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 چکیده

 Cuminum.)بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز در ترکیب با کود شیمیایی به منظور بررسی اثر کودهای زیستی      

cyminum L)  باقال با کشت مخلوط در(Vicia faba L.)،  به صورت فاکتوریل در قالب طرح  1353آزمایشی در سال

ر . فاکتوشدسه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا  درتیمار  12 های کامل تصادفی بابلوک

کشت خالص زیره سبز و سه الگوی کشت مخلوط جایگزینی باقال و زیره سبز به در چهار سطح الگوی کاشت  شامل اول

چهار  سبز و زیره ردیف دو + باقال دو ردیفشامل یک ردیف زیره سبز(؛ و نواری  +صورت ردیفی )یک ردیف باقال 

 51) کود شیمیایی درصد 111کاربرد به صورت سبز  بود. فاکتور دوم سه سطح کودی  زیره ردیف چهار+  باقال ردیف

کود شیمیایی + کودهای زیستی )ازتو بارور  درصد 51 (، کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار 151کود اوره +  کیلوگرم

ه زیر دانه عملکرد اجزایو بیشترین تعداد برگ  .در نظر گرفته شدورمی کمپوست تن در هکتار  11( و  2بارور فسفات + 

 زیره اسانس عملکرد بیشترین شیمیاییکود  %111 ردیفی با کاربردمخلوط کشت .مشاهده شد 1:1سبز در کشت مخلوط 

داد که  نشان نیز های کشت مخلوطارزیابی شاخص .تولید کرد یتیمارسایر ترکیبات  به نسبترا  کیلوگرم در هکتار( 8/4)

( 4/1-3/1) انداردتبرابری زمین اسو نسبت  (5/1)نسبی ارزش مجموع بیشترین کودی سطوح همه در مخلوط ردیفی کشت

  داشت. را
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Abstract 

     The effect of bio-fertilizers and intercropping with faba bean (Vicia faba L.) on grain and essential 

oil yield of cumin (Cuminum cyminum L.) evaluated by field experiment as factorial based on 

randomized complete block design with 12 treatments and three replications at the Research Farm of 

the Faculty of Agriculture, University of Tabriz in 2014. The first factor was four levels of cropping 

systems including, monoculture of cumin; three replacement intercropping patterns including row 

intercropping of faba bean with cumin (1 row faba bean-1 row cumin); strip intercropping as 2 rows 

faba bean-2 row cumin and 4 rows faba bean - 4 rows cumin. The second factor was three levels of 

fertilizers including 100% chemical fertilizer, 50% chemical fertilizer + biofertilizer (Azotobarvar + 

Barvar 2) and vermicompost (10 ton.ha-1). Results showed that the highest leaf number per plant of 

cumin was observed in 1:1 intercropping. The yield components of cumin in row intercropping 

pattern were higher than them in other intercropping patterns. The row intercropping +100% chemical 

fertilizer, had the highest cumin essential oil yield (4.8 kg.ha-1). Evaluating the intercropping indices 

showed that 1:1 intercropping had the highest relative value total (1/9) and standard land equivalent 

ratio (1/3-1/4) at all fertilizer levels.  
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 مقدمه

رویه مواد شیمیایی در مشکالت ناشی از کاربرد بی     

 اخیراً های رایج تولید مواد غذاییکشاورزی و روش

معطوف کرده است. توجه بیشتری را به کشاورزی پایدار 

کشاورزی پایدار، سودمندترین نحوه استفاده از انرژی 

خورشیدی و تبدیل آن به محصوالت کشاورزی است که 

گیرد ، آب و محیط زیست انجام میبدون تخریب خاک

از  (. 2115ارول و همکاران  ،2112بارکر و برایسون )

توان بین راهکارهای مورد نظر در کشاورزی پایدار می
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های کشت مخلوط، تناوب زراعی و مصرف سیستمبه 

  .(2113سولیوان کودهای زیستی اشاره نمود )

 به گیاه زراعی چند یا و دو کاشت به مخلوط کشت       

 این در. شود¬می اطالق مزرعه یک در همزمان طور

 و زمان ابعاد در عملکرد افزایشهدف  کاشت سیستم

ز منابع ا بیشترین کاراییبا  بیشترین گیاهان و بوده مکان

 ،2112 کوپکه و شرودر) کنندمیاستفاده محیطی 

از مهمترین فواید (. 2112 همکاران و برناس وریگنون

-کشت مخلوط افزایش تولید در واحد سطح نسبت به تک

کشتی به دلیل استفاده بهتر از عوامل محیطی مانند نور، 

همکاران بانیک و آب و مواد غذایی موجود در خاک است )

 فلفلی نعناع مخلوط کشت در تحقیق یک نتایج (.2112

(Mentha piperita )سویا و ((Glycine max L.  نشان 

 در مخلوط کشت در فلفلی نعناع اسانس عملکرد که داد

 افزایش یافت درصد 51 حدود کشتی¬تک با مقایسه

 نعناع اسانس کیفیت همچنین(. 2113 موکسیارلی و مافی)

 ایشافز کشتی¬تک با مقایسه در مخلوط کشت در فلفلی

 تیلمن و منتوفوران درصد و افزایش منتول درصد و یافت

 اهمیت اسانس کیفیت لحاظ از که کاهش یافت اکتات

 عباسی (.2113 موکسیارلی و مافی) زیادی دارد

 سبز زیره مخلوط کشت در( 2112) و همکاران کمر¬علی

(Cuminum cyminum L.) نخود و (Cicer 

arietinum L. )تأثیر مخلوط کشت که نمود مشاهده 

 اب زیره عملکرد افزایش زیرا داشت، زیره روی بر مثبتی

 مشخص مخلوط کشت در آن حضور نسبت کاهش وجود

در بررسی اثر کودهای زیستی بر کشت مخلوط . بود

و زیره  (.Trigonella foenum-graecum Lشنبلیله )

ین بیشتر نیتروکسینکه تیمار کودی  مشاهده شدسبز 

به خود اختصاص  اعملکرد دانه و اسانس زیره سبز ر

در تیمار مذکور کمتر از تیمار  نسبت برابری زمینداده و 

 .(2112)رضوانی مقدم و مرادی  بود کودی سودوموناس

های کشاورزی پایدار کاربرد کودهای در نظام     

ای در افزایش تولید محصول از اهمیت ویژه نیز زیستی

و پایداری حاصلخیزی خاک برخوردار است. کودهای 

شودکه ای اطالق میزیستی به مواد حاصلخیزکننده

های حاوی تعداد کافی از یک و یا چند گونه از ارگانیسم

مفید خاکزی هستند که روی مواد نگهدارنده مناسبی 

(. کودهای زیستی به 2113وسی شوند )عرضه می

ت مایه تلقیح میکروبی مؤثر و با راندمان باال برای صور

یک و یا چند عنصر غذایی مورد نیاز گیاه تولید تأمین 

های (. برخی از میکروارگانیسم2115شارما شوند )می

خاک اثرات مثبتی در تحریک رشد گیاه دارند که به آنها 

 که در شودهای محرک رشد گیاه اطالق میریزوباکتری

د کننغذایی و استقرار گیاهچه نقش ایفا می چرخه عناصر

های زیستی در کاربرد فرآورده(. 2115ویو و همکاران )

تغذیه گیاهان زراعی به عنوان راهکاری بنیادین برای 

های مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه و به منظور توسعه سیستم

افزایش کمی و کیفی مواد غذایی در واحد سطح از طریق 

تغذیه معدنی و آلی گیاهان زراعی و های تلفیق روش

رویه کاهش مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف بی

 اندقرار گرفته بیشتر مورد توجه خیراًکودهای شیمیایی ا

پژوهشی که با استفاده نتایج (. 1554منافی و کلوپر (

کمپوست درگیاه دارویی ریحان ازمقادیر مختلف ورمی

(.Ocimum basilicum L انجام ) شد، نشان داد که

به میزان  NPK کمپوست +مصرف پنج تن ورمی

کیلوگرم درهکتار باعث افزایش کمیت و کیفیت  51:25:25

اسانس، عملکرد اسانس و عملکرد زیستی نسبت به تیمار 

. همچنین مطالعه (2115انور و همکاران شاهد شد )

 Matricariaدیگری که بر روی گیاه دارویی بابونه )

chamomilla تن  11( انجام شد، نشان داد که مصرف

کمپوست موجب بهبود قابل مالحظه عملکرد ورمی

اسانس در مقایسه با شاهد گردید که بهبود عملکرد 

زایش تولید ماده خشک، فاسانس، در این گیاه ناشی از ا

-عملکرد گل و درصد اسانس حاصل ازمصرف ورمی

ان کشت گیاه(. 2111صالحی و همکاران کمپوست بود )

-ای را در نظامدارویی و معطر نیز از دیرباز جایگاه ویژه

است. این  های سنتی کشاورزی ایران برخوردار بوده
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ها از نظر ایجاد تنوع و پایداری نقش مهمی را ایفا نظام

 کنند. می

یکی ( به عنوان .Cuminum cyminum Lزیره سبز )     

 استمطرح  در ایران دارویی با ارزش انگیاهاز 

ترین ترکیبات اسانس بذر این گیاه . مهم(2111)امیدبیگی 

شامل: کومینول، سایمن، فالندرن، کاروون، الکل کومین، 

 نو همکارا زاده مرودشتنبیپنتن هستند )بتاپینن و دی

(. صرف نظر از ارزش اقتصادی، گیاهان دارویی از 2113

 های کشت ارگانیک نیز برخوردارقابلیت تطابق با روش

(. از این رو تولید 2111سوجاتا و همکاران هستند )

ارگانیک گیاهان دارویی، احتمال اثرات منفی روی کیفیت 

در  (.2112ود و همکاران دهد )دارویی آنها را کاهش می

این راستا هدف از اجرای این تحقیق ارزیابی اثر 

ی و کشت مخلوط بر برخی صفات زیست تیمارهای کود

و اجزای عملکرد و اسانس زیره سبز  رشدی، عملکرد دانه

و نیز سودمندی کشت مخلوط باقال و زیره سبز و تعیین 

بهترین الگوی کشت مخلوط این دو گونه جهت حصول 

 بود. 1(LER)باالترین میزان نسبت برابری زمین 
 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده 1353آزمایش در سال      

کیلومتری شرق  12کشاورزی دانشگاه تبریز، واقع در 

متر از سطح  1321تبریز اجرا گردید. این محل با ارتفاع 

دقیقه  11درجه و  42دریای آزاد، در طول جغرافیایی 

دقیقه شمالی  3درجه و  38شرقی و عرض جغرافیایی 

گین حداقل و حداکثر دمای ساالنه در طی قرار دارد. میان

-درجه سانتی 4/18و  1/1ساله به ترتیب  15یک دوره 

متر میلی 8/281گراد و متوسط بارندگی ساالنه برابر با 

 1مشخصات خاک مزرعه در جدول  گزارش شده است. 

ارائه شده است. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه 

عامل نوع کشت و  های کامل تصادفی با دوطرح بلوک

تیمار و سه تکرار در زمینی به  12 درتیمار کودی 

چهار فاکتور اول شامل متر مربع انجام شد.  511مساحت 

                                                           
1                   (LER) Land Equivalent Ratio-1                       

زیره سبز و سه الگوی  الگوی کاشت شامل کشت خالص

کشت مخلوط جایگزینی باقال و زیره سبز به صورت 

یک ردیف زیره سبز(؛ و نواری  –ردیفی )یک ردیف باقال 

 باقال سبز وچهار ردیف زیره ردیف دو- باقال )دوردیف

سبز ( بود. فاکتور دوم عبارت از سه  زیره ردیف چهار-

 51) کود شیمیایی %111سطح کودی شامل کاربرد 

کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در  151کود اوره +  کیلوگرم

ی )ازتو بارور کود شیمیایی + کودهای زیست %51، (هکتار

تیمارهای کودی  ( و ورمی کمپوست بود.2 -+ بارور

به طور  2-شامل کودهای زیستی ازتوبارور و بارور

همزمان و موقع کاشت به صورت تلقیح با بذر انجام 

و  تن در هکتار( 11)به میزان کمپوست ورمیگرفت. 

قبل کیلوگرم در هکتار(  151سوپرفسفات تریپل )به میزان 

) به و کود شیمیایی اوره  شدنداز کاشت با خاک مخلوط 

در مرحله سه برگی و اوایل کیلوگرم در هکتار(  51میزان 

کشت مخلوط به صورت . گلدهی به کار برده شد

جایگزینی انجام گرفت و در کلیه تیمارها طول نوارهای 

سانتیمتر  51کاشت چهار متر و فاصله دو پشته از هم 

شد. فاصله روی ردیف در کشت دو ردیفه  در نظر گرفته

سانتیمتر بود. جهت اطمینان از  3/3برای زیره سبز 

شت بذر با تراکم باال صورت اها، کاستقرار یکنواخت بوته

جام تنک ان های زیره سبزبعد از استقرار کامل بوتهگرفت، 

بوته در مترمربع برای زیره  121شد تا تراکم مطلوب 

از اتمام کاشت  پسن نوبت آبیاری اولی. سبز حاصل شود

های بعدی بر حسب شرایط اقلیمی انجام شد. آبیاری

منطقه به طور متوسط هر هفته یکبار به طریقه آبیاری 

نشتی انجام گرفت. قبل از رسیدگی کامل محصول، 

آبیاری قطع شد تا ضمن کاهش رطوبت مازاد، بذر جهت 

یچ نوع برداشت آماده شود. همچنین در طی داشت از ه

 کشی استفاده نشد.آفت
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 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک قطعه مورد آزمایش -1جدول 

 هدایت

 الکتریکی

 )میکروموس

 (مترسانتی بر

pH 
 رس
(%) 

 سیلت
(%) 

 شن

(%)) 
 ماده آلی بافت

(%) 

 نیتروژن
(%) 

 فسفر

(ppm) 

 پتاسیم

(ppm) 

 314 1/2 18/1 12/1 لوم شنی 25 21 15 15/1 415

 

-به منظور بررسی مراحل رشد )فنولوژی( و اندازه       

گیری برخی صفات مورفولوژیک در طول دوره رشد، 

-عالمتپنج بوته از هر گونه در هر کرت توسط نخ رنگی 

برداری بر روی گذاری شدند و به طور منظم یادداشت

آنها انجام گرفت و ارتفاع بوته و تعداد برگ در بوته زیره 

گیری در اجزای عملکرد مورد اندازه .گیری شدسبز اندازه

تعداد چتر در هر بوته، تعداد چترک در زیره سبز شامل 

هر چتر، تعداد دانه در هر چترک، تعداد دانه در هر چتر 

بود که پس از برداشت بوته  11در هر و وزن هزار دانه 

محصول در آزمایشگاه شمارش و توزین گردید. عملکرد 

دانه در تک بوته و در واحد سطح با جداسازی دانه از 

ور به منظتوزین آنها تعیین شد. های برداشت شده و بوته

زیره گرم از دانه تولیدی  51استخراج اسانس، به میزان 

در هر کرت جداسازی و آسیاب شده و درون بالن سبز 

لیتر آب به مدت سه ساعت در میلی 15 بایک لیتری 

دستگاه کلونجر قرار گرفت و اسانس روغنی آن به روش 

گردید و تقطیر استخراج و با سولفات سدیم خشک 

 درصد، مقدار و عملکرد اسانس در واحد سطح تعیین شد.

های نسبت برابری زمین ارزیابی کشت مخلوط با شاخص

بر  2(RVT)و مجموع ارزش نسبی  1(SLER)استاندارد 

بانیک ) صورت  پذیرفت ذیل های مربوطهاساس فرمول

 : (2112و همکاران 
 

 

 

 

                                                           
- Standard Land Equivalent Ratio 1 

 : (SLER)استاندارد نسبت برابری زمین 
                   = (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb)  SLER 

و  aهای به ترتیب عملکرد گونه Ybaو  Yab آندر که 

b  در کشت مخلوط وYaa  وYbb  به ترتیب ماکزیمم

-در کشت خالص می bو  aهای عملکرد هر یک از گونه

 .باشند

 

  : (RVT)مجموع ارزش نسبی 

بیانگر نسبت کل درآمد  (RVT)مجموع ارزش نسبی       

ناخالص کشت مخلوط به بیشترین درآمد کشت خالص 

. برای محاسبه این (2112بانیک و همکاران ) است

شاخص از قیمت واحد وزن دو محصول و از عملکرد آنها 

 و ریال 31111 باقال دانه کیلوگرم هر قیمت. استفاده شد

 .شد گرفته نظر در ریال 51111 سبز زیره کیلوگرم هر

محصول  نسبز به عنوا یرهشاخص ز یندر محاسبه ا

  در نظر گرفته شد. فرعیو باقال به عنوان محصول  یاصل
RVT = (ap1 + bp2) / aM1 

   b،)زیره سبز(قیمت محصول اصلی aکه در این رابطه 

به ترتیب عملکرد  p2و  p1، )باقال( قیمت محصول فرعی

حداکثر عملکرد  M1در کشت مخلوط، زیره سبز و باقال 

 است.زیره سبز در کشت خالص 

و SPSS (Ver,21 ) آماری افزار نرم با آماری محاسبات

 در دانکن ایدامنه چند آزمون با هاداده میانگین مقایسه

 .شد انجام درصد پنج احتمال سطح
 

Relative Value Total                    2 -  
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 و بحث نتایج

 تعداد برگ در بوته

( نشان داد 2نتایج حاصل از تجزیه واریانس )جدول      

و الگوی کاشت  درصد 5که تیمار کودی در سطح احتمال 

داری بر روی تعداد تاثیر معنی درصد 1در سطح احتمال 

 ترکیب تیماری برگ در بوته زیره سبز داشت، همچنین 

 درصد 5تیمار کودی در سطح احتمال  و الگوی کاشت 

(. بیشترین 2دار بود )جدول بر تعداد برگ در بوته معنی

 1:1بوته زیره سبز در کشت مخلوط  تعداد برگ در

 شیمیایی درصد کود 111مشاهده شد که مربوط به تیمار 

NPK  شیمیایی کود درصد 51بود که با تیمار  NPK  +

کمپوست اختالف زیستی و ورمیکود  درصد 51

مخلوط   هایکشتبین داری را نشان نداد. همچنین معنی

رین تعداد (. کمت1)شکل  مشاهده نشدداری معنیتفاوت 

زیره سبز در تیمار  کشت خالص برگ در بوته نیز در 

 .L) در کشت مخلوط سویا. کمپوست مشاهده شدورمی

(Glycine max  و نعناع فلفلی (Mentha  piperita )

اری دگزارش شد که تعداد برگ نعناع فلفلی به طور معنی

 مافی وهای مختلف کاشت قرار گرفت )تحت تاثیر آرایش

دار بر تعداد برگ به (. اثر کود نیتروژن2113موکسیارلی 

ای هنقش نیتروژن در متابولیسم گیاه و تولید فرآورده

های رویشی مانند تعداد برگ فتوسنتزی و افزایش ویژگی

شود. از نظر افزایش تعداد برگ متاثر از مربوط می

توان اظهار داشت که کود کاربرد کود زیستی نیز می

افزایش جذب و همچنین کارایی نیتروژن در زیستی با 

فرآیند فتوسنتز و تولید سطح سبز بیشتر ارتباط پیدا 

 (.2111ک و همکاران ااکمچکند )می

 

 کودی تیمارمورفولوژیک زیره سبز تحت تاثیر الگوهای مختلف کاشت و  دو صفتنتایج تجزیه واریانس  - 2 جدول

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                ns  ،*  می باشد. درصد 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معنیبه ترتیب عدم معنی ** و      

 

 درجه آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 تعداد برگ در بوته  ارتفاع بوته  

 ns25/3   ns  254/1 2 بلوک

    ns333/1                      *111/4 2 کود

 ns515/1 **511/24 3 الگوی کاشت

 ns185/3 *444/3 2 الگوی کاشت× کود

 115/1 118/3 22 اشتباه آزمایشی 

 13/5 82/14  )%(ضریب تغییرات 



  00.....                                               (.Cuminum cyminum L)اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز 

 
 

 
 کودو نوع الگوی کاشت تیماری  اتمیانگین تعداد برگ در بوته زیره سبز تحت تأثیر ترکیب -1شکل

 .باشنداساس آزمون دانکن میدار بر دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیهای میانگین

 

 اجزای عملکرد

 تعداد چتر در بوته
 درصد 1داری در سطح احتمال تیمار کودی تاثیر معنی   

( و در 3داشت )جدولزیره سبز بر تعداد چتر در هر بوته 
بیشترین  NPK شیمیاییکود  درصد 111تیمار کودی 

( کمترین تعداد 2میزان چتر در هر بوته گزارش شد )شکل
کمپوست بدست چتر در هر بوته در تیمار کودی ورمی

 درصد کود 51شیمیایی + کود  درصد 51آمد که با تیمار 

داری نداشت. تعداد چتر در بوته زیستی اختالف معنی
داری تحت تاثیر الگوهای به طور معنی 3مطابق جدول 

 1:1که در کشت مخلوط کاشت قرار گرفت. به طوری
(، 3بیشترین تعداد چتر در هر بوته مشاهده شد )شکل 

کمترین تعداد چتر در هر بوته مربوط به تک کشتی زیره 
از لحاظ آماری  4:4و  2:2سبز بود ولی بین کشت مخلوط 

این نتیجه نشان می دهد  .مشاهده نشد داریاختالف معنی
ره زی وباقال  تعامل بیشتر به دلیل 1:1که در تیمار مخلوط 

افزایش می یابد.  روی زیره سبز، اثرات مثبت باقال سبز
 

 کودی هایتیمارشت و ااجزای عملکرد زیره سبز تحت تاثیر الگوهای مختلف ک عملکرد و تجزیه واریانسنتایج  -3جدول
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درصد شیمیایی100 کود زیستی+ درصد شیمیایی50 ورمی کمپوست  

 تغییرمنابع 
درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات 
تعداد چتر در 

 هر بوته
تعداد چترک در 

 هر چتر
تعداد دانه در هر 

 چتر
 وزن هزار دانه

 
 عملکرد دانه در

 واحد سطح

 ns321/1 ns183/1 ns111/1 **821/2 * 132/1152 2 بلوک

 ns 151/1 **321/42 ns 121 /2 ** 125/3824 321/34** 2 کود

 ns151 /2 **541/14535 411/21** 251/1** 118/18** 3 الگوی کاشت

 ns583/3 ns 151/1 ns542/1 ns   425 /1 **313/1515 2 الگوی کاشت× کود

 515/314 515/1 232/3 322/1 234/1 22 اشتباه آزمایشی

 11/5 51/12 12/1 11/12 28/8  )%(ضریب تغییرات 

ns درصد می باشد. 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معنی، * و **  به ترتیب عدم معنی      
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 تعداد چتر در هر بوته زیره سبز درتیمارهای کودیمیانگین  -2شکل

 .باشندر بر اساس آزمون دانکن میداهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیمیانگین

 

 

 
 کاشت فتعداد چتر در هر بوته زیره سبز در الگوهای مختلمیانگین  -3شکل

 .باشندبر اساس آزمون دانکن می دارمتفاوت دارای تفاوت معنی های دارای حروفمیانگین

 

 

 تعداد چترک در هر چتر

بر اساس نتایج تجزیه واریانس الگوی کاشت اثر         

بر تعداد چترک در هر  %1داری در سطح احتمال معنی

داری برای تیمار کودی تاثیر معنیچترداشت ولی 

(. بیشترین تعداد چترک در هر چتر 3مشاهده نشد )جدول 

به دست آمد و کمترین آن از کشت  1:1در کشت مخلوط 

خالص زیره سبز بدست آمد که از لحاظ آماری با کشت 

 (.4داری نداشت )شکلاختالف معنی 4:4و 2:2مخلوط 
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  02.....                                               (.Cuminum cyminum L)اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز 

 
 

  

 
 تعداد چترک در هر چتر بوته زیره سبز در الگوهای مختلف کاشتمیانگین  – 4شکل

 .باشندزمون دانکن میدار بر اساس آهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیمیانگین

 

 تعداد دانه در هر چتر

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعداد دانه در هر        

داری تحت تاثیر تیمار کودی و الگوی چتر به طور معنی

قرار گرفت، ولی اثر  درصد 1کاشت در سطح احتمال 

(. در تیمار 3دار نبود )جدول متقابل این دو فاکتور معنی

شیمیایی بیشترین تعداد دانه در هر چتر  درصد کود 111

( و کمترین تعداد دانه در هر چتر 5 )شکل بدست آمد

کمپوست بود. در الگوهای مختلف ورمیتیمار مربوط به 

بیشترین تعداد دانه در هر چتر  1:1کاشت، کشت مخلوط 

را به خود اختصاص داد و کمترین آن مربوط به کشت 

از لحاظ  2:2خالص زیره سبز بود که با کشت مخلوط 

 (. 2 ت )شکلداری نداشآماری اختالف معنی

 

 
 تعداد دانه در هر چتر بوته زیره سبز در تیمارهای کودیمیانگین  -5شکل 

 باشند.دار بر اساس آزمون دانکن میهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیمیانگین
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 الگوهای مختلف کاشتتعداد دانه در هر چتر بوته زیره سبز در میانگین  -6شکل 

 باشند.دار بر اساس آزمون دانکن میهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیمیانگین

 

   عملکرد دانه در واحد سطح 

 هایتیماراثر  ،بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس      

کودی و الگوی کاشت بر عملکرد دانه در واحد سطح زیره 

ت الگوی کاش ودار بود. همچنین اثر متقابل کود سبز معنی

(. در 3دار شد )جدول معنی درصد 1نیز در سطح احتمال 

شیمیایی بیشترین  درصد 111تک کشتی زیره سبز تیمار 

 درصد 51تیمار ( و بین 1 عملکرد دانه را دارا بود )شکل

زیستی و ورمی کمپوست  درصد کود 51شیمیایی + د کو

داری مشاهده نشد. کمترین عملکرد دانه به اختالف معنی

( که بین تیمار 1اختصاص یافت )شکل  4:4کشت مخلوط 

 درصد 51شیمیایی +  درصد 51شیمیایی و  درصد 111

های کشتداری مشاهده نشد. بین زیستی اختالف معنی

داری نیز از لحاظ آماری اختالف معنی 4 :4و  2:2مخلوط 

( نیز 2111پورامیر و همکاران ) (.1 وجود نداشت )شکل

های کاشت تاثیر در تحقیق خود گزارش کردند که نسبت

دار در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه کنجد معنی

(Sesamum indicum.داشت )  همچنین در ارزیابی اثر

ط زیره سبز و شنبلیله کودهای زیستی بر کشت مخلو

مار در تی زیره سبز مشاهده شد که بیشترین عملکرد دانه

از  استفادهدر شنبلیله در تیمار  کسین وونیترکاربرد 

 حاصل گردید (.Pseudomonas sp) سودوموناس

 .(2112)رضوانی مقدم و مرادی 

 

 درصد اسانس

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس، درصد اسانس     

کودی و الگوی  هایتیمارتحت تأثیر دانه زیره سبز 

قرار الگوی کاشت نوع کود و  ترکیب تیماریکاشت و 

 111در تیمار کودی 1:1(. کشت مخلوط 4)جدول  گرفت

شیمیایی بیشترین درصد اسانس دانه را دارا بود  درصد

درصد اسانس دانه نیز مربوط  (. کمترین میزان8)شکل 

 درصد 111به کشت خالص زیره سبز در تیمار کودی 

دهد که کارایی شیمیایی بود و این مطلب نشان می

استفاده از کودهای شیمیایی در کشت مخلوط افزایش 

نیز از لحاظ  4:4و  2:2(. بین کشت مخلوط 8یابد )شکل می

د افزایش در مور داری مشاهده نشد.آماری اختالف معنی

توان بیان کاربرد کود شیمیایی میبا درصد اسانس 

ها ترکیبات ترپنوئیدی هستند که داشت که اسانس

واحدهای سازنده آنها )ایزوپرنوئیدها( مانند ایزوپنتنیل 

( و دی متیل آمیل پیرو فسفات IPPپیرو فسفات )

(DMAPP نیاز مبرم به )NADPH  وATP  دارند و

تروژن و فسفر برای تشکیل حضور عناصری مانند نی

باشد )جمشیدی و همکاران های اخیر ضروری میترکیب

( نیز در گیاه دارویی 2112(. مکی زاده و همکاران )2112

ع مختلف کودی، بریحان مشاهده نمودند که در بین منا
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  03.....                                               (.Cuminum cyminum L)اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز 

 
 

. درا تولید می کنکود شیمیایی بیشترین درصد اسانس 

-Trigonella foenum) در کشت مخلوط شنبلیله

graecumو گشنیز ) (Coriandrum sativum ،)

درصد  115بیشترین میزان اسانس برگ گشنیز، در تیمار 

درصد تراکم مطلوب شنبلیله  25تراکم مطلوب گشنیز+ 

 (. 2114مشاهده گردید )بی گناه و همکاران 

 

 
 کودو نوع الگوی کاشت سطح زیره سبز در ترکیب تیماری میانگین عملکرد دانه در واحد  -7شکل

 .باشنددار بر اساس آزمون دانکن میهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیمیانگین

 

 

 نتایج تجزیه واریانس درصد و عملکرد اسانس زیره سبز تحت تاثیر الگوهای مختلف کاشت و مدیریت کودی -4جدول 

 منابع تغییر

 

 بلوک

 آزادیدرجه 

 

2 

 میانگین مربعات

 عملکرد اسانس در واحد سطح  درصد اسانس دانه
ns114/1 ns342/1 

 334/5** 525/1** 2 کود

 534/2** 182/1** 3 الگوی کاشت

 423/1** 515/1** 2 الگوی کاشت× کود 

                   242/1 111/1 22 اشتباه آزمایش

 15/11 21/11  (%ضریب تغییرات )

              ns           ،* می باشد. درصد. 1و  5 دار در سطح احتمالدار، معنیبه ترتیب غیر معنی ** و  
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 کودو الگوی کاشت درصد اسانس دانه زیره سبز در ترکیب تیماری  -8شکل 

 باشند(ر بر اساس آزمون دانکن میداهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنی)میانگین

 

 عملکرد اسانس

با توجه به اینکه این شاخص از حاصلضرب عملکرد    

داری در آید، تفاوت معنیدانه و درصد اسانس بدست می

بین تیمارهای کشت مخلوط و  درصد 1سطح احتمال 

خالص زیره و تیمارهای کودی مختلف مشاهده شد 

رین عملکرد اسانس به تیمار (، به طوری که بیشت4)جدول 

 شیمیایی  %111در تیمار کودی  1:1کشت مخلوط 

(. کمترین عملکرد اسانس نیز در 5شد )شکل  مشاهده

کمپوست بدست در تیمار کودی ورمی 2:2کشت مخلوط 

نیز از لحاظ آماری اختالف  4:4و  2:2. بین مخلوط آمد

  (.5داری مشاهده نشد )شکل معنی
 

 ارزیابی کشت مخلوطهای شاخص

 (LERsنسبت برابری زمین استاندارد )

تعیین شاخص نسبت برابری زمین استاندارد در   

تیمارهای مختلف نشان داد که در کلیه تیمارهای کشت 

شیمیایی  %111در تیمار کودی  4:4مخلوط به جز مخلوط 

بزرگتر از یک  LERsزیستی،  %51شیمیایی +  %51و 

سودمندی کشت مخلوط نسبت به دهنده بوده که نشان

 باشد. بیشترین میزان نسبت برابری زمینکشتی میتک

 %111در تیمار کودی  1:1 در کشت مخلوط استاندارد

بدست آمد و کمترین میزان آن در  4/1شیمیایی برابر با 

 55/1شیمیایی برابر با  %111در تیمار کودی 4:4مخلوط 

دهای زیستی بر در ارزیابی اثر کو (.5حاصل شد )جدول 

کشت مخلوط زیره سبز و شنبلیله مشاهده شد سودمندی 

بت برابری ستیمار کودی استفاده از سودوموناس نکه 

 یستیز کود کاربرد زمین بیشتری نسبت یه تیمار شاهد و

 (.2112)رضوانی مقدم و مرادی  داشتنیتروکسین 

 

 (RVT)مجموع ارزش نسبی 

در  1:1کشت مخلوط بر اساس نتایج بدست آمده         

تمام تیمارهای کودی دارای بیشترین مجموع ارزش 

نسبی بود، وقتی زیره سبز به عنوان محصول اصلی در 

(. کمترین مجموع ارزش نسبی 5نظر گرفته شد )جدول 

در تیمار کودی  4:4بدست آمده مربوط به کشت مخلوط 
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 تیمار کودی والگوی کاشت  عملکرد اسانس زیره سبز در تیمارهای -9شکل

 باشند(ر بر اساس آزمون دانکن میداهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنی)میانگین

 

 در الگوهای مختلف کشتو باقال های ارزیابی کشت مخلوط زیره سبز شاخص -5جدول 

 و سطوح مختلف کودی

الگوی کشت     

 مخلوط

 

 تیمار کودی 

مجموع ارزش 

 (RVTنسبی )

نسبت برابری زمین 

 استاندارد

(LERs) 

 

 1:1 کشت مخلوط

 

 4/1 85/1 شیمیایی 111%

 3/1 85/1 شیمیایی+ زیستی 51%

 4/1 51/1 کمپوستورمی

 

 2:2 کشت مخلوط

 

 12/1 51/1 شیمیایی 111%

 12/1 13/1 شیمیایی+ زیستی 51%

 31/1 15/1 کمپوستورمی

 

 4:4 کشت مخلوط

 

 55/1 32/1 شیمیایی 111%

 55/1 45/1 شیمیایی+ زیستی 51%

 12/1 41/1 کمپوستورمی
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  نتیجه گیری کلی
اثر متقابل تیمار کودی در الگوی کاشت بر تعداد برگ       

در بوته زیره سبز معنی دار بود به طوری که در تیمار 

شیمیایی بیشترین مصرف کود  %111تک کشتی زیره ، 

ولی در الگوهای مخلوط تفاوت  تولید کردتعداد برگ را 

بین سطوح کودی معنی دار نبود. در اکثر اجزای عملکرد 

دارای برتری نسبت به  1-1زیره سبز، الگوی مخلوط 

های مخلوط بود. در بین الگوهای کشت سایر کشت

بیشترین عملکرد اسانس زیره در  1:1مخلوط، الگوی 

 شیمیایی در %111واحد سطح را داشت و سطح کودی 

این الگوی کشت، عملکرد اسانس بیشتری نسبت به تیمار 

های کشت مخلوط ارزیابی شاخصتک کشتی داشت. 

 کودی سطوح همه در 1:1 مخلوط نشان داد که کشت

و نسبت برابری زمین  نسبی ارزش مجموع بیشترین

همچنین مقایسه شاخص ها بین  داشت. را استاندارد

، ورمی 1:1در مخلوط دهد که کودی نشان می سطوح

( را داشته 51/1کمپوست بیشترین مجموع ارزش نسبی )

( با سطح کودی 4/1آن )و نسبت برابری زمین استاندارد 

نیز سطح  2:2در کشت مخلوط شیمیایی برابر بود.  111%

نسبی  ارزش مجموعبیشترین کمپوست کودی ورمی

ود ( را به خ31/1نسبت برابری زمین استاندارد )و  (15/1)

 بیشترین 4:4 نواری اختصاص داد. در کشت مخلوط

کود  %51سطوح کودیمربوط به  نسبی ارزش مجموع

 بیشترینو بوده ( 45/1کود زیستی )درصد  51شیمیایی+ 

ورمی  در سطح کودی نسبت برابری زمین استاندارد

این نتایج  ازبه طور کلی  .شد مشاهده( 12/1) کمپوست

در الگوهای کشت های آزمایش استنباط می شود که 

تیمارهای کودی غیر  4:4و  2:2مخلوط نواری مثل 

 کود زیستیدرصد  51کود شیمیایی +  %51شیمیایی مثل 

و ورمی کمپوست  ( 2)ازتو بارور + فسفات بارور 

کود شیمیایی  %111بازدهی بیشتری نسبت به تیمار 

داشته و در صورت استفاده از کودهای زیستی، الگوهای 

 ور برای باقال و زیره سبز قابل توصیه هستند.کشت مذک
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