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  شیمیایی و دامی کودهايتأثیر تحت  زنیانو  جو مخلوط کشت بررسی
  

  *3پور محمدرضا اصغري ،2احمد قنبري، 1طاهره مهدوي مرج
  استاد گروه زراعت 2، ایران ،، دانشگاه زابلدارویی گرایش گیاهان، باغبانی ارشد ارشناسیدانشجوي سابق ک1

  ایران ،دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزي، دانشگاه زابل3، ایران ،دانشکده کشاورزي، دانشگاه زابل
  12/8/1393 ؛ تاریخ پذیرش: 31/3/1393تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
 و دامـی  کودهاي مصرف تأثیر تحت جو-زنیان کشت مخلوط خصوصیات برخی و دعملکر ارزیابی منظور به

 سـال  در تکـرار  سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در شده خرد هاي کرت صورت هب آزمایشی شیمیایی
نیتروژن،  شیمیایی کود و پوسیده دامی کود اصلیعامل  آمد. در اجرا به زابل دانشگاهپژوهشی  مزرعه در 1392

 30 ردیـف  فاصـله  بـا  زنیـان  خـالص  صورت هب کشت مختلف آرایش پنج شامل فرعی عامل و پتاسیمفسفر و 
 -زنیـان مخلوط جایگزین  درهم، صورت به جو-زنیانکشت  متر، سانتی 20 ردیف فاصله با جو خالص متر، سانتی

 بـود.  متر سانتی 60 زنیان ردیف فاصله با جو-زنیانمخلوط جایگزین  و متر سانتی 45 زنیان ردیف فاصله با جو
 کشت آرایش و کودي تیمارهاي اثر. انجام شد یکبه  یکنسبت کاشت  صورت ردیفی و با هاي مخلوط به کشت

 دانه عملکرد و دانه هزار وزن ،پنجه تعداد بوته، در دانه تعداد بوته، ارتفاع شامل جو و زنیان کمی هاي ویژگی بر
 زنیان براي آنها همچنین مقدار بود. شیمیایی کود از بیش دامی کودمارهاي در تی صفات اینمقدار  .شد دار معنی

 کم خالص کشت و ترین بیش درهم کشت جو براي اما بود؛ ترین کم درهم کشت در و ترین بیش خالص کشت در
 اثـر  کشت آرایش نداشت. زنیان اسانس درصد بر داريمعنی اثر کودي تیمار .را دارا بود صفات اینمقدار  ترین 

کـه کشـت    ؛نتایج مطالعه نشـان داد  .درصد اسانس دانه زنیان و درصد پروتئین دانه جو نداشت بر داريمعنی
تواند براي بهبود عملکرد در منطقه  متر همراه با کاربرد کود دامی می سانتی 60جو با فاصله ردیف -مخلوط زنیان

  گرم و خشک زابل توصیه شود.
  

 1هاي کمی و کیفی، گیاهان دارویی، نیتروژن، ویژگیآرایش کاشت :کلیدي هايهواژ

  
                                         

  m_asgharipour@uoz.ac.ir نویسنده مسئول: *
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  مقدمه 
 مصـرف  از ناشی منفی پیامدهاي شدن مشخص واسطه هب دارویی گیاهان مصرف براي تقاضا افزایش

 یابـد  افـزایش  دارویـی  گیاهـان  تولید به تمایل اخیر دهه چند در تا است شده باعث شیمیایی، داروهاي
)Carruba et al., 2002(. فـرآوري  و اسـتفاده  در زیـاد  سـابقۀ  و اقلیمی تنوع داشتن دلیل به نیز نایرا 

 بـازار  از انـدکی  بسیار سهم سفانهأمت اما دارد گیاهان این تولید در باالیی هاي توانمندي دارویی، گیاهان
 Ministry of ؛Omid Biegi, 2000( اســت داده اختصــاص خــود بــه را دارویــی گیاهــان جهــانیِ

Agriculture, 2006(.  و آرایشـی  غـذایی،  صـنایع  در دارویـی  گیاهـان  مـوثره  مـواد  کـاربرد  و اهمیـت 
 و تولیـد  کشـت،  نظـر  نقطـه  از گیاهـان  دسـته  این پیرامون تحقیق و توجه تا است شده باعث بهداشتی

 معطـر  دارویـی  گیاهان میان این در ).Bagheri et al., 2005( باشد برخوردار خاصی اهمیت از مصرف
 Carum( زنیـان  گیـاه  ،معطـر  دارویـی  هاي گونه این از یکی .اندداده اختصاص خود به را ايویژه جایگاه

copticum( در ،دانـه  در اسـانس  تـوجهی  قابـل  مقدار داشتن واسطه هب که است چتریان تیره به متعلق 
 کـه  باشـد  یم ایران و آسیا بومی گیاه این .دارد کاربرد اي ادویه صورت به یا و بهداشتی داروسازي، صنایع

 ,.Nagalakshmi et al( باشـند  مـی  پاراسـیمن  و گامـاترپین  ،تیمول آن اسانس مهم و عمده ترکیبات
  ).Balbaa et al., 1973( است اسانس درصد 9 الی 2 حاوي زنیان میوه ).2000
 محـیط  و کشـاورزي  در شـیمیایی  مواد رویه بی کاربرد اثر در که مشکالتی علت به اخیر هايسال در
 معطـوف  پایـدار  کشـاورزي  بـه  گذشته از بیش بخش، این متخصصین نگرش است، آمده وجود به زیست

از  حـداقل  اسـتفاده  بـر  محصـول،  کشـت  اقتصـادي  هتوجیـ  گـرفتن  نظـر  در ضمن آن در که است شده
 شـیمیایی،  کودهاي مخاطرات کاهش براي ).Koochecki et al., 1997( دارد تاکید شیمیایی کودهاي

 هـاي نظـام  پایـداري  گیـاه،  فعلـی  نیازهـاي  تـأمین  بـر  عالوه که کرد استفاده هایینهاده و منابع از باید
 منـابع  تـرین عمـده  .)Murty and Ladha, 1988( دنباش داشته دنبال  به نیز را درازمدت در کشاورزي

 شـهري  هـاي  زبالـه  از حاصل هايکمپوست و گیاهی بقایاي دامی، فضوالت خاك، موادآلی کننده مینأت
 قـرار  توجه مورد زیادي حد تا آنها از استفاده ارگانیک، کشاورزي اهمیت به توجه با امروزه که باشند می

 توانندنمی دامی کودهاي که شد غافل نکته این از نباید البته ).Chaudhry et al., 1999( است گرفته
 بروز احتمال به توجه با ،اما ).Mallanagouda, 1995( سازند برطرف را گیاهان غذایی احتیاجات تمام

 نیـاز  ،دارویی گیاهان مؤثره ترکیبات کیفیت و کمیت بر شیمیایی مواد انواع مصرف از ناشی منفی اثرات
 باشد. می ضروري امري گیاهان این پایدار تولید در مخلوط کشت مانند اکولوژیک اصول از گیري بهره به

 کشـت  کـاربرد  بـه  گرایش امروزه و گرددمی وبمحس پایدار کشاورزي هايمولفه از یکی مخلوط کشت
 نشـان  را کشـت  شـیوه  ایـن  اهمیت و مزایا نیز تحقیقات از برخی نتایج و شده گذشته از بیشتر ،مخلوط

 مخلـوط  کشت بررسی در )Agegnehu et al., 2006( همکاران و آگگنهو ).Zimdahl, 2007( نداداده
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 ایـن  و دندکر گزارش گیاه این کشتی تک به نسبت لوطمخ کشت در را جو عملکرد افزایش 1باقال و جو
 کوچکی د.دادن نسبت باقال توسط نیتروژن تثیبت و مخلوط کشت در هرز يها علف بهتر کنترل به را امر

 و 2مرزنجـوش  مخلـوط  کشـت  مختلـف  هايترکیب مقایسه با )Koochecki et al., 2010( همکاران و
ـ  احتماالً مرزنجوش با فرانزع مخلوط کشت که کردند گزارش 3زعفران  سـطح  بـر  انـدازي  سـایه  دلیـل  هب

 عملکرد و گل تولید بهبود باعث زعفران، بنه رشد براي محیطی شرایط شدن مساعدتر نتیجه در و خاك
 زراعـی  گیاهـان  سـایر  بـا  دارویـی  گیاهـان  مخلـوط  کشت که رسد می نظر هب گردد. می زعفران اقتصادي

 .باشـد  هـرز  هـاي  علف و ها بیماري آفات، کنترل به قادر دارویی، یاهانگ آللوپاتی خاصیت وجود دلیل هب
 بـا  در مخلـوط  خـروس  تاج تراکم افزایش با کردند ) عنوانGrahan et al., 1988همکاران ( و گراهان

 .یافـت  کـاهش  فتوسـنتزي  مـواد  و محـدودیت  نـور  جـذب  کـاهش  دلیـل  به سورگوم عملکرد سورگوم،
 مخلوط کشت روي بر که اي ) در مطالعهHasanzadeh Aval et al., 2010زاده اول و همکاران ( حسن

که وزن خشک انـدام رویشـی و عملکـرد اسـانس      رسیدند نتیجه این به مرزه و شبدر ایرانی انجام دادند
  .تر از تیمارهاي کشت مخلوط بود داري بیش طور معنی مرزه در تیمارهاي خالص به

هـاي مختلـف کشـت مخلـوط      مصرف کود دامی بر جنبـه  مطالعات اندکی در خصوص بررسی اثرات
هاي کاشت و سطوح مختلف کود دامـی در  این مطالعه با هدف ارزیابی آرایش ،بنابراین ؛انجام شده است
عملکرد، اجزاي عملکرد، خصوصیات رشـدي و خصوصـیات   بر  ردیفی و درهم زنیان و جوکشت مخلوط 

  کیفی اجرا شد.  
 

  ها  روش و مواد
 -دامـی  کـود  مختلـف  سطوح در جو با مخلوط کشت در زنیان دارویی گیاه عملکرد ارزیابی منظور به

 پـردیس  در واقـع  زابـل  دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در 1392 سال در پژوهشی کاشت، شیآرا و شیمیایی
 در و شرقی دقیقه 31 و درجه 61 جغرافیایی طول با زابل شهر جنوب در مزرعه این گرفت. انجام جدید
 اسـت  شـده  واقـع  دریـا  سـطح  از متـري  480 ارتفـاع  و شمالی دقیقه 55 و درجه 30 جغرافیایی عرض

)Asgharipour and Azizmoghaddam, 2012(. کـوپن  بنـدي طبقـه  اسـاس  بـر  منطقه يهوا و آب 
 خـاك  از آزمایش انجام از قبل .باشد یم خشک و گرم هايتابستان با گرم اریبس و خشک يهامیاقل جزء

 شـیمیایی  تجزیه از حاصل نتایج شد. داده انتقال خاك آزمایشگاه به و برداري نمونه آزمایش اجراي محل
      .ارائه شده است 1 جدولدر  خاك

                                         
1. Vicia faba 
2. Origanum vulgare 
3. Crocus sativus 
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 هاي خاك قبل از آزمایشویژگی -1جدول 

 اسیدیته
وزن مخصوص 

  ظاهري
-   

  بافت
ماده   کربن  خاك 

 آلی
  هدایت  نیتروژن

  الکتریکی
  سدیم  پتاسیم  فسفر    شن  رس  الي

  قسمت در میلیون    (درصد) (درصد)  - -
  7/38  115  2/9    41  32  27  46/1  09/0 87/0  47/0 شنی لوم  49/1  7

  
 اجـرا  به تکرار سه با و تصادفی کامل يها بلوك طرح قالب در شده خرد هايکرت صورت به آزمایش

نیتـروژن،   شیمیایی دکو و هکتار در تن 45 میزان به پوسیده کامال دامی کود :شامل اصلی عامل .آمد در
 صورت هب کاشت شیآرا 5 شامل فرعی عامل و هکتار در کیلوگرم 30و  50، 80میزان  بهفسفر و پتاسیم 

 کشت متر، سانتی 20 ردیف فاصله با جو خالص کشت ،مترسانتی 30 ردیف فاصله با زنیان خالص کشت
 45 زنیـان  ردیـف  فاصـله  بـا  جـو  و زنیـان  جایگزینی مخلوط کشت درهم، صورت به جو و زنیان مخلوط
هاي مخلوط  کشت .ندبود مترسانتی 60 ردیف فاصله با جو و زنیانجایگزینی  مخلوط کشت و مترسانتی

  انجام شد. یک به یکصورت ردیفی و با نسبت کاشت  به
 دیسـک  آن از پـس  بالفاصـله  و شخم متريسانتی 30 عمق تا زمین ،کاشت از قبل ماه آذر اوایل در

 پـس  و گردید آبیاري زمین سپس .گرفت صورت زمین تسطیح عملیات لولر دستگاه با سپس و شد زده
 دسـتی  صورت هب گیاهدو کشت ،رسید زراعی ظرفیت حد به خاك که زمانی و آبیاري از روز 4 گذشت از
  انجام شد.آذرماه  13در تاریخ  همزمان طور هب و

 از هـا بلـوك  و متـر  5/0 یکـدیگر  از اي مجـاور ه متر بودند. پالت 3×2هاي آزمایش داراي ابعاد  پالت
اعمـال شـد. یـک     مـاه بان در آ پس از کرت بندي زمین تیمار کود دهی .داشتند فاصله متر یک یکدیگر

عنوان کود سرك به زمین داده شد. مقـدار بـذر در هـر کـرت      اسفندماه به 23سوم کود نیتروژن نیز در 
کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد. مقـدار   20الص براي زنیان هم در کشت مخلوط و هم در کشت خ

کیلـوگرم در هکتـار    60هاي مخلـوط   کیلوگرم در هکتار و براي کرت 120بذر جو براي هر کرت خالص 
صورت ردیفی صـورت گرفـت و پـس از سـبز شـدن       بههاي ردیفی  براي کشتتعیین گردید. کشت بذر 

آذر بـه   15اري در متري اعمـال گردیـد. اولـین آبیـ     سانتی سه، عملیات تنک براي زنیان با فاصله ها بوته
  د.  انجام شدر زمان نیاز گیاه به آب و پس از آن آبیاري  صورت کرتی

 بوتـه،  هـر  در جـانبی  شاخه تعداد چتر، در دانه تعداد بوته، در چتر تعداد ،بوته ارتفاع فصل پایان در
 ،چنـین  هـم  .شـدند  گیـري  انـدازه  زنیان گیاه رايب دانه هزار وزن و دانه عملکرد هوایی، اندام خشک وزن

 تحقیقـاتی  آزمایشگاه در آب با تقطیر روش به و1گیر اسانس دستگاه توسط انزنی هاي دانه اسانس درصد

                                         
1. Clevenger  
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 دانـه  گـرم  50 ابتدا .)Aberoomand Azar et al., 2010( شد انجام زابل دانشگاهدانشکده کشاورزي 
 اسـانس  بـازده  شـدند.  گیـري انساسـ  آب بـا  تقطیر روش با تساع 3 مدت به سپس و آسیاب زنیان گیاه

 آن مجـدد  توزین سپس و خشک سدیم سولفات توسط عصاره آب زدایی رطوبت از پس اسانس) (درصد
 بـراي  ،همچنـین  .آمد دست هب اسانس بازده و بذر عملکرد حاصلضرب از اسانس عملکرد د.گردی محاسبه

 وزن و دانـه  عملکـرد  هـوایی،  انـدام  خشک وزن بوته، در بذر تعداد بوته، در پنجه تعداد ،بوته ارتفاع ،جو
 ,Bradford( دشـ  محاسـبه  برادفـورد  روش بـه  نیز جو دانه ینئپروت میزان شدند. گیري اندازه دانه هزار

1976.(  
 روش به میانگین مقایسات .شد نجاما 1/9نسخه  SAS افزار نرم از استفاده باها  داده تحلیل و تجزیه

   گردید. انجام درصد پنج احتمال سطح در LSD آزمون
 

   بحث و نتایج
 سـطح  در کاشـت  آرایـش  و درصـد  5 احتمـال  سـطح  در کـود  مصرفتأثیر :  جو و زنیان بوته ارتفاع
آرایش کاشت بر ارتفاع گیاه دارویی ×کود کنش برهم .شد دارمعنی زنیان گیاه ارتفاع بر درصد 1 احتمال

   ).2دار نشد (جدول  زنیان معنی
  

 تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد و برخی صفات مهم زراعی گیاه زنیان -2جدول 

وزن هزار 
  دانه

  عملکرد
 دانه

عملکرد 
 اسانس

  درصد
 اسانس

  تعداد دانه
  در بوته

تعداد 
شاخه 
 جانبی

ارتفاع 
 بوته

درجه 
  آزادي

  منابع
 تغییر

  تکرار  2 2/10 37/0 771199 126252  3/294 1274 5/100
**2054  *196566 **24947  ns1451892  **18615532 *0/12 *5/1261 1 کود  

 اشتباه اصلی 2 5/30 29/0 109013 211576 1/192 2210 1/7
**2/666  **30905 ns95/8  ns721192  **3190768  **2/8 **4/287 3 آرایش کاشت  
ns9/12  ns7/608  ns01/92  ns50700  ns157530  ns26/0  ns6/11  3   آرایش  ×کود

  اشتک
 اشتباه فرعی 12 1/8 33/0 134473 74534 36/859 9/2806 7/32

02/8 5/11  52/14 69/25 81/15 14 9/5 - 
ضریب تغییرات 

  (درصد)
nsدرصد یکو  پنج احتمال دار در سطحدار، معنیترتیب غیر معنی ، * و ** به.  
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یمیایی ارتفاع بوته زنیان را تر از کود ش درصد بیش 3/26دار و به میزان  طور معنی کود دامی به
متر) در کشت خالص سانتی 57). از نظر آرایش کاشت، باالترین ارتفاع زنیان (3افزایش داد (جدول 

تر از کشت درهم ارتفاع را تحت تأثیر قرار داد.  درصد بیش 2/28دست آمد. کشت خالص زنیان  زنیان به
داري از لحاظ ارتفاع بوته وجود نداشت ف معنیمتر زنیان، اختالسانتی 60و  45هاي ردیفی در کشت
  ). 3(جدول 

  
 عملکرد و برخی صفات مهم زراعی گیاه زنیان مقایسات میانگین -3جدول 

  تیمار
ارتفاع 
  بوته
 متر سانتی

تعداد 
شاخه 
 جانبی

تعداد 
دانه در 

  بوته

درصد 
 اسانس

 عملکرداسانس 
  (لیتر در هکتار)

 عملکرد دانه 
(کیلوگرم در 

 هکتار)

وزن هزار 
 دانه
  (گرم)

  a1/55  a8/4  a3200  a3/1  a 2/234  a 4/549  a 06/1 *  کود دامی
  b6/40  b4/3  b1439  ab81/0  b 7/169  b 4/368  b 6/0  کود شیمیایی

  a39/57  a 6/5  a3246  a17/1  a 1/201  a 550  a  8/0  کشت خالص زنیان
  c1/41  c0/3  c1628  a 09/1  a 6/203  c 8/358  c 6/0  کشت درهم

 45شت ردیفی با فاصله ک
  b8/44  c5/3  c1862  a 91/0  a 9/200  bc 2/421  c 6/0  متر سانتی

 60کشت ردیفی با فاصله 
  b0/48  b4/3  b2542  a 06/1  a 202  b 7/478  b  7/0  متر سانتی

  د.باشنفاقد تفاوت آماري در سطح احتمال پنج درصد می ؛ر هر ستون در یک حرف مشترك هستندکه د یهایمیانگین* 
 

نشان داد که اثر کود در سطح احتمال پنج درصد و آرایـش کاشـت در   ها  تجزیه واریانس دادهنتایج 
آرایش کاشت بر ارتفاع جـو   ×کود  کنش برهمدار شد. سطح احتمال یک درصد بر ارتفاع بوته جو معنی

 ).4دار نشد (جدول  معنی
  

  صفات مهم زراعی گیاه جو تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد و برخی -4جدول
درجه   منابع تغییر

 ارتفاع بوته  آزادي
  تعداد پنجه

 بوته در
تعداد دانه 

  در بوته
درصد 
 پروتئین

  عملکرد
 دانه

وزن 
  دانه 1000

  7/23  14579  7/202 4/197 16/1 5/111 2  تکرار
 6/426**  322017* 9243**  8438*  00/24* 1190* 1  کود

  24/4  17379 0/8 12/97 5/1  79/63 2 اشتباه اصلی
ns 3041** 88/11** 2/220** 3  آرایش کاشت

 93/75  **79517 **2/106 
  ns48/7  ns11/0  ns4/102  ns15/71  ns5606  ns81/1 3  آرایش کاشت ×کود 

 41/5 2690 66/75 19/63 16/0  61/6 12 اشتباه فرعی
  60/5 80/5 89/2 94/4 97/5 85/4 -  تغییرات(درصد) ضریب

ns ** درصد یکو  پنجدار در سطح دار، معنیبه ترتیب غیر معنی، * و.  
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 عملکرد و برخی صفات مهم زراعی گیاه جو مقایسات میانگین -5جدول 

ارتفاع بوته   تیمار
  متر) (سانتی

تعداد پنجه 
 در بوته

  تعداد دانه
  در بوته

  درصدپروتئین
(میلی گرم بر 

  گرم)

  عملکرد دانه
(کیلوگرم در 

 هکتار)

 1000وزن 
  انه (گرم)د

  a 1/60  a 8/7  a 8/179  b 4/14  a 0/1010  a 8/45*  کود دامی
  b  0/46  b 8/5  b 3/142  a 2/16  b 3/778  b 4/37  کود شیمیایی

  d 3/43  c 5/5  d 3/136  a 4/15  c 7/786  c 3/34  کشت خالص جو
  a 1/60  a 6/8  a 3/189  a 4/15  a 0/1045  a 8/45 کشت درهم

  b 5/55  b 1/7  b 3/166  a 4/15  b 0/920  a 8/43  متر انتیس 45کشت ردیفی با فاصله 
  c 1/50  c 0/6  c 0/152  a 9/14  c 0/825  b 2/40  متر سانتی 60کشت ردیفی با فاصله 

  باشند.میال پنج درصد که در هر ستون در یک حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت آماري در سطح احتم یهایمیانگین* 
  

داري با هم داشته و مصرف کود دامی تیمارهاي کودي اختالف معنی ،هاینبا توجه به مقایسه میانگ
طـور   نیـز بـه   تر از کود شیمیایی سبب افـزایش ارتفـاع بوتـه گردیـد. آرایـش کاشـت       درصد بیش 5/23

ترین ارتفاع جو مربـوط بـه کشـت درهـم و      که بیش طوري داري بر ارتفاع بوته جو تأثیرگذار بود به معنی
 ).5(جدول  بودع جو مربوط به کشت خالص جو ترین ارتفا کم

 واسـطه  هبـ  خـاك،  تـراکم  و فشردگی سنگین، هايخاك در مخصوصاً دامی، و آلی کودهاي کاربرد با
 بهبـود  موجـب  آن فرج و خلل افزایش و خاك فشردگی کاهش. آیدمی پایین خاك فرج و خلل افزایش
 .دهـد مـی  افـزایش  را خاك دسترس قابل آب محتواي طرفی از و شده آن مناسب تهویۀ و خاك ساختار

 رشـد  و یافتـه  افزایش غذایی عناصر جذب و ریشه گسترش و رشد تا شوند می باعث عوامل این مجموعۀ
 در ).et al., 2004 Ghosh( گـردد  بوتـه  ارتفـاع  افـزایش  به منجر در نهایت و یابد بهبود گیاه توسعه و

 عملکـرد  و نهـنج  قطـر  و طول بوته، ارتفاع دارمعنی ایشافز باعث آلی کودهاي مصرف افزایش آزمایشی
 ارتفـاع  افـزایش  نیز )Yadav et al., 2003( همکاران و یاداو ).Azizi et al., 2008( گردید بابونه گل

  اند. کرده گزارش دامی کودهاي مصرف اثر بر را اسفرزه دارویی گیاه
 سـطح  در کاشـت  آرایـش  و کـود  اثر داد نشان واریانس تجزیه نتایج:  جو و زنیان بوته در دانه تعداد

آرایش کشـت بـر تعـداد     برهم کنش کود و .شد دارمعنی زنیان بوته در دانه تعداد بر درصد یک احتمال
 افـزایش  بر شیمیایی کود از بیش درصد 55 دامی کود ).2 (جدولدار نشد معنیدانه در بوته گیاه زنیان 

 خـالص  کشـت  از بوتـه  در دانه تعداد ترین بیش ،کاشت آرایش نظر از بود. موثر زنیان بوته در دانه تعداد
 فاصـله  با کشت با کاشت آرایش این اثر .آمد دست هب درهم کشت در بوته در دانه تعداد ترین کم و زنیان

    ).3 (جدول نداشت داري معنی اختالف مترسانتی 45
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 تعـداد  بـر  درصـد  یک و پنج احتمال سطح در داريمعنیتأثیر  ترتیب به کاشت آرایش و کودکاربرد 
 تعـداد  شـیمیایی  کـود  از تر بیش درصد 9/20 دامی کود که طوري به )4 (جدول داشتند جو بوته در دانه
 در و تـرین  بـیش  درهـم  کشـت  در کشت، آرایش سطوح میان در ).5 (جدول داد افزایش را بوته در دانه

 آرایـش  و کـود  کـنش  بـرهم  ).5 (جـدول  دش لحاص بوته در دانه تعداد میزان ترین کم جو خالص کشت
  .)4 (جدول نگردید دار معنی صفت این بر کشت

 افـزایش  در بسـزایی تـأثیر   تواند می دامی کود که رسد می نظر به چنین آمده، دست هب نتایج براساس
 غذیـه ت وضـعیت  بهبـود  از ناشی موضوع این احتماالً باشد. داشته جو و زنیان گیاه دو بوته در دانه تعداد
ـ  گیـاه  براي دسترس قابل آب افزایش چنین هم و گیاه  باشـد.  خـاك  فیزیکـی  خـواص  بهبـود  واسـطه  هب

 دانه تعداد و بوته در چتر تعداد افزایش گیاه، رشد قدرت افزایش باعث دامی کود مصرف ،دیگر عبارت به
 داده افـزایش  را بوته در هدان تعداد در نهایت و شده جو) (در بارور پنجه تعداد و زنیان) گیاه (در چتر در

 دارویی گیاه کیفی و کمی خصوصیات بر بیولوژیک و آلی کودهاي اثر عنوان با مشابهی تحقیق در .است
 و آلـی  کودهـاي  مصـرف  شد. چتر در دانه تعداد افزایش باعث آلی مواد کاربرد که گردید گزارش رازیانه
 گیـاه  عملکـرد  اجـزاي  و رویشـی  رشـد  بهبـود  باعـث  تدریجی صورت به غذایی عناصر آزادسازي با دامی

   ).Moradi, 2009( است داده افزایشرا  رازیانه گیاه بوته در چتر تعداد نتیجه در و ودش می
 دارویـی  گیاه که حالی در شد شناخته مخلوط کشت در غالب گیاه عنوان به جو گیاه آزمایش این در
 مخلوط کشت تیمارهاي از تر بیش خالص کشت رد آن عملکرد اجزاي نتیجه در بوده مغلوب گیاه زنیان
 مخلـوط  کشت خصوص در )Mir Hashemi et al., 2009( همکاران و هاشمیمیر تحقیقات طبق بود.

 زنیـان  نفـع  به مخلوط کشت و کرده ملع غالب گیاه عنوان به زنیان که گردید مشخص شنبلیله و زنیان
 کشـت  بـه  نسبت عملکرد شنبلیله، براي کهحالی در ؛است هشد آن بوته تک عملکرد حفظ باعث و بوده

 در کـه  زمـانی  طـورکلی  بـه  انـد.  نداشـته  آن بر مثبتی تأثیر کشت هايآرایش و کرده پیدا کاهش خالص
 افـزایش  خـالص  کشت به نسبت آن عملکرد گیردمی قرار مغلوب گیاه کنار در غالب گیاه مخلوط کشت

 کـه نتـایج تحقیقـی نشـان داده اسـت      افتـد. نمی اتفاق امر این مغلوب گیاه براي که صورتی در ؛یابدمی
 غـالت  کاشـت  و ندشـو مـی  گیاهـان  ایـن  عملکرد ياجزا کاهش به منجر غالت کشتی تک هايسیستم

 در ).Weston et al., 2002( گـردد  آنهـا  عملکـرد  ياجـزا  افـزایش  سـبب  احتمـاالً  مخلـوط  صـورت  به
 گیـاه  دو هـر  دانـه  عملکـرد  کـه  گردیـد  مشخص شد انجام نخود و جو مخلوط کشت روي که آزمایشی

 Hauggard et( اسـت  هشد تر بیش آنها کشتی تک حالت به نسبت مخلوط کشت در داريمعنی طور هب
al., 2001.(  

 و درصد پنج احتمال سطح در کود اثر: جو در پنجه تعداد و زنیان در جانبی هايشاخه تعداد
 ).2 (جدول شد دارمعنی زنیان گیاه جانبی شاخه برتعداد درصد یک احتمال سطح در کشت آرایش
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 کشت آرایش نظر از داد. افزایش را جانبی شاخه تعداد شیمیایی کود از بیشتر درصد 2/29 دامی کود
 هاي آرایش سایر با داريمعنی اختالف و بود دارا را جانبی شاخه تعداد بیشترین زنیان خالص کشت نیز،

 حدود خالص کشت بهتر، بیان به بود. دارا را جانبی شاخه تعداد کمترین درهم کشت و داشت کاشت
 ).3 (جدول شد زنیان بوته در جانبی شاخه تعداد افزایش باعث درهم کشت از بیشتر درصد 46

  ).2 (جدول نشد دارمعنی جانبی شاخه تعداد بر کشت آرایش و کود کنش برهم
 دامی کود تیمار تأثیر تحت پنجه تعداد که طوري هب گردید، دارمعنی جو در پنجه تعداد بر کودتأثیر 

 کشت آرایش اثر با رابطه در ).5و  4 (جدول بود شیمیایی کود از بیش درصد 6/25 و داد نشان افزایش
 تعداد جو، خالص از بیش درصد 5/36 درهم کشت و داشت وجود داريمعنی اختالف تیمارها بین نیز

 شدن دارمعنی صفت این بر کشت آرایش و کود کنش برهم ماا ).5و  4 (جدول داد افزایش را پنجه
  ).4 (جدول

 از ناشـی  احتمـاالً  جـو  و زنیـان  گیـاه  دو در دامی کود تیمارتأثیر  تحت در بوته شاخه تعداد افزایش
 راسـتا،  همـین  در .اسـت بـوده   گیاهـان  ایـن  براي غذایی عناصر بیشتر فراهمی و خاك ساختمانبهبود 
 رازیانـه،  دارویـی  گیاه بر بیولوژیک و آلی کودهاي انواع تأثیر اي مطالعه در نیز )Moradi, 2009( مرادي
 تـر  بـیش  فراهمـی  بـه  را موضـوع  این نیز وي .دکر گزارش را در بوته فرعی و اصلی شاخه تعداد افزایش
 ننیتـروژ  شـیمیایی  کـود  توام با دامی کود تلفیقی کاربرد ،همچنین داد. نسبت گیاه براي غذایی عناصر
 فراهمـی  افزایش در دامی کود مفید اثر به امر این که دگردی اسفرزه گیاه در پنجه تعداد افزایش موجب
 Yadav( شـد  داده نسبت گیاه مخازن بین مواد بهتر تسهیم و فتوسنتز بهبود نتیجه در و غذایی عناصر

et al., 2003.( همکاران و میرلوحی دیگر، تحقیقی در )Mirlohi et al., 2008( چنـد  بررسی یک در 
 ویـژه  بـه  آلی کود کاربرد که کردند گزارش جو عملکرد بر کودي مختلف تیمارهاي اثر رابطه با در ساله

 افـزایش  نهایـت  در و هـوایی  انـدام  خشـک  وزن پنجـه،  تعـداد  سنبله، تعداد بهبود باعث باال، مقادیر در
   گردید. جو عملکرد

 فضـاي  وجـود  نیز و ايگونه درون رقابت بودن تر کم دلیل به گیاهی، پایین يها تراکم در کلی طور هب
 يهـا  شـاخه  بیشتري مقدار تولید ،موجود منابع از استفاده با گیاهان بوته، انشعابات توسعه براي تر بیش
 Petter and( شـود مـی  کاسـته  فرعـی  شـاخه  تعـداد  از گیـاهی  تـراکم  افـزایش  با اما ؛نمایندمی فرعی

Wilson, 1981.( خـالص  کشـت  بـه  نسـبت  بیشـتري  گیـاهی  تـراکم  داراي درهم کشت که یآنجای از 
 60 فاصله با کشت در. بود زنیان خالص کشت از تر کم درهم کشت در جانبی هاي شاخه تعداد ،باشد می

 تـر  کـم  دلیـل  بـه  احتماالً که بود مترسانتی 45 فاصله با کشت از بیشتر فرعی  شاخه تعداد نیز متر سانتی
 خـالص  کشت به کاشت، آرایش این که اي گونه به بود مترسانتی 60 فاصله با کشت در هگیا تراکم بودن
 در خـالی  فضـاي  زنیـان  کـه  اسـت  شـده  سبب خالص کشت در پوشانی هم کاهش د.بو ترنزدیک زنیان
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 مخلـوط  کشـت  در انشعابات کاهش که رسد می نظر به و کند جبران فرعی انشعابات افزایش با را کانوپی
 در )Dadkhah et al., 2009( همکـاران  و خـواه داد باشـد.  زنیـان  روي جـو  گیـاه  انـدازي  سایه دلیل به

 از بوتـه  تراکم افزایش با که رسیدند نتیجه این به بابونه گیاه کیفی و کمی هاي ویژگیروي  بر آزمایشی
 تعـداد  که شد گزارش نیز کاساوا و ذرت مخلوط کشت بررسی در .شد کاسته آن فرعی هاي شاخه تعداد

 از ).Olasantan et al., 1996( باشـد  مـی  تـر  کـم  خـالص  بـه  نسبت مخلوط کشت در کاساوا انشعابات
 جـذب  بـراي  رقابت در و بودهمخلوط  کشت در غالب گیاه جو جو، و زنیان مخلوط کشت در که جایی آن
 .کنـد  تولیـد  ريبیشت پنجه تعداد تا است توانسته ،است کرده عمل کارآمدتري طور به غذایی مواد و آب

 کـه  داشـتند  اظهـار  جـو  و نخـود  مخلـوط  کشت بررسی در )Seyedi et al., 2010( همکاران و سیدي
 کشـتی  تـک  حالـت  در هـا آن تعداد از بیش مخلوط کشت در جو بارور پنجه تعداد وها  پنجه کل تعداد
 د.باش جو اباتانشع وها  پنجه توسعه براي فضا افزایش از ناشی تواندمی امر این که است بوده

 سطح در زنیان دانه عملکرد بر کودتأثیر  که داد نشان واریانس تجزیه نتایج: جو و زنیان دانه عملکرد
 دامـی  کـود  ).2 (جـدول  شـد  دارمعنـی  درصد یک احتمال سطح در کشت آرایش و درصد پنج احتمال

 ،کاشـت  آرایش تیمارهاي نبی در گردید. دانه عملکرد افزایش باعث شیمیایی کود از بیشتر درصد 9/32
 تـرین  کـم  درهـم  کشت و داد اختصاص خودبه را دانه عملکرد ترین بیش داريمعنی طور هب خالص کشت

 شـد ن دارمعنـی  زنیان دانه عملکرد بر کشت آرایش و کود کنش برهم ).3 (جدول بود دارا را دانه عملکرد
  .)2 (جدول
 یـک  احتمـال  سـطح  در کاشـت  آرایـش  و درصـد  پنجاحتمال  سطح در جو دانه عملکرد بر کود اثر
 کـود  از بیشـتر  درصد 94/22دامی کود ،که طوري هب ).4 (جدول شد دارمعنیبر عملکرد دانه جو  درصد

 تـرین  بـیش  نیـز  کاشـت  آرایـش  مختلـف  تیمارهاي بین در گردید. دانه عملکرد افزایش سبب شیمیایی
 کشـت  و بـود  جو خالص کشت به مربوط انگینمی کمترین و درهم کشت آرایش به مربوط عملکرد دانه

 کشـت  بـین  البته گردید. عملکرد افزایش سبب جو خالص کشت از بیشتر درصد 72/24 میزان به درهم
 کـود  کنش برهم .)5 (جدول نداشت وجود داريمعنی اختالف مترسانتی 60 فاصله با کشت و جو خالص

  .)4 (جدول شدن دارمعنی صفت این بر کشت آرایش و
 کـه  کردند مشاهده زنیان گیاه روي آزمایشی در )Akbarinia et al., 2003( همکاران و نیا کبريا

 دریافتنـد  آنها چنین هم .ندیافت چشمگیري افزایش بیولوژیک و دانه عملکرد دامی کود مصرف افزایش با
 آزمـایش  در .اسـت  مـؤثر  نیـز  دانـه  اسـانس  میزان افزایش در دانه عملکرد بهبود بر عالوه دامی کود که

 که گردید مشخص شد انجام اسفرزه گیاه بر دامی کود و فسفر و نیتروژن کودهاي تأثیر روي که دیگري
 ,.Singh et al( باشـد  مـؤثر  دانـۀ  عملکـرد  افـزایش  در تواندمی دامی کود مخصوصاً کودها این کاربرد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

rp
e.

go
nb

ad
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

16
 ]

 

                            10 / 16

http://arpe.gonbad.ac.ir/article-1-168-fa.html


 93زمستان  ، چهارم/ دوره اول، شماره  یتحقیقات کاربردي اکوفیزیولوژي گیاه نشریه

73  

مالحظه گردید که  انجام شد هزمستان غالت دامی بر کود تأثیردر تحقیقی که بر روي  چنین هم ).2003
  ). Olesen et al., 2009شود (می جو ي دانه توجه عملکرد قابل افزایش باعث دامی کود

 کاشـت  يهـا  آرایـش  سایر از داري معنی طور هب خالص کشت در زنیان دانه عملکرد اینکه به توجه با
 و نیسـت  جـو  گیـاه  بـا  مخلوط کشت در پایاپاي، رشد به قادر زنیان گیاه که رسد می نظر به بود، بیشتر

 ارتبـاط،  همـین  در بپـردازد.  خـود  زایشـی  و رویشـی  يهـا  اندام توسعه و رشد به جو با همگام تواند نمی
 و زنیـان  مخلـوط  کشـت  تیمارهـاي  بررسـی  در )Mirhashemi et al., 2009( همکاران و هاشمیرمی

 ،ردیفی چند مخلوط کشت سوي به یردیف تک مخلوط کشت الگوي از تغییر با که کردند بیان شنبلیله
 بـاالترین  زنیـان  ردیفـی  تک مخلوط کشت که طوري به ،است کرده پیدا کاهش زنیان بیولوژیک عملکرد
 سـوارا راج چنـین  هـم  داد. اختصـاص  خـود  بـه  مخلـوط  کشـت  تیمارهـاي  بـین  در را بیولوژیک عملکرد

)Rajeswara, 2002( کـه  گرفت نتیجه 1رز و نعناع اهگی دو خالص و مخلوط کشت مقایسه و بررسی با 
  .یافت کاهش مخلوط کشت در نعناع عملکرد

 یـک  احتمـال  سـطح  در زنیان دانه هزار وزن بر کاشت آرایش و کودتأثیر : جو و زنیان دانه هزار وزن
 وزن افـزایش  در شـیمیایی  کـود  از بیشتر درصد 5/22 دامی کود تیمار ).2 (جدول شد دار معنی درصد

 خـالص  کشـت  در دانـه  هـزار  وزن افـزایش  ترین بیش هاکاشت آرایش بین در بود. موثر نزنیا دانه هزار
 وزن بـر  کشـت  آرایـش  و کـود  کنش برهم ).3 (جدول شد مشاهده درهم کشت در آن کمترین و زنیان
  .)3 (جدول شدن دارمعنی زنیان دانه هزار

 هـزار  وزن بـر  درصـد  یـک  مالاحت سطح در کاشت آرایش و کود اثر داد نشان واریانس تجزیه نتایج
 شـیمیایی  کـود  از تر بیش درصد 34/18 دامی کود تیمار که اي گونه به )4 (جدول شد دارمعنی جو دانه

 بـه  مربـوط  میانگین ترین بیش کاشت، آرایش تیمار با رابطه در است. داشته اثر دانه هزار وزن افزایش بر
 درهم کشت بین البته بود. جو خالص کشت به بوطمر میانگین ترین کم و درهم کشت در دانه هزار وزن

 ردیـف  فاصـله  افزایش با ).5 (جدول نگردید مشاهده داريمعنی اختالف مترسانتی 45 فاصله با کشت و
 .شـد  کاسـته  دانـه  هـزار  وزن از ،جـو  خـالص  کشـت  سـمت  به شتاک آرایش شدن نزدیک و زنیان و جو

  .)4 (جدول شدن دارمعنی جو دانه هزار وزن بر کشت آرایش و کود کنش برهم
 در مرور به را غذایی عناصر ،رشد فصل طول در معدنی مواد تدریجی کردن آزاد با دامی کودهاي

 استفاده بهینه طور هب موجود عناصر از گیاه عناصر، آبشویی کاهش با نتیجه در و داده قرار گیاه اختیار
 در تن 45 میزان به دامی کود افزایش که دارند آن از حکایت ارتباط، همین در مشابه یتحقیق کند.می

                                         
1. Rosa moschata 
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 است هشد ذرت دانه هزار وزن افزایش چنین هم و هوایی اندام خشک يماده وزن افزایش باعث هکتار
)Mentler et al., 2002.(  

 روي خود، هوایی يها اندام توسعه در برتري دلیل به و بوده غالب گیاه جو گیاه آزمایش این در
 دانه هزار وزن و تر کم ايگونه برون رقابت زنیان خالص کشت در نتیجه در .داشت ازياند سایه زنیان
 کشت در دانه هزار وزن ترین بیش و افتاد اتفاق زنیان برعکس جو گیاه در که حالی در بود تر بیش

 میزان افزایش با ،شد انجام لوبیا و ارزن مخلوط کشت روي که آزمایشی در .گردید حاصل درهم مخلوط
 هزار وزن کاهش سبب امر این و کرد پیدا افزایش نیز ايگونهدرون رقابت مخلوط کشت در ارزن تراکم

 شتک سیستم از آن مقدار ترین کم و خالص کشت از دانه هزار وزن باالترین لوبیا براي. گردید ارزن دانه
 مختلف  شرایط در لوبیا دانه هزار وزن بودن کمتر .شد حاصل لوبیا درصد 75 همراه به ارزن درصد 25

 لوبیا روي ارزن اندازي سایه و ايگونه برون رقابت اثر بر کمتر اسیمیالسیون انجام به ،مخلوط کشت
  ).Singh, 1973( شد هداد نسبت

 درصـد  بـر  و آرایش کاشـت  کودي تیمار ریثأت: جو دانه پروتئین درصد و زنیان دانه اسانس درصد
 کـود  ).2 (جدول شد دارمعنی اسانس عملکرد برأثیر تیمار کودي ت بود. دار معنی غیرگیاه زنیان  اسانس

 آرایـش  امـا  .)3 (جـدول  بـود  گـذار تأثیر اسـانس  عملکـرد  بر شیمیایی کود از تر بیش درصد 5/27 دامی
 اخـتالف  اسـانس  عملکـرد  و اسـانس  درصـد  بـر تأثیر  لحاظ ازکود و آرایش کاشت  کنش برهمو  کاشت
  .)2 ول(جد نداشتند داريمعنی

 احتمـال  سـطح  در جـو  دانـه  پروتئین میزان بر کود اثر که داد نشان واریانس تجزیه از حاصل نتایج
 پـروتئین  افزایش بر دامی کود از تر بیش درصد 2/12 شیمیایی کود ).4 (جدول شد دارمعنی درصد یک
 آرایـش  و کـود  کـنش  بـرهم  و جـو  دانـه  پروتئین بر کاشت آرایش اثر ،اما ).5 (جدول داشت اثر جو دانه

    ).4 (جدول بودن دارمعنی صفت این بر کشت
 و درصـد  ،صـفت  مهمتـرین  زنیـان،  دارویـی  گیـاه  کیفـی  صفات بین در که نمود عنوان بتوان شاید
 کـه  چرا ،باشد دانه پروتئین درصد صفت، ترین مهم نیز جو کیفی صفات بین در و باشد؛ اسانس عملکرد

 بیشـتري  دانـه  پروتئین که ترند مناسب جوهایی نظر این از و رسد می دام مصرف به بیشتر ایران در جو
 گیاهـان  کیفـی  خصوصیات تعیین در اصلی عوامل از خاك، حاصلخیزي و محیطی شرایط باشند. داشته

 بهبـود  و مـوثره  ماده افزایش باعث دنتوانمی که است زیادي مغذي ریز عناصر حاوي دامی کود هستند.
 )Ahmadian et al., 2006( همکـاران  و احمـدیان . )Kafi, 2002( شود ارویید گیاهان در آن کیفیت

 باعـث  دامـی  کـود  مصـرف  کـه  دریافتند سبز زیره کیفی و کمی برعملکرد دامی کود تأثیر ي مطالعه در
 عناصـر  تـامین  ضـمن  دامی کود که داشتند اظهار ها آن شد گیاه این کیفی و کمی هاي شاخص افزایش
 در .اسـت  هشـد  دارویـی  گیاه این عملکرد افزایش باعث خاك رطوبت نگهداري ظرفیت افزایش با غذایی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

rp
e.

go
nb

ad
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

16
 ]

 

                            12 / 16

http://arpe.gonbad.ac.ir/article-1-168-fa.html


 93زمستان  ، چهارم/ دوره اول، شماره  یتحقیقات کاربردي اکوفیزیولوژي گیاه نشریه

75  

 اسـانس  میـزان  افـزایش  در زنیـان  دانه عملکرد بهبود بر عالوه دامی کود که شد گزارش دیگر، آزمایشی
 مصـرف نتـایج آزمایشـی نشـان داده اسـت کـه       ).Akbarinia et al., 2003( اسـت  بوده مؤثر نیز دانه

 شـود  مـی  اسـانس  درصـد  افـزایش  چنـین  هم و بیوماس تولید افزایش باعث بومادران براي آلی کودهاي
)Scheffer and Koehler, 1993.( گیاهـان  کیفیـت  بهبـود  در دامـی  کودهاي مثبت تأثیر طورکلی هب 

 بـا  ).Mallanagouda, 1995( اسـت  شـده  گزارش نیز دیگر محقق توسط آنها اسانس افزایش و دارویی
 تاثیرگـذار  دانـه  کیفیت افزایش در دامی کود از بیشتر شیمیایی کود مصرف جو، محصول رد وجود، این
 هـاي  پـروتیئن  سـاختمان  اصـلی  جزء نیتروژن اینکه به توجه با گردید. دانه پروتئین افزایش سبب و بود

 در دار نیتروژن کودهاي خصوصاً شیمیایی، کودهاي مصرف که رسد می نظر به شود، می محسوب گیاهی
 باشـد.  مـوثر  آن کیفیـت  ارتقـاي  و جو دانه پروتئین افزایش در تواند می جو، زراعت در رشد فصل طول

 بـر  را شیمیایی کود مصرف مثبتتأثیر  آزمایشی در نیز )Tavassoli et al., 2010( همکاران و توسلی
  .اند کرده گزارش ارزن دانه خام پروتئین افزایش

  
  گیري نتیجه

 شـیمیایی  کـود  از تر بیش جو و زنیان کمی خصوصیات بر دامی کود اثر د کهنشان دا آزمایش نتایج
 سـاختمان  بهبـود  بـا  غذایی، عناصر از بسیاري دادن قرار دسترس در و افزودن ضمن دامی کود زیرا بود

 ایـن  رشـد  بـراي  مناسـب  بسـتر  ایجاد باعث خاك رطوبت نگهداري ظرفیت افزایش با چنین هم و خاك
 خصوصـیات  بر که مفیدي اثرات علت به آلی مواد دارد. دنبال به را آنها بهتر توسعه و رشد و شده گیاهان

 فعالیـت  افـزایش  کـاتیونی،  تبـادل  ظرفیـت  افـزایش  باعـث  دارنـد  خاك بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی،
  .گردند می خاك باروري افزایش سبب و شده غذایی مواد به گیاهان دسترسی میزان و ها میکروارگانیسم

 و عملکـرد  آن نتیجـه  در کـه  کرده عمل غالب گیاه عنوان به جو، گیاه ،جو و زنیان مخلوط کشت در
 تـرین  بـیش  زنیـان  خـالص  کشـت  در و نگرفـت  قرار کشت آرایش تأثیر تحت زنیان گیاه عملکرد اجزاي

 ياجـزا  و عملکرد ترین بیش درهم کشت در جو گیاه که حالی در داد. نشان را عملکرد اجزاي و عملکرد
 بیـان  چنین توانمی طورکلی هب برد. بهره منابع از ثرتريؤم طور هب مخلوط کشت در و بود دارا را عملکرد

  بود. خواهد جو زراعی گیاه نفع به جو و زنیان مخلوط کشت که نمود
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