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ABSTRACT 

In order to study response of yield and some physiological traits of sweet basil under nitrogen fertilizers 

(biological, chemical and integrated) in additive intercropping a field experiment was carried out in the 

Experimental Farm Faculty of Agriculture, Lorestan University during 2014-2015 growing seasons. The 

treatments were arranged in a factorial split-plot-in time experiment based on Randomized Complete Blocks 

Design with three replications. Experimental treatments were 100% chemical fertilizer (N), bio-fertilizer 

(nitroxin), integration of bio-fertilizer + 50% chemical fertilizer and control, different intercropping systems 

consisted of sole cropping sweet basil and the additive intercropping of corn + 25% sweet basil, corn + 50% sweet 

basil, corn + 75% sweet basil and corn + 100% sweet basil and three harvest. The results belong to sweet basil 

showed that integration of bio-fertilizer + 50% chemical fertilizer had the highest fresh and dry yield (7579.25 and 

1303.83 kg ha
-1

), plant height (50.62 cm), chlorophyll a (0.51 mg g
-1

 FW), chlorophyll b (0.36 mg g
-1

 FW) and 

total chlorophyll (0.87 mg g
-1

 FW). However, integration of bio-fertilizer + 50% chemical fertilizer in terms of 
mentioned traits except for plant height had no significant difference with 100% chemical fertilizer treatment. 

Among different intercropping systems, sole cropping pattern in terms of all traits evaluated in this study had the 

highest amounts. The highest LER (1.566) belonged to corn + 100% sweet basil with bio-fertilizer.  
 

Keywords: additive intercropping, chlorophyll, fresh yield, nitrogen, sweet basil.  
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 مقدمه

یکی از ارکان مهم افزایش تولید  1در کشاورزی رایج

غالت  ۀهای غذایی غنی از داندامی استفاده از جیره

همچون جو و ذرت و یا استفاده از گیاهان سیلویی و 

های جانبی و مواد ها در کنار مکملانواع کنسانتره

شیمیایی برای تحریک رشد و پیشگیری از بروز 

باعث  ها از این ترکیب رویه یب ة. استفاداستها بیماری

در  (متابولیکی) وسازی سوخت هایبروز انواع بیماری

شود که خود سبب بروز های نشخوارکننده میدام

 Semard, 2005) شودمشکالت فراوان در دام می

&McGuirk ).  این مسئله موجب شده است که در

های های اخیر توجه به تولید محصوالت و فرآوردهدهه

 بدونتر و محصوالتی سالم کم دستارگانیک و یا 

بقایای مواد و داروهای شیمیایی روز به روز افزایش 

(. Khajeh Hosseini, 2008 & Koochekiپیدا کند )

کشاورزی ارگانیک در در بسیاری از استانداردهای 

شده است که دام در هنگام  یدتأککشورهای مختلف 

های دارویی همچون چرای آزاد در مراتع باید به گونه

و غیره دسترسی داشته باشد تا  3و کاسنی 2سیاه ةزیر

طبیعی دریافت کند  صورت بهنیازهای دارویی خود را 

(Brimer, 2005 &Smidt .)  دیدگاهیدر این راستا 

ه است. شدمطرح  "علوفه دارو"تحت عنوان  جدید

 چندسالهو  ساله یکهای گیاهی دارویی ی از گونهشمار

و به دالیل گوناگونی همچون غیر  خود یخود بهکه 

ای ضد تغذیه های ترکیبن شتو یا دا یخوراک خوش

 های ترکیب)همچون پروسیک اسید، کومارین و 

عمال مدیریت ای باالیی ندارند، با افنولی( ارزش علوفه

کشت مخلوط با گیاهان  باانسان  ۀعلمی و آگاهان

ای با کمیت باال و ارزش توانند علوفهای رایج میعلوفه

دارویی فراوان تولید کنند. علوفه دارو متضمن 

 محیطی یستزو  (اکولوژیکی) شناختی های بوم برتری

 ییدارو و ایعلوفه نگیاها طمخلو . کشتاستفراوانی 

 در نداتومی ،تولید منابع از وریهبهر یشافزا ضمن

 یهاریبیما و تفاآ و زهر یهاعلف جمعیت کاهش

 یرزندهغ و هندز یها تنش به متومقا یشافزا و گیاهی

                                                                               
1. conventional agriculture 
2. caraway 
3. chicory 

 ,Keshavarz Afsharباشد ) شتهدا خاصی همیتا

2012 & Chaichiدارویی گیاهان سنتی (. کشت 

 رزیکشاو های در نظام پایداری و تنوع ایجاد منظور به

 Motaghian) است بوده متداول ما کشور در دیرباز از

et al., 2014داراسانس گیاهی ریحان میان این (. در 

در  ای گستردهکه در سطح  استنعناعیان  ةخانواد از

گوناگونی دارد  کاربردهای . ریحانشودایران کشت می

 سبزی، ادویه و همچنین گیاه دارویی عنوان بهو 

و  هند ایران، را ریحان منشأ د،شومی استفاده

 پیدایش با (.Omidbaigi, 2006دانند )می افغانستان

 کاربرد کود پذیر، های رقم و تولید سبز انقالب

 آمارها .یافت افزایش سرعت به شیمیایی کودهای

 در شیمیایی کودهای ۀسالیان کاربرد ،دهندمی نشان

چشمگیری در حال افزایش است  صورت به جهان

(Roy et al., 2006از .) از استفاده پیامدهای جمله 

 و شور فرسایش، به توانمی های مصنوعینهاده این

 هایخاك کیفی و کمی زوال شدن خاك، اسیدی

 بین از ،یرزمینیز و سطحی هایآلودگی آب سطحی،

 زیستی هایفعالیت و کاهش زیستی تنوع رفتن

 دتولی هایافزایش هزینه یتدرنها و خاك (بیولوژیکی)

 کشاورزی در . امروزهکرد اشاره زراعی محصوالت

 و گیاهان نیاز مورد غذایی عنصرهایتأمین  به پایدار

 با موادی یریکارگ به با خاك یزیحاصلخ افزایش

 شودمی تأکید زیستی و کودهای طبیعی منشأ

(Vessey, 2003اگرچه کاربرد .) به زیستی کودهای 

 است، تهیاف کاهش های گذشتهدر سال مختلف علل

 رویۀ یب کاربرد که به مشکالتی توجه با امروزه ولی

 از استفاده است، وجود آورده به شیمیایی کودهای

 پایدار ۀتوسع اساسی در رکن یک عنوان به هاآن

 ,Alexandratosاست ) شده مطرح دوباره کشاورزی

 افزون زیستی هایدر کود موجود های(. باکتری2003

 جذب متعادل کردن و هوا نیتروژن تثبیت بر

 (ریزمغذیمصرف ) کم و پرمصرف اصلی عنصرهای

 محرك مواد ترشح و (سنتز) ساخت با گیاه، مورد نیاز

 و مختلف ۀآمین اسیدهای ترشح و همچنین گیاه رشد

 ریشه ۀتوسع و رشد موجب (بیوتیک آنتی) پادزی انواع

 تولید سبب مسئله این شده که هوایی های اندام و
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 دیگر به ها آن انتقال و بیشتر (اسیمیالت) مواد پروردة

تأثیر  با رابطه در (.Lee, 2006&Han شود )می هااندام

کودهای نیتروژنی )زیستی، شیمیایی و تلفیقی( روی 

 نظامفیزیولوژیکی ریحان در  های ویژگیعملکرد و 

ای اطالعات کشت مخلوط افزایشی با ذرت علوفه

 با آزمایش ینا ،رو ینا از .نیست دست در چندانی

 منظور بهکاربرد کودهای زیستی  تأثیربررسی  هدف

کودهای شیمیایی و افزایش عملکرد  کاربردکاهش 

الگوهای مختلف کشت مخلوط این دو  باگیاه ریحان 

 گیاه در راستای کشاورزی پایدار انجام گرفت.  

 
 هامواد و روش

به  1394و  1393های زراعی این تحقیق در سال

کشاورزی  ةدانشکدتحقیقاتی  ایستگاهل در مدت دو سا

 22درجه و  48دانشگاه لرستان با طول جغرافیایی 

 ۀدقیق 29درجه و  33شرقی و عرض جغرافیایی  ۀدقیق

 صورت بهمتر از سطح دریا  1125شمالی و ارتفاع 

 (اسپلیت پالت) های خردشده کرت آزمایش فاکتوریل

فی با سه های کامل تصاددر زمان در قالب طرح بلوك

اول کاربرد کود در چهار سطح  عاملتکرار اجرا گردید. 

شیمیایی )اوره(،  کاربرد کود، کاربرد کود بدونشامل: 

 50کاربرد کودزیستی نیتروکسین و کاربرد تلفیقی 

کود زیستی نیتروکسین +  )اوره( کود شیمیایی درصد

 پنجهای کشت مخلوط افزایشی در دوم الگو عاملو 

ت خالص ریحان، کشت مخلوط ذرت سطح شامل کش

ریحان+، کشت مخلوط ذرت  درصد 25ای علوفه

ریحان، کشت مخلوط ذرت  درصد 50ای+ علوفه

ریحان و کشت مخلوط ذرت  درصد 75ای + علوفه

 سهسوم در  عاملریحان و  درصد 100ای + علوفه

بود. در  سطح شامل چین اول، چین دوم و چین سوم

 نیز ای و ریحانعلوفه ۀپای عنوان بهاین پژوهش ذرت 

 نفخی ضد خاصیت خواص دارویی از جمله دلیل به

 یرش علوفه، توسط یجادشدها نفخ از برای جلوگیری

 افزونبودن  بخش آرام و ضد اسپاسم و ییافزا

 با دارو علوفه تأمین برایعلوفه،  کیفیت یشبرافزا

 عملکرد افزایش برای توده یستز باالی حجم تولید

 .شد انتخاب ایذرت علوفه با مخلوط شتدرک علوفه

 رقم و داشت نام SC 704 ذرت،ة استفاد مورد رقم

 از که بود سبز حانیر نوع از استفاده مورد حانیر

برای تعیین . شدند فراهم اصفهان بذر پاکان ۀسسؤم

های فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش، ویژگی

در  متریسانتی 0-40هر دو سال زراعی از عمق  در

 ،هایی از خاك برداشتتصادفی نمونه طور بهشش نقطه 

های آن با هم مخلوط و به یک نمونه تبدیل و ویژگی

های شیمیایی کود کاربردتعیین شد.  1به شرح جدول 

بر نتایج آزمون خاك مشتمل بر بنا  Kو  N، P شامل

 کیلوگرم فسفر و150کیلوگرم نیتروژن خالص،  175

رتیب از منابع اوره، کیلوگرم پتاس به ت 50

. سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم صورت گرفت

 طور بهاز کاشت  پیشکودهای فسفره و پتاس 

توزیع و کود زمین محل آزمایش یکنواخت در کل 

. شددر تیمارهای موردنظر استفاده  تنهانیتروژنه 

 صورت بهنیتروژن کل در زمان کاشت و مابقی  سوم یک

تا  5در زمان رشد سریع ذرت ) دو مرحله و  درسرك 

از گلدهی ذرت  پیشدو هفته  نزدیک بهبرگی( و  8

شامل شخم،  بذر، بستر ۀتهیشد. عملیات  کاربرده به

های کاشت برای ردیف ۀفاصل .بود یکش ماله و دیسک

متر و سانتی 50ای و ریحان هر دو گیاه ذرت علوفه

های کشت ترکیب همۀروی ردیف در  هابوته ۀفاصل

متر در نظر گرفته شد. سانتی 20ای برای ذرت علوفه

ایجاد کشت مخلوط افزایشی تراکم ذرت  منظور به

( و مترمربعبوته در  10ای در واحد سطح ثابت )علوفه

و  33/3، 5، 10 های فاصلهریحان به ترتیب در  بذرهای

ها، برای ایجاد تراکم متر روی ردیفسانتی 5/2

ریحان  درصد 100و  درصد 75، درصد50، درصد25

متر سانتی 2تا  5/1نسبت به تراکم مطلوب، در عمق 

در تیمارهای کشت خالص در  بذرها. شدکشت 

پشته کاشته شدند و در کشت مخلوط در  طرف یک

دیگر آن ریحان کشت  سویپشته، ذرت و در  طرف یک

شد. برای اعمال تیمار کود زیستی، در زمان کاشت 

خیسانده و پس از تلقیح، تلقیح  ۀرا در مای بذرها

بذرهای تیمارشده در سایه و به دور از نور خورشید 

پس از خشک شدن بذرهای  درنگ بیه و کردخشک 

 صورت بهکشت بذرها  .شدتلقیح شده، اقدام به کشت 
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 1394و  1393های مستقیم در اوایل خردادماه سال

انجام شد. آبیاری مزرعه با در نظر گرفتن شرایط جوی 

 صورت به هرز یها علفگیاه انجام و مبارزه با  و نیاز

 ارتفاع شامل شده گیری دستی انجام شد. صفات اندازه

، a (کلروفیلسبزینۀ )تر و خشک،  بوته، عملکرد

 گیاه کل و کاروتنوئید بود. برداشت سبزینۀ، b سبزینۀ

 انجام گلدهی اوایل ۀمرحل در چین و سه در ریحان

 دو از گیرینمونه ،کرت هر در صورت که بدین شد،

 گرفت انجام ایحاشیه اثر حذف از و پس وسط ردیف

 برای و قطع زمین سطح نزدیکی از هوایی هایاندام و

 منتقل به آزمایشگاه خشک و تر وزن گیریاندازه

بوته  پنج بوته در هر چین برای تعیین ارتفاع .شدند

-هو انداز آزمایشی انتخاب هر واحد از تصادفی طور به

صفت  برای ها مشاهده شد. سپس میانگین ریگی

 . برایشد آماری استفاده ۀتجزی برای ارتفاع بوته

 از روش دـیوئــتنوارـو ک هــسبزین زانـیش مـسنج

Lichtenthaler (1987) گرم  1/0 در آغاز ستفاده شد.ا

 یعما نیتروژنبا  ینیهاون چ در ها . برگشدوزن برگ 

و  گردیدالص مخلوط استون خ یترل یلیم 10 و با خرد

و به مدت  دش یختهر در فالکون آمده دست به ةعصار

با  سسپ .شدیفوژ سانتر 4000در دور  یقهدق 15

 (اسپکتروفتومتر) سنج نوری طیف دستگاه استفاده از

 645و  662، 470 یها موج طولجذب محلول در 

محلول شاهد  عنوان بهاستون  .شد یریگ نانومتر اندازه

استفاده  سنج نوری طیف یر جذب نورصف یمتنظ یبرا

 b ۀسبزین، a (Chla) ۀسبزین یزانم یتدرنها. شد

(Chlb،) کل ۀسبزین ((Chla+b ید تنوئوکار و

(Carotenoid) به تر وزن در گرم گرم یلیبرحسب م 

 محاسبه شدند: یرز های هاز رابط یبترت
 

Chla = (11.24 × A662) – (2.04 × A645)                 
Chlb = (20.13 × A645) – (4.19 × A662)            
Chla+b = 7.05 × A 662 + 18.09 × A645 
Car = (1000 ×A470 – 1.90 Chla – 63.14Chlb) /214  

 

از  طمخلو کشت یمنددسوو  ییراکا یابیارز ایبر

 ( استفاده شد. شاخصLERنسبت برابری زمین )

 .شدارزیابی زیر محاسبه و  ۀرابط با استفاده ازیادشده 
 

LER=LERa+LERb=     

 (LER )              نسبت برابری زمین 

، Yaaدر کشت مخلوط؛  a، عملکرد گونه Yabکه     

 b  ۀ، عملکرد گونYbaدرکشت خالص؛   aۀعملکرد گون

در کشت  b ۀ، عملکرد گونYbbدر کشت مخلوط و 

 نظر از آزمایشی خطاهای و هاداده  ند.هستخالص 

 برای آزمایشی تیمارهای همچنین و مالنر توزیع

  ver. 14افزار نرماز  استفاده با هاواریانس همسانی

Minitab آنووای واریانس ۀتجزی برای. ندشد آزمون 

-داده میانگین ۀمقایس و SAS ver. 9 افزار نرم از هاداده

( Duncan) ای دانکنچند دامنه آزمون از استفاده با ها

 افزار نرم از استفاده با درصد5 احتمال سطح در

MSTATC افزار نرم توسط نمودارها. شد انجام Excel 

 SD پایۀ بر( Error Bars) آزمایشی خطای هایمیله و

 .شد رسم

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

 کرد،ها مشخص واریانس مرکب داده ۀنتایج تجزی 

های آزمایش، کشت مخلوط، کود تیمارهای سال تأثیر

، همچنین شددار ریحان معنی ۀتفاع بوتو برداشت بر ار

برداشت نیز بر صفت  ×کود و سال  ×اثر متقابل سال

های در بین سال(. 2دار بود )جدول مورد نظر معنی

متر سانتی 76/47سال دوم با میانگین ارتفاع  آزمایش،

متر برتری سانتی 39/46نسبت به سال اول با میانگین 

کشت، کشت  های مختلفدر بین ترکیبداشت. 

متر بیشترین سانتی 68/50خالص ریحان با میانگین 

آورد. کمترین میزان  به دستمیزان ارتفاع بوته را 

متر( متعلق به کشت سانتی 25/44ارتفاع بوته ) 

ریحان بود  درصد 100ای + مخلوط ذرت علوفه

های رسد با افزایش تراکم بوته(. به نظر می3)جدول 

ا ذرت به دلیل افزایش رقابت ریحان در کشت مخلوط ب

غذایی ارتفاع گیاه  عنصرهایدو گیاه برای جذب آب و 

 100ای + ریحان در ترکیب کشت مخلوط ذرت علوفه

ریحان کاهش قابل توجهی نسبت به کشت  درصد

گزارش  دیگر پژوهشینتایج خالص ریحان داشت. در 

 بیشترین در هر دو رقم مورد ارزیابی ریحان، شد،

به دست آمد و از خالص  کشتدر ته ریحان بو عتفاار

کشت  های ترکیب دیگرلحاظ ارتفاع بوته نسبت به 
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 ,Salmasi داری وجود داشت مخلوط اختالف معنی

Zehtab, 2016)& .(Maboudi Bilsavar  
تیمار تلفیق  ،ها نشان دادمیانگین ۀنتایج مقایس     

درصد کود شیمیایی اوره  50کود زیستی به همراه 

متر( را به سانتی 62/50شترین میزان ارتفاع بوته )بی

خود اختصاص داد، هرچند بین این تیمار و تیمار کود 

. شدداری مشاهده نشیمیایی نیتروژن، اختالف معنی

کوددهی )شاهد( کمترین میزان ارتفاع  بدونتیمار 

(. 3)جدول  شتمتر( را داسانتی 98/41بوته )

 های عاملاز  یکی اییغذ عنصرهای کمبود که ییازآنجا

-می نظر است، به گیاه ارتفاع میزان در تعیین اصلی

 رشد غذایی مواد کمبود علت شاهد به تیمار که رسد

. شتدا تیمارهای کودی دیگرکمتری نسبت به 

.Makkizadeh et al (2012) های خود  در نتایج بررسی

، زیستیکودهای  نتبجۀ کاربرددر  ،گزارش کردند

دیگر روی  هایی یشآزماافزایش یافت. در ارتفاع ریحان 

 کانیریحان، کاربرد توأم کودهای نیتروژن آلی و 

باعث افزایش  ییتنها به کانینسبت به کاربرد کودهای 

رسد که تأمین دار ارتفاع بوته شدند. به نظر میمعنی

تواند باعث غذایی می عنصرهایو مناسب  هنگامبه

و در نتیجه افزایش  افزایش رشد رویشی و ارتفاع گیاه

در بین (. Kandeel et al, 2002عملکرد محصول شود )

های مورد بررسی، برداشت دوم با میانگین برداشت

به متر بیشترین میزان ارتفاع بوته را سانتی 65/48

اما با این وجود اختالف معناداری با  ،آورد دست

نداشت  مترسانتی 19/48با میانگین  برداشت سوم

رشدی  ۀبا توجه به یکسان بودن مرحل .(3)جدول 

رسد دلیل برتری ، به نظر میشده برداشتهای چین

-های دوم و سوم نسبت به برداشت اول میبرداشت

-چین درتواند ناشی از فاصله گرفتن از اوج دمای هوا 

ها و در های دوم و سوم و دیرتر به گل رفتن بوته

میانگین  ۀقایسنتیجه افزایش ارتفاع بوته باشد. نتایج م

کود نشان داد  ×مربوط به اثر متقابل تیمارهای سال 

که سال دوم به همراه تیمار تلفیق کود زیستی به 

درصد کود شیمیایی اوره بیشترین میزان  50همراه 

آورد )شکل  به دستمتر( را سانتی 17/51ارتفاع بوته )

 ،برداشت نشان داد ×(. همچنین اثر متقابل سال 1

برداشت دوم بیشترین میزان ارتفاع بوته  سال دوم و

 (.2)شکل  را داشتمتر( سانتی 76/49)

 

 . نتایج تجزیۀ فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش1جدول 
Table 1.  Physical and chemical analysis of soil 

 Depth of 
soil Soil texture Clay 

(%) 
Silt 
(%) 

Sand 
(%) 

pH EC 
(dS.m-1) 

Total N 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Year 1 0-40 cm clay loam 32.16 42 25.84 7.17 0.459 0.302 8 390 

Year 2 0-40 cm clay loam 31.52 41.5 26.98 7.36 0.536 0.285 6 356 
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 ان. مقایسۀ میانگین اثر متقابل سال و منابع کود نیتروژن بر ارتفاع بوتۀ ریح1شکل
Figure 1. Mean comparison of interaction of year and nitrogen sources on plant height of sweet basil 
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 . مقایسۀ میانگین اثر متقابل سال و برداشت بر ارتفاع بوتۀ ریحان2شکل

Figure 2. Mean comparison of interaction of year and harvest on plant height of sweet basil 

 

 عملکرد تر و خشک

عملکرد تر و  ،نشان داد هاداده مرکب ۀنتایج تجزی

-سال یرتأثداری تحت معنی طور بهخشک گیاه ریحان 

 های مختلف کشت مخلوطهای مورد آزمایش، ترکیب

اثر متقابل دو گانه،  همۀو تیمارهای کودی قرار گرفت، 

ثر ا جز بهتیمارهای آزمایش  ۀسه گانه و چهار گان

-معنی یادشدهبرداشت بر صفات  ×کود  ×متقابل سال 

به  ،ها نشان دادمیانگین ۀ(. مقایس2دار بود )جدول 

و  81/6743) ترتیب عملکرد تر و خشک در سال دوم

کیلوگرم در هکتار( نسبت به سال اول  64/1160

کیلوگرم در هکتار(  03/1072و  64/6226آزمایش )

که دو سال زراعی  ورتص(، به این 3بیشتر بود )جدول 

 یگرد عبارت بهنداشتند و  یادشدهاثر یکسانی بر صفات 

دار در میزان این صفات در دو سال معنی پذیریتغییر

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

فصل رشد سال دوم نسبت داد  آغازدر  ویژه و هوایی به

که باعث سبز شدن یکنواخت و استقرار مناسب 

مناسب  (فتوسنتز) نورساخت ها شد و با انجامگیاهچه

خوب با عملکرد  زراعتبرای ایجاد یک  مطلوبشرایط 

های مختلف کشت در بین ترکیب ند.کردباال را ایجاد 

های مخلوط، کشت خالص ریحان به ترتیب با میانگین

کیلوگرم در هکتار بیشترین  64/1989و  25/11479

 آورد.  به دست میزان عملکرد تر و خشک را

و  42/2828کمترین میزان عملکرد تر و خشک )

کیلوگرم در هکتار( متعلق به کشت مخلوط  36/485

 (.3درصد ریحان بود )جدول  25ای + علوفهذرت 

بهترین کاربرد عنصرهای غذایی، رطوبت، فضا و انرژی 

 ,Aiyerتواند با کشت خالص صورت گیرد )خورشید می

قی دیگر گزارش شد، در بین (. در نتایج تحقی1963

های مختلف کشت، عملکرد تر و خشک ریحان ترکیب

های  یبترکدر کشت خالص ریحان نسبت به دیگر 

 al., 2014) کشت مخلوط ذرت و ریحان بیشتر بود

Bagheri et) . در شرایطی که دیگر منابع رشد عامل

محدودکننده نباشند، انرژی خورشید عامل اصلی 

 ,Willey) استرد محصوالت زراعی تعیین رشد و عملک

رسد کاهش عملکرد ریحان در به نظر می  (.1990

به این دلیل باشد  تواندمی ذرتحالت کشت مخلوط با 

مخلوط با گیاهانی که نسبت به آن کشت در که ذرت 

گیاه ارتفاع کمتری دارند، گونه غالب بوده و عملکرد 

 دهد. میقرار  یرتحت تأثخود  اندازی یهسادوم را با 

مقایسۀ میانگین تیمارها نشان داد، عملکرد تر و 

یر تیمارهای مختلف تأثخشک گیاه ریحان تحت 

کودی قرار گرفت و بیشترین میزان عملکرد تر و 

کیلوگرم در هکتار( به  83/1303و  25/7579خشک ) 

 کود درصد 50 همراه به زیستی کود تلفیقتیمار 

 و تیمار این بین هرچند شیمیایی اختصاص یافت،

عملکرد تر و  کود شیمیایی اوره با میانگین کاربرد

 هکتار در کیلوگرم 62/1278و  61/7431خشک 

همچنین تیمار کود  .نشد مشاهده داریمعنی اختالف

و  44/6144زیستی نیز با عملکرد تر و خشک معادل 

 28کیلوگرم در هکتار نیز سبب افزایش  87/1057

بت به عملکرد تر و درصدی عملکرد تر و خشک نس

کیلوگرم در  02/825و  6/4785خشک تیمار شاهد ) 

 مهمی نقش دلیل به (. نیتروژن3)جدول  شدهکتار( 
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 باعثت نهایدر ،دارد گیاه رویشی رشد افزایش در که

 یرتأث با نیتروژن کاربرد افزایش شده و عملکرد افزایش

 افزایش به منجر فیزیولوژیکی، فرآیندهای بر

عملکرد  و خشک ةماد و بیشتر واد پروردةم ،نورساخت

. افزایش عملکرد ریحان در تیمار کود زیستی شدباالتر 

توان به دلیل نیتروکسین نسبت به تیمار شاهد را می

 ترشح ها در تثبیت نیتروژن و همچنینباکتری تأثیر

 این توسط رشد ةکنند و تحریک کننده تنظیم مواد

 ,.Fulchieri et al., 1993; Zahir) نسبت داد ها یباکتر

های برداشت، بیشترین عملکرد (. در بین    چین2000

 19/1289و  4/7493تر و خشک به ترتیب با مقادیر 

کیلوگرم در هکتار به برداشت سوم اختصاص یافت 

در  شده برداشتهای چین ۀهم ازآنجاکه(. 3)جدول 

-رشدی یکسان برداشت شدند، لذا به نظر می ۀمرحل

های باالتر هوا قرار دماول که در معرض رسد چین ا

 ۀوارد مرحل تر یعسرداشته )برداشت در تیرماه(، 

های با ارتفاع با تولید بوته رو یناگلدهی شده است، از 

فرعی کمتر، و در نتیجه رشد رویشی  ۀساق شمارو 

کمتری نسبت به چین دوم  تودة زیستکمتر، عملکرد 

چین سوم نسبت  رسد برتری، به نظر میداشتو سوم 

ای به این دلیل باشد که گیاه ذرت علوفه به چین دوم

و گیاه ریحان در چین  شددر اوایل چین سوم برداشت 

سوم برای جذب منابع خاك رقابتی با گیاه ذرت 

روی  اندازی یهسای با برداشت ذرت، سوینداشت و از 

بر میزان رشد  مؤثرتواند یک عامل گیاه ریحان که می

 از میان برداشته شد.باشد  آن

 Rezaei Moadab et al.   (2014)  در نتایج

تیمارهای  همۀدر  ،گزارش کردندهای خود  بررسی

کودی مورد بررسی، میزان عملکرد خشک گیاه ریحان 

با توجه به اینکه  .در چین دوم از چین اول بیشتر بود

متقابل دو گانه، سه گانه و چهار گانه  هایاثر همۀ

 ×کود  ×اثر متقابل سال  جز بهمایش تیمارهای آز

اثر دو  بیاندار بود از معنی یادشدهبرداشت بر صفات 

 ها عامل ۀو بر اثر چهارگان نظر صرفو سه گانه  گانه

میانگین مربوط به اثر  ۀ. نتایج مقایسشودتمرکز می

 ×کود  ×کشت مخلوط  × متقابل چهارگانه سال

شت خالص در سال دوم و در ک ،برداشت نشان داد

ریحان به همراه تیمار کود شیمیایی اوره در برداشت 

 7/22752دوم بیشترین میزان عملکرد تر و خشک )

به کیلوگرم در هکتار(  89/3921کیلوگرم در هکتار و 

 (.4و  3آمد )شکل  دست

 

 
های مختلف برداشت در دو سال زراعی بر عملکرد روژن در چین. مقایسۀ میانگین اثر متقابل کشت مخلوط و منابع کود نیت3شکل

= کشت I4% ریحان، 50= کشت مخلوط ذرت + I3% ریحان، 25= کشت مخلوط ذرت + I2= کشت خالص ریحان، I1تر ریحان. 

ن، = کود شیمیایی نیتروژF2= شاهد )بدون کوددهی(، F1 % ریحان،100= کشت مخلوط ذرت + I5% ریحان، 75مخلوط ذرت + 

F3،کود زیستی = F4 کود زیستی+ شیمیایی و =H1 ،H2  وH3 به ترتیب برداشت اول، دوم و سوم است. 
Figure 3. Mean comparison of interaction of intercropping and nitrogen sources in different harvest 

during two growing seasons on fresh yield of sweet basil. I1, I2, I3, I4 and I5:  sole cropping of sweet 

basil, the additive intercropping of corn + 25% sweet basil, corn + 50% sweet basil, corn + 75% sweet 

basil and corn + 100% sweet basil, respectively. F1: (control), F2: 100% chemical fertilizer (N), F3: bio-

fertilizer (nitroxin), F4: integration of bio-fertilizer (nitroxin) + 50% chemical and H1: harvest 1, H2: 

harvest 2 and H3: harvest 3. 
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های مختلف برداشت در دو سال زراعی بر عملکرد . مقایسۀ میانگین اثر متقابل کشت مخلوط و منابع کود نیتروژن در چین4شکل

= I4% ریحان، 50= کشت مخلوط ذرت + I3% ریحان، 25= کشت مخلوط ذرت + I2= کشت خالص ریحان، I1مادة خشک ریحان. 

= کود شیمیایی F2= شاهد )بدون کوددهی(، F1 % ریحان،100رت + = کشت مخلوط ذI5% ریحان، 75کشت مخلوط ذرت + 

 به ترتیب برداشت اول، دوم و سوم است. H3و  H1 ،H2= کود زیستی+ شیمیایی و F4 = کود زیستی،F3نیتروژن، 
Figure 4. Mean comparison of interaction of intercropping and nitrogen sources in different harvest 

during two growing seasons on dry yield of sweet basil . I1, I2, I3, I4 and I5:  sole cropping of sweet 

basil, the additive intercropping of corn + 25% sweet basil, corn + 50% sweet basil, corn + 75% sweet 

basil and corn + 100% sweet basil, respectively. F1: (control), F2: 100% chemical fertilizer (N), F3: bio-

fertilizer (nitroxin), F4: integration of bio-fertilizer (nitroxin) + 50% chemical and H1: harvest 1, H2: 

harvest 2 and H3: harvest 3. 

 

 صفات فیزیولوژیکی ریحان

کل  زینۀسب، a سبزینۀ ،نشان داد واریانس ۀتجزینتایج 

 یهاسال یرتأثداری تحت معنی طور بهو کاروتنوئید 

های بین سال b سبزینۀند، اما از لحاظ شدآزمایش 

(. 2)جدول  شدداری مشاهده نآزمایش تفاوت معنی

که بیشترین  کردمیانگین مشخص  ۀنتایج مقایس

گرم بر گرم وزن تر(، میلی 51/0) a سبزینۀمقادیر 

رم بر گرم وزن تر( و گمیلی 85/0کل ) سبزینۀ

گرم بر گرم وزن تر( به سال میلی 14/0کاروتنوئید )

-ترکیب تأثیر(. 3دوم آزمایش اختصاص یافت )جدول 

، a سبزینۀهای مختلف کشت مخلوط بر صفات 

-معنی تأثیراما  شددار کل معنی سبزینۀو  b ینۀسبز

(. در بین 2داری بر صفت کاروتنوئید نداشت )جدول 

ختلف کشت مخلوط، کشت خالص های مترکیب

گرم بر میلی a (52/0 سبزینۀریحان بیشترین میزان 

گرم بر گرم وزن میلی b (35/0 سبزینۀگرم وزن تر(، 

گرم بر گرم وزن تر( را میلی 87/0کل ) سبزینۀتر( و 

دار این صفات در (. کاهش معنی3)جدول  شتدا

-های کشت مخلوط نسبت به کشت خالص میترکیب

ناشی از افزایش رقابت برای جذب منابع خاك از تواند 

 عنصر نیتروژن باشد ) یژهو بهغذایی و  عنصرهایجمله 

Adeyemo, 2009& Olowe) .آزمایشی نتایج در 

خلر در کشت   bو a سبزینۀمیزان  ،گزارش شد دیگر

داری کمتر از میزان معنی صورت بهمخلوط با جو 

 Shobeiri etدر کشت خالص خلر بود ) bو  a سبزینۀ

al., 2015همۀ ،میانگین تیمارها نشان داد ۀ(. مقایس 

صفات فیزیولوژیکی مورد بررسی در این پژوهش تحت 

( 2تیمارهای مختلف کودی قرار گرفتند )جدول  یرتأث

گرم بر گرم میلی a (51/0 سبزینۀو بیشترین مقادیر 

گرم بر گرم وزن تر( و میلی 36/0) b سبزینۀوزن تر(، 

گرم بر گرم وزن تر( به تیمار میلی 87/0کل ) سبزینۀ

 شیمیایی کود درصد 50  همراه به زیستی کود تلفیق

. با این اختصاص یافت و همچنین تیمار کود شیمیایی

وجود در بین تیمارهای مختلف کودی، تیمار کود 

گرم میلی 11/0شیمیایی کمترین میزان کاروتنوئید )

د سودمن تأثیررسد می . به نظرشتبر گرم وزن تر( را دا

نیتروژن در افزایش  ةکنند های تثبیتتلقیح باکتری

-و اندام ها بافتناشی از دسترسی بیشتر  سبزینۀمیزان 
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های در حال رشد به نیتروژن بیشتر توسط 

نیتروژن است  ةکنند تثبیت های یباکتر

(Chandrasekhar et al., 2005.) 

Singh et al. (2014)  مثبت  تأثیرپژوهشی نتایج در

در نیتروژن در دسترس گیاه را بر تشکیل کلروپالست 

ی ارشد برگ و همچنین در افزایش محتو فرایند

نیتروژن  درصد75برگ گزارش کردند. حدود  سبزینۀ

شود و بیشترین میزان برگ در کلروپالست یافت می

در ساختار آنزیم ریبولوز بیس فسفات  ییتنها بهآن 

است. در شرایط کمبود کربوکسیالز )روبیسکو( 

کمتر است که اغلب به دلیل  نورساختنیتروژن 

و فعالیت روبیسکو نسبت داده  سبزینهکاهش میزان 

 Fredeen et al., 1991شده است )

Terashima,1987;& Evans .)(2013 )Rahi  در نتایج

کاربرد کود زیستی  ،گزارش کردهای خود  بررسی

و  روتنوئیدکا ،b سبزینۀ، a سبزینۀنیتروکسین 

خطی افزایش  طور بهمحتوای آنتوسیانین گیاهان را 

صفات فیزیولوژیکی مورد بررسی در این  همۀداد. 

های برداشت قرار گرفتند چین یرتأثپژوهش تحت 

های برداشت، برداشت اول در بین چین (.2)جدول 

گرم بر گرم میلی a (54/0 سبزینۀبیشترین مقادیر 

گرم بر گرم وزن تر( و میلی 36/0) b سبزینۀوزن تر(، 

، را داشتگرم بر گرم وزن تر( میلی 9/0کل ) سبزینۀ

گرم بر گرم میلی 15/0اما بیشترین میزان کاروتنوئید )

(. در 3آمد )جدول  به دستوزن تر( در برداشت سوم 

اثر متقابل تیمارهای آزمایش تنها اثر متقابل  همۀبین 

( 2)جدول  شدر دامعنی a سبزینۀبرداشت بر  ×سال 

گرم بر گرم میلی a (56/0 سبزینۀکه بیشترین میزان 

وزن تر( به تیمار سال دوم و برداشت اول اختصاص 

از اثر متقابل تیمارهای  کدام یچه(.5یافت )شکل 

(. 2)جدول  شددار نمعنی b سبزینۀآزمایش بر 

برداشت و  ×اثر متقابل سال  یرتأثکل تحت  سبزینۀ

( که بیشترین 2ر گرفت )جدول برداشت قرا ×کود 

 96/0و  93/0های کل با میانگین سبزینۀمقادیر 

گرم بر گرم وزن تر به ترتیب به تیمارهای سال میلی

و برداشت اول  شیمیایی کوددوم و برداشت اول و 

 (.7و  6اختصاص یافت ) شکل 
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 سبزینۀهای برداشت بر . مقایسۀ میانگین اثر متقابل سال و چین5شکل aریحان

Figure 5. Mean comparison of interaction of year and harvest on chlorophyll a of sweet basil 

 
 ۀاثر متقابل دو گانه، سه گانه و چهار گان همۀ

دار بود تیمارهای آزمایش بر میزان کاروتنوئید معنی

میانگین مربوط به اثر متقابل  ۀ(. نتایج مقایس2)جدول 

برداشت نشان  ×کود  ×کشت مخلوط  ×ال چهارگانه س

ای در سال دوم آزمایش کشت مخلوط ذرت علوفه ،داد

ریحان به همراه تیمار کود زیستی در  درصد 100+ 

-میلی 16/0برداشت سوم بیشترین میزان کاروتنوئید )

 (.8)شکل  داشتگرم بر گرم وزن تر( را 
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 ای برداشت بر سبزینۀ کل ریحانه. مقایسۀ میانگین اثر متقابل سال و چین6شکل

Figure 6. Mean comparison of interaction of year and harvest on total chlorophyll of sweet basil 
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 های برداشت بر سبزینۀ کل ریحان. مقایسۀ میانگین اثر متقابل منابع کود نیتروژن و چین7شکل

Figure7. Mean comparison of interaction of nitrogen sources and harvest on total chlorophyll of sweet 
basil 
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های مختلف برداشت در دو سال زراعی بر میزان . مقایسۀ میانگین اثر متقابل کشت مخلوط و منابع کود نیتروژن در چین8شکل

% ریحان، 50= کشت مخلوط ذرت + I3% ریحان، 25خلوط ذرت + = کشت مI2= کشت خالص ریحان، I1کاروتنوئید ریحان . 
I4 + ریحان، 75= کشت مخلوط ذرت %I5 + ریحان،100= کشت مخلوط ذرت % F1 ،)شاهد )بدون کوددهی =F2 کود =

 به ترتیب برداشت اول، دوم و سوم است. H3و  H1 ،H2= کود زیستی+ شیمیایی و F4 = کود زیستی،F3شیمیایی نیتروژن، 
Figure 8. Mean comparison of interaction of intercropping and nitrogen sources in different harvest 

during two growing seasons on carotenoid of sweet basil. I1, I2, I3, I4 and I5:  sole cropping of sweet 
basil, the additive intercropping of corn + 25% sweet basil, corn + 50% sweet basil, corn + 75% sweet 
basil and corn + 100% sweet basil, respectively. F1: (control), F2: 100% chemical fertilizer (N), F3: 
bio-fertilizer (nitroxin), F4: integration of bio-fertilizer (nitroxin) + 50% chemical and H1: harvest 1, 

H2: harvest 2 and H3: harvest 3. 
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 (LERنسبت برابری زمین )

 مینز یبرابر نسبتاز  طمخلو کشت یابیارز ایبر

 انمیز بیشتریندر هر دو سال آزمایش . شد دهستفاا

در  که دبو 566/1 بابرابر  (LERمین )ز یبرابر نسبت

ریحان  درصد100ای + تیمار کشت مخلوط ذرت علوفه

 کمترین د.مآ به دست تییسز دکو با رتیما نتیجۀدر 

( در سال اول برابر LERزمین ) یبرابر نسبت انمیز

ای تیمار کشت مخلوط ذرت علوفهدر  کهبود  228/1با 

شیمیایی و  دکو با رتیما نتیجۀدر ریحان  25درصد+ 

تیمار کشت مخلوط ذرت  در سال دوم آزمایش در

 دکو با رتیما نتیجۀدر ریحان  25درصدای + علوفه

 یهاتنسب ةهمدر  (.4)جدول مد آ به دست تلفیقی

 ستا یکاز  بیشتر مینز یبرابر نسبت طمخلو کشت

 هگیادو  ینا طمخلو کشت ییراکا ةدهند نشان که

 مختلف یهارتیما سیربردر  .است یکشت تک به نسبت

 مینز یبرابر نسبت که شد ریحان مشخص باذرت 

(LER در سال اول بین )سال  و در 566/1و  228/1

 یمنددسو یعنی، است 566/1و  168/1دوم بین 

از زمین در کشت مخلوط به ترتیب در سال  دهستفاا

از  بیشتر 56و  16درصد و سال دوم  56و  22اول 

 یناز ا آمده دست به نتایج سیربر. ستا خالص کشت

با کود  اههمر  طمخلو یهارتیما ،داد ننشا هشوپژ

 کهدارد  هاریمات دیگر به نسبتباالتری  LERزیستی 

 به نسبت  تییسز یهادکو یباال ییراکا ةدهند نشان

 .Ahmadi et al(2010) .است شیمیایی یهادکو

 ،نددکرگزارش های خود  در نتایج بررسیهمچنین 

 نسبترا باالتری  LER طمخلو کشت یهارتیما همۀ

 .شتنددا گونهدو  ینا خالص کشت به

 
 ریحان تحت تأثیر تیمارهای کودی و کشت مخلوط بررسی واریانس صفات مورد ۀتجزی .2جدول

Table 2. Analysis of variance of sweet basil under the influence of fertilizers and intercropping 

S.O.V df 

Plant 

height Fresh yield Dry yield Chl a Chl b Total chlorophyll Carotenoids 

Year 1 169.50* 24071962.09** 706647.79** 0.20** 0.017 ns 0.33** 0.03* 

Error 1 4 8.22 342455 9972.74 0.006 0.0037 0.0076 0.0027 

Intercropping (A) 4 443.69** 758627888** 22960318.46** 0.026** 0.0046* 0.05** 0.0006 ns 

Fertilizer (B) 3 1257.9** 152921554** 4493278.17** 0.072** 0.14** 0.4** 0.01** 

A× B 12 14.39ns 20957026** 615313.94** 0.0017 ns 0.0005 ns 0.0036 ns 0.0013 ns 

Year ×A 4 2.66 ns 8959813** 263671.77** 0.0017 ns 0.0004 ns 0.0032 ns 0.01** 

Year ×B 3 27.34* 8476156** 249013.19** 0.0009 ns 0.0010 ns 0.0026 ns 0.0005 ns 

Year ×A×B 12 4.58 ns 2864236** 84189.65** 0.0005 ns 0.0002 ns 0.0009 ns 0.0010 ns 

Error 2 76 8.85 350042 10324.37 0.0014 0.0015 0.0020 0.0009 

Harvest (C) 2 657.11** 215617544** 6335981.62** 0.29** 0.08** 0.65** 0.02** 

A× C 8 3.42 ns 92354829** 2713153.97** 0.0013 ns 0.0005 ns 0.0005 ns 0.02** 

B× C 6 1.24  ns 10471764** 306920.12** 0.0004 ns 0.0042 ns 0.0040* 0.0009* 

A× B× C 24 3.77 ns 3188350** 93778.62** 0.0003 ns 0.0002 ns 0.0005 ns 0.0007* 

Year × C 2 66.22** 4969485** 145152.78** 0.0043** 0.0040 ns 0.016** 0.01** 

Year ×A× C 8 7.32 ns 4212104** 123587.64** 0.0002 ns 0.0002 ns 0.0006 ns 0.02** 

Year ×B× C 6 2.1 ns 513489 ns 14980.39 ns 0.0011 ns 0.0013 ns 0.0034 ns 0.0009* 

Year ×A× B × C 24 1.72 ns 628636** 18477.79** 0.0005 ns 0.0003 ns 0.0011 ns 0.0009** 

Error 3 160 6.93 321172 9410.3 0.0008 0.0020 0.0019 0.0004 

C.V (%) - 5.59 8.74 8.69 5.64 13.5 5.25 15.35 

 دهد.داری را  نشان میمعنی بدونns درصد و  1درصد و  5در سطح  داری یبه ترتیب معن **و  *

*,** and ns show significant difference at probability of %5, %1 and  no significant difference, respectively. 
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 1393-1394های سال درشرایط کشت مخلوط  درتأثیر منابع مختلف کود نیتروژن بر برخی از صفات گیاه ریحان  .3جدول 
Table 3. The effect of different sources of nitrogen on some measured parameters of sweet basil under 

different intercropping systems during 2014-2015 growing seasons 

Treatment 

plant 

height 

(cm) 

fresh 

yield 

(kg/ha) 

dry 

yield 

(kg/ha) 

Chl 

a 

( mg/g 

F.W) 

Chl b 

( mg/g 

F.W) 

Total 

chlorophyll 

( mg/g F.W) Carotenoids (mg/g FW) 

Year 1 46.39 b 6226.64 b 1072.03 b 0.47 b 0.32 a 0.79 b 0.12 b 

Year 2 47.76 a 6743.81 a 1160.64 a 0.51 a 0.34 a 0.85 a 0.14 a 

Sole cropping 50.68 a 

11479.25 

a 1989.64 a 0.52 a 0.35 a 0.87 a 0.13 a 

Corn + 25% sweet basil 47.77  b 2828.42 e 485.36 e 0.48 b 0.33 ab 0.82 b 0.13 a 

Corn + 50% sweet basil 47.37  b 4650.62 d 797.4 d 0.48 b 0.33 b 0.82 b 0.13 a 

Corn + 75% sweet basil 45.30 c 6319.22 c 1083.5 c 0.48 b 0.33 b 0.81 b 0.13 a 

Corn + 100% sweet basil 44.25 d 7148.62 b 1225.77 b 0.48 b 0.32 b 0.8 b 0.13 a 

Control 41.98 d 4785.60 c 825.02 c 0.45 c 0.27 c 0.73 c 0.13 a 

Chemical fertilizer (N) 48.90 b 7431.61 a 1278.62 a 0.51 a 0.36 a 0.87 a 0.11 b 

Bio-fertilizer 46.79 c 6144.44 b 1057.87 b 0.48 b 0.33 b 0.82 b 0.14 a 

Bio-fertilizer + chemical 

fertilizer 50.62 a 7579.25 a 1303.83 a 0.51 a 0.36 a 0.87 a 0.13 a 

Harvest 1 44.38 b 4964.03 c 855.58 c 0.54 a 0.36 a 0.9 a 0.12 b 

Harvest 2 48.65 a 6998.24 b 1204.24 b 0.49 b 0.32 b 0.8 b 0.12 b 

Harvest 3 48.19 a 7493.4 a 1289.19 a 0.44 c 0.32 b 0.76 c 0.15 a 

 داری ندارند.درصد تفاوت معنی 5مشترك دارند، بر پایۀ آزمون دانکن  در سطح  های ه حرفهایی کدر هر ستون میانگین

The means in each column having the same letter are not significantly different at 5% Level of probability based on 

Duncan test. 
 

 1393-1394های سال های خالص درتکش به نسبت ریحان و ذرت طومخل کشتدر نسبت برابری زمین  یابیارز .4جدول 
Table 4.  Evaluation of LER in intercropping corn and sweet basil compared to sole cropping during 

2014-2015 growing seasons 
Treatment LER of  first year LER of  second year 

Corn + 25% sweet basil+C 1.289 1.296 

Corn + 25% sweet basil+N 1.228 1.177 
Corn + 25% sweet basil+B 1.317 1.239 

Corn + 25% sweet basil+I 1.256 1.168 

Corn + 50% sweet basil+C 1.383 1.381 
Corn + 50% sweet basil+N 1.346 1.333 

Corn + 50% sweet basil+B 1.469 1.416 

Corn + 50% sweet basil+I 1.384 1.337 
Corn + 75% sweet basil+C 1.460 1.526 

Corn + 75% sweet basil+N 1.453 1.432 

Corn + 75% sweet basil+B 1.551 1.547 
Corn + 75% sweet basil+I 1.498 1.462 

Corn + 100% sweet basil+C 1.546 1.522 

Corn + 100% sweet basil+N 1.510 1.478 
Corn + 100% sweet basil+B 1.566 1.566 

Corn + 100% sweet basil+I 1.522 1.487 

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

C: Control, N: Chemical fertilizer, B: Bio-fertilizer, I:  Bio-fertilizer + chemical fertilizer    

 

 گیری کلی نتیجه

توان از نتایج کاربردی این تحقیق برای کشاورزان می

 با توجه به برتری تیمار تلفیقی کرد،به این نکته اشاره 

نیتروکسین در  زیستی کود + شیمیایی کود درصد 50

می توان صفات مورد بررسی در این پژوهش،  بیشتر

 کود + اوره کود شیمیایی درصد 50 تلفیق کاربرد

 منظور بهراهکاری  عنوان به را نیتروکسین ستیزی

کودهای شیمیایی در راستای کشاورزی  کاربردکاهش 

. همچنین نتایج این پژوهش مشخص کردپایدار بیان 

گیاه ریحان در کشت خالص  تودة زیستعملکرد  کرد،
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های ترکیب دیگرریحان برتری محسوسی نسبت به 

رسد به میبا این وجود، به نظر  ،کشت مخلوط داشت

نسبت پایین گیاه ریحان، هر چه  بهدلیل حجم رویشی 

تراکم گیاه ریحان در کشت مخلوط افزایشی با ذرت 

کشت مخلوط که یکی از  های هدف ،افزایش یابد

 استها، عملکرد اقتصادی هر دو گیاه آن ترین مهم

 .شودبیشتر محقق می
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