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چکیده
این آزمایش بهمنظور بررسی عملکرد دانه بادامزمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت کاربرد تلفیقی کودهای فسفره شیمیایی و زیستی در طی سالهای زراعی
 تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح. بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات رشت اجرا شد1397  و1396
 کیلوگرم100  و2 گرم فسفات بارور200 + کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل50 ، کیلوگرم در هکتار از منبع سوپرفسفات تریپل100  و50 ،کود فسفره (صفر
 کشت خالص بادامزمینی و کشت مخلوط یک ردیف،) و پنج الگوی کشت شامل کشت خالص ذرت2 گرم فسفات بارور200 +در هکتار سوپرفسفات تریپل
 براساس نتایج این.) بود2:1(  دو ردیف بادامزمینی+ یک ردیف ذرت،)1:2(  یک ردیف بادامزمینی+ دو ردیف ذرت،)1:1(  یک ردیف بادامزمینی+ذرت
 حداکثر عملکرد دانه ذرت و بادامزمینی در سیستم تککشتی. اثر متقابل کود فسفره و سیستم کشت مخلوط بر تمام صفات اندازهگیریشده معنیدار بود،آزمایش
 استفاده ترکیبی از فسفر شیمیایی و زیستی منجر به افزایش عملکرد دانه ذرت. مشاهده شد2 گرم فسفات بارور200  کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و100 با کاربرد
1:1  در تیمار شاهد و کشت مخلوط ذرت و بادامزمینی با نسبت ردیف1/8 ) معادلLER(  باالترین نسبت برابری زمین.و بادامزمینی در سیستم تککشتی شد
 براساس. طول و عرض غالف را بهبود بخشید، تعداد دانه در غالف، سیستم کشت مخلوط اجزای عملکرد بادامزمینی از قبیل تعداد غالف در بوته.مشاهد شد
 غلظت نیتروژن و فسفر در دانه، بهعالوه. بادامزمینی از نظر تولید گیاهان زراعی در واحد سطح مزیت داشت- سیستم کشت مخلوط ذرت،نتایج این آزمایش
 کشت مخلوط ذرت و.بادامزمینی در واکنش به کاربرد تلفیقی کودهای فسفره شیمیایی و زیستی تحت شرایط کشت مخلوط ذرت و بادامزمینی افزایش پیدا کرد
 کود، بدین ترتیب. بر تیمارهای دیگر برتری نشان داد2 گرم فسفات بارور200  کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و100  و کاربرد1:1 بادامزمینی با نسبت ردیف
. میتواند برای افزایش سودمندی و تولید محصول در کشت مخلوط ذرت و بادامزمینی تحت شرایط اقلیمی منطقه قابل توصیه باشد2زیستی فسفات بارور
. کود زیستی، کشاورزی پایدار، سوپرفسفات تریپل،2 بارور، الگوی کشت:کلیدواژهها
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Abstract

In order to evaluate of grain yield of groundnut under intercropping with corn under the application of phosphorus chemical and bio-fertilizers, this
experiment is performed as factorial arrangement based on randomized complete block design with three replications in Rasht, Iran in 2017 and 2018
cropping seasons. Five level of phosphorus fertilizer (PF) as triple super phosphate (TSP) including 1. Zero (as control), 2. 50 kg/ha TSP, 3. 100 kg/ha
TSP, 4. 50 kg/ha TSP + 200 g/ha Barvar2 phosphate bio-fertilizer (BPB), and 5. 100 kg/ha TSP + 200 g/ha BPB, and five intercropping pattern (IP)
including 1. maize sole cropping, 2. groundnut sole cropping, 3. intercropped groundnut-maize with the ratio of 1:1, 2:1, and 1:2 rows, comprise the
experimental treatments. According to the results from this experiment, the interaction effect between phosphorus fertilizer × intercropping system has
been significant for all measured characteristics. Maximum grain yield of maize and groundnut are observed in the application of 100 kg/ha
phosphorus fertilizer plus 200 g Barvar2 phosphat bio-fertilizer under sole crop. The combined usage of chemical and biological phosphorus fertilizer
increase grain yield of maize and groundnut under sole crop. The highest land equivalent ratio (LER) equal 1.88 can be seen under control treatment
and maize-groundnut intercropped system with the ratio of 1:1 rows. Intercropping system improve yield attributes of groundnut such as pod numbers
per plant and grain number per pod, pod length, and diameter. Based on the results of this experiment, maize-groundnut intercropped system are
advantageous for crop production per unit area. In addition, the concentration of nitrogen and phosphorus content in groundnut grain rise in response
to the integrated application of chemical phosphorus and Barvar2 phosphat bio-fertilizer under maize-groundnut intercropped system. Maizegroundnut intercropped system with the ratio of 1:1 rows and the application of 100 kg/ha phosphorus fertilizer plus 200 g Barvar2 phosphat bio-
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fertilizer are superior to other treatments. Hence, Barvar2 phosphat bio-fertilizer superiority could be recommendable to enhance profitability and crop
production at maize-groundnut intercropping system under region climatic condition.
Keywords: Barvar2, biofertilizer, planting pattern, sustainable agriculture, triple super phosphate.

 .1مقدمه

سیستمهای کشت مخلوط محسوب میشود ،چرا که

امروزه توسعه کشت مخلوط بهعنوان نمونهای از نظامهای

تفاوتهای رشدی و فیزیولوژیکی متفاوتی با هم دارند.

پایدار در کشاورزی برای دستیابی به اهدافی نظیر ایجاد

ذرت بهدلیل داشتن تنوع ،سازگاری و ارزش غذایی باال در

تعادل اکولوژیک ،بهرهبرداری بیشتر از منابع ،افزایش

ردیف مهمترین گیاهان زراعی جهان قرار گرفته است که

کمی و کیفی عملکرد و کاهش خسارت آفات ،بیماریها

دارای مسیر فتوسنتزی  C4است .بادامزمینی هم یکی از

و علفهای هرز یک ضرورت محسوب میشود

دانههای روغنی مهم خانوده بقوالت با مسیر فتوسنتزی

(

C3

Lithourgidis et al., 2007; Fernandez Aparicio et

بهشمار میرود .دانه بادامزمینی دارای  30تا  50درصد روغن،

 .)al., 2007کشت مخلوط یک روش زراعی پیشرفته است

 25تا  35درصد پروتئین و مقدار انرژی باال با قابلیت هضم و

که برای افزایش عملکرد و کیفیت تولید گیاهان زراعی

کیفیت مطلوب میباشد (.)Nobahar, 2019

مورداستفاده قرار میگیرد (

Thayamini & Brintha,

در رابطه با کشت مخلوط گیاهان خانواده بقوالت با

 )2010و نقش اساسی در تولید پایدار مواد غذایی در

است.

کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دارد (

غالت

پژوهشهای

مختلفی

انجام

شده

Adeoye et

پژوهشگران گزارش کردهاند که سیستم کشت مخلوط

 .)al., 2005در کشت مخلوط از طریق افزایش کارایی

ذرت با لوبیا منجر به تولید حداکثر عملکرد دانه و

مصرف منابع طبیعی با حداقل تأثیر بر محیطزیست غذای

زیستتوده ذرت شد ( .)Reddy & Reddy, 2007در

زیادی در پاسخ به افزایش تقاضای جمعیت تولید میشود

پژوهش دیگری ،گزارش شده است که کشت مخلوط

( .)Amos et al., 2012یکی از راههای افزایش بازدهی

ذرت و سویا با نسبت  2:2عملکرد سویا را افزایش داد

محصوالت کشاورزی ،استفاده از سیستمهای کشت

( .)Maluleke et al., 2005پژوهشگران نشان دادند که

مخلوط گیاهان خانواده بقوالت با غالت است که در

بیشترین عملکرد بادامزمینی در سیستم کشت دو ردیف

Ahmad et

بادامزمینی و یک ردیف سورگوم بهدست آمد ( Langat et

 .)al., 2008بهعالوه ،در سیستم کشت مخلوط ،بقوالت

 .)al., 2006پژوهشگران دیگری بیشترین عملکرد

میتوانند بخش قابلتوجهی از نیتروژن موردنیاز گیاه را از

زیستتوده بادامزمینی را در سیستم کشت مخلوط 50

طریق تثبیت زیستی تأمین کنند .انعطافپذیری و کاهش

درصد ذرت و  50درصد بادامزمینی گزارش کردند

ریسکپذیری ،افزایش سوددهی ،حفظ خاک و بهبود

( .)Dahmardeh, 2011در کشت مخلوط ذرت و سویا

حاصلخیزی از مزایای دیگر کشت مخلوط است

نشان دادند که سیستم کشت مخلوط در هر دو شرایط

).)Matusso et al., 2014

مصرف و عدم مصرف کود فسفره سبب افزایش جذب

تحقق کشاورزی پایدار مؤثر و کارآمد است (

کشت مخلوط غالت با بقوالت محصول بیشتری

فسفر شد ( .)Kolawole, 2011پژوهشگران دیگری نشان

نسبت به کشتهای خالص گیاهان زراعی تولید میکند

دادند که در کشت مخلوط ذرت و بادامزمینی با آرایش

( .)Mucheru et al., 2010کشت مخلوط ذرت

Zea mays

کاشت یک به سه ،عملکرد زیستتوده ذرت افزایش

( )L.و بادامزمینی ( )Arachis hypogaea L.یکی از بهترین

داشت ()2009( Morales et al. .)Bihagod et al., 2006
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گزارش کردند که کشت مخلوط آفتابگردان با لوبیا سبب

شیمیایی فسفر بهصورت تلفیقی مورداستفاده قرار گرفت،

عملکرد دانه آفتابگردان شد.

که علت آن را افزایش فسفر قابل دسترس برای ریشه گیاه
در اثر افزایش حاللیت فسفر شیمیایی بهوسیله باکتریهای

تغذیه گیاهان زراعی بهمنظور حصول عملکرد باال و
ارتقای کیفیت محصول از جایگاه ویژهای برخوردار است

موجود در کود زیستی اعالم کردند (

و با اعمال مدیریتهای زراعی میتوان تغییراتی در

 .)2011; Gholami Mehrabadi et al., 2012پژوهشگران

صفات مرتبط با عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی

دیگری نشان دادند که تیمار با کود زیستی بارور 2بر

ایجاد نمود .فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر موردنیاز

صفات رویشی و عملکرد پیاز خوراکی تأثیر مثبت داشت

گیاهان و ریزجانداران بوده و مهمترین نقش را در فرایند

( .)Bolandnazar et al., 2013نتایج پژوهشهای دیگر

تولید و انتقال انرژی دارا میباشد .شکلهای مختلف

پژوهشگران نشان داد که کاربرد کود سوپرفسفات تریپل

فسفر در خاک بهوسیله ویژگیهای طبیعی خاک شامل

به اضافه کود زیستی فسفاته بارور 2و کود اوره بهاضافه

اسیدیته خاک ،کاتیونهای محلول و تبادلی آهن ،کلسیم و

ازتوباکتر نسبت به سایر تیمارها باعث افزایش عملکرد

منیزیم و نوع ذرات خاک و سطح آنها کنترل میشود.

کمی و کیفی عملکرد آفتابگردان شد (

بهطوریکه در خاکهای آهکی بهصورت ترکیبات

 .)Khani, 2018در مطالعه دیگری گزارش شده است که

نامحلول کلسیم و منیزیم و در خاکهای اسیدی بهصورت

مصرف  60درصد کودهای شیمیایی بهعالوه کودهای

فسفات آهن و آلومینیوم رسوب میکند و از دسترس

زیستی سبب باعث افزایش رشد بوته و عملکرد

گیاهان خارج میشود ( .)Hameeda et al., 2006در این

زیستتوده گلرنگ شد ( .)Saeidi et al., 2018این

راستا ،استفاده از ریزجاندارانی بنام باکتریهای

آزمایش ،برای اولین بار در راستای کاهش مصرف

حلکنندههای فسفات برای تبدیل شکل نامحلول فسفر

کودهای شیمیایی و آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از

بهشکل محلول ضروری بهنظر میرسد .باکتریهای

مصرف آنها در کشت مخلوط بادامزمینی با ذرت اجرا

حلکننده فسفات نه تنها راندمان جذب کود را باال میبرند

میشود .هدف از این آزمایش ،ارزیابی نسبت برابری

بلکه باعث افزایش محصول نیز میشوند .از طرفی ،لزوم

زمین و تغییرات عملکرد دانه بادامزمینی در کشت مخلوط

استفاده از این ریزجانداران در جهت کاهش مصرف

با ذرت در واکنش به کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و

کودهای شیمیایی و بهبود سالمت جامعه بر کسی پوشیده

شیمیایی فسفره بود.

Ghasemi et al.,

& Shokouhfar

نیست .امروزه استفاده از کودهای حاوی ریزجانداران
متعدد تحت عنوان کودهای زیستی رونق زیادی پیدا کرده

 .2مواد و روشها

است ( .)Wu et al., 2005; Hameeda et al., 2006در این

این آزمایش در سالهای زراعی  1396و  1397در مزرعه

راستا )2004( Madani et al. ،مشاهده کردند که کمیت و

آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع

کیفیت چغندرقند با استفاده از کود زیستی فسفات بارور2

طبیعی رشت و بهصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای

افزایش معنیدار پیدا کرد .همچنین ،پژوهشگران دیگری

کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایشی

گزارش کردند که عملکرد دانه و وزن  1000دانه ذرت

شامل پنج سطح کود فسفره (صفر 50 ،و  100کیلوگرم در

زمانی باالترین مقدار را داشت که کود زیستی با کود

هکتار از منبع سوپرفسفات تریپل 50 ،کیلوگرم در هکتار
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سوپرفسفات تریپل 200 +گرم فسات بارور 2و فسفر 100

محصول صفاتی نظیر عملکرد دانه ذرت ،عملکرد غالف و

کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل 200 +گرم فسفات

دانه بادامزمینی ،وزن  100دانه ،ارتفاع بوته ،تعداد

بارور )2و پنج الگوی کشت شامل کشت خالص ذرت،

شاخههای فرعی در بوته ،طول غالف ،عرض غالف ،تعداد

کشت خالص بادامزمینی و کشت مخلوط یک ردیف

دانه در غالف ،نیتروژن و فسفر دانه بادامزمینی اندازهگیری

ذرت +یک ردیف بادامزمینی ( ،)1:1دو ردیف ذرت +یک

شد .قبل از برداشت محصول ،برای اندازهگیری اجزای

ردیف بادامزمینی ( ،)1:2یک ردیف ذرت +دو ردیف

عملکرد تعداد  10بوته بهطور تصادفی از هر کرت انتخاب

بادامزمینی ( )2:1بود .ذرت مورد آزمایش رقم  704و

شد .در زمان رسیدگی فیزیولوژیک (قهوهایشدن غالفها) و

بادامزمینی رقم محلی گلی بود .عملیات آمادهسازی زمین

برداشت محصول بادامزمینی ،برای اندازهگیری عملکرد پس

زراعی در فروردینماه و کاشت بادامزمینی در هر دو سال

از حذف نیم متر حاشیه از ابتدا و انتهای ردیفهای کاشت

زراعی در تاریخ  15اردیبهشتماه انجام شد .قبل از

سطحی معادل شش مترمربع برداشت گردید .پس از

کاشت یک نمونه مرکب خاک از عمق صفر تا 30

جمعآوری دادههای دو سال زراعی و انجام آزمون بارتلت و

سانتیمتر از چند نقطه مزرعه برداشت و جهت تعیین

اطمینان از یکنواختی اشتباه آزمایشی ،تجزیه واریانس مرکب

ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک به آزمایشگاه ارسال

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SASنسخه  )9.1و

گردید که نتایج آن در جدول ( )1درج شده است .هر

مقایسه میانگینها بهروش حداقل اختالف معنیدار ()LSD

کرت شامل شش خط به طول چهار متر بود .در این روش

انجام شد.

 60کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بهعنوان نیتروژن
آغازگر در زمان قبل از کاشت مورداستفاده قرار گرفت و

 .3نتایج و بحث

بهطور یکنواخت در سطح مزرعه پاشیده شده و بهوسیله

 .1 .3ارتفاع بوته

دیسک سبک با خاک مخلوط گردید .فاصله ردیف کاشت

نتایج نشان داد که اثر سال ،کود فسفره ،الگوی کشت

ذرت  75و فاصله بوتههای ذرت بر روی ردیف 15

مخلوط ،اثر متقابل کود فسفره× الگوی کشت مخلوط و اثر

سانتیمتر و فواصل ردیف کاشت بادامزمینی 75

متقابل سال× کود فسفره بر ارتفاع بوته بادامزمینی معنیدار

سانتیمتر و فاصله بوتههای بادامزمینی بر روی ردیف 20

بود (جدول  .)2باالترین ارتفاع بوته بادامزمینی (78/33

سانتیمتر بود و کشت مخلوط بهصورت جایگزینی انجام

سانتیمتر) در کشت خالص بادامزمینی با کاربرد 100

شد .هر کرت دارای شش ردیف کاشت بهطول پنج متر

کیلوگرم سوپرفسفات تریپل همراه با  200گرم فسفات

بود .مبارزه با آفات و بیماریها بهروش شیمیایی و کنترل

بارور 2مشاهده شد .در بین الگوهای کشت مخلوط ،الگوی

علفهای هرز بهروش وجین دستی در دو مرحله چهار

کشت یک ردیف ذرت و یک ردیف بادامزمینی در شرایط

الی پنجبرگی و زمان پرشدن غالفهای بادامزمینی همراه

استفاده از  100کیلوگرم سوپر فسفات تریپل ،بلندترین بوته

با خاکدهی پای بوتهها انجام شد .در زمان برداشت

بادامزمینی ( 69/19سانتیمتر) را تولید کرد (جدول .)3

جدول  .1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی
آهن

پتاسیم

فسفر

درصد

درصد

اسیدیته

دوره   24شماره   1بهار 1401
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درصد

درصد

درصد

بافت

عمق

تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای فسفره بر عملکرد دانه بادامزمینی در کشت مخلوط با ذرت

قابلدسترس

قابلتبادل

-1

قابلدسترس

نیتروژن کل

-1

کربن آلی

)(meq/100g

) (mg kg

) (mg kg

)(%

)(%

156

229

9/7

0/171

1/88

شن

خاک
5/9

رس

سیلت

)(%

)(%

)(%

40/2

27/1

32/7

نمونهبرداری

خاک

)(cm

لومی رسی

0-30

جدول  .2تجزیه واریانس اثر سطوح کود فسفر و نوع کشت بر صفات اندازهگیریشده در با دامزمینی در دو سال زراعی
درجه

ارتفاع

تعداد شاخههای

عملکرد

عملکرد

تعداد غالف

دانه

آزادی

بوته

فرعی در بوته

میوه

دانه

در بوته

در غالف

سال

1

**317

**2/136

**682088

**170016

**58/50

**1/1214

495/6

6/459

767995

379723

268/1

1/0124

منبع تغییرات

سال (تکرار)

4

کود فسفره

4

**

الگوی کشت

4

**
**

121/2
208/9

**

**

2977012

0/8042

**

**

30635433

5/1569

**

کود فسفره× الگوی کشت

16

234/0

1/738

سال× کود فسفره

4

1/319ns

0/0917ns

سال× الگوی کشت

4

*

26/18

**

2016039

**

**

**

**

0/0586

120/7

**

**

1/0870

45/08

362289

**

52/31

0/2126

*18471

*7327

0/477ns

0/0038ns

**

*

0/432ns

**

**

0/0033ns

605231

0/035ns

6246341

**

42186

*

6268

سال× کود فسفره× الگوی کشت

16

14/45ns

0/105

9644ns

2087ns

اشتباه آزمایشی

96

8/78

0/0485

ضریب تغییرات

---

0/8

7/26

**

0/0082

1/629

7495/8

2515/69

0/697

0/0019

5/19

5/66

6/44

3/6

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم وجود معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.

ادامه جدول  .2تجزیه واریانس اثر سطوح کود فسفر و نوع کشت بر صفات اندازهگیری شده در بادامزمینی در دو سال زراعی
درجه

وزن

طول

عرض

نیتروژن

فسفر

عملکرد دانه

آزادی

صددانه

غالف

غالف

دانه

دانه

ذرت

سال

1

**87/2

**31/64

**57/84

**1/1934

**6029

**3969785/6

سال (تکرار)

4

258/6

537/4

81/26

1/0849

10352

209569/1

منبع تغییرات

**

1502/5

**

کود فسفره

4

الگوی کشت

4

**8144/3

**131/9

**68/77

**8/0526

**9258/5

**60070798/6

کود فسفره× الگوی کشت

16

**1282/6

**44/02

**9/580

**3/1581

**20654

**6299524/00

سال× کود فسفره

4

**

103/8

**

3/533

**

1/0605

**

149911/4

**

65818085/2

13/81

1/613ns

0/480ns

0/008ns

**

سال× الگوی کشت

4

3/917ns

1/823ns

0/633ns

**

0/267

487/44ns

63433/9ns

سال× کود فسفره× الگوی کشت

16

**7/129

2/009ns

0/868ns

**0/257

367/96ns

84490/8ns

اشتباه آزمایشی

96

8252/2

1/618

0/738

0/0714

306

427330/8

ضریب تغییرات

---

9/31

9/34

6/66

7/75

6/56

11/15

743/05

203928/8ns

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم وجود معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.

نتایج نشان داد که کاربرد کود زیستی فسفات بارور2

کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی با  50درصد مقدار

سبب افزایش ارتفاع بوته بادامزمینی شد که علت آن میتواند

توصیهشده توأم با کودهای زیستی سبب افزایش معنیدار

ترشح هورمونهای گیاهی و بهبود وضعیت جذب عناصر

ارتفاع گیاه نخود شد ( .)Arya et al., 2007پژوهشگران

غذایی بهویژه فسفر از طریق ریشه گیاه در واکنش به کاربرد

دیگری نشان دادند که بیشترین ارتفاع بوته بادامزمینی در

کود زیستی باشد ( .)Sharma, 2003گزارش شده است که

الگوی کشت مخلوط  50درصد ذرت 50 +درصد بادامزمینی
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طاهره رضاپور کویشاهی ،سعید سیفزاده ،معرفت مصطفویراد ،علیرضا ولدآبادی ،اسماعیل حدیدی ماسوله

کود فسفره× الگوی کشت مخلوط بر تعداد شاخههای

بهدست آمد (.)Dahmardeh, 2011

فرعی بوته بادامزمینی معنیدار بود (جدول .)3
 .2 .3تعداد شاخههای فرعی

اثر سال ،اثر کود فسفره ،الگوی کشت مخلوط ،اثر متقابل
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258

68/24bc

753k

1188i

393/33l

739/17i

1/3450eg

1/1333i

29/241f

28/976f

12/910d

11/858e

4375/00ef

3575/83g

1/62

1/88

-

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت1:2

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت2:1

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت1:1

کشت خالص بادامزمینی

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت1:2

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت2:1

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت1:1

کشت خالص بادامزمینی

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت1:2

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت2:1

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت1:1

کشت خالص بادامزمینی

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت1:2

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت2:1

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت1:1

1/5187

69/19b

52/27g

56/98f

78/33a

-

63/05d

58/61fe

69/04b

64/75cd

-

59/81fe

56/10efg

66/63bc

63/28d

-

63/40d

55/35fg

56/80efg

25/706

1960/00e

1892/50e

1575/83f

3790/83b

-

1303/33h

1429/17g

1279/17hi

3918/33a

-

1469/17g

1559/67fg

1386/50g

3830/00a

-

1204/17i

1003/33j

1071/50j

3367/50c

0/8682

1004/17f

1102/50e

792/50hi

2360/00a

-

938/33g

888/33gh

678/33j

2163/33b

-

941/67g

914/17g

61/67j

1780/00c

-

645/00j

478/33k

523/33k

1190/83d

0/0228

0/9766k

1/1483i

1/2300h

1/7950a

-

1/1233i

1/0250j

0/9583k

1/6883b

-

1/1233i

1/0450j

0/9783k

1/6066c

-

1/3833fg

1/2566h

1/3550g

1/4900d

0/6521

29/120f

31/431de

29/876f

37/960b

-

39/913a

31/228def

31/888d

37/290b

-

39/466a

31/366e

31/763de

34/806c

-

29/820f

31/340e

33/668c

32/566cde

0/3654

10/796f

11/011ef

12/255d

16/760a

-

14/701bc

12/098de

11/920e

16/295a

-

14/806b

12/081de

11/880e

15/916a

-

12/505de

12/280de

12/963d

14/835b

44/373

4926/16fg

7871/33c

6379/16de

--

9937/00a

5073/33ef

8965/50b

6595 /33d

--

9816/50a

4337/66fg

6672/26d

6421/50de

--

5805/16e

3389/66h

5728/16de

5436/50ef

--

1725/00i

--

0/91

1/25

0/097

-

-

0/94

1/32

0/98

-

-

1/26

1/65

1/44

-

-

1/3

1/68

1/65

-

کشت خالص ذرت

کشت خالص ذرت

کشت خالص ذرت

کشت خالص ذرت
کشت خالص بادامزمینی

56/51efg

-

64/93c

-

1455g

-

652/50j

-

1/4283f

-

30/848df

-

14/433c

4451/16fg

-

1/25

میانگینهایی که در هر ستون برای هر تیمار دارای حروف مشترک میباشند اختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد آزمون  LSDندارند.

)LSD (α=5%

 200 +گرم فسفات بارور2

 100کیلوگرم سوپرفسفاتتریپل در هکتار

 200 +گرم فسفات بارور2

 50کیلوگرمسوپرفسفاتتریپل در هکتار

در هکتار

 100کیلوگرم سوپرفسفاتتریپل

در هکتار

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت1:2

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت2:1

کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت1:1

64/36cd

-

-

-

-

-

-

کشت خالص ذرت
کشت خالص بادامزمینی

56/28efg

2175d

845/83h

1/2683eh

32/898cd

12/690de

--

3550/00gh

-

-

الگوی کشت

)(cm

ارتفاع بوته

)(kg/ha

عملکرد میوه

)(kg/ha

عملکرد دانه

)(mm

تعداد دانه در غالف

)(mm

طول غالف

)(mm

عرض غالف

)(kg/ha

نسبت

برابری زمین

عملکرد دانه ذرت

جدول  .3مقایسه میانگین صفات اندازهگیریشده در بادامزمینی تحت اثر متقابل سطوح کود فسفر× سیستم کشت مخلوط با ذرت

 50کیلوگرم سوپرفسفاتتریپل

(بهعنوان شاهد)

عدم مصرف کود فسفره

کود فسفره

صفحههای 253-267
DOI: 10.22059/jci.2022.324938.2561

Email: saeedsayfzadeh@yahoo.com

* نویسنده مسئول
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نتایج نشان داد که عدم کاربرد کود فسفاته در الگوی

فسفات بارور 2از طریق افزایش رهاسازی یون فسفات از

کشت مخلوط یک ردیف ذرت و دو ردیف بادامزمینی

ترکیبات فسفردار خاک و بهبود کارایی جذب فسفر

بهار
1401ریشه بوتههای بادامزمینی سبب کاهش وابستگی
وسیله
 9/24شماره   1به
دوره40
منجر به تولید بیشترین تعداد شاخههای فرعی (
صفحههای 253-267

DOI:شیمیایی فسفات شد.
10.22059/jci.2022.324938.2561کود
گیاه به
عدد) در هر بوته بادامزمینی شد که تفاوت معنیداری با

(2006) Alikhani et al.

الگوی کشت مخلوط یک ردیف ذرت و یک ردیف

نشان دادند که کود زیستی فسفردار با اسیدیکردن خاک و

بادامزمینی با کاربرد  100کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات

ترشح آنزیمهای فسفاتاز باعث رهاسازی یون فسفات

تریپل و  200گرم فسفات بارور 2نداشت (جدول .)4

قابل جذب توسط گیاهان از ترکیبات فسفردار خاک شد.

استفاده از کودهای زیستی به موازات افزایش کاربرد

در این آزمایش ،کشت مخلوط سبب کاهش عملکرد

کودهای فسفره سبب افزایش تعداد شاخههای فرعی در

غالف در مقایسه با کشت خالص شد .اما ،نسبت برابری

بادامزمینی شد .برخالف نتایج این آزمایش ،پژوهشگران

زمین ( )LERنشان داد که عملکرد در واحد سطح زمین

دیگری در بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیا گزارش

در کشت مخلوط الگوی کاشت یک ردیف ذرت +دو

نمودند که بیشترین تعداد شاخههای فرعی در سیستم

ردیف بادامزمینی بیشتر بود (جدول  .)3همچنین،

کشت خالص لوبیا حاصل شد (.)Koocheki et al., 2008

 (2000) Kolawole et al.گزارش کردند که کاربرد کود

علت این امر میتواند ناشی از تفاوت در رقابت بین

فسفات زیستی سبب افزایش عملکرد سویا در کشت

گونههای گیاهی تشکیلدهنده الگوی کشت مخلوط باشد.

مخلوط با ذرت شد.

 .3 .3عملکرد غالف بادامزمینی

 .4 .3عملکرد دانه بادامزمینی

کشت ،اثر متقابل کود

در این آزمایش اثر سال ،کود فسفره ،الگوی کشت ،اثر

اثر سال ،کود فسفره ،الگوی

فسفره× الگوی کشت ،اثر متقابل سال× کود فسفره و اثر

متقابل کود فسفره× الگوی کشت ،اثر متقابل سال× کود

متقابل سال× الگوی کاشت بر عملکرد غالف بادامزمینی

فسفره و اثر متقابل سال× الگوی کاشت بر عملکرد دانه

معنیدار بود (جدول  .)2کاربرد  50کیلوگرم کود

بادامزمینی معنیدار بود (جدول  .)2نتایج نشان داد که

سوپرفسفات تریپل همراه با  200گرم فسفات بارور 2در

بیشترین عملکرد دانه بادامزمینی ( 2360کیلو گرم در

کشت خالص بادامزمینی بیشترین عملکرد میوه

هکتار) به اثر متقابل کاربرد  100کیلوگرم سوپر فسفات

بادامزمینی ( 3918کیلوگرم در هکتار) را تولید کرد که

تریپل توأم با  200گرم فسفر بارور 2و کشت خالص

تفاوت معنیداری با کاربرد جداگانه  100کیلوگرم

بادامزمینی اختصاص داشت .نتایج بیانگر کاهش عملکرد

سوپرفسفات تریپل ( 3830کیلوگرم در هکتار نداشت

دانه بادامزمینی در کشت مخلوط در مقایسه با کشت

(جدول  .)3نتایج نشان داد که کاربرد  50کیلوگرم کود

خالص بود .اما ،کاربرد  100کیلوگرم سوپرفسفات تریپل+

سوپرفسفات تریپل همراه با  200گرم فسفات بارور 2در

 200گرم فسفات بارور 2و الگوی کاشت یک ردیف

شرایط اقلیمی منطقه میتواند بیشترین میوه بادامزمینی را

ذرت +دو ردیف بادامزمینی با تولید حدود  1102کیلوگرم

تولید کند بدون اینکه کاهش معنیداری در عملکرد میوه

در هکتار دانه بادامزمینی سبب افزایش نسبت برابری زمین

بادامزمینی ایجاد شود .بهنظر میرسد که استفاده از کود

و بهبود تولید در واحد سطح شد (جدول .)3

* نویسنده مسئول
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جدول  .4مقایسه میانگین صفات اندازهگیریشده در با دام زمینی تحت اثر متقابل سال× کود فسفره× سیستم کشت مخلوط
سال

کود فسفره

الگوی کشت

تعداد شاخه
فرعی

تعداد غالف
در بوته

وزن صددانه
() g

خالص
ذرتشماره   1بهار 1401
کشت دوره
خالص 24
8/300cdef
بادامزمینی
کشت
عدم مصرف کود فسفره
صفحههای 253-267
7/066h
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:1
(بهعنوان شاهد)
DOI: 10.22059/jci.2022.324938.2561
8/166cde
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 2:1
7/800cg
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:2
کشت خالص ذرت
54/11d
19/99cd
8/16cde
کشت خالص بادامزمینی
 50کیلوگرم سوپرفسفاتتریپل
47/21e
12/98i
9/066ab
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:1
در هکتار
55/13d
19/99d
7/700cfg
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 2:1
69/05b
18/93ef
9/066ab
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:2
کشت خالص ذرت
25/26g
20/00d
8/13cef
کشت خالص بادامزمینی
سال
 100کیلوگرم سوپرفسفاتتریپل
63/26c
21/30bd
8/03cef
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:1
1396
در هکتار
70/97ab
18/32ef
8/93b
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 2:1
35/03f
23/22a
7/36gh
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:2
کشت خالص ذرت
75/38a
18/15f
8/50ce
کشت خالص بادامزمینی
 50کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار
48/14e
16/08gh
8/10cef
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:1
 200 +گرم فسفات بارور2
52/65d
14/34hi
8/26cde
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 2:1
49/08e
13/00i
8/50be
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:2
کشت خالص ذرت
37/63f
12/94i
8/60b
کشت خالص بادامزمینی
 100کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار
40/77f
14/88h
7/60g
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:1
 200 +گرم فسفات بارور2
42/03ef
19/46de
8/46de
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 2:1
54/67d
21/76b
7/56g
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:2
کشت خالص ذرت
51/72de
21/48bcd
8/46de
کشت خالص بادامزمینی
عدم مصرف کود فسفره
46/59f
13/51i
9/30a
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:1
(بهعنوان شاهد)
51/53de
21/46bcd
7/73cfg
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 2:1
63/59c
20/39cd
9/40a
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:2
کشت خالص ذرت
23/81g
21/53bcd
8/46de
کشت خالص بادامزمینی
 50کیلوگرم سوپرفسفاتتریپل
62/07c
21/54bcd
8/36l
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:1
در هکتار
70/48ab
19/67d
8/86gh
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 2:1
51/86de
23/44a
7/36bde
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:2
کشت خالص ذرت
64/72bc
19/61de
8/40e
کشت خالص بادامزمینی
 100کیلوگرم سوپرفسفاتتریپل
سال
46/26ef
17/53efg
8/56bde
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:1
در هکتار
1397
50/90dc
16/53g
8/60be
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 2:1
44/51ef
13/18i
8/83bd
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:2
کشت خالص ذرت
39/08f
13/43i
8/03f
کشت خالص بادامزمینی
 50کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار
40/55e
12/79i
7/06h
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:1
 200 +گرم فسفات بارور2
39/58f
16/74g
8/16cde
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 2:1
55/15d
21/16bcd
7/80cg
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:2
کشت خالص ذرت
54/11d
19/99cd
8/16cde
کشت خالص بادامزمینی
 100کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار
47/21ef
12/98i
9/06ab
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:1
 200 +گرم فسفات بارور2
55/13d
19/99d
7/70cfg
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 2:1
69/05b
18/93ef
9/06ab
کشت ذرت و بادامزمینی با نسبت 1:2
میانگینهایی که در هر ستون برای هر تیمار دارای حروف مشترک میباشند اختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد آزمون  LSDندارند.

* نویسنده مسئول

-

-

13/43i
12/79i
16/74g
21/16bcd

39/08f
40/55f
39/58f
45/15f

نیتروژن دانه
()%
-

3/98cd
3/63de
3/73de
3/63de
-

2/87f
3/236ef
4/050cd
3/63de
-

2/86fg
4/22c
3/51de
3/25ef
-

7/36a
2/75fg
3/26ef
2/55fg
-

3/76d
3/54de
3/47de
3/43de
-

2/44g
3/38e
3/89cde
3/53d
-

2/59fg
4/10cd
3/22ef
3/10ef
-

5/60b
2/74fg
3/49de
2/81fg
-

3/98cd
3/63de
3/73de
3/63de
-

2/87f
3/23f
4/05cd
3/63de
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در این مطالعه ،عملکرد دانه ذرت و بادامزمینی در کشت

 .5 .3تعداد غالف در بوته

مخلوط در مقایسه با کشت خالص کاهش یافت.

اثر سال ،کود فسفره ،الگوی کشت مخلوط ،اثر متقابل کود

کردند24که شماره   1بهار
همچنین (2014) Fuente et al. ،گزارش دوره
1401الگوی کشت مخلوط و اثر متقابل سهجانبه سال×
فسفره×
صفحههای 253-267
 ×DOI:الگوی کشت مخلوط بر تعداد غالف در
فسفره
کود
عملکرد کم تری از سویا در کشت مخلوط با آفتابگردان
10.22059/jci.2022.324938.2561
Layek et al.

بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)2

( ) 2015گزارش دادند که عملکرد سویا کمتر از دیگر

براساس نتایج این آزمایش ،بیشترین تعداد غالف در بوته

Prasad

بادامزمینی ( 23/44عدد) به اثر متقابل کشت مخلوط با

 (2005) & Brookگزارش دادند که عملکرد دانه سویا

نسبت یک ردیف ذرت  +دو ردیف بادامزمینی و کاربرد

در کشت مخلوط با جو کاهش یافت .با این توصیف،

 50کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و در سال زراعی دوم

حداکثر نسبت برابری زمین ( )1/88در شرایط کشت یک

اختصاص داشت و از نظر تعداد غالف در بوته بادامزمینی

ردیف ذرت و یک ردیف بادامزمینی و عدم مصرف کود

نسبت به کشت خالص بادامزمینی برتری داشت

فسفره مشاهده شد )2003( Sharma .اظهار داشت که

(جدول (2018) Nyoki et al. .)4نشان دادند که

کودهای زیستی عالوه بر افزایش فراهمی زیستی عناصر

سیستمهای زراعی تعداد غالف در بوته سویا را بهطور

خاک از طریق تثبیت زیستی نیتروژن ،محلولکردن

قابلتوجهی افزایش داد .در این آزمایش ،کاربرد سوپر

فسفردار و پتاسیم و مهار عوامل بیماریزا ،با تولید

فسفات توأم با کود زیستی فسفات بارور 2تأثیر معنیداری

هورمون های محرک رشد گیاه باعث افزایش عملکرد

بر تعداد غالف در بوته نداشت ،با این توصیف،

گیاهان زراعی میشوند .نتایج نشان داد که کشت مخلوط

پژوهشگران دیگری دریافتند که کاربرد تلفیقی کودهای

ذرت و بادام زمینی سبب افزایش فراهمی فسفر بهوسیله

شیمیایی و کودهای زیستی در کشت مخلوط باعث

ریشه ذرت و بادام زمینی و بهبود بازدهی محصول در

افزایش تعداد طبق در گلرنگ شد (.)Saeidi et al., 2018

واحد سطح و افزایش سودمندی کشت مخلوط شد.

دلیل این اختالف میتواند تفاوت ژنتیکی گیاهان زراعی

همچنین (2014) Rajaii & Dah Mardeh ،نشان دادند

مختلف در واکنش به شرایط محیطی مختلف میباشد.

در مناطق معتدله بهدست آمد .بهعالوه،

غالت کشت شده در الگوی کشت مخلوط بود.

که سیستم کشت مخلوط ذرت و بادامزمینی در مقایسه
با کشت خالص سبب افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود
عملکرد گیاهان زراعی کشت شده در مخلوط شد.
پژوهش گران دیگری نشان دادند که کشت مخلوط دارای
مزیت بود و در کشت مخلوط در مقایسه با کشت
خالص از یک سطح معین زمین زراعی محصول
بیش تری برداشت شد ( .)Saeidi et al., 2017همچنین،
پژوهشگران دیگری نشان دادند که کشت مخلوط ذرت
و سویا از نظر تولید زراعی بر کشت خالص آنها برتری
داشت (.)Kolawole, 2011

* نویسنده مسئول

 .6 .3تعداد دانه در غالف

نتایج نشان داد که اثر سال ،کود فسفره ،الگوی کشت
مخلوط ،اثر متقابل کود فسفره و الگوی کشت مخلوط و
اثر متقابل سال× کود فسفره بر تعداد دانه در غالف
بادامزمینی در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود
(جدول  .)2در این آزمایش ،کشت خالص بادامزمینی در
شرایط کاربرد  100کیلوگرم سوپرفسفات تریپل توأم با
 200گرم فسفات بارور 2از نظر تعداد دانه در غالف
( 1/79عدد) بر تیمارهای دیگر برتر بود .همچنین ،در بین
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تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای فسفره بر عملکرد دانه بادامزمینی در کشت مخلوط با ذرت

الگوهای مختلف کشت مخلوط بیشترین تعداد دانه در

ردیف بادامزمینی با افزایش تعداد بوته ذرت نسبت به

غالف ( )1/12در الگوی کشت دو ردیف ذرت +یک

بوته بادامزمینی و افزایش رقابت بین گونهای به نفع ذرت،

ردیف بادامزمینی در واکنش به مصرف  50کیلوگرم در

تعداد غالف در بوته بادامزمینی کاهش یافت و مواد

هکتار کود سوپرفسفات تریپل بهدست آمد (جدول .)3

فتوسنتزی بیشتری در اختیار غالفهای بالغ موجود قرار

 )2000( Chung & Janzenدریافتند که کاربرد تلفیقی

گرفت و بدین ترتیب سبب افزایش وزن  100دانه بادام-

کودهای شیمیایی توأم با کود زیستی سبب تولید بیشترین

زمینی گردید .نتایج نشان داد که کاربرد  100کیلوگرم

تعداد دانه در غالف سویا در مقایسه با تیمارهای دیگر

سوپرفسفات تریپل توأم با  200گرم فسفات بارور 2سبب

شد .در این آزمایش ،تعداد دانه در غالف بادامزمینی با

افزایش وزن  100دانه بادامزمینی در هر دو الگوی کشت

افزایش تعداد غالف در بوته کاهش یافت .علت این امر

خالص و کشت مخلوط با ذرت گردید .نتایج پژوهشهای

وجود رابطه جبرانی بین اجزای عملکرد دانه در گیاهان

پیشین نیز نشان داد که وزن  100دانه گلرنگ در واکنش

زراعی میباشد (2019) Nobahar et al. .نشان دادند بین

به کاربرد توأم کودهای شیمیایی و کودهای زیستی در
کشت مخلوط افزایش یافت

تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف بادامزمینی

).(Saeidi et al., 2018

رابطه منفی وجود داشت و افزایش یکی سبب کاهش جزء
 .8 .3طول غالف

دیگری شد.

نتایج نشان داد که اثر سال ،کود فسفره ،الگوی کشت
 .7 .3وزن صددانه

مخلوط و اثر متقابل کود فسفره× الگوی کشت مخلوط بر

اثر سال ،کود فسفره ،الگوی کشت مخلوط ،اثر متقابل کود

طول غالف بادامزمینی در سطح احتمال یک درصد

فسفره× الگوی کشت مخلوط ،اثر متقابل سال× کود

معنیدار بود (جدول  .)2بلندترین طول غالف بادامزمینی

فسفره و اثر متقابل سهجانبه سال× کود فسفره× الگوی

( 39/91میلیمتر) در الگوی کشت مخلوط دو ردیف

کشت مخلوط بر وزن  100دانه بادامزمینی معنیدار بود

ذرت و یک ردیف بادامزمینی و مصرف  50کیلوگرم کود

(جدول  .)2براساس نتایج مقایسه میانگین دادهها،

سوپرفسفات تریپل بههمراه  200گرم فسفات بارور2

بیشترین وزن  100دانه ( 75/38گرم) در سال زراعی اول

بهدست آمد (جدول  .)3همچنین ،کودهای زیستی باعث

و کشت خالص بادامزمینی در واکنش به کاربرد 50

افزایش طول غالف بادامزمینی شد .افزایش طول غالف

کیلوگرم سوپر فسفات تریپل 200 +گرم فسفات بهدست

بادامزمینی سبب ایجاد فضای بیشتری برای رشد دانه

آمد .نتایج نشان داد که تغییر شرایط اقلیمی از سالی به

بادامزمینی میشود و بدین ترتیب ،طول غالف بادامزمینی

سال دیگر سبب تغییر وزن  100دانه بادامزمینی میشود.

از صفات مهم موردمطالعه بهشمار میرود و افزایش طول

در میان الگوهای مختلف کشت مخلوط ،بیشترین وزن

غالف بادامزمینی باعث افزایش بازارپسندی محصول

 100دانه بادامزمینی ( 69/05گرم) در شرایط کشت دو

بادامزمینی افزایش مییابد .نتایج نشان داد که کشت

ردیف ذرت +یک ردیف بادامزمینی و مصرف 100

مخلوط بادامزمینی و کاربرد کودهای زیستی سبب بهبود

کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و  200گرم فسفات بارور2

بازارپسندی بادامزمینی از طریق افزایش طرفیت غالفها

بهدست آمد (جدول  .)4در کشت دو ردیف ذرت +یک

برای رشد دانه میشود .پژوهشگران دیگری در مطالعه

دوره   24شماره   1بهار 1401

263
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مشابهی گزارش کردند که مصرف کودهای زیستی باعث

بارور 2در کشت خالص بادامزمینی در سال زراعی اول منجر

Kazemi

به افزایش محتوای نیتروژن دانه ( 7/36درصد) بادامزمینی

افزایش طول غالف در گیاه باقال شده است (

شد .نتایج نشان داد که شرایط اقلیمی در سال زراعی اول

.)Poshtmasari et al., 2007

برای تثبت زیستی نیتروژن بهوسیله ریشه بوتههای بادامزمینی
 .9 .3عرض غالف

و افزایش غلظت آن در دانه بادامزمینی مساعدتر بود .در

اثر سال ،کود فسفره ،آرایش کشت مخلوط و اثر متقابل

کشت خالص بادامزمینی در مقایسه با الگوی مختلف کشت

کود فسفره× الگوی کشت بر عرض غالف بادامزمینی در

مخلوط میزان نیتروژن دانه افزایش یافت .علت این امر

سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2در این

میتواند رقابت ذرت و بادامزمینی برای جذب نیتروژن قابل

آزمایش ،کشت خالص بادامزمینی در شرایط استفاده از

دسترس باشد .با این توصیف الگوی کشت مخلوط یک

 100کیلوگرم سوپرفسفاتتریپل بههمراه  200گرم فسفات

ردیف ذرت +یک ردیف بادامزمینی در شرایط مصرف 50

بارور 2بیشترین عرض غالف بادامزمینی (16/79

کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفاتتریپل بیشترین غلظت

میلیمتر) را نشان داد که تفاوت معنیداری با کابرد توأم

نیتروژن دانه ( )3/98در مقایسه با دیگر تیمارها نشان داد

 50کیلوگرم سوپرفسفات تریپل با  200گرم فسفات

(جدول  .)4نتایج نشان داد که تراکم مساوی از دو گیاه ذرت

بارور 2و کاربرد جداگانه  100کیلوگرم سوپرفسفاتتریپل

و بادامزمینی سبب کاهش قدرت رقابت بوتههای ذرت و

نداشت (جدول  .)3افزایش ظرفیت مخازن فیزیولوژیک

تجمع نیتروژن بیشتری در دانه بادامزمینی شد .پژوهشگران

بادامزمینی (غالفها) از طریق افزایش طول و عرض

نشان دادند که مقدار نیتروژن در دانه نخود و خردل در

غالف بادامزمینی ایجاد میشود .هر چه غالفها رشد

سیستم کشت مخلوط در مقایسه با شاهد باعث افزایش

طولی و عرضی بیشتری داشته باشند مواد فتوسنتزی

جذب نیتروژن در گیاهان نخود و خردل شد

( Arya et al.,

بیشتری دریافت کرده و سبب تولید دانههای بزرگتری

 ،)2007که با نتایج این آزمایش مطابقت داشت.

میشود .نتایج نشان داد که کاربرد کود زیستی فسفات بارور2
توام با کودهای شیمیایی فسفره در افزایش عرض غالفهای

 .11 .3محتوای فسفر دانه

بادامزمینی تأثیر مثبت داشت که با نتایج پژوهشهای پیشین

اثر سال ،کود فسفره ،الگوی کشت مخلوط ،اثر متقابل کود

مطابقت داشت (.)Nobahar et al., 2019

فسفره× الگوی کشت مخلوط و اثر متقابل سال× کود
فسفره بر میزان فسفر دانه بادامزمینی در سطح احتمال یک

 .10 .3محتوای نیتروژن دانه

درصد معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین محتوای فسفر

اثر سال ،کود فسفره ،الگوی کشت مخلوط ،اثر متقابل کود

دانه بادامزمینی ( 431میلیگرم بر کیلوگرم) در کشت

فسفره× الگوی کشت مخلوط و اثر متقابل سال× الگوی

مخلوط دوردیف ذرت و یک ردیف بادامزمینی و کاربرد

کشت مخلوط و اثر متقابل سه جانبه سال× کود فسفره×

 100کیلوگرم در هکتار سوپرفسفاتتریپل توأم با 200

الگوی کشت مخلوط بر نیتروژن دانه بادامزمینی در سطح

گرم فسفات بارور 2در سال زراعی اول بهدست آمد که

احتمال یک درصد معنیدار بود ( جدول  .)2در این آزمایش،

تفاوت معنیداری با تیمار  50کیلوگرم در هکتار

کاربرد  50کیلوگرم سوپر فسفات تریپل با  200گرم فسفات

سوپرفسفات تریپل توأم با  200گرم فسفات بارور2
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نداشت (جدول  .)4نتایج نشان داد که الگوی کشت

مصرف  100کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل

مخلوط ذرت و بادامزمینی در مقایسه با سیستم تک کشتی

بهدست آورد ،که این امر ضمن جلوگیری از آلودگی

و کاربرد کود زیستی فسفات بارور 2همراه با کود

زیستمحیطی سبب کاهش هزینههای تولید میگردد.

سوپرفسفات تریپل سبب بهبود جذب فسفر از طریق

علت این امر افزایش فسفر قابلدسترس برای ریشه گیاه

ریشه گیاه و افزایش محتوای فسفر در دانه بادامزمینی شد.

در اثر افزایش حاللیت فسفر شیمیایی بهوسیله باکتریهای

 (2006) Han et al.بیان داشتند که کودهای زیستی

موجود در کود زیستی فسفات بارور  2میباشد.

متشکل از باکتریها و قارچهای مفیدی هستند که هر یک

پژوهشگران دیگری گزارش کردند که عملکرد دانه ذرت

بهمنظور خاصی مانند تثبیت نیتروژن و رهاسازی یونهای

در واکنش به کاربرد تلفیقی کود زیستی با کود شیمیایی

فسفات ،پتاسیم و آهن از ترکیبات نامحلول تولید

فسفره افزایش یافت (

میشوند .این باکتریها عالوه بر کمک به جذب عنصری

.)Mehrabadi et al., 2012

Ghasemi et al., 2011; Gholami

خاص باعث جذب سایر عناصر ،کاهش بیماریهای گیاه
و بهبود ساختمان خاک و در نتیجه تحریک بیشتر رشد

 .14 .3نسبت برابری زمین

گیاه و افزایش کمی و کیفی محصول میشوند.

در این آزمایش ،باالترین مقدار نسبت برابری زمین در شرایط

پژوهشگران دیگری نشان دادند که کاربرد تلفیقی

کشت مخلوط با نسبت یک ردیف ذرت و یک ردیف

کودهای شیمیایی و کودهای زیستی باعث افزایش مقدار

بادامزمینی مشاهده گردید که تفاوت چشمگیری با الگوی

فسفر در دانه نخود و خردل شد و کشت مخلوط ،جذب

کشت یک ردیف ذرت و دو ردیف بادامزمینی نداشت

فسفر و محتوای فسفر دانهها در گیاهان نخود و خردل را

(جدول  .)3نتایج نشان داد که کشت مخلوط ذرت و

افزایش داد ).(Arya et al., 2007

بادامزمینی سبب بهرهبرداری حداکثر از عوامل محیطی رشد
میشود و موجب افزایش عملکرد گیاهان تشکیلدهنده

 .12.3عملکرد دانه ذرت

کشت مخلوط در واحد سطح میشود و بدین ترتیب

نتایج نشان داد که اثر سال ،کود فسفره ،الگوی کشت و اثر

سودآوری گیاهان زراعی در واحد سطح زمین را افزایش

متقابل کود فسفره× الگوی کشت بر عملکرد دانه ذرت در

میدهد .در مطالعه مشابهی گزارش شده است که باالترین

سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین

نسبت برابری زمین در سیستم کشت مخلوط دو ردیف

عملکرد دانه ذرت ( 9937کیلوگرم در هکتار) در کشت

ذرت +یک ردیف بادامزمینی بهدست آمد که تفاوت

خالص و کاربرد  100کیلوگرم سوپرفسفات تریپل همراه با

معنیداری با سیستمهای کشت مخلوط یک ردیف ذرت+

 200گرم فسفات بارور 2بهدست آمد که در شرایط مشابه

یک ردیف بادامزمینی و دو ردیف ذرت و دو ردیف

تفاوتی با کاربرد  50کیلوگرم سوپرفسفات تریپل توام با 200

بادامزمینی نداشت (.)Seyed Noori et al., 2017

گرم فسفات بارور  2نداشت (جدول  .)3کاربرد کود فسفات
بارور  2کارایی مصرف کود فسفره را افزایش داد .بهطوری

 .4نتیجهگیری

که با کاربرد  50کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل +کود

بهطورکلی ،نتایج نشان داد که کشت مخلوط ذرت و

زیستی فسفات بارور 2میتوان عملکردی مشابه با تیمار

بادامزمینی و استفاده از کودهای زیستی فسفره در شرایط
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