 

 های خالصهای سودمندی در کشت مخلوط باقال و بادرشبو نسبت به کشتشاخص -2جدول 

 LER RVT تیمارهای کشت مخلوط و کودی

 21/9 9/9 کود شیمیایی %922 -بادرشبو -باقال 9:9
 92/9 90/9 کود شیمیایی %92کود زیستی +  -بادرشبو -باقال 9:9

 90/9 93/9 کمپوستورمی -بادرشبو -باقال 9:9
 3/9 3/9 کود شیمیایی %922 -بادرشبو -باقال 0:0

 01/9 09/9 کود شیمیایی %92کود زیستی +  -بادرشبو -باقال 0:0
 02/9 08/9 کمپوستورمی -بادرشبو -باقال 0:0

 99/9 92/9 کود شیمیایی %922 -بادرشبو -باقال 0:2
 99/9 93/9 کود شیمیایی %92کود زیستی +  -بادرشبو -باقال 0:2

 93/9 92/9 کمپوستورمی -بادرشبو -باقال 0:2
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