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چکیده
به منظور بررسی اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر کشت مخلوط باقال و زیره سبز آزمایشی در سال  2242به صورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  29تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
تبریز اجرا شد .فاکتور اول شامل پنج الگوی کا شت شامل کشت خالص باقال و زیره سبز و سه الگوی کشت مخلوط
جایگزینی باقال و زیره سبز به صورت ردیفی (یک ردیف باقال – یک ردیف زیره سبز) و نواری دو ردیف باقال –دو ردیف
زیره سبز و چهار ردیف باقال -چهار ردیف زیره سبز بود .فاکتور دوم عبارت از سه سطح کودی شامل کاربرد 211
درصد کود شیمیایی ( 91کیلوگرم کود اوره  291 +کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار) 91 ،درصد کود شیمیایی+
کودهای زیستی (ازتو بارور +بارور  ) 3و ورمی کمپوست ( 21تن در هکتار) بود .نتایج نشان داد بیشترین تعداد برگ به
تیمار  211درصد کود شیمیایی مربوط بود .بیشترین اجزای عملکرد باقال در الگوی کشت مخلوط یک ردیف باقال +یک
ردیف زیره سبز مشاهده شد .باالترین نسبت برابری زمین و مجموع عملکرد نسبی در همه سطوح کودی به الگوی کشت
مخلوط ردیفی  2:2تعلق داشت .همچنین در کشت مخلوط نواری  3:3بیشترین نسبت برابری زمین ( )2/29به سطوح کودی
ورمی کمپوست و باالترین مجموع ارزش نسبی در کشت مخلوط ردیفی  2:2با مصرف  211درصد کود شیمیایی حاصل
شد که سودمندی اقتصادی این الگوی کشت را نشان میدهد.
واژههای کلیدی :بارور ،3کود زیستی ،مجموع ارزش نسبی ،نسبت برابری زمین ،ورمی کمپوست
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Abstract
The effect of chemical and biological fertilizer treatments on intercropping of faba bean (Vicia
faba L.) and cumin (Cuminum cyminum L.) evaluated in factorial experiment based on randomized
complete block design with 15 treatments and three replications at the Research Farm of the Faculty
of Agriculture, University of Tabriz in 2014. The first factor was including five cropping systems
including monoculture of faba bean, 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 kg.ha-1 urea+150 kg.ha-1
triple superphosphate), 50% chemical fertilizer + biofertilizer (Azoto barvar + Barvar 2) and
Vermicompost (10 ton.ha-1). Results showed that the highest faba bean leaf number was devoted to
the 100% chemical fertilizer. The highest values for faba bean yield components were observed in
1:1 intercropping pattern. The highest land equivalent ratio and relative yield total at all fertilizer
levels was devoted to 1-1 row intercropping. Also at 2:2 strip intercropping pattern the Vermicompost
fertilizer had the highest land equivalent ratio (1.35). The highest relative value total was obtained in
1:1 row intercropping pattern with application of 100% chemical fertilizer that indicates the economic
advantage of this planting pattern.
Keywords: Barvar 2, Bio-Fertilizer, Land Equivalent Ratio (LER), Relative Value Total (RVT),
Vermicompost
 استفاده از کودهای، تولید ارقام پر محصول.کرده است

مقدمه

شتیمیایی و ستموم آفتکش از طرفی سبب افزایش قابل

 دگرگونی قابل توجهی2411 انقالب سبز از دهه

توجه تولید در ستتطح جهانی شتتده استتت ولی از ستتوی

را در زراعتت و در تأمین نیازهای غذایی انستتتان ایجاد

سودمندی کشت مخلوط باقال ) (Vicia faba L.و زیره سبز )(Cuminum cyminum L.
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دیگر کتتاهش تنوع ژنتیکی ،زوال منتتاب آب و ختتاک ،و

گیاهان زراعی به عنوان راهکاری بنیادین برای توستتتعه

همچنین مصترف هر چه بیشتتر انرژی فسیلی را بهمراه

ستتتیستتتت هتای متدیریت تلفیقی تهذیه گیاه و به منظور

دارد .رونتد افزایش کاربرد نهادهها مشتتتکالت زیستتتت

افزایش کمی و کیفی مواد غذایی در واحد سطح از طریق

محیطی را بهمراه دارد که سبب طرح موضوع کشاورزی

تلفیق روشهتای تهتذیته معتدنی و آلی گیاهان زراعی و

پایدار شتتده استتت (ستتولیوان  .)3112از بین راهکارهای

کاهش مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف بیرویه

مورد نظر در کشتاورزی پایدار میتوان به ستتیست های

کودهتای شتتتیمیتایی اخیراً مورد توجته قرار گرفتته اند

کشتت مخلوط ،تناوب زراعی و مصرف کودهای زیستی

(منافی و کلوپر  .)2449ستتیفی ( )3111ضتتمن بررستتی

اشتتاره نمود (ستتولیوان  .)3112از مهمترین فواید کشتتت

کتتارایی ازتوبتتاکتر ( )Azotobacter chroococcumو

مخلوط افزایش تولید در واحد سطح نسبت به تککشتی،

متیکوریزا ( )Glomusهمراه بتتا ستتتطوح مختلف کود

به دلیل استتتفاده بهتر از عوامل محیطی مانند نور ،آب و

شتتیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ترت ،به این نتیجه

مواد غتذایی موجود در خاک استتتت ( بانیک و همکاران

رستتید که استتتفاده از این کودها ستتبب افزایش عملکرد

 .)3111حبوبات به عنوان دومین منب تأمین غذای بشتتر

ترت میشتتود .ناظری و همکاران ( )3123گزارش کردند

در بین گیتاهتان زراعی از جتایگتاه خاصتتتی برخوردار

که کاربرد کود زیستتتی میکروبی فستتفاته به همراه کود

هستتتتند .این گیاهان به خاطر همزیستتتتی با باکتریهای

شتتیمیایی فستتفاته در لوبیا باعز افزایش ستترعت رشتتد

تتبتبتیتتت کتنتنتتده نتیتتتروژن نقش موثری در افزایش

محصتول و عملکرد دانه گردید .رضوانی مقدم و مرادی

حتاصتتتلخیزی ختاک دارند و به همین علت در تناوب با

( )3123نیز در بررستتی اثر کودهای زیستتتی بر کشتتت

ستایر گیاهان زراعی کشت شده و یا به عنوان کود سبز

مخلوط شتتنبلیله ()Trigonella foenum-graecum L.

مورد استفاده قرار میگیرند (نظامی و باقری .)3119

و زیره سبز ( )Cuminum cyminum L.گزارش کردند

در حال حاضر کودهای زیستی به عنوان جایگزینی

کته تیمتار کودی ستتتودومونات نستتتبت برابری زمین

برای کودهای شیمیایی در افزایش حاصلخیزی خاک در

بیشتتتری نستتبت به تیمار نیتروکستتین و شتتاهد داشتتت.

کشتاورزی پایدار مطرح شدهاند (ویو و همکاران .)3119

نقیزاده و همکاران ( )3123در بررستتتی اثر کاربرد کود

کودهتای زیستتتتی حاوی باکتریها و همچنین قارچهای

زیستتتی فستتفره بارور 3بر کشتتت مخلوط ترت و خلر

مفیدی هستتتند که هر یک به منظور خاصتتی مانند تببیت

( )Lathryrus sativas L.مشتتاهده کردند که بیشتتترین

نیتروژن اتمسفری و رهاسازی یونهای فسفات ،پتاسی

عملکرد خلر و بیشتتتترین نستتتبت برابری زمین در تیمار

و آهن از ترکیبات نامحلول ،تولید میشتتوند .باکتریهای

کودی  91درصتتد فستتفات بارور 91 + 3درصتتد فستتفر

مورد نظر معموالً در اطراف ریشه مستقر شده و گیاه را

شتیمیایی مشاهده شد .در این راستا هدف از اجرای این

در جذب عناصتتر همیاری میکنند .این باکتریها بیش از

تحقیق ارزیابی اثر تیمارهای کودی و کشتتتت مخلوط بر

یک نقش دارند و عالوه بر کمک به جذب عنصری خاص،

برخی صتتفات رشتتدی ،عملکرد دانه و اجزای عملکرد و

موجب جذب ستتایر عناصتتر ،کاهش ابتالء به بیماریها و

ستتتودمندی کشتتتت مخلوط باقال و زیره ستتتبز و تعیین

بهبود ستتاختمان خاک و در نتیجه رشتتد بیشتتتر گیاه و

بهترین الگوی کشتتت مخلوط این دو گونه جهت حصتتول

افزایش کمی و کیفی محصتول میشوند .بدین لحاظ ،این

باالترین میزان نسبت برابری زمین ( 2)LERبود.

باکتریها را "باکتریهای محرک رشتتتد گیاه" نامیدهاند
(وستتتی  .)3112کاربرد فرآوردههای زیستتتتی در تهذیه
1-Land Equivalent Ratio1
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سخاوی ،امینی و .....

طور همزمان و موق کاشتتتت به صتتتورت تلقیح با بذر

مواد و روشها
آزمایش در سال  2242در مزرعه تحقیقاتی دانشکده

انجام گرفت .کود ورمیکمپوستتتت (به میزان  21تن در

کشتاورزی دانشتگاه تبریز ،واق در  23کیلومتری شرق

هکتتار) قبتل از کتاشتتتت بتا ختاک مخلوط گردید و کود

تبریز اجرا گردید .این محل با ارتفاع  2211متر از ستتطح

شتتتیمیتایی اوره (بته میزان  91کیلوگرم در هکتتار) به

دریتای آزاد ،در طول جهرافیتایی  91درجته و  21دقیقه

صتتورت نواری بعد از کاشتتت و همچنین در مرحله ستته

شتترقی و عرج جهرافیایی  23درجه و  2دقیقه شتتمالی

برگی و اوایل گلدهی به کار برده شتتد و ستتوپرفستتفات

قرار دارد .میانگین حداقل و حداکبر دمای ساالنه در طی

تریپل (به میزان  291کیلوگرم در هکتار) به صتتتورت

یتتک دوره  29ستتتتالتته بتته ترتیتتب  1/2و  23/9درجتته

نواری بعد از کاشتتت مصتترف گردید .در کلیه تیمارها

ستتانتیگراد و متوستتب بارندگی ستتاالنه برابر با 331/3

طول نوارهای کاشتت چهار متر و فاصله دو پشته از ه

میلیمتر گزارش شتده است .مشخصات خاک مزرعه در

 91ستانتیمتر در نظر گرفته شتتد .فاصله روی ردیف در

جدول  2ارائه شتده استت .آزمایش به صورت فاکتوریل

کشتتتت دو ردیفته برای بتاقال  21ستتتانتیمتر بود .جهت

بر پتایه طرح بلوکهای کامل تصتتتادفی با دو عامل نوع

اطمینان از استتقرار یکنواخت بوتهها ،کشت بذر با تراک
در

کشتت و تیمار کودی و  29تیمار و سه تکرار در زمینی

باال در تاریخ  39فروردین صتتتورت گرفت ،ستتتپ

به مستاحت  911متر مرب انجام شد .فاکتور اول شامل

مرحله سه برگی باقال تنک انجام شد تا تراک مطلوب 91

پنج الگوی کاشتت شامل کشت خالص باقال و زیره سبز

بوته در مترمرب برای باقال حاصتتل شتتود .کشتتت زیره

و سته الگوی کشتت مخلوط جایگزینی باقال و زیره سبز

ستتتبز همزمتان با باقال با تراک  231بوته در مترمرب

بته صتتتورت ردیفی (یتک ردیف باقال – یک ردیف زیره

انجام شتتد .برای اولین نوبت آبیاری بعد از اتمام کاشتتت

ستتبز)و و نواری (دوردیف باقال -دو ردیف زیره ستتبز و

انجام شتتد .آبیاریهای بعدی بر حستتب شتترایب اقلیمی

چهار ردیف باقال -چهار ردیف زیره ستتبز ) بود .فاکتور

منطقه به طور متوستتتب هر هفته یکبار به طریقه آبیاری

دوم عبارت از سه سطح کودی شامل کاربرد  %211کود

نشتتتی انجام گرفت .همچنین در طی داشتتت از هین نوع

شتتیمیایی %91 ،کود شتتیمیایی +کودهای زیستتتی (ازتو

آفتکشتی استفاده نشد .قبل از رسیدگی کامل محصول،

بتارور +بارور ) 3 -و ورمی کمپوستتتت بود .تیمارهای

آبیاری قط شد تا ضمن کاهش رطوبت مازاد ،بذر جهت

کودی شتتامل کودهای زیستتتی ازتوبارور و بارور 3-به

برداشت آماده شود.

جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک قطعه مورد آزمایش
هدایت الکتریکی

pH

(میکروموس بر

رس

سیلت

شن

()%

()%

()%

بافت

ماده آلی

نیتروژ

فسفر

پتاسیم

()%

ن

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

()%

کیلوگرم)

کیلوگرم)

1/13

1/2

219

سانتیمتر)
919

1/19

29

31

19

لوم شنی

1/11

به منظور بررسی مراحل رشد (فنولوژی) و اندازه-

اندازهگیری شد .اجزای عملکرد مورد اندازهگیری در باقال

گیری برخی صفات مورفولوژیک در طول دوره رشد،

شامل تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام و وزن صد

پنج بوته از هر گونه در هر کرت توسب نخ رنگی عالمت-

دانه بود که پ

از برداشت محصول در آزمایشگاه

گذاری شدند و به طور منظ یادداشتبرداری بر روی

شمارش و توزین گردید .عملکرد دانه در تک بوته و در

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

واحد سطح با جداسازی دانه از بوتههای برداشت شده

سودمندی کشت مخلوط باقال ) (Vicia faba L.و زیره سبز )(Cuminum cyminum L.
و توزین آنها تعیین شد .ارزیابی کشت مخلوط با

نتایج و بحث

شاخصهای نسبت برابری زمین ( ،2)LERمجموع

ارتفاع بوته

عملکرد نسبی ( 3)RYTو مجموع ارزش نسبی

(2)RVT

انجام گرفت:

نتتایج تجزیه واریان

نشتتتان داد که ارتفاع بوته به

طتور معنیداری در ستتتطح احتمتتال  %2تحتتت تتتاثیر
تیمتارهای مختلف کودی قرار گرفت ولی تحت تأثیر نوع

نسبت برابری زمین ()LER
] [2
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)LER = (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb

در این رابطه  Yabو  Ybaبه ترتیب عملکرد گونههای a
و  bدر کشت مخلوط و  Yaaو  Ybbبه ترتیب عملکرد
هر یک از گونههای  aو  bدر کشت خالص میباشند.

اگر گونه  aبا گونه  bبه روش جایگزینی کشت
شود مجموع عملکرد نسبی عبارت است از:
RYT = RYa+ RYb

عملکرد گونه  aدر کشت خالص /عملکرد گونه  aدر
کشت مخلوط = RYa
عملکرد گونه  bدر کشت خالص /عملکرد گونه  bدر
کشت مخلوط =RYb

( -)Helianthus annuus L.ستتتویا ( Glycine max
 - )(L.) Merrillترت ( )Zea mays L.نیز مشاهده شد
کتته الگوهتتای مختلف کشتتتتت مخلوط اثر معنیداری بر
بیشتتتترین ارتفاع بوته باقال در تیمار  211درصتتتد کود
شتتیمیایی بهدستتت آمد که با تیمار  %91کود شتتیمیایی+
 %91کود زیستتتتی اختالف معنیداری را نشتتتان نتتداد.
همچنین تیمار کودی ورمیکمپوستتتت دارای ارتفاع بوته
کمتری نستتتبتت به دو تیمار کودی دیگر بود

(شتتتکل .)2

کتاربرد کود شتتتیمیتایی بتاعز افزایش ارتفاع بوته باقال
گردیتد که این نتایج با گزارش مالیک و همکاران ()3112
بر روی کنجد )(Sesamum indicum L.مطابقت دارد.
در واق کود نیتروژن ستتبب تامین عناصتتر غذایی مورد

مجموع ارزش نسبی ()RVT
][ 2

نگرفت (جدول  .)3در بررستی کشت مخلوط آفتابگردان

ارتفاع بوته آفتابگردان نداشتند (امینی و همکاران .)3129

مجموع عملکرد نسبی ()RYT

][3

کاشت و ترکیب تیماری سطوح کود و الگوی کاشت قرار

RVT = (ap1 + bp2) / aM1

نیاز گیاه شده و در نتیجه موجب تقسی و افزایش ارتفاع
سلولهای گیاهی میشود (خواجهپور .)3114

کته در این رابطته  aقیمتت محصتتتول اصتتتلی b،قیمت
محصول فرعی p1 ،و  p2به ترتیب عملکرد محصولهای

تعداد برگ در بوته

اصلی و فرعی در کشت مخلوط M1 ،حداکبر عملکرد در

بر استتتات نتایج حاصتتتل از تجزیه واریان  ،الگوی

کشتت خالص محصتول اصتلی است .برای محاسبه این

کتاشتتتت و تیمتار کودی تاثیر معنیداری بر روی تعداد

شتاخص از قیمت واحد وزن محصول باقال و از عملکرد

برگ در بوته نداشتتتت ،ولی اثر متقابل الگوی کاشتتتت ×

آن استتتفاده شتتد .قیمت هر کیلوگرم دانه باقال 21111

تیمار کودی در ستطح احتمال  %2بر این صفت معنیدار

ریال و هر کیلوگرم زیره ستتتبز  41111ریال در نظر

بود (جدول  .)3همانطور که در شکل  3مشاهده میشود،

گرفته شد.

در تک کشتی باقال و کشت مخلوط  ،9:9تیمار  %211کود
شتتتیمیایی بیشتتتترین تعداد برگ را تولید نموده و
تیمار

2

1- Land Equivalent Ratio
2- Relative Yield Total

3

3- Relative Value Total
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سخاوی ،امینی و .....

جدول -2نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی باقال تحت تاثیر الگوهای مختلف کاشت و مدیریت کودی
مناب تهییر

درجه آزادی

میانگین مربعات
تعداد برگ در بوته

ارتفاع بوته

**

تکرار

3

9/132ns

29/249

کود

3

**11/391

3/133ns

الگوی کاشت

2

1/333ns

2/224ns

کود × الگوی کاشت

1

21/421ns

**22/224

خطا

33

4/921

2/111

3/34

21/42

ضریب تهییرات ()%

 * ، nsو** به ترتیب غیر معنیدار  ،معنیدار در سطح احتمال  9و  2درصد میباشد.

a

 50درصد شیمیایی +کود

ارتفاع بوته (سانتی متر)

b

ورمی کمپوست

a

۴۵
۴۰
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

 100درصد شیمیایی

زیستی
تیمار کودی

شکل -1ارتفاع بوته باقال در تیمارهای مختلف کودی
میانگینهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیدار بر اسات آزمون دانکن میباشند.

کاربرد ورمیکمپوست کمترین تعداد برگ را دارا بوده

فتوسنتزی و افزایش اندامهای رویشی مانند تعداد برگ

است که اختالف معنیداری با تیمار کودی %91

میشود .استفاده از کود زیستی با افزایش جذب نیتروژن

شیمیایی  %91 +کود زیستی نداشت .درصورتی که در

و کارایی این عنصر در انجام فرآیند فتوسنتز و تولید

نسبتهای  2:2و  3:3تعداد برگ در بوته در تیمار کودی

سطح سبز نقش بسزایی را ایفا مینماید (کاکمک و

 %91شیمیایی  %91 +کود زیستی و ورمی کمپوست

همکاران  .)3111ال -زیانی و همکاران ( )3111نیز نشان

بیشتر از  %211کود شیمیایی بود ولی اختالف معنیداری

دادند که کودهای زیستی از جمله تلقیح ازتو باکتر ،رشد

بین آنها مشاهده نشد .به عبارتی دیگر در الگوهای  2:2و

گیاه ،تعداد برگ و همچنین سطح برگ را افزایش میدهد.

 ،3:3ورمیکمپوست و کود زیستی توانستهاند جایگزین

در کشت مخلوط آفتابگردان -سویا -ترت نیز تعداد برگ

مناسبی برای کود شیمیایی باشند .اثر کود نیتروژندار

در بوته آفتابگردان و ترت به طور معنی داری تحت تاثیر

بر تعداد برگ در بوته به نقش نیتروژن در متابولیس

الگوهای مختلف کشت مخلوط قرار گرفت (امینی و

گیاه مربوط میشود ،زیرا موجب افزایش فرآوردههای

همکاران 3129و امینی و همکاران .)3122a

سودمندی کشت مخلوط باقال ) (Vicia faba L.و زیره سبز )(Cuminum cyminum L.

ورمی کمپوست

abc

 50درصد شیمیایی +کود زیستی

ab

a

abc

bcd cd

ab
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 100درصد شیمیایی

۱۴
abc ab

abc

۱۰
۸
۶
۴

تعداد برگ در بوته باقال

e

de

۱۲

۲
۰
مخلوط 2-2

مخلوط 4-4

مخلوط 1-1

تک کشتی

الگوی کاشت × تیمار کودی

شکل -2تعداد برگ در بوته باقال درالگوهای کاشت و تیمارهای کودی
میانگینهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیدار بر اسات آزمون دانکن میباشند.

اجزای عملکرد باقال

میگیرد .در مورد الگوهای مختلف کاشت مطابق شکل 9

تعداد دانه در نیام

مشتتاهده شتتد که بیشتتترین تعداد دانه در نیام مربوط به
نشتتتان داد که اثر

کشتتت مخلوط  2:2بود ،در عین حال کشتتتهای مخلوط

تیمتار کودی والگوی کاشتتتت بر تعداد دانه در نیام باقال

 9:9 ،3:3و تک کشتتتی باقال اختالف معنیداری با یکدیگر

در ستتتطح احتمال  %2معنیدار میباشتتتد (جدول  .)2اثر

نداشتند.

نتایج حاصتتتل از تجزیه واریان

متقابل الگوی کاشت × تیمار کودی بر تعداد دانه در نیام

بر اسات نتایج تجزیه واریان

(جدول  )2اثر الگوی

غیر معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین تعداد دانه در نیام

کتاشتتتت و تیمتار کودی روی تعتداد نیتام در بوته باقال

با مصترف  %211کود شتیمیایی حاصل شد که از لحاظ

معنیدار نبود .الهدادی و همکاران ( )3129نیز در کشتتت

آماری اختالف معنیداری با مصرف  %91کود شیمیایی

مخلوط ستویا ( )Glycine max (L.) Merrillو همیشه

 % 91 +کود زیستتی نداشت (شکل  .)2تعداد دانه در نیام

بهتار ( )Calendula officinalis L.گزارش کردنتد که

اغلب تحت کنترل ساختار ژنتیکی قرار دارد و کمتر تحت

اثر الگوی کاشت روی تعداد نیام در بوته سویا معنیدار

تتتاثیر تراک  ،نوع کشتتتت و حتی نوع کود قرار میگیرد.

نبود .در کشتتت مخلوط افزایشتتی ترت و باقال تعداد نیام

مظاهری و همکاران ( )3113نیز در تحقیقی روی کشتتتت

در بوته باقال در کشتتت خالص بیشتتتر از کشتتت مخلوط

مخلوط ارقام سویا گزارش کردند که تهییرات تعداد دانه

بود .بتا افزایش تراک ترت بتته طور معنیداری از تعتتداد

در نیتتام در تراک هتتای مختلف دارای تفتتاوت معنیداری

نیام در بوته باقال کاستته شد .کاهش تعداد نیام در بوته

نبود و اظهار کردند که تعداد دانه در نیام نسبت به تعداد

بتتاقال در تراک هتتای بتتاالتر ترت بتته دلیتتل تولیتتد مواد

نیام در بوته از تهییرات کمتری برخوردار استتت و کمتر

فتوستتتنتزی و در نهایت کاهش تعداد نیام در بوته باقال

تحتتت تتتاثیر شتتترایب محیطی و متتدیریتتت زراعی قرار

حاصل میشود (رضایی چیانه .)3113
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سخاوی ،امینی و .....

جدول -3نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد باقال تحت تاثیر الگوهای مختلف کاشت و مدیریت کودی
مناب تهییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی

تعداد دانه

تعداد نیام

تعداد دانه

وزن صد

عملکرد دانه در واحد

در نیام

در بوته

در بوته

دانه

سطح

ns

تکرار

3

1/132ns

ns

1/133

1/32

ns

ns

2993/91

34/19

کود

3

** 2/111

1/249 ns

*29/19

291/22ns

**229213/33

الگوی کاشت

2

**9/212

1/333 ns

**29/21

91/99 ns

**2312391/39

کود × الگوی

1

1/333 ns

1/249 ns

1/31ns

222/23 ns

29311/24ns

کاشت
خطا

33

ضریب

1/913

1/212

1/132

991/91

21413/43

21/11

32/99

39/91

39/11

3/11

تهییرات ()%
 * ، nsو ** به ترتیب غیر معنیدار  ،معنیدار در سطح احتمال  %9و  %2میباشد.

a

ab
b

۵

۴

۲

تعداد دانه در نیام

۳

۱
۰
ورمی کمپوست

 50درصد شیمیایی +کود زیستی

 100درصد شیمیایی

تیمار کودی

شکل -3تعداد دانه در نیام بوته باقال در تیمارهای کودی
میانگینهای دارای حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار بر اسات آزمون دانکن میباشند.

سودمندی کشت مخلوط باقال ) (Vicia faba L.و زیره سبز )(Cuminum cyminum L.

61
۶

a

۵

۳
۲

تعداد دانه در نیام

b

b

b

۴

۱
۰
مخلوط 4-4

مخلوط 1-1

مخلوط 2-2

تک کشتی

الگوی کاشت

شکل -4تعداد دانه در نیام بوته باقال در الگوهای مختلف کاشت
میانگینهای دارای حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار بر اسات آزمون دانکن میباشند.

کودی در سطح احتمال  %2بر تعداد دانه در بوته باقال

تعداد نیام در بوته
(جدول  )2اثر الگوی

معنیدار بود ،ولی اثر متقابل الگوی کاشت × تیمار کودی

کاشت و تیمار کودی روی تعداد نیام در بوته باقال معنی-

روی تعداد دانه در بوته معنیدار نبود (جدول  .)2در

دار نبود .الهدادی و همکاران ( )3129نیز در کشت مخلوط

مقایسه تیمار کودی بیشترین تعداد دانه در بوته مربوط

سویا ( )Glycine max (L.) Merrillو همیشه بهار

به تیمار  %211کود شیمیایی بود که از لحاظ آماری با

( )Calendula officinalis L.گزارش کردند که اثر

تیمار  %91کود شیمیایی  %91 +کود زیستی اختالف

الگوی کاشت روی تعداد نیام در بوته سویا معنیدار

معنیداری را نشان نداد و کمترین تعداد دانه در بوته

نبود .در کشت مخلوط افزایشی ترت و باقال تعداد نیام

مربوط به ورمیکمپوست بود (شکل  .)9بیشترین تعداد

در بوته باقال در کشت خالص بیشتر از کشت مخلوط

دانه در بوته از کشت مخلوط  2:2حاصل شد و کمترین

بود .با افزایش تراک ترت به طور معنیداری از تعداد

آن مربوط به تک کشتی باقال بود (شکل  .)1رحیمی

نیام در بوته باقال کاسته شد .کاهش تعداد نیام در بوته

( )3112و صفری قلعه ( )3121در کشت مخلوط ترت و

باقال در تراک های باالتر ترت به دلیل تولید مواد

سویا گزارش کردند که تعداد دانه در بوته سویا در کشت

فتوسنتزی و در نهایت کاهش تعداد نیام در بوته باقال

مخلوط نسبت به کشت خالص افزایش یافته است.

بر اسات نتایج تجزیه واریان

حاصل میشود (رضایی چیانه .)3113
تعداد دانه در بوته
با توجه به نتایج تجزیه واریان

(جدول  )2مشاهده

میشود که اثر الگوی کاشت در سطح احتمال  %9و تیمار
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سخاوی ،امینی و .....

۱۴

a

a

۱۲

b

۸
۶
۴

تعداد دانه در بوته

۱۰

۲
۰
ورمی کمپوست

 50درصد شیمیایی +کود زیستی

 100درصد شیمیایی

تیمار کودی

شکل -5تعداد دانه در بوته باقال در تیمارهای کودی
میانگینهای دارای حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار بر اسات آزمون دانکن میباشند.
a

۱۴

ab

۱۲

bc

۸
۶
۴

تعداد دانه در بوته

c

۱۰

۲
۰
مخلوط 4-4

مخلوط 1-1

مخلوط 2-2

تک کشتی

الگوی کاشت

شکل -6تعداد دانه در بوته باقال در الگوهای مختلف کاشت
میانگینهای دارای حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار بر اسات آزمون دانکن میباشند.

معنیدار نشد (جدول  .)2هایدر و همکاران ()3112

وزن صد دانه
(جدول  )2اثر

گزارش کردند که در کشت مخلوط ترت و سویا وزن

الگوهای مختلف کاشت بر وزن صد دانه باقال معنیدار

صد دانه سویا نسبت به کشت خالص به دلیل تشدید

نشد .اله دادی و همکاران ( )3129در کشت مخلوط سویا

رقابت بین گونهها کاهش مییابد .هانسن و شیبلز ()2432

و همیشه بهار گزارش کردند که اثر الگوی کشت مخلوط

معتقدند که تهییرات وزن صد دانه کمتر تحت تاثیر محیب

بر وزن هزار دانه سویا معنی دار نبود .همچنین اثر الگوی

قرار میگیرند و از طریق ژنتیکی کنترل میگردد .در

کشت مخلوط بر وزن هزار دانه آفتابگردان در کشت

کشت مخلوط زیره سبز و زعفران ،با افزایش تعداد بوته

مخلوط آفتابگردان  -سویا  -ترت معنی دار نبود (امینی

در واحد سطح از میزان وزن هزار دانه زیره سبز کاسته

و همکاران  .)3129اثر تیمار کودی نیز بر وزن صد دانه

شد (بنی طباء و نادری  .)3114علت کاهش وزن دانه

بر اسات نتیجه تجزیه واریان

سودمندی کشت مخلوط باقال ) (Vicia faba L.و زیره سبز )(Cuminum cyminum L.

62

لگومها در کشت مخلوط با ترت ،کاهش انتقال مواد

کمترین آن مربوط به تیمار ورمیکمپوست بود (شکل )1

فتوسنتزی به دانه ناشی از افزایش به کارگیری آنها در

که از لحاظ آماری بین تیمار  %91کود شیمیایی %91 +

رشد رویشی برای افزایش ارتفاع و تولید برگ با هدف

زیستی و ورمیکمپوست اختالف معنیدار مشاهده نشد

موفقیت در رقابت با گیاه مجاور گزارش گردیده است (

(شکل  .)1در الگوهای مختلف کاشت نیز مشاهده شد که

باخیت و گالال .)3113

بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار تک کشتی باقال و
کمترین آن مربوط به کشت مخلوط  9:9بود (شکل  )3و

عملکرد دانه در واحد سطح
مطابق نتایج تجزیه واریان

(جدول )2عملکرد دانه

در واحد سطح مخلوط باقال در تیمار کودی و الگوی
کاشت در سطح احتمال  %2معنیدار بود .بیشترین
عملکرد دانه در تیمار  %211کود شیمیایی حاصل شد و

بین کشت مخلوط  2:2و  3:3نیز از لحاظ آماری اختالف
معنیداری مشاهده نشد .کاربرد کود نیتروژنی میتواند
با توسعه رشد رویشی ،گسترش و دوام بیشتر سطح
برگ و ساقه سبب افزایش عملکرد دانه شود (سجادی
نیک و همکاران .)3121

b

b

۱۶۰۰
۱۴۰۰
۱۲۰۰

هکتار)

۱۰۰۰
۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰
ورمی کمپوست

 50درصد شیمیایی +کود زیستی

عملکرد دانه در واحد سطح مخلوط (کیلوگرم در

a

۱۸۰۰

 100درصد شیمیایی

تیمار کودی

شکل -7عملکرد دانه باقال در تیمارهای کودی
میانگینهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیدار بر اسات آزمون دانکن میباشند.
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سخاوی ،امینی و .....

۲۰۰۰
b

b

۱۵۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰

۰
مخلوط 4-4

مخلوط 1-1

مخلوط 2-2

هکتار)

c

عملکرد دانه در واحد سطح مخلوط (کیلوگرم در

a

۲۵۰۰

تک کشتی

الگوی کاشت

شکل -8عملکرد دانه باقال در الگوهای مختلف کاشت
میانگینهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیدار بر اسات آزمون دانکن میباشند.

شاخصهای ارزیابی کشت مخلوط

بهار -سویا -ترت تعلق داشت ( )2/49و همیشه بهار

نسبت برابری زمین ()LER

بیشترین جزء نسبت برابری زمین را دارا بود به عبارت

نسبت برابری زمین نشانگر سودمندی کشت مخلوط از

دیگر عملکرد نسبی همیشه بهار در این ترکیب بیشتر از

نظر بهرهبرداری از زمین میباشد .در این تحقیق کلیه

سایر گونهها بود ( دباغ محمدی نسب و همکاران .)3111

کشتهای مخلوط مورد آزمایش زیره سبز و باقال

در کشت مخلوط ردیفی و کشت مخلوط نواری (،)2:3

دارای  LERبزرگتر از یک بودند (جدول  .)9این امر

آفتابگردان -سویا باالترین مقادیر  LERمعادل  2/21و

نشاندهنده سودمندی کشت مخلوط این دو گونه نسبت

 2/24حاصل شد (سودی و المتوالی  .)3114در کشت

به کشت خالص آنها میباشد .الگوی کشت مخلوط 2:2

مخلوط زیره سبز و عدت ارزیابی نسبت برابری زمین

در سطوح کودی  211درصد کود شیمیایی و ورمی-

نشان داد که بیشترین نسبت برابری زمین به کشت

کمپوست بیشترین میزان  LERمعادل  2/99و  2/92را

مخلوط ردیفی ( )2/31و کمترین آن به کشت مخلوط

به خود اختصاص داد (جدول .)9کمترین  LERبه الگوی

نواری ( )2/31مربوط بود (جهانی و همکاران .)3113

کشت  9:9و با مصرف ورمیکمپوست و  91درصد کود
شیمیایی 91 +درصد کود زیستی به ترتیب معادل 2/11
و  2/11حاصل شد .در کشت مخلوط سویا و همیشه بهار
(الهدادی و همکاران  )3122الگوهای کشت  2:2و 9:1
بیشترین  LERرا به خود اختصاص دادند .در کشت
مخلوط نواری ترت -سویا -همیشه بهار شامل آرایش
فضایی به صورت ترت -سویا -همیشه بهار -سویا و
سویا -همیشه بهار -ترت در دو سطح از عرج نوارهای
کاشت به صورت  2-2-3و  1-1-2نسبت برابری زمین
بزرگتر از یک گزارش شد .بیشترین این نسبت به آرایش
فضایی و نسبت کاشت سویا -ترت -سویا -همیشه

عملکرد نسبی کل ()RYT
در این آزمایش کشت مخلوط  2:2در سطوح کودی
 211درصد کود شیمیایی و کود آلی ورمیکمپوست
بیشترین عملکرد نسبی کل ( )RYTرا به ترتیب معادل
2/99و  2/92داشت (جدول  .)9کمترین  RYTبه الگوی
کشت مخلوط  9:9با مصرف ورمیکمپوست و  91درصد
کود شیمیایی 91 +درصد کود زیستی به ترتیب معادل
 2/11و  2/11مربوط بود (جدول  .)9در کشت مخلوط
ردیفی  2:2با عملکرد نسبی کل معادل  ،2/99زیره سبز
بیشترین عملکرد نسبی جزء را دارا بود .به عبارت دیگر

سودمندی کشت مخلوط باقال ) (Vicia faba L.و زیره سبز )(Cuminum cyminum L.
عملکرد نسبی زیره سبز در این ترکیب بیشتر از باقال بود.
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مجموع ارزش نسبی ()RVT

در کشت مخلوط نواری  9:9با عملکرد نسبی  2/11نیز

مجموع ارزش نسبی بیانگر نسبت کل درآمد ناخالص

باقال بیشترین سه را در عملکرد نسبی به عهده داشت.

کشت مخلوط به بیشترین درآمد کشت خالص است .بر

نتایج جدول  9نشان میدهد که در کلیه تیمارهای کشت

اسات نتایج بدست آمده کشت مخلوط ردیفی  2:2در

مخلوط به جز نسبت  3:3در سطح کودی  211درصد کود

سطوح کودی  211درصد شیمیایی و  91درصد کود

شیمیایی و نسبت  9:9با مصرف ورمیکمپوست ،سه

شیمیایی  91 +درصد کود زیستی به ترتیب دارای ارزش

زیره سبز در عملکرد نسبی کل بیشتر از باقال بود .در

نسبی  2/29و  2/14بودند (جدول  .)9کمترین مجموع

کشت مخلوط یوالف و عدت بیشترین عملکرد نسبی کل

ارزش نسبی ( )1/32بدست آمده مربوط به کشت مخلوط

به کشت مخلوط ردیفی مربوط بود و عملکرد نسبی جزء

نواری  9:9و با مصرف  211درصد کود شیمیایی بود.

برای عدت و یوالف به ترتیب 1/99و 1/19بدست آمد که

دباغ محمدی نسب و همکاران ( )3129نیز گزارش کردند

نشاندهنده باالتر بودن عملکرد نسبی یوالف نسبت به

که در کشت مخلوط ترت با ارقام مختلف لوبیا

عدت بود (میرالدوسا و والنتین رمان  .)3114در کشت

( )Phaseolus vulgaris L.مخلوط ترت با رق گلی با

مخلوط جو و نخود ،جو عملکرد نسبی باالتری را نشان

کاربرد کود زیستی بیشترین مقدار  RVTو  LERرا به

داد و گیاه غالب بود (نیلسون و همکاران  .)3112امینی و

خود اختصاص داد .در کشت مخلوط نواری ترت-

همکاران ( )3122 bنیز در ارزیابی الگوهای مختلف کشت

سویا -همیشه بهار نیز با در نظر گرفتن کشت خالص

مخلوط ترت ،آفتابگردان و سویا گزارش کردند که در

همیشه بهار در فرمول  ،RVTمقدار مجموع ارزش نسبی

بین الگوهای کشت مخلوط جایگزینی ،بیشترین مقدار

از  1/91تا  2/111گزارش شد (دباغ محمدی نسب و

عملکرد نسبی کل ( )2/12در الگوی کشت مخلوط سه

همکاران  .)3111همچنین در کشت مخلوط عدت با گندم

گونهای آفتابگردان -سویا -ترت -سویا مشاهده شد

مجموع ارزش نسبی  2/39گزارش شد (اکتر و همکاران
.)3119

جدول -4شاخصهای ارزیابی کشت مخلوط باقال و زیره سبز در الگوهای مختلف کاشت و سطوح کودی
الگوی کشت
مخلوط

کشت مخلوط2:2

کشت مخلوط3:3

کشت مخلوط9:9

عملکرد

عملکرد

مجموع

نسبت

مجموع ارزش

نسبی باقال

نسبی زیره

عملکرد

برابری

نسبی ()RVT

()RYa

سبز

نسبی

زمین

()RYb

()RYT

()LER

 %211شیمیایی

1/11

1/11

2/99

2/99

2/29

%91شیمیایی +زیستی

1/19

1/19

2/9

2/9

2/14

ورمیکمپوست

1/13

1/19

2/92

2/92

2/12

 %211شیمیایی

1/13

1/92

2/29

2/29

1/49

%91شیمیایی +زیستی

1/91

1/94

2/29

2/29

1/42

ورمیکمپوست

1/11

1/13

2/29

2/29

2/13

%211شیمیایی

1/92

1/12

2/23

2/23

1/32

%91شیمیایی +زیستی

1/92

1/91

2/11

2/11

1/32

ورمیکمپوست

1/99

1/93

2/11

2/11

1/39

تیمار کودی
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نتیجه گیری کلی

کشت مخلوط باقال و زیره سبز می توان به جای استفاده

بته طور کلی یتافتتههای حاصتتتل از این پشوهش

از کود شتیمیایی از کودهای زیستتتی یا ورمی کمپوست

نشتتان می دهد که ستتیستتت کشتتت مخلوط باقال و زیره

 بته طوری که در الگوی کشتتتت مخلوط،استتتتفتاده کرد

سبز به دلیل افزایش تعداد برگ در بوته و اجزای عملکرد

کود ورمی کمپوستت عمکلرد نستتبی بیشتری،3:3 نواری

باقال نستتبت به کشتتت خالص باقال و زیره ستتبز برتری

 در صتتورت.نستتبت به ستتطوح کود شتتیمیایی داشتتت

 ارزیابی شاخصهای کشت مخلوط نشان داد که.داشتت

استتتفاده از کشتتت مخلوط و کودهای زیستتتی به جای

 در همه ستتطوح کودی2:2 الگوی کشتتت مخلوط ردیفی

 مشکالت، عالوه بر کاهش هزینه تولید،کودهای شیمیایی

بیشتترین شتاخص نسبت برابری زمین و مجموع ارزش

زیستتتت محیطی نتاشتتتی از مصتتترف بیرویه کودهای

 نیز سطح3:3  در کشت مخلوط نواری.نستبی را داشتت

شتتتیمیتایی نیز کتاهش خواهتد یافت که منطبق با اهداف

کودی ورمی کمپوستت بیشترین شاخص نسبت برابری

.کشاورزی پایدار و ارگانیک می باشد

.زمین و مجموع ارزش نستتبی را به خود اختصتتاص داد
منابع مورد استفاده

Akter N, Alim MA, Islam MM, Naher Z, Rahman M and Iqbal Hossain AS, 2004. Evaluation of mixed and
intercropping of lentil and wheat. Journal of Agronomy, 3(1): 48-51.
Allahdadi M, Dabbagh Mohammadi Nasab A, Shakiba MR and Amini R, 2015. Evaluation of competition,
yield quantity and quality of soybean (Glycine max L. Merrill.) and calendula (Calendula officinalis L.)
in intercropping systems. Journal of Agroecology, 7(1): 38-51. (In Persian).
Allahdadi M, Shakiba MR, Dabbagh Mohammadi Nasab A and Amini R, 2013. Evaluation of yield and
advantages of soybean (Glycine max (L.) Merrill.) and calendula (Calendula officinalis L.) intercropping
systems. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science, 23(3): 47-58. (In Persian).
Amini R, Shamayeli M and Dabbagh Mohammadi Nasab A, 2014. Yield and relative advantage of sunflower
(Helianthus annuus L.) intercropping under different patterns with soybean (Glycine max L. Merrill) and
corn (Zea mays L.) in Tabriz condition. Journal of Agroecology, 6(3): 529-541. (In Persian).
Amini R, Shamayeli M, Dabbagh Mohammadi Nasab A, 2013a. Assessment of yield and yield components of
corn (Zea mays L.) under two and three strip intercropping systems. International Journal of Biosciences,
3: 65-690.
Amini R, Shamayeli M, Dabbagh Mohammadi Nasab A, Ghanepour S and Alavi-Kia S, 2013b. Relative yield
total of two- and three-species intercropping of soybean, maize and sunflower. International Journal of
Agriculture and Crop Sciences. 5(11): 1260-1264.
Bakheit BR and Glala AY, 2002. Intercropping fababean with some legumes crops for control Orobanch
crenata. Acta Agronomy Hungar, 50(1): 1-60.
Banik P, Midya A, Sarkar BK and Ghose SS, 2006. Wheat and chickpea intercropping systems in an additive
experiment: Advantages and weed smothering. European Journal of Agronomy, 24: 325-332.
Banitaba A, and Naderi MR, 2009. Effect of cumin planting on establishment of saffron in first year in
intercropping of cumin and saffron. The proceeding of the 5th conference of students of Agricultural and
natural resources of Iran, Gilan, Iran.
Cakmakc R, Donmez MF and Erdogan U, 2007. The effect of plant growth promoting rhizobacteria on barley
seedling growth, nutrient uptake, some soil properties, and bacterial counts. Turkish Journal of
Agriculture, 31: 139-199.

95

(Cuminum cyminum L.) ( و زیره سبزVicia faba L.) سودمندی کشت مخلوط باقال

Dabbagh Mohammadi Nasab A, Shakiba MR, Javanshir A, Zehtab-Salmasi S, and Sirousmehr AR. 2006.
Evaluating the entrepreneurship aspects of maize, soybean, calendula and vetch intercropping. Final
report of entrepreneurship-research project. Entrepreneurship center of University of Tabriz, Tabriz, Iran.
(In Persian).
Dabbagh Mohammadi Nassab A, Amini R, Tamari E, 2015. Evaluation of maize (Zea mays L.) and three
cultivars of common bean (Phaseolus vulgaris L.) intercropping with application of biofertilizers and
chemical fertilizers. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science, 25(1): 99-113. (In
Persian).
El-zieny OAH, 2007. Effect of bio-fertilizers and root exudate of two weeds as a source of natural growth
regulators on growth and productivity bean plants (Phasealus vulgaris L.) Research Journal of Agriculture
and Biological Science, 3: 440-446.
Hansen WR and Shibles RM, 1978. Seasonal lag of flowering and podding activity of yield-grown soybean.
Agronomy Journal, 70:47-50.
Hayder G, Muntaz SS, Khan A and Khan Sh, 2003. Maize and soybean intercropping under various levels of
soybean seed rates. Asian Journal of Plant Science, 2: 339-347.
Jahani M, Koochaki A, Nassiri Mahalati M, 2008. Comparison of different intercropping arrangements of
cumin (Cuminum cyminum) and lentil (Lens culinaris). Iranian Journal of Field Crop Science, 6 (1): 6787. (In Persian).
Khajepour MR, 2009. Industrial crops, JDE Press, Esfahan, Iran. (In Persian).
Malik MA, Farrukh-Saleem M, Cheema MA and Ahmad S, 2003. Influence of different nitrogen levels on
productivity of sesame (Sesamum indicum L.) under varying planting patterns. International Journal of
Agriculture and Biology, 4: 490-492.
Manaffee WF and Kloepper JW, 1994. Applications of plant growth agriculture. In: Soil biota management in
sustainable farming. Pankburst CE, Doube BM, Gupta VVSR and Grace PR, eds pp:23-31. CSLRO, pub.
East Melbourne: Australia.
Mazaheri D, Pasari B and Peighambari A. 2002. Evaluation of intercropping of specified soybean cultivars.
Pajouhesh Va Sazandgi, 54(1): 49-54. (In Persian).
Mirela Dusa E and Valentin Roman G, 2009. Researches regarding the productivity of oat-lentil intercropping
in the organic agriculture system. Research Journal of Agricultural Science, 41(1): 22-27.
Naghizade M, Ramroodi M, Galavi M, Siahsar B, Heydari M and Maghsoodi AA, 2012. The effects of various
phosphorus fertilizers on yield and yield components of maize and grass pea intercropping. Iranian Journal
of Field Crop Science, 43 (2): 203-2015. (In Persian).
Nazeri P, Kashani A, Khavazi K, Ardakani M, and Mirakhori M, 2012. Effect of use microbial zinc granulated
phosphorous bio-fertilizer on growth indices of bean. Journal of Agronomy and Plant Breeding, 8(3): 111126. (In Persian).
Nezami A and Bagheri, 2005. Responsiveness of cold tolerant chickpea characteristics in fall and spring
planting: I- phenology and morphology. Iranian Journal of Field Crops Research, 3(1): 143-155. (In
Persian).
Nielsen P, Hauggaard H, Ambus E and Jensen S, 2001. Interspecific competition, N used and interference with
weeds in pea-barley intercropping. Field Crops Research, 70(2): 101-109.
Rahimi M, 2003. Evaluation of yield in intercropping of maize and soybean in Rafsanjan rejoin. Msc. Thesis,
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of
Arsanjan, Iran. (In Persian).
Rezai-Chiyaneh, A, 2008. Ecophysiologic evaluation of maize and faba bean intercropping. Msc. Thesis,
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
(In Persian).

5931  زمستان/ 4  شماره62  ج/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

.....  امینی و،سخاوی

96

Rezvani-Moghadam P, and Moradi R, 2012. Assessment of planting date, biological fertilizer and
intercropping on yield and essential oil of cumin and fenugreek. Iranian Journal of Crop Sciences,
43(2): 217-230. (In Persian).
Safari-Ghalee S, 2010. Evaluation of yield and advantage of maize and soybean intercropping. Msc. Thesis,
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
Sajadi Nik R, Yadavi E, Baloochi H, 2010. Effect of nitrogen and Nitroxin biological fertilizer on sesame
yield. The proceeding of the 11th National Iranian Crop Science Congress, Tehran, Iran. Pages 13661369. (In Persian).
Saudy HI and El-Metwally MI, 2009. Weed management under different patterns of sunflower-soybean
intercropping. Journal of Central European Agriculture, 10: 41-52.
Seifi M, 2006. Evaluating the efficiency of Mycorrhiza and Azotobacter under different levels of nitrogen on
yield and yield components of forage maize KSC704 in Central province. The proceeding of the 9 th
National Iranian Crop Science Congress, Tehran, Iran. (In Persian).
Sullivan P, 2003. Applying the principle of sustainable farming. ATTRA National Sustainable Agriculture
Information Service.
Vessey JK, 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil, 255: 571-586.
Wu SC, Caob ZH, Lib ZG, Cheunga KC and Wonga MH, 2005. Effects of bio-fertilizer containing Nfixer, P and K solubilize and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma,
125: 155-166.

