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 (Borago officinalis L).گاٍصتاى تاهخلَط کطت دس ( Cicer arietimum L) ًخَدٍ تیَلَطیک ػولکشد داًِ 

 تاثیش کَدّای هؼذًی ٍ تیَلَطیک  تحت
Effect of mineral and biological fertilizer on grain and biological yield of chickpea (Cicer 

arietimum L) in intercropping with borage (Borago officinalis L.) 
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 اسضذ اکَفیضیَلَطی، داًطکذُ کطاٍسصی، داًطگاُ تثشیضکاسضٌاسی داًطجَی -1

 گشٍُ اکَفیضیَلَطی، داًطکذُ کطاٍسصی، داًطگاُ تثشیض داًطیاس -2

 استاد گشٍُ اکَفیضیَلَطی، داًطکذُ کطاٍسصی، داًطگاُ تثشیض - 3

 استادیاس گشٍُ اکَفیضیَلَطی، داًطکذُ کطاٍسصی، داًطگاُ تثشیض-4

 ، داًطکذُ کطاٍسصی، داًطگاُ تثشیضحطشُ ضٌاسی-گیاُ پضضکی استادیاس گشٍُ -5
oo1389@yahoo.comjahanshahl 

  چکیذُ

 

دس هضسػِ تحقیقاتی 1390طی دس سال صساػی ی، آصهادس کطت هخلَط تا گاٍصتاىتیَلَطیک ًخَدػولکشد تِ هٌظَس تؼییي ػولکشد داًِ ٍ     

تا ًخَد  : ّای خالص دٍ گًَِ ٍ کطت هخلَط ًخَد دس چْاس ًسثت کطت ًَاسی گاٍصتاىکطتتا داًطکذُ کطاٍسصی داًطگاُ تثشیض 

کَدّای ضیویایی ٍ سیضٍتیَم تْوشاُ کَدّای صیستی %  100سیضٍتیَم تْوشاُ  یَدکدس دٍ سطح   3-2ٍ8-6، 2-4، 1-4ًسثت ّای سدیفی 

کطت ٍ تیواسّای کَدی تاثیش هؼٌی داس سٍی ػولکشد داًِ  ًَع ًتایج ًطاى داد  کِ. کَدّای ضیویایی اًجام ضذ% 50ٍ  (2تاسٍس  + ًیتشاطیي)

سدیف ًخَد  8سدیف گاٍصتاى ٍ  3ّای کطت هخلَط تا ًسثت.داس تَدهؼٌیًخَد کطت سٍی ػولکشد تیَلَطیک ًَع یي تاثیش ّوچٌ. داضت

سیضٍتیَم تْوشاُ کَدّای  تیَلَطیک ًخَد دس تیواس کَدیػولکشد ػولکشد داًِ ٍ  تَلیذ کشد ساًخَد تیطتشیي ػولکشد داًِ ٍ تیَلَطیک 

 .کَدّای ضیویایی تَد%  100تْوشاُ  سیضٍتیَماص تیواس کَدی طتشتی (2تاسٍس  + ًیتشاطیي)صیستی 

 

 صیستی، کطت هخلَط، ػولکشد تیَلَطیک، ػولکشد داًِ، ًخَد کَدّای: کلیذ ٍاطُ ّا

 

 هقذهِ

 کطاٍسصی پایذاس، سَدهٌذتشیي ًحَُ استفادُ اص اًشطی خَسضیذی ٍ تثذیل آى تِ هحصَالت کطاٍسصی است کِ تذٍى تخشیة خاک، آب   

ٍ  یطت هخلَط، تٌاٍب صساػک یّاستنیتَاى تِ سیذاس هیپا یطاٍسصکًظش دس هَسد یاسّاکاص جولِ ساّ(. 2)گیشد ٍ هحیط صیست اًجام هی

، تْشُیکَلَطکجاد تؼادل ایش ایًظ ی، اّذافیطاٍسصکذاس یپا یّااص ًظام یاطت هخلَط تِ ػٌَاى ًوًَِک(. 7)اضاسُ ًوَد  یستیص یَدّاک

 یاّص ٍاتستگک. ٌذکیّشص سا دًثال ه یْا ٍ ػلفْایواسیاّص خساست آفات، تکشد ٍ کػول یفکیٍ  یوکص یي، افضایطتش اص صهیت یتشداس

دس حال  (.4) ذاس استیپا یطاٍسصکطت هخلَط دس ک یآى ّذف اصل یت هحصَل ٍ تاصاسپسٌذیفکیّا تِ ضشط حفظ صکطاٍسصاى تِ آفتک

اًذ ّای ضیویایی، تِ هٌظَس افضایص حاصلخیضی خاک دس کطاٍسصی پایذاس هطشح ضذُیٌی تشای کَدصیستی تِ ػٌَاى جایگضحاضش کَدّای 

ّای هخلَطٍ  طتکدس تاصدُ  یستیص یَدّاکش یضاى تاثیه یطت هخلَط ًخَد ٍ گاٍصتاى ٍ تشسسکة هٌاسة کیي تشییي ساستا تؼیدس ا (.5)

فشاّن ساصد،  یصساػ یّايیٌِ اص صهیٍ استفادُ تْ ییایویض یَدّاکاّص هصشف کاسآهذتش، کذ هحصَل یتَل یٌِ سا تشایتَاًذ صهیخالص ه
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ّای ٍ ًیتشٍطًی اص جٌثِ یستیص یَدّاکاستشد کط یّای هخلَط ٍ کطت خالص ًخَد ٍ گاٍصتاى دس ضشاطتکي ّذف اًَاع یي، تا ایتٌاتشا

 .شًذیگیقشاس ه یاتیتَلیذی ٍ اقتصادی هَسد اسص

 

 ّاهَاد ٍ سٍش

ل دس قالة یتَسکص تِ صَست فایآصها. اجشا گشدیذ جدس ایستگاُ تحقیقاتی داًطگاُ تثشیض دس هٌطقِ کشک 1390یي تحقیق دس سال صساػی ا     

ّای خالص دٍ گًَِ، کطت ّوشُا طت تا ضص سطح ضاهل کطتکفاکتَس اٍل ًَع . ضذاًجام شاس کتا سِ ت یاهل تصادفک یّا کطشح تلَ

تصَست کاستشد سیضٍتیَم ٍ  یَدکتِ تشتیة تشای گاٍصتاى ٍ ًخَد، ٍ فاکتَس دٍم دٍ سطح  3-2ٍ8-6، 2-4، 1-4تا ًسثت ّای سدیفی 

. دتَکَدّای ضیویایی % 50ٍ  (2تاسٍس  + ًیتشاطیي)استفادُ اص سیضٍتیَم تْوشاُ کَدّای صیستی  یگشیکَدّای ضیویایی ٍ د%  100تْوشاُ 

ٍ کَد ضیویایی ًیض تش  گشدیذّا تا آًْا دس هَقغ کاضت اػوال یَم تِ صَست آغطتِ ساصی تزسٍ سیضٍت( 2ًیتشاطیي ٍ تاسٍس)تیواسّای کَدی 

هتش اص ّن آهادُ یساًت 50صهیي تِ صَست جَی ٍ پطتِ تِ فاصلِ پطتِ. حسة ًَع تیواس دس هشاحل سثض ضذى ٍ اٍایل گلذّی استفادُ ضذ

ساًتی15ّا سٍی سدیف تشای گاٍصتاى هتش تَدُ ٍ فاصلِ تَتِساًتی 30لص  فاصلِ سدیفْای کاضت تشای گاٍصتاى ٍ ًخَد دس کطت خا. ضذ

هخلَط دس یک طشف پطتِ ًخَد ٍ دس طشف دیگش پطتِ گاٍصتاى تا فاصلِ  یّادس کطت. ساًتی هتش دس ًظش گشفتِ ضذ 6/6هتش ٍ تشای ًخَد 

ًیتشٍطى )ػولیات کَدّی. ًیاص کَدی، قثل اص کاضت اًجام ضذ تشداسی تِ هٌظَس تؼییيًوًَِ .ضذهتش تصَست جایگضیٌی کطت یساًت 50پطتِ 

 SAS ٍSPSS ّای آهاسی تا استفادُ اصتجضیِ .اًجام ضذ( تشگی ٍ اٍایل هشحلِ گلذّی 3هشحلِ )دس دٍ هشحلِ ( ٍ فسفش تِ هقذاس هَسد ًیاص

ای داًکي استفادُ ّا اص سٍش آصهَى چٌذ داهٌِيجْت هقایسِ هیاًگی. استفادُ ضذ EXCELتشای سسن ًوَداس اص ًشم افضاس  ٍ اًجام گشفت

 .ضذُ است

 

تشاساس                                                                                                                                          ًتایج ٍ تحث

ػولکشد  داًِ ٍ تیَلَطیک داس سٍی کطت ٍ هذیشیت کَدی تاثیش هؼٌیًَع ختلف تیواسّای ه( 1جذٍل )ٍاسیاًسًتایج حاصل اص تجضیِ 

 ضتدا

 

.ًخَد  تحت تأثیش تیواسّای هختلف کطت ٍ هذیشیت کَدی ػولکشدتجضیِ ٍاسیاًس  -1جذٍل  
   هیاًگیي هشتؼات   

 هٌاتغ تغییشات دسجِ آصادی  ػولکشد تیَلَطیک ػولکشد داًِ 

 تکشاس     2   14553044/5 562614/7

1214633/7** 44917866/6 ns 1 کَد 

کطت ًَع  4 *53166592/2 **1352029/63  

1783801/7ns 14398878/6ns 4 کطت ًَع ×اثشهتقاتل کَد  

%ضشیة تغییشات   26  28/6  

*، ** ٍns 1ٍ% 5داس دس سطح تِ تشتیة هؼٌی % ٍns داسغیش هؼٌی.         
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تیي تیواسّای هختلف دس کطت هخلَط ٍ کطت خالص ًخَد دس هَسد  :تلف کاضت تش ػولکشد داًِ ٍ تیَلَطیک ًخَدّای هخ اثش آسایص

-4)هشتَط  تِ تیواسّای کطت هخلَط  تطتشیي ػولکشد داًِ (. 1جذٍل )اختالف هؼٌی داس ٍجَد داضت  ػولکشد داًِ ٍ ػولکشد تیَلَطیک

ًتایج تخقیق دیگشی تیاى کشد کِ ػولکشد تیَلَطیک (. 1ضکل )تَد ( 3-8)تَط تِ تیواس ٍ ػولکشد تیَلَطیک هش( 3-8)ٍ کطت هخلَط ( 1

دس کطت هخلَط ػذس ٍ صیشُ سثض ًیض هطاّذُ ضذ کِ (. 1)ٍ ػولکشد داًِ رست دس کطت هخلَط آى تا کذٍ تیطتش اص کطت خالص آى تَد 

 (. 3)َطیک صیشُ سثض داسد داسی تش ػولکشد داًِ ٍ تیَلکطت هخلَط صیشُ سثض ٍ ػذس تاثیش هؼٌی
 

 
: Bکطت خالص ًخَد  : Aًخَد ( ب)ٍ ػولکشد داًِ ( الف)تاثیش آسایص کطت هخلَط ًخَد ٍ گاٍصتاى تش ػولکشد تیَلَطیک  -1ضکل 

 6کطت ًَاسی : D(   2-4)سدیف گاٍصتاى 2سدیف ًخَد ٍ  4کطت ًَاسی : C(   1-4)سدیف گاٍصتاى 1سدیف ًخَد ٍ 4کطت ًَاسی 

 .(3-8)سدیف گاٍصتاى  3دیف ًخَد ٍ س 8کطت ًَاسی : F(   2-6)سدیف گاٍصتاى  2ًخَد ٍ سدیف 

 

( 1ضکل )دس تشسسی اثش تیواسّای کَدی سٍی صفات هَسد هطالؼِ دس ًخَد  :خَداثش تیواس کَدی هختلف تش ػولکشد داًِ ٍ تیَلَطیک ً

% 50ٍ  (2تاسٍس  + ًیتشاطیي)کَدّای صیستی + سیضٍتیَم. الؼِ داسدداسی سٍی صفات هَسد هطهطاّذُ ضذ کِ تیواسّای کَدی اثشات هؼٌی

ًتایج تحقیقی تیاى کشد کِ تلقیح . کَدّای ضیویایی ػولکشد تیطتشی تَلیذ کشد%  100+ کَدّای ضیویایی ًسثت تِ تیواس کَدی سیضٍتیَم 

ستیؼیاى ٍ ّوکاساى (. 6)سٍی ػولکشد داًِ ٍ تیَلَطیک داسد  تزس ًخَد دین تا هضٍسیضٍتیَم ّوشاُ تا کاستشد کَدّای ضیویایی تاثیش هؼٌی داس

ًیض تا تشسسی اثش کَد صیستی ًیتشاطیي ٍ تیَسَپش دس ضشایط کن آتیاسی تش سٍی ًخَد سقن پیشٍص تِ ایي ًتیجِ سسیذًذ کِ صفات استفاع  ( 5)

ای، ٍصى صذ داًِ ٍ ػولکشد دس استفادُ اص کَد ٍ تؼذاد ًیام دٍ داًِای تَتِ، تؼذاد ًیام دس تَتِ، تؼذاد ًیام دس ضاخِ اصلی، تؼذاد ًیام یک داًِ

ّای هخلَط دس هقایسِ تا کطتدّذ کِ کطتدستیاتی تِ ػولکشد تاال دس کطت هخلَط ًطاى هی صیستی تِ طَس هؼٌی داسی افضایص یافتٌذ

ایي تِ دلیل ٍجَد اختالف فیضیَلَطیکی ٍ ّای خالص اص هٌاتغ هحیطی، ضاهل ًَس ٍ ػٌاصش غزایی تطَس هؤثشی استفادُ کشدًذ 

طَس کاستشد کَدّای صیستی دس تشکیة تا کَدّای ضیویایی دس تْثَد ػولکشد ّویي. تاضذهَسفَلَطیکی تیي اجضاء کطت هخلَط هی

 .تیَلَطیک ٍ داًِ ًخَد تاثیش هثثتی داسد
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A:  کَدّای ضیویایی%  100 +سیضٍتیَم   B: کَدّای ضیویایی% 50ٍ  (2تاسٍس  + ًیتشاطیي) کَدّای صیستی +سیضٍتیَم 
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