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 چکیده

به صورت  2242منظور بررسی اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر کشت مخلوط باقال و زیره سبز آزمایشی در سال به     

تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه  29 های کامل تصادفی بافاکتوریل در قالب طرح بلوک

شت شامل کشت خالص باقال و زیره سبز و سه الگوی کشت مخلوط ا. فاکتور اول شامل پنج الگوی کشد تبریز اجرا 

 دیفر دو– باقال ردیفدو ردیف زیره سبز( و نواری یک  –اقال ردیف بیک جایگزینی باقال و زیره سبز به صورت ردیفی )

 211سبز  بود. فاکتور دوم عبارت از سه سطح کودی شامل کاربرد  زیره ردیف چهار- باقال ردیف چهار سبز و زیره

کود شیمیایی+  درصد 91، هکتار( درتریپل  سوپرفسفات کیلوگرم 291 + اوره کود کیلوگرم 91) کود شیمیایی درصد

بیشترین تعداد برگ به نتایج نشان داد  .بودهکتار(  در تن 21)( و ورمی کمپوست  3کودهای زیستی )ازتو بارور+ بارور 

یک ردیف باقال+ یک  مخلوط کشت الگوی در باقال عملکرد اجزایبیشترین  .مربوط بودکود شیمیایی  درصد 211تیمار 

در همه سطوح کودی به الگوی کشت  نسبی عملکردو مجموع  باالترین نسبت برابری زمین .مشاهده شد ردیف زیره سبز

( به سطوح کودی 29/2بیشترین نسبت برابری زمین ) 3:3در کشت مخلوط نواری همچنین  تعلق داشت. 2:2مخلوط ردیفی 

کود شیمیایی حاصل  درصد 211با مصرف  2:2باالترین مجموع ارزش نسبی در کشت مخلوط ردیفی  وورمی کمپوست 

 دهد. شد که سودمندی اقتصادی این الگوی کشت را نشان می

 

 ورمی کمپوست زمین، برابری نسبت، کود زیستی، مجموع ارزش نسبی، 3بارورهای کلیدی: واژه
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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  

 

 مقدمه

دگرگونی قابل توجهی  2411انقالب سبز از دهه 

نیازهای غذایی انستتتان ایجاد تأمین را در زراعتت و در  

کرده است. تولید ارقام پر محصول، استفاده از کودهای 

کش از طرفی سبب افزایش قابل شتیمیایی و ستموم آفت  

ستتطح جهانی شتتده استتت ولی از ستتوی   توجه تولید در
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دیگر کتتاهش تنوع ژنتیکی، زوال منتتاب  آب و ختتاک، و 

 همچنین مصترف هر چه بیشتتر انرژی فسیلی را بهمراه  

ها مشتتتکالت زیستتتت  دارد. رونتد افزایش کاربرد نهاده 

محیطی را بهمراه دارد که سبب طرح موضوع کشاورزی 

راهکارهای  بیناز  (.3112 پایدار شتتده استتت )ستتولیوان

های توان به ستتیست مورد نظر در کشتاورزی پایدار می 

کودهای زیستی مصرف کشتت مخلوط، تناوب زراعی و  

از مهمترین فواید کشتتت . (3112اشتتاره نمود )ستتولیوان 

ی، کشتمخلوط افزایش تولید در واحد سطح نسبت به تک

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

 مواد غتذایی موجود در خاک استتتت ) بانیک و همکاران 

غذای بشتتر تأمین حبوبات به عنوان دومین منب   (.3111

ی از جتایگتاه خاصتتتی برخوردار   در بین گیتاهتان زراع  

های این گیاهان به خاطر همزیستتتتی با باکتریهستتتتند. 

تتبتبتیتتت کتنتنتتده نتیتتتروژن نقش موثری در افزایش         

حتاصتتتلخیزی ختاک دارند و به همین علت در تناوب با   

ستایر گیاهان زراعی کشت شده و یا به عنوان کود سبز  

  (.3119مورد استفاده قرار میگیرند )نظامی و باقری 
جایگزینی در حال حاضر کودهای زیستی به عنوان      

افزایش حاصلخیزی خاک در برای کودهای شیمیایی در 

(. 3119اند )ویو و همکاران کشتاورزی پایدار مطرح شده 

های ها و همچنین قارچکودهتای زیستتتتی حاوی باکتری 

مفیدی هستتتند که هر یک به منظور خاصتتی مانند تببیت  

های فسفات، پتاسی  هاسازی یوننیتروژن اتمسفری و ر

ی هاشتتوند. باکتریو آهن از ترکیبات نامحلول، تولید می

در اطراف ریشه مستقر شده و گیاه را  مورد نظر معموالً

ها بیش از کنند. این باکتریدر جذب عناصتتر همیاری می

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

تالء به بیماریها و موجب جذب ستتایر عناصتتر، کاهش اب 

گیاه و بیشتتتر بهبود ستتاختمان خاک و در نتیجه رشتتد  

شوند. بدین لحاظ، این افزایش کمی و کیفی محصتول می 

اند نامیده "محرک رشتتتد گیاههای باکتری"ها را باکتری

های زیستتتتی در تهذیه کاربرد فرآورده (.3112)وستتتی 

                                                           
1Land Equivalent Ratio-1             

توستتتعه گیاهان زراعی به عنوان راهکاری بنیادین برای 

هتای متدیریت تلفیقی تهذیه گیاه و به منظور   ستتتیستتتت  

افزایش کمی و کیفی مواد غذایی در واحد سطح از طریق 

هتای تهتذیته معتدنی و آلی گیاهان زراعی و     تلفیق روش

رویه کاهش مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف بی

 اندمورد توجته قرار گرفتته    کودهتای شتتتیمیتایی اخیراً  

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

( و Azotobacter chroococcum)کتتارایی ازتوبتتاکتر 

همراه بتتا ستتتطوح مختلف کود  (Glomus)متیکوریزا  

شتتیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ترت، به این نتیجه 

رستتید که استتتفاده از این کودها ستتبب افزایش عملکرد  

کردند ( گزارش 3123ناظری و همکاران ) شتتود.ترت می

که کاربرد کود زیستتتی میکروبی فستتفاته به همراه کود  

 ت رشتتدعشتتیمیایی فستتفاته در لوبیا باعز افزایش ستتر

رضوانی مقدم و مرادی محصتول و عملکرد دانه گردید.  

( نیز در بررستتی اثر کودهای زیستتتی بر کشتتت   3123)

 (.Trigonella foenum-graecum Lمخلوط شتتنبلیله )

گزارش کردند  (.Cuminum cyminum L)و زیره سبز 

کته تیمتار کودی ستتتودومونات نستتتبت برابری زمین    

بیشتتتری نستتبت به تیمار نیتروکستتین و شتتاهد داشتتت.  

( در بررستتتی اثر کاربرد کود 3123زاده و همکاران )نقی

بر کشتتت مخلوط ترت و خلر  3زیستتتی فستتفره بارور 

(Lathryrus sativas L.)  مشتتاهده کردند که بیشتتترین

ین نستتتبت برابری زمین در تیمار رر و بیشتتتتعملکرد خل

فستتفر  درصتتد 91+  3فستتفات بارور درصتتد 91کودی 

در این راستا هدف از اجرای این شتیمیایی مشاهده شد.  

تحقیق ارزیابی اثر تیمارهای کودی و کشتتتت مخلوط بر 

برخی صتتفات رشتتدی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد و  

ستتتودمندی کشتتتت مخلوط باقال و زیره ستتتبز و تعیین 

بهترین الگوی کشتتت مخلوط این دو گونه جهت حصتتول 

 بود. 2(LER)باالترین میزان نسبت برابری زمین 
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 هاواد و روشم

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  2242آزمایش در سال      

کیلومتری شرق  23کشتاورزی دانشتگاه تبریز، واق  در   

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

دقیقه  21درجته و   91دریتای آزاد، در طول جهرافیتایی   

دقیقه شتتمالی  2درجه و  23شتترقی و عرج جهرافیایی 

قرار دارد. میانگین حداقل و حداکبر دمای ساالنه در طی 

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

 3/331گراد و متوستتب بارندگی ستتاالنه برابر با یستتانت

متر گزارش شتده است. مشخصات خاک مزرعه در  میلی

آزمایش به صورت فاکتوریل . ارائه شتده استت   2جدول 

های کامل تصتتتادفی با دو عامل نوع بر پتایه طرح بلوک 

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

فاکتور اول شامل جام شد. متر مرب  ان 911به مستاحت  

شتت شامل کشت خالص باقال و زیره سبز  اپنج الگوی ک

و سته الگوی کشتت مخلوط جایگزینی باقال و زیره سبز   

ردیف زیره یک  –ردیف باقال یتک  بته صتتتورت ردیفی ) 

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

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

کود  %211دوم عبارت از سه سطح کودی شامل کاربرد 

کود شتتیمیایی+ کودهای زیستتتی )ازتو   %91شتتیمیایی، 

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

به  3-کودی شتتامل کودهای زیستتتی ازتوبارور و بارور

طور همزمان و موق  کاشتتتت به صتتتورت تلقیح با بذر  

 در تن 21به میزان ) کمپوستتتتکود ورمی .انجام گرفت

قبتل از کتاشتتتت بتا ختاک مخلوط گردید و کود      (هکتتار 

به کیلوگرم در هکتتار(   91 میزان بته )شتتتیمیتایی اوره  

صتتورت نواری بعد از کاشتتت و همچنین در مرحله ستته 

برگی و اوایل گلدهی به کار برده شتتد و ستتوپرفستتفات  

به صتتتورت  (هکتار در کیلوگرم 291 میزان به)تریپل 

در کلیه تیمارها   نواری بعد از کاشتتت مصتترف گردید. 

طول نوارهای کاشتت چهار متر و فاصله دو پشته از ه   

ستانتیمتر در نظر گرفته شتتد. فاصله روی ردیف در   91

جهت  ستتتانتیمتر بود. 21کشتتتت دو ردیفته برای بتاقال   

ها، کشت بذر با تراک  اطمینان از استتقرار یکنواخت بوته 

صتتتورت گرفت، ستتتپ  در  فروردین  39تاریخ در باال 

 91مرحله سه برگی باقال تنک انجام شد تا تراک  مطلوب 

 کشتتت زیره  .بوته در مترمرب  برای باقال حاصتتل شتتود

 مترمرب  در بوته 231همزمتان با باقال با تراک    ستتتبز

اولین نوبت آبیاری بعد از اتمام کاشتتت  برایانجام شتتد. 

های بعدی بر حستتب شتترایب اقلیمی  انجام شتتد. آبیاری

منطقه به طور متوستتتب هر هفته یکبار به طریقه آبیاری 

همچنین در طی داشتتت از هین نوع نشتتتی انجام گرفت. 

قبل از رسیدگی کامل محصول،  کشتی استفاده نشد. آفت

آبیاری قط  شد تا ضمن کاهش رطوبت مازاد، بذر جهت 

 برداشت آماده شود.  

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک قطعه مورد آزمایش -1جدول 

 الکتریکی هدایت

 بر میکروموس)

 (مترسانتی

pH رس 

(%) 

 سیلت

(%) 

 شن

(%) 

 ماده آلی بافت

)%( 

نیتروژ

 ن

(%) 

 فسفر

 بر گرممیلی)

 (کیلوگرم

 پتاسیم

 بر گرممیلی)

 (کیلوگرم

 219 2/1 13/1 11/1 لوم شنی 19 31 29 19/1 919

-به منظور بررسی مراحل رشد )فنولوژی( و اندازه   

گیری برخی صفات مورفولوژیک در طول دوره رشد، 

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

برداری بر روی گذاری شدند و به طور منظ  یادداشت

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

گیری در باقال اجزای عملکرد مورد اندازه گیری شد.اندازه

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

بود که پ  از برداشت محصول در آزمایشگاه  دانه

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

های برداشت شده واحد سطح با جداسازی دانه از بوته
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ارزیابی کشت مخلوط با  زین آنها تعیین شد.و تو

مجموع  ،2(LER)های نسبت برابری زمین شاخص

 2(RVT)و مجموع ارزش نسبی  3(RYT)عملکرد نسبی 

 انجام گرفت: 
 

  (LER)نسبت برابری زمین 

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

 aهای به ترتیب عملکرد گونه Ybaو  Yabدر این رابطه 

به ترتیب عملکرد  Ybbو  Yaaدر کشت مخلوط و  bو 

 .باشنددر کشت خالص می bو  aهای هر یک از گونه
 

 (RYT) مجموع عملکرد نسبی

به روش جایگزینی کشت  bبا گونه  a اگر گونه      

 شود مجموع عملکرد نسبی عبارت است از:

]3[                                       RYT = RYa+ RYb 

در  aدر کشت خالص/  عملکرد گونه  a عملکرد گونه     

 RYaکشت مخلوط  = 

در  bدر کشت خالص/  عملکرد گونه  b عملکرد گونه     

 RYb  کشت مخلوط =

 

 (RVT)مجموع ارزش نسبی 

]2 [                              RVT = (ap1 + bp2) / aM1                 

           

قیمت   bقیمتت محصتتتول اصتتتلی،   aکته در این رابطته   

های به ترتیب عملکرد محصول p2و  p1محصول فرعی، 

حداکبر عملکرد در  M1اصلی و فرعی در کشت مخلوط، 

 این محاسبه برای کشتت خالص محصتول اصتلی است.   

 عملکرد از و باقال محصول وزن واحد قیمت از شتاخص 

 21111 باقال دانه کیلوگرم هر قیمت. شتتد استتتفاده آن

 نظر درریال  41111 ستتتبز زیره کیلوگرم هر و ریال

 .شد گرفته

 

 

 

                                                           
1- Land Equivalent Ratio                    

2                       Relative Yield Total -2 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

واریان  نشتتتان داد که ارتفاع بوته به نتتایج تجزیه       

تحتتت تتتاثیر  %2داری در ستتتطح احتمتتال طتور معنی 

وع ن تحت تأثیر تیمتارهای مختلف کودی قرار گرفت ولی 

و ترکیب تیماری سطوح کود و الگوی کاشت قرار  کاشت

 در بررستی کشت مخلوط آفتابگردان  .(3 جدول) نگرفت 

(Helianthus annuus L.)- ستتتویا (Glycine max 

(L.) Merrill )- ترت (Zea mays L.)  نیز مشاهده شد

داری بر نیعکتته الگوهتتای مختلف کشتتتتت مخلوط اثر م

 (.3129 )امینی و همکاران ندارتفاع بوته آفتابگردان نداشت

درصتتتد کود  211بیشتتتترین ارتفاع بوته باقال در تیمار 

کود شتتیمیایی+  %91دستتت آمد که با تیمار شتتیمیایی به

داری را نشتتتان نتتداد. کود زیستتتتی اختالف معنی 91%

کمپوستتتت دارای ارتفاع بوته همچنین تیمار کودی ورمی

 (.2)شتتتکل کمتری نستتتبتت به دو تیمار کودی دیگر بود  

کتاربرد کود شتتتیمیتایی بتاعز افزایش ارتفاع بوته باقال    

( 3112مالیک و همکاران )گزارش گردیتد که این نتایج با  

مطابقت دارد.  (.Sesamum indicum L) روی کنجدبر 

در واق  کود نیتروژن ستتبب تامین عناصتتر غذایی مورد 

 اعافزایش ارتفنیاز گیاه شده و در نتیجه موجب تقسی  و 

 (.3114پور شود )خواجههای گیاهی میسلول
 

 تعداد برگ  در بوته

بر استتتات نتایج حاصتتتل از تجزیه واریان ، الگوی      

داری بر روی تعداد کتاشتتتت و تیمتار کودی تاثیر معنی  

× برگ در بوته نداشتتتت، ولی اثر متقابل الگوی کاشتتتت 

دار بر این صفت معنی %2تیمار کودی در ستطح احتمال  

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

کود  %211، تیمار 9:9کشت مخلوط  ودر تک کشتی باقال 

  و نموده   برگ را تولید تعداد  بیشتتتترین  شتتتیمیایی 

تیمار  

3                      Relative Value Total -3 
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 نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی باقال تحت تاثیر الگوهای مختلف کاشت و مدیریت کودی -2جدول
 میانگین مربعات درجه آزادی مناب  تهییر

 تعداد برگ در بوته ارتفاع بوته
 ns132/9 **249/29 3 تکرار

 ns133/3 391/11** 3 کود

 ns333/1 ns224/2 2 الگوی کاشت

 ns421/21 **224/22 1 الگوی کاشت× کود 

 111/2 921/4 33 خطا

 42/21 34/3  (%ضریب تهییرات )

                 sn   ،* میباشد درصد 2و  9دار در سطح  احتمال دار ، معنیبه ترتیب غیر معنی ** و. 

 

 

 
 تیمارهای مختلف کودی   ارتفاع بوته باقال در -1شکل

 باشند.بر اسات آزمون دانکن می دارمتفاوت دارای تفاوت معنی های دارای حروفمیانگین 

 

بوده کمپوست کمترین تعداد برگ را دارا کاربرد ورمی

 %91 کودی  تیمار  با   داریمعنی   اختالف که    است

کود زیستی نداشت. درصورتی که در  %91شیمیایی + 

تعداد برگ در بوته در تیمار کودی  3:3و  2:2های نسبت

کود زیستی و ورمی کمپوست  %91شیمیایی +  91%

 داریکود شیمیایی بود ولی اختالف معنی %211بیشتر از 

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

 اند جایگزینکمپوست و کود زیستی توانستهورمی ،3:3

ار دمناسبی برای کود شیمیایی باشند. اثر کود نیتروژن

بر تعداد برگ در بوته به نقش نیتروژن در متابولیس  

های شود، زیرا موجب افزایش فرآوردهگیاه مربوط می

توسنتزی و افزایش اندامهای رویشی مانند تعداد برگ ف

شود. استفاده از کود زیستی با افزایش جذب نیتروژن می

فرآیند فتوسنتز و تولید انجام و کارایی این عنصر در 

نماید )کاکمک و سطح سبز نقش بسزایی را ایفا می

( نیز نشان 3111زیانی و همکاران ) -(. ال3111همکاران 

دهای زیستی از جمله تلقیح ازتو باکتر، رشد دادند که کو

 دهد.گیاه، تعداد برگ و همچنین سطح برگ را افزایش می

 تعداد برگ نیز ترت -سویا -آفتابگردان مخلوط کشت در

 داری تحت تاثیر در بوته آفتابگردان و ترت به طور معنی

 و امینی) قرار گرفت مخلوط کشت مختلف الگوهای

 .(a3122 و همکارانو امینی 3129 همکاران

a a
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۵

۱۰
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  کودی هایتیمار و کاشت هایالگوباقال  در بوته در برگ تعداد -2شکل

 .باشندمی دانکن آزمون اسات بر دارمعنی تفاوت دارای متفاوت حروف دارای هایمیانگین

 

  باقال اجزای عملکرد

 تعداد دانه در نیام

نتایج حاصتتتل از تجزیه واریان  نشتتتان داد که اثر       

 باقال تیمتار کودی والگوی کاشتتتت بر تعداد دانه در نیام 

(. اثر 2باشتتتد )جدول دار میمعنی %2در ستتتطح احتمال 

تیمار کودی بر تعداد دانه در نیام  ×متقابل الگوی کاشت 

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

که از لحاظ حاصل شد کود شتیمیایی   %211مصترف  با 

کود شیمیایی  %91داری با مصرف آماری اختالف معنی

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

اغلب تحت کنترل ساختار ژنتیکی قرار دارد و کمتر تحت 

گیرد. میت و حتی نوع کود قرار تتتاثیر تراک ، نوع کشتتت

( نیز در تحقیقی روی کشتتتت 3113مظاهری و همکاران )

مخلوط ارقام سویا گزارش کردند که تهییرات تعداد دانه 

داری هتتای مختلف دارای تفتتاوت معنیدر نیتتام در تراک 

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

تری برخوردار استتت و کمتر نیام در بوته از تهییرات کم

تحتتت تتتاثیر شتتترایب محیطی و متتدیریتتت زراعی قرار  

 9گیرد. در مورد الگوهای مختلف کاشت مطابق شکل می

مشتتاهده شتتد که بیشتتترین تعداد دانه در نیام مربوط به 

 های مخلوطکشتتت در عین حالبود،  2:2 کشتتت مخلوط

ر یکدیگداری با اختالف معنی باقال یکشتتتتک و  9:9، 3:3

 نداشتند.

( اثر الگوی 2بر اسات نتایج تجزیه واریان  )جدول      

کتاشتتتت و تیمتار کودی روی تعتداد نیتام در بوته باقال     

( نیز در کشتتت 3129دادی و همکاران )دار نبود. الهمعنی

 همیشه و( Glycine max (L.) Merrill) مخلوط ستویا 

که  گزارش کردنتد  (.Calendula officinalis L) بهتار 

ار داثر الگوی کاشت روی تعداد نیام در بوته سویا معنی

نبود. در کشتتت مخلوط افزایشتتی ترت و باقال تعداد نیام 

در بوته باقال در کشتتت خالص بیشتتتر از کشتتت مخلوط 

داری از تعتتداد بود. بتا افزایش تراک  ترت بتته طور معنی 

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

هتتای بتتاالتر ترت بتته دلیتتل تولیتتد مواد بتتاقال در تراک 

فتوستتتنتزی و در نهایت کاهش تعداد نیام در بوته باقال 

 (.3113شود )رضایی چیانه حاصل می
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 ت کودینتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد باقال تحت تاثیر الگوهای مختلف کاشت و مدیری -3جدول

درجه  مناب  تهییر

 آزادی

    میانگین مربعات

تعداد دانه   

 در نیام

تعداد نیام  

 در بوته

تعداد دانه 

 در بوته

صد            وزن  

 دانه

عملکرد دانه در واحد  

 سطح 
 

  ns132/1 ns 133/1 ns32/1 ns 19/34  ns19/2993 3 تکرار

  ns 249/1 *19/29 ns22/291  **33/229213 111/2 ** 3 کود

  ns 333/1 **21/29 ns 99/91  **93/2312391 212/9** 2 الگوی کاشت

الگوی × کود 

 کاشت

1 ns 333/1 ns 249/1 ns13/1 ns 23/222  ns24/29311  

  43/21413  91/991 132/1 212/1 913/1 33 خطا

ضریب 

 (%تهییرات )

 11/21 99/32 91/39 11/39                      11/3  

ns         ،*  میباشد. %2و  %9دار در سطح احتمال دار ، معنیبه ترتیب غیر معنی ** و      

 

 

 

 
 تعداد دانه در نیام بوته باقال در تیمارهای کودی -3شکل

 باشند.دار بر اسات آزمون دانکن میتفاوت معنی بیانگرهای دارای حروف متفاوت میانگین 
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 در نیام بوته باقال در الگوهای مختلف کاشتتعداد دانه  -4شکل

 باشند.دار بر اسات آزمون دانکن میای حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیهای دارمیانگین 

 

 تعداد نیام در بوته

( اثر الگوی 2بر اسات نتایج تجزیه واریان  )جدول      

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

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

 بهار همیشه و( Glycine max (L.) Merrill) سویا

(Calendula officinalis L.)  اثر گزارش کردند که

دار شت روی تعداد نیام در بوته سویا معنیالگوی کا

نبود. در کشت مخلوط افزایشی ترت و باقال تعداد نیام 

در بوته باقال در کشت خالص بیشتر از کشت مخلوط 

داری از تعداد بود. با افزایش تراک  ترت به طور معنی

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

ی باالتر ترت به دلیل تولید مواد هاباقال در تراک 

فتوسنتزی و در نهایت کاهش تعداد نیام در بوته باقال 

 (.3113شود )رضایی چیانه حاصل می

 

 تعداد دانه در بوته

( مشاهده 2با توجه به نتایج تجزیه واریان  )جدول       

و تیمار  %9شود که اثر الگوی کاشت در سطح احتمال می

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

ی تیمار کود ×دار بود، ولی اثر متقابل الگوی کاشت معنی

(. در 2بود )جدول ندار روی تعداد دانه در بوته معنی

مقایسه تیمار کودی بیشترین تعداد دانه در بوته مربوط 

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

کود زیستی اختالف  %91+  کود شیمیایی %91تیمار 

 تعداد دانه در بوتهداری را نشان نداد و کمترین معنی

(. بیشترین تعداد 9کمپوست بود )شکل مربوط به ورمی

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

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

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

سویا گزارش کردند که تعداد دانه در بوته سویا در کشت 

 .ه استمخلوط نسبت به کشت خالص افزایش یافت

 

 

 

  

b

a

b
b

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

تک کشتی 1-1مخلوط  2-2مخلوط  4-4مخلوط 

ام
 نی

در
ه 

دان
د 

دا
تع

الگوی کاشت



 5931/  زمستان  4شماره    62سخاوی، امینی و .....                                    نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ ج                           62

 

 

 
 تعداد دانه در بوته باقال در تیمارهای کودی  -5شکل

 باشند.اسات آزمون دانکن می دار برتفاوت معنی بیانگرهای دارای حروف متفاوت میانگین

 

  
 تعداد دانه در بوته باقال در الگوهای مختلف کاشت -6شکل

 .باشنددار بر اسات آزمون دانکن میتفاوت معنی بیانگرهای دارای حروف متفاوت میانگین

 

 وزن صد دانه

( اثر 2بر اسات نتیجه تجزیه واریان  )جدول      

دار الگوهای مختلف کاشت بر وزن صد دانه باقال معنی

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

و همیشه بهار گزارش کردند که اثر الگوی کشت مخلوط 

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

در کشت بر وزن هزار دانه آفتابگردان کشت مخلوط 

معنی دار نبود )امینی  ترت -سویا  -آفتابگردان مخلوط 

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

( 3112(. هایدر و همکاران )2دار نشد )جدول معنی

گزارش کردند که در کشت مخلوط ترت و سویا وزن 

به دلیل تشدید صد دانه سویا نسبت به کشت خالص 

( 2432یابد. هانسن و شیبلز )ها کاهش میرقابت بین گونه

معتقدند که تهییرات وزن صد دانه کمتر تحت تاثیر محیب 

گردد. در گیرند و از طریق ژنتیکی کنترل میقرار می

کشت مخلوط زیره سبز و زعفران، با افزایش تعداد بوته 

سبز کاسته  در واحد سطح از میزان وزن هزار دانه زیره

(. علت کاهش وزن دانه 3114شد )بنی طباء و نادری 
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ها در کشت مخلوط با ترت، کاهش انتقال مواد لگوم

فتوسنتزی به دانه ناشی از افزایش به کارگیری آنها در 

رشد رویشی برای افزایش ارتفاع و تولید برگ با هدف 

موفقیت در رقابت با گیاه مجاور گزارش گردیده است ) 

 (.3113 و گالال باخیت

 

 عملکرد دانه در واحد سطح 

( عملکرد دانه 2مطابق نتایج تجزیه واریان  )جدول     

در واحد سطح مخلوط باقال در تیمار کودی و الگوی 

دار بود. بیشترین معنی %2کاشت در سطح احتمال 

کود شیمیایی حاصل شد و  %211عملکرد دانه در تیمار 

( 1 کمپوست بود )شکلورمیکمترین آن مربوط به تیمار 

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

دار مشاهده نشد کمپوست اختالف معنیزیستی و ورمی

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

بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار تک کشتی باقال و 

( و 3)شکل بود  9:9کمترین آن مربوط به کشت مخلوط 

نیز از لحاظ آماری اختالف  3:3و  2:2بین کشت مخلوط 

 تواندداری مشاهده نشد. کاربرد کود نیتروژنی میمعنی

با توسعه رشد رویشی، گسترش و دوام بیشتر سطح 

برگ و ساقه سبب افزایش عملکرد دانه شود )سجادی 

 (.3121نیک و همکاران 

 

 
 عملکرد دانه باقال در تیمارهای کودی  -7کلش

 باشند.دار بر  اسات آزمون دانکن میهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیمیانگین
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 عملکرد دانه باقال در الگوهای مختلف کاشت -8شکل

باشند.بر اسات آزمون دانکن میر داهای دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنیمیانگین

 

 های ارزیابی کشت مخلوطشاخص

 (LERنسبت برابری زمین )

نسبت برابری زمین نشانگر سودمندی کشت مخلوط از  

باشد. در این تحقیق کلیه برداری از زمین مینظر بهره

های مخلوط مورد آزمایش زیره سبز و باقال کشت

(. این امر 9بزرگتر از یک بودند )جدول   LERدارای

دهنده سودمندی کشت مخلوط این دو گونه نسبت نشان

 2:2 کشت مخلوطالگوی باشد. ها میبه کشت خالص آن

-شیمیایی و ورمیکود  درصد 211کودی سطوح در 

را  92/2و  99/2معادل  LER میزان کمپوست بیشترین

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

 درصد کود 91کمپوست و ورمیو با مصرف  9:9کشت 

 11/2تیب معادل زیستی به تر درصد کود 91شیمیایی+ 

 . در کشت مخلوط سویا و همیشه بهارحاصل شد 11/2و 

 9:1و  2:2 ی کشتهاالگو (3122دادی و همکاران )اله

در کشت . به خود اختصاص دادندرا  LERبیشترین 

همیشه بهار شامل آرایش  -سویا -مخلوط نواری ترت

سویا و  -همیشه بهار -سویا -فضایی به صورت ترت

ترت در دو سطح از عرج نوارهای  -همیشه بهار -سویا

نسبت برابری زمین  1-1-2و  2-2-3کاشت به صورت 

بزرگتر از یک گزارش شد. بیشترین این نسبت به آرایش 

همیشه  -سویا -ترت -یافضایی و نسبت کاشت سو

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

بیشترین جزء نسبت برابری زمین را دارا بود به عبارت 

دیگر عملکرد نسبی همیشه بهار در این ترکیب بیشتر از 

(. 3111ها بود ) دباغ محمدی نسب و همکاران سایر گونه

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

و  21/2معادل  LERسویا باالترین مقادیر  -آفتابگردان

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

مخلوط زیره سبز و عدت ارزیابی نسبت برابری زمین 

نشان داد که بیشترین نسبت برابری زمین به کشت 

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

 (. 3113)جهانی و همکاران  ( مربوط بود31/2نواری )
 

 (RYT)عملکرد نسبی کل 

کودی سطوح در  2:2 در این آزمایش کشت مخلوط   

کمپوست ورمیکود آلی شیمیایی و  درصد کود 211

را به ترتیب معادل  (RYT)بیشترین عملکرد نسبی کل 

الگوی به  RYT(. کمترین 9داشت )جدول  92/2و 99/2

درصد  91کمپوست و ورمی با مصرف  9:9 کشت مخلوط

زیستی به ترتیب معادل  درصد کود 91شیمیایی+  کود

 (. در کشت مخلوط9مربوط بود )جدول  11/2و  11/2

، زیره سبز 99/2با عملکرد نسبی کل معادل  2:2ردیفی 

بیشترین عملکرد نسبی جزء را دارا بود. به عبارت دیگر 

a

b
b

c

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

تک کشتی 1-1مخلوط  2-2مخلوط  4-4مخلوط 

ط 
لو

مخ
ح 

سط
د 

اح
 و

در
ه 

دان
رد 

لک
عم

(
م د

گر
لو

کی
ر 

ار
کت

ه
)

الگوی کاشت



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

 

ود. ب عملکرد نسبی زیره سبز در این ترکیب بیشتر از باقال

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

باقال بیشترین سه  را در عملکرد نسبی به عهده داشت. 

 دهد که در کلیه تیمارهای کشتنشان می 9نتایج جدول 

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

ورمیکمپوست، سه  با مصرف  9:9نسبت  شیمیایی و

در  .بودزیره سبز در عملکرد نسبی کل بیشتر از باقال 

کشت مخلوط یوالف و عدت بیشترین عملکرد نسبی کل 

به کشت مخلوط ردیفی مربوط بود و عملکرد نسبی جزء 

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

دهنده باالتر بودن عملکرد نسبی یوالف نسبت به نشان

(. در کشت 3114دت بود )میرالدوسا و والنتین رمان ع

مخلوط جو و نخود، جو عملکرد نسبی باالتری را نشان 

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

( نیز در ارزیابی الگوهای مختلف کشت b 3122همکاران )

مخلوط ترت، آفتابگردان و سویا گزارش کردند که در 

کشت مخلوط جایگزینی، بیشترین مقدار  بین الگوهای

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

 سویا مشاهده شد -ترت -سویا -ردانای آفتابگگونه

 

 (RVT)مجموع ارزش نسبی 

مجموع ارزش نسبی بیانگر نسبت کل درآمد ناخالص    

کشت مخلوط به بیشترین درآمد کشت خالص است. بر 

در  2:2اسات نتایج بدست آمده کشت مخلوط ردیفی 

کود  درصد 91درصد شیمیایی و  211سطوح کودی 

درصد کود زیستی به ترتیب دارای ارزش  91شیمیایی + 

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

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

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

( نیز گزارش کردند 3129دباغ محمدی نسب و همکاران )

که در کشت مخلوط ترت با ارقام مختلف لوبیا 

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

را به  LERو  RVTیستی بیشترین مقدار کاربرد کود ز

 -خود اختصاص داد. در کشت مخلوط نواری ترت

همیشه بهار نیز با در نظر گرفتن کشت خالص  -سویا

، مقدار مجموع ارزش نسبی RVTهمیشه بهار در فرمول 

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

(. همچنین در کشت مخلوط عدت با گندم 3111همکاران 

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

3119 .) 

 

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

 مخلوط

 

 یکود یمارت 

 عملکرد

 باقال نسبی

(RYa) 

 عملکرد

 زیره نسبی

 سبز

(RYb) 

 مجموع

 عملکرد

 نسبی

(RYT) 

 نسبت

 برابری

 زمین

(LER) 

 ارزش مجموع

 (RVT) نسبی

 

 2:2مخلوط کشت

 

 29/2 99/2 99/2 11/1 11/1 یمیاییش 211%

 14/2 9/2 9/2 19/1 19/1 زیستی+ شیمیایی91%

 کمپوستورمی

 

13/1 19/1 92/2 92/2 12/2 

 

 3:3مخلوط کشت

 

 49/1 29/2 29/2 92/1 13/1 یمیاییش 211%

 42/1 29/2 29/2 94/1 91/1 زیستی+ شیمیایی91%

 کمپوستورمی

 

11/1 13/1 29/2 29/2 13/2 

 

 9:9مخلوط کشت

 

 32/1 23/2 23/2 12/1 92/1 شیمیایی211%

 32/1 11/2 11/2 91/1 92/1 زیستی+ شیمیایی91%

 39/1 11/2 11/2 93/1 99/1 کمپوستورمی
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 نتیجه گیری کلی

های حاصتتتل از این پشوهش بته طور کلی یتافتته            

زیره و  باقالکه ستتیستتت  کشتتت مخلوط  نشتتان می دهد

د اجزای عملکرو  در بوته برگ تعدادبه دلیل افزایش  سبز

 برتری ستتبز زیره و باقالنستتبت به کشتتت خالص باقال 

های کشت مخلوط نشان داد که ارزیابی شاخصداشتت.  

در همه ستتطوح کودی  2:2ردیفی  کشتتت مخلوطالگوی 

بیشتترین شتاخص نسبت برابری زمین و مجموع ارزش   

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

کودی ورمی کمپوستت بیشترین شاخص نسبت برابری  

 زمین و مجموع ارزش نستتبی را به خود اختصتتاص داد.

با توجه با این نتایج در صتتورت استتتفاده از ستتیستتت    

کشت مخلوط باقال و زیره سبز می توان به جای استفاده 

از کود شتیمیایی از کودهای زیستتتی یا ورمی کمپوست  

 استتتتفتاده کرد، بته طوری که در الگوی کشتتتت مخلوط   

عمکلرد نستتبی بیشتری کود ورمی کمپوستت  ،3:3نواری 

در صتتورت داشتتت. کود شتتیمیایی ستتطوح نستتبت به 

های زیستتتی به جای کودکشتتت مخلوط و استتتفاده از 

ت مشکال، تولید ، عالوه بر کاهش هزینهکودهای شیمیایی

ی کودها مصتتترف بیرویهزیستتتت محیطی نتاشتتتی از   

 منطبق با اهدافکه  خواهتد یافت نیز کتاهش   شتتتیمیتایی 

  .     و ارگانیک می باشدکشاورزی پایدار 
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