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  چکیده

تواند می کشت مخلوط گیاهان است که کاربرد آن هاي هرز یکی از دالیل سودمندي عملکرد درکنترل علف
     و جو) Cicer arietinum(به منظور ارزیابی کشت مخلوط  نخود  .ها را در کشاورزي کاهش دهدکشاستفاده از علف

(Hordeum vulgare) آزمایشی به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه 
کنترل علف هرز به .  اجرا گردید1389و پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال آموزشی 

 5و الگو هاي مختلف کاشت در ) ) WF( علف هرز عاري ازو ) WI (آلوده به علف هرز(عنوان عامل اصلی در دو سطح 
 جو  درصد75+  نخود  درصد25ی ، کشت مخلوط جایگزین)B100(، کشت خالص جو )C100(کشت خالص نخود (سطح 

) C25B75( جو  درصد50+  نخود  درصد50، کشت مخلوط جایگزینی ) C50B50( درصد75، کشت مخلوط جایگزینی  
هرز در  هايعلفویژگی هاي مربوط به . به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد) )C75B25 ( جو  درصد25+ نخود 

نتایج آزمایش نشان داد که تعداد و وزن خشک . مل تصادفی تجزیه و تحلیل شدندکاتیمارهاي عدم کنترل با طرح بلوك 
حالت هاي مختلف کشت مخلوط .   تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفتند درصد1علف هاي هرز در سطح احتمال 

 بوته در متر 67/60(توانستند علف هاي هرز را نسبت به تک کشتی نخود، به خوبی کاهش دهند، به نحویکه بیشترین 
 50/60(و کمترین )  گرم در متر مربع03/152(تعداد علف هرز و نیز بیشترین )  بوته در متر مربع66/33(و کمترین ) مربع

بیشترین میزان .  به دست آمدWIC50B50 و  WIC100 وزن خشک علف هرز به ترتیب در تیمارهاي) گرم در متر مربع 
 تعلق WFC75B25  نیز به تیمار ، گرم در متر مربع47/119 و 07/260خود به ترتیب عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ن

 در ، گرم در متر مربع93/522 و 20/1112همچنین بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه جو به ترتیب . گرفت
وط نسبت به تک کشتی تیمارهاي مخل میبر اساس شاخص نسبت برابري زمین، تما.  به دست آمدWFC25B75تیمار 

 . به دست آمدWIC75B25در تیمار ) 56/1(برتري داشتند و بیشترین میزان نسبت برابري زمین 
  

  جو، علف هرز، کشت مخلوط، نخود: کلیديهاي واژه
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Abstract 

Intercrops have been associated with grater yields and pest and weed control in comparison 

with sole crops.  In this field experiment, some agronomic characteristics and weed suppression 

were investigated by two crops-spring chickpea (Cicer arietinum) and barley (Hordeum vulgare)- 

alone and intercropping at  the agricultural research station, Faculty of Agriculture, University of  

Bu-Ali Sina during 2010 growing season. Experiment was conducted as split plot bases on 

randomized complete block design with three replications. Weed control as main factor in two-

levels (non-weed (WI) and Weedy (WF)) and five different planting patterns were considered as 

sub-plots (sole crop of chickpea (C100), sole crop of barley (B100), replacement intercropping of 

chickpea 25 درصد 75 + درصد barley, (C25B75), 50 درصد chickpea + 50 درصد barley, (C50B50), 75 

 barley, (C75B25)). Weed biomass and density at non control treatments درصد chickpea + 25 درصد

were analyzed based on randomized complete block design (RCBD). Results showed that the effect 

of treatments on weed biomass and density was significant. The different patterns of intercropping 

reduced weed biomass and density in comparison with sole treatment crops especially sole crop of 

chickpea. The highest (60.67 plant/m2) and lowest (30.66 plant/m2) number of weeds/m2 and 

highest (152.03 g/m2) and lowest (60.50 g/m2) weed dry weight achieved at WIC100 and 

WIC50B50 treatments, respectively. The highest biological and grain yields of chickpea, 260.07 

and 119.47 g/m2, respectively, were belonged to WFC75B25 treatment. Also, maximum biological 

and grain yield of barley, 1112.20 and 522.93 g/m2, respectively, were obtained at WFC75B25 

treatment. Land equivalent ratio (LER) in all crops treatments combination were more than unit 

(LER>1). The highest value of LER (1.56) was achieved at WIC75B25 treatment. 
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  مقدمه
هرز گیاهان ناخواسته اي هستند که در  هايعلف

اثر اعمال روش هاي مدیریتی اشتباه در مزرعه ظاهر 
این گیاهان به عنوان عناصر نامطلوب و . شوندمی

اند که باعث ناخواسته در کشاورزي شناخته شده
افزایش هزینه ها و نیروي انسانی مورد نیاز و کاهش 

رشد سریع و  .شوندمیعملکرد محصوالت زراعی 
هرز باعث جذب مواد غذایی مورد  هايعلفمیعادت تهاج

- علفکنترل . شودمی هانیاز گیاهان زراعی توسط آن
هرز اغلب به عنوان یکی از فواید کشت مخلوط  هاي

هرز در یک مزرعه  هايعلفبا حضور . شودمی شمرده
 شودمخلوط از دو گونه، پیچیدگی روابط افزوده می

هاي هرز و کنترل علف. )1387  و همکارانشایگان(
هاي ها به دلیل رقابت گیاهان با علفکاهش رشد آن

، که از شودمیهرز باعث افزایش تولید در کشت مخلوط 
این قابلیت براي کاهش مصرف علف کش ها در مدیریت 

 زاده و همکارانعلی (کنندمیهرز استفاده  هايعلف
 هاي علف با رقابت براي مخلوط کشت  توانایی.)1388
 ارقام زراعی، گیاهان ترکیب مانند به عواملی هرز

 در زراعی گیاهان از هریک سهم گیاهی، تراکم انتخابی،
 از آنها گرفتن قرار فاصله و ترتیب مخلوط، کشت
 خاك بستگی رطوبتی وضعیت و حاصلخیزي و یکدیگر
 زیاد تراکم فشار طریق از مخلوط قدرت رقابتی  .دارد
 مخلوط دهنده هاي تشکیلگونه ترکیب توسط که گیاهی
 به مخلوطهاي کشت در .یابد افزایش می شود،می فراهم
 سیستم، بودن اي الیه چند و گیاه چند وجود دلیل
 کشتی تک هايسیستم از کمتر هرز هاي علف مشکل
  امروزه).1385 قنبري و همکاران (است شده گزارش
 هاآن در تغییر ای مخلوط کشت هاي سیستم از استفاده
 هرز علف هاي کنترل اکولوژیکی روش هاي از یکی

 رساندن حداکثر به ها سیستم این در .شودمی محسوب
 باشندمی مهم اصل دو گیاهان تنوع و خاك سطح پوشش
 زراعت در هرز هاي علف موثرتر بهتر و کنترل باعث که
 اساس، این بر. گرددمی تک کشتی به نسبت مخلوط هاي
 کشت مزایاي از یکی هاي هرز علف فرونشانی و کنترل
همکاران  و میدیا ،2005پوگیو و همکاران (است  مخلوط
 این مکانیسم که نمود گزارش )1993(وندرمیر  ).2005

 گیاهان از یکی که است صورت احتماالً بدین پدیده
 براي محیطی هرز، هاي علف با رقابت طریق از زراعی
 توده زیست آن در که دکنمی فراهم دیگر زراعی گیاه

-علف رقابتی کنترل همچنین،. یابدمی کاهش هرز علفهاي
 عوامل تأثیر تحت تواندمی مخلوط در زراعت هرز هاي

 زراعی، گیاه تراکم تغییر مانند مدیریتی و محیطی
 زراعی گیاه ژنوتیپ و زراعی، گونه گیاه فضایی آرایش
 شده جامان مطالعه و تحقیق 9 در مثال براي . کند تغییر

 گیاه و گیاهان پوششی کشت مختلف ترکیب 23 روي بر
 هاي علف جمعیت در داري معنی کاهش زراعی باعث

ساماراجیوا و  .)1989همکاران، و لیبمن( شدند هرز
 (Eleucine corocanal)در کشت ارزن ) 2006(همکاران 

 گزارش(Glycine max)  سویا با همراه گیاه عنوان به
 از است قادر باال زنی پنجه قدرت سبببه  ارزن که کردند
 عمل به ممانعت چشمگیري طور به هاي هرز علف رشد
 لیبمن و دایک .باشد موثر آنها جمعیت در کاهش و آورد

کاهش زیست توده علف هاي هرز در کشت  )1993(
ژه    پرو47مخلوط در مقایسه با سیستم تک کشتی را در 

 گزارش  بر اساس.تحقیقاتی مختلف گزارش کردند
) 2006(و بنیک و همکاران ) 1388(سنجانی و همکاران 

کند که خسارت شرایطی را فراهم می مخلوط  کشتنیز
 .رسدهرز در این شرایط به حداقل ممکن میهايعلف

محققین زیادي در تحقیقات خود به نتایج مشابهی راجع 
به کاهش خسارات علف هاي هرز در کشت مخلوط 

 دن هولندر  ،1385ي و همکاران قنبر( دست یافته اند
پوگیو و همکاران   ،2006 نیلسون -هاگارد  ،2007
 نیلسون ،2005 گومز ،2005همکاران  و میدیا  ،2005
هان و  دي،2001  وینر و همکاران،2002 شیفر ،2003

  .)1993  هافمن و همکاران،1994همکاران 
عالوه بر کنترل علف هاي هرز  در کشت 

 متعددي نیز مبنی بر افزایش مخلوط، گزارش هاي
در موارد متعدد . عملکرد در این نظام کشتی وجود دارد
 با (.Medicago sp) کشت مخلوط یونجه هاي یک ساله

زاده و عشقی( جو سبب افزایش عملکرد کل شده است
 میر حاجی و ،1384 شعبانی و همکاران ،1386 همکاران

 ود کهگزارش نم)  2003( سنگال ).1380 محمد علیها
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عملکرد  (Vigna radiata)درکشت مخلوط جو با ماش 
همچنین، دریایی و  . بیولوژیک جو افزایش یافت

رد علوفه در کشت از افزایش عملک) 1387( همکاران
آجینهو و همکاران . گزارش کرده اندمخلوط جو و نخود 

 Faba) گزارش کردند که در مخلوط جو و باقال )2006(

vulgaris)باعث افزایش عملکرد کل و ، کشت مخلوط 
همچنین، . شودهرز میهايکاهش زیست توده علف

، از افزایش )2005(و همکاران  نتایج مطالعات سوبو
 و لوبیا (Zea mays) عملکرد در اجتماع گیاهی ذرت

(Phasaeolous vulgaris) نتایج تحقیقات . حکایت دارد
نشان داد که کشت مخلوط ) 2008( گرن و همکاران

 Vigna)  با لوبیا معمولی و لوبیا چشم بلبلیذرت

unguiculata) بوته، وزن تر،  صفات زیادي نظیر ارتفاع
وزن خشک، عملکرد و پروتئین خام را تحت تاثیر قرار 

همچنین، میزان عملکرد ذرت در مخلوط با این . دهدمی
  .مقایسه با کشت خالص آن بیشتر بودها در لگوم

یاهان وارد شده در در بیشتر مواقع یکی از گ
عشقی (کشت مخلوط گیاهی از خانوادة بقوالت است

میر   ،1384 شعبانی و همکاران  ،1386 زاده و همکاران
 گیاهانی جمله از بقوالت. )1380 حاجی و محمد علیها 

 از نیتروژن تثبیت بدلیل قدرت که شوند می محسوب
نخود  مخلوط برخوردارند و درکشت اي ویژه جایگاه
 کشت خشک نیمه مناطق در که است بقوالت از يا گونه
با نام  نخود معمولی یا زراعی. شود وسیعی می کار و

یکی از سه لگوم مهم در  .Cicer arietinum Lعلمی 
 است) منطقۀ وانا(آسیاي غربی و آفریقاي شمالی 

  .)1387مجنون حسینی، (
 داراي L.  Hordeum vulgareجو با نام علمی
 تا 5000رزي است که سابقه آن به قدمتی معادل کشاو

در بین .  سال قبل از میالد یا بیشتر بر می گردد7000
گیاهان دانه اي ، جو از وسیع ترین دامنه سازگاري 

  ).1386سیادت و همکاران،(برخوردار است 
هدف از انجام این مطالعه بررسی کشت مخلوط 
نخود و جو و  اثر آن بر عملکرد  و اجزاي عملکرد دو 

  .نه و کنترل علف هاي هرز بودگو
  مواد و روش ها

در  1389 زراعی سال در اي مزرعه آزمایش
بوعلی  دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی مزرعه

 دقیقه 31 درجه و 48طول جغرافیایی (همدان سیناي 
 دقیقه شمالی و 1 درجه و 35شرقی و عرض جغرافیایی 

وستاي ر در واقع)  متر ارتفاع از سطح دریا 1690
خاك  در یک  کیلومتري شهر همدان37دستجرد در 

 ویژگی هاي خاك محل. پذیرفت رسی انجام لومی
همچنین، متوسط .  ارایه شده است1جدول  آزمایش در

داده هاي آب و هوایی منطقه با استناد به مرکز 
  .ت آورده شده اس2ی همدان در جدول هواشناس
  .محل آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك -1جدول 

   رس درصد
  درصد
  سیلت

  درصد
  شن

بافت 
  خاك

فسفر قابل 
 ppmجذب 

  4/59  رسیمیلو  43  30  27
پتاسیم قابل 

جذب 
ppm  

 
نیتروژن درصد
  کل

pH  EC 
ds/m 

 کربن  درصد
  آلی

1/590  13/0  46/7  409/0  32/1  
  

  . خصوصیات آب و هوایی محل آزمایش در طول فصل رشد-2جدول 
  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  

  7/3  7/6  9/9  0/14  (0c) دماي کمینه 
  2/17  5/21  6/30  7/35  (0c) دماي بیشینه 

بارندگی کل 
(mm)  

5/55  7/75  9/5  0  

 رطوبت  درصد
  کمینه

32  33  13  7  

 رطوبت  درصد
  بیشینه

84  87  65  37  

  
آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح 

 ا گردیدبلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجر
کنترل علف هرز به عنوان عامل اصلی در دو سطح 

و ) )WF( علف هرز عاري ازو ) WI (آلوده به علف هرز(
کشت خالص ( سطح پنجهاي مختلف کاشت در الگو

، کشت مخلوط )B100(، کشت خالص جو )C100(نخود 
، )C25B75 ( جو  درصد75+  نخود  درصد25جایگزینی 

  درصد50+  نخود  درصد50کشت مخلوط جایگزینی 
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  درصد75، کشت مخلوط جایگزینی )C50B50 (جو 
به عنوان فاکتور ) )C75B25 ( جو  درصد25+ نخود 

بنابر این، در طراحی کشت . فرعی در نظر گرفته شد
ویژگی هاي . مخلوط از روش جایگزینی استفاده شد

هرز در تیمارهاي عدم کنترل با  هايعلفمربوط به 
در این . فی تجزیه و تحلیل شدندطرح بلوك کامل تصاد

آزمایش نخود به عنوان کشت اصلی و جو به عنوان 
رقم  نخود،  بذور.محصول ثانویه در نظر گرفته شد

همدان و بذور هاشم از مرکز جهاد کشاورزي استان 
 تهیه و اصالح مؤسسه تحقیقات از جو بهاره ي والفجر

  .شد تهیه کرج بذر و نهال
 30 تا عمق 1388سفند زمین محل آزمایش در ا

 قبل 1389سانتی متري شخم زده شد و در اوایل بهار 
 50از انجام دیسک و تسطیح بنا به توصیه کودي، 

کیلوگرم اوره به زمین محل کشت اضافه گردید و بعد 
عملیات کاشت . ز آن عملیات مربوطه صورت پذیرفتا

 1389 فروردین سال 15نخود و جو بطور همزمان و در 
 متر 5/4 × 6ابعاد هر کرت فرعی .  انجام گرفتبا دست
 سانتی متر 50هاي کاشت براي نخود یفردفاصله . بود

بنابراین، .  سانتی متر در نظر گرفته شد25و براي جو 
یف رد 12در کشت خالص نخود، در هر کرت آزمایشی 

 24کاشت و در کشت خالص جو، در هر کرت آزمایشی 
نیم متر و  فرعی کرت هر بین. ردیف کاشت قرار داشت

تراکم . هر کرت اصلی یک متر فاصله در نظر گرفته شد
 بوته در متر 300 و 40هاي نرمال نخود و جو به ترتیب 

تیمارهاي کنترل علف هاي هرز در  .مربع منظور گردید
 مرتبه و به صورت دستی در شش ، وجینمربوط به

  .طول فصل رشد انجام گرفت

 30در ت همزمان، نیز به صورعملیات برداشت 
صفات  تعیین منظور به برداشت.  شروع شد89تیر ماه 

 حذف از بعد هاي وسطی،ردیف از مورد بررسی
 هايکناره از متر و نیم طرف هر از ردیف دو( ها حاشیه
براي سنجش اجزاي عملکرد . انجام گرفت) هاردیف تمام
پنجه بارور در بوته، دانه در سنبله، وزن ( جو دانه
تعداد دانه ( اجزاي عملکرد نخود  بوته و20، )دانههزار

 بوته از هر کرت، و براي 5 )در بوته، وزن هزار دانه
تعیین مقادیر مربوط به عملکرد نهایی دانه و عملکرد 

 متر مربع از هر کرت 2بیولوژیک هر دو گونه گیاهی، 
  .برداشت شد

به منظور ارزیابی سودمندي کشت مخلوط از 
  :بهره گرفته شد) LER(ري زمین شاخص نسبت براب

  
 

 
به ترتیب بیشترین  و  در این رابطه 

 هاي عملکرد واحدهاي آزمایش در کشت خالص گونه
 در و   هايعبارت از عملکرد گونه  و و  و 

 که دهد می  نشانLER=1مقدار . کشت مخلوط است
چنانچه . سودمندي استفاده از زمین یکسان است

LER=1+x ،تک از بیش مخلوط بازده بیولوژیکی  باشد 
  x×100 محصول برابر اضافه مقدار و است کشتی

نشان از عدم سودمندي مخلوط  LER<1خواهد بود و 
  ).1377مظاهري (دارد 

  از یک کوآدرات هرز هاي فعل تعیین تراکم براي
قبل از  هاآننمونه گیري از  و شد استفاده مربعی یک متر

و پس از خشک  برداشت گیاهان زراعی صورت گرفته
 ساعت، 48 درجه سانتی گراد به مدت 80کردن در آون 

در نهایت تراکم و وزن خشک علف هاي . شدند توزین
هرز محاسبه شده و مورد تجزیه و بررسی قرار 

  .فتندگر
پس از وارد کردن داده ها به کامپیوتر و تست 
فرضیات تجزیه واریانس و اطمینان از نرمال بودن 

ار آماري زاف نرم توسطها، تجزیه واریانس داده ها داده
SASاز استفاده با نیز ها میانگین مقایسه .گرفت  صورت 
 افزار  نرم  توسط درصد5در سطح آماري  LSD آزمون

SASشد  انجام.  
  

  نتایج وبحث
  هاي هرزعلف

در این مطالعه و بر حسب شرایط اکولوژیکی 
، )Chenopodium album( ترهمحل آزمایش، سلمه

 Setaria( و چسبک )Convolvulus arvensis(پیچک 

viridis(بسیاري از . هاي هرز غالب بودند علف
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هاي فل نیز در مطالعات خود وجود این عپژوهشگران
-هرز میهاي سمج و خطرناك علفهرز را که از گونه

اند باشند، در شرایط محیطی مختلف گزارش کرده
 دن هولندر و ،2006 بنیک و همکاران ،2005پوگیو (

  ).2007همکاران 
تعداد و بیوماس  نتایج تجزیه واریانس صفات 

 حاکی از این است  که هر دو ویژگی تحت کل علف هرز
). 3جدول ( گرفتندکشت قرار هاي مختلف تاثیر الگو

 تعداد و بیوماس کل علف هرزمقایسه میانگین هاي 
نشان داد که کشت مخلوط جایگزینی نخود و جو بهاره 
در تمام تیمارها نسبت به تک کشتی نخود از نظر کاهش 

برتري دارند، به نحویکه  هاآنعلف هاي هرز و خسارت 
که داراي WIC50B50  هاي مخلوط، تیماردر تیمار

، در بود تعداد و بیوماس کل علف هرزکمترین میزان 
تعداد و بیوماس کل علف مقایسه با تک کشتی نخود، 

 ).2شکل ( کاهش داد درصد 58 و 46ترتیب را به  هرز
 عنوان در کشت ارزن به) 2006(ساماراجیوا و همکاران 

 به سبب ارزن که کردند گزارش سویا  با همراه گیاه
 به هاي هرز علف درش از است قادر باال زنی پنجه قدرت
 در کاهش و آورد عمل به ممانعت چشمگیري طور

  .باشد موثر هاآن جمعیت

   تجزیه واریانس اثر عدم کنترل علف هرز-3جدول 
 هايعلف و الگوهاي مختلف کشت بر تراکم و وزن خشک 

  .هرز

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادي

تعداد کل   
 علف هرز

بیوماس کل 
 علف هرز

69/8 43/1 2 تکرار  

11/389 4 الگوي کشت ** 48/3586 ** 

E 8 89/1  68/3  

CV) 13/5 06/7   ) درصد 

  
  

 
   میانگین تراکم و وزن خشک علف هاي هرز -1شکل

  .در تیمارهاي مختلف کشت خالص و مخلوط
 
 

  
  نخودهرز و الگوهاي مختلف کشت مخلوط با جو روي برخی ویژگی هاي  هايعلف تجزیه واریانس اثر کنترل -4جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

 زاديآ
 ارتفاع بوته

شاخه 
 فرعی

تعداد دانه 
  در بوته

تعداد دانه 
 در غالف

وزن هزار 
 دانه

عملکرد 
 بیولوژیک

 عملکرد دانه
شاخص 
 برداشت

24/3 2 تکرار ns 68/0  ns 71/0  ns 005/0  ns 35/33  ns 10/177  ns 05/139  ns 05/31  ns 
A(  1 63/1373( هرز علف کنترل ** 56/6 ** 05/518 ** 13/0 ** 00/12846 ** 81/62043  ** 49/228980 ** 14/592  ** 

Ea 2 41/5  13/0  20/1  001/0  55/38  17/581  91/719  88/21  
B( 3 00/1899(الگوي کشت  ** 29/113 ** 51/177 ** 34/1 ** 44/95148 ** 96/197612 ** 61/19703 ** 54/15 ** 

A×B  3 05/86 ** 17/4 ** **  45/46  009/0 ** 51/836 ** 44/44083  ** 50/8738 ** 04/90 ** 

Eb  12 16/1  47/0  10/2  0006/0  69/37  39/663  87/170  52/17  

CV  )41/3  )درصد  03/9  94/14  08/3  72/2  62/11  02/17  99/14  
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  .و مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نخود با و بدون کنترل علف هاي هرز در حالت هاي کشت خالص و مخلوط با ج-5جدول 

ارتفاع بوته  تیمار
(cm)  

 تعداد شاخه
 در بوته

 تعداد دانه
 در بوته

 تعداد دانه
 در غالف

وزن هزار دانه 
 (g) 

عملکرد بیولوژیک 
(g/m2)  

عملکرد دانه 
(g/m2)  

شاخص 
 (برداشت 
)درصد  

WFC100 11/28  23/12  11/20  11/1  25/260  87/695  88/249  80/35  

WFB100 - - - - - - - - 

WFC25B75 44/31  22/8  33/15  16/1  95/244  43/159  30/57  94/35  

WFC50B50 55/32  11/10  22/16  14/1  92/258  50/219  43/95  47/43  

WFC75B25  33/32  00/10  66/17  14/1  88/257  07/260  47/119  54/46  

WIC100 77/44  55/9  88/4  98/0  98/306  03/299  17/62  94/20  

WIB100 - - - - - - - - 

WIC25B75 77/48  66/9  44/8  97/0  48/301  30/142  50/48  18/34  

WIC50B50 00/49  00/8  22/7  00/1  20/306  53/186  67/61  05/33  

WIC75B25 55/49  66/8  22/7  95/0  28/314  23/252  47/73  15/29  

) 
 LSD)5درصد

78/1  19/1  51//2  04/0  62/10  58/24  62/22  24/7  

  
  صفات مورد بررسی در نخود

نتایج تجزیه واریانس مربوط به صفات مورد 
.  نشان داده شده است4بررسی نخود در جدول 

، کلیه صفات شامل ارتفاع شودمیهمانطوریکه مالحظه 
د دانه بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد دانه در بوته، تعدا

در غالف، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و دانه و 
تحت ) P<0.01(شاخص برداشت بطور معنی داري 

 هاآنتاثیر اثرات اصلی تیمارهاي آزمایش و اثر متقابل 
  ).4جدول  (ته اندقرار گرف

با مقایسه میانگین ها مشخص گردیدکه صفت ارتفاع 
لص و بوته نخود، در کشت مخلوط نسبت به کشت خا

همچنین در تیمار هاي بدون کنترل نسبت به تیمار کنترل 
، دلیل این امر را می )5جدول (علف هرز افزایش یافت 

صادقی و . توان در افزایش رقابت بر سر نور دانست
در بررسی توانایی رقابتی سویا با چند ) 1381(همکاران 

گونه علف هرز اعالم کردند که ارتفاع بوته هاي سویا در 
  .ر رقابت بیشتر شداث

تعداد شاخه فرعی در کشت مخلوط نسبت به تک 
کشتی کاهش یافت که شاید این امر  به سبب کاهش 

بطوریکه، . منابع محیطی در دسترس گیاهان بوده است
 شاخه در 23/12بیشترین تعداد شاخه فرعی که معادل 

و در شرایط  بوته بود، در تیمار کشت خالص نخود
در میان تیمارهاي مخلوط . ست آمدکنترل علف هرز بد

 00/8(و کمترین )  شاخه در بوته11/10(نیز بیشترین 
تعداد شاخه در بوته به ترتیب در تیمار ) شاخه در بوته

). 5جدول ( بدست آمد WIC50B50 و WFC50B50هاي 
نیز در مطالعه خود بر )  1388(علی زاده و همکاران 

 Ocimum) بذري ریحان مخلوط لوبیا و کشتروي 

basilicum)همچنین، تعداد . این موضوع را تایید کردند 
شاخه بیشتري در کشت خالص نخود نسبت به تیمارهاي 
کشت مخلوط جایگزینی آن با کنجد در مطالعه ي 

  .گزارش شده است) 1389( و همکاران پورامیر
کشت  (WFC100 تعداد دانه در بوته در تیمار 
 11/20که معادل ) رزخالص نخود به همراه کنترل علف ه

ولی در . دانه در بوته بود در باالترین سطح قرار گرفت
. تیمارهاي کشت مخلوط از میزان این ویژگی کاسته شد

رسد دلیل این کاهش، قدرت رقابتی باالي جو میبه نظر 
همچنین، مقدار این کاهش در کشت هاي مخلوط . باشد

ترین البته کم. بدون کنترل علف هرز خیلی بیشتر بود
در )  دانه در بوته88/4(میزان تعداد دانه در بوته نخود 

تیمار کشت خالص نخود و بدون کنترل علف هرز 
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مشاهده شد که نشانگر قدرت رقابتی بسیار پایین نخود 
در مورد ). 5جدول (باشد هاي هرز میدر برابر علف

تعداد دانه در غالف، نتایج حاکی از این بود که میزان این 
 الگوهاي کشت مخلوط همراه با کنترل علف صفت در

هرز بیش از سایر تیمارها بود، بطوریکه در میان 
تیمارهاي کشت مخلوط بیشترین میزان تعداد دانه در 

 بدست WFC25B75در تیمار)  دانه در غالف16/1(ف غال
  ي خود در مطالعه )1389( و همکاران پورامیر. آمد
 Sesamum) د کنجد ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرروي

indicum)هاي جایگزینی و نخود در کشت مخلوط سري 
اظهار داشتند که تعداد دانه در بوته نخود در کشت 

داري مخلوط جایگزینی نسبت به تک کشتی کاهش معنی
  .نشان داد

) 5جدول (ها با توجه به جدول مقایسه میانگین
مشخص شد که تیمارهاي بدون کنترل علف هرز داراي 

 هزار دانه ي بیشتر نسبت به تیمارهاي کنترل بودند وزن
تواند تعداد کمتر دانه در بوته در که دلیل آن می

 و پورامیر در تحقیق .تیمارهاي بدون کنترل باشد
 ارزیابی کشت مخلوط کنجد و روي)1389(همکاران 
 وزن هزار دانه نخود از تک کشتی به سمت کشت ،نخود

د، به نحویکه بیشترین مخلوط داراي شیب افزایشی بو
میزان وزن هزار دانه نخود همانند تحقیق حاضر در 

  . کنجد حاصل شد درصد75 نخود و  درصد25مخلوط 
 با توجه به کاهش تراکم گیاه زراعی در کشت 

داري عملکرد بیولوژیک به طور معنیمخلوط جایگزینی 
کشت مخلوط با کنترل و بدون کنترل علف تیمارهاي در 

همان طور که اشاره شد ). 5جدول (پیدا کرد هرز کاهش 
به نظر می رسد بر اثر افزایش رقابت در کشت مخلوط و 

ها در کشت مخلوط کاهش منابع محیطی عملکرد گونه
یابد که در این مطالعه نیز این موضوع تحقق کاهش می

عملکرد دانه نیز در کشت مخلوط با کنترل علف . یافت
 به کشت خالص آنداري نسبت  کاهش معنی،هرز

)WFC100( نشان داد ) ولی در تیمار هاي )5جدول ،
 با این که تیمارهاي ،مخلوط بدون کنترل علف هرز

75B25CWI و WIC50B50 عملکرد دانه پایین تر از 
کشت خالص بدون کنترل داشتند ولی این تیمارها با 

تیمار تک کشتی بدون کنترل علف هرز در یک دسته 
عملکرد  25B75WWI و حتی تیمار آماري قرار گرفتند

 )WIC100( التري نسبت به تک کشتی بدون کنترلبا
داشت که دلیل این امر احتماال در کاهش فشار علف هاي 

 شعبانی و .هرز توسط حضور جو بهاره بوده است
  و کشتی تکتاثیر سیستم در بررسی )  1384(همکاران 

ر و  و جو بر عملکرد علوفه، بذیکساله مخلوط یونجه
 اعالم کردند که با انجام یکساله  یونجهبانک بذري خاك

کشت مخلوط از میزان عملکرد دانه یونجه نسبت به 
کشت خالص آن کاسته شد ولی عملکرد کل دو گونه 
در . نسبت به تک کشتی هر یک از دو گونه افزایش یافت

واقع ثبات عملکرد در کشت مخلوط یونجه و جو بیش از 
نیز  )1389( و همکاران  پورامیر.تتک کشتی یونجه اس

 ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد در مطالعه ي خود روي
 کنجد و نخود در کشت مخلوط سري هاي جایگزینی
اظهار کردند که کشت مخلوط کنجد نسبت به کشت 

ص آن داراي عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه کمتري لخا
لوط از بود، همچنین با کاهش تراکم کنجد در کشت مخ

عملکرد هاي بیولوژیک و دانه به میزان بیشتري کاسته 
در گیاه نخود نیز کاهش عملکرد بیولوژیک و . شد

عملکرد دانه در کشت مخلوط نسبت به تک کشتی قابل 
  .مشاهده بود

در مورد ویژگی شاخص برداشت نیز با توجه به 
مشخص شد که در ) 5جدول (جدول مقایسه میانگین ها 

شت مخلوط و کنترل علف هرز شاخص تیمار هاي ک
همچنین، . برداشت نسبت به تک کشتی بیشتر بود

شاخص برداشت در تیمار هاي بدون کنترل به طور 
معنی داري پایین تر از تیمار هاي کنترل علف هرز بود 
که دلیل آن کاهش بیشتر عملکرد دانه نسبت به عملکرد 

ر مطالعه اي د. ها بوده استدر این تیمار هاآنبیولوژیک 
و جو بهاره  (Vicia ervilia) که روي کشت گاو دانه

انجام شد معلوم شد که شاخص برداشت در کشت 
دهقان (مخلوط بیشتر از تک کشتی دو گیاه است 

  ).1374نیري،
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  . تجزیه واریانس اثر کنترل علف هاي هرز و الگوهاي مختلف کشت بر ویژگی هاي جو-6جدول

 منابع تغییرات
ه درج
 ازادي

 ارتفاع بوته
  تعداد پنجه
 در بوته

  پنجه بارور
 در بوته

دانه در 
 سنبله

وزن هزار 
 دانه

عملکرد 
 بیولوژیک

 عملکرد دانه
شاخص 
 برداشت

28/0 2 تکرار ns 07/0  ns 32/0  ns 50/1  ns 11/1  ns 115/16  ns 88/9748 * 64/0  ns 
 هرز علف کنترل

(A) 
1 94/1632 ** 96/4 ** 60/8 ** 33/121  ** 01/144 ** 64/434836  ** 53/120451 ** 50/208 ** 

Ea 2 23/0  004/0  29/0  38/5  05/0  15/16052  29/536  14/2  
B( 3 16/7092(الگوي کشت  ** 35/46 ** 52/30 ** 70/1449 ** 47/1277 ** 46/1397979 ** 75/25589 ** 18/2326 ** 

A×B  3 23/107 ** 54/0 ** 68/0 ** 05/21  ** 73/66 ** 01/27461 * 68/10292 ** 52/15  ns 

Eb  12 77/0  05/0  09/0  34/2  97/0  06/8398  20/1628  21/11  
CV (درصد )  43/1  12/5  52/8  66/5  86/3  57/12  80/12  54/9  

  
  . مقایسه میانگین صفات مختلف جو با و بدون کنترل علف هاي هرز در حالت هاي کشت خالص و کشت مخلوط با نخود-7جدول

ارتفاع بوته  تیمار
(cm) 

  داد پنجهتع
 در بوته

  پنجه بارور
 در بوته

وزن هزار دانه  دانه در سنبله
(g) 

عملکرد بیولوژیک 
(g/m2) 

عملکرد دانه 
(g/m2) 

شاخص 
  (برداشت
 )درصد

WFC100 - - - - - - - - 

WFB100 22/61  96/3  88/3 74/28  90/32  33/1485  77/602  38/48  

WFC25B75 44/67  10/6  11/5  54/40  83/40  20/1112  93/522  03/47  

WFC50B50 88/68  93/6  22/6  49/38  83/28  97/915  75/401  66/41  

WFC75B25  44/71  46/7  00/6  42/37  17/36  23/759  48/364  22/47  

WIC100 - - - - - - - - 

WIB100 66/79  33/3  77/2  46/26  91/32  17/1140  83/512  56/41  

WIC25B75 77/87  13/5  66/3  59/30  84/24  43/832  41/314  18/46  

WIC50B50 44/84  13/6  22/5  48/35  27/25  20/614  77/232  03/40  

WIC75B25  88/86  80/5 20/4  56/32  81/33  00/455  26/198  07/42  

) 
 LSD)5درصد

52/1 39/0 54/0 64/2 70/1 62/158 84/69 47/0  

  صفات مورد بررسی در جو
نتایج تجزیه واریانس داده هاي مربوط به ویژگی 

تفاع بوته جو نشان داد که اثر تیمارهاي کنترل علف ار
 1در سطح احتمال  هاآنهرز، الگوي کشت و اثر متقابل 

جدول (دار است بر این ویژگی معنی) P<0.01 (درصد
هاي مخلوط و همچنین در ارتفاع بوته جو در کشت). 6

بیشترین ارتفاع . تیمارهاي بدون کنترل افزایش یافت
 WFC25B75در تیمار ) ی متر سانت77/87(بوته 

افزایش ارتفاع بوته جو در ). 8جدول (مشاهده شد 

 توان به افزایش نیتروژن در دسترس بهمخلوط را می
 ،لگوم دانستعلت تثبیت ازت در اعضاي خانواده 

ي خود روي در مطالعه ).1374 دهقان نیري(چنانچه 
  .گاودانه و جو بهاره این مطلب را تایید نموده اند

داد پنجـه و تعـداد پنجـه بـارور نیـز در سـطح               تع
تحــت تــاثیر تیمارهــاي    ) P<0.01 ( درصــد 1احتمــال  

تعداد پنجه وتعداد پنجه    ). 6جدول(آزمایشی قرار گرفتند    
در  هاآنبارور جو بهاره در کشت مخلوط بیش از تعداد          

تک کشتی جو در تیمارهاي کنتـرل و عـدم کنتـرل علـف              
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تواند از کاهش تـراکم  میامر هرز بود که احتماال دلیل این  
جو در مخلوط و در نتیجه افزایش فضایی باشـد کـه در             

ضـعیف بـودن نخـود در       . گیـرد میاختیار این گیاه قـرار      
بیـشترین  . تواند کمک کنـد   می نیز به این امر      رقابت با جو  
ــداد پنجــه ــارور و پنجــه) 93/6(تع ــار ) 22/6(ي ب در تیم
WFC50B501387(اران  و همکمفرد  دارائی. . ثبت شد (

  هـاي علـف  رشـد  جـو و  دانـه ي  عملکـرد  بررسـی در 
  ماشــک بــا تــک کــشتی و مخلــوط سیــستم در هــرز

(Vicia narbonensis)     تعـداد  کمتـرین اعـالم کردنـد کـه 
 بـه  آلـوده  و تک کشتی جـو  تیمار به مربع متر در سنبله
 9/11 عـدد و بیـشترین آن بـا    5/4میـانگین   با هرز علف

 .داشـت  اري از علف هـرز تعلـق   و ع75:25عدد به تیمار 
 هايوجین علف شرایط در گرفت نتیجه توانمی بنابراین
 افـزایش خواهـد   جـو  در مربـع  متر در سنبله تعداد هرز
 باشد نیروي کافی غذایی مواد که مواردي در زیرا یافت،
  .مـی شـود   بـرده  به کار زیاد سنبله تولید براي کننده پر

 تـراکم  افـزایش  بـا  همراه هرز هايعلف احتماالً بنابراین،
 و تـشدید  را ايگونـه  بـرون  و ايگونه درون جو، رقابت
  .دهدمی کاهش را سنبله تعداد در نهایت

   درصد1تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال 
قرار  هاآنتحت تاثیر تیمار هاي آزمایش و اثر متقابل 

با توجه به افزایش تعداد دانه در سنبله ). 6جدول (گرفت 
ر کشت هاي مخلوط در مقایسه با تک کشتی جو، شاید د

بتوان گفت که رقابت درون گونه اي بر این ویژگی تاثیر 
منفی داشته است ضمن اینکه باید به ضعف رقابتی 

 و همکاران مفرد  دارائی. .نخود در برابر جو توجه نمود
  کشت مخلوط درجو يدانه عملکرد بررسیدر ) 1387(
 سنبله در دانه حداقل تعدادشتند اظهار داک، ماش با

بدون کنترل علف هرز   وجو تیمار تک کشتی به مربوط
 75 جو و  درصد25ترکیب  به مربوط آن حداکثر و

  این نتایجکه علف هرز بود  ماشک با کنترلدرصد
  . تحقیق حاضر است نتایجمطابق با

  درصد1وزن هزار دانه نیز در سطح احتمال 
قرار  هاآنزمایش و اثر متقابل تحت تاثیر تیمار هاي آ

کمترین میزان وزن هزار دانه در میان ). 6جدول (گرفت 
 کنترل علف هرز در تیمار هاي با تیمار

WFC50B50 بدست آمد، که دلیل آن را باید در باال

و  وستون. بودن تعداد دانه در سنبله این تیمار دانست
تک  سیستم هاي که داشتند بیان  )2002( همکاران

 می شوند، عملکرد اجزاء کاهش به منجر کشتی غالت
تواند میمخلوط  به صورت گیاهان این بنابراین کاشت

 با هاآنآزمایش  نتیجه که شود افزایش عملکرد سبب 
  .دارد همخوانی حاضر آزمایش حاصل از نتایج

) P<0.01(داري عملکرد بیولوژیک بطور معنی
 هاآنتقابل تحت تاثیر اثرات ساده تیمارها و اثر م

)P<0.05 ( قرار گرفت) عالوه بر اثرات اصلی). 6جدول 
 هاآنکنترل علف هرز و الگوي کشت گیاهان، اثر متقابل 

 بر عملکرد دانه معنی دار  درصد1هم در سطح احتمال 
ي جو عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه). 6جدول (شد 

هاي مخلوط با توجه به کم شدن تراکم جو به در کشت
ور طبیعی کاهش یافتند که این کاهش در میان ط

  ).7جدول (الگوهاي بدون کنترل علف هرز بیشتر بود 
 مخلوط کشت نشان دادند) 1996(موي هان و سیمونز 

  76 تا ششجو بین  عملکرد کاهش سبب یونجه – جو
 در .می شود آن خالص کشت با مقایسه در درصد
ي کشت رو) 1387( و همکاران مفرد دارائی تحقیق

جو به تک  دانه عملکرد حداکثرمخلوط جو و ماشک، 
در  همچنین،. علف هرز تعلق داشت کنترل با جو کشتی
آلوده  تک کشتی و کنترلی تک کشتی بین مقایسه
 که عملکرد دارد کاهش آلوده، تک کشتی که شد مشاهده
مذکور  تیمار در هرز هاي علف تداخل نتیجه این امر

  .باشدمی
  درصد1یز در سطح احتمال شاخص برداشت ن

ولی، اثر . تحت تاثیر تیمار هاي آزمایشی قرار گرفت
). 6جدول (دار نشد متقابل تیمارها بر این ویژگی معنی

شاخص برداشت در تیمار تک کشتی جو با کنترل علف 
هرز، بیش از بقیه تیمارها بود که دلیل آن عملکرد باالتر 

در میان . ا استدانه این تیمار نسبت به دیگر تیماره
 شاخص WFC25B75تیمارهاي مخلوط هم تیمار 

  ).03/47(برداشت باالتري داشت 
  

  نسبت برابري زمین
هاي کشت مخلوط نشان  در حالت LERبررسی 

 باالتر از یک می LERداد که کلیه تیمارها مخلوط داراي 
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ي الگوهاي مخلوط ي برتري کلیهباشند که نشان دهنده
. است هاآنسبت به تک کشتی نخود و جو بهاره ن

در  LERمیزان )  05/1(و کمترین ) 56/1(بیشترین 
 بدست آمد WFC50B50 و  WIC75B25هايتیمار

ارزیابی در ) 1386( محسن آبادي و همکاران ).2شکل(
 ماشک در سطوح مختلف کود -کشت مخلوط جو

 کشت مخلوط نسبت به تک کشتی  دریافتند کهنیتروژن
شایگان و . (LER>1)داشت جو و ماشک برتري 

در کشت مخلوط ذرت و ارزن دم ) 1387(همکاران 
 کلیهاعالم کردند که  (Setaria italica) روباهی
 کشت به نسبت را باالتريLER کشت مخلوط  تیمارهاي
  .داشتند گیاه دو خالص

1.09 1.05 1.09

1.39 1.46 1.56

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

ین
زم

ی 
بر
برا

ت 
سب
ن

  
   در تیمارهاي مختلف آزمایشLER مقدار -2شکل 

  ري کلینتیجه گی
بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کشت 
مخلوط جایگزینی نخود و جو بهاره در ممانعت از رشد 

هرز موفق تر از کشت خالص نخود بوده است  هايعلف
باشد و توانایی میهرز  هايعلفو قادر به رقابت بهتر با 

هرز را به نحو  هايعلفکاهش در تعداد و وزن خشک 
 تیمار ،در میان تیمارهاي کشت مخلوط. موثرتري دارد

WIC50B50 هرز موفق تر بود هايعلف از نظر کنترل .
داده هاي شاخص نسبت برابري زمین که در کلیه حالت 
هاي کشت مخلوط باالتر از یک بودند، بیانگر سودمندي 
کشت مخلوط دو گونه نسبت به کشت خالص هر یک از 

   .است هاآن
  
  

  
  

   مورد استفادهمنابع

ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد کنجد و نخود در کشت . 1389 ، نصیري محالتی م و قربانی ر،  کوچکی ع ر،پورامیر ف
  .747-757 صفحه هاي ):5( .8. هاي زراعی ایران مجله پژوهش.مخلوط سري هاي جایگزینی

  و(.Hordeum vulgare L)جو  نه يدا عملکرد بررسی. 1387  ،ر احمدي ع  و س  حیدري، خ عزیزي ر،  عمفرد  دارائی
  مجله.(.Vicia narbonensis L)برگ درشت  ماشک با تک کشتی و سیستم مخلوط در هرز هايعلف رشد

  .35-44  صفحه هاي:1. زراعی دانشورعلوم

 تولید در جو و نخودسیاه سودمندى کشت مخلوط هاى شاخص  مقایسه. 1387.ر  مچیچایی  و. مآقاعلیخانى .ف دریایى
  .35-40  صفحه هاي:21.فصلنامه نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی. علوفه

  .دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزي ).پایان نامه ( اثر کشت مخلوط جو بهاره و گاودانه بر عملکرد.1374. ر نیري ع دهقان
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لوبیا چشم  :ایشی سورگوماثر کشت مخلوط افز. 1388 . ش و رضوان بیدختی.ر  مچیچایی. ب  محسینی .س سنجانی
-95صفحه هاي  ):7( .1.هاي زراعی ایرانمجله پژوهش.آبیهرز در شرایط کمعلفبلبلی بر جمعیت وزیست توده 

85.  

  . صفحه468 .انتشارات دانشگاه چمران. زراعت غالت. 1386 . ع و کاشانی.  قنورمحمدي. سیادت ع

 دم ارزن و ذرت مخلوط کشت و کاشت تاریخ اثر . 1387، ع س پیغمبري و  حمشهدي رحیمیان ، مظاهري د.م شایگان
  .31-46 صفحه هاي: )1. (10 .ایران زراعی علوم مجله .هرز هاي علف کنترل و ها آن دانه عملکرد بر روباهی

 تکتاثیر سیستم .1384. ت و دوراقی. ح رعشقی زاده.  الف قالوند. الفترك نژاد. ر  مچیچایی . خعزیزي. ق شعبانی
 پژوهش و سازندگی .یکساله  یونجه و جو بر عملکرد علوفه،بذر و بانک بذري خاكیکساله  مخلوط یونجه و تیکش

  .67-73 صفحه هاي: 66.در زراعت و باغبانی

 .گیاهی بیماریهاي. سویا با هرز علف گونه چند رقابتی توانایی بررسی. 1381 .عغ . اکبري و .عم باغستانی  .صادقی ح
  .53-64ي صفحه ها): 2(38

. 1386.  ع و پاپیزاده. ح رسایی یزدي. الفترك نژاد.  خعزیزي.  ق شعبانی. الف قالوند.  م رچایی چی. رعشقی زاده ح 
: 75. مجله زراعت و باغبانی. بررسی کشت مخلوط بر عملکرد و میزان پروتئین یونجه یک ساله و جو در شرایط دیم

  .102-112 صفحه هاي

گیاه  دو هرز علف کنترل پتانسیل و عملکرد اجزاي عملکرد،  بررسی.1388.محالتی م نصیري و .ع کوچکی .زاده ي علی
 پژوهشهاي  مجله.مخلوط کشت شرایط  در(Ocimum basilicum)بذر  ریحان و (Phaseolus vulgaris) لوبیا
  .541-553 صفحه هاي): 2 (7 جلد ایران، زراعی

 Cucurbita)  و کدو(.Zea mays L)ذرت  مخلوط کشت بررسی. 1389 .م صفري و .م مقدم غفاري .غدیري ح .قنبري ا
sp. ) 43-55 فحه هايص ):1 (41.مجله علوم گیاهان زراعی  .هرز هاي علف کنترل بر آن اثر  و.  

  .صفحه 284. انتشارات جهاد دانشگاهی. زراعت و تولید حبوبات. 1387. مجنون حسینی ن

 ارزیابی .1386 . رثواقبی فیروزآبادي غ و .لیاقت ع.  رحمتیان مشهدي ر.ر م چایی چی. جهان سوز م . غيمحسن آباد
  .23-31  صفحه هاي):1 (10 .علوم و فناوري کشاورزي. ماشک در سطوح مختلف کود نیتروژن-کشت مخلوط جو

  .صفحه 262. انتشارات دانشگاه تهران. زراعت مخلوط. 1377. مظاهري، د

تحقیقات مرتع و . بررسی تأثیر تیمارهاي بذر جو بر استقرار یونجه در شرایط دیم. 1380.  مو محمد علیها. میرحاجی ت
  .37-45 صفحه هاي ):16.(1.بیابان ایران، انتشارات مؤسسه ي تحقیقات جنگل ها و مراتع

Agegnehu G. Ghizaw A. and Sinebo W. 2006. Yield performance and land use efficiency of barley 
and faba beanmixed cropping in Ethiopian highlands. European Journal Agronomy. 25:202-
207.  
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