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چکیده
به منظور ارزیابی اثر کودهای زیستی ،شیمیایی و تلفیقی نیتروژن بر عملکرد و برخی از صفات کیفی ذرت علوفهای و
ریحان در کشت مخلوط افزایشی ،آزمایشی در طی سالهای  9313و  9314به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای
کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه لرستان اجرا شد .فاکتور اول کاربرد کود در چهار سطح :عدم
کاربرد کود ،کود شیمیایی نیتروژن ،کود زیستی نیتروکسین و کاربرد تلفیقی  95درصد کود نیتروژن  +کود زیستی
نیتروکسین و فاکتور دوم الگوهای کشت مخلوط شامل کشت خالص ذرت علوفهای و ریحان ،کشت مخلوط ذرت علوفهای
 % 19+ریحان ،کشت مخلوط ذرت علوفهای  % 95 +ریحان ،کشت مخلوط ذرت علوفهای % 79 +ریحان و کشت مخلوط ذرت
علوفهای  % 955 +ریحان بود .نتایج نشان داد که تیمار کود تلفیقی دارای بیشترین میزان پروتئین ( 1/43درصد) بود ،اما
از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفهای ،تیمار کود شیمیایی نسبت به سایر تیمارهای کودی برتر بود .کشت خالص
ذرت دارای بیشترین وزن تر و خشک برگ ،عملکرد تر و خشک علوفه و پروتئین بود .کشت خالص ریحان به همراه تلفیق
کود زیستی %95 +کود شیمیایی در سال دوم بیشترین مقدار وزن تر و خشک را بدست آورد .بیشترین میزان نسبت
برابری زمین ( )9/955در هر دو سال زراعی مربوط به تیمار کشت مخلوط ذرت علوفهای  % 955 +ریحان به همراه کود
زیستی بود .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد استفاده از کود تلفیقی به عنوان راهکاری به منظور کاهش مصرف کودهای
شیمیایی در راستای کشاورزی پایدار در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی :ذرت علوفهای ،کشت مخلوط افزایشی ،عملکرد علوفه تر ،نیتروژن ،نیتروکسین
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Abstract
In order to evaluate yield and some qualitative traits of forage corn and sweet basil under nitrogen
fertilizers (biological, chemical and integrated) in additive intercropping a field experiment was carried out in
the Experimental Farm Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Lorestan University during 20142015 growing seasons. The treatments were arranged in a factorial experiment based on Randomized Complete
Blocks Design (RCBD) with three replications. Experimental treatments were 100% chemical fertilizer (N),
bio-fertilizer (nitroxin), integration of bio-fertilizer + 50% chemical fertilizer and control and different
intercropping systems consisted of sole cropping corn and sweet basil and the additive intercropping of corn
+ 25% sweet basil, corn + 50% sweet basil, corn + 75% sweet basil and corn + 100% sweet basil. The results
showed that integration of bio-fertilizer + 50% chemical fertilizer had the highest protein of forage (9.43%),
but in terms of yield and yield components of forage corn, chemical fertilizer was better to the other treatments.
The highest fresh and dry leaf weight, fresh and dry forage yield and forage crude Protein were obtained from
sole cropping pattern of corn. Sole cropping pattern of sweet basil with integration of bio-fertilizer + 50%
chemical fertilizer in the second year had the highest fresh and dry yield. The highest LER (1.566) belonged
to corn + 100% sweet basil with bio-fertilizer. The results showed that using the integration of bio-fertilizer +
50% chemical fertilizer could be considered as a way to reduce the consumption of chemical fertilizers for
sustainable agriculture.
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 بنابراین ضروری است به منظور تأمین بخشی.میدانند

مقدمه

،از نیاز علوفه صنعت دامپروری و حفاظت از مراتع

توسعه صنعت دامپروری کشور به گونهای که

اقدامات موثرتری از جمله به زراعی گیاهان علوفهای

،پاسخگوی نیاز جامعه به فرآوردههای پروتئینی باشد

 در.)1594 انجام پذیرد (صفی خانی و همکاران

.نیازمند مدیریت تولید و تأمین علوفه و خوراك دام است
متخصصین علوم مرتعداری چرای بیش از حد دام ها در
مراتع را یکی از دالیل تخریب فزاینده منابع طبیعی
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کشاورزی رایج 9یکی از ارکان مهم افزایش تولیدات دامی،

میشود (واندرمیر  .)9121استفاده کارآمدتر از منابع

استفاده از جیرههای غذایی غنی از دانه غالت هم چون

موجود و افزایش بهرهوری در مقایسه با سیستم تک

جو و ذرت و یا استفاده از گیاهان سیلویی و انواع

کشتی مهمترین ویژگی کشت مخلوط میباشد (مبسر و

کنسانترهها در کنار مکملهای جانبی و مواد شیمیایی

همکاران  .)1594ثبات عملکرد باالتر ،کاهش نیاز به

برای تحریک رشد و پیشگیری از بروز بیماریها می-

نیروی کار ،توانایی رقابتی باالتر با علفهایهرز

باشد .استفاده بی رویه از این ترکیبات باعث بروز انواع

(ابراهیمی زنجانی و همکاران  ،)1594کاهش ریسک تولید

بیماریهای متابولیکی همچون  acidosisو liver

در مقایسه با محصول تک کشتی در برابر نوسانات

 abscessesو غیره در دامهای نشخوارکننده شده که

زیست محیطی و اقتصادی (نصراله زاده و همکاران

خود سبب بروز مشکالت فراوان در دام میگردد (مک

 ،)1594افزایش راندمان جذب نیتروژن و فسفر موجود و

گوریک و سمارد .)1559 ،در دهههای اخیر تولید

افزایش

ریزوسفر

محصوالت و فرآوردههای ارگانیک و یا حداقل

محصوالت نسبت به سیستم تک کشتی (نیاساسی و

محصوالتی سالمتر و عاری از بقایای مواد و داروهای

کیستو  ،)1594خصوصیات کارکردی منحصر به فردی

شیمیایی افزایش پیدا کرده است (کوچکی و خواجه

را فراهم میسازد که باعث شده این سیستمهای زراعی

حسینی  .)1552در بسیاری از استانداردهای کشاورزی

قرنها در کشاورزی معیشتی نقش مهمی در تأمین مواد

ارگانیک در کشورهای مختلف تاکید شده که دام در هنگام

غذایی بشر داشته باشند (واندرمیر  )9121و در حال

چرای آزاد در مراتع باید به برخی گیاهان دارویی

حاضر نیز جایگاه خاصی را در طراحی بوم نظامهای

همچون زیره سیاه 1و کاسنی 3و غیره دسترسی داشته،

زراعی پایدار به خود اختصاص دهند (فوکای و ترنباس

تا نیازهای دارویی خود را بصورت طبیعی دریافت کند

.)9113

خواص

میکروبیولوژیکی

در

(اسمیت و بریمر  .)1559در این راستا ایدهای جدید تحت

با پیدایش انقالب سبز و تولید ارقام کود پذیر،

عنوان "علوفه دارو" مطرح گریده و تعدادی از گونههای

مصرف کودهای شیمیایی به سرعت افزایش یافت.

گیاهی که به دالیل گوناگونی همچون غیر خوشخوراکی

مصرف سالیانه کودهای شیمیایی در جهان به صورت

و یا دارا بودن ترکیبات ضد تغذیهای (همچون پروسیک

چشمگیری در حال افزایش بوده (روی و همکاران )1555

اسید ،کومارین و ترکیبات فنولی) ارزش علوفهای باالیی

و از جمله پیامدهای استفاده از این نهادههای مصنوعی

ندارند ،با اعمال مدیریت زراعی از طریق کشت مخلوط با

میتوان به فرسایش ،شور و اسیدی شدن خاك ،کاهش

گیاهان علوفهای رایج علوفهای با کمیت باال و ارزش

حاصلخیزی خاكها  ،آلودگی آبهای سطحی و زیر

دارویی فراوان تولید کنند .علوفه دارو متضمن مزایای

زمینی ،از بین رفتن تنوع زیستی و کاهش فعالیتهای

اکولوژیکی و زیست محیطی فراوانی میباشد .کشت

بیولوژیکی خاك و در نهایت افزایش هزینههای تولید

مخلوط گیاهان علوفهای و دارویی ضمن افزایش بهره-

محصوالت زراعی اشاره نمود .امروزه در کشاورزی

وری از منابع تولید ،میتواند در کاهش جمعیت علفهای

پایدار به تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و

هرز و آفات و بیماریهای گیاهی و افزایش مقاومت به

افزایش حاصلخیزی خاك از طریق به کارگیری موادی

تنشهای زنده و غیر زنده از اهمیت خاصی برخوردار

با منشاء طبیعی و کودهای زیستی تأکید میشود (وسی

باشد (چایی چی و کشاورز افشار .)1591

 .)1553اگرچه کاربرد کودهای زیستی به علل مختلف در

کشت مخلوط یکی از روشهای تولید پایدار بوده

چند ده گذشته کاهش یافته ،ولی امروزه با توجه به

و به رشد دو یا چند محصول در مجاورت یکدیگر گفته

مشکالتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به وجود

1-Conventional Agriculture
2- Caraway

3-Chicory

کردی ،شفق و ...
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می آورد ،استفاده از آنها به عنوان یک رکن اساسی در

موردنظر استفاده گردید .یک سوم نیتروژن کل در زمان

توسعه پایدار کشاورزی مجدداً مطرح شده است

کاشت و مابقی به صورت سرك طی دو مرحله و در

(الکساندراتوس  .)1553در رابطه با تأثیر کودهای

زمان رشد سریع ذرت (  9تا  2برگی) و تقریباً دو هفته

نیتروژنی (زیستی ،شیمیایی و تلفیقی) روی کمیت و

قبل از گلدهی ذرت به کار برده شد .عملیات تهیه بستر

کیفیت ذرت علوفهای و ریحان در سیستم کشت مخلوط

بذر ،شامل شخم ،دیسک و ماله کشی بود .فاصله ردیف-

افزایشی اطالعات چندانی در دست نیست .از این رو ،این

های کاشت برای هر دو گیاه ذرت علوفهای و ریحان 95

آزمایش با هدف بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی به

سانتیمتر و فواصل بوتهها روی ردیف در تمامی

منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش

ترکیبهای کشت برای ذرت علوفهای  15سانتیمتر در

عملکرد علوفه از طریق الگوهای مختلف کشت مخلوط این

نظر گرفته شد .به منظور ایجاد کشت مخلوط افزایشی

دو گیاه در راستای کشاورزی پایدار انجام گرفت.

تراکم ذرت علوفهای در واحد سطح ثابت ( 95بوته در متر
مربع) و بذور ریحان به ترتیب در فواصل  3/33 ،9 ،95و

مواد و روشها

 1/9سانتیمتر در روی ردیفها ،برای ایجاد تراکم ،%19

این تحقیق در طی سالهای زراعی  9313و 9314

 % 79 ،%95و  % 955ریحان نسبت به تراکم مطلوب ،در

به مدت دو سال در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی

عمق  9/9تا  1سانتیمتر کشت گردید .بذور در تیمارهای

دانشگاه لرستان با طول جغرافیایی  42درجه و  11دقیقه

کشت خالص در یک طرف پشته کاشته شدند و در کشت

شرقی و عرض جغرافیایی  33درجه و  11دقیقه شمالی

مخلوط در یک طرف پشته ،ذرت و در طرف دیگر آن

و ارتفاع  9919متر از سطح دریا به صورت آزمایش

ریحان کشت شد.

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه

برای اعمال تیمار کود زیستی ،در زمان کاشت

تکرار اجرا گردید .فاکتور اول کاربرد کود در چهار سطح

بذور را در مایه تلقیح خیسانده و پس از تلقیح ،بذرهای

شامل :عدم کاربرد کود ،کاربرد کودشیمیایی (به فرم

تیمار شده در سایه و به دور از نور خورشید خشک

اوره) ،کاربرد کودزیستی نیتروکسین و کاربرد تلفیقی 95

نموده و بالفاصله پس از خشک شدن بذرهای تلقیح شده،

 %کود شیمیایی(اوره)  +کود زیستی نیتروکسین و

اقدام به کشت گردید .کشت بذرها به صورت مستقیم در

فاکتور دوم الگوهای کشت مخلوط در  5سطح شامل

اوایل خردادماه سالهای  9313و  9314انجام شد.

کشت خالص ذرت علوفهای و ریحان ،کشت مخلوط ذرت

آبیاری مزرعه با در نظر گرفتن شرایط جوی و نیاز گیاه

علوفهای % 19 +ریحان ،کشت مخلوط ذرت علوفهای+

انجام و مبارزه با علفهایهرز به صورت دستی انجام

 % 95ریحان ،کشت مخلوط ذرت علوفهای  % 79 +ریحان

شد .صفات اندازهگیری شده مربوط به ذرت شامل ارتفاع

و کشت مخلوط ذرت علوفهای  % 955 +ریحان بود .رقم

بوته ،وزن تر و خشک برگ ،عملکرد تر و خشک علوفه و

مورد استفاده ذرت SC 704 ،نام داشت و رقم ریحان

پروتین خام علوفه بود ،در گیاه ریحان نیز عملکرد تر و

مورد استفاده از نوع ریحان سبز بود که از موسسه

خشک اندازه گرفته شد .برداشت گیاه ذرت در پایان

پاکان بذر اصفهان فراهم شدند .مصرف کودهای

مرحله شیری و ابتدای مرحله خمیری شدن دانهها انجام

شیمیایی شامل  P ،Nو  Kبر اساس نتایج آزمون خاك

شد ،جهت اندازهگیری وزن تر نمونه گیری از دو ردیف

مشتمل بر  979کیلوگرم نیتروژن خالص 995 ،کیلوگرم

وسط و پس از حذف اثرات حاشیهای صورت گرفت.

فسفر و  95کیلوگرم پتاس به ترتیب از منابع اوره،

سپس از هر کرت  9بوته ذرت بطور تصادفی انتخاب و

سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم صورت گرفت.

برای اندازهگیری صفات کیفی به آزمایشگاه منتقل شدند

کودهای فسفره و پتاس قبل از کاشت به طور یکنواخت

 .این  9بوته بعد از خرد شدن در آونی با دمای  79درجه

در کل مزرعه توزیع و کود نیتروژنه فقط در تیمارهای

سانتیگراد قرار داده شدند و بعد از ثابت شدن وزن ،وزن
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ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای و ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی.... ،
خشک آنها اندازهگیری شد ،سپس آسیاب شدند .درصد

در صورتی که  aو  bبه ترتیب ذرت و ریحان مورد

پروتئین خام علوفه با استفاده از دستگاه کجلدال تعیین

استفاده در کشت مخلوط باشند ،عملکرد نسبی آنها از

شد .اساس کار در روش کجلدال بر اندازهگیری نیتروژن

رابطه زیر تعیین میشود.

کل موجود در نمونه آزمایشی استوار است و فرض بر

عملکرد گونه 𝑎 در کشت مخلوط

آن است که تمام نیتروژن موجود از نوع پروتئین است.

= 𝑎𝑌𝑅

عملکرد گونه 𝑎 در کشت خالص

بنابراین ،پس از اندازهگیری نیتروژن کل نمونه با اعمال
ضریب  ،5/19درصد پروتئین خام علوفه در تیمارهای
مختلف محاسبه شد (جنسن  .)9115برای تعیین صفات

عملکرد گونه 𝑏 در کشت مخلوط

ارتفاع بوته ذرت از هر واحد آزمایشی  9بوته به طور

عملکرد گونه 𝑏 در کشت خالص

=

𝑏𝑌𝑅

تصادفی انتخاب شدند .برداشت گیاه ریحان در تمام
چینها در اوایل مرحله گلدهی انجام گردید و مجموع

عملکرد نسبی جزء در شرایطی مورد اسـتفاده قـرار می-

عملکرد چینها به عنوان عملکرد تر و خشک ریحان

گیرد که کشاورز به عملکرد باالی یکی از گونههـا در

گزارش گردید.

اجزای مخلوط نیاز بیشـتری دارد (جوانشـیر و همکـاران

برای ارزیابی کارایی و سودمندی کشت مخلوط از

.)1555

معیارهای عملکرد نسبی جزء ذرت ( ،)RYaعملکرد نسبی
جزء ریحان ( ،)RYbنسبت برابری زمین ( )LERو
مجموع عملکرد نسبی ( )RYTاستفاده شد .شاخصهای
مزبور با استفاده از روابط زیر محاسبه و ارزیابی
گردیدند.

مجموع ﻋملکرد نسبی ()RYT
𝑏𝑎𝑌
𝑎𝑏𝑌
( =RYT = RYa + RYb
()+
)
𝑎𝑎𝑌
𝑏𝑏𝑌
دادهها و خطاهای آزمایشی از نظر توزیع نرمال
و همچنین تیمارهای آزمایشی برای همسانی واریانسها
با استفاده از نرم افزار  Minitab ver. 14مورد آزمون

نسبت برابری زمین ()LER
𝑎𝑏𝑌

𝑏𝑎𝑌

)𝑏𝑏𝑌( LER=LERa+ LERb= (𝑌𝑎𝑎) +
که  ،Yabعملکرد گونه  aدر کشت مخلوط؛  ،Yaaعملکرد
گونه  aدرکشت خالص؛  ،Ybaعملکرد گونه  bدر کشت
مخلوط و  ،Ybbعملکرد گونه  bدر کشت خالص میباشند.
عملکردهای نسبی جزء

قرارگرفتند .برای تجزیه واریانس آنووای دادهها از نرم
افزار  SAS ver. 9و مقایسه میانگین دادهها با استفاده
از آزمون  Duncanدر سطح احتمال  % 9با استفاده از
نرم افزار  MSTAT-Cانجام شد .نمودارها توسط نرم
افزار  Excelو میلههای خطای آزمایشی ()Error Bars
بر اساس  SDرسم گردید.

جدول  -1خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاك مزرﻋه پیش از کاشت در طی دو سال اجرای آزمايش
عمق خاك

اسیدیته

هدایت الکتریکی خاك

نیتروژن

فسفر قابل

پتاسیم

خاك

EC
)(dS.m-1

کل

جذب

قابل جدب

)(%

)(g/kg

)(g/kg

5/491

5/351

2

315

5/935

5/129

5

395

رس

سیلت

شن

()%

()%

()%

سال اول

5-45

لومی-رسی

31/95

41

19/24

7/97

سال دوم

5-45

لومی-رسی

39/91

49/9

15/12

7/35

(سانتیمتر)

بافت خاك

pH
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کردی ،شفق و ...

نتايج و بحث

کاهش قابل توجه ارتفاع بوته در تیمار کشت مخلوط ذرت

ارتفاع بوته

علوفهای  % 955 +ریحان و عدم کوددهی ناشی از افزایش

نتایج تجزیه واریانس مرکب دادهها مشخص نمود

تراکم بوتههای ریحان در کشت مخلوط با ذرت و به

که اثر تیمارهای سالهای آزمایش ،کشت مخلوط و کود

دنبال آن افزایش رقابت دو گیاه برای جذب آب و عناصر

بر ارتفاع بوته معنیدار گردید ،اثر متقابل کود و کشت

غذایی باشد .بر اساس گزارش اقبال و همکاران ()1557

مخلوط نیز بر صفت مورد نظر معنیدار بود (جدول .)1

بیشترین ارتفاع پنبه در کشت خالص همراه بـا وجین بود

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ارتفاع بوته ذرت در

و افـزایش ردیفهای دیگر گیاهان کشت مخلوط و عدم

سال دوم ( 977/39سانتیمتر) آزمایش نسبت به سال

وجین علفهای هرز در کشت خالص ،ارتفاع پنبـه را کاهش

اول ( 979/57سانتیمتر) از میانگین بیشتری برخوردار

داد .کمبود عناصر غذایی نیز یکی از عوامل اصلی در

بود (شکل  .)9نتایج مقایسه میانگین مربوط به اثرات

تعیین میزان ارتفاع گیاه است ،که تیمار مذکور به علت

متقابل تیمارهای کشت مخلوط و کود نشان داد که به

کمبود مواد غذایی از رشد کمتری برخوردار بود ،در

ترتیب تیمارهای کشت خالص ذرت به همراه کود

حالیکه در تیمار کشت خالص ذرت به همراه کود

شیمیایی نیتروژن و کشت مخلوط ذرت علوفهای 955 +

شیمیایی نیتروژن ،عامل رقابت بین دو گیاه وجود نداشت

 %ریحان و عدم کوددهی بیشترین ( 921/92سانتیمتر)

و از طرفی میزان مواد غذایی برای رشد رویشی گیاه

و کمترین ( 959/91سانتیمتر) میزان ارتفاع بوته را

مناسب بود .افزایش نیتروژن از طریق افزایش تقسیم

بدست آورند (شکل  .)1به نظر میرسد یکی از دالیل

سلولی و طول سلولها باعث افزایش طول میانگرهها و
ارتفاع ساقه می گردد (وجید و هکاران .)1557

سال دوم

سال اول

ارتفاع بوته (سانتی متر)

a

b

۲۰۰
۱۸۰
۱۶۰
۱۴۰
۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰
۰

شکل  -1میانگین ارتفاع بوته ذرت طی دو سال زراﻋی
میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5میباشند.

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای و ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی.... ،
c e cd

b

a d a

a cd a
f

f

شاهد
کود شیمیایی
کود زیستی

۲۰۰
۱۸۰
۱۶۰
۱۴۰
۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰
۰

ارتفاع بوته (سانتی متر)

f

e

b

f

a d a

f
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کود زیستی %95 +کود
شیمیایی

شکل  -2ارتفاع بوته ذرت در الگوهای مختلف کشت مخلوط تحت منابع مختلف کود نیتروژن
میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5میباشند.

وزن تر و خشک برگ ذرت

هوایی بوته و تعداد برگ بوته ذرت در اثر تلقیح بذرهای

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب

آن بـا بـاکتری هـای تثبیت کننده نیتروژن را گزارش

دادهها ،تیمارهای کشت مخلوط و کود اثر معنیداری بر

کردند .بیشترین مقادیر وزن تر برگ ( 92/97تن در

وزن تر و خشک برگ داشتند ،ولی اثر سالهای آزمایش

هکتار) و خشک برگ ( 9/54تن در هکتار) در بین ترکیب-

تنها بر وزن تر برگ معنیدار گردید .در بین سال های

های مختلف کشت مخلوط متعلق به تیمار کشت خالص

مورد بررسی سال دوم آزمایش با میانگین وزن تر 92/7

ذرت بود ،هرچند بین این تیمار و ترکیبهای کشت

تن در هکتار نسبت به سال اول آزمایش با میانگین 97/97

مخلوط ذرت علوفهای  % 19 +ریحان ،کشت مخلوط ذرت

تن در هکتار برتر بود (جدول  .)3از میان تیمارهای

علوفهای  % 95 +ریحان و کشت مخلوط ذرت علوفهای +

مختلف کودی به ترتیب بیشترین وزن تر و خشک برگ

 % 79ریحان اختالف معنیداری مشاهده نگردید (جدول

( 15/45و  5/11تن در هکتار) و کمترین میزان آنها

 .)3ارزش علوفهای برگ ذرت در مقایسه با ساقه آن

( 99/91و  4/51تن در هکتار) به ترتیب به تیمارهای کود

بیشتر بوده و این افزایش میزان برگ با افزایش کیفیت

شیمیایی نیتروژن و تیمار عدم کوددهی (شاهد)

علوفه و افزایش خوشخوراکی در علوفه سیلویی اهمیت

اختصاص یافت (جدول  .)3این امر میتواند به دلیل تاثیر

میباشد .هیچکدام از اثرات متقابل تیمارها بر صفات

نیتروژن بر گسترش سطح برگ و تداوم بهتر آنها

مذکور معنیدار نگردید (جدول .)1

نسبت به تیمار عدم مصرف کود بوده (اسمیسیکالس و
بلو  )9115و این عمل موجب بهبود ذخائر فتوسنتزی و
بهبود عملکرد ذرت شده است (پندی و همکاران .)1555
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که تیمار تلفیق کود
زیستی به همراه  95درصد کود شیمیایی نیتروژن در هر
دو صفت وزن تر و خشک برگ اختالف قابل توجهی با
تیمار کود شیمیایی نداشته و به ترتیب با میانگینهای
 91/57و  9/12تن در هکتار از عملکرد باالیی برخوردار
بود .هرناندز و همکاران ( )9119افزایش وزن تر بخش

ﻋملکرد تر و خشک ﻋلوفه ذرت
وزن تر و خشک علوفه ذرت به طور معنیداری
تحت تاثیرسالهای مورد آزمایش ،ترکیبهای مختلف
کشت مخلوط و تیمارهای کودی قرار گرفت ،ولی اثرات
متقابل تیمارها بر صفات مذکور معنیدار نگردید (جدول
 .)1مقایسه میانگینها نشان داد که به ترتیب عملکرد تر و
خشک کل در سال دوم ( 51/47و  91/99تن در هکتار)
نسبت به سال اول آزمایش ( 54/34و  97/75تن در

کردی ،شفق و ...
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هکتار) بیشتر بود ،به این مفهوم که دو سال زراعی اثر

کشت مخلوط با گیاهانی که نسبت به آن ارتفاع کمتری

یکسانی بر روی صفت مذکور نداشتند و به عبارت دیگر

دارند ،گونه غالب بوده و عملکرد آن کمتر تحت تاثیر گیاه

تغییر در میزان این صفت در دو سال معنیدار بوده است

همراه قرار میگیرد .کمترین مقادیر وزن تر و خشک کل

 ،که علت آن را میتوان به مساعد بودن شرایط آب و

( 53/11و  97/91تن در هکتار) متعلق به کشت مخلوط

هوایی به خصوص در ابتدای فصل رشد سال دوم نسبت

ذرت علوفهای  % 955 +ریحان بود (جدول  .)3در کشت

داد که باعث سبز شدن یکنواخت و استقرار مناسب

مخلوط ذرت و کدو نیز بیشـترین عملکـرد بیولوژیـکی

گیاهچهها گشته و با انجام فتوسنتز مناسب شرایط ایدهال

ذرت در تیمار کشت خالص ذرت بدون علف هرز و پس

برای ایجاد یک مزرعه خوب با عملکرد باال را ایجاد

از آن در کشت خالص ذرت بدون وجین مشاهده شده

نمودند.

است ،عالوه بر ایـن کـاهش عملکـرد بیولوژیکی ذرت

مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که وزن تر و

همزمان با افزایش سهم کدو در کشت مخلوط در

خشک کل تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی قرار گرفت

تیمارهـای آلوده به تاج خروس

(Amaranthus

و بیشترین مقادیر عملکرد تر و خشک کل به ترتیب با

) ،retroflexus L.بنگدانه) (Hyoscyamus niger Lو

میانگینهای  71/75و  15/97تن در هکتار به تیمار کود

سایر علفهای هرز گزارش شده است (قنبری و همکاران

شیمیایی نیتروژن اختصاص یافت (جدول  .)3کود

 .)1595در پژوهشی دیگر نیز در کشت مخلوط ذرت و

نیتروژن به دلیل نقش مهمی که در افزایش رشد رویشی

خیـار ) ،)Cucumis sativus L.کـاهش شاخص

گیاه دارد نهایتاً باعث افزایش عملکرد ذرت علوفهای شده

برداشـت ذرت همزمـان بـا افـزایش سـهم خیـار در

و افزایش مصرف نیتروژن از طریق تاثیر بر فرآیندهای

مخلـوط گزارش شده است (قنبری و همکاران .)1555

فیزیولوژیکی ،منجر به افزایش فتوسنتز ،آسیمیالت بیشتر
و ماده خشک و عملکرد باالتر گردید .افزایش عملکرد تر

پروتئین خام ذرت

و خشک ذرت علوفهای در تیمار کود زیستی نیتروکسین

یکی از عوامل مهم ارزیابی کیفیت علوفه ،میزان

به ترتیب با میانگینهای  59/43و  97/15تن در هکتار

پروتئین علوفه است .مقدار پروتئین در علوفه به عواملی

نسبت به تیمار شاهد با میانگینهای  91/99و  95/9تن

مانند نوع گیاه ،سن گیاه ،مقدار کود نیتروژن و غیره

در هکتار را میتوان به دلیل اثرات باکتریها در تثبیت

بستگی دارد (ارداس و همکاران  .)9177بر اساس نتایج

نیتروژن و همچنین ترشح مواد تنظیم کننده و تحریک

حاصل از تجزیه واریانس مرکب دادهها ،اثر تیمارهای

کننده رشد توسط این باکتریها نسبت داد (فولچیری و

سالهای آزمایش ،کشت مخلوط و کود بر میزان پروتئین

همکاران  9113و زهیر و همکاران  .)1555در بررسی

علوفه معنیدار گردید ،اما هیچکدام از اثرات متقابل

نتایج تأثیر نیتروژن بر روی خصوصیات کمی و کیفی

تیمارها بر صفت مذکور معنیدار نگردید (جدول  .)1نتایج

ذرت نشان دادند که نیتروژن باعث افزایش محصول

مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان پروتئین

خشک ذرت می شود (ککس و همکاران  . )9113نادا و

( 2/91درصد) به سال دوم آزمایش اختصاص یافت

همکاران ( )9119نیز با اجرای آزمایش مزرعهای

(جدول .) 3با توجه به اینکه میزان پروتئین در برگ و بالل

مشاهده کردند که تلقیح بذر ذرت با باکتریهای تثبیت

بیشتر از ساقه میباشد به نظر میرسد بیشتر بودن

کننده نیتروژن ،سبب افزایش عملکرد علوفه سبز در

عملکرد برگ و بالل (داده های مربوط به بالل منتشر

تیمارهای برخوردار از مقادیر مختلف کود نیتروژنه شد.

نشده است) در سال دوم آزمایش سبب برتری آن نسبت

در بین ترکیبهای مختلف کشت مخلوط ،کشت خالص

به سال اول آزمایش از لحاظ میزان پروتئین علوفه می-

ذرت بیشترین مقادیر وزن تر و خشک کل با میانگین

باشد .نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که میزان

 52/27و  91/11تن در هکتار را بدست آورد .ذرت در

پروتئین علوفه تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی قرار

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای و ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی.... ،
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گرفت و بیشترین مقدار پروتئین علوفه ( 1/43درصد) به

و سه گانه نیز بر صفات مذکور معنیدار بود (جدول .)1

تیمار تلفیق کود زیستی به همراه  95درصد کود شیمیایی

نتایج مقایسه میانگین مربوط به اثر متقابل سه گانه

نیتروژن اختصاص یافت (جدول  .)3با توجه به اینکه

تیمارهای سال × کشت مخلوط × کود نشان داد که در

نیتروکسین دارای باکتری های تثبیت کننده نیتروژن می-

سال دوم و در کشت خالص ریحان به همراه تیمار تلفیق

باشد و این عنصر ماده اولیه تشکیل پروتئین میباشد،

کود زیستی  95 +درصد کود شیمیایی نیتروژن بیشترین

احتماالً یکی از دالیل افزایش پروتئین با کاربرد این

میزان عملکرد تر و خشک ( 47919/97کیلوگرم در هکتار

باکتریها به همین دلیل است .جلیلیان و همکاران ()1591

و  2113/24کیلوگرم در هکتار) بدست آمد (شکل  3و .)4

باالترین مقدار پروتئین را از تیمار تلفیقی کود زیستی به

به نظر میرسد کاهش عملکرد ریحان در حالت کشت

همراه نصف کود شیمیایی گزارش کردند .آنان اظهار

مخلوط با ذرت میتواند به این دلیل باشد که ذرت در

داشتند که فعالیت باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن با

کشت مخلوط با گیاهانی که نسبت به آن ارتفاع کمتری

تأمین بخشی از نیتروژن مورد نیاز در طول فصل رشد

دارند ،گونه غالب بوده و عملکرد گیاه دوم را از طریق

و کاهش میزان تلفات آن ،باعث افزایش میزان بازیافت

سایه اندازی تحت تاثیر قرار میدهد .در شرایطی که دیگر

کود نیتروژنه گردید.

منابع رشد عامل محدود کننده نباشند ،انرژی خورشید

در بین ترکیبهای مختلف کشت مخلوط ،کشت

عامل اصلی تعیین رشد و عملکرد محصوالت زراعی می-

خالص ذرت به همراه کشت مخلوط ذرت علوفهای% 19 +

باشد (ویلی  .)9115بهترین استفاده از عناصر غذایی،

ریحان بیشترین مقدار پروتئین علوفه ( 2/51درصد) را

رطوبت ،فضا و انرژی خورشید میتواند از طریق کشت

کمترین میزان پروتئین علوفه (2/57

خالص صورت گیرد (ایر  .)9153در تحقیقی گزارش

درصد) متعلق به کشت مخلوط ذرت علوفهای % 955 +

کردند که در بین ترکیبهای مختلف کشت ،عملکرد تر و

ریحان بود (جدول  .)3ارداس و همکاران ( )9177گزارش

خشک ریحان در کشت خالص ریحان نسبت به سایر

کردند که میزان نیتروژن گیاه تحت تاثیر عوامل محیطی

ترکیبهای کشت مخلوط ذرت و ریحان بیشتر بود

و از جمله تراکم باالی گیاهان قرار میگیرد ،در شرایط

(باقری و همکاران .)1594 ،نیتروژن به دلیل نقش مهمی

تراکم باالی گیاهان با توجه به اینکه نیتروژن موجود باید

که در افزایش رشد رویشی گیاه دارد نهایتاً باعث افزایش

بین تعداد بیشتری از گیاهان توزیع گردد ،بنابراین میزان

عملکرد شده و افزایش مصرف نیتروژن از طریق تاثیر

نیتروژن در گیاهان کاهش مییابد و به دنبال آن منجر به

بر فرآیندهای فیزیولوژیکی ،منجر به افزایش فتوسنتز،

کاهش پروتئین گیاهان میشود.

آسیمیالت بیشتر و ماده خشک و عملکرد باالتر گردید.

بدست آورند.

افزایش عملکرد ریحان در تیمار کود زیستی نیتروکسین
ﻋملکرد تر و خشک ريحان

نسبت به تیمار شاهد را میتوان به دلیل اثرات باکتریها

نتایج تجزیه مرکب دادهها نشان داد که عملکرد تر

در تثبیت نیتروژن و همچنین ترشح مواد تنظیم کننده و

و خشک گیاه ریحان به طور معنیداری تحت تاثیر سال-

تحریک کننده رشد توسط این باکتریها نسبت داد

های مورد آزمایش ،ترکیبهای مختلف کشت مخلوط و

(فولچیری و همکاران  9113و زهیر و همکاران .)1555

تیمارهای کودی قرار گرفت ،تمامی اثرات متقابل دو گانه
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کردی ،شفق و ...

شکل  -3ﻋملکرد تر ريحان در الگوهای مختلف کشت مخلوط تحت منابع مختلف کود نیتروژن طی دو سال زراﻋی
میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5میباشند.
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hi
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pq
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opq
opq
pq
op
opq
n
no
klm
kl
m
lm
klm
jk
m
m
i

کشت مخلوط ذرت +
 %100ریحان

de
ef

سال دوم

کشت مخلوط ذرت +
 %75ریحان

کشت مخلوط ذرت +
 %50ریحان

کشت مخلوط ذرت +
 %25ریحان

عملکرد خشک کل (کیلوگرم در هکتار)

سال اول

1555
2555
7555
5555
9555
4555
3555
1555
9555
5

کشت خالص ریحان

شکل  -4ﻋملکرد خشک ريحان در الگوهای مختلف کشت مخلوط تحت منابع مختلف کود نیتروژن طی دو سال زراﻋی
میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5میباشند.
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جدول  -2نتايج تجزيه واريانس مرکب صفات مورد مطالعه طی دو سال زراﻋی  1333و 1334
میانگین مربعات
درجه

منابع تغییر

آزادی

ارتفاع بوته

وزن تر برگ

ذرت

ذرت

وزن

عملکرد

عملکرد تر

خشک

خشک علوفه

علوفه ذرت

برگ ذرت

ذرت

پروتئین

عملکرد تر

عملکرد خشک

ریحان

ریحان

علوفه

9

*25/17

**75/32

3/55 ns

**722/29

**92/55

*9/99

**71199225/12

**1991143/4

تکرار (سال)

4

1/45

4/91

5/49

95/57

9/95

5/17

9517354

11192/1

کشت مخلوط

4

**153/93

**91/97

**9/95

**953/53

**99/79

**9/91

**1179223553

**52225199/4

کشت مخلوط× سال

4

ns

ns

ns

کود

3

3991/52

کود× سال

3

ns

کود× کشت مخلوط

91

سال×کود×کشت مخلوط

91

خطای آزمایشی

سال

ns

7/19

**

**

7/93

11/77

ns

1/73

9/12

**

911/92

ns

3/74

ns

1/95

ns

9/73

5/91

**

5/11

ns

5/91

ns

5/95

5/35

95/35

**

97/79

ns

ns

**

9522/25
ns

9/93

ns

7/29

ns

9/75

955/19

ns

5/93

ns

5/33

ns

5/45

15271445

ns

5/59

**

31/75

ns

5/59

ns

5/52

ns

5/53

75

5/14

1/32

5/11

99/15

5/93

5/52

-

9/41

2/91

2/99

9/95

3/14

3/34

ضریب تغییرات (درصد)

**

**

492754553

**

19412457

**

51279571

**

**

**

93471234/9

**
**

747531/5

9249149/2

**

2911751

719599/3

191952/1

9595917

35173/9

9/17

9/19

 * ،nsو ** به ترتیب عدم معنیداری و اختالف معنیدار در سطح  9و  9درصد میباشد.

جدول -3مقايسه میانگین دو ساله صفات مورد مطالعه طی دو سال زراﻋی  1333و 1334
وزن تر برگ

وزن خشک برگ

عملکرد تر کل

عملکرد خشک کل

پروتئین علوفه

(تن در هکتار)

(تن در هکتار)

(تن درهکتار)

(تن در هکتار)

()%

سال اول

97/97 b

9/11 a

54/34 b

97/75 b

2/95 b

سال دوم

92/75 a

9/59 a

51/47 a

91/99 a

2/91 a

تیمار

سطوح مختلف کود نیتروژن
شاهد

99/91 d

4/51 d

91/99 d

95/9 d

5/27 d

کود شیمیایی

15/45 a

5/11 a

71/75 a

15/97 a

1/99 b

کود زیستی

95/49 c

4/11 c

59/43 c

97/15 c

2/95 c

کود زیستی  %95 +کود شیمیایی

91/57 b

9/12 b

75/31 b

91/91 b

1/43 a

ترکیبهای کشت مخلوط
کشت خالص ذرت علوفهای

92/97 a

9/54 a

52/27 a

91/11 a

2/51 a

کشت مخلوط ذرت علوفهای  %19 +ریحان

92/99 a

9/53 a

52/37 a

91/55 ab

2/51 a

کشت مخلوط ذرت علوفهای  %95 +ریحان

92/57 a

9/41 a

57/79 a

92/51 b

2/43 b

کشت مخلوط ذرت علوفهای  %79 +ریحان

97/73 a

9/31 a

59/54 b

92/97 c

2/99 c

کشت مخلوط ذرت علوفهای  %955+ریحان

95/71 b

9/95 b

53/11 b

97/91 d

2/57 c

میانگینهایی که در هر ستون دارای حرف مشترك هستند ،بر اساس آزمون  Duncanتفاوت معنیداری ندارند.

شاخﺺهای ارزيابی کشت مخلوط

تیمار با کود زیستی به میزان  9/595و کمترین آن در

در سال اول آزمایش ،بیشترین عملکرد نسبی ذرت

تیمار کشت مخلوط ذرت علوفهای  %955 +ریحان در

( )RYaدر کشت مخلوط ذرت علوفهای  %19 +ریحان در

تیمار شاهد (عدم کوددهی) به میزان  5/277حاصل

کردی ،شفق و ...
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گردید (جدول .)4در سال دوم آزمایش بیشترین عملکرد

با ریحان مشخص شد که نسبت برابری زمین ( )LERدر

نسبی ذرت ( )RYaدر تیمارهای کشت مخلوط ذرت

سال اول بین  9/112و  9/955و در سال دوم بین 9/952

علوفهای  %95 +ریحان در تیمار با کود شیمیایی و کشت

و  9/955میباشد ،یعنی سودمندی استفاده از زمین در

مخلوط ذرت علوفهای  %95 +ریحان در تیمار با کود

کشت مخلوط به ترتیب در سال اول  11و  95درصد و

تلفیقی به میزان  5/111و کمترین آن در تیمار کشت

سال دوم  95و  95بیشتر از کشت خالص است .بررسی

مخلوط ذرت علوفهای  %955 +ریحان در تیمار شاهد
(عدم کوددهی) به میزان  5/235بدست آمد (جدول .)9
همچنین در سال اول آزمایش بیشترین عملکرد نسبی
ریحان مربوط به تیمار ذرت علوفهای  %955 +ریحان در
تیمار کود زیستی به میزان  5/571و کمترین آن متعلق
به کشت مخلوط ذرت علوفهای  %19 +ریحان در تیمار
کود شیمیایی نیتروژن و به میزان  5/141بود (جدول .)4
در سال دوم آزمایش بیشترین عملکرد نسبی ریحان

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تیمارهای
مخلوط همراه با کود زیستی  LERباالتری نسبت به بقیه
تیمارها دارد که نشان دهنده کارایی باالی کودهای
زیستی نسبت به کودهای شیمیایی میباشد .احمدی و
همکاران ( )1595همچنین گزارش کردند که کلیه
تیمارهای کشت مخلوط  LERباالتری را نسبت به کشت
خالص این دو گونه داشتند.
نتیجه گیری کلی

مربوط به تیمار ذرت علوفهای  %955 +ریحان در تیمار

از نتایج کاربردی این تحقیق برای کشاورزان می-

شاهد (عدم کوددهی) به میزان  5/511و کمترین آن

توان به این نکته اشاره نمود که با توجه به عدم اختالف

متعلق به کشت مخلوط ذرت علوفهای  %19 +ریحان در

قابل توجه تیمار کود شیمیایی با کاربرد تلفیقی 95

تیمار کود شیمیایی نیتروژن و به میزان 5/924

درصد کود شیمیایی  +کود زیستی نیتروکسین در اکثر

بود(جدول .)9

صفات مورد بررسی در این پژوهش ،استفاده از تلفیق

برای ارزیابی کشت مخلوط از نسبت برابری زمین

 95درصد کود شیمیایی اوره  +کود زیستی نیتروکسین

استفاده شد .در هر دو سال آزمایش بیشترین میزان

به عنوان راهکاری به منظور کاهش مصرف کودهای

نسبت برابری زمین ( )LERبرابر با  9/955بود که در
تیمار کشت مخلوط ذرت علوفهای  %955 +ریحان در اثر
تیمار با کود زیستی بدست آمد .کمترین میزان نسبت
برابری زمین ( )LERدر سال اول برابر با  9/112بود
که در تیمار کشت مخلوط ذرت علوفهای  19% +ریحان
در اثر تیمار با کود شیمیایی و در سال دوم آزمایش در
تیمار کشت مخلوط ذرت علوفهای  19% +ریحان در اثر
تیمار با کود تلفیقی بدست آمد (جدول  .)4در همه نسبت-
های کشت مخلوط نسبت برابری زمین بیشتر از یک است
که نشان دهنده کارایی کشت مخلوط این دو گیاه نسبت
به تک کشتی میباشد .در بررسی تیمارهای مختلف ذرت

شیمیایی در راستای کشاورزی پایدار بیان نمود .در همه
نسبت های کشت مخلوط نسبت برابری زمین بیشتر از
یک است که نشان دهنده کارایی کشت مخلوط این دو
گیاه نسبت به تک کشتی میباشد ،به نظر میرسد
اختالف ارتفاع این دو گونه ،جدا بودن آشیانهای
اکولوژیکی در استفاده از منابع و کاهش رقابت بین ذرت
و ریحان از جمله عواملی هستند که سبب سودمندی
کشت مخلوط و تولید عملکرد بیولوژیکی قابل قبول
میشود.
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جدول  -4معیارهای ارزيابی ﻋملکرد و شاخصهای سودمندی در کشت مخلوط ذرت و ريحان نسبت به
کشتهای خالﺺ در سال اول ()1333
عملکرد نسبی
عملکرد نسبی
مجموع عملکرد
تیمار کشت مخلوط
ریحان
ذرت
نسبی
)(RYT
)(RYb
)(RYa
9/121
5/399
5/174
ذرت علوفهای  %19 +ریحان C
9/112
5/141
5/125
ذرت علوفهای  %19 +ریحان N
9/397
5/359
9/595
ذرت علوفهای  %19 +ریحان B
9/195
5/144
9/591
ذرت علوفهای  %19 +ریحان I
9/323
5/497
5/115
ذرت علوفهای  %95 +ریحان C
9/345
5/455
5/145
ذرت علوفهای  %95 +ریحان N
9/451
5/491
9/59
ذرت علوفهای  %95 +ریحان B
9/324
5/453
5/125
ذرت علوفهای  %95 +ریحان I
9/455
5/994
5/155
ذرت علوفهای  %79 +ریحان C
9/493
5/999
5/153
ذرت علوفهای  %79 +ریحان N
9/999
5/919
5/195
ذرت علوفهای  %79 +ریحان B
9/412
5/997
5/149
ذرت علوفهای  %79 +ریحان I
9/945
5/551
5/277
ذرت علوفهای  %955 +ریحان C
9/995
5/535
5/271
ذرت علوفهای  %955 +ریحان N
9/955
5/571
5/219
ذرت علوفهای  %955 +ریحان B
9/911
5/511
5/15
ذرت علوفهای  %955 +ریحان I
 :Cشاهد (عدم کوددهی) :N ،کود شیمیایی :B ،کود زیستی :I ،تلفیقی زیستی+کود شیمیایی

نسبت برابری
زمین
)(LER
9/121
9/112
9/397
9/195
9/323
9/345
9/451
9/324
9/455
9/493
9/999
9/412
9/945
9/995
9/955
9/911

جدول  -5معیارهای ارزيابی ﻋملکرد و شاخصهای سودمندی در کشت مخلوط ذرت و ريحان نسبت به کشتهای
خالﺺ در سال دوم ()1334
عملکرد نسبی
عملکرد نسبی
ریحان
ذرت
تیمارهای کشت مخلوط و کود
)(RYb
)(RYa
5/395
5/125
ذرت علوفهای  %19 +ریحان C
5/924
5/111
ذرت علوفهای  %19 +ریحان N
5/157
5/171
ذرت علوفهای  %19 +ریحان B
5/925
5/121
ذرت علوفهای  %19 +ریحان I
5/497
5/114
ذرت علوفهای  %95 +ریحان C
5/334
5/111
ذرت علوفهای  %95 +ریحان N
5/492
5/192
ذرت علوفهای  %95 +ریحان B
5/332
5/111
ذرت علوفهای  %95 +ریحان I
5/555
5/115
ذرت علوفهای  %79 +ریحان C
5/424
5/142
ذرت علوفهای  %79 +ریحان N
5/539
5/195
ذرت علوفهای  %79 +ریحان B
5/475
5/129
ذرت علوفهای  %79 +ریحان I
5/511
5/235
ذرت علوفهای  %955 +ریحان C
5/944
5/134
ذرت علوفهای  %955 +ریحان N
5/524
5/221
ذرت علوفهای  %955 +ریحان B
5/945
5/147
ذرت علوفهای  %955 +ریحان I
 :Cشاهد (عدم کوددهی) :N ،کود شیمیایی :B ،کود زیستی :I ،تلفیقی زیستی+کود شیمیایی

مجموع عملکرد نسبی
)(RYT

نسبت برابری
زمین
)(LER

9/115
9/977
9/131
9/952
9/329
9/333
9/495
9/337
9/915
9/431
9/947
9/451
9/911
9/472
9/955
9/427

9/115
9/977
9/131
9/952
9/329
9/333
9/495
9/337
9/915
9/431
9/947
9/451
9/911
9/472
9/955
9/427
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