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 چکیده

ای و ذرت علوفه عملکرد و برخی از صفات کیفیبر  شیمیایی و تلفیقی نیتروژن زیستی، ارزیابی اثر کودهای منظور به      

 هایبلوك طرح فاکتوریل در قالب صورت به 9314و  9313 هایسال در طی آزمایشی ریحان در کشت مخلوط افزایشی،

 عدم سطح: چهار در کود کاربرد اول فاکتور شد. اجرا دانشگاه لرستان تحقیقاتی مزرعه در تکرار سه با تصادفی کامل

 زیستی کود + نیتروژن کود درصد 95 تلفیقی کاربرد و نیتروکسین کود زیستی ،نیتروژن شیمیایی کود کود، کاربرد

ی ا، کشت مخلوط ذرت علوفهو ریحان ایهای کشت مخلوط شامل کشت خالص ذرت علوفهنیتروکسین و فاکتور دوم الگو

ریحان و کشت مخلوط ذرت  % 79ای+ رت علوفهریحان، کشت مخلوط ذ % 95ای + ریحان، کشت مخلوط ذرت علوفه % 19+

، اما بوددرصد(  43/1ریحان بود. نتایج نشان داد که تیمار کود تلفیقی دارای بیشترین میزان پروتئین ) % 955ای + علوفه

بود. کشت خالص  ای، تیمار کود شیمیایی نسبت به سایر تیمارهای کودی برتراز لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه

کشت خالص ریحان به همراه تلفیق  بود.ذرت دارای بیشترین وزن تر و خشک برگ، عملکرد تر و خشک علوفه و پروتئین 

کود شیمیایی در سال دوم بیشترین مقدار وزن تر و خشک را بدست آورد. بیشترین میزان نسبت  %95کود زیستی+ 

ریحان به همراه کود  % 955ای + بوط به تیمار کشت مخلوط ذرت علوفه( در هر دو سال زراعی مر955/9برابری زمین )

استفاده از کود تلفیقی به عنوان راهکاری به منظور کاهش مصرف کودهای  دهدمی نشان تحقیق حاضر زیستی بود. نتایج

 .شیمیایی در راستای کشاورزی پایدار در نظر گرفته شود
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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 2014-

2015 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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  مقدمه

 که ایگونه به کشور دامپروری صنعت توسعه

باشد،  پروتئینی هایهفرآورد به جامعه پاسخگوی نیاز

دام است.  خوراك و علوفه مدیریت تولید و تأمین نیازمند

 دام ها در حد از بیش مرتعداری چرای علوم متخصصین

 طبیعی منابع فزاینده از دالیل تخریب یکی را مراتع

 بخشی تأمین منظور به است بنابراین ضروری دانند.می 

مراتع،  از حفاظت و دامپروری علوفه صنعت نیاز از

 ایعلوفه گیاهان زراعی به از جمله موثرتری اقدامات

(. در 1594 پذیرد )صفی خانی و همکاران انجام
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یکی از ارکان مهم افزایش تولیدات دامی،  9کشاورزی رایج

های غذایی غنی از دانه غالت هم چون استفاده از جیره

ذرت و یا استفاده از گیاهان سیلویی و انواع جو و 

های جانبی و مواد شیمیایی ها در کنار مکملکنسانتره

-ها میبرای تحریک رشد و پیشگیری از بروز بیماری

باشد. استفاده بی رویه از این ترکیبات باعث بروز انواع 

 liverو  acidosisهای متابولیکی همچون بیماری

abscesses های نشخوارکننده شده که و غیره در دام

مک )گردد خود سبب بروز مشکالت فراوان در دام می

های اخیر تولید در دهه .(1559گوریک و سمارد، 

های ارگانیک و یا حداقل محصوالت و فرآورده

تر و عاری از بقایای مواد و داروهای محصوالتی سالم

خواجه است )کوچکی و  شیمیایی افزایش پیدا کرده

(. در بسیاری از استانداردهای کشاورزی 1552 حسینی

ارگانیک در کشورهای مختلف تاکید شده که دام در هنگام 

چرای آزاد در مراتع باید به برخی گیاهان  دارویی 

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

تا نیازهای دارویی خود را بصورت طبیعی دریافت کند 

ای جدید تحت در این راستا ایده (.1559 ریمراسمیت و ب)

های مطرح گریده  و تعدادی از گونه "علوفه دارو"عنوان 

گیاهی که به دالیل گوناگونی همچون غیر خوشخوراکی 

ای )همچون پروسیک و یا دارا بودن ترکیبات ضد تغذیه

یی ای باالاسید، کومارین و ترکیبات فنولی( ارزش علوفه

ال مدیریت زراعی از طریق کشت مخلوط با ندارند، با اعم

ای با کمیت باال و ارزش علوفهای رایج گیاهان علوفه

دارویی فراوان تولید کنند. علوفه دارو متضمن مزایای 

 کشتباشد.  اکولوژیکی و زیست محیطی فراوانی می

-هبهر یشافزا ضمن ییدارو و ایعلوفه نگیاها طمخلو

 یهاعلف جمعیت کاهش در ندامیتو ،تولید منابع از وری

 به متومقا یشافزا و گیاهی یهاریبیما و تفاآ و زهر

 رداربرخو خاصی همیتا از هندز غیر و هندز یتنشها

 (.1591 )چایی چی و کشاورز افشار باشد

 بوده پایدار های تولید یکی از روشمخلوط کشت 

یکدیگر گفته محصول در مجاورت  به رشد دو یا چند و

                                                 
1-Conventional Agriculture 

2- Caraway 

استفاده کارآمدتر از منابع (. 9121)واندرمیر  شودمی

سیستم تک وری در مقایسه با موجود و افزایش بهره

)مبسر و  باشدمی مخلوط ویژگی کشت ترینکشتی مهم

به  ثبات عملکرد باالتر، کاهش نیاز(. 1594 همکاران

 هرزهایعلف باتوانایی رقابتی باالتر نیروی کار، 

تولید  کاهش  ریسک (،1594 همکارانزنجانی و )ابراهیمی 

نوسانات  در مقایسه با محصول تک کشتی در برابر

 )نصراله زاده و همکاران زیست محیطی و اقتصادی

(، افزایش راندمان جذب نیتروژن و فسفر موجود و 1594

در ریزوسفر  خواص میکروبیولوژیکیافزایش 

ی )نیاساسی و کشتسیستم تک نسبت به ت محصوال

 فردی به منحصر کارکردی (، خصوصیات1594کیستو 

 زراعی هایسیستم این شده باعث که سازدمی را فراهم

 مواد تأمین در مهمی نقش معیشتی در کشاورزی هاقرن

 حال در و (9121 داشته باشند )واندرمیر بشر غذایی

 هایبوم نظام طراحی در را خاصی جایگاه نیز حاضر

 )فوکای و ترنباس دهند اختصاص خود به پایدار زراعی

9113 .) 

 کود پذیر، ارقام و تولید سبز انقالب پیدایش با

 .یافت سرعت افزایش به شیمیایی کودهای مصرف

به صورت  جهان در شیمیایی سالیانه کودهای مصرف

 (1555 حال افزایش بوده )روی و همکاران چشمگیری در

 های مصنوعینهاده این از استفاده پیامدهای جمله و از

  کاهش شدن خاك، اسیدی و شور فرسایش، به توانمی

 زیر و سطحی هایآلودگی آب ، هاخاك حاصلخیزی

 هایفعالیت و کاهش زیستی تنوع رفتن بین از زمینی،

 تولید هایافزایش هزینه نهایت در و خاك بیولوژیکی

 کشاورزی در امروزه .نمود اشاره زراعی محصوالت

 و گیاهان نیاز مورد غذایی تأمین عناصر به پایدار

 موادی کارگیری به طریق از حاصلخیزی خاك افزایش

 )وسی شودمی تأکید زیستی و کودهای طبیعی منشاء با

در  مختلف علل به زیستی کودهای (. اگرچه کاربرد1553

به  توجه با امروزه ولی ،یافته کاهش ده گذشته چند

وجود  به شیمیایی کودهای رویه بی مصرف که مشکالتی

3-Chicory 
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 رکن اساسی در یک عنوان به آنها از استفاده می آورد،

است  شده مطرح مجدداً کشاورزی پایدار توسعه

تأثیر کودهای  با رابطه (. در1553 )الکساندراتوس

و   نیتروژنی )زیستی، شیمیایی و تلفیقی( روی کمیت

ای و ریحان در سیستم کشت مخلوط کیفیت ذرت علوفه

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

بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی به  هدف با آزمایش

منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش 

عملکرد علوفه از طریق الگوهای مختلف کشت مخلوط این 

 دو گیاه در راستای کشاورزی پایدار انجام گرفت.  

 

 هامواد و روش

 9314و  9313های زراعی این تحقیق در طی سال

به مدت دو سال در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی 

دقیقه  11درجه و  42دانشگاه لرستان با طول جغرافیایی 

دقیقه شمالی  11درجه و  33شرقی و عرض جغرافیایی 

متر از سطح دریا به صورت آزمایش  9919و ارتفاع 

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه 

جرا گردید. فاکتور اول کاربرد کود در چهار سطح تکرار ا

شامل: عدم کاربرد کود، کاربرد کودشیمیایی )به فرم 

 95اوره(، کاربرد کودزیستی نیتروکسین و کاربرد تلفیقی 

کود زیستی نیتروکسین و  + کود شیمیایی)اوره( %

سطح شامل  5های کشت مخلوط در فاکتور دوم الگو

، کشت مخلوط ذرت ریحان و ایکشت خالص ذرت علوفه

ای+ ریحان،  کشت مخلوط ذرت علوفه % 19ای+ علوفه

ریحان  % 79ای + ریحان، کشت مخلوط ذرت علوفه % 95

 رقمریحان بود.  % 955ای + و کشت مخلوط ذرت علوفه

 حانیر رقم و داشت نام SC 704 ذرت، استفاده مورد

 موسسه از که بود سبز حانیر نوع از استفاده مورد

های مصرف کود. شدند فراهم اصفهان بذر پاکان

بر اساس نتایج آزمون خاك  Kو  N، Pشیمیایی شامل 

کیلوگرم  995کیلوگرم نیتروژن خالص،  979مشتمل بر 

کیلوگرم پتاس به ترتیب از منابع اوره،  95 فسفر و

 .سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم صورت گرفت

ت به طور یکنواخت کودهای فسفره و پتاس قبل از کاش

در کل مزرعه توزیع  و کود نیتروژنه فقط در تیمارهای 

گردید. یک سوم نیتروژن کل در زمان موردنظر استفاده 

کاشت و مابقی به صورت سرك طی دو مرحله و در 

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

 رستتهیه بقبل از گلدهی ذرت به کار برده شد. عملیات 

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

 95ای و ریحان های کاشت برای هر دو گیاه ذرت علوفه

روی ردیف در تمامی  هابوته متر و فواصلسانتی

متر در سانتی 15ای های کشت برای ذرت علوفهترکیب

نظر گرفته شد. به منظور ایجاد کشت مخلوط افزایشی 

بوته در متر  95ای در واحد سطح ثابت )تراکم ذرت علوفه

و  33/3، 9، 95مربع( و بذور ریحان به ترتیب در فواصل 

، %19ها، برای ایجاد تراکم متر در روی ردیفسانتی 9/1

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

متر کشت گردید. بذور در تیمارهای سانتی 1تا  9/9عمق 

پشته کاشته شدند و در کشت  کشت خالص در یک طرف

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

 ریحان کشت شد. 

برای اعمال تیمار کود زیستی، در زمان کاشت 

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

تیمار شده در سایه و به دور از نور خورشید خشک 

های تلقیح شده، نموده و بالفاصله پس از خشک شدن بذر

کشت بذرها به صورت مستقیم در  .اقدام به کشت گردید

انجام شد.  9314و  9313های اوایل خردادماه سال

 نظر گرفتن شرایط جوی و نیاز گیاهآبیاری مزرعه با در 

هرز به صورت دستی انجام هایانجام و مبارزه با علف

 عگیری شده مربوط به ذرت شامل ارتفاشد. صفات اندازه

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

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

خشک اندازه گرفته شد. برداشت گیاه ذرت در پایان 

ها انجام مرحله شیری و ابتدای مرحله خمیری شدن دانه

گیری وزن تر نمونه گیری از دو ردیف شد، جهت اندازه

 .ای صورت گرفتاز حذف اثرات حاشیهوسط و پس 

و  بنتخاا فیدتصا ربطوذرت  بوته 9 تکر هراز  سپس

 شدند منتقل همایشگاآز به کیفی تصفا یگیرهازندا ایبر

 جهدر 79 یماد با نیدر آو نشد دخراز  بعد بوته  9 ین. ا

وزن  ،وزن نشد ثابتاز  بعدو  داده شدند ارقر ادسانتیگر
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 صددرگیری شد، سپس آسیاب شدند. اندازه هاآن خشک

  تعیین الکجلد هستگااز د دهستفاا با علوفه مخا تئینوپر

 وژننیترگیری ازهندا بر الکجلددر روش  رکا سساا  شد.

 بر ضفرو  ستا ارستوا مایشیآز نمونهدر  دموجو کل

 ست.ا تئینوپر عنواز  دموجو وژننیتر  متما که ستآن ا

 لعماا با نمونه کل وژننیتر یگیرپس از اندازه، ینابنابر

 یهارتیمادر  علوفه مخا تئینوپر صد، در19/5 ضریب

(. برای تعیین صفات 9115شد )جنسن  محاسبه مختلف

بوته به طور  9از هر واحد آزمایشی  ذرت ارتفاع بوته

تصادفی انتخاب شدند. برداشت گیاه ریحان در تمام 

مجموع ها در اوایل مرحله گلدهی انجام گردید و چین

ها به عنوان عملکرد تر و خشک ریحان عملکرد چین

 گزارش گردید.

از  طمخلو کشت یمنددسوو  ییراکا یابیارز ایبر

(، عملکرد نسبی aRYمعیارهای عملکرد نسبی جزء ذرت )

( و LERنسبت برابری زمین )(، bRYجزء ریحان )

های ( استفاده شد. شاخصRYTمجموع عملکرد نسبی )

روابط زیر محاسبه و ارزیابی  استفاده ازمزبور با 

 گردیدند. 
 

 (LERنسبت برابری زمین )

 (
𝑌𝑎𝑏

𝑌𝑎𝑎
) + (

𝑌𝑏𝑎

𝑌𝑏𝑏
)                     b=+ LERaLER=LER 

عملکرد ، aaY ؛در کشت مخلوط a، عملکرد گونه abYکه 

در کشت  b  ، عملکرد گونهbaY ؛درکشت خالص  aگونه

  باشند.در کشت خالص می b گونه، عملکرد bbYمخلوط و 

 عملکردهای نسبی جزء

مورد   به ترتیب ذرت و ریحان bو  aدر صورتی که 

 ها ازاستفاده در کشت مخلوط باشند، عملکرد نسبی آن

 شود. رابطه زیر تعیین می

عملکرد گونه 𝑎  در کشت مخلوط 

عملکرد گونه 𝑎 در کشت خالص
 𝑅𝑌𝑎 = 

 

𝑅𝑌𝑏 =
عملکرد گونه 𝑏  در کشت مخلوط 

عملکرد گونه 𝑏 در کشت خالص
 

 

-می اررـق دهتفاـسا ردمو یطیاشردر  ءجز نسبی دعملکر

در  اـههگوناز  یکی یباال دعملکربه  کشاورز که  دگیر

 راناـهمکو  یرـنشا)جودارد  یترـبیش زنیا طمخلو ایجزا

1555.) 

 

 (RYTنسبی ) دعملکر عمجمو

(
𝑌𝑎𝑏

𝑌𝑎𝑎
) + (

𝑌𝑏𝑎

𝑌𝑏𝑏
) RYT = RYa + RYb= 

ها و خطاهای آزمایشی از نظر توزیع نرمال داده

ها چنین تیمارهای آزمایشی برای همسانی واریانسو هم

مورد آزمون  ver. 14 Minitabبا استفاده از نرم افزار 

ها از نرم برای تجزیه واریانس آنووای داده. قرارگرفتند

ها با استفاده و مقایسه میانگین داده SAS ver. 9افزار 

با استفاده از  % 9 در سطح احتمال Duncanاز آزمون 

نمودارها توسط نرم . انجام شد MSTAT-Cنرم افزار 

( Error Bars) های خطای آزمایشیو میله Excelافزار 

 .رسم گردید SDبر اساس 
 

 

 
 

 

 
 

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

 عمق خاك

متر()سانتی  
 بافت خاك

 رس

)%( 

 سیلت

)%( 

 شن

 )%( 

اسیدیته 

 خاك
pH 

 هدایت الکتریکی خاك
EC 

(dS.m-1) 

نیتروژن 

 کل

(%) 

فسفر قابل 

 جذب

(g/kg) 

پتاسیم 

 قابل جدب
(g/kg) 

5-45 سال اول رسی-لومی   95/31  41 24/19  97/7  491/5  351/5  2 315 

5-45 سال دوم رسی-لومی   91/39  9/49  12/15  35/7  935/5  129/5  5 395 
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 نتايج و بحث

 ارتفاع بوته

ها مشخص نمود نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

های آزمایش، کشت مخلوط و کود که اثر تیمارهای سال

دار گردید، اثر متقابل کود و کشت بر ارتفاع بوته معنی

(. 1دار بود )جدول مورد نظر معنیمخلوط نیز بر صفت 

 ربوته ذرت د نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ارتفاع

متر( آزمایش نسبت به سال سانتی 39/977سال دوم )

متر( از میانگین بیشتری برخوردار سانتی 57/979اول )

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

کود نشان داد که به  متقابل تیمارهای کشت مخلوط و

ترتیب تیمارهای کشت خالص ذرت به همراه کود 

 955ای + شیمیایی نیتروژن و کشت مخلوط ذرت علوفه

متر( سانتی 92/921ریحان و عدم کوددهی بیشترین ) %

متر( میزان ارتفاع بوته را سانتی 91/959و کمترین )

رسد یکی از دالیل (. به نظر می1بدست آورند )شکل 

قابل توجه ارتفاع بوته در تیمار کشت مخلوط ذرت  کاهش

ریحان و عدم کوددهی ناشی از افزایش  % 955ای + علوفه

های ریحان در کشت مخلوط با ذرت و به تراکم بوته

دنبال آن افزایش رقابت دو گیاه برای جذب آب و عناصر 

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

 بود  جینو اـبهمراه  خالص کشتدر  پنبه عتفاار بیشترین

دیگر گیاهان کشت مخلوط و عدم  هاییفرد یشازـفو ا

را کاهش  هـپنب عتفااروجین علفهای هرز در کشت خالص، 

در  اصلی از عوامل یکی غذایی نیز عناصر داد. کمبود

 علت مذکور به است، که تیمار گیاه ارتفاع میزان تعیین

در  بود، برخوردار کمتری رشد غذایی از مواد کمبود

حالیکه در تیمار کشت خالص ذرت به همراه کود 

شیمیایی نیتروژن، عامل رقابت بین دو گیاه وجود نداشت 

 گیاه رویشی رشد برای غذایی مواد و از طرفی میزان

 تقسیم افزایش طریق از نیتروژن افزایشبود.  مناسب

 و هامیانگره طول افزایش باعث سلولها طول و سلولی

 (.1557)وجید و هکاران  می گردد ساقه ارتفاع

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b a

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱۶۰

۱۸۰

۲۰۰

سال اول سال دوم

ه 
وت

 ب
ع
فا
رت

ا
(

ر
مت

ی 
نت
سا

)

 زراعی میانگین ارتفاع بوته ذرت طی دو  سال -1شکل 

 .باشندیم %5در سطح احتمال  داریتفاوت معن یدارابر اساس آزمون دانکن حروف متفاوت  یدارا یهانیانگیم
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 ارتفاع بوته ذرت در الگوهای مختلف کشت مخلوط تحت منابع مختلف کود نیتروژن  -2شکل 

 .باشندیم %5در سطح احتمال  داریتفاوت معن یدارابر اساس آزمون دانکن حروف متفاوت  یدارا یهانگینایم

 
 

  وزن تر و خشک برگ ذرت

تجزیه واریانس مرکب بر اساس نتایج حاصل از 

داری بر ها، تیمارهای کشت مخلوط و کود اثر معنیداده

های آزمایش وزن تر و خشک برگ داشتند، ولی اثر سال

دار گردید. در بین سال های تنها بر وزن تر برگ معنی

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

 97/97یانگین تن در هکتار نسبت به سال اول آزمایش با م

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

مختلف کودی به ترتیب بیشترین وزن تر و خشک برگ  

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

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

شیمیایی نیتروژن و تیمار عدم کوددهی )شاهد( 

 به دلیل تاثیر تواندمی امر (. این3یافت )جدول اختصاص 

 هاآن بهتر تداوم و برگ سطح گسترش بر نیتروژن

)اسمیسیکالس و  بوده کود مصرف تیمار عدم به نسبت

 فتوسنتزی و ذخائر بهبود موجب عمل این ( و9115 بلو

(. 1555است )پندی و همکاران  شده ذرت عملکرد بهبود

نشان داد که تیمار تلفیق کود ها نتایج مقایسه میانگین

درصد کود شیمیایی نیتروژن در هر  95زیستی به همراه 

دو صفت وزن تر و خشک برگ اختالف قابل توجهی با 

ای هتیمار کود شیمیایی نداشته و به ترتیب با میانگین

تن در هکتار از عملکرد باالیی برخوردار  12/9و  57/91

 بخش تر وزن یشازفا (9119ران )همکا و بود. هرناندز

 یهاربذ تلقیح ثرا در ذرت بوته گبر ادتعد وبوته  ییاهو

 ارشگز را ی تثبیت کننده نیتروژناـه یاکترـب اـب آن

تن در  97/92بیشترین مقادیر وزن تر برگ )ند. دکر

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

های مختلف کشت مخلوط متعلق به تیمار کشت خالص 

های کشت ذرت بود، هرچند بین این تیمار و ترکیب

ریحان، کشت مخلوط ذرت  % 19ای + مخلوط ذرت علوفه

ای + ریحان و کشت مخلوط ذرت علوفه % 95ای + علوفه

داری مشاهده نگردید )جدول ریحان اختالف معنی % 79

ای برگ ذرت در مقایسه با ساقه آن (. ارزش علوفه3

ایش میزان برگ با افزایش کیفیت بیشتر بوده و این افز

علوفه و افزایش خوشخوراکی در علوفه سیلویی اهمیت 

باشد. هیچکدام از اثرات متقابل تیمارها بر صفات می

 (.1دار نگردید )جدول مذکور معنی
 

 عملکرد  تر و خشک علوفه ذرت 
داری به طور معنی علوفه ذرتوزن تر و خشک 

های مختلف ترکیب های مورد آزمایش،تحت تاثیرسال

و تیمارهای کودی  قرار گرفت، ولی اثرات  کشت مخلوط

دار نگردید )جدول متقابل تیمارها بر صفات مذکور معنی

ر و ت عملکردها نشان داد که به ترتیب (. مقایسه میانگین1

تن در هکتار(  99/91و  47/51خشک کل در سال دوم )

ن در ت 75/97و  34/54نسبت به سال اول آزمایش )

f f f f f
a a a b ccd d d e ea a a b cd

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
۱۸۰
۲۰۰

ه 
وت

ع ب
تفا

ار
(

تر
 م

تی
سان

)

شاهد

کود شیمیایی 

کود زیستی 

کود  % 95+ کود زیستی

شیمیایی 
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هکتار( بیشتر بود، به این مفهوم که دو سال زراعی اثر 

یکسانی بر روی صفت مذکور نداشتند و به عبارت دیگر 

دار بوده است تغییر در میزان این صفت در دو سال معنی

توان به مساعد بودن شرایط آب و ، که علت آن را می

هوایی به خصوص در ابتدای فصل رشد سال دوم نسبت 

اعث سبز شدن یکنواخت و استقرار مناسب داد که ب

ل اها گشته و با انجام فتوسنتز مناسب شرایط ایدهگیاهچه

برای ایجاد یک مزرعه خوب با عملکرد باال را ایجاد 

 نمودند. 

مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که وزن تر و 

خشک کل تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی قرار گرفت 

ا به ترتیب بملکرد تر و خشک کل عو بیشترین مقادیر 

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

 (. کود3شیمیایی نیتروژن اختصاص یافت )جدول 

 یرویش رشد افزایش در که مهمی نقش دلیل به نیتروژن

ده ش ایذرت علوفه عملکرد افزایش باعث نهایتاً دارد گیاه

 ایفرآینده بر اثیرت طریق از نیتروژن مصرف افزایش و

 بیشتر تآسیمیال فتوسنتز، افزایش به منجر فیزیولوژیکی،

عملکرد باالتر  گردید.  افزایش عملکرد تر  و خشک ماده و

ای در تیمار کود زیستی نیتروکسین و خشک ذرت علوفه

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

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

ها در تثبیت توان به دلیل اثرات باکتریدر هکتار را می

 و تحریک کننده تنظیم مواد ترشح نیتروژن و همچنین

 و یریفولچ) نسبت داد باکتریها این توسط رشد کننده

 بررسی (. در1555 همکاران و ریزهو  9113 همکاران

 کیفی کمی و خصوصیات روی بر نیتروژن تأثیر نتایج

 افزایش محصول باعث نیتروژن دادند که نشان ذرت

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

 ایمزرعه آزمایش اجرای با ( نیز9119) همکاران

تثبیت  هایباکتری ذرت با بذر تلقیح که کردند مشاهده

 در سبز علوفه افزایش عملکرد سبب کننده نیتروژن،

 شد.  نیتروژنه کود مختلف مقادیر از برخوردار تیمارهای

های مختلف کشت مخلوط، کشت خالص در بین ترکیب

ذرت بیشترین مقادیر وزن تر و خشک کل با میانگین 

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

مخلوط با گیاهانی که نسبت به آن ارتفاع کمتری کشت 

یاه ر گدارند، گونه غالب بوده و عملکرد آن کمتر تحت تاثی

. کمترین مقادیر وزن تر و خشک کل گیردهمراه قرار می

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

 کشتدر  (.3ریحان بود )جدول  % 955ای + ذرت علوفه

 کیـیژبیولو درـعملک ترینـبیش نیز وکدذرت و  طمخلو

 پسو  زهر علف ونبدذرت  خالص کشت رتیماذرت در 

 هشد همشاهد جینو ونبدذرت  خالص کشتاز آن در 

ذرت  کییژبیولو درـعملک اهشـک نـیا بر وهعال ،ستا

در  طمخلوکشت در  وکد سهم یشافزا با نهمزما

 Amaranthus)ه تاج خروس ب دهلوآ یاـهرتیما

retroflexus L.)بنگدانه ،(Hyoscyamus niger L)   و

سایر علفهای هرز گزارش شده است )قنبری و همکاران 

ذرت و  طمخلو تکش(. در پژوهشی دیگر نیز در 1595

 شاخص اهشـک، ((.Cucumis sativus L راـخی

در  راـخی همـس یشازـفا اـب ناـهمزمذرت  تـشدابر

 (.1555)قنبری و همکاران ست ا هشد ارشگز طوـمخل

 

 پروتئین خام ذرت 

مهم ارزیابی کیفیت علوفه، میزان   یکی از عوامل

پروتئین علوفه است. مقدار پروتئین در علوفه به عواملی 

یره مانند نوع گیاه، سن گیاه، مقدار کود نیتروژن و غ

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

ها، اثر تیمارهای حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده

لوط و کود بر میزان پروتئین های آزمایش، کشت مخسال

دار گردید، اما هیچکدام از اثرات متقابل علوفه معنی

(. نتایج 1دار نگردید )جدول تیمارها بر صفت مذکور معنی

مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان پروتئین 

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

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

رسد بیشتر بودن باشد به نظر میبیشتر از ساقه می

عملکرد برگ و بالل )داده های مربوط به بالل منتشر 

نشده است( در سال دوم آزمایش سبب برتری آن نسبت 

-به سال اول آزمایش از لحاظ میزان پروتئین علوفه می

زان می باشد. نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که

پروتئین علوفه تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی قرار 
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( به ددرص 43/1گرفت و بیشترین مقدار پروتئین علوفه )

درصد کود شیمیایی  95تیمار تلفیق کود زیستی به همراه 

 ینکها به توجه (. با3نیتروژن اختصاص یافت )جدول 

-می وژننیتر هکنند تثبیت یها یباکتردارای  کسینونیتر

د، باشباشد و این عنصر ماده اولیه تشکیل پروتئین می

احتماالً یکی از دالیل افزایش پروتئین با کاربرد این 

 (1591ها به همین دلیل است. جلیلیان و همکاران )باکتری

 هب زیستی دکو تلفیقی رتیمارا از پروتئین  ارمقدباالترین 

 رظهاا نناآند. دکرش ارگز شیمیایی دکو نصف اههمر

 با وژننیتر هکنند تثبیت یباکتریها فعالیت که شتنداد

 شدر فصل لطودر  نیاز ردمون وژنیتراز  بخشی تأمین

 یافتزبا انمیز یشافزا ، باعثت آنتلفا انمیز کاهشو 

 ید.دگر نهوژنیتر دکو

های مختلف کشت مخلوط، کشت در بین ترکیب

 % 19ای+ خالص ذرت به همراه کشت مخلوط ذرت علوفه

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

 57/2بدست آورند.  کمترین میزان پروتئین علوفه )

 % 955ای + درصد( متعلق به کشت مخلوط ذرت علوفه

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

کردند که میزان نیتروژن گیاه  تحت تاثیر عوامل محیطی 

گیرد، در شرایط ی گیاهان قرار میو از جمله تراکم باال

تراکم باالی گیاهان با توجه به اینکه نیتروژن موجود باید 

بین تعداد بیشتری از گیاهان توزیع گردد، بنابراین میزان 

یابد و به دنبال آن منجر به نیتروژن در گیاهان کاهش می

 شود. کاهش پروتئین گیاهان می

 

 عملکرد  تر و خشک ريحان

ها نشان داد که عملکرد تر تجزیه مرکب دادهنتایج 

-داری تحت تاثیر سالو خشک گیاه ریحان به طور معنی

و  های مختلف کشت مخلوطهای مورد آزمایش، ترکیب

تیمارهای کودی قرار گرفت، تمامی اثرات متقابل دو گانه 

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

ن مربوط به اثر متقابل سه گانه نتایج مقایسه میانگی

کود نشان داد که در × کشت مخلوط × تیمارهای سال 

سال دوم و در کشت خالص ریحان به همراه تیمار تلفیق 

درصد کود شیمیایی نیتروژن بیشترین  95 +کود زیستی 

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

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

رسد کاهش عملکرد ریحان در حالت کشت به نظر می

تواند به این دلیل باشد که ذرت در مخلوط با ذرت می

ت به آن ارتفاع کمتری کشت مخلوط با گیاهانی که نسب

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

. در شرایطی که دیگر دهدسایه اندازی تحت تاثیر قرار می

منابع رشد عامل محدود کننده نباشند، انرژی خورشید 

-عامل اصلی تعیین رشد و عملکرد محصوالت زراعی می

ناصر غذایی، بهترین استفاده از ع (.9115 یباشد )ویل

از طریق کشت تواند رطوبت، فضا و انرژی خورشید می

(. در تحقیقی گزارش 9153 خالص صورت گیرد )ایر

های مختلف کشت، عملکرد تر و کردند که در بین ترکیب

خشک ریحان در کشت خالص ریحان نسبت به سایر 

 های کشت مخلوط ذرت و ریحان بیشتر بودترکیب

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

که در افزایش رشد رویشی گیاه دارد نهایتاً باعث افزایش 

عملکرد شده و افزایش مصرف نیتروژن از طریق تاثیر 

بر فرآیندهای فیزیولوژیکی، منجر به افزایش فتوسنتز، 

آسیمیالت بیشتر و ماده خشک و عملکرد باالتر گردید.  

کود زیستی نیتروکسین  افزایش عملکرد ریحان در تیمار

ا هتوان به دلیل اثرات باکترینسبت به تیمار شاهد را می

در تثبیت نیتروژن و همچنین ترشح مواد تنظیم کننده و 

 تحریک کننده رشد توسط این باکتریها نسبت داد

 (. 1555 همکاران و ریزهو  9113 همکاران و یریفولچ)
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 عملکرد تر ريحان در الگوهای مختلف کشت مخلوط تحت منابع مختلف کود نیتروژن طی دو سال زراعی -3شکل 

 .باشندیم %5در سطح احتمال  داریتفاوت معن یدارابر اساس آزمون دانکن حروف متفاوت  یدارا یهانیانگیم
 

 

 
 الگوهای مختلف کشت مخلوط تحت منابع مختلف کود نیتروژن طی دو سال زراعیعملکرد خشک ريحان در  -4شکل 

 .باشندیم %5در سطح احتمال  داریتفاوت معن یدارابر اساس آزمون دانکن حروف متفاوت  یدارا یهانیانگیم
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 های ارزيابی کشت مخلوطشاخص

ذرت  نسبی دعملکر بیشتریندر سال اول آزمایش، 

(RYa)  در ریحان  %19ای + ذرت علوفه ت مخلوطکشدر

آن در  کمترینو   595/9تی به میزان یسز  دکو با رتیما

در ریحان  %955ای + تیمار کشت مخلوط ذرت علوفه

حاصل  277/5 انمیز به  شاهد )عدم کوددهی( رتیما

 1334و  1333زراعی  نتايج تجزيه واريانس مرکب صفات مورد مطالعه طی دو سال -2جدول 

 تغییرمنابع 
 درجه 

 یدآزا

 میانگین مربعات

 ارتفاع بوته

 ذرت

 وزن تر برگ

 ذرت

وزن 

خشک 

 برگ ذرت

عملکرد تر 

 علوفه ذرت

عملکرد 

خشک علوفه 

 ذرت

پروتئین 

 علوفه

 عملکرد تر

 ریحان 

عملکرد خشک 

 ریحان

 **ns 722/29** 92/55** 9/99* 71199225/12** 1991143/4 3/55 **75/32 *25/17 9 سال

45/1 4 تکرار )سال(    91/4  49/5  57/95  95/9  17/5  9517354 1/11192  

 **52225199/4 **1179223553 **9/91 **99/79 **953/53 **9/95 **91/97 **153/93 4 کشت مخلوط

 **7/19ns 9/12 ns 5/91 ns 95/35 ns 5/35ns 5/59ns 15271445** 719599/3  4 سال  ×کشت مخلوط

 **93471234/9 **492754553 **31/75 **955/19 **9522/25 **97/79 **911/92 **3991/52 3 کود

 **ns 3/74 ns 5/11 ns 9/93 ns 5/93 ns 5/59 ns 19412457** 747531/5 7/93 3 سال  ×کود

 **ns 5/91 ns 7/29 ns 5/33 ns 5/52 ns 51279571** 9249149/2 1/95 ** 11/77 91 کشت مخلوط  ×کود

 **ns 9/73  ns 5/95 ns 9/75 ns 5/45 ns 5/53 ns 2911751** 191952/1 1/73 91 مخلوط کشت×کود×سال

14/5 75 خطای آزمایشی  32/1  11/5  15/99  93/5  52/5  9595917 9/35173  

41/9 - )درصد( ضریب تغییرات  91/2  99/2  95/9  14/3  34/3  17/9  19/9  

ns، *  باشد.می درصد 9و  9در سطح  دار معنیداری و اختالف عدم معنیبه ترتیب  **و 

 

  

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

 تیمار                  
 برگ وزن تر

 )تن در هکتار(

 وزن خشک برگ

 )تن در هکتار(

 عملکرد تر کل

 )تن درهکتار(

 عملکرد خشک کل

 )تن در هکتار(

 پروتئین علوفه

)%( 

97/97 سال اول  b 11/9  a 34/54  b 75/97  b 95/2  b 

a 59/9  75/92 سال دوم  a   47/51  a 99/91  a 91/2  a 

  سطوح مختلف کود نیتروژن

91/99 شاهد   d 51/4  d 99/91  d 9/95  d 27/5  d 

45/15 کود شیمیایی   a 11/5  a 75/71  a 97/15  a 99/1  b 

49/95 کود زیستی   c 11/4  c 43/59  c 15/97  c 95/2  c 

57/91 کود شیمیایی %95کود زیستی +    b 12/9  b 31/75  b 91/91  b 43/1  a 

      های کشت مخلوطترکیب

97/92 ایکشت خالص ذرت علوفه   a 54/9  a 27/52  a 11/91  a 51/2  a 

99/92 ریحان %19ای + کشت مخلوط ذرت علوفه  a 53/9  a 37/52  a 55/91  ab 51/2  a 

57/92 ریحان %95ای + ذرت علوفه مخلوطکشت    a 41/9  a 79/57  a 51/92  b 43/2  b 

73/97 ریحان %79ای + کشت مخلوط ذرت علوفه   a 31/9  a 54/59  b 97/92  c 99/2  c 

71/95 ریحان %955ای +کشت مخلوط ذرت علوفه   b 95/9  b 11/53  b 91/97  d 57/2  c 

 داری ندارند.تفاوت معنی Duncanهایی که در هر ستون دارای حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون میانگین



 6331/  پاییز 3شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                و ... کردی، شفق                     641

 دعملکر بیشتریندر سال دوم آزمایش (. 4گردید )جدول

ذرت  ت مخلوطکش تیمارهای در (RYa)ذرت  نسبی

ت کششیمیایی و  دکو با رتیمادر ریحان  %95ای + علوفه

 دکو با رتیمادر ریحان  %95ای + ذرت علوفه مخلوط

تیمار کشت آن در  کمترینو   111/5تلفیقی به میزان 

شاهد  رتیمادر ریحان  %955ای + مخلوط ذرت علوفه

. (9)جدول  بدست آمد 235/5 انمیز به  )عدم کوددهی(

 نسبی دعملکر بیشتریندر سال اول آزمایش  همچنین

در ریحان  %955ای + ذرت علوفه تیمار بهبوط مر ریحان

 متعلقآن  کمترینو   571/5 انمیز به تییسز دکو رتیما

 رتیمادر ریحان  %19ای + کشت مخلوط ذرت علوفه به

 (. 4بود )جدول  141/5 انمیز بهو  وژننیترکود شیمیایی 

 ریحان نسبی دعملکر بیشتریندر سال دوم آزمایش 

 رتیمادر ریحان  %955ای + علوفهذرت  تیماربه مربوط 

آن  کمترینو   511/5 انمیز به شاهد )عدم کوددهی(

در ریحان  %19ای + کشت مخلوط ذرت علوفه به متعلق

 924/5 انمیز بهو  وژننیترکود شیمیایی  رتیما

  .(9)جدول بود

 مینز یبرابر نسبتاز  طمخلو کشت یابیارز ایبر

 انمیز بیشتریندر هر دو سال آزمایش  .شد دهستفاا

در  که دبو 955/9 بابرابر  (LERمین )ز یبرابر نسبت

 ثردر اریحان  %955ای + تیمار کشت مخلوط ذرت علوفه

 نسبت انمیز کمترین د.مآ بدست تییسز دکو با رتیما

بود  112/9برابر با در سال اول   (LERزمین ) یبرابر

ریحان  19ای + %تیمار کشت مخلوط ذرت علوفهدر  که

 شیمیایی و در سال دوم آزمایش در دکو با رتیما ثرا در

 ثردر اریحان  19ای + %تیمار کشت مخلوط ذرت علوفه

-تنسب همهدر  (.4)جدول مد آ بدست تلفیقی دکو با رتیما

 ستا یکاز  بیشتر مینز یبرابر نسبت طمخلو کشت یها

 نسبت هگیادو  ینا طمخلو کشت ییراکا ههندد ننشا که

ذرت  مختلف یهارتیما سیربردر  باشد.می کشتی تک به

در ( LER) مینز یبرابر نسبت که شد مشخصریحان  با

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

از زمین در  دهستفاا یمنددسو یعنیباشد، می 955/9و 

و  درصد 95و  11 در سال اولبه ترتیب  کشت مخلوط

 سیربر.  ستا خالص کشتاز  بیشتر 95و  95سال دوم 

 یهارتیما کهداد  ننشا هشوپژ یناز ا حاصل نتایج

 بقیه به نسبتباالتری  LERبا کود زیستی  اههمر  طمخلو

 یهادکو یباال ییراکا ههندد ننشا کهدارد  هارتیما

و  یحمدا باشد.می شیمیایی یهادکو به نسبت  تییسز

 کلیه که نددکر( همچنین گزارش 1595) رانهمکا

 کشت به نسبترا باالتری  LER طمخلو کشت یهارتیما

 .شتنددا گونهدو  ینا خالص

 

 کلی نتیجه گیری

-از نتایج کاربردی این تحقیق برای کشاورزان می

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

 95 قابل توجه تیمار کود شیمیایی با کاربرد تلفیقی

نیتروکسین در اکثر  زیستی کود + شیمیایی کود درصد

 صفات مورد بررسی در این پژوهش، استفاده از تلفیق

نیتروکسین  زیستی کود + اوره کود شیمیایی درصد 95

به عنوان راهکاری به منظور کاهش مصرف کودهای 

 مههدر شیمیایی در راستای کشاورزی پایدار بیان نمود. 

از  بیشتر مینز یبرابر نسبت طمخلو کشت یها تنسب

دو  ینا طمخلو کشت ییراکا ههندد ننشا که ستا یک

 رسدباشد، به نظر میمی کشتی تک به نسبت هگیا

 هایآشیان بودن جدا ،گونهدو  این ارتفاع اختالف

 ذرت بین رقابت کاهش و از منابع استفاده در اکولوژیکی

 سودمندی سبب که هستند عواملی از جمله ریحان و

 قابل قبول  بیولوژیکی عملکرد تولید مخلوط و کشت

 شود.می
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  به نسبت ريحان و ذرت طمخلو کشتدر  یمنددسو یهاصشاخو  دعملکر يابیارز یهارمعیا  -4 ولجد

(1333های خالص در سال اول )تکش  

 تیمار کشت مخلوط
عملکرد نسبی 

 ذرت
(RYa) 

عملکرد نسبی 
 ریحان
(RYb) 

مجموع عملکرد 
 نسبی

(RYT) 

نسبت برابری 
 زمین

(LER) 

C 174/5ریحان  %19ای + ذرت علوفه  399/5  121/9  121/9  

N 125/5ریحان  %19ای + ذرت علوفه  141/5  112/9  112/9  

B 595/9ریحان  %19ای + ذرت علوفه  359/5  397/9  397/9  

I 591/9ریحان  %19ای + ذرت علوفه  144/5  195/9  195/9  

C 115/5ریحان  %95ای + ذرت علوفه  497/5  323/9  323/9  

N 145/5ریحان  %95ای + ذرت علوفه  455/5  345/9  345/9  

B 59/9ریحان  %95ای + ذرت علوفه  491/5  451/9  451/9  

I 125/5ریحان  %95ای + ذرت علوفه  453/5  324/9  324/9  

C 155/5ریحان  %79ای + ذرت علوفه  994/5  455/9  455/9  

N 153/5ریحان  %79ای + علوفهذرت   999/5  493/9  493/9  

B 195/5ریحان  %79ای + ذرت علوفه  919/5  999/9  999/9  

I 149/5ریحان  %79ای + ذرت علوفه  997/5  412/9  412/9  

C 277/5ریحان  %955ای + ذرت علوفه  551/5  945/9  945/9  

N 271/5ریحان  %955ای + ذرت علوفه  535/5  995/9  995/9  

B 219/5ریحان  %955ای + ذرت علوفه  571/5  955/9  955/9  

I 15/5ریحان  %955ای + ذرت علوفه  511/5  911/9  911/9  

C ،)شاهد )عدم کوددهی :N ،کود شیمیایی :B ،کود زیستی :Iتلفیقی زیستی+کود شیمیایی : 

 
های تکش به نسبت ريحان و ذرت طمخلو کشتدر  یمنددسو یهاصشاخو  دعملکر يابیارز یهارمعیا  -5 ولجد

 (1334خالص در سال دوم )

 
 تیمارهای کشت مخلوط و کود

 

عملکرد نسبی 
 ذرت

(RYa) 

عملکرد نسبی 
 ریحان
(RYb) 

 مجموع عملکرد نسبی
(RYT) 

نسبت برابری 
 زمین

(LER) 

C 125/5ریحان  %19ای + ذرت علوفه  395/5  115/9  115/9  

N 111/5ریحان  %19ای + ذرت علوفه  924/5  977/9  977/9  

B 171/5ریحان  %19ای + ذرت علوفه  157/5  131/9  131/9  

I 121/5ریحان  %19ای + ذرت علوفه  925/5  952/9  952/9  

C 114/5ریحان  %95ای + ذرت علوفه  497/5  329/9  329/9  

N 111/5ریحان  %95ای + ذرت علوفه  334/5  333/9  333/9  

B 192/5ریحان  %95ای + ذرت علوفه  492/5  495/9  495/9  

I 111/5ریحان  %95ای + ذرت علوفه  332/5  337/9  337/9  

C 115/5ریحان  %79ای + ذرت علوفه  555/5  915/9  915/9  

N 142/5ریحان  %79ای + ذرت علوفه  424/5  431/9  431/9  

B 195/5ریحان  %79ای + ذرت علوفه  539/5  947/9  947/9  

I 129/5ریحان  %79ای + ذرت علوفه  475/5  451/9  451/9  

C 235/5ریحان  %955ای + ذرت علوفه  511/5  911/9  911/9  

N 134/5ریحان  %955ای + ذرت علوفه  944/5  472/9  472/9  

B 221/5ریحان  %955ای + ذرت علوفه  524/5  955/9  955/9  

I 147/5ریحان  %955ای + ذرت علوفه  945/5  427/9  427/9  

C ،)شاهد )عدم کوددهی :N ،کود شیمیایی :B ،کود زیستی :Iتلفیقی زیستی+کود شیمیایی : 
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